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მა თე მა ტი კა (სხვა დას ხვა)
გი ორ გი ჭო ღოშ ვი ლი†

ომარ ძაგ ნი ძე
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ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი

თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო

ლე ვან გო კი ე ლის ცხოვ რე ბი სა და მეც ნი ე რუ ლი 
მოღ ვა წე ო ბის შე სა ხებ

სტა ტია შე ე ხე ბა გა მო ჩე ნი ლი ქარ თვე ლი მა თე მა ტი კოს -ფი ლო სო ფო სის,  ფი ზი კა- მა თე მა-

ტი კის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რის, პრო ფე სორ ლე ვან გო კი ე ლის ცხოვ რე ბა სა და მეც ნი ე რულ 

მოღ ვა წე ო ბას, გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია მი სი წვლი ლი მა თე მა ტი კუ რი ლო გი კი სა და ფი ლო სო ფი-

ის,  კერ ძოდ, მა თე მა ტი კის და ფუძ ნე ბის სა კი თხე ბის კვლე ვა ში, ასე ვე, სიმ რავ ლე თა თე ო რი-

ის წი ნა აღ მდე გო ბე ბის  შეს წავ ლა ში, ხაზ გას მუ ლია მეც ნი ე რის დამ სა ხუ რე ბა ფუ ძემ დე ბელ 

ცნე ბა თა ლო გი კურ ანა ლიზ ში. ამ მი მარ თუ ლე ბით კვლე ვებს მეც ნი ერ მა არა ერ თი მნიშ ვნე-

ლო ვა ნი მო ნოგ რა ფია მი უძღ ვნა, მა თე მა ტი კურ ანა ლიზ ში მის მა სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ მა  კი  

უდა ვოდ  დი დი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ახალ გაზ რდა მა თე მა ტი კო სე ბის მსოფ ლმხედ ვე ლო ბის 

ფორ მი რე ბა- ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე სა ქარ თვე ლო ში.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მა თე მა ტი კის და ფუძ ნე ბა, სიმ რავ ლე თა თე ო რი ა, მა თე მა ტი კუ რი ანა-

ლი ზი, ლო გი კა.

გა მო ჩე ნი ლი ქარ თვე ლი მა თე მა ტი კოს -ფი ლო სო ფო სი, სა ქარ თვე ლოს სსრ 
მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის წევ რ-კო რეს პონ დენ ტი, მეც ნი ე რე ბის დამ სა ხუ რე-
ბუ ლი მოღ ვა წე, ფი ზი კა- მა თე მა ტი კის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი 
ლე ვან გო კი ე ლი და ი ბა და ქ. ქუ თა ის ში 1901 წლის 3 დე კემ ბერს.

 გო კი ე ლე ბი აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას იღებ დნენ ქუ თა ი სის სა მე ურ ნეო და 
სა გან მა ნათ ლებ ლო- კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში. გად მო ცე მის თა ნახ მად, გო კი-
ე ლე ბის წი ნა პა რი იტა ლი ე ლი (ფლო რენ ცი ე ლი) ოქ რომ ჭე დე ლი ყო ფი ლა, რო-
მე ლიც XVII სა უ კუ ნე ში მი უწ ვე ვია სა მეგ რე ლოს მთა ვარ და დი ანს. ოქ რომ ჭედ-
ლის ორი ვა ჟი დან ერ თი დარ ჩე ნი ლა სა მეგ რე ლო ში და მი უ ღია ეჯი ბის გვა რი 
(ე ჯი ბი- ხუ როთ მოძღ ვა რი), ხო ლო მე ო რემ თა ნა მორ წმუ ნე ქარ თველ კა თო ლი-
კე თა სა ზო გა დო ე ბას მი ა შუ რა მეს ხეთ -ჯა ვა ხეთ ში. აქ ის და სახ ლე ბუ ლა სო-
ფელ გო კი ო ში, რომ ლის გა ნაც მის მა შთა მო მავ ლებ მა მი ი ღეს გვა რი გო კი ე ლი.

თბი ლი სი- ფო თის რკი ნიგ ზის ამუ შა ვე ბის შემ დეგ, გო კი ე ლებ მა თა ვი ან თი 
ცოდ ნა -უ ნა რის რე ა ლი ზა ცი ის ხელ საყ რელ ად გი ლად მი იჩ ნი ეს ქუ თა ი სი და 
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კი დე ვაც და სახ ლდნენ ამ ქა ლაქ ში. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მა თი საქ მი ა ნო ბა 
იყო მრა ვალ მხრი ვი და წარ მა ტე ბუ ლი.

პირ ვე ლა დი და წყე ბი თი გა ნათ ლე ბა ლე ვანს მი უ ღია დე დის გან - ქ. ქუ თა-
ი სის წმ. ნი ნოს ქალ თა სას წავ ლებ ლის კურ სდამ თავ რე ბულ და მა თე მა ტი კის 
მას წავ ლე ბელ მა რი ამ ია კო ბის ასულ ბა ჯი აშ ვი ლის გან. 1910-1919 წლებ ში ლე-
ვა ნი წარ ჩი ნე ბით სწავ ლობ და ქუ თა ი სის ვაჟ თა გიმ ნა ზი ა ში და გა მო ირ ჩე ო და 
თა ვი სი წე სი ე რე ბი თა და მახ ვილ გო ნი ე რე ბით. მრა ვა ლი წე ლი იგი იყო მოს-
წავ ლე თა წარ მო მად გე ნე ლი პე და გო გი ურ საბ ჭო ში, რაც ალ ბათ იშ ვი ა თი შემ-
თხვე ვაა სკო ლის ის ტო რი ა ში.

