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საქართველოში ქვეყნის პოლიტიკური არჩევანი დიდი გამოწვევის წინაშე
იმყოფება - გამოვიდეს „პოსტსაბჭოური“ ვითარებიდან და იქცეს მოდერნულ
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განმანათლებლობის ეტაპის გაუვლელობაც.
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Abstract
Georgia’s political choice is facing a daunting challenge – to get out of the post-Soviet
state of affairs to turn into a modern state. The goal of the thesis is to deepen the
existing knowledge of secularization and the role of the Orthodox Church in Georgia
and study the discourse of the Georgian Orthodox Church in relation to the western,
modern discourse. The task of the thesis is to analyze the Georgian orthodox discourse
and the principles of the development of such discourse.
The theoretical grounds of the thesis are provided by the analysis of the studies into
the causes of secularization and conflicts in the contemporary world as well as into an
anti-modern discourse. The study reviews the secularization development process, its
development stages, the reformation and enlightenment period. This is accompanied
with the works of Georgian scholars dealing with secularization, the form of the
Georgian Orthodox Church.
The study focused on the highlights reflecting the relation of the discourse of the
Georgian Orthodox Church to the western/modern discourse. These highlights appear
in the homilies, epistles and statements of the head of the Georgian Orthodox Church
– the Catholicos-Patriarch of Georgia Ilia II as they focus on Western values, modern
science and technology, and Georgia’s political choice.
The empirical part of the thesis is based on the homilies, epistles and statements that
the Catholicos-Patriarch of Georgia Ilia II has issued since 2003 as well as the
interviews with Georgian scientists/experts.
The study shows that the Georgian Orthodox Church is negatively disposed to the
idea of secularization, disapproving of Western values and globalization, and trying to
marginalize modern science and technology. Besides, I believe it is apparent that
Church has not passed the stage of reformation and enlightenment, either.
5

Key words: ‘Secularization’, ‘modern discourse’, ‘reformation’, ‘enlightment’, ‘western
values’

6

