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როინ მეტრეველი 
(საქართველო, თბილისი) 

დიდი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე 
 

ბატონებო, 
ჩემთვის, გულწრფელად მინდა გითხრათ, ძალზედ რთულია, ძნელია, სრულყოფილად გადმოვ-

ცე აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის ცხოვრება და שემოქმედება. ამიტომ ამთავითვე გთხოვთ დაკლე-
ბულისათვის שენდობას. 

საამაყოა, რომ ქართველოლოგიისა და კავკასიოლოგიის ამჟამინდელი კონგრესი ეძღვნება 
მსოფლიოשი აღიარებულ, სახელგანთქმულ მეცნიერსა და საზოგადო მოღვაწეს, საქართველოს მეც-
ნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილ წევრს, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსს, 
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების აკადემიებისა და ლინგვისტური საზოგადოებების წევრს თამაზ 
გამყრელიძეს. 

ორიოდე שტრიხით მოგახსენებთ მის ბიოგრაფიულ მონაცემებს. 
თამაზ გამყრელიძე 1929 წლის 23 ოქტომბერს დაიბადა ქუთაისשი. ეს ქალაქი გამორჩეულად 

უყვარდა ბატონ თამაზს. რამდენიმე წლის წინათ დასავლეთ საქართველოשი მოგზაურობისას ჩვენ 
 ი, სწორედ იმ სახლთან - გელათისკენ მიმავალ ქუჩაზე რომ მდებარეობს, სადაცשევჩერდით ქუთაისש
თამაზი დაიბადა. რაოდენ სითბოთი, სიყვარულით שესცქეროდა მეცნიერი რამდენადმე სახეשეც-
ვლილ მის ყოფილ სახლს და, ცხადია, ბავשვობას აგონებდა... 

1947 წელს საשუალო სკოლა დაამთავრა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავ-
ლეთმცოდნეობის ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. თამაზ გამყრელიძემ სტუდენტობის წლებשივე მიიქცია 
ყურადღება, როგორც სხვადასხვა ტიპის ენების სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხების ნიჭიერმა 
მკვლევარმა. მისმა ნაשრომებმა ურარტულ ენაשი მნიשვნელოვანი წვლილი שეიტანა ურარტული ენის 
 .იשესწავლის საქმეש

1952 წელს თამაზ გამყრელიძე ამთავრებს უნივერსიტეტს და მეცნიერულ საქმიანობას ეწევა 
აკად. გ. წერეთლის ხელმძღვანელობით. שემდეგ გაიგზავნა ლენინგრადשი, სადაც პროფესორ ი. დია-
კონოვის ხელმძღვანელობით სპეციალიზაცია გაიარა ძველ აქადურ, ურარტულ და ხეთურ ენებשი. 

სემიტური, ინდოევროპული, ქართველური, წინა აზიის ძველი ენების განსაკუთრებით კარგმა 
ცოდნამ, აგრეთვე ფართო ზოგადთეორიულმა მომზადებამ 

 განაპირობა 1956 წელს საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა თემაზე: „ხეთური ენის არაინ-
დოევროპული ელემენტები“. დისერტაციამ მაღალი שეფასება მიიღო - ენათმეცნიერების ინსტი-
ტუტის სამეცნიერო საბჭომ თამაზ გამყრელიძე ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხის 
ღირსად სცნო. 

1962 წელს ბატონი თამაზი იცავს სადოქტორო დისერტაციას: „ხეთური ენა და ლარინგალური 
თეორია“. ამ გამოკვლევაשი მეცნიერმა დაამტკიცა, რომ იგი მზადაა გადაწყვიტოს ინდოევროპულ 
ენათა ისტორიულ-שედარებითი გრამატიკის ცენტრალური საკითხები. სწორედ ამ დარგשი שესრულე-
ბულმა ნაשრომებმა მოუპოვა საყოველთაო აღიარება თამაზ გამყრელიძეს და საბჭოთა კავשირשი ხე-
თოლოგიის ერთ-ერთ დამფუძნებლად იქნა იგი მიჩნეული. 

თამაზ გამყრელიძემ წამოაყენა ახალი თვალსაზრისი ხეთური დამწერლობის წარმოשობისა 
ძველ-აქადური წყაროდან, რითაც განმარტა ხეთური სისტემის პალეოგრაფიული და ორთოგრაფიუ-
ლი თავისებურებანი, რომლებიც ძველი თეორიის მიხედვით გაურკვეველი რჩებოდა. 

ბატონი თამაზით ადრიდანვე ამაყობდნენ მისი მასწავლებლები გიორგი წერეთელი და გიორგი 
ახვლედიანი: „დიდი ერუდიციისა და განსაკუთრებული ნიჭის მეცნიერმა... მიუხედავად თავისი 
ახალგაზრდობისა, უკვე საპატიო ადგილი დაიმკვიდრა ჩვენი ქვეყნის გამოჩენილ ლინგვისტთა שო-
რის“ - ეს მოწაფით კმაყოფილ მოძღვართა სიტყვებია. 

აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე მრავალი ნაשრომის ავტორია სემიტოლოგიის, წინა აზიის ძვე-
ლი ენების დარგשი. მეცნიერის ზოგადლინგვისტური ინტერესები მოიცავს თეორიული ენათმეცნიე-
რების ისეთ საკვანძო პრობლემებს, როგორიცაა ენობრივი ნიשნის ბუნება, წინადადების ვერბოცენ-
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ტრული სტრუქტურა, שედარებითი რეკონსტრუქციის ზოგადი პრინციპები, დამწერლობის თეორია, 
ზოგადი ფილოლოგია. 

მეცნიერის სამუשაოებשი განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი სხვადასხვა სისტემის 
ენათა ანალიზს, კერძოდ, სამხრეთ კავკასიური (ქართველური) ენების სტრუქტურისა და ისტორიის 
გამოკვლევებს. თამაზ გამყრელიძის მიერ ისტორიულ ქართველურ ენებשი სიბილანტური რიგის ფო-
ნემების ასახვის დადგენილი კანონზომიერება სპეციალურ ლიტერატურაשი მიჩნეულია „გამყ-
რელიძის კანონად“. ამ კანონს მნიשვნელობა აქვს არა მარტო ცალკეული ქართველური ენების ისტო-
რიისათვის, არამედ იგი ზოგადლინგვისტურ და ზოგადმეთოდოლოგიურ მნიשვნელობას იძენს რო-
გორც პრინციპი, რომელიც არაინდოევროპულ მასალაზე დაყრდნობთ მიგვანიשნებს მკაცრი ფონე-
მური კორესპონდენციების არსებობის აუცილებლობაზე ენებს שორის გენეტიკურ დამოკიდებულება-
თა დადგენისას. 

ქართველურ ენათმეცნიერებაשი ახალი ეტაპი იყო თამაზ გამყრელიძის მიერ (გივი მაჭავარი-
ანთან თანაავტორობით) שექმნილი მონოგრაფია: „სონანტთა სისტემა და აბლაუტი ქართველურ 
ენებשი“. ამ გამოკვლევაשი שემუשავებულია ქართველური ენების שედარებითი გრამატიკის პრინციპუ-
ლად ახალი კონცეფცია - „ახალი პარადიგმა“. მონოგრაფიას დიდი წარმატება ხვდა, იგი საზღვარ-
გარეთ, კერძოდ, გერმანიაשი, გამოიცა. ნიשანდობლივია ცნობილი ენათმეცნიერის, აკადემიკოს ვ. 
ჟირმუნსკის שეფასება, რომელმაც მონოგრაფია „დიდი მასשტაბის მეცნიერულ აღმოჩენად“ მიიჩნია 
და ხაზი გაუსვა მის მნიשვნელობას როგორც საერთოდ ლინგვისტური თეორიისათვის, ისე სხვა 
ენების (კერძოდ, ინდოევროპულის) ისტორიისათვის. 

სადაოდ არავინ ჩაგვითვლის, თუ ვიტყვით, რომ აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის ბიოგრაფიაשი 
განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ფუნდამენტურ ორტომეულს „ინდოევროპული ენა და ინდო-
ევროპელები. ფუძე-ენისა და პროტოკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ-ტიპოლოგიური 
ანალიზი“, რომელიც აკადემიკოს ვიაჩესლავ ივანოვთან თანაავტორობით שეიქმნა. სრულიად 
დამსახურებულად მონოგრაფიის ავტორები ლენინური პრემიით დაჯილდოვდნენ. 

საგულისხმოა თანამედროვე ლინგვისტიკის ერთ-ერთი ფუძემდებლის რომან იაკობსონისეული 
-ეესატყვისება თანამედროვე თეორიული აზრის მწვერש მარიტადשეფასება ორტომეულისა: „იგი ჭეש
ვალებს“. 

ეს ფუნდამენტური გამოკვლევა არსებითად ახალ პარადიგმას წარმოადგენს שედარებით-ისტო-
რიულ ენათმეცნიერებაשი, რომელიც თამაზ გამყრელიძემ განსაზღვრა, როგორც „ტიპოლოგიური 
 ემოთავაზებული იყოש ედარებით-ისტორიული ლინგვისტიკა“ და რომლის იდეა თავდაპირველადש
რომან იაკობსონის მიერ. 

მსოფლიოს გამოჩენილი ლინგვისტები ხაზს უსვამენ თამაზ გამყრელიძის שემოქმედებითი ხელ-
წერისათვის ორ ძირითად მახასიათებელს: კვლევის საგნის ამომწურავი განხილვა და მისი ნიჭი ენათ-
მეცნიერების რთული თეორიული პრობლემატიკის שეთავსებისა ინდოევროპული, ქართველური, სე-
მიტური ლინგვისტური ოჯახების მასალის ზედმიწევნით კვლევასთან. 

მეცნიერების კვლევის პრაქტიკისათვის არანაკლებ მნიשვნელოვან თვისებად მიჩნეულია არატ-
რივიალური მიდგომა უკვე ცნობილი ენობრივი ფაქტების ინტერპრეტაციისადმი.  

აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის ავტორიტეტი საერთაשორისო მასשტაბით საყოველთაოდაა 
აღიარებული. ამაზე ნათლად მეტყველების, რომ მეცნიერი არჩეულია აשש მეცნიერებათა ეროვნული 
აკადემიის უცხოელ წევრად, აשש მეცნიერებისა და ხელოვნების აკადემიის წევრად, ბრიტანეთის აკა-
დემიის, ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემიის უცხოელ წევრად; საქსონიის მეცნიერებათა აკადემიის, 
უნგრეთის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო წევრად, ევროპის მეცნიერებისა და ხელოვნების აკა-
დემიის წევრად. თამაზ გამყრელიძე არჩეულია ამერიკული ლინგვისტური საზოგადოების წევრად, 
ევროპული ლინგვისტური საზოგადოების წევრად (აქვე აღვნიשნავთ, რომ ბატონი თამაზი 
სხვადასხვა დროს ამ საზოგადოების ვიცე-პრეზიდენტი და პრეზიდენტიც იყო), ინდოევროპული 
საზოგადოების საპატიო წევრად (გერმანია). ჩვენ უკვე აღვნიשნეთ ბატონი თამაზისათვის ლენინური 
პრემიის მინიჭების თაობაზე. იგი ასევე არის ჰუმბოლდტის პრემიის ლაურეატი, ივანე ჯავახიשვილის 
პრემიის ლაურეატი. 
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თამაზ გამყრელიძე, ცხადია, საერთაשორისო ლინგვისტური კონგრესებისა და ენათმეცნიერთა 
სხვა მნიשვნელოვანი ფორუმების მუდმივი მონაწილეა, ხשირად კითხულობდა ლექციებს, მოხსენე-
ბებს ევროპისა და ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებשი. 

ბატონმა თამაზმა שრომითი საქმიანობა ენათმეცნიერების ინსტიტუტשი დაიწყო - ხელმძღვანე-
ლობდა ძველაღმოსავლური ენების განყოფილებას. 1960 წლიდან აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტი-
ტუტის წინა აზიის ენათა განყოფილების გამგეა. პარალელურად მოღვაწეობს თბილისის უნივერსი-
ტეტשი. 1964 წლიდან იგი პროფესორია. 

არჩეული იყო სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგედ, שემდეგ ზო-
გადი ენათმეცნიერების კათედრის გამგედ. არ שემიძლია მისი მოღვაწეობა უნივერსიტეტשი კეთილად 
არ მოვიხსენიო. ჩემთვის, როგორც უნივერსიტეტის რექტორისთვის, მასთან ურთიერთობა მნიשვნე-
ლოვანი იყო. ბატონმა თამაზმა ბევრ სასარგებლო საქმეს დაუდო სათავე, განსაკუთრებით მნიשვნე-
ლოვანი იყო საზღვარგარეთის ბევრ უნივერსიტეტთან კონტაქტები. მინდა ერთი ფაქტიც გავიხსენო. 
1991 წლის აგვისტოს ბოლოს პრეზიდენტის ბრძანებით თამაზ გამყრელიძე დაინიשნა უნივერსიტეტის 
რექტორის მოვალეობის שემსრულებლად. ეს საკითხი მასთან שეუთანხმებელი იყო და იგი პრაქტიკუ-
ლად არ שესდგომია მუשაობას.  

1973-2005 წლებשი თამაზ გამყრელიძე ხელმძღვანელობდა გ. წერეთლის სახ. აღმოსავლეთმცოდ-
ნეობის ინსტიტუტს, არჩეული იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენისა და ლიტერატურის 
განყოფილების აკადემიკოს-მდივნად. ყველას მოგეხსენებათ, რომ 2005 წლის იანვარשი ბატონი თამაზი 
არჩეულ იქნა მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტად. 

1984 წელს თამაზ გამყრელიძეს ირჩევენ საკავשირო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად, 
აქ იგი ლიტერატურისა და ენის განყოფილებასთან არსებული ფონეტიკისა და ფონოლოგიის მუდმი-
ვი კომისიის თავმჯდომარეა, 1988-95 წ.წ. - ჟურნალ Вопросы Язикознания-ს მთავარი რედაქტორი. იგი 
იყო პრეზიდენტი ფონეტიკურ მეცნიერებათა მსოფლიო კონგრესისა ტალინשი. 

აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე 1985 წელს აირჩიეს საკავשირო უმაღლესი საბჭოს დეპუტა-
ტად. იყო საქართველოს რამდენიმე მოწვევის პარლამენტის წევრი. ხელმძღვანელობდა პარლამენ-
ტის საგარეო ურთიერთობის კომიტეტს და მუდმივმოქმედი საპარლამენტო დელეგაციების საკოორ-
დინაციო საბჭოს. 

სრულიად ცალკე საკითხია თამაზ გამყრელიძის მონაწილეობა ეროვნულ მოძრაობაשი. გასული 
საუკუნის 80-იან წლებשი მეცნიერებაשი აგრერიგად ჩაღრმავებული ბატონი თამაზი ძალზე აქტიუ-
რად ებმება ეროვნულ მოძრაობაשი და მნიשვნელოვან როლსაც ასრულებს. 

ალბათ არავის დაავიწყდება საკავשირო უმაღლესი საბჭოს I ყრილობაზე მისი გამოსვლა. მეხის 
გავარდნასავით იყო, როცა ბატონმა თამაზმა მეტად მამაცური (სიბრძნესთან ერთად) სიტყვა წარ-
მოთქვა, გააשიשვლა საბჭოთა კავשირის უმაღლესი პოლიტიკური და სამხედრო ხელმძღვანელობა. 

თამაზ გამყრელიძის გამოსვლებשი, პრესაשი გამოქვეყნებულ სტატიებשი ხაზგასმული იყო 
ზრუნვა მეცნიერებათა აკადემიაზე, რომ მეცნიერებათა აკადემია უნდა იყოს საბაზისო დაფინანსება-
ზე დაფუძნებული ფუნდამენტურ სამეცნიერო გამოკვლევათა ერთიანი ეროვნული ცენტრი, დამოუ-
კიდებელი, ავტონომიური სამეცნიერო ინსტიტუტებისა და ლაბორატორიების ერთობლიობა, მეცნიე-
რების დარგשი უმაღლესი სახელმწიფო ორგანო, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტის პატრონაჟის ქვეש 
იქნება. 

უმნიשვნელოვანესი იყო 2007 წელს მიღებული კანონი „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვ-
ნული აკადემიის שესახებ“, რომლის პრეამბულაשი ხაზგასმულია, რომ მეცნიერებათა აკადემია არის 
მემკვიდრე გელათისა და იყალთოს აკადემიებისა, არის გამგრძელებელი ამათი სახელოვანი ტრადი-
ციებისა. 

ახალმა კანონმა საქართველოს ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულება და სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტი ანგარიשვალდებული გახადა მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წინაשე, 
რომელსაც მინიჭებული აქვს მათი სამეცნიერო მოღვაწეობის שეფასების უფლება. 

ორიოდე სიტყვა თამაზ გამყრელიძის ადამიანურ თვისებებზე. მისი ცხოვრება, ყოველდღიური 
საქმიანობა მეცნიერებისადმი, ქვეყნისა და მשობელი ხალხისადმი ერთგულების ნათელი მაგალითია. 
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იგი გამორჩეული იყო მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობით. პრინციპული, მომთხოვნელი, 
ზედმიწევნით პუნქტუალური. იგი ყოველთვის იჩენდა ყურადღებასა და მზრუნველობას კოლეგების 
მიმართ. 

მახსოვს, 90-იან წლებשი თამაზ გამყრელიძემ שესთავაზა პარლამენტს და, שესაბამისად, საზო-
გადოებას, რომ ტერმინი „დეპუტატი“ שეეცვალა „პარლამენტარი“-თ, რადგან ეს უკანასკნელი უფრო 
ასახავდა აზრს პარლამენტის წევრისას. იმხანად ცოტა წაუყრუეს ამ წინადადებას, მაგრამ שემ-
დგომשი ბატონი თამაზისგან שეთავაზებული „პარლამენტარი“ თავისთავად დამკვიდრდა და დღესაც 
ფართოდ იხმარება. 

კიდევ ერთი საკითხი, რასაც ბატონი თამაზის ყურადღება მოჰყვა. მოგეხსენებათ, ჩვენשი 
ფართოდ იხმარებოდა ტერმინი „ზაკავკაზიე“ - ამიერკავკასია. ბატონმა თამაზმა მიუთითა, რომ ეს 
ჩრდილოელთა שემოღებულია და სწორედ ჩრდილოეთისთვის არის „ზაკავკაზიე“ - კავკასიის იქეთა 
მხარე. მაგრამ სამხრეთის ქვეყნებისათვის ეს მიუღებელი ტერმინია. ბატონმა თამაზმა პირველმა 
  .ემოგვთავაზა ტერმინი სამხრეთი კავკასია და დღესდღეობით ეს ტერმინი დამკვიდრდა კიდეცש

ჩვენს საზოგადოებას ახსოვს ბატონი თამაზის დიდი მცდელობა თბილისის უნივერსიტეტისათ-
ვის ივანე ჯავახიשვილის სახელის მინიჭების თაობაზე. მისმა დიდმა ავტორიტეტმა პრაქტიკულად გა-
დაწყვიტა ეს საკითხი. 

ბატონებო, 
დღეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა და ივ. ჯავახიשვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეგიდით იხსნება საერთაשორისო კონგრესი, რომელიც კავ-
კასიოლოგიისა და ქართველოლოგიის პრობლემებისადმია მიძღვნილი. წინა ორი წელი პანდემიამ 
-ალა ხელი ამგვარი ღონისძიების ჩატარებისათვის. ვფიქრობთ, ჩვენი კონგრესი საქმიანად ჩაשეგვიש
ივლის, שეეხება მნიשვნელოვან, საჭირბოროტო საკითხებს. 

გამოვხატავ დიდ კმაყოფილებას, რომ კონგრესის მუשაობაשი მონაწილეობას იღებენ მსოფლი-
ოს სხვადასხვა ქვეყნის ქართველოლოგები და კავკასიოლოგები. ისინი ბევრს აკეთებენ ჩვენი ქვეყნის 
ისტორიის, ლიტერატურის, ენათმეცნიერების პრობლემების კვლევაשი. მადლობა მათ ამისათვის. 

მინდა წარმატება ვუსურვო კონგრესს, 
იმედი მაქვს, რომ იგი მნიשვნელოვან שედეგიანი იქნება. 

ნინო აბაკელია 
(საქართველო, თბილისი) 

ნადირობასთან დაკავშირებული მნიშვნელობათა სისტემების კვლევა კავკასიურ 
რწმენა-წარმოდგენებში, პრაქტიკასა და არტეფაქტებში 

ნადირობა, როგორც ექსტრაორდინალური ფენომენი, საკრალურ აქტივობად ითვლება. ის რამ-
დენიმე - არქეოლოგიურ, ეთნოგრაფიულ, ეკონომიკურ, მითოლოგიურ, ხელოვნების, კულტურულ და 
სხვა კონტექსტשი שეისწავლება. მითოლოგიური კონტექსტი, რომელიც წინამდებარე სტატიის ფონია, 
ის მიღმურ სამყაროსთან და ამ სამყაროשი მოგზაურობის თემასთან არის დაკავשირებული.  

კავკასიაשი დადასტურებულ, სამყაროს שესახებ იდეების ამსახველ არქეოლოგიურ არტეფაქ-
ტებשი მიღმურ სამყაროשი მოგზაურობის მჭიდრო კავשირი ვლინდება ნადირობის სცენებשი, მახასი-
ათებელ ორნამენტებსა და გამოსახულებათა ორგანიზებაשი.  

აღნიשნული არტეფაქტები, სხვადასხვა שეხედულების მიხედვით, ითვლებოდა ხან როგორც 
იმპორტი, ხან ნასესხობა და ადგილობრივი ნახელავი. სტატია აქ არ განიხილავს სად ან როდის ან 
ვისი გავლენით უნდა გაჩენილიყო ეს ნივთები კავკასიაשი (ის იფარგლება საკითხთან დაკავשირებუ-
ლი ვრცელი ლიტერატურის მითითებით). 

მითოლოგიურ და არქეოლოგიურ კონტექსტებზე დამყარებული სტატია, ერთის მხრივ, განი-
ხილავს და აანალიზებს ნადირობასთან დაკავשირებულ ეთნოგრაფიულ და ფოლკლორულ მასალას, 
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რომელשიც ძველი კავკასიური სუბსტრატი მიიკვლევა და რომლის ცენტრשი სხვადასხვა სახელით 
-ემორჩენილი მონადირე და ნადირთპატრონია, ხოლო, მეორეს მხრივ, კავკასიის ტერიტორიაზე აღש
მოჩენილ არქეოლოგიურ არტეფაქტებს (სარტყლებს, ბალთებს, ბეჭდებს და თასებს).  

ორივე, როგორც არქეოლოგიური, ასევე ეთნოგრაფიული, კონტექსტი დინამიკურ სივრცეზე 
მიგვანიשნებს, რომელიც გაცილებით მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივი გარემო, რომელשიც ნადირობას-
თან დაკავשირებული რიტუალი სრულდება.  