ბა ტო ნი ლე ვა ნის სწავ ლა- გა ნათ ლე ბა ზე უდი დე სი გავ ლე ნა მო უხ დე ნია მა-
მის მი ერ მი სად მი 1913 წელს გაგ ზავ ნილ ერ თ-ერთ ბა რათს შემ დე გი სიტყ-
ვე ბით -მუდ მი ვად სა დღე ი სო შე გო ნე ბით: „ბე ჯი თო ბით, მე ცა დი ნე ო ბით და 
გულ მოდ გი ნე ბით გა ი კა ფე ცხოვ რე ბის გზა, სძლიე დაბ რკო ლე ბა და უსა მარ-
თლო დევ ნა, იყავ პა ტი ო სა ნი, სა მარ თლი ა ნი, დამ ცვე ლი ჩაგ რუ ლი სა, კაც თა 
მოყ ვა რე, სამ შობ ლოს მცვე ლი და მშო ბე ლი დედ -მა მის გამ ხა რე ბე ლი. მა მა 
პეტ რე. 2 თე ბერ ვა ლი, 1913 წე ლი“.

გიმ ნა ზი ა ში სწავ ლი სას, ლე ვან გო კი ელს ჩა მო უ ყა ლიბ და ფი ლო სო ფი უ რი 
სა კი თხე ბი სად მი თა ვი სე ბუ რი, სხვე ბის გან გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მა. მა გა ლი-
თად,  მი სი მსჯე ლო ბით, ცოდ ვის მო ნა ნი ე ბა პა ტი ე ბის მეშ ვე ო ბით და იყ ვა ნე-
ბა ლო გი კურ პრობ ლე მა ზე, სა დაც ფი გუ რი რებს უსას რუ ლო ბა ში ლო გი კუ რი 
რეგ რე სის მე თო დი და რო მე ლიც ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნდა მის შემ-
დგომ შრო მებ ში. ვთქვათ, პი როვ ნე ბამ წი ნას წარ მო ი ნა ნია მო მა ვა ლი ცოდ ვა. 
ამის შემ დეგ მან გა ქურ და ის მღვდე ლი, რომ ლის გა ნაც მო ნა ნი ე ბა მი ი ღო და 
ნივ თებ თან ერ თად მას წა არ თვა მის თვის მი ცე მუ ლი ჰო ნო რა რიც.

ის მის კითხ ვა: ჰო ნო რა რის წარ თმე ვა ით ვლე ბა თუ არა ცოდ ვად? მღვდლის, 
მაგ რამ არა მომ ნა ნი ებ ლის, აზ რით ჰო ნო რა რის წარ თმე ვა ცოდ ვა ა, რის თვი საც 
მე ო რე მო ნა ნი ე ბა და მე ო რე ჰო ნო რა რია სა ჭი რო. თუ მომ ნა ნი ე ბელ მა მე ო რე 
ჰო ნო რა რიც წა არ თვა, მა შინ მე სა მე და ასე შემ დეგ და უს რუ ლებ ლად, რაც საქ-
მის მოგ ვა რე ბას აფერ ხებს.

რა კი ლე ვანს ფი ლო სო ფო სო ბა სწად და, ამი ტომ მან გა დაწყ ვი ტა შე სუ ლი ყო 
მა თე მა ტი კის ფა კულ ტეტ ზე. მი სი მო ტი ვა ცია იყო: ისე თი ფი ლო სო ფი უ რი მუ-
შა ო ბის თვის, რო გო რიც მას სურ და, სა ჭი რო იყო მა თე მა ტი კის სრულ ფა სო ვა ნი 
ცოდ ნა.

თე ო რი უ ლად ეს სავ სე ბით და საშ ვე ბი იყო, მაგ რამ პრაქ ტი კუ ლად მე ტად 
ძნე ლი: ლე ვანს უნ და ემუ შა ვა ორი მეც ნი ე რე ბის, ფი ლო სო ფი ის და მა თე მა-
ტი კის სა ერ თო პრობ ლე მებ ზე; მას ურ თი ერ თო ბა უნ და ჰქო ნო და არა ფი ლო-
სო ფოს მა თე მა ტი კოს თან და არა მა თე მა ტი კოს ფი ლო სო ფოს თან, რა საც უეჭ ვე-
ლად თან სდევ და აზ რთა და უმ თავ რე ბე ლი ჭი დი ლი- მეც ნი ე რუ ლი კონ ფლიქ-
ტი. ამით უკ ვე გა მო ი სა ხა მი სი ცხოვ რე ბის ის გზა, რაც მა მა მის მა გა მოთ ქვა 
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თა ვის წე რილ ში და თა ნაც, ეს ჭი დი ლი უნ და ყო ფი ლი ყო პა ტი ო სა ნი! ბა ტო ნი 
ლე ვა ნის სა სა ხე ლოდ უნ და ით ქვას, რომ იგი მზად აღ მოჩ ნდა ასე თი ჭი დი-
ლის თვის, რაც წარ მა ტე ბით მთავ რდე ბო და ხოლ მე!

ლე ვან გო კი ე ლი 1919 წელს შე ვი და თბი ლი სის უნი ვერ სი ტეტ ში პე და გო გი-
უ რი ფა კულ ტე ტის მა თე მა ტი კურ გან ყო ფი ლე ბა ზე, სა დაც მა თე მა ტი კუ რი გა-
ნათ ლე ბის მთა ვარ დარ გს-მა თე მა ტი კურ ანა ლიზს კი თხუ ლობ და პრო ფე სო რი 
ან დრია რაზ მა ძე (1890-1929 წწ) - უკ ვე სა ხელ მოხ ვე ჭი ლი მეც ნი ე რი. ბა ტონ ან-
დრი ას დი დი გავ ლე ნა მო უხ დე ნია სტუ დენტ ლე ვან გო კი ელ ზე თა ვი სი ზუს-
ტი მსჯე ლო ბე ბით და საგ ნი სად მი სე რი ო ზუ ლი მიდ გო მით. სტუ დენტ ლ. გო-
კი ელ ზე დი დი გავ ლე ნა მო უხ დე ნი ა, აგ რეთ ვე, პრო ფე სორ შალ ვა ნუ ცუ ბი ძის 
(1888-1969 წწ.) მი ერ ფი ლო სო ფი ის კურ სის წა კითხ ვას.

