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აბსტრაქტი 

ზემოთხსენებულ ნაშრომში განხილულია გერმანელი თეოსოფის იაკობ ბოემეს (1575-

1624) ონტოლოგიური სისტემა, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც  ფილოსოფიური, 

ასევე თეოლოგიური სწავლებებისთვის.  

სამიგისტრო ნაშრომის მიზანია, ცხადყოს რეფორმაციული პერიოდის მნიშვნელობა 

და იდეოლოგიური განსხვავება კლასიკური, სქოლასტიკური პარადიგმისგან; 

გამოყოფილი იქნება გერმანული მისტიციზმისთვის დამახასიათებელი ელემენტები, 

რაც იაკობ ბოემეს თეოსოფიურ კონცეფციაში ყველაზე უკეთ ვლინდება. გერმანელი 

თეოსოფის სწავლებაში ნაჩვენებია მსგავსი და განმასხვავებელი ნიშნები წინამორბედ 

ფილოსოფიურ და თეოლოგიურ იდეოლოგიებთან ანტიკური სააზროვნო 

ტრადიციიდან-რეფორმაციულ პერიოდამდე.  

 ნაშრომის მიზანია, წარმოაჩინოს იაკობ ბოემეს სწავლების ინოვაცია და მსგავსება  

უკვე არსებულ ფილოსოფიურ კონცეფციებთან. ნაშრომი ეყრდნობა მის ერთ-ერთ  

მნიშვნელოვან ტექსტს ავრორას, ანუ ცისკრის ვარსკვლავს1, რომელშიც გერმანელი 

მისტიკოსი თავის ონტოლოგიური სისტემას ვრცლად განიხილავს იმდროინდელი 

გერმანული რომანტიკულ-მისტიკური, ლიტერატურული სტილის გამოყენებით. 

სამაგისტო ნაშრომი ისტორიულად  მიმოიხილავს იაკობ ბოემეს წინამორბედებს, 

შეეხება იმდროინდელ სოციალური და პოლიტიკური მდგომარეობას, რამაც ხელი 

შეუწყო გერმანული მისტიციზმის განვითარებას.  ძირითადი ნაწილი დაეთმო 

ონტოლოგიური სისტემის ვრცელ ანალიზს, რომელიც რეფორმაციული ინოვაციითაა 

ნასაზრდოები. დასკვნის სახით კი, წარმოჩენილი იქნება გერმანული მისტიციზმის 

სიახლე და მნიშვნელობა თანამედროვე სააზროვნო  ტრადიციებისთვის. 

                                                            
1  Бёме, Якоб.1612.(Аврора, или Утренняя заря в восхождении, или.... ). Direct MEDIA,2014 