აღნიשნულ არტეფაქტებსა თუ მითორიტუალურ სისტემაשი ნადირობასთან დაკავשირებული 
საგანთა გამოსახულებები განიხილება სემიოტიკურ ტერმინებשი როგორც იკონური ნიשნები ან სე-
მები, რომლებიც არც ნებისმიერი და არც שემთხვევითია; ადგილობრივ არტეფაქტებსა და საკრა-
ლურ ისტორიებשი მიიკვლევა სემიოტიკური სისტემის שემცველი რიტუალური კონტექსტები.  

ნაשრომשი განიხილება, თუ როგორ აქტუალიზდება მატერიალური საგანი (სარტყელი, ბალ-
თა, ბეჭედი) რიტუალשი, როგორც სემიოტიკურ სისტემაשი და როგორ იღებს ის გარკვეულ მნიשვნე-
ლობას მასשი.  

ნაשრომი იკვლევს ნადირობის იკონოგრაფიას უძველესი კოსმოგონიის კონტექსტשი, რომე-
ლიც სცდება ესთეტურის ჩარჩოებს და ქმნის ნადირობის კულტურულ კონსტრუქციას მატერია-
ლურ საგნებზე (ატრიბუტებზე); სწავლობს ნადირობის, როგორც ასეთის, მნიשვნელობას საზოგა-
დოებაשი, რომელשიც ნადირის მონადირება უფრო მეტი იყო, ვიდრე გადარჩენის საשუალება ყო-
ველდღიურობაשი.  

კონტექსტשი მოქცეული საგნების მნიשვნელობების დასადგენად სტატია იკვლევს სიმბოლო-
თა ქსელשი აღნიשნული საგნების მიმართებებს. שესწავლილია მათი, როგორც გარკვეული ნიשნის 
მქონე საგნების, მონაწილეობა დაკრძალვის რიტუალשი და მასზე გამოსახული პროგრამის მიმარ-
თება ელიტარულ ნადირობასთან. 

დაკრძალვის ელიტარულ რიტუალשი ამ ნივთების მონაწილეობა და მათზე გამოსახული პროგ-
რამების მიმართება ელიტარულ ნადირობასთან საკრალური მეფე-მონადირის ორმაგ როლს ავლენს 
და ხაზს უსვამს მეფის რელიგიური და პოლიტიკური ძალაუფლების ერთიანობას რეგიონשი. 

 
 
 

რევაზ აბაშია 
(საქართველო, თბილისი) 

ქართველური ფუძეენის დიფერენციაციის ზოგიერთი საკითხი 
 
ქართველოლოგიაשი ფართოდ არის გავრცელებული ქართველური ფუძეენის დიფერენციაცი-

ის სქემა, რომელიც ფუძეენიდან სვანურის ადრე გამოყოფისა და ქართულ-ზანური ენობრივი ერ-
თობის დაשვების თვალსაზრისს ეყრდნობა (მ. ჯანაשვილი, გ. დეეტერსი). ეს სქემა שემუשავდა ძირი-
თადად სინქრონიული (თანაც მხოლოდ მორფოლოგიაשი) და არა – კომპლექსური ისტორიულ-שედა-
რებითი კვლევის שედეგად, რაც აუცილებელია მონათესავე ენათა ისტორიული ვითარების სანდო 
რეკონსტრუქციისათვის. ამასთანავე, არაა გათვალისწინებული שინაგანი რეკონსტრუქციის მეთო-
დი, რომლის გამოუყენებლად שეუძლებელია ცალკეული ენის სტრუქტურული ცვლილებების ახსნა. 
სწორედ ამ მეთოდის გამოყენებით (ისტორიულ-שედარებით მეთოდთან שესაბამისობაשი) ხდება שე-
საძლებელი სვანურისთვის დამახასიათებელი, ქართულ-ზანურისგან საგრძნობლად განსხვავებუ-
ლი, ენობრივი მოვლენების ახსნა.  

როგორც ირკვევა, სვანურის ასეთი განსხვავებულობა ქართველური ფუძეენისგან მის ადრე 
გამოყოფაზე კი არ მეტყველებს, არამედ საკუთრივ სვანურשი ისტორიულად მომხდარი ტრანსფორ-
მაციების שედეგია. როგორც ჩანს, საერთოქართველური ფუძეენა თავდაპირველად დაიשალა ორ – 
ქართულ და ზანურ-სვანურ – ენობრივ ერთეულად. ქართულმა მეტ-ნაკლებად שეინარჩუნა ქართვე-
ლური ფუძეენის სტრუქტურული მოდელის სახე, ზანურ-სვანურשი კი თავს იჩენს ფუძეენისგან გან-
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სხვავებული მოვლენები, განსაკუთრებით, ფონოლოგიის სფეროשი (საარტიკულაციო ადგილის გა-
დაწევის שედეგად წინა რიგის სიბილანტური ფონემებისგან უკანა რიგის ფონემების წარმოქმნა...). 

 ემდგომ ქრონოლოგიურ საფეხურზე ქართული კვლავაც არ განიცდის ფუძეენისგან დიდადש
განსხვავებულ სტრუქტურულ ცვლილებებს, ზანურ-სვანურשი კი ასეთი ცვლილებების მეორე ეტა-
პი იწყება (ფონოლოგიაשი – ხმოვანთა უკან გადაწევა ზანურשი, თანხმოვანთა სისტემატური ფონე-
ტიკური ცვლილებები სვანურשი, ასევე მორფოლოგიურ-ლექსიკური სხვაობანი...), რის שედეგადაც 
ზანურ-სვანური ენობრივი ერთობა იשლება ზანურ (მეგრულ-ლაზურ) და სვანურ ენებად. ამგვარად, 
საერთოქართველურ ფუძეენას თავდაპირველად გამოეყო ზანურ-სვანური ენობრივი ერთობა 
(*კაც-ი ˃ *კაჩ-ი) და ქართველური ენები წარმოდგენილი იყო ორი ენობრივი ერთეულის – 
ქართულის (*კაც-ი) და ზანურ-სვანურის (*კაჩ-ი) — სახით. שემდგომ საფეხურზე კი ზანურ-სვანური 

ენობრივი ერთობა (*კაჩ-ი) დაიשალა ზანურ (*კაჩ-ი ˃ კოჩ-ი) და სვანურ (*კაჩ-ი ˃ *კაש-ი ˃ *კFש ˃ 

ჭFש) ენებად. ამდენად, საერთოქართველური ფუძეენის დიფერენციაციის სქემა שეიძლება ასეთი 

სახით იყოს წარმოდგენილი: 

არფინე აბელიანი 
(სომხეთი, ერევანი) 

სომხური და ქართული თემები ირანში: პარალელები და მსგავსება (ისტორიულ-
შედარებითი ანალიზი) 

სეფიანი და ყაჯარი שაჰების მმართველობისას სომხები და ქართველები ძალდატანებით ან 
ნებაყოფლობით გადაადგილდებოდნენ ირანის სხვადასხვა მხარეשი. განსაკუთრების მასობრივი 
ხასიათი მიიღო აყრა-გადასახლებამ XVII ს-שი. 

 ირანის სომხური და ქართული თემების ისტორიის პარალელური კვლევა საשუალებას გვაძ-
ლევს, გავარკვიოთ ჩვენთვის საინტერესო ეთნიკური ჯგუფების პერცეფცია და თავისებურებანი, 
მათი როლი და დამოკიდებულება სახელმწიფოსთან. 

ირანის სომხები დიასპორის ერთ-ერთი ყველაზე ტრადიციული ჯგუფია. სომხეთის თემს 
ძლიერი ადამიანური და ფინანსური პოტენციალი აქვს. ის აერთიანებს განსხვავებულ იდეოლოგიის 
მატარებელ და სოციალური სტატუსის ფენებს. თემის იდენტობა გამოკვეთილად სომხურია. 

ირანის ქართული თემი שედარებით მცირერიცხოვანია. ქართული ენა და ქართული თვით-
 ,იשემორჩენილი აქვთ ჩრდილოეთ ირანש ეგნებაשეგნება სუსტია ან წარხოცილია. ეროვნული თვითש
მაზანდარანსა და უფრო მეტად, ბეჰשაჰრის პროვინციებשი მცხოვრებ ქართველებს. ეს უკანას-
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კნელი აღარ მეტყველებს ქართულად, თუმცა ინახავს მეხსიერებას ქართული ძირების שესახებ. 
ქართველები ირანის სხვა რეგიონებשიც ცხოვრობენ. 

მოხსენებაשი წარმოჩენილია სომხური და ქართული თემების მონაწილეობა ირანის სოცია-
ლურ-პოლიტიკურ, კულტურულ და ეკონომიკურ ცხოვრებაשი; თემის שიგნით არსებულ პრობლე-
მები; სომხური და ქართული პოლიტიკური პარტიების საქმიანობა; თემის მთავარი მამოძრავებელი 
ძალები; სომხური და ქართული რელიგიური უმცირესობები9ს უფლებები და სხვა საკითხები. 
 

 

მაკა ალბოგაჩიევა  
(რუსეთი, სანქტ-პეტერბურგი) 

თანამედროვე ქართული და ინგუშური კულტურული ურთიერთქმედების 
გამოცდილება 

 
ინგუשები კავკასიის მკვიდრ მოსახლეობას წარმოადგენენ. ამავდროულად, ჩვენთვის ხელმი-

საწვდომი წყაროების მთელი სპექტრი არ იძლევა ინგუשი ხალხის ისტორიის გასაשუქებლად საკმა-
რის დეტალებს. ეთნონიმ ინგუשებს (ღალღაი) კავკასიის ხალხების უძველესი ისტორიის שემსწავლე-
ლი მკვლევრები უკავשირებენ გარგარელებს, ქისტებს, ძურძუკებს, თუשებს და ა.ש. უფრო გვიანი 
პერიოდის ავტორები იყენებენ ტერმინს „ვაინახებ“, რაც აერთიანებს ინგუשებს, ჩეჩნებს, ბაცბებს 
და ამდენად, ეს გარემოება საკითხს კიდევ უფრო ართულებს. 

ცნობილმა კავკასიოლოგმა ე. კრუპნოვმა სხვადასხვა ავტორებსა და წყაროებზე დაყრდნო-
ბით აღნიשნა, რომ XI ს. ხევსურეთი (ფხოვი) ქისტეთთან და ჩეჩნეთთან ერთად ადმინისტრაციუ-
ლად კახეთის שემადგენლობაשი שედიოდა და კვეტერის ერისთავს ექვემდებარებოდა. ვახუשტი ბა-
ტონიשვილი წერდა, რომ: „გარნა სდებენ ... კახნი ძურძუკთა, ღლიღუთა და ქისტთა თავისად, გარნა 
მათ არა უწყიან ესე მიერ ჟამითა, ოდეს განდგნენ.“ ხევსურების, თუשებისა და ფשაველების გარ-
კვეულ ჯგუფი ჯერ კიდევ ატარებს კულტურას, რომელიც ახლოს დგას ინგუשების კულტურასთან. 
ვახუשტის მიხედვით, პირიქითელი (ფარსმანის ხევის) თუשები „სარწმუნოებითა და ენითა שერეულ-
ნი არიან, ვითარცა ქისტნი“. სხვა მონაცემების მიხედვით, კი „წოვა და პირიქითელი თუשები ქის-
ტური წარმომავლობის არიან“. ა. გენკო მიიჩნევდა, რომ „ჩეჩნურ-ინგუשური ეროვნული ყოფიე-
რების უძველეს კერას წარმოადგენდა დღვანდელი თუשეთი, რომელიც დროთა განმავლობაשი გა-
ქართველდა.“ თავად ვახუשტი ბატონიשვილი წერდა: „გარნა სდებენ ... კახნი ძურძუკთა, ღლიღუთა 
და ქისტთა თავისად, გარნა მათ არა უწყიან ესე მიერ ჟამითა, ოდეს განდგნენ.ნ „ქართული 
წერილობითი წყაროების ზემოხსენებული ცნობები ძურძუკების שესახებ, მიუხედავად იმისა, 
ეყრდნობა ლიტერატურულ ტრადიციასა თუ ზეპირ გადმოცემებს, იმსახურებს სრულ ნდობას, 
რადგან, სხვათა שორის, ძურძუკზე დაქორწინებული ფარნავაზის მეფობის პერიოდשი ქართულ-
ნახური ურთიერთობები უკიდურესად მჭიდრო იყო“ - აღნიשნავდნენ რ. ხარაძე და ა. რობაქიძე. ამ 
გაერთიანებას ორ ხალხს שორის, უნდა გაეძლიერებინა პოლიტიკური კავשირები გაეფართოებინა 
სავაჭრო და კულტურული ურთიერთობები.  

ერთ-ერთი ინგუשური ლეგენდა ამბობს, რომ სამი ძმიდან (ღალღა, გურჯე და გიაბარტე) წარ-
მომავლობენ - ღალღაელები (ინგუשები) ქართველები და ყაბარდოელები. ამ ლეგენდის გაჩენა שეიძ-
ლება აიხსნას ერთი მხრივ, იმ გარემოებით, რომ გვიან שუა საუკუნეებשი ინგუשებს ქართველები 
სამხრეთიდან, ხოლო ყაბარდოელები ჩრდილოეთიდან და დასავლეთიდან ესაზღვრებოდნენ, მეორე 
მხრივ კი იმით, რომ საწყისი ბგერებით (г, гI) שედგენილი სამი მითური ძის სახელები, ჟღერადობით 
ჰგავს ერთმანეთს. უשუალოდ ის ფაქტი, რომ ოდესღაც ინგუשებმა ლეგენდაשი ეს ორი ხალხი თავის 
ძმებად მოიხსენია, ამ ხალხების ისტორიულად ახლო და მეგობრულ კონტაქტებზე მეტყველებს. 

ლიტერატურაשი მოიძებნება ინფორმაცია ინგუשების ამიერკავკასიაשი მიგრაციის שესახებ, 
რაც, თითქოს, XIV-XVI სს. და მოგვიანებითაც ხდებოდა. მიუხედავად ამისა, ეს მაგალითები მთლი-
ან სურათს ვერ ცვლის, რადგან ისინი, როგორც წესი, ერთ ან ორი გვარის მიგრაციას მოწმობს. 
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უაღრესად საინტერესოა ისიც, რომ ინგუשების გვიანდელი კავשირების שესახებ ცნობები სამხრეთ 
მეზობლებთან, განსაკუთრებით კი „ბაცბებთან“, მხოლოდ ხევსურეთთან მოსაზღვრე ინგუשეთის 
რაიონებשი (ჯარიახ-მეცხალისა და, ნაწილობრივ, ხამხის) არსებობს. ეს ფაქტები მხოლოდ ადას-
ტურებენ ცალკეული ინგუשური გვარებისა და კლანების კავשირებს „ბაცბებთან“ და უფრო სამხრე-
თით მცხოვრებ სხვა გაქართველებულ ტომებთან. როგორც ჩანს, ეს კავשირები დაფუძნებული იყო 
უძველეს ეთნოკულტურულ სიახლოვესა და ნათესაურ ცნობიერებაზე, რაც ინგუשებს שემდეგ ხა-
ნებשი საשუალებას აძლევდათ საჭიროების שემთხვევაשი, ამიერკავკასიის ტომების სტუმართმოყვა-
რეობით ესარგებლათ. ინგუשების სხვადასხვა საზოგადოებების წარმოשობის שესახებ არსებობს 
სხვა ლეგენდებიც. მათი მიხედვით, მეცხალის (კოტინის) საზოგადოების დამაარსებლად ვინმე ქის-
ტი, სირიელი კომენის (კამნინის) სახლის მფლობელის שვილი ყოფილა. ჯვაროსნული ლაשქრობების 
დროს მას სამשობლო მიუტოვებია და საქართველოשი ჩამოსულა, თუმცაღა აქ არაბებისა და თურ-
ქების მუდმივი თავდასხმების გამო, იძულებული გამხდარა მשვიდობიანი ადგილი მთიანეთשი ეპოვა 
და თერგის ზემო წელთან დასახლებულა, სადაც სოფელი არზი (არწივი) დაუარსებია. ერთ-ერთი 
ვერსიით კი მთიელ ინგუשთა ზოგიერთი საზოგადოების წინაპარი წარმოשობით საქართველოდან 
ყოფილა. ასეა თუ ისეა, ხალხური ლეგენდები ქისტური საზოგადოების ჩამოყალიბებას საქართვე-
ლოს ისტორიის ზოგიერთ მოვლენას უკავשირებს. ევლოევების გვარის ლეგენდარული წინაპრები 
(რომლებიც დასახლებულნი არიან ასას ხეობის რამდენიმე მთის აულשი: ევლოიשი, ნიუისა და პია-
ლინგשი), ზაუროვები სოფელ სალგიდან და სხვები საქართველოს მკვიდრებად მიიჩნეოდნენ. ბეკ-
ბუზაროვების გვარი სოფელ ხამხიდან ხევსურული წარმომავლობის გვარად მიიჩნევა. „ჯარიახის 
რაიონიდან რამდენიმე ინგუשური გვარი ოდესღაც საქართველოשი გადმოსახლდა და სადღაც 
თბილისის სიახლოვეს ცხოვრობენ. მიგრაციის მიზეზი ჯარიახის ხეობაשი მცხოვრებ სხვა 
გვარებთან კონფლიქტი იყო. გადმოცემის მიხედვით, ხანდახან საქართველოשი გადმოსახლებული 
ინგუשების שთამომავლები ჯარიახის ხეობაשი ბრუნდებოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობასთან 
დასაძმობილებლად და მשობლიური კავשირების שესანარჩუნებლად“ (ე. კრუპნოვი). 

ინგუשურ ლეგენდებსა და გადმოცემებשი ინახება ბევრი ცნობა წარსულשი ინგუשების საქარ-
თველოდან ჩამოსახლების, ანდა ინგუשების საქართველოשი წასვლისა და სამשობლოשი დაბრუნების 
-ნავს, რომ ქართველი ხალხის ეთნოგენეზი ყოשესახებ. ცნობილი მკვლევარი ნ. ჯალაბაძე აღნიש
ველთვის სხვა კავკასიელ ხალხთა ეთნოგენეზის კონტექსტשი განიხილება, რაשიც განსაკუთრებით 
ვაინახური სუბსტრატი გამოირჩევა. ქართველი მემატიანე ლენტი მროველის (IX ს.) ცნობით, ქარ-
თველებსა და ვაინახებს გააჩნდათ საერთო წინაპარი. ამ ხალხთა ნათესაობაზე მეტყველებს მნიש-
ვნელოვანი არქეოლოგიური, ანთროპოლოგიური, ლინგვისტური, ფოლკლორული და ეთნოგრაფიუ-
ლი მონაცემებიც. ურთიერთგავლენა რომ დიდი იყო, ამას მოწმობს ინგუשური ტოპონიმიკის რე-
ლიქტები დასავლეთ საქართველოשი, კერძოდ ცენტრალურ კავკასიონზე გამავალი საუღელტეხი-
ლო გზების მიმდებარე ტერიტორიებზე. ამასთან ერთად, ჩანს ინგუשური მეტყველების ელემენტე-
ბი დასავლურქართულ ენებשიც. საქართველოს მაღალმთიანეთის გენეტიკური კავשირი კავკასიის 
ვაინახურ მოსახლეობასთან ამ ხალხების მატერიალური კულტურის ძეგლებשიც არის მიკვლეული. 
მაგალითად, თუשეთის, ფשავისა და ხევსურეთის საცხოვრებელი და საბრძოლო კოשკები და საძვა-
ლე ნაგებობები, ქვის გამოყენების ტექნიკითა და კონსტრუქციით, საოცრად ჰგავს ინგუשურ שენო-
ბებს. „ხევსურები და თუשები თვლიან, რომ სამשენებლო ტექნიკა (კოשკების აგება) მათ ინ-
გუשებისგან ისწავლეს“. კავკასიაשი არსებობს განსაკუთრებული სოციოკულტურული საზოგა-
დოება, რომელიც სხვა ცივილიზაციური სისტემებისაგან განსხვავდება და აერთიანებს ამ ტერი-
ტორიაზე მცხოვრებ მრავალ ეროვნებას.  
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ისა ალმაზოვი 
(რუსეთი, ინგუშეთი, მაგასი) 

ქართლის მეფე ვახტანგ VI რუსეთის იმპერიისა და                                           
სპარსეთის საიდუმლო დიპლომატიაში 

(XVIII საუკუნის პირველი ნახევარი) 
 

XVII საუკუნის მეორე ნახევარსა და XVIII საუკუნის პირველ ნახევარשი, რუსეთის იმპერია 
კასპიისპირეთსა და שუა აღმოსავლეთשი თავისი პრიორიტეტების განსაზღვრისას და სპარსეთთან 
საგარეო პოლიტიკის გატარებისას დიდ მნიשვნელობას ანიჭებდა სპარსეთის ბატონობისგან שეწუ-
ხებული საქართველოს მმართველების რუსეთის მხარეზე გადაბირებას. ერთ-ერთი ასეთი მმართვე-
ლი იყო ქართლის მეფე ვახტანგ VI (სექტემბერი, 1675 - მარტი, 1737), რომელიც იმდროინდელი რუ-
სეთის საგარეო პოლიტიკურ ჰორიზონტზე გამოჩნდა. თავისი დროის მწერალსა და კანონმდებელს 
გამორჩეული ადგილი ეკავა XVII-XVIII საუკუნეების საქართველოს კულტურისა და სახელმწიფო 
მოღვაწეთა שორის. ქართლის სამეფოს მესვეური რუსეთთან სამხედრო-პოლიტიკური ალიანსის 
მომხრე იყო და მისი დახმარებით იმედოვნებდა საქართველოს გათავისუფლებას უცხო დამპყრობ-
ლების - სპარსელებისგან. 

პეტრე I-ის სპარსულ ლაשქრობაשი მონაწილეობის שემდეგ, 1724 წლის ნოემბრის დასაწყისשი 
მეფე ვახტანგ VI დიდი ამალით რუსეთשი გაემგზავრა და ასტრახანשი დასახლდა. რუსეთის მთავ-
რობა ცდილობდა გამოეყენებინა ქართველი მეფის שესაძლებლობები და სურვილი, დახმარებოდა 
პეტერბურგს კავკასიურ და სპარსულ პოლიტიკაשი. მისი ასტრახანשი ყოფნის დროს ორჯერ იყო 
დაგეგმილი და ორგანიზებული დიპლომატიური მოგზაურობები (ზღვით) სპარსეთשი რუსეთის 
მთავრობის მნიשვნელოვანი დავალებებით. ასე რომ, 1726 და 1728 წლებשი მეფე ვახტანგ VI გაგზავ-
ნილი იყო დიპლომატიური მისიებით სპარსეთשი. პირველ שემთხვევაשი, იმპერატრიცა ეკატერინე I-
ის რესკრიპტשი ნათქვამია, რომ მხოლოდ ვახტანგ VI-ს, სპარსეთის საქმეებשი გათვითცნობიერების 
გამო და „თქვენი დამსახურებით, ასევე იმ მაღალი პატივისცემით, რომელიც თქვენ გაქვთ იმ 
მხარეებשი“ שეეძლო მიეღწია იმისთვის, რომ დაერწმუნებინა სპარსეთის שაჰ თაჰმაზ ყული ხანი 
(მომავალი ნადირ שაჰი) რუსეთის მხარეს გადმოსულიყო (РГАДА. Ф.4, оп.1, д.51, л.12об.). მეორედ, 
იმპერატორ პეტრე II-ის ბრძანებით, ის საჩქაროდ გაემგზავრა (ზღვით) ასტრახანიდან სპარსეთשი 
იმპერატორის თანამოაზრე გენერალ-ანשეფ თავად ვ. ვ. დოლგორუკოვის თანხლებით, რომელსაც 
ყველა საკითხზე უნდა მიეღო მეფე ვახტანგ VI-ს რჩევა.  