 ეს გავ ლე ნა გა ნა პი რო ბა იმა ნაც, რომ ბა ტონ შალ ვას სა დოქ ტო რო დი სერ ტა-
ცია „ბოლ ცა ნო და მეც ნი ე რე ბის თე ო რი ა“ (გა მოქ ვეყ ნდა 1913 წელს რუ სუ ლად) 
მიძღ ვნი ლი იყო ჩე ხი დი დი ფი ლო სო ფოს -მა თე მა ტი კოს ბერ ნარდ ბოლ ცა ნოს 
(1782-1848 წწ) შრო მე ბი სად მი, რო მელ მაც გან სა კუთ რე ბუ ლი წვლი ლი შე ი ტა ნა 
მა თე მა ტი კურ ლო გი კა სა და სიმ რავ ლე თა თე ო რი ა ში.

ლე ვან გო კი ელ მა უნი ვერ სი ტე ტი და ამ თავ რა 1924 წელს (დიპ ლო მი №131). 
იგი იყო პირ ვე ლი და ერ თა დერ თი მა თე მა ტი კო სი, რო მელ მაც თბი ლი სის უნი-
ვერ სი ტე ტი და ამ თავ რა ამ წლის გა მოშ ვე ბი დან. ლე ვან გო კი ე ლის სა დიპ ლო მო 
ნაშ რო მი იყო „ფუნ ქცი ე ბი, წარ მოდ გე ნი ლი გა ნუწყ ვე ტელ ფუნ ქცი ა თა მწკრი-
ვის სა ხით“. მომ დევ ნო წელს უნი ვერ სი ტეტს მა თე მა ტი კო სე ბი არ გა მო უშ ვი ა; 
შემ დე გი გა მოშ ვე ბა მოხ და მხო ლოდ 1926 წელს.

წარ ჩი ნე ბით კურ სდამ თავ რე ბუ ლი ლე ვან გო კი ე ლი, მკაც რი და მომ თხოვ ნი 
ან დრია რაზ მა ძის მო წა ფე, და ტო ვეს უნი ვერ სი ტეტ ში პრო ფე სო რად მო სამ ზა-
დებ ლად. 1927 წლი დან ლე ვა ნი შე უდ გა ასის ტენ ტის მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე-
ბას ან დრია რაზ მა ძის წარ დგი ნე ბით.

მა თე მა ტი კუ რი ლო გი კის და ფი ლო სო ფი ის სა კი თხე ბით, კერ ძოდ, მა თე-
მა ტი კის და ფუძ ნე ბის სა კი თხე ბით ლ. გო კი ე ლი და ინ ტე რეს და ჯერ კი დევ 
სტუ დენ ტო ბი სას. ამ მი მარ თუ ლე ბით მან  გა მო აქ ვეყ ნა ორი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნაშ რო მი: „დე ბუ ლე ბა თა სიმ რავ ლის ძი რი თა დი თვი სე ბა ნი“ და „სიმ რავ ლე თა 
თე ო რი ის წი ნა აღ მდე გო ბა ნი“.

მა თე მა ტი კის და ფუძ ნე ბა გუ ლის ხმობს მა თე მა ტი კის ძი რი თა დი ცნე ბე ბის 
და ოპე რა ცი ე ბის სრუ ლი სიმ კაც რით შე ტა ნას მა თე მა ტი კის ყვე ლა დარ გში. 
კლა სი კუ რი და გა მოთ ვლი თი ხა სი ა თის მა თე მა ტი კა, ნაკ ლებ ყუ რა დღე ბას აქ-
ცევ და მა თე მა ტი კის და ფუძ ნე ბის პრობ ლე მას.

XIX სა უ კუ ნე ში ახა ლი მა თე მა ტი კუ რი იდე ე ბის წარ მო შო ბამ ნა თე ლი გა-
ხა და, რომ „თვალ სა ჩი ნო ე ბა“ და „ინ ტუ ი ცი ა“ არ არის სა ი მე დო გზა მა თე მა-
ტი კუ რი ჭეშ მა რი ტე ბის და სად გე ნად. ამით აშ კა რა გახ და მა თე მა ტი კის მკაცრ 
ლო გი კურ სა ფუძ ველ ზე აგე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. ამ მი მარ თუ ლე ბით ძი რი თად 
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როლს ას რუ ლებ და გ. კან ტო რის (1845-1918 წწ.) მი ერ შექ მნი ლი სიმ რავ ლე თა 
თე ო რი ა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ყო ველ სიმ რავ ლეს შე ე სა ბა მე ბა გარ კვე უ ლი 
კარ დი ნა ლუ რი რიცხ ვი და, გარ და ამი სა, ყო ვე ლი სიმ რავ ლის და ლა გე ბა შე-
საძ ლე ბე ლი ა. 

გან ვი თა რე ბის გარ კვე ულ ეტაპ ზე ამ თე ო რი ა ში გაჩ ნდა სხვა დას ხვა ხა სი ა-
თის წი ნა აღ მდე გო ბა ნი და ამით შე იქ მნა კან ტო რის თე ო რი ის სა ფუძ ვლე ბის 
გა და სინ ჯვის აუ ცი ლებ ლო ბა - შე უძ ლე ბე ლი შე იქ მნა კან ტო რის ზე მოხ სე ნე-
ბუ ლი ორი პრინ ცი პის უც ვლე ლად და ტო ვე ბა.

