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განათლება და აკადემიური ხარისხები: 
 

1997: სადოქტორო დისერტაცია ფილოსოფიაში (ფილოსოფიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, სპეციალობა: ფილოსოფიის ისტორია. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი). დისერტაციის თემა: “ანტიკურობა და ქრისტიანობა: 

ბერძნული ფილოსოფია იოანე პეტრიწისა და (ფს.) მაქსიმე აღმსარებლის 

კომენტარებში” 
 

1987: საკანდიდატო დისერტაცია ფილოსოფიაში (ფილოსოფიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი, სპეციალობა: ფილოსოფიის ისტორია. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი). დისერტაციის თემა: “ორფიზმი ნეოპლატონურ 

ფილოსოფიაში: პროკლეს კომენტარები პლატონის ‘ტიმაიოსზე’” 
 

1982-1986: თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის მაძიებელი, ფილოსოფიის 

ისტორიის კათედრა 
 

1977-1982: თსუ სტუდენტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კლასიკური 

ფილოლოგიის კათედრა. 1982: სადიპლომო ნაშრომი კლასიკურ 

ფილოლოგიაში თემაზე: “ორფევსი და ორფიზმი: მითი – პლატონი – პროკლე 

– პეტრიწი” 
 

 

სალექციო კურსები: 
 

1985-2017: ანტიკური ფილოსოფია (ბაკალავრიატი) 

   შუა საუკუნეების ფილოსოფია (ბაკალავრიატი) 

   რენესანსის ფილოსოფია (ბაკალავრიატი) 

   ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია (ბაკალავრიატი) 

   ანტიკური და ქრისტიანული პლატონიზმი (ბაკალავრიატი) 

   პლატონის “ფედონი”: სულის პრობლემები (ბაკალავრიატი) 
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   XI-XII საუკუნეების ქართული და ბიზანტიური ფილოსოფიური ტექსტები 

(მაგისტრატურა) 

   პლატონი და არისტოტელე: მათი ფილოსოფიების ონტოლოგიური და 

ეპისტემოლოგიური ასპექტები (მაგისტრატურა) 

   იოანე პეტრიწის ფილოსოფია (ბაკალავრიატი) 

   პროკლე და შუა საუკუნეების კომენტარები მის შრომაზე (მაგისტრატურა) 

   ფსევდო-დიონისე არეოპაგელი და მისი ნაშრომების კომენტარები 

(მაგისტრატურა) 

   ნეოპლატონიზმი: მეტაფიზიკასა და ცხოვრების წესს შორის (მაგისტრატურა) 

     ბერძენი ავტორები: არისტოტელეს “მეტაფიზიკის” VI-VIII წიგნები 

(მაგისტრატურა) 

     ბერძენი ავტორი: პორფირიოსის “სენტენციები” (მაგისტრატურა) 
 
 

აკადემიური მუშაობა: 
 

2006-2017: თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, 

ფილოსოფიის ინსტიტუტი 

 

1998-2006: თსუ ფილოსოფიის ფაკულტეტი, პროფესორი კონტრაქტით 

 

1992-1993: სახელშეკრულებო სამუშაო გიოტინგენის მეცნიერებათა აკადემიის 

პატრისტიკის კომისიის დაკვეთით არეოპაგიტული კორპუსის სქოლიოების 

ქართული და ბერძნული ვერსიების მიმართებაზე 

 

1985-1987; 2006-2009: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის 

ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი ხელშეკრულებით; ამავე ინსტიტუტის 

უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი 

 

1985-1998: თსუ ფილოსოფიის ფაკულტეტი, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი, ლექტორი 

 

1982-1987: თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ძველი ქართული ენის 

კათედრასთან არსებული ათონის ძველი ქართული ხელნაწერების 

შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია “ორიონი” (ლაბორანტი, 

შემდეგ მეცნიერი თანამშრომელი) 
 

 

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა საზღვარგარეთ, სტიპენდიები და გრანტები, 

პრემიები (რჩეული): 



ლელა ალექსიძე 
CV 

3 

 

 3 

 

2015 წლის აგვისტო-ოქტომბერი: სამეცნიერო მუშაობა საარლანდის 

უნივერსიტეტში წიგნზე “ნეოპლატონიზმი თავისუფლებისა და ნამდვილი მე-
ს ძიებაში”. ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის (ქ. ბონი, გერმანია) დაფინანსება 
 