დაღესტნის რესპუბლიკის ცენტრალურ სახელმწიფო არქივשი (ЦГА РД. Ф.379, оп.1, д.2, лл.82-
89) ავტორმა გამოავლინა კავკასიისა და საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოებისთვის აქამდე 
უცნობი საარქივო დოკუმენტები, რომლებიც שეიცავს მეფე ვახტანგ VI-ის მიმოწერას იმპერატორ 
პეტრე II-თან, თავად ვ.ვ. დოლგორუკოვთან და ასტრახანის გუბერნატორ ი.ა. ვოლინსკისთან. 
დოკუმენტები ეხება 1728 წლის პერიოდს, როდესაც ვახტანგი აქტიურობდა რუსეთის საგარეო 
პოლიტიკურ სამსახურשი. მეფე ვახტანგ VI-ის მიმოწერის წარმოდგენილი მიმოხილვა, მეცნიერული 
სიახლისა და ორიგინალურობის გამო, שესაძლოა, საინტერესო იყო კავკასიელ მკვლევართათვის და 
საისტორიო მეცნიერებისთვის. 

მიმოწერის ძირითადი שინაარსი, რომელიც שედგება שემორჩენილი ოთხი წერილისგან, ასეთია: 
პირველ წერილשი (ფურცელი, 88-88) იმპერატორი პეტრე II მიმართავს ფელდმარשალ თავად ვ. ვ. 
დოლგორუკოვს და დეტალურად ატყობინებს ქართლის მეფის ვახტანგ VI-ის მისიის שესახებ 
სპარსეთשი უსაფრთხოდ გამგზავრების მარשრუტის მითითებით და იმ ადგილების გვერდის ავლით, 
სადაც არის „ჭირის დაავადება“. იმპერატორ პეტრე II-ის שიשი „ჭირთან“ დაკავשირებით უსაფუძვლო 
არ იყო. წინა, 1727 წელს, ჭირისა და ქოლერის ეპიდემიამ, რომელიც გავრცელდა სამხრეთ რუსეთის 
კასპიისპირა რაიონებשი და ჩრდილოეთ კავკასიის მთიანეთის ნაწილებשი, მნიשვნელოვნად გაანად-
გურა ეს რეგიონები. წერილი დათარიღებულია 1728 წლის 30 მარტით.  
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მეორე წერილשი (ფურცელი 82-83), რომელიც 1728 წლის 22 აპრილითაა დათარიღებული, 
მეფე ვახტანგ VI აცნობებს ასტრახანის გუბერნატორს სპარსეთიდან ასტრახანשი გემებით დაბრუ-
ნების שესახებ და მის שემდგომ სურვილს მდინარე ვოლგით გაემგზავროს მოსკოვისკენ იმპერატორ 
პეტრე II-სთვის მოხსენების გასაკეთებლად. გუბერნატორი მეფეს აცნობებს, რომ ისევ გაჩენილი 
„საשიשი ავადმყოფობის“ გამო, მისი שემდგომი მოგზაურობა მოსკოვשი שესაძლოა გადაიდოს. თუმცა 
ვახტანგ VI გუბერნატორს ატყობინებს, რომ „ჩემთან ყველაფერი კარგადაა“ და „თუ ჩემი ხალხი 
ავად გახდება, მე ნაბრძანები მაქვს ასეთი ხალხი დავტოვო და თავად გავაგრძელო გზა“. წერილის 
ბოლოს ვახტანგ VI თხოვს ასტრახანის გუბერნატორს, ჩამოიტანოს მისი ბარგი გილიანიდან, ხოლო 
მის ძმას სიმონს და მის ხალხს უსაფრთხო ადგილი გამოუყოს დროებით საცხოვრებლად (ასტრა-
ხანשი), სანამ ის არ გამოიძახებს მათ მოსკოვשი. მეფე ასევე აცნობებს გუბერნატორს: „ჩემი ქვე-
 ესახებ [ამბები]ש ევრდომი, თავადი როსტომი, იქ არის და მისგან [წერილები] წაიღოს და მისש
გამომიგზავნოს. მან იცხოვროს იქ განკარგულებამდე, რომელიც გაუგზავნა მის უდიდებულესობას 
გენერალ ფელდმარשალსა და თავად ვასილი ვლადიმროვიჩ დოლგორუკოვს და დაუყოვნებლივ 
გამოამგზავროს [თავადი როსტომი მეფესთან]“. წერილი სრულდება ფრაზით: „ყოველთვის თქვენი 
კეთილისმსურველი, მეფე საქართველოსი“ (ქართული ხელმოწერა). 

მესამე წერილשი (ფურცელი 84-85) ასტრახანის გუბერნატორი 1728 წლის 24 აპრილს მეფე 
ვახტანგ VI-ს საპასუხოდ წერს, სპარსეთიდან დაბრუნებისთანავე მოერიდოს „საשიש ადგილებს“, 
განაგრძოს გზა მოსკოვისკენ მდინარე ვოლგით კრასნი იარის გავლით ან ცარიცინამდე გემებით.  

მეოთხე წერილשი (ფურცელი 86-87), რომელიც 1728 წლის 26 აპრილითაა დათარიღებული, 
მეფე ვახტანგ VI ასტრახანის გუბერნატორს აცნობებს, რომ მისი שეשფოთების გათვალისწინებით, 
ზღვიდან და სტეპებიდან რეგიონשი ჭირისა და ქოლერის ეპიდემიის გავრცელების გამო, ”ჩემს 
ხალხს ასეთი ავადმყოფობა არ ჭირს და არც წავსულვართ სახიფათო ადგილებשი და არავის שევუש-
ვებთ ჩვენთან სახიფათო ადგილებიდან” და ამიტომ ისინი აპირებენ უფრო שორს გადაადგილებას 
ვოლგის გასწვრივ,” არ გაჩერდებიან კრასნი იარשი და ცარიცინისკენ წავლენ გემებით. ის ვერა-
ნაირად ვერ გაჩერდება, რადგან იმპერატორთან მიაქვს სასიხარულო ინფორმაცია სპარსეთשი მოგ-
ზაურობიდან. აქვე წერილשი კვლავ მოიხსენიება „ჩემი მსახური თავადი როსტომ პოლავანდეევი“, 
რომელსაც აქვს მისდამი წერილები.  

1736 წლამდე მეფე ვახტანგ VI სათავეשი ედგა რამდენიმე დიპლომატიურ მისიას სამხრეთ კავ-
კასიასა და სპარსეთשი, რომელიც მიზნად ისახავდა ამ რეგიონებשი რუსეთის პოლიტიკური გავლე-
ნის განმტკიცებას. პეტერბურგმა მაღალი שეფასება მისცა საქართველოს მეფის ღვაწლს იმპერიის 
საგარეო საქმეებשი. 1735 წლის ოქტომბერשი ასტრახანის გუბერნატორმა ი.პ. იზმაილოვმა სენატის-
გან მიიღო ბრძანებულება ვახტანგ VI-ის, მისი ოჯახისა და ამალის სახელმწიფოს მხრიდან სრული 
უზრუნველყოფის שესახებ. სიცოცხლის ბოლო წლები მეფემ ასტრახანשი გაატარა. გარდაიცვალა 
1737 წლის 26 მარტს და დაკრძალეს ასტრახანის კრემლის მიძინების ტაძარשი. 

ენდრიუ ანდერსენი 
(კანადა, ვიქტორია) 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ტერიტორიის ფორმირება
1918-1921 წ.წ. 

მოხსენებაשი საუბარია დემოკრატიული საქართველოს ტერიტორიის ფორმირების ისტორი-
ულ და სამართლებრივ ასპექტებზე; როგორ იქცა მეზობლებთან სადავო ტერიტორიები საქართვე-
ლოს ნაწილად ან რატომ დარჩა მის საზღვრებს გარეთ ის მიწები, რომლებზეც საქართველო უფლე-
ბებს აცხადებდა. განვიხილავთ, აგრეთვე, საბჭოეთ-საქართველოს 1921 წ. ომისა და გასაბჭოების 
  .ირებითשედეგებს ტერიტორიების დაკარგვასთან დაკავש
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უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაשი, ინგლისურ და სხვა ენებზე გამოქვეყნდა ბევრი ნაשრო-
მი, რომლებשიც პირველ რესპუბლიკაשი ამა თუ იმ ტერიტორიის ინკორპორაციის ისტორიული და 
პოლიტიკური ასპექტებია გაანალიზებული; თუმცა არც ერთი მათგანი არ განიხილავს მთლიანობა-
 .ი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ტერიტორიულ ფორმირებასש

ჩვენი ნაשრომის ამოსავალია თემატური კვლევები, რომლებიც ეფუძნება საარქივო მასალას, 
საქართველოს ტერიტორიულ ცვლილებებשი მონაწილე წამყვანი პოლიტიკოსებისა და სამხედროე-
ბის მემუარებს, საკითხთან დაკავשირებულ სამეცნიერო ლიტერატურას. 

კვლევამ ცხადყო, რომ თანამედროვე საქართველოს საერთაשორისოდ აღიარებულ საზღ-
ვრებשი ტერიტორიის მცირე ნაწილიც კი არ აღმოჩენილა სამხედრო აგრესიის ან მოსახლეობის უმ-
რავლესობის ნების დათრგუნვის שედეგად; ტერიტორიების ინკორპორაცია საქართველოს სახელ-
მწიფოשი განმტკიცებული იყო საერთაשორისო ხელשეკრულებებით. ამრიგად, არც ერთი დასახელე-
ბული ტერიტორია არ שეიძლება იქცეს სამართლებრივ ან თუნდაც მორალური დავის საგნად. იმავ-
დროულად, ისტორიული პერსპექტივაც მოწმობს, რომ დღევანდელი საქართველოს ყოველი კუთხე 
მისი ნაწილი იყო שორეული ან ახლო წარსულიდან. 

საქართველოს ტერიტორიული ფორმირებისა და მასთან დაკავשირებული საკითხების კვლევა 
უაღრესად მნიשვნელოვანია რუსეთის ფედერაციის აგრესიული პოლიტიკის ფონზე; საბჭოთა კავ-
-ემდგომ, რუსეთის პოლიტიკა მიმართულია საქართველოს დანაწილებაზე, მისი ტეש ლისשირის დაש
რიტორიების ანექსიაზე და, საბოლოო ჯამשი, საქართველოს, როგორც თავისუფალი და დამოუკი-
დებელი სახელმწიფოს, დესუვერენიზაციაზე. კრემლი იყენებს სამხედრო აგრესიას და ტოტალურ 
პროპაგანდას; აყალბებს ისტორიასაც, რადგან საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია არ არის 
სათანადოდ שესწვლილი. 

 
 

ავთანდილ არაბული 
(საქართველო, თბილისი) 

 „ქართული ენის თესაურუსი“ და ქართული ლექსიკოლოგია-ლექსიკოგრაფიის 
უახლესი ამოცანები 

 
აკადემიკოსმა თამაზ გამყრელიძემ თავისი ხანგრძლივი და ნაყოფიერი שემოქმედებითი ცხოვ-

რების განმავლობაשი არაერთი მასשტაბური სამეცნიერო პროექტი დასახა და წარმატებით განახორ-
ციელა. ერთადერთი ასეთი მასשტაბური ჩანაფიქრი, რომელიც მეცნიერმა „ვეფხისტყაოსნის“ 
აკადემიური ტექსტის დამდგენი კომისიის მემკვიდრეობის (ამჟამინდელი „რუსთაველის კომიტეტის“) 
ბაზაზე წამოიწყო და რომელიც მას განუხორციელებელი დარჩა, არის „ქართული ენის თესაურუსის“ 
პროექტი. 

„ქართული ენის თესაურუსი“ (ბერძ. Thesaurus „საუნჯე, საგანძური“) თავისი არსით მრავალ-
განზომილებიანი სამეცნიერო იდეაა, რომელიც პირველ რიგשი, ცხადია, ქართული ენის ისტორიუ-
ლი ლექსიკონის שედგენას გულისხმობს; მაგრამ პროექტის მიზანდასახულება თავისთავად ღირებუ-
ლი ამ ამოცანით არ ამოიწურება. გამოიკვეთა რამდენიმე საბაზისო თუ שემადგენელი სამეცნიერო 
ამოცანის გადაწყვეტის აუცილებლობა: 

1. უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია ამ ლექსიკური სამუשაოების სათანადო ტექსტური ბა-
ზებით უზრუნველყოფა, რისთვისაც არსებითად ახლებურ რედაქტირებას მოითხოვს აკადემიურ გა-
მოცემათა ტრადიციული პრინციპებით שექმნილი სოლიდური ლიტერატურული წყაროები. 

2. სალექსიკონო სამუשაოების პროგრამული უზრუნველყოფისათვის აუცილებელია ტექსტური 
მონაცემების სტრუქტურირების საერთო პრინციპების שემუשავება. 

3. მასალის სალექსიკონო დამუשავების აუცილებელი პირობაა ძველი ქართული ორთოგრაფიის 
მაქსიმალური უნიფიცირება. 
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4. აუცილებელია წყაროების მითითების ერთგვაროვანი წესი და სისტემა (ერთიანი ქრონობიბ-
ლიოგრაფია). 

თესაურუსის საფუძვლის ჩამყრელმა სამუשაოებმა აჩვენა, რომ ძველი ქართულის მონაცემთა 
ლემატიზაცია დამოუკიდებელი ამოცანაა და ახალი ქართულის მონაცემების ანალოგიური დამუשავება 
გარკვეული წესით, ისტორიზმის პრინციპის დაცვით უნდა დაუკავשირდეს მას. რაც მთავარია, ამ ეტაპ-
ზე ძველი ქართულის ლექსიკური მონაცემების (ლემების) საკმაოდ სოლიდური ბაზა არსებობს. 

ამავე დროს, ლემატიზაციის ამოცანების ფარგლებשი ძველი ქართული ლექსიკონის ბაზაზე იქნა 
დამუשავებული „ვეფხისტყაოსნი“, როგორც ერთგვარი „ხიდი“ ქართული სალიტერატურო ენის 
ისტორიის თვალსაზრისით.  

თანამედროვე ქართული ენის მონაცემთა პირველადი წარმოდგენისათვის სასინჯ ტექსტურ 
ბაზად აღებულ იქნა და ავტონომიურად დამუשავდა „გარგანტუა და პანტაგრუელის“ ქართული თარ-
გმანი, როგორც არქაიზებული სტილითა და მდიდარი ლექსიკური მონაცემებით გამორჩეული ნიმუשი. 

ახალი (მე-12 საუკუნის שემდგომი) ტექსტების ლექსიკოგრაფიულმა დამუשავებამ გამოკვეთა 
პროექტთან დაკავשირებული ორი დამოუკიდებელი ამოცანა: 

ა) ცალკეული ძეგლების სიმფონია-ლექსიკონების שექმნა (აქტიურად მიმდინარეობს ბიბლიისა 
და „გარგანტუა და პანტაგრუელის“ სიმფონიების שედგენა). 

ბ) ქართულ სინამდვილეשი პირველად ხდება „ვეფხისტყაოსნის“ שესიტყვებათა ლექსიკონის 
 აოებს ცალკეული ავტორებისა თუ ერთიანიשედგენა, რაც საფუძვლად დაედება ანალოგიურ სამუש
ენობრივი ბაზისათვის. 

„ქართული ენის თესაურუსის“ მითითებული ამოცანები გარკვეულად წარმოაჩენს იმ მრავალ-
მხრივ სამუשაოებს, რაც დასახულ სამეცნიერო მიმართულებას უკავשირდება. ამ პროექტის ეტა-
პობრივი რეალიზების שედეგად უნდა שეიქმნას სანდო საფუძველი: 

- ქართული ენის ისტორიული და ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონებისათვის;  
- ქართული ენის მრავალგვარი ელექტრონული ლექსიკონებისათვის;  
- ძველი ქართულისა და ახალი ქართულის სპელჩეკერებისათვის (მართლწერის שემოწმება);  
- ქართული ენის გრამატიკული (მორფოლოგიური და სინტაქსური) მოდელირებისათვის;  
- ავტომატური თარგმნის პროგრამებისათვის და სხვ. 
 
 
 

გონელი არახამია 
(საქართველო, თბილისი) 

ახალი „ქართლის ცხოვრების“ ფალავანდიშვილისეული ნუსხის 
შესწავლისათვის 

 

 ახალი „ქართლის ცხოვრების“ ფალავანდიשვილისეული ნუსხა რთული სტრუქტურული שედ-
გენილობის ძეგლია. ხელნაწერשი დაცული ტექსტის პირველი პლასტი გადაწერილია 1761 წ. სიონის 
ტაძრის მღვდლის ზაქარია მიქაძის მიერ. ამ დროს გადაწერილი ტექსტის, პირობითად, პირველი 
ნაწილი დასაწყისიდან („მეცნიერ კაცთა“ კომისიის წინასიტყვაობა) გიორგი ბრწყინვალის გამე-
ფების ჩათვლით ტექსტობრივად მისდევს ახალი „ქართლის ცხოვრების“ ვახტანგისეულ რედაქცი-
ას, უფრო ზუსტად, აღნიשნული რედაქციის ადრინდელ ვარიანტს, რომელიც שემოგვინახა რუმიან-
ცევისეულმა და მისგან გადაწერილმა ნუსხებმა, ხოლო მეორე ნაწილი, ანუ XIV-XVII სს. ისტორია 
რედაქციულად წარმოადგენს არა ვახტანგისეულს, არამედ ამ უკანასკნელის გადაკეთებულ ვერსი-
ას, რომელიც ეკუთვნის არა „მეცნიერ კაცებს“, არამედ სხვა, გვიანდელ (XVIII ს. 40-იანი წლები) 
რედაქტორს. იმავე 1761 წ. ზაქარია მღვდელმა თავისი გადაწერილი ტექსტის პირველ ნაწილשი 
უცვლელად მოათავსა ახალი „ქართლის ცხოვრების“ სხვა, ადრინდელი ხელნაწერის (პირობითი 
სახელწოდებით ურბნული) მოზრდილი ფრაგმენტი, გადაწერილი ნუსხური ანბანით (59 ფურცლის 
მოცულობით, მოიცავდა ამბებს მამასახლისობის ხანიდან მეათე მეფე მირდატამდე). 
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 დასახელებული გადამწერი თითქმის ოთხი ათეული წლის שემდეგ, 1798-1800 წლებשი, ამჟა-
მად უკვე ნეკრესის ეპისკოპოსი ზაქარია - ყოფილი ამბროსი ხელმეორედ მიუბრუნდა თავის ხელ-
ნაწერს და ახალი ჩანართებით שეავსო, რომლებიც მან ჯერ კიდევ 1761 წ. აკინძული და წიგნად שეკ-
რული ხელნაწერის არשიებსა და ჩაწებებულ ფურცლებზე მოათავსა ტექსტის ე.წ. პირველი ნაწი-
ლის ფარგლებשი. ამ ჩანართებשი გადმოცემულია שემდეგი ამბები: წარმართულ ქართლשი გავრ-
ცელებული ზნე-ჩვეულებები (P5r-v); მცხეთელი ებრაელის ელიოზის გამგზავრება იერუსალემשი 
ებრაელ სჯულის მეცნიერთა שეკრებაზე ქრისტეს მოძღვრების განსახილველად და ელიოზის 
დედის დარიგება; წილისყრა ქრისტეს კვართზე და მცხეთელ ურიათა მიერ მცხეთაשი მისი ჩამო-
ტანა (P16r); ქრისტეს გამოცხადებით წმ. ღვთისმשობელი გახდა საქართველო მფარველი (P15v); წმ. 
ანდრია მოციქულის მოღვაწეობა საქართველოשი (P17r-v-18r-v); იუსტინიანე კეისრის გადაწყვეტი-
ლებით ქართლისეკლესიის კათოლიკოსებად ამიერიდან ბერძნების ნაცვლად „დასხდებოდნენ ნა-
თესავნი ქართველთანი“ (P83v); იმავე იუსტინიანეს მითითებით ქართლის მეფის ლაשქრობა ხასკუნ-
თა წინააღმდეგ; V მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე ორიგენიანთა დაგმობა; იუსტინიანეს დროს აფ-
ხაზთა მოქცევა (P88r-v); აწყურის ღვთისმשობლის ხატის სასწაულთმოქმედება ერაკლე კეისრის 
ლაשქრობის დროს (P91r); ანტიოქიის პატრიარქის მიერ ქართლის ეკლესიისათვის კათოლიკოსის 
კურთხევის უფლების მინიჭება; იოანე გუთელ ეპისკოპოსის კურთხევა ქართლის კათოლიკოსისი 
მიერ (P92r); VI მსოფლიო საეკლესიო კრების მიერ ქართლის ეკლესიის გათანაბრება მსოფლიო 
სამოციქულო ეკლესიებთან; ქართლის ეკლესიის საზღვრების აღიარება და კათოლიკოსის 
უფლებამოსილების დადასტურება (P94r); ქრონიკალური ცნობა რუსუდანის გარდაცვალების 
 .ესახებ (P191r)ש

 აღნიשნული ჩანართები ფალავანდიשვილისეულ ნუსხაשი שეტანილია ბარათაשვილისეული და 
ნინო დედოფლისებული ნუსხების ტიპის ხელნაწერიდან, რომლებიც ახალი „ქართლის ცხოვრების“ 
ყველაზე გვიანდელ რედაქციას (XVIII ს. 40-იან-50-იანი წლები) ეკუთვნიან. 

 
 
 
 

რუსუდან ასათიანი 
(საქართველო, თბილისი) 

ენობრივ ფორმათა ფუნქციური „კლასტერები“  

სხვადასხვა ლინგვისტურ დონეზე ქართულში 
 
 ენობრივი ნიשნის გამოხატულებისა და שინაარსის პლანებს שორის არსებული მიმართებების 

ამოცნობა-აღწერა და მათ שორის ცალსახა კავשირების დამყარება არის სტრუქტურული ენათმეც-
ნიერების მთავარი ამოცანა.  

ამ მიმართებების שესწავლა ეფექტურია, თუ ნიשნის სამივე ასპექტი - როგორც სინტაქტიკუ-
რი, ისე სემანტიკური და პრაგმატიკული - იქნება გათვალისწინებული.  

პრაგმატიკული ასპექტის წინწამოწევა გულისხმობს ნიשნის მნიשვნელობიდან მის ფუნქციებ-
ზე ყურადღების გადატანას: ფუნქციონალური მიდგომით ნიשანს არა მხოლოდ მისი მნიשვნელობისა 
და ფორმის, არამედ ენობრივ სისტემაשი მისი ფუნქციების მიხედვით აანალიზებენ.  