კარ დი ნა ლუ რი რიცხ ვი სა და და ლა გე ბის ცნე ბა ნი ვრცელ დე ბა არა ყო ველ 
სიმ რავ ლე ზე, არა მედ მხო ლოდ გარ კვე უ ლი პი რო ბით შეზ ღუ დულ სიმ რავ-
ლე ზე. თვით ის ნორ მა, რო მე ლიც სიმ რავ ლეს გან საზ ღვრავს, უნ და იძ ლე ო დეს 
სა შუ ა ლე ბას შე საძ ლე ბე ლი იყოს სიმ რავ ლის და ლა გე ბა და მის თვის კარ დი ნა-
ლუ რი რიცხ ვის მი კუთ ვნე ბა.

ლე ვან გო კი ელს თა ვის შრო მა ში „დე ბუ ლე ბა თა სიმ რავ ლის ძი რი თა დი თვი-
სე ბა ნი“ შე მო აქვს დე ბუ ლე ბის ცნე ბა და ამ ტკი ცებს, რომ ყვე ლა დე ბუ ლე ბა თა 
სიმ რავ ლეს არ აქვს კარ დი ნა ლუ რი რიცხ ვი და, ამა ვე დროს, ამ სიმ რავ ლის და-
ლა გე ბა შე უძ ლე ბე ლია (მო ამ ბე 1925: 295-305).

სიმ რავ ლე თა თე ო რი ის წი ნა აღ მდე გო ბებს ლე ვან გო კი ელ მა მი უძღ ვნა ვრცე-
ლი შრო მა „სიმ რავ ლე თა თე ო რი ის წი ნა აღ მდე გო ბა ნი“ (მო ამ ბე 1928: 400-425).

მას შემ დეგ რაც სიმ რავ ლე თა თე ო რი ა ში აღ მოჩ ნდა წი ნა აღ მდე გო ბა ნი, იყო 
სხვა დას ხვა ცდა ამ წი ნა აღ მდე გო ბა თა და საძ ლე ვად. ლე ვან გო კი ე ლი ამ შრო-
მა ში ამ ბობს, რომ “აქ სი ო მა ტი კა“ ან „ინ ტუ ცი ო ნიზ მი“ ვერ მოგ ვცემს სიმ რავ-
ლე თა თე ო რი ის სრულ რე ა ბი ლი ტა ცი ას და იძ ლე ვა ბრა უ ე რის (1881-1966), 
ჰილ ბერ ტის (1862-1943), ბუ რა ლი- ფორ ტეს (1861-1931)- მცდე ლო ბის კრი ტი-
კას. მა გა ლი თად „რა სელ -ვე ი ლის პი რო ბის შე სა ხებ შევ ნიშ ნავთ შემ დეგს: აქ 
სიმ რავ ლის არ სე ბო ბის პი რო ბა ეხე ბა სიმ რავ ლის კერ ძო ელე მენ ტებს, იმის მა-
გივ რად რომ თი თონ სიმ რავ ლეს ეხე ბო დეს და ამი ტომ იგი არ არის შე თან ხმე-
ბუ ლი თი თონ  საგ ნის მო თხოვ ნი ლე ბას თან. სიმ რავ ლის არ სე ბო ბის პი რო ბას 
უნ და ჰქონ დეს საქ მე თი თონ სიმ რავ ლეს თან, საგ ვა რე უ ლო ცნე ბას თან და არა 
მის კერ ძო სა ხე ებ თან“. 