2012 წლის აგვისტო-სექტემბერი: გერმანიის აკადემიური გაცვლითი 

სამსახურის (DAAD) სტიპენდია ორთვიანი კვლევითი მუშაობისთვის 

გერმანიაში (ბონისა და საარლანდის უნივერსიტეტები). თემა: “თავისუფლების 

იდეა ადრეულ ნეოპლატონიზმში: პორფირიოსის “სენტენციები” და 

პლოტინის შრომები, როგორც მისი წყარო” 
 

2012 წლის ივნისი: საქართველოს რუსთაველის ფონდის სამოგზაურო გრანტი 

ქ. კალიარიში (სარდინია, იტალია) ნეოპლატონიზმის საერთაშორისო 

კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად 
 

2011 წლის ივნისი: მერაბ მამარდაშვილის სემინარების გრანტი (სოროსის 

ფონდი). გრანტის მონაწილე (მომხსენებელი) (ერთჯერადი დაფინანსება 

სემინარებში მონაწილეობისთვის) 
 

2011 წლის ოქტომბერი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 

პრემია – იოანე პეტრიწის აკადემიური სახელობითი პრემია ნაშრომებისთვის 

“იოანე პეტრიწი და ანტიკური ფილოსოფია” და “ნეოპლატონური 

ფილოსოფია. პლოტინი და იამბლიქოსი”    
 

2011 წლის ნოემბერი: სასწავლო საუნივერსიტეტო კურსის განვითარების 

ხელშემწყობი გრანტი (CRC), ბუდაპეშტის ცენტრალური ევროპის 

უნივერსიტეტის დაფინანსება. ერთკვირიანი მონაწილეობა სესიაში 

“Contemporary Issues in Ancient Philosophy” (“თანამედროვე პრობლემატიკა 

ანტიკურ ფილოსოფიაში”), ბუდაპეშტი, ცენტრალური ევროპის 

უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და მედიევისტიკის დეპარტამენტები 
 

2010 წლის აგვისტო-ოქტომბერი: გერმანია, ბონისა და საარლანდის 

უნივერსიტეტები. გერმანიის ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის 

დაფინანსება, მუშაობა ნეოპლატონიზმის საკითხებზე. 
 

2010 წლის ივნისი: საქართველოს რუსთაველის ფონდის მოკლევადიანი 

სამოგზაურო გრანტი მადრიდში ნეოპლატონიზმის საერთაშორისო 

კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად  
 

2008 წლის აგვისტო: გერმანია, საარლანდის უნივერსიტეტი. საქართველოს 

რუსთაველის ეროვნული ფონდის დაფინანსება ფუნდამენტური 
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მეცნიერებების კონკურსში გამარჯვებული გრანტის ფარგლებში. მუშაობა 

რჩეული ნეოპლატონური ტექტების ქართული თარგმანის მომზადებაზე, 

შესავლებითა და შენიშვნებით 
 

2008 წელი, იანვარი-ნოემბერი: საქართველო, თბილისი – უნგრეთი, 

ბუდაპეშტი. 10 თვის განმავლობაში 2 თითო-კვირიანი მგზავრობა 

ბუდაპეშტში. სპონსორი: ბუდაპეშტის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი. 

მუშაობა სამაგისტრო კურსზე ფილოსოფიაში: “ნეოპლატონიზმი: 

მეტაფიზიკასა და ცხოვრების წესს შორის” 
 

2007 წლის თებერვალი. გერმანია, საარლანდის უნივერსიტეტი, საარლანდის 

უნივერსიტეტისა და თსუ-ს დაფინანსება. სამეცნიერო მუშაობა ანტიკურ და 

ქრისტიანულ პლატონიზმზე 

 

2005-2006 წლების დეკემბერი-თებერვალი: აშშ, პრინსტონის უნივერსიტეტი, 3 

თვე სამეცნიერო მუშაობა არეოპაგიტული კორპუსის სქოლიოების ქართული 

ვერსიაზე და საჯარო მოხსენება. პრინსტონის უნივერსიტეტის ელინურ 

კვლევათა პროგრამის დაფინანსება  
 

2005 წლის აპრილი-სექტემბერი: გერმანია, ბონის უნივერსიტეტი. გერმანიის 

ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის დაფინანსება. იოანე პეტრიწის 