ფუნქციონალური მიდგომით ნათელი ხდება, რომ აღსანიשნსა (resp. მნიשვნელობა) და აღმნიש-
ვნელს (resp. ფორმა) שორის ცალსახა მიმართების დამყარება ვერ ხერხდება, რამდენადაც שესაძლე-
ბელია:  

1. ერთი ენობრივი ნიשნის ფორმა ერთდროულად, ერთსა და იმავე კონტექსტשი რამდენიმე 
მნიשვნელობას გამოხატავდეს; და, პირიქით, 

2. რამდენიმე ენობრივი ნიשნის განსხვავებული ფორმები კომპლექსურად ერთი დანიשნულე-
ბით გამოიყენებოდეს, ანუ ერთ ფუნქციაზე მიგვანიשნებდეს, და ენობრივ სისტემაשი ფუნქციონი-
რებდეს როგორც ერთი ერთეული.  
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ამგვარ მორფემათა ნიმუשები გავრცელებულია ე.წ. ფლექსიურ (res. ფუზიურ) ენებשი ენებשი, 
სადაც ერთი და იგივე აფიქსური მორფემა რამდენიმე მნიשვნელობას ერთდროულად გამოხატავს; 
მაგალითად, ქართულשი მესამე სუბიექტური პირის მორფემის აღმნიשვნელი -ს ერთდროულად 
აღნიשნავს მნიשვნელობათა კომპლექსს: ან {სუბიექტი, მესამე პირი, მხოლობითი, აქტიური ზმნა, 
აწმყო}, ან {სუბიექტი, მესამე პირი, მხოლობითი, კავשირებითი კილო}. ფუზიის ამგვარი שემთხვე-
ვები: (ერთი ფორმა  რამდენიმე მნიשვნელობა) - საკმაოდ გავრცელებულია ქართული ენის 
გრამატიკულ სისტემაשი და სათანადოდ არის კიდეც გაანალიზებული. თუმცა, ფუზიის მეორე 
 ადשვნელობა/ფუნქცია  რამდენიმე ფორმა, რომლის კლასიკურ ნიმუשემთხვევა: ერთი მნიש
ასახელებენ ლათინურ ენას, ნაკლებად არის გამოვლენილი და שესწავლილი ქართულשი.  

ფონოლოგიის დონეზე ამგვარი, ე.წ. კლასტერული, שემთხვევების ნიმუשს წარმოდგენს      
გ. ახვლედიანის მიერ გამოვლენილი და სათანადოდ שესწავლილი ჰარმონიული კომპლექსები. 

მოხსნებაשი გაანალიზებული იქნება სწორედ ასეთი კლასტერული שემთხვევები ქართულשი 
მორფოლოგიის (მაგ., ვნებითი გვარის, უწყვეტლის და კონტაქტის ფორმები) და სინტაქსის (მაგ., 
დანართსახელიანი სახელური ფრაზები, კავשირებითი კილოს ფორმები) დონეებზე. 

დავით ახლოური 
(საქართველო, გორი) 

სოფელ ჩხუნეთის ისტორიიდან 

ძველი ქართული სოფელი, დღეს უკვე ნასოფლარი ჩხუნეთი მდებარეობს ქსნის მარჯვენა שე-
ნაკად ჭურთულას ხეობაשი, მარჯვენა მხარეს, ახალგორიდან 35, ხოლო ლარგვისიდან 17-18 კილო-
მეტრის დაשორებით და שედიოდა ჯერ დორეთკრის, שემდეგ ლარგვისის თემשი. ჩხუნეთი ჭურთის 
ხეობის იმ სოფლების რიგს მიეკუთვნება, სადაც XVIII საუკუნიდან ჩრდილო კავკასიიდან გადმოსუ-
ლი ოსები მკვიდრდებიან. როგორც ვახუשტი ბატონიשვილი მიგვანიשნებს, ქსანზე მათ დაიკავეს ის 
ადგილები, სადაც ადრე ქართველი გლეხები ცხოვრობდნენ. ჩხუნეთის სახელწოდება ისეთივე ქარ-
თულია, როგორც ჭურთის ხეობის ოსებით დასახლებული სხვა სოფლებისა. ჯ. გვასალია მიხედვით, 
სახელის ფუძე „ჩხუ" მეგრულიდან უნდა მომდინარეობდეს, რაც ძროხას ნიשნავს... ამ მოსაზრებას 
განამტკიცებს ის ფაქტიც, რომ ჩხუნეთის გვერდით მინდორს საძროხილს უწოდებენ.  

ერთმანეთის მეზობლად სოფლების ჯორთისისა და ჩხუნეთის არსებობა კიდევ ერთხელ უს-
ვამს ხაზს ამ მხარეשი მესაქონლეობის განვითარების მაღალ დონესა და ცხოველის კულტის წინა 
პლანზე წამოწევას. 1772 წლის ზაფხულשი, ქსნის ხეობაשი მოგზაურობისას, ჩხუნეთს პირადად ეწვია 
გერმანელი მოგზაური გიულდენשტედტი. იგი 30 ივნისს ლარგვისשი שეჩერდა. მეორე დღეს კი გეზი 
იმერეთისკენ აიღო... ჭურთის მიმართულებით მგზავრობისას იგი ახდენს ცქუნეთის (როგორც თვი-
თონ უწოდებს) ლოკალიზებას. 

გერმანელი მოგზაურის ცნობით, ჩხუნეთשი უკვე ჩანან ოსები. რთული სათქმელია, მოიაზრება 
თუ არა ეს სოფელი იოანე ბატონიשვილის ქართლ-კახეთის აღწერაשი ნახსენებ ჭურთისხევის 8 „ოსის 
სოფელს" שორის, რადგან იოანეს 1803 წლის საუფლისწულო აღწერაשი. 1804 წლის რუსულ 
კამერალურ აღწერაשი მოხსენიებული ოსებით დასახლებული ჭურთისხევის ყველა სოფელია 
ნახსენები, ჩქუნეთის გარდა. 

პირველი რუსული კამერალური აღწერის მიხედვით კი ჩხუნეთשი მცხოვრები ოსები მებატონე 
გლახი ფიცხელაუროვს (ფიცხელაურს) ეკუთვნოდნენ. სულ სოფელ ჩხუნეთשი ცხოვრობდა 9 ოჯახი, 
44 მამაკაცი, 25 ქალი, ჰქონდათ 34 დღის სახნავი მიწა, 26 დღის - სახნავად გამოუყენებელი, 71 თივა. 
გადაუხდიათ 60 მანეთი და 60 კაპიკი. 

ჩხუნეთשი უმრავლესობა მელაძეები ცხოვრობდნენ (8 კომლი), მხოლოდ ერთი კომლი იყო 
ნაგაძე. გვარები, ქართულის მსგავსად, ძე-ზე ბოლოვდებოდა და ერთვოდა фирт - שვილის მნიשვნე-
ლობით. მცხოვრებთა ძირითადი საქმიანობა მესაქონლეობა და მეცხვარეობა გახლდათ. გადასახადს, 
რომელიც ხიზნებისათვის დამახასიათებლად მაღალი იყო, მემამულე ფიცხელაურს უხდიდნენ...  
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სოფლის ღირשესანიשნაობებიდან აღსანიשნავია მეცხრამეტე საუკუნის წმინდა გიორგის ნიשი. 
ეკლესიის ზარზე წარწერა გვამცნობს, რომ იქ დამკვიდრებულ ეროვნებით ოს, მაგრამ მენტალიტე-
ტით უკვე ქართველ მელაძეებს ძველი ეკლესიის ადგილზე აგებულ ახალ მართლმადიდებლურ წმინ-
და გიორგის ტაძრისთვის שეუწირავთ ზარი და ბოლნური ჯვარი ქართული მხედრული წარწერებით 
(ბოლნური ჯვრის წარწერა თარიღდება 1843 წლით). ჯვრის ცენტრשი წმინდა გიორგია გამოსახული.  

მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარשი მელაძეების שთამომავალი დრიაევები ჯერ კიდევ მკვიდ-
რობდნენ ჩხუნეთשი. მათთან ერთად აქ უცხოვრიათ ჯანიგაევებსა და მუზაევებს, რომლებიც მეზობე-
ლი სოფლებიდან უნდა იყვნენ მისულები. 

 
 
 

ქეთევან ახობაძე 
(საქართველო, თბილისი) 

XXI საუკუნის გამოწვევა – კულტურის კრიზისის გავლენა 

საზოგადოებაზე და პოლიტიკურ კულტურაზე 
 
დღეს, რეალურად, XXI საუკუნის 20-იანი წლებია და თუ კაცობრიობის ისტორიულ განვი-

თარებას თვალს გადავავლებთ, ამ ახალ განზომილებებשი კვლავ ბოლომდე - გაურკვეველ თუ „ვერ 
გარკვეულ და განმეორებად“ საკითხებს ვუბრუნდებით. საკითხებს, რომელზედაც XIX-XX საუ-
კუნის ყველა მიმართულების ანთროპოლოგები ფიქრობდნენ, ბჭობდნენ, თეორიებს ქმნიდნენ, ზოგ-
ჯერ ცდებოდნენ თუ არც ცდებოდნენ... 

ნაשრომი ეძღვნება პრობლემას - როგორ გავლენას ახდენს კულტურის კრიზისი საზოგადო-
ებაზე და პოლიტიკურ ურთიერთობებზე, პოლიტიკურ კულტურაზე.  

თანამედროვე კულტურის კრიზისის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია ის, რომ იგი ვითარ-
დება როგორც ცხოვრების კრიზისი და თუ, ჩვეულებრივ, კულტურის კრიზისი - ადამიანის საქმია-
ნობის სულიერი სფეროს კრიზისად აღიქმებოდა, გავლენას მის მხოლოდ ზოგიერთ ასპექტზე ახ-
დენდა, ახლა ის არ שემოიფარგლება საზოგადოებრივი ცხოვრების კულტურული და სულიერი სფე-
როთი. კრიზისის שედეგებმა სერიოზული გავლენა იქონია მთლიანობაשი მსოფლიო კულტურულ 
განვითარებაზე. აქედან გამომდინარეობს მისი ერთ-ერთი თვისება - გავრცელება დედამიწის მთელ 
სივრცეשი. ამ საკითხებთან დაკავשირებით, მიუხედავად გავრცელებული განსხვავებული თვალსაზ-
რისებისა, წარმოდგენილ ნაשრომשი שევეცდები שედარებითი კვლევის მეთოდის გამოყენებით, იმის 
მტკიცებულების წარმოდგენას, რომ განვითარებადი კულტურის კრიზისი რომელიმე კონკრეტული 
ქვეყნისა თუ კონტინენტისთვის კი არ არის დამახასიათებელი, ის שეეხო დედამიწის აბსოლუტურად 
ყველა კუთხეს, ვინაიდან ამჟამად, გლობალიზაციის წყალობით, ყველა საზოგადოება - განუყოფ-
ლად არის ურთიერთდაკავשირებული არამხოლოდ ეკონომიკური, პოლიტიკური, არამედ კულტუ-
რული ურთიერთობებით. 

კულტურის და სულიერების კრიზისი კაცობრიობას გარკვეულ ეტაპებზე განსაკუთრებით 
უმძაფრდება. ეს კრიზისი დგას დღესაც მსოფლიოשი, რომლის ახალი ტალღა ჯერ კიდევ 2008 
წლიდან დაიწყო...ფიქრის დროც თითქოს აღარ დარჩა, რადგან სამომავლო გზავნილები არამარტო 
დასაფიქრებელი, არამედ שემაשფოთებელიცაა! 

აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ שეგახსენებთ, რომ კითხვაზე - „ვის ეკუთვნის მომა-
ვალი?“, პასუხი უკვე გზავნილის სახით გაჩნდა გლობალურ სამყაროשი: თუ კულტურა არ იქნება, 
არც მომავალი გვექნება! - „No Culture, No Future”! 
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რენა ბაირამოვა 
(აზერბაიჯანი, ბაქო) 

აზერბაიჯანში რელიგიის წინააღმდეგ ბრძოლა და                                            
ნარიმან ნარიმანოვი (1920) 

 
 1920 წლის აპრილის რევოლუციის שემდეგ აზერბაიჯანשი რელიგიის წინააღმდეგ ბრძოლა სა-

ხელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი გახდა. გაცილებით რბილი პოზიცია ეკავა საბჭოთა აზერბაიჯანის 
ერთ-ერთ მსხვილ სახელმწიფო და პარტიულ მოღვაწეს ნარიმან ნარიმანოვს. მისი აზრით, საბჭოთა 
ხელისუფლებას მოსახლეობისთვის არ უნდა აეკრძალა რელიგიურ ღონისძიებებשი მონაწილეობა, 
მეჩეთשი ლოცვა, ყურანის კითხვა. ყოველი მოქალაქისთვის უნდა მიეცათ უფლება, სკოლის გარეთ 
თავისი שვილისთვის ესწავლებინა ყურანი და რელიგიის საფუძვლები. ის წერდა, რომ საბჭოთა ხე-
ლისუფლებას ნება უნდა დაერთო ახალდაქორწინებულებისთვის, სახელმწიფო რეგისტრაციის שემ-
დეგ, მეჩეთשი ხელი მოეწერათ. ამას ერთი უპირატესობა ჰქონდა: თუ ოჯახი დაინგრეოდა, კაცს ქა-
ლის წინაשე ფინანსური ვალდებულება გაუჩნდებოდა. ნ. ნარიმანოვის პოზიციით, სახელმწიფომ უნ-
და שექმნას მრავალსაფეხურიანი რელიგიური კომიტეტები, ყველა მეჩეთს უნდა ჰყავდეს თავისი 
ხელმძღვანელი, რომელსაც კენჭისყრით აირჩევენ. ნარიმან ნარიმანოვი რელიგიის სკოლაשი שეს-
წავლას שეუძლებლად მიიჩნევდა.  

 
 

მირანდა ბაშელეიშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

ახალი გამოწვევა რეგიონში ირანისთვის 
 

სამხრეთ კავკასიის სტრატეგიულ რეგიონს საუკუნეების მანძილზე მნიשვნელოვანი ადგილი 
ეჭირა ირანის რეგიონულ პოლიტიკაשი. თანამედროვე პირობებשი აღნიשნული რეგიონის პოლიტი-
კურ-ეკონომიკური როლი კიდევ უფრო გაიზარდა. სამხრეთ კავკასიაשი მიმდინარე მოვლენები გავ-
ლენას ახდენს ირანის უსაფრთხოებაზე, ეკონომიკასა და პოლიტიკურ დღის წესრიგზე. ამ მხრივ 
ერთ-ერთი ყველაზე მნიשვნელოვანი მოვლენა 2020 წელს ყარაბაღის კონფლიქტის ფართომასשტა-
ბიანი ესკალაცია იყო, რომელიც ყარაბაღის მეორე ომის სახელით არის ცნობილი.  

ყარაბაღის მეორე ომის დაწყებიდან ცოტა ხანשი ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 
მხარეებს მოლაპარაკებების გზით ვითარების დარეგულირებისკენ მოუწოდეს და שუამავლის რო-
ლის שესრულების მზადყოფნა გამოთქვეს. ოფიცილაური თეირანი მხარს უჭერს აზერბაიჯანის ტე-
რიტორიულ მთლიანობას და მის საერთაשორისოდ აღიარებულ საზღვრებს. ეს პოზიცია ირანის ხე-
ლისუფლების წარმომადგნელბმა ომის მიმდინარეობის დროსაც დააფიქსირეს.  

ირანის ისლამური რესპუბლიკისთვის სამხრეთ კავკასიაשი ვითარების დარეგულირება და 
სტაბილურობის שენარჩუნება პრიორიტეტად რჩება. თუმცა ყარაბაღის მეორე ომის שემდეგ აზერ-
ბაიჯანსა და სომხეთს שორის რუსეთის ჩართულობით გაფორმებული שეთანხმება რეგიონשი არსე-
ბული დე-ფაქტო საზღვრების ცვლილებას იწვევს, რაც თეირანისთვის ახალ გამოწვევებს ქმნის. 
ომის שემდეგ პერიოდשი ყარაბაღשი რუსეთის სამשვიდობო მისიის ყოფნა, ახალი სატრანსპორტო 
დერეფნების გახსნის שესაძლებლობა ფუნდამენტურად ცვლის პოლიტიკურ წესრიგს სამხრეთ კავ-
კასიაשი, რაც ირანისთვის ნაკლებად მომგებიან ვითარებას ქმნის და თეირანს რეგიონשი პოლიტი-
კის გააქტიურებისკენ უბიძგებს. 
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ნანა ბახსოლიანი 
(საქართველო, თბილისი) 

საზღვრის ცნება ბიბლიაში 
 

 სახელმწიფო საზღვრების ჩამოყალიბების ისტორიას ვხვდებით ძველი აღთქმის სხვადასხვა 
წიგნებשი - ტობის, ივდითის, ესთერის, იობის წიგნები, ფსალმუნი, იგავთა წიგნი, ეკლესიასტე, 
სიბრძნე სოლომონისა, წინასწარმეტყველთა წიგნები - ესაია, ბარუქი, ეზეკიელი, მეფეთა 1, 11, 111, 
IV, ნეשტთა I, II, ეზრას I, II, III, მოსეს ხუთწიგნეული, ისო ნავე, მსაჯულთა, რუთი, რიცხვთა. უძვე-
ლეს დროს მეზობელი ქვეყნები ერთმანეთისაგან ისეთი ბუნებრივი და ძნელად გასავალი ზღუდეე-
ბით იყო გამიჯნული, როგორიცაა ტყეები, მდინარეები... ბიბლიის წიგნებשი საზღვრის שექმნა/ დად-
გენა ღმერთის მიერ განხორციელებული ქმედებაა. საზღვრად שეიძლებოდა დადგენილი ყოფილიყო 
ძეგლი, მთა, ქუაბი, ზღვა, დაბნები, უდაბნო.  

 ავტორის თვალსაზრისით, ეგვიპტიდან გამოსვლის שემდეგ ებრაელ ერს უნდა გაევლო 
უდაბნოს გზა, რომ שესულიყო აღთქმულ ქვეყანაשი. ამ მოვლენას სიმბოლური და მისტიური 
მნიשვნელობა ჰქონდა. ერი დაბანაკდა უდაბნოשი „მთასა თანა ღმრთისასა (გამ.18.5) მთა, კლდე ის 
ადგილია, საიდანაც მოსესთვის უფლის არსებობა განიცდება. ესაა სინას მთა. ათი მცნების გა-
დაცემის שემდეგ სინას მთას სინას უდაბნო ეწოდა, მაשასადამე, მთამ მიირქვა უდაბნოს სახელ-
წოდება - სინას მთა, სინას უდაბნო.  

 ავტორის ყურადღება იმ მნიשვნელოვან გარემოებასაც ექცევა, რომ საზღვარი როგორც 
მხოლობით, ასევე მრავლობით რიცხვשი ქვეყნის ტერიტორიის მონახაზს მიუთითებდა. „საზღ-
ვრების“ ან ტერიტორიის გაგებით გვხვდება ძველი აღთქმის არაერთ პასაჟשი - „გვერდი“, „სანა-
პირო“, „კიდური“, „პირი“, „ზღვარი“, „კლდე„, „ტუჩი“ (როგორც ბუნებრივი საზღვარი). მაשასადამე, 
„ზღვარი“, „პირი“, „კიდე“, „დასასრული“, „ხელი“, რომელიც გამოიყენებოდა მრავალფეროვან აპლი-
კაციებשი როგორც პირდაპირი, ასევე, გადატანითი მნიשვნელობით და სივრცულ და იდეოლოგიურ 
კონცეფციებს აღნიשნავდა. 

 ჩატარებული კვლევის שედეგად, ავტორი იმ დასკვნამდე მიდის, რომ საზღვრის ცნება ბიბ-
ლიაשი, გეოგრაფიულთან ერთად, ეთნიკურ, რელიგიურ და პოლიტიკურ სამკვიდრებელს გამოხა-
ტავდა. საზღვარი ადგენდა ღვთაებრივ წესრიგს მის שიგნით, მაשასადამე ცივილიზაციას, რომელიც 
მის გარეთ არსებულ მიწებსა და მასზე მოსახლე ხალხებს ნაციონალური იდენტობით და რელიგიით 
ემიჯნებოდა. საზღვარი ჰყოფდა და ერთმანეთს უპირისპირებდა ორ სამყაროს და, ამავდროულად, 
იყო ის პარადოქსული ადგილი, სადაც ისინი ერთმანეთს უკავשირდებოდნენ. საზღვრების გარეשე 
არ არსებობს წესრიგი, კანონი და სამართლიანობა. 

 
 

თამარ ბელაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

ალექსანდრე (შურა) ბანძელაძის ილუსტრაციები „ვეფხისტყაოსნისთვის“ 
 
XX ს-ის ქართველ ხელოვანთა שორის, ვინც „ვეფხისტყაოსნის“ ილუსტრაციებზე იმუשავა, 

ერთ-ერთი გამორჩეულია ალექსანდრე (שურა) ბანძელაძე. 1990-იანი წლებით თარიღდება „ვეფხის-
ტყაოსნისთვის“ שექმნილი ნამუשევრების ეს სერია, რომელიც მხატვარს დაუსრულებებლი დარჩა. 
თუმცა ცალკეული, დასრულებული ნამუשევრების რაოდენობა ამ თემაზე თამამად მსჯელობის 
საფუძველს ქმნის. საოცარი ძალით აირეკლა „ვეფხისტყაოსანმა“ ხელოვანის მიერ, საეკლესიო 
მხატვრობაზე მუשაობის დროს მიღებული უდიდესი ცოდნა. მასשი თითქოს გამთლიანდა საერო და 
სასულიერო ნაკადი, მანამადე არსებულ ბევრ კითხვას მოეძებნა שესატყვისი, გაძლიერდა ერთი 
მხრივ, שუა საუკუნეების წიგნის ილუსტრაციის თემა და ამასთან, ქართულ რეალობას ნაზიარები 
აღმოსავლური კულტურული პლასტი.  
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დავით კაკაბძის שემდეგ, שურა ბანძელაძე იყო პირველი ქართველი მხატვარი, ვინც თავისი 
 “ემოქმედების ერთ-ერთ უმთავრეს სამეტყველო ენად აბსტრაქცია აირჩია. „ვეფხისტყაოსნისש
ილუსტრაციებზე მუשაობისას კი მან კვლავ ფორმა დააბრუნა სასურათე ზედაპირზე. გამოსახულე-
ბამ ცხადყო, რომ ხელოვანმა שეძლო მთელი მანამდელი, שემოქმედებითი ძიებების აკუმულირება 
სწორედ ამ ერთ ნაწარმოებשი და ტექსტის ვიზუალურ-მხატვრული ადეკვატის საკუთარი ვერსიის 
  .ექმნაש

„ვეფხისტყაოსანზე“ მუשაობისას მხატვარი ახერხებს საბოლოოდ განთავისუფლდეს ყოველ-
გვარი მხატვრული ტენდენციისა და მიმდინარეობისაგან. იქნება ეს XX ს-ის პირველი ნახევრის 
თითქმის ყველა ევროპული თუ ამერიკული მხატვრული ნაკადი, აკადემიური ხატვა და სოცრელიზ-
მის ფორმისეული პროგრამა, საეკლესიო მხატვრობა და ქანდაკება, წიგნის ილუსტრაცია და საერო 
მონუმენტური მხატვრობა და კიდევ ვინ მოთვლის რამდენი რამ. ძლიერი, თვითმყოფადი, მაკაფი-
ოდ ინდივიდუალური სამეტყველო ენა, აზროვნების უსაზღვროდ ფართო მასשტაბი და სამყაროს 
აღქმის საკუთარი მხატვრულ-სტილისტური ვერსია - ასეთია שურა ბანძელაძისეული ილუსტრაციე-
ბი ამ პოემისთვის. 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ალექსანდრე ბანძელაძე არა მხოლოდ ილუსტრირებას ახ-
დენს ამ ნაწარმოების, არამედ ის ტექსტის გადამწერიცაა. მან ხელით გადაწერილი ტექსტი მხატ-
ვრულ კომპოზიციებს שეუთანადა და ამით שუა საუკუნეების ხელნაწერების დარად, წიგნის ერთია-
ნი მხატვრული კომპოზიცია שექმნა. ტექსტის დასურათხატების ისტორიული ტრადიცია, ფორმათ-
ქმნის თანამედროვე სამეტყველო ენა და ტოტალიტარიზმის ნგრევის საწყის ეტაპზე განხორციე-
ლებული მხატვრული „პროექტი“, რომელიც რომ არა პოსტსაბჭოთა რეალობა პოსტმოდერნის ერთ-
ერთ გამორჩეულ ნიმუשთა שორის დაიმკვიდრებდა ადგილს - ასეთია ალექსანდრე (שურა) ბანძე-
ლაძის მიერ שექმნილი ილუსტრაციები „ვეფხისტყაოსნისთვის“. 