ასე თი ვრცე ლი კრი ტი კის შემ დეგ, ლე ვან გო კი ე ლი აკე თებს შემ დეგ დას-
კვნას: „თა ვის სიმ რავ ლე თა თე ო რი ა ში კან ტორ მა ფარ თო გა სა ქა ნი მის ცა უსას-
რუ ლო ბას. სამ წუ ხა როდ, კან ტორ მა ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში ეს  უსას რუ ლო ბა 
თი თონ გან მარ ტე ბებ ში აც შე ი ტა ნა და ამით მათ გარ კვე უ ლო ბა და უ კარ გა და 
ისი ნი გახ და სა უ კე თე სო წყა როდ პა რა დოქ სე ბი სა. ამის შემ დეგ თა ვი იჩი ნა 
სა წი ნა აღ მდე გო მი მარ თუ ლე ბამ. პა რა დოქ სე ბის არ სე ბო ბის ფაქ ტმა აი ძუ ლა 
მრა ვა ლი მა თე მა ტი კო სი, მო ეხ დი ნათ უსას რუ ლო ბის ცნე ბის შეზ ღუდ ვა. ამ 
მიმ დი ნა რე ო ბამ მი აღ წია უაღ რეს გან ვი თა რე ბას ბრა უ ე რის თე ო რი ა ში. ჩვე ნის 
აზ რით, ორი ვე თვალ საზ რი სი უკი დუ რე სო ბას გა მო ხა ტავს. გან მარ ტე ბა უნ-
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და იყოს სრუ ლე ბით და ბო ლო ვე ბუ ლი ხა სი ა თი სა და იგი გა რე შე რა ი მე ფა-
რუ ლად შე მოყ ვა ნი ლი უსას რუ ლო პრო ცე სი სა უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს გან-
მარ ტე ბუ ლი საგ ნის გარ კვე უ ლო ბას. მაგ რამ თუ ამის შემ დეგ გან მარ ტე ბუ ლი 
სა გა ნი უსას რუ ლო სა ხით წარ მოგ ვიდ გე ბა, ეს ჩვენ ურ ყევ სა ბუთს გვაძ ლევს, 
ყო ველ ეჭვს გა რე შე ვი ყოთ დარ წმუ ნე ბუ ლი მის არ სე ბო ბა ში და არა პი რი ქით 
აქაც უსას რუ ლო ბა უკა ნო ნოდ მი ვიჩ ნი ოთ. ამ ნი ა დაგ ზე მოხ დე ბა კან ტო რი სა 
და ბრა უ ე რის თე ო რი ე ბის სა უ კე თე სო მხა რე ე ბის შე ერ თე ბა. ერ თი მხრივ შე-
საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა უსას რუ ლო ბის უმაღ ლე სი ფორ მე ბის გან ხილ ვა, ხო ლო მე-
ო რეს მხრივ გან საზ ღვრის და ბო ლო ვე ბუ ლი ხა სი ა თი უზ რუნ ველ ყოფს სრულ 
სიმ კაც რეს. ამას თა ნა ვე აცი ლე ბუ ლი იქ ნე ბა ორი ვე ამ თე ო რი ის უარ ყო ფი თი 
მხა რე ე ბი: ერ თი მხრივ ბრა უ ე რის თე ო რი ის გა მა ნად გუ რე ბე ლი მოქ მე დე ბა 
თა ნა მედ რო ვე მა თე მა ტი კის უდი დე სი ნა წი ლის მი მართ, ხო ლო მე ო რეს მხრივ 
კან ტო რის თე ო რი ის ლო გი კუ რი დე ფექ ტი უ რო ბა, რო მე ლიც მუ დამ ახალ პა-
რა დოქ სებს იწ ვევს. მო მა ვალ მა სიმ რავ ლე თა თე ო რი ამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
რო გორც მა თე მა ტი კუ რი მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბის ის ფარ თო მას შტა ბი, რო-
მე ლი თაც ის აქამ დე სწარ მო ებ და, ისე სრუ ლი სიმ კაც რე, რო მე ლიც არამც თუ 
მოხ სნის არ სე ბულ პა რა დოქ სებს, არა მედ წი ნას წარ შე უძ ლებ ლად გახ დის ახ-
ლე ბის წარ მო შო ბა საც (იხ. მო ამ ბე 1928: 425)“.  

1928 წელს ლე ვან გო კი ე ლი და ი ნიშ ნა უნი ვერ სი ტე ტის ლექ ტო რად და მი-
ენ დო დი ფე რენ ცი ა ლუ რი აღ რიცხ ვი სა და ნამ დვი ლი ცვლა დის ფუნ ქცი ა თა 
კურ სე ბის წა კითხ ვა. 1927-1928 წლებ ში მან ჩა ა ბა რა ზე პი რი სა დოქ ტო რო გა-
მოც დე ბი. 1929-1930 წლებ ში ლე ვან გო კი ე ლი სა მეც ნი ე რო მიზ ნით მივ ლი ნე-
ბუ ლი იყო და მუ შა ობ და მოს კოვ ში. 1929 წელს გა მო აქ ვეყ ნა შრო მა „შე ნიშ ვნე ბი 
„AUSWALPRINCIP”-ის შე სა ხებ“. 1921 წლის შე მოდ გო მა ზე სიბ რძნის მეტყ ვე-
ლე ბი სა და სა მა თე მა ტი კო- სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო ფა კულ ტე ტე ბი გა ერ თი ან და 
პე და გო გი ურ ფა კულ ტე ტად, რო მე ლიც 1930 წლის მა ის ში გა და კეთ და სა ხელ-
მწი ფო პე და გო გი ურ ინ სტი ტუ ტად. 1930 წელს ლე ვან გო კი ე ლი და ი ნიშ ნა დო-
ცენ ტად, ხო ლო 1931 წელს პრო ფე სო რად. 1933 წელს იგი იყო პე და გო გი უ რი 
ინ სტი ტუ ტის მა თე მა ტი კუ რი ფა კულ ტე ტის დე კა ნის თა ნამ დე ბო ბა ზე. იმა ვე, 
1933 წელს, თბი ლი სის უნი ვერ სი ტეტ ში და არ სდა ფი ზი კა- მა თე მა ტი კის ფა-
კულ ტე ტი, რომ ლის მა თე მა ტი კუ რი გან ყო ფი ლე ბის სა მი კა თედ რი დან, მა თე-
მა ტი კუ რი ანა ლი ზის კა თედ რის გამ გედ და ი ნიშ ნა პრო ფე სო რი ლე ვან გო კი ე-
ლი. ლე ვან გო კი ელ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 1930 წელს ქ. ხარ კოვ ში გა მარ თულ 
მა თე მა ტი კოს თა სა კავ ში რო პირ ვე ლი ყრი ლო ბის მუ შა ო ბა ში, სა დაც გა მო ვი და 
მოხ სე ნე ბით „აქ სი ო მა ტი კუ რი მე თო დის კრი ტი კა“. 1934 წელს ქ. ლე ნინ გრად-
ში მო წყო ბილ მა თე მა ტი კოს თა მე ო რე სა კავ ში რო ყრი ლო ბა ზე კი წა ი კი თხა 
მოხ სე ნე ბა - „ტრან სფი ნი ტუ რი რიცხ ვე ბის შე სა ხებ“. 