კომენტარის გერმანულ თარგმანზე მუშაობის დასრულება, ლუტც 

ბერგემანთან (ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი) თანაავტორობით 
 

2004 წლის თებერვალი-მარტი: საფრანგეთი, პარიზი. პარიზის 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დაფინანსება. მუშაობა შუა 

საუკუნეების ბიზანტიური ფილოსოფიის საკითხებზე 
 

2003 წლის მარტი: დიდი ბრიტანეთი, ლონდონი და ოქსფორდი. ბრიტანეთის 

აკადემიის დაფინანსება. მუშაობა არეოპაგიტული კორპუსის სქოლიოებში 

ძველი ბერძნული ფილოსოფიის ასახვის საკითხებზე 
 

2002-2003 წლების ოქტომბერი-მარტი: საქართველო, თბილისი. გერმანიის 

ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის დაფინანსება. პეტრიწის 

კომენტარების გერმანულ თარგმანზე მუშაობა: შესავალი, ინდექსი, შენიშვნები 
 

2000-2002 წლების დეკემბერი-სექტემბერი: გერმანია, გისენისა და ბოხუმის 

უნივერსიტეტები. გერმანიის ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის 

დაფინანსება. პეტრიწის კომენტარის გერმანულ ენაზე თარგმანზე მუშაობა 
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1999-2000 წლების ოქტომბერი-მარტი: გერმანია, ბოხუმისა და გისენის 

უნივერსიტეტები. გერმანიის მეცნიერებათა აკადემიების კავშირისა და 

ფოლკსვაგენის ფონდის დაფინანსება. კვლევითი სამუშაო შემეცნების 

საკითხებსა და პეტრიწის კომენტარების ანტიკურ წყაროებზე 
 

1999 წლის იანვარი-სექტემბერი: საფრანგეთი, პარიზი. პარიზის 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დიდროს სტიპენდია. კვლევითი 

სამუშაო პროკლეს შრომებზე არეოპაგიტული კორპუსის სქოლიოებსა და 

ათენაგორაზე 
 

1993-1997 წლების ოქტომბერი-თებერვალი: გერმანია, ფრაიბურგის, ჰალესა და 

გიოტინგენის უნივერსიტეტები. გერმანიის კათოლიკური და ევანგელური 

ეკლესიების ფონდების დაფინანსება. კვლევითი სამუშაო იოანე პეტრიწის 

კომენტარების ანტიკურ ფილოსოფიურ წყაროებზე 
 

1990-1991 წლების ოქტომბერი-ივლისი: გერმანია, ლაიფციგისა და 

გიოტინგენის უნივერსიტეტები. გერმანიის აკადემიური გაცვლითი 

პროგრამების ფონდის დაფინანსება. კვლევითი სამუშაო ანტიკურ და 

ქრისტიანულ პლატონიზმზე, კერძოდ, პროკლესა და ფსევდო დიონისეს 

შრომებზე 
 

სამეცნიერო საზოგადოებების წევრობა: 
 

საერთაშორისო ნეოპლატონური კვლევების საზოგადოების (International Society 

for Neoplatonic Studies, ISNS) წევრი; ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის 

კლუბის წევრი; პატროლოგიის საერთაშორისო საზოგადოების ქართული 

სექციის წევრი; ბიზანტინოლოგების საერთაშორისო საზოგადოების ქართული 

სექციის წევრი  
 

 

ძირითადი კვლევის სფერო, თემატიკა და საკვლევი ავტორები: 
 

სფერო: ანტიკური ნეოპლატონიზმი; პლატონიზმის ისტორია, განსაკუთრებით 

ონტოლოგიური, ეპისტემოლოგიური და ეთიკური ასპექტების 

ურთიერთმიმართება; პეტრიწის ფილოსოფია; ორფიზმის ნეოპლატონური 

ინტერპრეტაცია; ანტიკური ფილოსოფიის გავლენა შუა საუკუნეებისა და 

რენესანსის ფილოსოფიაზე, მათ შორის ბიზანტიურ და ქართულ 

ფილოსოფიურ აზრზე; პატრისტიკის ფილოსოფიური ასპექტები 
 

თემატიკა: შემეცნების საკითხები; სულისა და გონების პრობლემები; 

თავისუფლების იდეა; ინდივიდუალური სულის ღვთაებრივ საწყისთან 
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მიმართება; ინტელიგიბილურისა და სხეულებრივის თავისებურებები და 