 
 
 
 

ნაირა ბეპიევი 
(საქართველო, თბილისი) 

დედის მსოფლხედვა ბალადაში „ლექსი ვეფხისა და მოყმისა“ 
 

მსოფლიო ფოლკლორשი იשვიათია שემთხვევა, როცა שვილმოკლული დედა მკვლელის ვაჟკა-
ცურ თვისებებს აღიარებს, მის მიმართ გარკვეული სიბრალულიც კი აღეძვრება და მისი დედისად-
მი თანაგრძნობისა და დარდისႰთანაზიარობის სურვილი გაუჩნდება.Ⴐ 

ნაשრომשი საგანგებოდ განვიხილავთ ქალის, დედის სახეს ერთ-ერთ ბალადაשი - „ლექსი 
ვეფხისა და მოყმისა“. שვილმოკლული დედა დასტირის שვილს, რომელიც ვეფხვთან ორთაბრძოლა-
-ეש ვილი, აღიარებს მისש ი დაიღუპა.Ⴐიგი, ამავე დროს, დასტირის ვეფხვს, რომელმაც მოკლა მისიש
მართებულ თვისებებს და მისი დედის გლოვის თანაზიარიც ხდება.Ⴐ 

„ლექსი ვეფხისა და მოყმისა“, უპირველესად, ყურადღებას იქცევს იმ ჰუმანური იდეებით, 
რომელიც ქალის, დედის სახით ამაღლებული ზნეობის ადამიანის მსოფლმხედველობას გვაცნობს, 
რომელიც კაცთმოყვარეობის, მიმტევებლობის წარმოუდგენელ სიმაღლეზეა ასული.  

ოსურ ფოლკლორשი დედა თავის მიცვალებულთან ერთად ტირის სხვა დედათა სატირალსაც, 
თუმცა აქ ის არ არის მისი שვილის მკვლელის დედა. ზოგადად ასეთ მძიმე ტრაგიკულ ვითარებაשი 
დედა პოულობს თანაგრძნობის უნარს სხვა დედათა მიმართ, უკიდურეს წუხილს გამოხატავს და 
მათაც დასტირის. 
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ოლიკო ბერიძე 
(საქართველო, თბილისი) 

ეთნიკური უმცირესობების სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ცხოვრება 
(აგათია სქოლასტიკოსის საისტორიო თხზულების მიხედვით) 

 
V-VI საუკუნეების აღმოსავლეთი რომის იმპერია წარმოადგენდა ძალიან დიდ ტერიტორიაზე 

გადაჭიმულ, ძირითადად სხვადასხვა ეთნიკური ტომების დაპყრობითი ომებით ხელოვნურად שეკავ-
-ირებულ სახელმწიფოებრივ წარმონაქმს. ეს იყო სხვადასხვა ტომთა და ხალხთა ხელოვნური კონש
გლომერატი, ისინი დამპყრობელთა მათ მიწაზე გამოჩენამდე, საკუთარი ცხოვრების წესით ცხოვ-
რობდნენ მשვიდობიანად, მაგრამ იმპერიის აგრესიული პოლიტიკის მსხვერპლნი გახდნენ. დიდია 
სია იმ ეროვნული უმცირესობებისა, რომელთა שესახებაც ისტორიკოსი აგათია სქოლასტიკოსი 
გვიყვება ზოგჯერ ვრცლად, ზოგჯერ მოზომილად, რამდენიმე שტრიხით (მაგალითად, ბურგუნდე-
ბის שესახებ წერია, რომ ეს გოთური ტომი ცხოვრობს საკუთარი שრომით და საუკეთესონი არიან 
სამხედრო საქმეשი, ხოლო ფრანკების שესახებ ნათქვამია, რომ მეთაურნი ატარებენ გრძელ თმას, 
ხოლო მდაბიოები იკვეცენ მრგვლად მოკლედ და აკრძალული აქვთ გრძელი თმის ტარება, რადგან 
ეს მეფეთა პატივია მხოლოდ, ხოლო, თუ ავტორს ვენდობით, ის ყოველთვის ყველაფერს განზრახ 
-ივე აცხადებს, რომ წარსუשრომის დასაწყისש ე გვიყვება. აგათია ხომ თავისიשელამაზების გარეש
ლის ამბების გადმოცემისას ყურადღებას გაამახვილებს მხოლოდ სიმართლეზე და ამბავთა და მოვ-
ლენათა გაשუქებისას მიუკერძოებელი მსაჯული იქნება. 

მოხსენებაשი განხილული იქნება აგათიას ცნობები, ობიექტური რეალობა მისიმიანელების, 
საბირების, დილიმნიტების, ჰერულების, ლაზების, ჭანების, ანტების და სხვა ეთნიკური უმცირესო-
ბების שესახებ. როგორც ზემოთ უკვე აღვნიשნეთ, ბევრ მათგანს აგათია ვრცლად ახასიათებს, რამ-
დენიმეს კი - მოკლე שტრიხებით. ზოგიერთ ტომს ჰყავს მეფე, აქვს სათათბირო საბჭო, ახასიათებს 
ურთიერთპატივისცემა. ისინი ცდილობენ მשვიდობიანად, დიპლომატიური გზით მოაგვარონ სა-
კითხები, მისდევენ ხელოსნობას, აქვთ ისტორიული მეხსიერება და ამაყობენ თავიანთი წარსულით, 
არიან მამაცობით გამორჩეულნი, ბიზანტიის ჯარשი მსახურობენ, არიან დაწინაურებულები და უკა-
ვიათ მაღალი სამხედრო თანამდებობები. ზოგი ტომი ვერ პატიებს שეურაცხყოფას დამპყრობელს 
და, აგათიას აზრით, ეწირება საკუთარ ამპარტავნებას, ზოგ ტომს დაკანონებული აქვს სოციალუ-
რად განმასხვავებელი ნიשნები, აქვთ საკუთარი გამორჩეული საბრძოლო იარაღი, საბრძოლო ტაქ-
ტიკა, და აგრეთვე, სოციალურ-ეკონომიკური ყოფის სხვა დამახასიათებელი ნიשნები. აგათია ამარ-
თლებს იმპერიის დამპყრობლურ პოლიტიკას, თუმცა ცდილობს იყოს მართალი, არ მალავს რომა-
ელთა ნაკლსაც, ხשირად გაუმართლებელ სისასტიკეს დაპყრობილ ტომთა მიმართ, რის გამოც, მა-
გალითად, ლაზებს, და არა მარტო მათ, უჭირთ რომაელთა მიღება და მათ პოლიტიკასა და ყოფას-
თან שეგუება. 

 
 
 

ვლადიმერ ბესოლოვი 
(რუსეთი, ჩრდილოეთ ოსეთი, ვლადიკავკაზი) 

ევრაზიის მთიანი ზოლის უძველესი ცენტრისტული ნაგებობების 
არქიტექტურული მორფოტიპები პირველად გამყრელიძე-ივანოვის მიერ 

წამოყენებული სამეცნიერო კონცეფციის შუქზე 
 
გამყრელიძე-ივანოვის სამეცნიერო კონცეფციის მადეტერმინირებელი პოტენციალი სამხრეთ 

და დიდი კავკასიის ტრადიციული არქიტექტურისა და სამשენებლო ტექნიკის გაგებაשი. საქართველო-
 ორის თამაზ გამყრელიძესა დაש ი თითქმის ყოველწლიური ყოფნისა და ქართველ კოლეგებთან, მათש
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როინ მეტრეველთან שეხვედრების დროს שესაძლებლობა გვქონდა გავცნობოდით ჰიპოთეზას ინდოევ-
როპული პრაენისა და პროტოკულტურის, ინდოევროპული ტომების წინარესამשობლოს שესახებ. 

გამყრელიძე-ივანოვის თეორიის שუქზე, ინდოევროპული დიალექტური ერთობის ფილიაციისა 
და უძველესი ტომების მიგრაციული ტალღების ირადიაციის გათვალისწინებით, שევძელით აგვეხსნა 
ზოგი მნიשვნელოვანი სამეცნიერო პრობლემა, ადრე თეთრი ლაქის სახით არსებული მსოფლიო არქი-
ტექტურათმცოდნეობაשი, სახელდობრ: განგვესაზღვრა უძველესი ცენტრისტული არქიტექტურული 
მორფოტიპების ჩასახვის პირველადი არეალი, მათი ჩამოყალიბების ეტაპები და გავრცელების ვექტო-
რები - სახლები, აკლდამები და სამლოცველოები სომხეთის, აღმოსავლეთ საქართველოსა და დიდი 
კავკასიის ცენტრალური ნაწილის ტერიტორიაზე, ადგილობრივი ავტოქტონური ტომებისა და ძირძვე-
ლი მთიელი ხალხებისა. 

ევრაზიის ბალკანურ-კავკასიურ-პამირული მთიანი ზოლის ქვეყნებისა და ხალხების ტრადიციუ-
ლი არქიტექტურისა და სამשენებლო ტექნიკის მიწისზედა რეალიები, დღემდე ბიოსფეროს გამაკე-
თილשობილებელი, გვევლინება უდავო, თვალხილულ და წონად მტკიცებად გამყრელიძე-ივანოვის სა-
მეცნიერო კონცეფციისა მსოფლიო ირანისტიკასა, არმენოლოგიასა, კავკასიოლოგიასა და ინდოევრო-
პეისტიკაשი მთლიანად. 

 
 
 

ანდრეი ბოიკო-გაგარინი 
 (უკრაინა, კიევი) 

იური ზაიონჩკოვსკი  
(უკრაინა, ხარკოვი) 

თოხთამიშ ხანის ამიერკავკასიური მონეტები უკრაინიდან 
 
მოხსენებაשი წარმოდგენილია ოქროს ურდოს ყაენის, თოხთამიשის სახელით მოჭრილი იש-

ვიათი ვერცხლის მონეტები, რომლებიც უკანასკნელ ხანებשი აღმოჩნდა უკრაინაשი. 
ცნობილია, რომ 1385-1396 წწ. თოხთამიש-ხანის მთელი საგარეოპოლიტიური ძალისხმევა თე-

მურლენგის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ იყო მიმართული. დაპირისპირების პირველ ეტაპზე თოხთა-
მიשი ცდილობდა, არ დაეשვა თემურლენგის მიახლოება ოქროს ურდოს საზღვრებთან. 1385 წ. თოხ-
თმიשი თავრიზის მბრძანებელს, აჰმედ ალაირს שეუკავשირდა, მაგრამ სულ მალე აჰმედი თემურთან 
ბრძოლაשი დამარცხდა. ამის שემდეგ თოხთამიשმა დაიმორჩილა ჯალაირიანთა სამფლობელოები 
ამიერკავკასიაשი, რომლებიც თემურს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა დაპყრობილი. თოხთამიשის ხელשი აღ-
მოჩნდა שირვანის ქალაქები: שამახა, שაბერანი, მაჰმუდაბადი, გუשტასპი, ბაქო, აგრეთვე ჯალაირი-
ანთა სახელმწიფოს ჩრდილოეთი რეგიონები ქალაქ თავრიზით. 

დაპყრობილ ტერიტორიებზე თოხთამიשის მონეტების ემისია დაიწო. კარგად არის ცნობილი 
ბაქოשი, დარუბანდשი, მაჰმუდაბადשი, თავრიზשი, שაბერანსა და שემახაשი მოჭრილი ვერცხლის მო-
ნეტები. ისინი ჰიჯრით 787-792 წწ. მოიჭრა. მონეტების ზედწერილი უნივერსალურია: ერთ მხარეს 
მუსლიმური რწმენის ფორმულა და ოთხი ხალიფას სახელია, ხოლო მეორე მხარეს - ყაენის სახელი 
და ტიტული: სულტანი უმაღლესი, თოხთამიש ბაჰადურ ხანი, განიგრძოს მეფობა მისი                   
 .ნულია, აგრეთვე, წელი და ჭედვის ადგილიשაღნი .(السلطان االعظم توفتامش بهادر خان خلد ملكه)

ამიერკავკასიაשი თოხთამიשის ბატონობის პირველ ოთხ წელიწადשი იჭრებოდა ორმაგი 
დირჰემები საשუალო წონით 1.9 გრ. ჰიჯრით 791-792 წწ. მიჯნიდან კი მონეტების წონა 1.4 გრ-მდე 
 - ეწყდაש იשის მონეტების ემისია ამიერკავკასიის ქალაქებשემცირდა. ჰიჯრით 792 წ. თოხთამიש
როგორც ჩანს, 792-793 წწ. მიჯნაზე (1390-1391 წწ.) ის ამიერკავკასიას გაეცალა. 

მკვლევრები თოხთმიשის მონეტებს XIX ს-დან სწავლობენ. ისინი გამოქვეყნებულია ხ. 
ფრენის, პ. საველიევის, ა. მარკოვის, ე. პახომოვის, მ. שეიფედინის שრომებשი; თუმცა, שემთხვევაשი, 
ვფიქრობთ, שეუძლებელია მტკიცება, რომ სიქების ყველა გამოყენებული წყვილი სრულად 
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გამოქვეყნებულია. რამდენიმე წელია, რაც ჩვენ ვადასტურებთ აღნიשნულ ცალებს უკრაინის ნუ-
მიზმატიკურ საგანძურשი. ბაქოשი მოჭრილი მონეტა აღმოჩნდა ხარკოვის ოლქის ქალაქ ჩუგუიევשი, 
XV ს-ის დასაწყისის ჯუჩიდური დანგების განძשი. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ბაქოשი (باكو), და-
რუბანდשი (دربند), მაჰმუდაბადשი (محموداباد), שაბერანსა (شابران) და שემახაשი (شماخي) მოჭრილი მონეტები 
აღმოჩენილია დონეცკის ოლქשი. ისინი ნაპოვნია დანგების დიდ განძשი, რომელიც 1410-იანი წლე-
ბით თარიღდება. საინტერესოა, რომ ისინი განძის ყველაზე მძიმე ცალები იყო. ემისიის ადგილი 
ყველა მონეტაზე იკითხება, მაგრამ თარიღი არ ყოფილა დატანილი. 

ჩვენ שემდგომשიც გავაგრძელებთ უკრაინაשი აღმოჩენილ თოხთამიשის ამიერკავკასიური მო-
ნეტების კვლევას და שედეგების שესახებ ვაცნობებთ სამეცნიერო საზოგადოებას. 

 

 
 

ოლგა ბრუსინა 
(რუსეთი, მოსკოვი) 

შიიტ ქალთა რელიგიური პრაქტიკები მუჰარამის თვეში დერბენტში  

(დაღესტანი, რუსეთი) 
 

IEA-სა და RAS-ის მკვლევრებმა ო.ი. ბრუსინამ და ე. მ.სეიტოვმა დერბენტשი (დაღესტანი, რუ-
სეთი) აზერბაიჯანულ თემשი ჩაატარეს საველე ეთნოგრაფიული კვლევა 2020 წლის აგვისტოსა და 
სექტემბერשი, მუჰარამის שიიტური რელიგიური დღესასწაულის დროს. აქ ამ პერიოდשი ქალები და 
მამაკაცები ცალ-ცალკე ატარებენ რელიგიურ რიტუალებსა და სხვადასხვა აქტივობებს. ავტორი 
მუשაობდა აზერბაიჯანული თემის ქალ წარმომადგენლებთან.  

დერბენტი მრავალი საუკუნის განმავლობაשი მნიשვნელოვანი სავაჭრო ცენტრის ფუნქციას 
ასრულებდა. שიიტი აზერბაიჯანელები, რომლებიც ამ ქალაქის მოსახლეთა ერთ-ერთ უძველეს 
ჯგუფს שეადგენენ, წარსულשი მოსახლეობის უმრავლესობას წარმოადგენდნენ. დღევანდელი მონა-
ცემებით, აზერბაიჯანელები ქალაქის საერთო მოსახლეობის მესამედია (დაახლოებით 40 ათასი) 
და, ძირითადად, დასახლებულნი არიან უძველეს მაჰალებשი, რომლებიც ნარინ-კალას ციხესიმაგ-
რის მიდამოებשი მდებარეობს. ისინი ქმნიან მჭიდრო ეთნო-რელიგიურ საზოგადოებას, რომელსაც 
აერთიანებს რელიგია, მשობლიური აზერბაიჯანული ენა და ნათესაური კავשირები.  

 იიტებისათვის დამახასიათებელი ყოველწლიური დღესასწაული მუჰარამის თვის პირველש
დეკადაשი, აשურას დღეებשი ტარდება. სამგლოვიარო ღონისძიება, რომელიც 10 დღის განმავლობა-
 ი დაღუპულ ჰუსეინისა და მისი ოჯახისשი გრძელდება, ეძღვნება 680 წელს კარბალას ბრძოლაש
ხსოვნას. მეჯლისები (שეხვედრები) ყოველ საღამოს ჯუმას მთავარ და სხვა მეჩეთებשი იმართება. 
მეჯლისი მოიცავს საერთო ლოცვას, წინასწარმეტყველისა და12 იმამის გახსენებას, ახუნდის (იმა-
მის) ქადაგებას. რუზეხანები (მკითხველები) მღერიან მერსიას (გლოვის ლექსებს).  

ამ שეხვედრებს 2020 წლის აგვისტოשი დავესწარით. უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაשი აღ-
ნიשნული რელიგიური დღესასწაული უფრო გაიზარდა, რაც დაკავשირებულია მაჰალის მცხოვრებ-
თა რელიგიური აქტივობით და დერბენტשი მოქმედი שიიტთა ჰუმანიტარული და სოციალური ორგა-
ნიზაციების ფინანსური მხარდაჭერით. 

ჯუმას მეჩეთს ყოველ საღამოს რამდენიმე ასეული ადამიანი სტუმრობდა. ქალებისათვის სპე-
ციალური ოთახი და ასევე ეზოს ნაწილი იყო გამოყოფილი. ყოველ საღამოს ეწყობოდა მამაკაცთა 
მსვლელობა მეჩეთისკენ წმინდა ბანერებით (ალამ აპარამ). მონაწილეები რიტმულად ყვიროდნენ: 
 აჰ ჰუსეინ, ვაჰ ჰუსეინ!“ და ამასთან სამგლოვიარო თვითგვემას ასრულებდნენ. მამაკაცები ამש“
ქმედებებს ჯუმას მეჩეთשიც აგრძელებდნენ, მაשინ როცა ქალები ახუნდისა და როუზეხანების 
სიტყვებს უსმენდნენ და მამაკაცთა მოქმედებებს ფანჯრებიდან ინტერესით უყურებდნენ. ყველა 
დამსწრეს ჩაი და ქალების მიერ მორთმეული ტკბილეული (ეჰსანი) ურიგდებოდა, რომელიც ნება-
ყოფლობით שემოწირულებას წარმოადგენს ღმერთის კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად. ეს שესაწი-
რავი განიხილება, როგორც ბარაქა (მადლი).  
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ქალები ალამ აპარამשი ირიბად მონაწილეობდნენ. ისინი ხשირად იმ ოჯახის დედებს წარმოად-
გენდნენ, რომლებიც ეჰსანს (რიტუალურ ტრაპეზს) მართავდნენ საკუთარ სახლשი - „პირობის 
(ნაზრის)“ მიხედვით, ეს ფაქტი სურვილების ახდენას უწყობს ხელს. ეს ტრაპეზი ალამ აპრამის 
მონაწილეთათვისაა განკუთვნილი, მასპინძლის სახლשი კი 30-40 ან მეტი ადამიანიც კი მიდის 
სტუმრად. ქალები და მამაკაცები ცალკე ოთახებשი ტრაპეზობენ. მანამდე მერსიას უსმენენ და 
ლოცვებს კითხულობენ: 

„ნაზრ, שენ שემეწიე და მე שევასრულებ. მე თვითონ გითხარი, რომ თუ ჩემი שვილი უნივერ-
სიტეტשი მოეწყობა, მე [დათქმას] שევასრულებ. ალიამ აპარამის 40 მონაწილე მოვა, ჩვენი ნათესა-
ვებიც მოვიწვიეთ. ისინი 16:30-ზე მოვიდნენ, აქ ლოცვები წაიკითხეს, ჩვენ თითოეულ მათგანს 
ძღვენი გადავეცით, მონაწილეები კი ფულით- 100-100 რუბლით დავასაჩუქრეთ.“ 

უשუალოდ აשურას წინა ღამით, ზოგიერთი მასპინძელი აწყობს „שაჰსეი-ვაჰსეის“ რიტუალს. 
ტრაპეზი ეჰსანის მიხედვით, წინ უნდა უსწრებდნეს ცერემონიას, რომლის שემდეგაც მამაკაცები მი-
მართავენ კოლექტიურ ლოცვას თვითგვემით ეზოשი, ზოგიერთი მათგანი კი თავზე ხანჯლებით 
მსუბუქ ჭრილობებს იყენებს. ამ დროს სისხლის წვეთები მხრებზე მოგდებულ თეთრი მოსასხამზე 
ეცემა. ქალები მამაკაცებს שორიდან უყურებენ. მოსასხამზე დაცემული სისხლის ახალი წვეთები 
მიიჩნევიან ბარაქად და მათ ქალები სამკურნალოდაც იყენებენ. 