აქე დან სრუ ლი ად აშ კა რად ჩანს, რომ ლ. გო კი ელ მა მო ახ დი ნა  მა თე მა ტი კის 
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და ფუძ ნე ბი სად მი მიძღ ვნი ლი ყვე ლა არ სე ბუ ლი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბი სა 
და გა მოკ ვლე ვის შე ჯა მე ბა, ერ თი მე ო რეს თან მა თი შე ჯე რე ბა და კრი ტი კუ ლი 
გან ხილ ვა. ეს შე დე გე ბი გა ა ერ თი ა ნა მო ნოგ რა ფი ა ში „სიმ რავ ლე თა თე ო რი ის 
და ფუძ ნე ბის სა კი თხე ბი“ (1934 წ). უკა ნას კნე ლი გა მოკ ვლე ვა მის მი ერ წარ დგე-
ნილ იქ ნა თბი ლი სის უნი ვერ სი ტეტ თან არ სე ბულ საკ ვა ლი ფი კა ციო კო მი სი-
ა ში მა თე მა ტი კურ მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რის ხა რის ხის მო სა პო ვებ ლად. 1935 
წლის 24 მარტს კი, საკ ვა ლი ფი კა ციო კო მი სი ის სხდო მა ზე ჩა ტარ და პროფ. ლე-
ვან გო კი ე ლის მი ერ წარ დგე ნი ლი ნაშ რო მის დაც ვა - სა კან დი და ტო დი სერ ტა-
ცი ის და უც ვე ლად. ეს იყო პირ ვე ლი სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცია სა ქარ თვე ლო-
ში, რო მე ლიც და ცულ იქ ნა მა თე მა ტი კურ და მის მო მიჯ ნა ვე მეც ნი ე რე ბებ ში. 
მი სი ოფი ცი ა ლუ რი ოპო ნენ ტე ბი იყ ვნენ ნი კო ლოზ მუს ხე ლიშ ვი ლი (1891-1976 
წწ.), არ ჩილ ხა რა ძე (1895-1976 წწ.) და მოს კო ვი დან მოწ ვე უ ლი ან დრეი კოლ მო-
გო რო ვი (1903-1987 წწ.).  1946 წლის 8 მარტს გა ნათ ლე ბის უმაღ ლეს ინ სტან ცი-
ა ში, ლე ვან გო კი ელს მი ე ნი ჭა ფი ზი კა- მა თე მა ტი კის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რის 
სა მეც ნი ე რო ხა რის ხი და გა და ე ცა დოქ ტო რის დიპ ლო მი ДТ № 000733. „ზო გა-
დი მა თე მა ტი კის“ კა თედ რის პრო ფე სო რის წო დე ბა მას მი ე ნი ჭა 1946 წლის 9 
მარტს. 

მი სი, რო გორც პე და გო გის, მუ შა ო ბა არ შე მო ი ფარ გლე ბო და მხო ლოდ იმით, 
რომ ის იყო კარ გი ლექ ტო რი, დი დი მა თე მა ტი კურ -ფი ლო სო ფი უ რი ცოდ ნის 
მა ტა რე ბე ლი და ამ ცოდ ნის  სიღ რმი სე უ ლად გა დამ ცე მი. არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი იყო ამ უაღ რე სად კულ ტუ რუ ლი პი როვ ნე ბის სა უბ რის სტი ლი, სა ი-
და ნაც აშ კა რად ჩან და რომ მის თვის მეც ნი ე რუ ლი მუ შა ო ბა გზა კი არ იყო სხვა 
მიზ ნე ბის კენ, არა მედ იყო თვით მი ზა ნი, მეც ნი ე რუ ლი გა ტა ცე ბის სა გა ნი. ბა-
ტონ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილს თუ და ვე სეს ხე ბით, მა შინ თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ ბა ტო ნი ლე ვან გო კი ე ლი ბედ ნი ე რი იყო, რად გან იგი იყო ბუ ნე ბის გან უხ-
ვად და ჯილ დო ე ბუ ლი მეც ნი ე რუ ლად აზ როვ ნე ბის უნა რით. 

მას აინ ტე რე სებ და ფუ ძემ დე ბელ ცნე ბა თა ლო გი კუ რი ანა ლი ზი, მა თი ში-
ნა არ სი და რო ლი მა თე მა ტი კის და ფუძ ნე ბის სა კითხ ში. ამ მი მარ თუ ლე ბით 
კვლე ვებ მა იგი მი იყ ვა ნა ლო გი კის და ფუძ ნე ბის სა კი თხამ დე.

ლო გი კუ რი დამ ტკი ცე ბა არ შე იძ ლე ბა ემ ყა რე ბო დეს და უმ ტკი ცე ბელს. ლო-
გი კას სა ფუძ ვლად უნ და ედოს დამ ტკი ცე ბა დი დე ბუ ლე ბა ნი, რო მელ თა დად-
გე ნა უნ და ხდე ბო დეს სპე ცი ფი კუ რი ტი პის დას კვნის სა შუ ა ლე ბით. ამ ტი პის 
დას კვნი თი დე ბუ ლე ბის დად გე ნა მდგო მა რე ობს მი სი უარ ყო ფის გზით უსას-
რუ ლო ბის კენ რეგ რეს ში. ასე თი ტი პის დას კვნებს, ლე ვან გო კი ელ მა უწო და 
ძი რე უ ლი დას კვნე ბი. მათ თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია შე უძ ლე ბე ლი სი ტუ ა ცი ის 
შექ მნა უარ ყო ფის გზით; მაგ რამ შე უძ ლებ ლო ბა ვლინ დე ბა არა უბ რა ლო წი ნა-
აღ მდე გო ბა ში, რა საც ად გი ლი აქვს აქ სი ო მებ ზე დამ ყა რე ბულ კვლე ვებ ში, არა-
მედ უსას რუ ლო ბის კენ რეგ რეს ში. 
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ყვე ლა ფერ ამას წინ უძღო და, ლე ვან გო კი ე ლის მი ერ კარლ მარ ქსის (1818-
1883 წწ.) მა თე მა ტი კუ რი ხელ ნა წე რე ბის შეს წავ ლა- გა ა ნა ლი ზე ბა და იგი იყო 
ამ ხელ ნა წე რე ბის პირ ვე ლი მკვლე ვა რი. მოგ ვი ა ნე ბით კი, ბევ რმა უცხო ელ-
მა სპე ცი ა ლის ტმა თა ვი სი კვლე ვის საგ ნად გა ი ხა და მარ ქსის მა თე მა ტი კუ რი 
ხელ ნა წე რე ბი. ლე ვან გო კი ელ მა გა მო აქ ვეყ ნა „კარლ მარ ქსის მა თე მა ტი კუ რი 
ხელ ნა წე რე ბი და მა თე მა ტი კის და ფუძ ნე ბის პრობ ლე მე ბი“ (იხ. გო კი ე ლი 1948: 
89-235; გო კი ე ლი 1957: 566-576).