ურთიერთმიმართება; უმაღლესი ერთის, კოსმოსისა და მატერიის 

ურთიერთმიმართების საკითხები; განგება, ბედისწერა, ნება, თავისუფლება; 

ღვთის ხატობა და მსგავსება; ანტიკური ფილოსოფიის აღქმა და 

ინტერპრეტაცია შუა საუკუნეების, რენესანსისა და, მეტ-ნაკლებად, შემდგომი 

ეპოქების ფილოსოფოსებთან 
 

ავტორები:, იოანე პეტრიწი, პლოტინი, პორფირიოსი, იამბლიქოსი, პროკლე, 

დამასკიოსი, ფსევდო-დიონისე არეოპაგელი, მაქსიმე აღმსარებელი, გეორგიოს 

გემისტოს პლეთონი 
 
 

სამეცნიერო კონფერენციები, სემინარები (რჩეული) 
 

2016 წლის აპრილი: საერთაშორისო კონფერენცია პარიზში, საფრანგეთი, 

“მიზეზთა წიგნისა” და “თეოლოგიის საფუძვლების” შესახებ. მოხსენების 

სათაური: “Cause and Effect in Ioane Petritsi’s Commentary on Proclus’ Elements of 

Theology” 
 

2015 წლის სექტემბარი: საერთაშორისო კონფერენცია ფილოსოფიაში კუნძულ 

ისკიაზე (იტალია). მოხსენების სათაური: “Love as a Way back to Self through 

Other (Platonic tradition)” 

 

2015 წლის ივნისი: თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის კონფერენცია. 

მოხსენების სათაური: “სიყვარული როგორც დაბრუნება საკუთარ თავთან 

სხვის მეშევეობით (სიმპლიკიოსი, პლეთონი)” 
 

2014 წლის ნოემბერი: ფილოსოფიის დღისადმი მიძღვნილი ყოველწლიური 

კონფერენცია. თსუ. მოხსენების სათაური: „პლოტინის კომენტარი პლატონის 

‚ნადიმზე‘“ 
 

2014 წლის ოქტომბერი: საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში – II“. ბათუმი. მოხსენების 

სათაური: „მატერია იოანე პეტრიწის კომენტარში“ 
 

2014 წლის სექტემბერი: საერთაშორისო კონფერენცია „ანტიკური კულტურისა 

და მისი მემკვიდრეობის აქტუალური პრობლემები“. თსუ. მოხსენების 

სათაური: „რას ხედავს და ვერ ხედავს სულის თვალი _ სიყვარული? 

პლატონის ეროსი პლოტინის თვალით“ 
 

2014 წლის ივნისი: ნეოპლატონური კვლევების საერთაშორისო საზოგადოების 

(International Society for Neoplatonic Studies, ISNS) მეთორმეტე ყოველწლიური 
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კონფერენცია. ლისაბონი, პორტუგალია. მოხსენების სათაური: “Porphyry’s 

Definitions of Death and their Interpretation in Georgian and Byzantine Tradition”  
 

2014 წლის აპრილი: საერთაშორისო კონფერენცია “Interpreting Matter. 

Philosophical Perspectives” (“მატერიის გაგება. ფილოსოფიური პერსპექტივები”). 

პალერმო, იტალია. მოხსენების სათაური: “Matter in Ioane Petritsi’s Commentary 

on Proclus’ Elements of Theology”  
 

2013 წლის დეკემბერი: შალვა ნუცუბიძის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. თსუ. მოხსენება: “’უზადო ერთი’ 

იოანე პეტრიწის ფილოსოფიაში” 
 

2013 წლის ნოემბერი: იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის 

მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (სერგი დანელია _ 

125), თსუ. მოხსენება: ფილოსოფიის განსაზღვრება და სიკვდილთა 

ნაირსახეობები პლატონიზმში” 
 

2013 წლის სექტემბერი: საერთაშორისო კონფერენცია „ბიზანტინოლოგია 

საქართველოში 4“. თბილისი-ბათუმი. მოხსენება: “სიკვდილის ორი გაგება 

ბერძნულ და ქართულ ტრადიციაში” 
 

2013 წლის ივნისი: ნეოპლატონიზმის საერთაშორისო საზოგადოების 

(International Society for Neoplatonic Studies, ISNS) კონფერენცია ქ. კარდიფში, 

დიდი ბრიტანეთი. მოხსენება: „Pletho on the Grades of Virtue: Back to Plato via 

Neoplatonism?”  
 