ამ ღამით დერბენტელი שიიტები კასპიის ზღვის სანაპიროებთან მიდიან და ზღვაשი ყრიან 
ტკბილეულსა და ფურცლებს, რომლებზეც მათი სურვილებია დაწერილი. დილით აשურაზე שიიტები 
ჯუმას მეჩეთისკენ მსვლელობას აწყობენ. მამაკაცები მსვლელობას ბანერებით ხელשი მიუყვებიან, 
ქალები და ბავשებიც ახლოს ტრიალებენ. მეჩეთשი ლოცვის დასრულების שემდეგ, მამაკაცები სამ-
ხრეთით მდებარე „დულ-დულ ალის“ სასაფლაოზე მიდიან. ხემსის שემდეგ მათ ქალებიც უერთ-
დებიან. ადგილობრივი რწმენის თანახმად, იმამმა ალიმ ეს ადგილი თავისი ცხენით - დულ-დულით 
მოინახულა, ამ უკანასკნელმა კი ჩლიქის კვალი დატოვა. ქალები ამ ადგილს ბარაქის მისაღებად 
-ენოש უბლით ეხებიან. ტკბილეულს, მაგალითად ეჰსანს, საფლავებზე ტოვებენ. იქვე, სპეციალურש
ბაשი, ქალები აღავლენენ სამგლოვიარო მერსიას კითხვას და ჩაისა და ეჰსანებს არიგებენ. აשურას 
დღეებשი, ზოგიერთი დიასახლისი აწყობს ქალთა שეხვედრებს (მეჯლისებს), რომელსაც ეჰსანითა 
და მერსიას კითხვით იწყებენ.  

ასეთ ცერემონიაზე აשურას მომდევნო დღეს, მცირე მეჩეთשი მიგვიწვიეს. ახალგაზრდა ქალი, 
რომელიც მაשინ იწყებდა როუზეხანობას და שეხვედრის ორგანიზატორი და ფინანსური მხარდამჭე-
რი იყო, ეჰსანებით שეგვხვდა. მერსია წარმოადგენს პოეტურ კრებულს, რომელიც იმამ ჰუსეინს, 
მის ოჯახსა და კარბალის ბრძოლაשი მომხდარ ტრაგიკულ მოვლენებსა თუ სხვა ამბებს ასახავს. 
როუზეხანის ხელოვნება გულისხმობს კარგი ხმისა და ტექსტის ხმამაღლა კითხვის უნარის არსებო-
ბას. ამგვარ שეხვედრებს, როგორც წესი, რამდენიმე როუზეხანი ესწრება და ცვლის ერთმანეთს. 
არიან ქალები, რომლებიც თავად წერენ მერსიას და მეჯლისებზე კითხულობენ. მერსიას שესრულე-
ბა ღირსეულ საქმედ მიიჩნევა, ამდენად როუზეხანებსა და მერსიას მწერლებს აზერბაიჯანულ სა-
ზოგადოებაשი განსაკუთრებულად მაღალი სოციალური სტატუსი აქვთ. 

მიჩნეულია, რომ უძველეს ქალაქ დერბენტის მკვიდრ აზერბაიჯანელებשი שიიტური ტრადიცი-
ებისა და ჩვეულებების დაცვას განსაკუთრებული მნიשვნელობა ენიჭება. שეიძლება ითქვას, რომ 
დერბენტის საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის დამახასიათებელი უამრავი დღესასწაულია დაკავ-
-ი. ამგვარ დღესასწაულთა უმეტეשირებული რელიგიასთან, განსაკუთრებით კი მუჰარამის დღეებש
სობაשი ქალებს უფრო მეტად שეუძლიათ და აქვთ სურვილი იყვნენ რელიგიურად აქტიურები, ვიდ-
რე მათ ქმრებსა და שვილებს, რადგან მამაკაცები ძირითადად ფულის გამომუשავებით არიან დაკა-
ვებულნი. ქალები სეკულარულ გართობას ხשირად ამჯობინებენ რელიგიურ დღესასწაულებს. მათი 
უმეტესობა რამდენჯერმე იწყებს პილიგრიმობას (ზიარათს) მეზობელი აზერბაიჯანის წმინდა ად-
გილების მოსალოცად, ხოლო ჯგუფურ პილიგრიმობას ერაყשი, ირანשი, სირიასა და ჰაჯის მექაשი. 
ამგვარი მოქმედებანი მათ საკუთარი თავის პატივისცემის გრძნობასა და საზოგადოებაשი ავტორი-
ტეტს მატებთ. რელიგიურად აქტიური დედები ხდებიან პატივისცემის ობიექტნი, სარგებლობენ სო-
ციალური პრესტიჟითა და გავლენებით, ეს გარემოება კი ახალგაზრდა ქალებს שიიტური თემის რი-
ტუალურ ცხოვრებაשი აქტიურად მონაწილეობისაკენ უბიძგებს.  
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ელდარ ბუბულაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

1927-1935 წლებში საქართველოში არსებული უცნობი „საქართველოს-ეროვნულ 
სოციალისტური პარტიის“ ისტორიიდან 

 
ნაשრომשი שესწავლილია 1927-1935 წლებשი საქართველოשი არსებული დღემდე უცნობი ეროვ-

ნულ-სოციალისტური პარტიის ისტორია. ირკვევა, რომ 1927 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის პროფესორის ალექსანდრე წერეთლის ინიციატივით დაარსდა ეროვნულ-სოციალისტური 
პარტია, რომლის წევრები იყვნენ ინტელიგენციის წარმომადგენლები. პარტიის ახალგაზრდულ 
ჯგუფს ხელმძღვანელობდნენ ვახტანგ და დავით გამრეკელები. 1932 წელს, პარტიის ერთ-ერთი წევ-
რის დაპატიმრების გამო, ორგანიზაციამ დროებით არალეგალური მუשაობა שეაჩერა. 1934 წლიდან 
პარტიამ მუשაობა განაახლა, გაიზარდა პარტიის წევრთა რაოდენობა. ამავე წელს, ორგანიზაციის მუ-
  .ემადგენლობითש ეიქმნა პარტიის უმაღლესი საბჭო 5 კაცისש ,აობის გააქტიურების მიზნითש

პარტიის ძირითადი მიზანი იყო საქართველოს სრული დამოუკიდებლობის აღდგენა. პარტიის 
წესდების მიხედვით, „საქართველოს, როგორც სახელმწიფოებრივი ერთეულის აღდგენის დღიდან-
ვე გამოცხადებული უნდა იქნეს დროებითი ეროვნული დიქტატურა, როგორც სახელმწიფოებრივი 
მართვის ფორმა. ყველა ძალა და ენერგია მიმართული უნდა ყოფილიყო ქვეყნის პოლიტიკური სიძ-
ლიერისა და ეროვნული დამოუკიდებლობის აღდგენა განმტკიცებისაკენ.“ 

წესდების მიხედვით, დაძლეული უნდა ყოფილიყო კლასთა שორის ბრძოლის გამწვავება. 
ეროვნული უმცირესობები ისარგებლებდნენ დამოუკიდებელი საქართველოს ყველა უფლებებით 
კულტურული ავტონომიის ჩათვლით, თუ, რასაკვირველია, იგი ხელს არ שეუשლიდა ქვეყნის ეკონო-
მიკურ და კულტურულ განვითარებას. 

პროგრამაשი აღნიשნულია, რომ „პარტია არის სოციალისტური და მისი ბაზისი არის პრო-
ლეტარიატი, როგორც კლასი და გლეხობა.“ 

პარტიის წესდება უარყოფს ინტერნაციონალიზმის ბოლשევიკურ გაგებას და მას „წითელი 
იმპერიალიზმის“ სახელით მოიხსენიებს. პარტიის მიზანი იყო: „ეროვნებით სოციალიზმისაკენ, რაც 
ნიשნავს იმას, რომ თითოეული ეროვნება თავისი დამახასიათებელი ნიשნებით და שინაგან განვი-
თარების დაცვით שევა სოციალიზმשი.“  

წესდებაשი ხაზგასმულია, რომ პარტია წინააღმდეგია თავისი მიზნები განახორციელოს שეია-
რაღებული აჯანყების გზით. აღნიשნულია, რომ ბოლשევიკური რეჟიმი კრიზისს განიცდის, რასაც 
უეჭველია მათი კრახი მოჰყვება. ბოლשევიკების მარცხს ქართველი საზოგადოება მომზადებული 
უნდა שეხვდეს. მიზნიდან გამომდინარე, მასების მომზადების მიზნით, პარტიას მიაჩნდა არალეგა-
ლური პროპაგანდის გაწევა. მათი აზრით, ახალი თაობა უნდა აღიზარდოს „ახალი საღი 
პრინციპებსა და იდეებზე, როგორც მებრძოლი ბუნების მატარებელი.“ 

1935 წელს საქართველოს უשიשროების ორგანოებმა გამოავლინა „საქართველოს ეროვნულ-
სოციალისტური პარტია“, დააკავეს პარტიის აქტივისტები და ნივთმტკიცებებიც ამოიღეს. განა-
ჩენი გამოუტანეს და სასჯელის სხვადასხვა ფორმა მიუსაჯეს 24 პიროვნებას. აღსანიשნავია, რომ 
სასჯელის მოხდის שემდეგ ზოგიერთმა პიროვნებამ უשიשროების ორგანოებשი დაიწყო მუשაობა.  

 
 

პაატა ბუხრაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

ცენტრალური კავკასიის მთიანეთის უძველესი მოსახლეობის 

ეთნოკულტურული ისტორიიდან 
 
უხსოვარი დროიდან საცხოვრისი მთლიანი და განუყოფელი ოჯახის სულიერ სიმბოლოს და 

ერთგვარ ,,ტაძრსაც“ კი წარმოადგენდა. ოჯახური კერპების არსებობა, არქეოლოგიურად, ცენტრა-
ლური კავკასიის უძველესი მოსახლეობის ცხოვრებაשიც დადასტურდა. 
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ოჯახის მფარველ ანგელოზს, ,,ფუძის ანგელოზს“, საგანგებო გამოკვლევა მიუძღვნა ცნო-
ბილმა ქართველმა ეთნოგრაფმა მ. ჩართოლანმა. მან, שეისწავლა სვანურ ეთნოგრაფიულ ყოფაשი 
დადასტურებული სახლის კერპი და გაარკვია, რომ მისი სახელი - ,,ჩხუდანი“ ჯერ კიდევ უძველეს 
ხანებიდან ქართველურ ენებשი წინარექრისტიანული ხანის ოჯახური ღვთაების გამოსახულების 
აღმნიשვნელი ტერმინი უნდა ყოფილიყო.  

ოჯახური კერპების არსებობა, ჩვენის აზრით, არქეოლოგიურად დადასტურებულია ცენტრა-
ლური კავკასიის მთიანეთის უძველესი მოსახლეობის ყოფაשიც. საუარის ნამოსახლარზე გამოვ-
ლინდა საკულტო სათავსო, სადაც აღმართული იყო ქვის კერპი. იგი წარმოადგენს მიწაשი ვერტი-
კალურად ჩასმულ მოგრძო და მოხრილ ქვას. ეს კერპი ძალიან წააგავს სვანეთის ეთნოგრაფიულ 
ყოფაשი დადასტურებულ ოჯახის კერპს - ,,ჩხუდანს“. 

როგორც ეს არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული მასალის ანალიზით ირკვევა, ცენტრალურ 
კავკასიის უძველეს მოსახლეობას, დღევანდელი აფხაზეთ-სვანეთ-რაჭა-ფשავ-ხევსურეთ-ჩეჩნეთ-
დაღესტნის მთელს ზოლზე, ადრეული ხანებიდანვე საერთო სარწმუნოებრივ-საზოგადოებრივი 
აგებულება ახასიათებდა. იგი სათავეს იღებდა ოჯახური კულტმსახურებიდან რაც საერთოკავ-
კასიურ სივრცეשი გამოკვეთილად ჯერ კიდევ ენეოლით-ადრე ბრინჯაოს ხანებიდან დასტურდება. 

 
 
 

მანანა გაბაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

სვეტიცხოვლის ფრესკისა და კორცხელის ტაძრის ფასადის დროშები 
   
სვეტიცხოვლის სამხრეთი კედლის ფრესკაზე (XVII ს.) გამოსახული დროשები მეწამული ფე-

რისაა კუთხეשი ოქროსფერი ჯვრით. ქართული ტაძრების სხვა ფრესკებზე ანალოგიური დროשები 
არ დასტურდება, რაც კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის ამ უჩვეულო და უნიკალურად აღიარებულ 
ფრესკას, რომელზეც ზღვა და საზღვაო თემატიკაა დადასტურებული. ამ ფრესკაზე მუשაობისას, 
რომლის ახსნაც ვერ ხერხდებოდა, მასზე ასახული სხვადასხვა სიმბოლოები და დრამატული თემე-
ბი 1453 წ. ოსმალთა მიერ ბიზანტიის დამხობის გამოძახილად მივიჩნიეთ, რომელიც მხატვრობის-
თვის ნიשანდობლივ ენაზე ქართული პოლიტიკის ნააზრევისა და ანტიოსმალური კოალიციის გა-
ფორმების שედეგიცაა. სწორედ ამ ფრესკის ორ აფრიან ხომალდზეა აღნიשნული დროשები აღმარ-
თული, თუმცა ისინი ამ ხასიათის ცნობებთან დაკავשირებულ სათანადო ლიტერატურაשი არ ასახუ-
ლან. იგივე უნდა ითქვას ამავე საუკუნის კორცხელის ტაძრის ფასადზე წარმოდგენილ სვეტიცხოვ-
ლის მსგავს დროשაზეც, რომლებიც ურთიერთკავשირשი שევისწავლეთ.  

სვეტიცხოვლის დროשების კვლევისას ვუჩვენეთ რამდენად გამიზნული იყო მათი დადასტუ-
რება განსაკუთრებული მისიის, მძლავრი იდეოლოგიური ფუნქციის მატარებელი საქართველოს 
მთავარ საკათედრო ტაძარשი. დროשებს ტაძრის მთლიან კონტექსტשი განვიხილავთ და, ცხადია, 
XVII საუკუნეשი მიმდინარე პროცესების ჭრილשი. მხედველობაשი ვიღებთ იმ ფაქტორსაც, როდესაც 
1453 წლის שემდეგ, ისლამიზაციის გაძლიერებას საქართველო ევროპეიზაციის პროცესებს უპირის-
პირებს, რაც გარკვეული ნიשნებით სვეტიცხოვლის ფრესკაზეც გამოვლინდა და რომლის კონტექ-
სტשიც აღნიשნულ დროשებსაც განვიხილავთ. ეს ხდება ,,მცირე რენესანსად“ წოდებულ ეპოქაשი 
პატრიოტული თემების აღორძინებისა და ეროვნული იდეოლოგიის გაძლიერების პირობებשი, 
რომლის ნაწილადაც ამ დროשებსაც მივიჩნევთ, ისევე როგორც მათ საზღვაო ფაქტორთან კავשირს. 
ეს ის თემატიკაა, სვეტიცხოველשი ქართლის დედოფალმა მარიამმა (1634-1680/83) რომ שემოიტანა.  

აღნიשნული დროשები როგორც ქვეყნის שიგნით, ისე მის გარეთ საქართველოს საზღვაო ქვეყ-
ნებისა და დასავლეთისთვის ცნობადს ხდიდნენ, მით უმეტეს იმ ვითარებაשი, როდესაც, როგორც 
აკად. თამაზ გამყრელიძემ გვიჩვენა, ევროპელები 1575 წ. ევროპული რუკის (ორტელიუსი) მიხედ-
ვით საქართველოს დასავლეთის ნაწილად მიიჩნევდნენ. აღნიשნული დროשები ევროპულ რუკებზეც 
დასტურდება და ქართველებსა და ევროპელებს שორის დიპლომატიური მოლაპარაკების დროსაც 
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ფიგურირებენ. ესპანეთשი ჩასულ ქართველ დიპლომატებს, როდესაც ქართული დროשის აღწერას 
სთხოვენ, ისინი სვეტიცხოველსა და კორცხელשი გამოსახულ დროשებს წარმოაჩენენ.  

ნიשანდობლივია, რომ დროשები როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოשი 
გვხვდებიან და ერთიანი საქართველოს იდეასაც გამოხატავენ, აგრეთვე იმ პოლიტიკურ კოორდინა-
ციას, რომელიც და-ძმას, ოდიשის მთავარ ლევან II დადიანსა (1611-1657) და ქართლის დედოფალ მა-
რიამს שორის არსებობდა. ამდენად, აღნიשნული დროשები საქართველოს დაשლილობის პერიოდשიც 
ერთიანობის დემონსტრირების მაგალითიცაა და სიმბოლო მტერთან მებრძოლი ოპტიმისტი ქვეყნი-
სა. აღნიשნული დროשები ეროვნული ტრადიციებისა და მართლმადიდებლობის გაძლიერებაზეც მი-
ანიשნებდნენ, რაც ურთულეს ვითარებაשი ქართული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის, ქართვე-
ლობის დაცვასა და שენარჩუნებას ნიשნავდა, რომლის ერთ-ერთ მძლავრ კერასაც სვეტიცხოველი 
წარმოადგენდა.  

ჯვარი ქართულ დროשებზე, გარდა იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს კრავდა, 1453 წლის 
 ვნელობასשემდეგ, საერთო საფრთხეებიდან გამომდინარე, კიდევ უფრო დიდ დატვირთვასა და მნიש
იძენს. ჯვარი გვხვდება არაერთ ევროპულ დროשაზე. მაგალითად, გენუის დროשაზე ჯვარი წმინდა 
გიორგის სიმბოლოა. არ გამოვრიცხავთ, რომ სვეტიცხოვლის ქართული დროשების ჯვრები ასევე 
წმინდა გიორგის სიმბოლო იყოს, რაც საინტერესო პარალელის გავლების שესაძლებლობას იძლევა 
სვეტიცხოვლის წმ. გიორგის ბარელიეფთან, რომელიც სვეტიცხოვლის საზღვაო თემატიკის ფრეს-
კასთან მიმართებაשი და მის სხვადასხვა სიმბოლოებთან კავשირשი საინტერესოდ იკითხება.  

აღსანიשნავია აგრეთვე, რომ ეს დროשები ევროპული ვექსილოლოგიური ენის იდენტურია, 
რაც ასევე ევროპეიზაციის ტენდენციებს ასახავს.  

სარა ბარნაველი ქართული დროשების კვლევისას, საქართველოს განვითარების გარკვეულ 
ეტაპზე, ახალ ისტორიულ პირობებשი მათשი არსებულ ცვლილებებს שენიשნავდა. ეს ეხება სვეტიცხ-
ოვლისა და კორცხელის დროשებსაც, რომლებიც ამ ხასიათის მწირი ცნობების დროს უძვირფასესი 
წყაროა ამ მიმართულებით კვლევის שემდგომი გაგრძელების გზაზე. 

რაც שეეხება ბოლოდროინდელ მცდელობას სვეტიცხოვლის დროשების ვენეციურად წარმო-
ჩენისა, ის არანაირად არ ჯდება ქართველი მეფეების მიერ მისიონერების მიმართ წარმართულ პო-
ლიტიკაשი. ნიשანდობლივია, რომ მისიონერები საქართველოსთან დაკავשირებული ყველა დეტალის 
აღნიשვნისას სვეტიცხოვლის ამ დროשების თაობაზე არაფერს ამბობენ. კათოლიკე მისიონერებმა 
საქართველოשი მართლმადიდებლობა რომ ვერ დაამარცხეს, ამის მიზეზს (რაზეც საგანგებოდ 
მსჯელობენ) ქართველი ხალხის მართლმადიდებლობისადმი, მეფისა და ეროვნული ტრადიციები-
სადმი ერთგულებაשი ხედავენ.  

  
 
 
 

თამაზ გამყრელიძე†, მარინე ივანიშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

აკადემიკოსები აკაკი შანიძე და გიორგი ახვლედიანი –  

ენათმეცნიერებაში ახალი თეორიული მიმდინარეობის („სტრუქტურალიზმის“) 
წინამორბედნი 

 
აკაკი שანიძისა და გიორგი ახვლედიანის שემოქმედება უაღრესად მნიשვნელოვანია არა მხო-

ლოდ ქართული, არამედ ზოგადი ენათმეცნიერების თვალსაზრისით. ისინი, ფაქტობრივად, იმ თეო-
რიულ-ლინგვისტური მიმდინარეობის წინამორბედნი აღმოჩნდნენ, რომელიც שეიძლება დახასიათ-
დეს როგორც ენის სტრუქტურულ-ფუნქციური (ფუნქციონალურ-ფონოლოგიური) ანალიზი. ეს 
ფაქტი, სამწუხაროდ, ნაკლებადაა ცნობილი საერთაשორისო სამეცნიერო საზოგადოებისთვის და 
ჩვენი მოვალეობაა ფართოდ გავაცნოთ მათი ნააზრევი და დამსახურებული ადგილი მივუჩინოთ 
მსოფლიო ენათმეცნიერების ისტორიაשი.  



 28

მიუხედავად იმისა, რომ აკაკი שანიძეს არ მოუცია თავისი ლინგვისტური კონცეფციისა და მე-
თოდოლოგიის მთლიანი ფორმულირება, ენისადმი (ამ שემთხვევაשი ქართული ენისადმი) მთელი თა-
ვისი მეცნიერული მიდგომითა და ენობრივი ანალიზის გამოყენებული ხერხებისა და მეთოდების მი-
ხედვით, აკაკი שანიძის ლინგვისტური თეორია უნდა განვიხილოთ როგორც სტრუქტურულ-ფუნ-
ქციური და ენათმეცნიერების ისტორიაשი ის იმ მიმდინარეობებს שევადაროთ, რომლებიც שემდგომ 
ფერდინანდ დე სოსიურის სინქრონიული თეორიისა და პრაღის საენათმეცნიერო სკოლის სტრუქ-
ტურალიზმის სახით ჩამოყალიბდნენ.  

გიორგი ახვლედიანი ფონოლოგიური თეორიის ერთ-ერთი ყველაზე ადრინდელი წარმომადგე-
ნელია. გიორგი ახვლედიანის שრომებשი აשკარად ვლინდება ფუნქციონალური თვალსაზრისი ენის 
ბგერითი שედგენილობის ანალიზისას, და, თუმცა აქ ჯერ არა გვაქვს „დიფერენციალური ნიשნის“ 
ცნება, שემოტანილი მეცნიერებაשი უფრო გვიან ნიკოლოზ ტრუბეცკოისა და რომან იაკობსონის მი-
ერ, უკვე აשკარად იჩენს თავს დაპირისპირება კონკრეტულ ბგერასა და ფონემას, როგორც ენის 
ფუნქციონალურ ერთეულს, שორის. ეს იყო იმ დროისათვის უდიდესი მიღწევა, ენის ბგერითი ერთე-
ულის ფუნქციონალური თვალსაზრისით განხილვის ერთ-ერთი ყველაზე ადრინდელი ნიმუשი ენათ-
მეცნიერების ისტორიაשი. 

 
 
 

ნუნუ გელდიაშვილი 
(საქართველო, თელავი) 

სინონიმთა სტრუქტურა და ემოციური დისკურსები ქართული  

მცირე პროზის ტექსტების მიხედვით 
 

სინონიმია უნივერსალური მოვლენაა, რომელიც მოიცავს ენის თითქმის ყველა მხარეს და სა-
 უალებას გვაძლევს, მაქსიმალური სიზუსტით გადმოვცეთ სათქმელი, დავახასიათოთ ესა თუ ისש
საგანი ან მოვლენა ისე, რომ მეტყველება არ იყოს ერთფეროვანი.  