 თა ვი სი ხან გრძლი ვი პე და გო გი უ რი მოღ ვა წე ო ბის მან ძილ ზე, პრო ფე სორ მა 
ლე ვან გო კი ელ მა ლექ ცი ე ბის სა ხით წა ი კი თხა სა ვალ დე ბუ ლო და სპე ცი ა ლუ-
რი მრა ვა ლი კურ სი.

უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბი სათ ვის მა თე მა ტი კის ქარ თუ ლი სა ხელ მძღვა ნე-
ლო ე ბის შექ მნის საქ მე ში უდი დე სი წვლი ლი შე ი ტა ნეს ან დრია რაზ მა ძემ (1889-
1929 წწ), გი ორ გი ნი კო ლა ძემ (1888-1931 წწ), ნი კო მუს ხე ლიშ ვილ მა (1891-1979 
წწ) და არ ჩილ ხა რა ძემ (1895-1976 წწ). თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის და არ სე ბი-
დან ვე და წყე ბუ ლი ეს საქ მი ა ნო ბა, ღირ სე უ ლად გა აგ რძე ლა ლე ვან გო კი ელ მა.

მი სი ავ ტო რო ბით 1932 წელს გა მო ი ცა „დი ფე რენ ცი ა ლუ რი აღ რიცხ ვა“ - ამ 
მი მარ თუ ლე ბის პირ ვე ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო ქარ თულ ენა ზე. ეს წიგ ნი ყუ რა-
დღე ბას იპყ რობს მა სა ლის სის რუ ლით, მა თე მა ტი კუ რი ტექ სტის სიმ კაც რით 
და პე და გო გი უ რი მიდ გო მე ბით.

1938 წელს ლე ვან გო კი ელ მა გა მოს ცა თა ვი სი მე ო რე სა ხელ მძღვა ნე ლო მა-
თე მა ტი კურ ანა ლიზ ში - „ა ნა ლი ზის შე სა ვა ლი“. ეს დი დი მო ცუ ლო ბის და და-
სა მუ შა ვებ ლად საკ მა ოდ მძი მე წიგ ნი, წარ მო ად გენს მა თე მა ტი კის, კერ ძოდ ძი-
რი თა დი ცნე ბე ბის დე ტა ლურ გა შუ ქე ბას.

ასე ვე ფუნ და მენ ტუ რი მნიშ ვნე ლო ბი საა ლე ვან გო კი ე ლის 586-გვერ დი ა ნი 
„მა თე მა ტი კის სა ფუძ ვლე ბი“ (თბი ლი სი, 1957). ამ წიგ ნის პირ ველ თავ ში გად-
მო ცე მუ ლია მა თე მა ტი კის ის ტო რი უ ლი გან ვი თა რე ბის მი მო ხილ ვა; მე ო რე 
თავ ში- სიმ რავ ლე თა თე ო რი ის, არით მე ტი კის, ალ გებ რის და ალ ბა თო ბის თე-
ო რი ის სა კი თხე ბი; მე სა მე თავ ში- გე ო მეტ რი ის სა კი თხე ბის მე ტად ვრცე ლი მი-
მო ხილ ვა, არა ეკ ვლი დუ რი გე ო მეტ რი ის ჩათ ვლით. აქ დრო უ ლია აღი ნიშ ნოს, 
რომ ლე ვან გო კი ე ლი იყო პირ ვე ლი (უკ ვე მე რამ დე ნედ!) ქარ თვე ლი, ვინც სპე-
ცი ა ლუ რი ნაშ რო მი მო უძღ ვნა ლო ბა ჩევ სკის (1792-1856) გე ო მეტ რი ას - „ლო ბა-
ჩევ სკის გე ო მეტ რი ის ფი ლო სო ფი უ რი მნიშ ვნე ლო ბა“ (1963 წ). მე ექ ვსე და მეშ-
ვი დე თა ვებ ში გად მო ცე მუ ლია უსას რუ ლოდ მცი რე თა აღ რიცხ ვის სა ფუძ ვლე-
ბი, თა ვი სი ვე ის ტო რი უ ლი გან ვი თა რე ბის მი მო ხილ ვით. 

უდა ვო ა, რომ ლე ვან გო კი ე ლის სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ მა მა თე მა ტი კურ ანა-
ლიზ ში უდი დე სი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ახალ გაზ რდა მა თე მა ტი კო სე ბის მსოფ-
ლმხედ ვე ლო ბის ფორ მი რე ბა- ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე სა ქარ თვე ლო ში.

1944 წელს პრო ფე სორ ლე ვან გო კი ელს მი ე ნი ჭა სა ქარ თვე ლოს სსრ მეც ნი-
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ე რე ბის დამ სა ხუ რე ბუ ლი მოღ ვა წის წო დე ბა. იგი ავ ტო რია 109 მეც ნი ე რუ ლი 
ნაშ რო მის, მათ შო რის 6 მო ნოგ რა ფი ი სა.