2012 წლის ნოემბერი: ფილოსოფიის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

ყოველწლიური კონფერენცია, თსუ. მოხსენება: „სიყვარული როგორც სულის 

ენერგია. პლატონის ‚ნადიმის‘ პლოტინისეული ინტერპრეტაცია“  
 

2012 წლის 12-15 ივნისი: ნეოპლატონიური კვლევების საერთაშორისო 

საზოგადოების (International Society for Neoplatonic Studies, ISNS) კონფერენცია 

კალიარიში, სარდინია, იტალია. მოხსენება: თემა: “The Supreme One: Its 

Transcendence and Its Kataphatic Characteristics in Ioane Petrtitsi’s Philosophy”  
 

2011 წლის ნოემბერი: იუნესკოს ფილოსოფიის დღისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია, თბილისი, თსუ. მოხსენების სათაური: “მე-ს და სხვის 
ურთიერთობა და მათი მიმართება ინტელიგიბილურთან ნეოპლატონურ 

ტრადიციაში” 
 

2011 წლის ივლისი: თსუ, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ყოველწლიური 

კონფერენცია მიძღვნილი პროფ. გივი ჟორდანიას 100 წლისთავისადმი. 
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მოხსენება: “შემეცნებისა და ცოდნის საკითხები პლატონის მეშვიდე წერილში 

‚სახელმწიფოსთან‘ შესაბამისობა-შეუსაბამობების ფონზე“ 
 

2011 წლის ივლისი: მერაბ მამარდაშვილის სემინარი. სტრატეგიულ 

გამოკვლევათა ცენტრი. თბილისი. მოხსენება: „მერაბ მამარდაშვილი და 

ანტიკური ფილოსოფია“  
 

2011 წელი: იოანე პეტრიწის ფილოსოფიური საზოგადოების სხდომა 

საქართველოს ეროვნულ მეცნიერებათა აკადემიაში. მოხსენების თემა: „ერთი 

ჩვენში: ერთთან ერთობის საფუძველი იოანე პეტრიწის ‚განმარტებაში‘” 
 

2011 წლის მაისი: თსუ, ივანე ჯავახიშვილის 135 წლის იუბილესადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება: „პორფირიოსი სიქველეთა 

საფეხურების შესახებ“ 
  

2010 წლის დეკემბერი: მერაბ მამარდაშვილის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია, თბილისი, თსუ, მოხსენება: „პაიდეია, თამაში, თავისუფლება: 

სოკრატულ-პლოტინური პარადიგმები“ 
 

2010 წლის ოქტომბერი: ვორკშოპი საარლანდის უნივერსიტეტში, კლასიკური 

ფილოლოგიის ინსტიტუტი. ვრცელი მოხსენება: „Ioane Petrizi: seine Auslegung 

der Proklosphilosophie: Warum und fuer wen ist sie interessant?“ თანამომხსენებელი: 

ლუტც ბერგემანი, ბერლინის ჰუმბოლდის უნივერსიტეტი 

2010 წლის ოქტომბერი: ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის მიერ ორგანიზებული 

სემინარი ბონში, ბად გოდესბერგში, გერმანია. მონაწილეობა დისკუსიაში 

ჰუმბოლდტის ფონდის პროგრამების გაუმჯობესებასა და ახალი პროგრამების 

შემუშავებასთან დაკავშირებით (მოსაზრებები ფონდს წარედგინა 

წერილობითი ფორმით და ზეპირად) 

2010 წლის ივნისი: ნეოპლატონიზმის საერთაშარისო საზოგადოების 

(International Society for Neoplatonic Studies, ISNS) კონფერენცია მადრიდში, 

მირაფლორეს დელა სიერაში, ესპანეთი. მოხსენება: „One in the Beings and One 

within Us: Basis of the Union with the One in Ioane Petritsi’s Commentary on Proclus’ 

Elements“ 
 

2010 წლის ივნისი: თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის კონფერენცია. 