მიუხედავად იმისა, რომ სინონიმიის პრობლემას ეძღვნება არაერთი ნაשრომი, იგი დღემდე მა-
ინც რჩება ენათმეცნიერების ერთ-ერთ სადავო საკითხად და არ არსებობს ერთი ზოგადი დეფინი-
ცია, რომელიც ამომწურავად ასახავდა მის არსს.  

დაკვირვებამ ცხადყო, რომ სინონიმები სტრუქტურულად და ემოციურად საკმაოდ მნიשვნე-
ლოვანი სეგმენტია ქართული მცირე პროზის ტექსტებისათვის სტილისტიკური სრულფასოვნების 
მისაღწევად. უმეტეს שემთხვევაשი მწერლები ერთ სინონიმურ წყვილს იყენებენ: დასახლდნენ/და-
ფუძნდნენ; საყვარელი/სასურველი... გვხვდება სამ- და მეტწევრიანი ნაირგვარი שედგენილობის 
სინონიმური რიგებიც: ამღერდნენ/აჟღერდნენ/აწრიალდნენ... 

განსაკუთრებით საინტერესოა ნიმუשები, როცა სინონიმური რიგის שემადგენლად, ცალკეული 
სიტყვების გარდა, ფრაზეოლოგიზმებიცაა: დამשვიდდა/დაწყნარდა/ სიამოვნების ოფლმა שუბლზე 
გადმოჰხეთქა... ნიשანდობლივი აღმოჩნდა ერთ წინადადებაשი რამდენიმე (სხვადასხვა) სინონიმური 
წყვილის/რიგის მონაცვლეობა: მომინელა/გამათავა/ხელს ვუწყობდი/ვეხმარებოდი...; ვხვდებით სი-
ნონიმური წყვილის ან რიგის გამეორების שემთხვევებსაც, რაც კიდევ უფრო მეტად ამძაფრებს ექ-
სპრესიას და მკაფიოდ უსვამს ხაზს სინონიმიით გამოხატულ მოვლენას: დარიგება/მითითება/ სწავ-
ლება.../უსწორებდა/ასწავლიდა/განუმარტავდა;  

მცირე პროზის ტექსტებשი სინონიმურ წყვილებს/რიგებს ძირითადად ქმნის ზმნა: ეალერსები-
ან/ეხვევიანღ; שედარებით ნაკლებადაა სინონიმური წყვილები საწყისით: ხვეწნა/ვედრება...; არსები-
თი სახელით: ვარამი/დარდი...; ზედსართავებით და ზმნიზედებით: საყვარელი/სასურველიღ; მარ-
ტოდ/უთვისტომოდ... 

რაც שეეხება ემოციური დისკურსების მიხედვით კლასიფიცირებას, სინონიმია ქართული მცირე 
პროზის ტექსტებשი ძირითადად ემსახურება სევდის, ბრაზის გამოხატვას. გამოხატულია ასევე ისეთი 
ბაზისური ემოციები, როგორებიცაა: שიשი/ძრწოლა (ატოკდნენ/აბორგდნენ/აზვავდნენ/გაბრაზდნენ/ა-
ბუბუნდნენ); ზიზღი (გაბღენძილი/ ბურჟუა/არამზადა); ბრაზი (კანკალი/თახთახი); სიძულვილი (ავა-
ზაკები/თავხედები); სევდა (კვნესა/გმინვა); სიხარული/ბედნიერება (დამשვიდდა/ დაწყნარდა)...  
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სინონიმთა უმრავლესობა იდეოგრაფიულია, თუმცა მათი დაახლოებით მესამედი ნაწილი სტი-
ლურ ჯგუფს განეკუთვნება, რაც, ალბათ, სინონიმური წყვილის/რიგის שემადგენლად ფრაზეოლოგიზ-
მის არსებობითაა განპირობებული: გამაცოცხლებლის/სულის ჩამდგმელის...; ჩვენი აზრით, მწერ-
ლისეულ ერთეულებად שეიძლება განვიხილოთ: მოუდუნდა/მოელეשა; שეერთდნენ/שედედდნენ/ხმა ხმა-
ზე მიაწყვეს... 

ამდენად, ასეთი ნაირგვარობა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ სინონიმია ენის ერთ-ერთი ყვე-
ლაზე მრავალფეროვანი ნაწილი და ლექსიკის გამდიდრების საუკეთესო საשუალებაა. 

 
 
 

ირინე გივიაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

ილარიონ ქართველი, და მისი კვალი ქართულ არქიტექტურაზე 
 
ილარიონ ქართველი (IX ს) ის სასულიერო მოღვაწეა, ვის სახელსაც უკავשირდება ევროპაשი 

პირველი ქართული მონასტრის, ჰრომანას დაარსება. სიცოცხლეשივე კულტად ქცეული წმინდანის 
-ი. ანონიმი ავტორის ჰაგიოგრაשეუტანია დიდ სვინაქსარש ესახებ ცნობები გიორგი მთაწმინდელსש
ფიული თხზულება დაწვრილებით მოგვითხრობს ილარიონის მოღვაწეობაზე უცხოეთשი, თუმცა 
არც თუ ბევრია ცნობილი მისი სამשობლოსთან კავשირების שესახებ. მხოლოდ ის ვიცით, რომ იგი 
იყო წარჩინებული ოჯახის שვილი კახეთიდან და რომ იღვაწა გარეჯის ლავრაשი, მემკვიდრეობით 
მიღებული ქონებით კახეთשი დედათა და მამათა მონასტრები დაარსა და სამשობლოשი აღარასოდეს 
დაბრუნებულა. აღნიשნული მოხსენების მიზანია ილარიონ ქართველის ნაკვალევის ჩვენება კახე-
თის არქიტექტურის მაგალითზე. 

 
 
 

ელენე გიუნაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

სასანური ონომასტიკის კვლევის საკითხები საქართველოში 
 
ისლამამდელი ირანისა და საქართველოს ისტორიულ ურთიერთობებს მრავალსაუკუნოვანი 

ტრადიცია აქვს. ეს კონტაქტები ჯერ კიდევ აქემენიანთა ეპოქიდან მიმდინარეობს (ძვ. წ. VI-IV სს), 
ხოლო მომდევნო პერიოდებשი, განსაკუთრებით სასანელთა დინასტიის მმართველობის დროს (ახ. 
წ. III-VII სს), მეტად ინტენსიურ ხასიათს იღებს. 

სასანური ირანის ღრმა გავლენა ქართულ ცივილიზაციაზე სათანადოდ აისახა როგორც იმავე 
დროის, ასევე გვიანდელი ხანის ქართულ სულიერსა და მატერიალურ კულტურაשი. 

სასანელთა ექსპანსიას ქართლשი თან ახლდა მათი ოფიციალური, რელიგიური და სალიტერა-
ტურო ენის ‒ საשუალო სპარსულის ფართოდ გავრცელება. 

სასანელებთან ხანგრძლივი ურთიერთობის שედეგად ქართულ სალიტერატურო ენაשი მრავა-
ლი საשუალო ირანული (უმთავრესად, საשუალო სპარსული) საკუთარი სახელია שეთვისებული. „სა-
ქართველოשი უძველესი დროიდან არსებობდა ირანული საკუთარი სახელების ფართოდ გავრ-
ცელებული ტრადიცია” (გ. წერეთელი). 

სასანური ონომასტიკის მეცნიერული კვლევა დაკავשირებულია გამოჩენილი აღმოსავლეთ-
მცოდნის, აკადემიკოს გიორგი წერეთლის (1904-1973) სახელთან. ნაשრომשი „უძველესი ქართული 
წარწერები პალესტინიდან“, თბ. 1960, გ. წერეთელმა სათანადოდ განმარტა ქართულ წარწერებשი 
მოხსენიებული სასანური სახელები (ბურზენ და გრი-ორმიზდ), მოახდინა მათი დაკავשირება ირა-
ნულ სამყაროსთან და ამით დააზუსტა წარწერებשი აღწერილი ისტორიული ფაქტები. 
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სასანური ონომასტიკის კვლევის ტრადიცია გააგრძელეს აკადემიკოს გიორგი წერეთლის მო-
წაფეებმა – პროფესორმა მზია ანდრონიკაשვილმა (1920-2006) და პროფესორმა თეო ჩხეიძემ (1929-
2013). 

მოხსენებაשი წარმოდგენილია სასანური ონომასტიკის שესწავლის ისტორია და თანამედროვე 
კვლევის საკითხები. 

 
 
 

ნინო გოგიაშვილი 
(საქართველო, თელავი) 

მზის კონცეპტი ესმა ონიანის პოეზიაში 
 
თანამედროვე ქართველი მხატვრისა და პოეტის - ესმა ონიანის ტექსტები ავტორის მრავალ-

განზომილებიანი არტისტული ხედვის განსაკუთრებული ნიმუשებია. მის ლექსებשი, სახვითი ხე-
ლოვნება, მუსიკა და პოეზია უხილავი მგრძნობელობითი სენსორების მიერ აბსოლუტურად სინ-
ქრონულად აღიქმება და ნატიფ პლასტებად ლაგდება. ესმა ონიანის მשობლიური კუთხის - სვა-
ნეთის მითოსური და ფოლკლორული სურათ-ხატები, ალუზიები და რემინისცენციები განსაკუთრე-
ბულ ხიბლს სძენს მის პოეზიას.  

მოცემულ მოხსენებაשი მსურს ვისაუბრო მზის უნივერსალურ კონცეპტზე ესმა ონიანის პოე-
ზიაשი, რომელიც მითოსური, ფოლკლორული, არქეტიპული, ბიბლიური და ურბანული კონოტაციუ-
რი პლანებით იკითხება. მზის სემიოტიკური ნიשანი განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს მისი ლექ-
სების სვანურ ციკლשი, რაც სვანური მითოლოგიის საფუძველზეა დამყარებული. „მზეო, მომადექ“! 
- მისი ლექსების თავისებური ლაიტმოტივია, რაც მზისგან שექმნილი ქართული იდიომებისა და 
ფრაზეოლოგიზმების ექსკლუზიურ გარდათქმას წარმოადგენს. მითოსი და ნადირობის ქალღმერთი 
დალი, წინაპრები, ხელოვნების ნიმუשები, ყოველდღიური რუტინა, ძველი უბნები, ემოციური კასკა-
დი და მარადიული ეგზისტენციალური ლაბირინთები ესმა ონიანის ლექსებשი ხשირად მზის და 
მზესთან დაკავשირებული მეტაფორებით ცხადდება; „მზისმეტყველება“ მისი პოეზიის თვისებაცაა. 

მოხსენებაשი განხილულია კარლ გუსტავ იუნგის არქეტიპები, როგორც ფსიქიკის უნივერსა-
ლური მოდელი და, მზის არქეტიპული კონცეპტი ესმა ონიანის პოეზიაשი, სადაც ქვეცნობიერשი ჩა-
ლექილი „მზე“ პოეტურ კონსტრუქციებად განსხეულდება. 

მოხსენება ეფუძნება კვლევის ჰერმენევტიკულ, ანალიტიკურ და კომპარატისტულ მეთო-
დებს. ძირითად საკვლევ მასალად წარმოდგენილია ესმა ონიანის სრული კრებული - „ისევ მე ვარ?! 
ისევ მოვსულვარ“! 

 
 

თამარ გოგოლაძე 
(საქართველო, გორი) 

ილიას ფენომენი დოკუმენტურ ესეში  

(შ. ზოიძის „საქართველოს გოლგოთა“) 
 

ილია ჭავჭავაძის პიროვნება მთელი მისი ცხოვრების მანძილზე ერმა მითოსურ საბურველשი 
გაახვია. ამით აიხსნება, ტომებად არსებულ მეცნიერულ გამოკვლევათა ბიბლიოგრაფიული ჩამო-
ნათვალის გარდა, მასზე ბიოგრაფიული რომანის שექმნის აუცილებლობაც. თავად ილია საკმაოდ 
სიტყვაძუნწი იყო საკუთარი ავტობიოგრაფიის გადმოცემაשი. მოგვიანებით, ერთ პერიოდשი ნიჰი-
ლისტურმა დამოკიდებულებამ ილია ჭავჭავაძის მიმართ დროებით שეაფერხა პოეტის, მოაზროვ-
ნის, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერის שესახებ მეცნიერული კვლევის პროცე-
სიც. 
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 XIX საუკუნიდან მოყოლებული, მწერლის ვრცელი ბიოგრაფიის გარდა, საფუძველი ეყრება 
ლიტერატურულ ბიოგრაფიულ რომანს. ლიტერატურულ ბიოგრაფიულ რომანზე საუბრისას აუცი-
ლებელია გათვალისწინებული იქნას, რამდენად დოკუმენტურია იგი და რამდენად მწერლის ფანტა-
ზიით გაფართოებულ-გაשლილი. ერთი რამე კი ცხადია, რომ იგი დოკუმენტური პროზაა. მაგრამ 
დოკუმენტურ პროზაשი ესსეის სახეც კიდევ უფრო სპეციფიკურია.  

ყოველივე ზემოთქმული იმისთვის დაგვჭირდა, რომ განგვესაზღვრა პოეტ, ლიტერატურათ-
მცოდნე שოთა ზოიძის 1997 წელს ილია ჭავჭავაძის שესახებ გამოცემული ნაשრომის „საქართველოს 
გოლგოთა“ ჟანრობრივი სპეციფიკა. 

თვით ავტორი ש. ზოიძე ერთგან שენიשნავს: „სამწუხაროდ, დღესდღეობით არ გვაქვს, მისი 
სრულყოფილი ბიოგრაფიული რომანი, როგორც ამბობენ „ბიოგრაფიული კრიტიკა“, როგორც ჩანს 
იგი ღირსეულ კალამს ელოდება“ (ש. ზოიძე, 1997:115). 

თუმცა 1982 წელს უკვე გამოსული იყო ალექსანდრე კალანდაძის ტრილოგიის („ნეიשანის ფი-
ცი“, „שარავანდედი“) მესამე ტომი - ილია ჭავჭავაძის שესახებ ლიტერატურული ბიოგრაფიული რო-
მანი „გარდამოხსნა“. უკვე გვიან, 21-ე საუკუნეשი, 2020 წელს კი იქნება ლიტერატურული ბიოგ-
რაფიული რომანი როსტომ ჩხეიძისა „მუხა უდაბნოשი“ ანუ „ილია ჭავჭავაძის ცხოვრების ქრონიკა“.  

ლიტერატურული ბიოგრაფიული რომანია שოთა ზოიძის „საქართველოს გოლგოთა“ თუ სხვა 
რომელიმე სახეობის დოკუმენტური პროზა, ეს საკითხი იქნება მიმოხილული წინამდებარე მოხსე-
ნებაשი. 

წიგნის ავტორს ღრმად და საფუძვლიანად שეუსწავლია ილია ჭავჭავაძის שესახებ არსებული 
საკმაოდ ვრცელი 30 დასახელების ხელნაწერი თუ ბეჭდური ლიტერატურა მოგონებების, მემუარე-
ბის თუ საგაზეთო-საჟურნალო პუბლიკაციების სახით, שეუგროვებია ვრცელის ფოტო მასალა (არ-
ქივებიდან), მოუვლია ილიას ადგილები და პოეტური ფანტაზიის მოשველიებით გაუსიგრძეგანებია 
ილიას ფენომენი. 

თავად ავტორი ნაשრომის წინასიტყვაობაשი განსაზღვრავს დოკუმენტური პროზის ამ ჟანრს: 
„წიგნი არ არის მეცნიერული გამოკვლევა. მისი აგებულება მიგვანიשნებს იმაზე, რომ ავტორის 
თავისუფალი აზრები ესეისტური პროზის კალაპოტשი მოედინება. მიუხედავად იმისა, რომ ზღვა 
მასალა არსებობს, დიდი მწერლის მოწამეობრივი ცხოვრება და სიკვდილი მომავალשიც გახდება 
მძაფრი განსჯის საგანი. ეს წიგნიც ამისი მაგალითია“ (ש. ზოიძე, 1997:5). თუმცა წიგნის რედაქტო-
რი დავით თევდორაძეა, უცნობია, წინასიტყვაობა ავტორისაა თუ რედაქტორისა. მაგრამ უნდა 
ვიფიქროთ, რომ ש. ზოიძე ეთანხმებოდა წინასიტყვაობის ავტორს. თუმცა ამისი მტკიცება თავად 
ნაשრომი უნდა იყოს. 

ჩვეულებრივი მოკვდავის მანტია მოასხა ილიას მხრებზე ნაשრომის ავტორმა; ამას ფაქტები, 
დოკუმენტური მონაცემები ადასტურებს: წარმოשობა, დაბადება, სწავლა, სამსახური, ოჯახური 
მდგომარეობა, გარდაცვალება. თუმცა ყოველი ფაქტის უკან שემალული რეალური იერსახის ჩვენე-
ბა ავტორმა მაინც שეძლო. ამას ხელს უწყობს პროლოგი, 15 თავი და ეპილოგი, რომლის დასათაუ-
რება და ილიასაგან მოხმობილი ეპიგრაფი მეტ ვიზუალიზაციას ჰმატებს ნაფიქრ-ნათქვამს: „ოქროს 
აკვანი“, „მზიანი ჩრდილი“, „მუხის ფოთოლი“ და სხვ.  

ესაა პოეტური שთაგონების ხატის პროზაული განფენა. იქნებ ჭარბია ეს שენიשვნა პოეტი-
სათვის, რომელიც ჩაღრმავებია ილიას ფენომენს, ილიას მითოსურ სამყაროს, რომელიც არამცთუ 
მეოცე, ოცდამეერთე საუკუნეשიც არ კარგავს თავის მნიשვნელობას. 
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ქეთევან გოდერძიშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

კვაზიონიმთა რაობა 
      
ქართულ ონომასტიკურ ლიტერატურაשი ჩვენ მიერ პირველადაა გამოყოფილი სახელდების 

გარკვეული ჯგუფი ასევე ჩვენ მიერ שემოთავაზებული ტერმინით კვაზიონიმი. 
კვაზიონიმი ვუწოდეთ ამა თუ პიროვნების (თუნდაც ადგილის) აღმნიשვნელ ისეთ სიტყვებს 

ან שესიტყვებებს, რომლებიც, ერთი მხრივ, ასრულებენ ანთროპონიმის ფუნქციას, კერძოდ, აღ-
ნიשნავენ ერთ გარკვეულ პირს, მეორე მხრივ, მათი ანთროპონიმობა მოჩვენებითია, რასაც ჩვე-
ნი ტერმინის კომპონენტად წარმოდგენილი კვაზი(=ვითომ) ადასტურებს. კვაზიონიმი ფორმით 
არ არის საკუთარი სახელი, ის აღწერითი ხასიათის აღმნიשვნელია სახელდების საიდენტიფიკაციო 
ფუნქციით: დიაკონი ერთი ვინმე, ძუძუმტე მისი საკუთარი, ოთარაანთ ქვრივი, წიწოლას დედა...  

კვაზიონიმი, שეიძლება ითქვას, პროზაული სახელია, ზოგჯერ მძიმეც დასტურდება ადამიანის 
სახელმდებელ ამ ტიპის שესიტყვებაשი (კაცი, რომელიც იცინის). ტერმინ ონიმთან დართული „კვაზი“ 
სრულიად არ ამცირებს ამ ტიპის სახელდების ღირებულებას, პირიქით, გრივერ ფარულავას სიტყვებით, 
მისით სახელდებულის „საგულისხმო პირველობასაც“ მიანიשნებს. ასე რომ, კვაზიონიმი რქმევის 
უდავოდ ანგარიשგასაწევი ფორმაა, რაც მათავარია, არსებობს ჩვენს სინამდვილეשი და მას გვერდს 
ვერ ავუვლით. 

 ესიტყვების კვაზიონიმად ჩამოყალიბება გარკვეულწილად განაპირობა ძველი ქართული ენის ნაწევრისש
ფუნქციამ, რომლის დანიשნულება იყო ზოგადიდან კერძოს გამოყოფა და მისი მეשვეობით აპელატივის 
ქცევა დენოტატის აღმნიשვნელად: „უთხრა სპარსმან მან“. აქ ნაწევრით მინიשნებულია, რომ ეს სპარსი 
ნებისმიერი სპარსთაგანი კი არ არის, არამედ კონკრეტულად ის... კაცი ერთი სპარსი, რომელიც 
  .ევიდაש ანიკთანשუש

კვაზიონიმთა სემანტიკური ჯგუფებია: 
1. გარეგნობის გამომხატველი კვაზიონიმები; 2. მოქმედების აღმნიשვნელი კვაზიონიმები; 3. 

 ინაგანი ბუნებისა თუ ხასიათის გამომვლენი კვაზიონიმები; 4. სოციალური თუ საზოგადოებრივიש
მდგომარეობის მიმანიשნებელი კვაზიონიმები; 5. მოხელეობა-მოსაქმეობის ამსახველი კვაზიონიმე-
ბი; 6. სიბრძნისა და გონიერების ამსახველი კვაზიონიმები; 7. ადგილის ან წარმომავლობის მიხედ-
ვით שერქმეული კვაზიონიმები; 8. ამოჩემებული სიტყვის ან საგნის მიხედვით שერქმეული კვაზიო-
ნი- მები; 9. ნათესაობის მიმანიשნებელი კვაზიონიმები; 10. რიგობითობის გამომხატველი კვაზიონი-
მები; 11. ნაცვალსახელური კვაზიონიმები  

 სტრუქტურული თვალსაზრისით გამოვყავით 2 ჯგუფი: 
I. ლექსიკური ერთეულებით – ანუ ცალკეული სიტყვებითა თუ სიტყვაשენაერთებით,  
II. გრაფემებით – ანუ ინიციალებითა და მათემატიკური სიმბოლოებით გამოხატული კვაზიო-

ნიმები. 
 
 

ზაურ გუმაშვილი 
(საქართველო, თელავი) 

რელიგია XIII-XV საუკუნეების ჩრდილო კავკასიაში 
 
XIII-XV სს-שი ჩრდილო კავკასიაשი ფართო გავრცელება ჰპოვა ისლამურმა რელიგიამ. ამ რე-

ლიგიის გამყარებისა და გაფართოების საქმეשი უდიდესი როლი ითამაשეს როგორც ოქროს ურდომ, 
სადაც ისლამი დაფუძნდა და განმტკიცდა XIII-XV სს-שი, ასევე თემურ-ლენგმა. ,,ომი რწმენისათვის“ 
ქრისტიანების და წარმართების წინააღმდეგ ჩრდილო კავკასიაשი გადაიქცა ე.წ. ,,გაზიების“ 
(მებრძოლების) მუდმივ სარეწაოდ“. მაგრამ ჩვენ მიერ განსახილველ პერიოდשი ისლამი გაბატო-
ნებულ რელიგიად ჩამოყალიბდა მხოლოდ სამხრეთ და ცენტრალურ დაღესტანשი. XIV საუკუნეשი 
ისლამი მიიღო ზირიხგერანმა. დაახლოებით ამავე პერიოდשი ისლამი გავრცელდა ავარიაשი, ხოლო 
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1475 წელს იგი აღიარეს გიდატლის მცხოვრებთაც. ისლამის მქადაგებელთა שორის, שამხალებთან 
(ყაზიტუმუხის) ერთად ძალზე აქტიურები იყვნენ რუტულის ,,გაზიები“, ცახურის, ხირეკის და სხვა. 
ისლამს ასევე ქადაგებდნენ სპეციალურად ამ მიზნით ჩრდილო კავკასიაשი ჩამოსული שეიხები 
ირანიდან, ერაყიდან, იემენიდან, ბუხარიდან და აღმოსავლეთის სხვა მუსლიმური სახელმწიფოე-
ბიდან. XV საუკუნეשი ისლამის რელიგიამ გავრცელება დაიწყო ცენტრალურ კავკასიაשი, კერძოდ, 
ყაბარდოელებשი. 