ბა ტო ნი ლე ვა ნი დი დად გან ვი თა რე ბუ ლი იყო არა მარ ტო თა ვის დარ გებ ში, 
არა მედ ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ე რე ბებ ში, მუ სი კა ში, მხატ ვრულ ლი ტე რა ტუ რა-
სა და მხატ ვრო ბა ში. მა გა ლი თად, ცნო ბი ლი ა: 1) მი სი სამ სა ა თი ა ნი(!) მოხ სე ნე ბა 
თე მა ზე: „დოს ტო ევ სკი და უსას რუ ლო ბის ცნე ბა“; 2) ლე ვან გო კი ე ლი კარ გად 
უკ რავ და ვი ო ლი ნო ზე; 3) მი სი დის შვი ლის, ქალ ბა ტონ ნა თე ლა ნა მო რა ძის, 
გად მო ცე მით, მეც ნი ე რუ ლი მუ შა ო ბის დროს ბა ტო ნი ლე ვა ნი თურ მე უს მენ და 
ბა ხის ან ბეთ ჰო ვე ნის მუ სი კას.

მრა ვალ სხვა დას ხვა კა თედ რას ხელ მძღვა ნე ლობ და ბა ტო ნი ლე ვა ნი, მაგ რამ 
გან სა კუთ რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს (მის თვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი) მა თე მა ტი-
კის და ფუძ ნე ბი სა და ის ტო რი ის კა თედ რის გახ სნა თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტეტ ში, რო მელ საც იგი გა ნა გებ და 1934-1970 წლებ ში. იგი იყო მე ქა-
ნი კა- მა თე მა ტი კის ფა კულ ტე ტის დე კა ნი 1961-1962 წლებ ში.

ამას თან ერ თად, ბა ტო ნი ლე ვან გო კი ე ლი დიდ და ნა ყო ფი ერ მუ შა ო ბას ეწე-
ო და სა ქარ თვე ლოს სსრ მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ა ში. ამ მი მარ თუ ლე ბით, გან სა-
კუთ რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს მი სი მუ შა ო ბა „სა ქარ თვე ლოს სსრ მეც ნი ე რე ბა თა 
აკა დე მი ის მო ამ ბის“ პა სუ ხის მგე ბელ მდივ ნად.

ცალ კე უნ და გა მო ი ყოს ბა ტო ნი ლე ვა ნის ნა ყო ფი ე რი მუ შა ო ბა ან დრია რაზ-
მა ძის სა ხე ლო ბის მა თე მა ტი კის ინ სტი ტუტ ში (1935-1948) და ფი ლო სო ფი ის 
ინ სტი ტუტ ში, სა დაც 1948-1953 წლებ ში იგი ხელ მძღვა ნე ლობ და ლო გი კის 
გან ყო ფი ლე ბას და იყო უფ რო სი მეც ნი ერ თა ნამ შრომ ლის 1958 წლის 18 ივ ლი-
სი დან. ამან გა მო იწ ვია მი სი მეც ნი ე რუ ლი მუ შა ო ბის ახა ლი აღ მავ ლო ბა, სავ ლე  
წე რე თელ თან (1907-1966 წწ.) ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბით ლო გი კის პრობ ლე მებ-
ზე.

1967-1970 წლებ ში ლე ვან გო კი ე ლი იყო სა ქარ თვე ლოს მა თე მა ტი კუ რი სა-
ზო გა დო ე ბის პრე ზი დენ ტი. პრო ფე სო რი ლე ვან გო კი ე ლი, 1961 წლის 10 იან-
ვარს არ ჩე ულ იქ ნა სა ქარ თვე ლოს სსრ მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის წევ რ-კო რეს-
პონ დენ ტად მა თე მა ტი კურ და სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი ე რე ბა თა გან ყო ფი-
ლე ბა ში (მა თე მა ტი კა), 1953 წელს და ჯილ დო ე ბულ იქ ნა ლე ნი ნის ორ დე ნით, 
ხო ლო 1946 წელს „სა პა ტიო ნიშ ნის“ ორ დე ნით და მედ ლით „შრო მი თი მა მა-
ცო ბის თვის“.

სა ქარ თვე ლოს სსრ მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის წევ რ-კო რეს პონ დენ ტი ლე ვან 
გო კი ე ლი გარ და იც ვა ლა 1975 წლის 4 იან ვარს; იგი დაკ რძა ლუ ლია სა ზო გა დო 
მოღ ვა წე თა სა ბურ თა ლოს პან თე ონ ში.
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The article deals with the life and scientific works of a famous Georgian mathematician-

philosopher, Doctor of Physics and Mathematics, Professor Levan Gokieli. The article analyses his 

contribution in the study of mathematical logics and philosophy, particularly in establishment of 

mathematics, as well as in the study of contradictions in set theory; it highlights the scientist’s merits 

in logical analysis of fundamental concepts. The scientist devoted many important monographs to 

studies in this field and his books about mathematical analysis have had a great influence on the 

formation of young mathematicians’ world view in Georgia.

Keywords: Establishment of Mathematics, Set Theory, Mathematical Analysis, Logics.

The famous Georgian mathematician-philosopher, member-correspondent of 
the National Academy of Sciences of Georgia, honored scientist, doctor of physical-
mathematical sciences, professor Levan Gokieli was born in Kutaisi on December 3, 
1901. 

He received elementary education from his mother, a teacher of mathematics. 
In 1910-1919 he studied at the Kutaisi Gymnasium for boys and in 1919 he entered 
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