თეზისები და მოხსენება: “კოსმოსი როგორც თეატრალური სცენა პლოტინის 

ონტო-ანთროპოლოგიაში“ (მოხსენება დაიწერა, მაგრამ ვერ იქნა წაკითხული 
იმის გამო, რომ დაემთხვა მადრიდში ნეოპლატონიზმში საერთაშორისო 
კონფერენციას) 
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2009 წლის ნოემბერი: იუნესკოს ფილოსოფიის დღისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია თსუ-ში. მოხსენება: “პლატონიკოსის არჩევანი თეორიულ და 

პრაქტიკულ ცხოვრებას შორის: გეორგიოს გემისტოს პლეთონის 

გამოცდილება” 
 

2009 წლის სექტემბერი: ბიზანტინოლოგთა საერთაშორისო კონფერენცია 

„ბიზანტინოლოგია საქართველოში 3“. თბილისი-ახალციხე. მოხსენება: 

“სიქველის საფეხურები თავისუფლებისკენ აღმავალ გზაზე: ნეოპლატონური 

პარადიგმები ბიზანტიურ ფილოსოფიაში” (მოხსენება დაიწერა, მაგრამ ვერ 
მოხერხდა გამგზავრება) 
 

2009 წლის მაისი, ბათუმი: საერთაშორისო კონფერენცია “ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”. მოხსენება: “თავისუფლების 

ცნება ნეოპლატონიზმში: ონტოლოგიური და ეპისტემოლოგიური ასპექტები” 

(მოხსენება დაიწერა, მაგრამ ვერ მოხერხდა ბათუმში გამგზავრება) 
 

2007 წლის ნოემბერი: საერთაშორისო კონფერენცია ბუდაპეშტში, 

ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, უნგრეთი, სახელწოდებით: Hellenism: 

Alien or Germane Wisdom? მოხსენება: “Did Petritsi ‘Baptise’ Proclus?”  
 

2007 წლის ოქტომბერი: ბიზანტინოლოგთა საერთაშორისო კონფერენცია 

“ბიზანტინოლოგია საქართველოში 2” ბათუმში და ტრაპზონში. მოხსენება: 

“ანტიკურობა XIV-XV საუკუნეების ბიზანტიურ ჰუმანიზმში: რამდენიმე 

პარალელი პეტრიწის ფილოსოფიასთან” (მოხსენება დაიწერა, მაგრამ ვერ 
მოხერხდა კონფერენციაზე გამგზავრება) 
 

2007 წელი: თსუ, გელათის 900 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 

მოხსენება: “პლოტინი პეტრიწის კომენტარებში” 
 

2006 წლის იანვარი: პრინსტონის უნივერსიტეტი, ელინურ კვლევათა ცენტრის 

სემინარი. ვრცელი მოხსენება: “Ancient Greek Philosophy in the Medieval Georgian 

Texts”  
 

2005 წლის ოქტომბერი: საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული სამეცნიერო 

სიმპოზიუმი “სამხრეთ კავკასია ევროპული ინტეგრაციის გზაზე”, 

ალექსანდერ-ფონ-ჰუმბოლდტის ფონდი. თბილისი. მოხსენება: „Internationale 

Kooperation in der mittelalterlichen und antiken Philosophie“ (საერთაშორისო 

თანამშრომლობა შუა საუკუნეებისა და ანტიკურ ფილოსოფიაში“) 
 

2005 წლის სექტემბერი: წმიდა მაქსიმე აღმსარებლისადმი მიძღვნილი I 

საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი, მერიოტი. მოხსენება: “დიონისე 
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არეოპაგელის კორპუსის მაქსიმესეული კომენტარების ძველი ქართული 

თარგმანი” 
 

2005 წლის სექტემბერი: კონფერენცია “ბიზანტინოლოგია საქართველოში”, 

თბილისი. მოხსენება: “იოანე პეტრიწი მეთერთმეტე-მეთორმეტე საუკუნეების 

ბიზანტიური ფილოსოფიის კონტექსტში” 
 

2001 წლის აგვისტო: ბიზანტიური კვლევების XX საერთაშარისო კონგრესი, 

პარიზი (XX International Congress of Byzantine Studies). მოხსენება: “Commentaires 

byzantins et commentaires géorgiens sur les Éléments théologiques  de Proclus »  

 

2001 წლის ივნისი: ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის სემინარი ბონში, 

გერმანია. მოხსენება: “Antike Philosophie in den mittelalterlichen Kommentaren zur 

Elementatio theologica des Proklos » 
 

2001 წლის მარტი: საერთაშორისო კონგრესი ფილოსოფიაში ქ. ვიურცბურგში, 

გერმანია, სახელწოდებით: „Metaphysik und Religion. Zur Signatur des spätantiken 

Denkens“. მოხსენება: „Orphische Theogonie und platonische Kosmologie in den 

Prokloskommentaren“  

 

1999 წლის ნოემბერი: კავკასიოლოგთა კონფერენცია ოლდენბურგში, გერმანია. 

მოხსენება: “Die Namenstheorie im sogennanten Nachwort des Ioane Petritsi  zur 

Elementatio theologica des Proklos“ („სახელდების თეორია იოანე პეტრიწის 

პროკლეს ‚თეოლოგიის საფუძვლებზე‘ დართულ ე.წ. ბოლოსიტყვაში‘) 
 

1998 ოქტომბერი: ბილატერალური კონფერენცია (გერმანია-საქართველო) 

ტაბახმელაში და თბილისში, სახელწოდებით: “Neoplatonismus und Subjektivität” 

„ნეოპლატონიზმი და სუბიექტურობა“). მოხსენება: „Dionysius Areopagita in den 

mittelalterlichen Kommentaren zur Elementatio theologica des Proklos“ („დიონისე 

არეოპაგელი პროკლეს ‚თეოლოგიის საფუძვლების‘ შუა საუკუნეების 

კომენტარებში‘) 
 

1991 წლის აგვისტო: ბიზანტინოლოგთა XVIII საერთაშორისო კონფერენცია 

მოსკოვში. მოხსენება: “Античная философия в коментариях на корпус Дионисия 

Ареопагита” (“ანტიკური ფილოსოფია არეოპაგიტული კორპუსის 

კომენტარებში“) (მოხსენება დაიწერა, მაგრამ ვერ მოხერხდა კონფერენციაზე 
გამგზავრება) 
 

 

პუბლიკაციები (რჩეული) 
 

წიგნები: 
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პორფირიოსი. ამოსავალი პრინცეპები გონითი სინამდვილისთვის. 

“სენტენციები”. ბერძნული ტექსტი ქართულ ენაზე თარგმნა, შესავალი, 

განმარტებები და ინდექსი დაურთო ლელა ალექსიძემ. თბილისი, “ლოგოსი”, 

2013 [181 გვ.]  
 

პლატონი. მეშვიდე წერილი. თარგმანი ძველი ბერძნული ენიდან, შესავალი, 

განმარტებები და დანართი ლელა ალექსიძის. თბილისი, თსუ, „ლოგოსი“, 2011 

[100 გვ.] 
 

Ioane Petrizi. Kommentar zur „Elementatio theologica“ des Proklos. Übersetzung aus 

dem Altgeorgischen, Anmerkungen, Indices und Einleitung. Herausgegeben von Lela 

Alexidze und Lutz Bergemann. Bochumer Studien zur Philosophie, 47, John Benjamins 

Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2009 (VI, 418 pp)  [იოანე პეტრიწის 
„განმარტების“ სრული თარგმანი გერმანულ ენაზე, 58 გვერდიანი შესავლით, 
ვრცელი შენიშვნებითა და კრიტიკული აპარატით, სულ VI+418 გვერდი, 
შესრულებულია ლუტც ბერგემანთან (ბერლინის ჰუმბოლდტის 
უნივერსიტეტი) თანამშრომლობით] 

 

ნეოპლატონური ფილოსოფია: პლოტინი და იამბლიქოსი. ტექსტები, 

თარგმანი, განმარტებები. თბილისი, ლოგოსი 2009 [227 გვერდი]. 
 

იოანე პეტრიწი და ანტიკური ფილოსოფია. თბილისის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, თბილისი 2008 [მონოგრაფია, სულ VIII+387 გვერდი, აქედან 40 
გვერდი რეზიუმე გერმანულ ენაზე] 
 

წიგნის თარგმანი: 
 
ვატიკანის II კრება. კონსტიტუციები, დეკრეტები, დეკლარაციები. 

ქრისტიანული თეოლოგიისა და კულტურის ცენტრის გამოცემა. თბილისი 

2006 [თარგმანი ლათინური ენიდან. სულ 389 გვერდი] 
 

ტექსტის გამოცემა წიგნად _ კოლექტიური ნაშრომი: 
 

წმ. იოანე ოქროპირი. თარგმანება იოანეს სახარებისა. თარგმანი წმ. ექვთიმე 

მთაწმინდელისა. ტექსტი უძველესი ხელნაწერების მიხედვით მოამზადეს ზ. 

სარჯველაძემ, ლ. ალექსიძემ, ნ. დობორჯგინიძემ, დ. თვალთვაძემ, მ. 

მაჩხანელმა, ლ. ნიჟარაძემ, ნ. შუღლაძემ, თ. ცოფურაშვილმა. ნაწილი I (350 გვ.), 

ნაწილი II (341 გვ.), თბილისი 1993 
 
 

სტატიები, საერთაშორისო კონფერენციების გამოქვეყნებული მასალები: 
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დამასკიოსი: თვით-ობა და სხვაობა ონტოლოგიურად, ჩვენში და შემეცნებაში. 

კრებულში: ჰუმანიტარული კვლევები. წელიწდეული 6, 2015. თბილისი 2017. 

რედ. ზ. სხირტლაძე, გვ. 11-34 (ვრცელი რეზიუმე ინგლისურ ენაზე) 
 
Plethon on the Grades of Virtues: Back to Plato via Neoplatonism? – In: Byzantine 

Prespectives on Neoplatonism (ed. S. Mariev). Boston, Berlin, De Gruyter 2017, p. 221-

242 

 

Dianoia in Ioane Petritsi’s Commentary on Proclus‘ Elements of Theology, - in: Chora. 

Revue d’études anciennes et médiévales. Philosophie, théologie, sciences. Ed. A. Vasiliu, 

M. Vlad. Paris, Poliron, 14, 2016, p. 177-194 
 

ენის თეორიები ნეოპლატონიზმში. _ კრებულში: Eენა, კულტურა, 

ფილოსოფია. ეძღვნება ფილოსოფოს მამუკა ბიჭაშვილის ხსოვნას. რედ. ა. 

ყულიჯანიშვილი, მ. ქერქაძე. თბილისი, „მერიდიანი“, 2016, გვ. 94-101 
 

Porphyry’s Definitions of Death and their Interpretation in Georgian and Byzantine 

Tradition, in:  Bochumer Philosophisches Jahrbuch fuer Antike und Mittelalter, ed. M. 

Baumbach, B. Mojsisch, O. Pluta, Band 18, 2015, p. 48-73  

 

მე და სხვა პლეთონის სიქველეთა თეორიის კონტექსტში. _ კრებულში: 
ჰუმანიტარული კვლევები. წელიწდეული, რედ. ზ. სხირტლაძე. 5, 2014. თსუ 

გამომცემლობა 2015 (ვრცელი რეზიუმე ინგლისურ ენაზე), გვ. 11-38  
 

სიყვარული როგორც სულის ენერგია: პლოტინი III 5 // ფილოსოფიურ-
თეოლოგიური მიმომხილველი, რედ. ა. ზაქარიაძე, 4, 2014, თბილისი, თსუ 

გამომცემლობა 2015, გვ. 56-67 (ვრეცელი რეზიუმე ინგლისურ ენაზე) 
 

Ioane Petritsi’s Commentary on Proclus’ Elements of Theology: Themes and Sources. – 

In: Interpreting Proclus. From Antiquity to the Renaissance. Ed. Stephen Gersh. 

Cambridge University Press 2014, p. 229-244 

 

The Chaldean Oracles in Ioane Petritsi’s Commentary on Proclus’ Elements of Theology. 

– In: Mélanges Jean-Pierre Mahé. Édités par A. Mardirossian, A. Ouzounian, C. 

Zuckermann. Paris, Collége de France, CNRS, Centre de Recherche d’Histoire et 

Civilization de Byzance 2014, p. 9-16  
 
Porphyry’s Definitions of Death and their Interpretation in Georgian and Byzantine 

Tradition. – In: ISNS 2014 Lisbon Conference. The 12
th

 annual conference of the 

International Society for Neoplatonic Studies. Abstracts, p. 35-36 
 

მატერია იოანე პეტრიწის კომენტარში / Matter in Ioane Petritsi’s Commentary. 

კრებულში: საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები 



ლელა ალექსიძე 
CV 

13 

 

 13 

ინფორმაციულ საზოგადოებაში – II“. თეზისები (ქართულ და ინგლისურ 
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