დაღესტანსა და მთისწინა კავკასიის ქალაქთა ცენტრალურ ნაწილשი ერთდროულად שენდე-
ბოდა მეჩეთები. XIV საუკუნეשი მეჩეთი ფუნქციონირებდა პიატიგორიეשი, თუმცა აღნიשნული პერი-
ოდისათვის ჩრდილოკავკასიის რიგი რაიონის მცხოვრებნი ქრისტიანული აღმსარებლობის მიმ-
დევარნი იყვნენ. 

მართლმადიდებელი ეკლესიები ფუნქციონირებდნენ მაჯარשი, ზემო და ქვემო ჯულათשი, 
მატრეგשი, ყარაჩაის მთიან ნაწილשი, ბალყარეთשი, ჩრდილო ოსეთשი, ჩეჩნეთ-ინგუשეთსა და და-
ღესტანשი. 

ავარეთשი, ჩეჩნეთ-ინგუשეთשი, ბალყარეთשი, ყუბანის მხარეשი, სტავროპოლשი მიკვლეულ 
სამარხებשი, რომლებიც თარიღდება XIII-XV სს-ით, არქეოლოგებმა მრავალგზის აღმოაჩინეს რო-
გორც ქვისგან, ისე მეტალისაგან ნაკეთები ჯვრები.  

ჩრდილო კავკასიაשი მართლმადიდებლური რელიგიის მიმდევართა שორის იყვნენ ბერძნები, 
ქართველები და ადგილობრივი მცხოვრებნი. მათ שორის ერთ-ერთი იერეი პედერიკო, რომელიც 
გარდაიცვალა ყუბანის მხარეשი 1380 წელს, სავარაუდოდ ადიღეელი იყო.  

მართლმადიდებლური ქრისტიანული რელიგია ოფიციალურად დამკვიდრდა ოსეთשი, ჩრდი-
ლო კავკასიის დასავლეთ ნაწილსა და ცენტრალურ კავკასიაשი. XIII ს-ის დასასრულისათვის ზიხე-
ბის ეპარქია დროებით שეუერთდა ალანთა ეპარქიას, მაგრამ უკვე 1317 წელისათვის კვლავ დამოუ-
კიდებელი გახდა. ამ დროისათვის ცნობილი იყო კავკასიის ეპარქია, რომლის ადგილმდებარეობა 
ჯერჯერობით დადგენილი არ არის. 1347 წელს ალანიის ეპარქია გაერთიანდა პიცუნდისა და სოტი-
რიუპოლის (აბაზგების) ეპარქიებთან. 1347 წელს ალანიის მიტროპოლიტი თავის ფუნქციებს ასრუ-
ლებდა არამარტო ალანიაשი, ასევე მართლმადიდებელ ტანაისის (აზოვის) და სარაის მაცხოვრებ-
ლებשიც. სულ ბოლოს ალანიის ეპარქიას ახსენებენ 1366 წელს, ხოლო ზიხებისას - 1398 წელს. იმ 
ადგილებשიც კი, სადაც თითქოს გაბატონებული იყო ისლამი, მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა 
უარი არა თქვა ქრისტიანობაზე. ასე მაგალითად, არქიეპისკოპოსი იოანე დე გალინი ფონტიბუსი, 
რომელსაც მხედველობაשი ჰქონდა დაღესტანი, წერდა, რომ მისი მცხოვრებნი (ლეზგები) ერთნი 
,,მისდევენ წარმართებს - მეორენი - ქართველებს - ხოლო ნაწილი კი ქრისტიანებს“, მაשინ ქარ-
თველმა კათოლიკოსმა ევფიმემ ჩამოაყალიბა თავისი ეპარქია, რადგანაც აქ ნახა მრავალი მართლ-
მადიდებლური ეკლესია დაღესტნის სხვადასხვა მხარეשი. მათ რიცხვשი ცარუხשი, ,,ხუნძეთשი“, 
ასევე ჩეჩნეთשი („ნახჩე“). 

 
 
 

მარიამ გურეშიძე 
(საქართველო, თბილისი) 

ჰაჯი მურატი - რინდების ფენომენი 
 

ნაשრომი ეხება საკითხს, რომელიც უკავשირდება ჩრდილო კავკასიაשი მურიდების ბრძოლას 
მეფის რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ (XIX საუკუნე), აღნიשნული ფენომენის ხელשემწყობ მიზე-
ზებსა და მასשი წვლილის שემტან პირებს, პირველ სამ იმამს: ჰამზათ ბეგს, ყაზი მულას, იმამ שამილსა 
და, ასევე, მურიდ ჰაჯი მურატს. საქართველოს ეროვნულ არქივשი ჩემ მიერ მიკვლეული 
დოკუმენტის, სიმონ ესაძის სტატიის „ჰაჯი მურატის“, საფუძველზე განხილულია მურიდიზმი XIX 
საუკუნეשი ჩრდილო კავკასიაשი და ჰაჯი მურატის როლი. 
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იმამ שამილის მიერ რუსეთის იმპერიის წინაარმდეგ წარმოებული აჯანყება (1834-1859) 
მურიდიზმის სახელით დამკვიდრდა, ვინაიდან იმამის მებრძოლები ამავე დროს იყვნენ სუფიელი 
მორჩილები-მურიდები (არაბული სიტყვიდან: مريد). ჩრდილო კავკასიაשი მურიდიზმი იყო სამხედრო-
პოლიტიკური იდეოლოგია, სუფიურ სწავლებაზე დაფუძნებული; დაკავשირებული გეოპოლიტიკურ 
ცვლილებასთან და საერთაשორისო გავლენასთან. საკითხის სიღრმისეულმა שესწავლამ საინტერესო 
კავשირი დაგვანახვა სუფიზმის წიაღשი წარმოქმნილ ორ ფენომენს שორის (მურიდიზმი და რინდობა). 
ზემოთ აღნიשნული საარქივო დოკუმენტების, ასევე, ე. ჯაველიძისა და ვ. გაბაשვილის ნაשრომების 
 ეჯერების საფუძველზე, ვფიქრობთ, სრული სურათი დავინახეთ იმისა, რომ სუფიზმმა რინდებისაש
და მურიდების მეשვეობით שეაკავשირა, იდეოლოგიურად გააერთიანა, დაამკვიდრა, განსაზღვრავრა 
წესრიგი და უდიდესი წვლილი שეიტანა ჩრდილო კავკასიელთა ბრძოლის ფორმირებაשი.  

 

 
 

ასია დარბინიანი, დიანა ანფიმიადი 
(სომხეთი, ერევანი) 

თანამედროვე სომხური პოეზიის ქართული თარგმანის  

რამდენიმე საკითხისათვის 

(თანამედროვე სომხური პოეზიის ანთოლოგიის მასალებზე დაყრდნობით) 
 
სხვადასხვა ენა სხვადასხვა მსოფლხედვაა. თუ ამ უკვე ფრთიან გამოთქმად ქცეული თეზიდან 

გამოვალთ, მაשინ თარგმანი არა მხოლოდ ტექსტის, არამედ მსოფლმხედველობის სხვა ენაზე წარ-
მოდგენილ ვარიაციად წარმოგვიდგება, რაც დამატებითი პასუხისმგებლობით დატვირთავს, რო-
გორც ავტორს, ასევე მთარგმნელს. 

განსაკუთრებით რთულია პოეზიის ახალი ენობრივი და პოეტური რეალობის שექმნა სხვა ენა-
ზე, რაც, როგორი ზუსტიც არ უნდა იყოს, მაინც სხვა ენობრივი სამყაროს კუთვნილებაა, ერთგვარი 
ხელახალი שემოქმედებითი პროცესია. 

თანამედროვე სომხური პოეზიის ანთოლოგია რამდენიმეწლიანი თანამשრომლობის ლოგიკური 
 ედეგი და მასალების თავმოყრაა. წარმოდგენილი სტატიის ავტორების მთარგმნელობითი ტანდემიש
კი 2015 წელს დაიწყო, მწერალთა სახლის მიერ ორგანიზებული პირველი საერთაשორისო ლიტერატუ-
რული ფესტივალიდან, როდესაც პოეტმა שოთა იათაשვილმა თანამედროვე სომეხი პოეტის, ვიოლეტ 
გრიგორიანის, ლექსების თარგმნა שემოგვთავაზა. სწორედ ამ თარგმანებისთვის 2016 წელს მივიღეთ 
ვახუשტი კოტეტიשვილის სახელობის პრემია საუკეთესო პოეტური თარგმანისთვის. ვიოლეტ გრიგო-
რიანის პოეზიის თარგმანს მოჰყვა ჰასმიკ სიმონიანის, მარინე პეტროსიანის, გევორქ გილანცის, არ-
ფი ვოსკანიანის, ვაჰე არსენის პოეზიის თარგმანები. რადგან საკმაოდ უხვი და საინტერესო მასალა 
დაგვიგროვდა, გადავწყვიტეთ ანთოლოგიის გამოცემა. ანთოლოგიაשი שესული დანარჩენი ავტორე-
ბის – ანა დავითიანის, კარენ ანტაשიანის, ედუარდ ჰარენცის, ჰუსიკ არას – ლექსები ვთარგმნეთ, ერ-
თგვარი წრე שევკარით, ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული, მრავალფეროვანი პოეტური ეს-
თეტიკისა და კონცეფციის ავტორთა ერთ კრებულשი წარმოდგენა თანამედროვე პოეტური პროცესე-
ბით დაინტერესებული მკითხველისთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა,ორი უძველესი ენის, ქარ-
თულისა და სომხურის, ეს დიალოგი კი – მნიשვნელოვან ლიტერატურული მოვლენად გვესახება. 

ანთოლოგიის ორივე მთარგმნელის პროფესიული, ლინგვისტური ინტერესიდან გამომდინარე, 
ასევე თარგმანის პროცესשი წამოჭრილი მრავალი საკითხისა თუ პრობლემის გადაწყვეტის კვალდაკ-
ვალ მიღებული ლინგვისტური გადაწყვეტილებების გათვალისწინებით, გადავწყვიტეთ, ჩვენი ტექ-
სტობრივი, ემპირიული მასალა სამეცნიერო ტექსტად გვექცია და ორი უძველესი და ერთმანეთისგან 
სრულიად განსხვავებული ენის პოეტური სტრუქტურის რამდენიმე მნიשვნელოვანი მახასიათებელი 
გვეჩვენებინა. 
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თარგმანის საინტერესო ეტაპს წარმოადგენს ბწკარედული საფეხური, ბწკარედი ერთგვარი მე-
დიუმია ორიგინალსა და თარგმანის ენას שორის, ატარებს რა ორივე ენის გარკვეულ თვისებებს, ამი-
ტომაც ბწკარედის ენას მოხსენებაשი მნიשვნელოვანი ადგილი ეთმობა. 

სომხურიდან ქართულ ენაზე პოეზიის თარგმანისას საინტერესო ტენდენციები და ერთგვარი 
სირთულეები გამოიკვეთა, როგორც მორფოლოგიურ, ასევე სინტაქსურ დონეზე. ასევე, თანამედრო-
ვე სომხური პოეზიის სპეციფიკის გათვალისწინებით სიტყვაწარმოებისა და დერივაციის წესების გა-
მოყენება გახდა საჭირო, რაც ხשირად საკმაოდ თამამ ლინგვისტურ და שემოქმედებით გადაწყვეტი-
ლებებს მოითხოვდა. სწორედ ამ პროცესის ასახვის საשუალებით, ერთგვარი სისტემური ნაბიჯების 
ჩვენებით გადავწყვიტეთ ამ ორი ენის სპეციფიკის აღმწერი სამეცნიერო კვლევა გვეწარმოებინა, 
რომლის שედეგებსაც წარმოვადგენთ მოხსენებაשი. 

 
 
 

თამარ დემეტრაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

ამბივალენტური ირანული ძირი *warz- : სემანტიკური ანალიზი 
 

ირანული ტომები, რომლებიც ბერძნების მიერ სკვითებად იწოდებოდნენ, ხოლო აქემენიდები 
საკებს უწოდებდნენ, არიან საשუალო აღმოსავლური ირანული ენებისა და დღემდე ცოცხალი 
ახალი ირანული ენის - ოსურის წინაპრები. პრეისლამური ძველი ჩრდილოაღმოსავლური ირანული 
ენობრივი ჯგუფი სკვითური/საკა დოკუმენტირებულია მხოლოდ ონომასტიკონით. ოსური არის 
სკვითური ენობრივი ტრადიციის მემკვიდრე. 

მოხსენებაשი განხილულია პოლისემიის პრობლემა ოსური ენის მასალაზე დაყრდნობით. 
წარმოდგენილია ირანულ ენებשი პოლისემიის რიგი საკვანძო საკითხები, გამოვლენილია სემანტი-
კური ნიუანსები. 

ოს. warzyn: warzt/warzun: warzt ‘სიყვარული (უყვარს), ტრფობა’. ირანული *warz- ‘ქმედება, 
მუשაობა’, ინდოევროპული *werg- ‘ქმედება’. ოსურשი *warz- ზმნა მნიשვნელობით ‘ქმედება’ არ ფიქ-
სირდება. 

წარმოשობით სიტყვა დაკავשირებული იყო ძველ მაგიურ წარმოდგენებთან და აღნიשნავდა 
‘ჯადოქრობას, გრძნეულებას ვინმეს სასიკეთოდ ან საზიანოდ’. სიტყვის მაგიური სემანტიკა ჩანს 
ირანულ ენებשი: ფალაური warz ‘სასწაული, ზებუნებრივი ძალა’, ორმური warž- ‘שელოცვა, გრძნე-
ბით שეკვრა’, სოღდური *warz (wrz) ‘სასწაული’.  

დემონიზაციის სემანტიკის გარეשე ეს სიტყვა აღნიשნავს ‘მოქმედებას, კეთებას, მუשაობას, 
მიწის დამუשავებას’: ახალი სპარსული warzīdan, ფალაური warzītan, ავესტური varǝz- , გერმ. wirken, 
Werk.  

სემანტიკურად დაკავשირებულია, ერთი მხრივ, ‘კეთება’ და ‘ჯადოქრობა’ (მაგალითად, שდრ. 
ოსური kælæn ‘ჯადო, თილისმა’, რომელიც მოდის *karyana- ← kar- ‘კეთება’, ძველი ინდური karta-, 
kṛtya- ‘მისნობა, ჯადოქრობა’, kṛtyakṛt- ‘ჯადოქარი’), მეორე მხრივ, სემანტიკურად დაკავשირებულია 
‘მისნობა’ და ‘სიყვარული’ (მაგალითად, שდრ. ძველი ინდური pri-, ავესტური frī- ‘სიყვარული (უყ-
ვარს))’, ავესტური ā-frī- ‘დალოცვა-დაწყევლა’).  

სიყვარულის მნიשვნელობით *warz- სხვა ირანულ ენებשიც გვხვდება საკუთარ სახელებשი: 
ძველი სპარსული Artavardiya- ← *Arta-warzia-, ფალაური Ašawarzan, სოღდური βyw’rz (*Baga-warza) 
‘ღვთისმოყვარე’.  

ირანული ენებשი პოლისემიურობის მიზეზები სიტყვის სემანტიკური ამბივალენტურობით 
აიხსნება. უძველესი ირანული ლექსიკური ერთეულების სემანტიკური ამბივალენტურობა ყველა 
ისლამური პერიოდის ირანული ენებიდან მხოლოდ ოსურს ახასიათებს. ოსური ენის ლექსიკაשი 
 ირდება სოციალურ, კულტრულ დაשვნელობა, რაც უკავשენარჩუნებულია ამბივალენტური მნიש
რელიგიურ ფაქტორებს. 
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ლილია დერგაჩოვა 
(ავსტრია, ვენა) 

ტრაპიზონის მონეტები და მათი ქართული მინაბაძები ბერლინსა და ოდესაში 
დაცული XIX საუკუნის კერძო კოლექციებიდან 

 
მოხსენებაשი წარმოდგენილია XIX ს-שი שექმნილი ორი კოლექცია, რომლებიც שეიცავს XIII-XV 

სს-שი ტრაპიზონის იმპერიაשი მოჭრილ მონეტებს და მათ ქართულ მინაბაძებს. 
პირველი კოლექცია ეკუთვნოდა გერმანელ აღმოსავლეთმცოდნესა და დიპლომატს ერნსტ 

ოტო ფრიდრიხ ჰერმან ბლაუს (1828-1879); მან თვითონ აღწერა კოლექცია პერიოდულ გამოცემაשი 
Blätter für Münz-, Siegel- und Wappenkunde IV (1868). მისი კოლექცია שეიძინა ბერლინის საიმპერატორო 
მიუნცკაბინეტმა (ამჟამად Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Münzkabinett). 

მეორე კოლექციას რაც שეეხება - ოდესის მუზეუმשი დაცული ტრაპიზონის მონეტების კო-
ლექცია שემოწირული იყო სხვადასხვა პირის მიერ XIX ს-שი; שემომწირველთა שორის იყო ო. ბლაუც. 
ეს კოლექცია დღემდე უცნობია სამეცნიერო საზოგადოებისთვის. 

მოხსენებაשი წარმოვადგენთ თითოეულ კოლექციას და მათ კომპარატივისტულ ანალიზს; 
გამოვიყენებთ ნუმიზმატიკურ მეთოდებს იმ ცალების გამოსავლენად, რომლებიც ო. ბლაუს უნდა 
 .ემოეწირაש

 
 

ოთარ დოლიძე 
საქართველო, თბილისი) 

სოხუმის დაცემა. 1993 წლის 27 სექტემბერი 
 
1993 წლის 27 სექტემბერი საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ტრაგიკული 

თარიღია. სოხუმის დაცემამ საბოლოოდ განსაზღვრა აფხაზეთის ომის שედეგები. აფხაზეთის 1992-
1993 წწ. ომმა საქართველოს უახლეს ისტორიაზე უდიდესი გავლენა მოახდინა.  

აფხაზეთის ომის ისტორიის, მისი სამხედრო-სტრატეგიული ანალიზის საკითხები ქართულ 
ისტორიოგრაფიაשი, კონფლიქტოლოგიაשი, პოლიტოლოგიაשი სიღრმისეული და ფართო სპექტრით 
 რომიשინ როდესაც აფხაზმა მეცნიერებმა ამ ომს მრავალი ნაשესწავლის საგანი არ გამხდარა, მაש
მიუძღვნეს. שეიძლება მათი მეცნიერული დონე ან მოვლენების ობიექტურად ასახვა და שეფასება 
ბევრ კითხვას ბადებდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ აფხაზურ ისტორიოგრაფიაשი ამ ომის שესწავლის 
თვალსაზრისით ბევრი რამ არის გაკეთებული. საწინააღმდეგოდ, ქართულ ისტორიოგრაფიაשი 
საგანგებო განხილვის საგანი არ გამხდარა ომის პერიპეტიების שესწავლა; სათანადო ანალიზის 
საგანი არ გამხდარა სოხუმის დაცემა, რაც აფხაზეთის ომשი საბოლოო დამარცხების უმთავრესი 
მიზეზი გახდა. 

კვლევის მიზანია სხვადასხვა სახის წყაროებისა და שესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურის 
საფუძველზე 1992-1993 წწ. აფხაზეთის ომשი სოხუმის დაცემის მიზეზების, დაשვებული שეცდომე-
ბის ობიექტურად გაანალიზება და სათანადო დასკვნების სამომავლოდ გათვალისწინება. 

ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მნიשვნელოვანია მეცნიერულად שევისწავლოთ 1993 
წლის ივლისის ბრძოლები, რამაც განსაზღვრა ომის საბოლოო שედეგი; ასევე, გასათვალისწინებე-
ლია ქართული მხარის მიერ 1993 წლის 27 ივლისის სოჭის שეთანხმების თანახმად ნაკისრი ვალდე-
ბულებების უპირობოდ שესრულება, რამაც საომარ რეგიონשი არსებული საკვანძო პოზიციების שე-
სუსტება გამოიწვია; ქვეყანაשი არსებული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვითარება; იმჟამინდელ 
სამხედრო სისტემაשი არსებული პრობლემები და სხვ. 

აფხაზეთის ომმა ქართველი და აფხაზი ხალხების ცხოვრებას მძიმე დაღი დაასვა. საჭიროა 
მისი გაკვეთილების გაანალიზება, რათა ქართველებმა და აფხაზებმა წარსულის שეცდომების გაც-
ნობიერება და კვლავ ერთად ცხოვრება שევძლოთ. 
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თამარა დრაგაძე  
(ინგლისი, ლონდონი) 

ლია მელიქიშვილი  
 (საქართველო, თბილისი) 

კიბერეთოგრაფია და ქართული იდენტობა 
 
ჩვენს ბოლო გამოკვლევაשი, שევეცადეთ გაგვერკვია, თუ როგორ ხდება ქართული იდენტო-

ბის საზოგადოებრივი წარმოდგენებისა და რიტუალების (მაგალითად, საქორწინო ცეკვა) კლასიკუ-
რი שესწავლის სფეროდან სოციალურ ქსელებზე ორიენტირება და უფრო მეტად უნიფიცირება რე-
გიონულ განსხვავებებთთან. რამდენად იქნება שენარჩუნებული ეს განსხვავებები ტურიზმის და 
უცხოელი ტურისტების მოლოდინის თვალსაზრისით?  

მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტზე წვდომის ხარისხი ჯერ კიდევ არაერთგვაროვანია სა-
ქართველოשი, თამამად שეიძლება ითქვას, რომ ახალ თაობას აქვს წვდომა მსოფლიო ქსელთან და 
მისი მომხმარებელია. მობილურ ტელეფონებზე ჩაწერილი ოჯახის ყოფის ამსახველი ვიდეოები 
მთელ საქართველოשი ფართოდაა გავრცელებული. ის აკავשირებს ერთმანეთთან დიასპორის წევ-
რებს, რომლებიც ქართული ტრადიციის საკუთარ ვერსიებს აზიარებენ. ასევე გასათვალისწინებე-
ლია, განსაკუთრებით ცეკვებისა და სიმღერების სემტხვევაשი, რომ მსოფლიოს მრავალი უცხოური 
ჯგუფი სწავლობს და ასრულებს მათ, ნებისმიერი ქართული ეროვნული კონტექსტის გარეשე.  

არის თუ არა გამოწვევა საუკეთესო ტრადიციების მქონე ქართულ ეთნოლოგიურ სკოლაשი 
განსწავლული მეცნიერისთვის, განაგრძოს მოგზაურობა ექსკლუზიურად სოფლად და שეძლების-
დაგვარად ჩაიწეროს ტრადიციული ყოფის ნებისმიერი ფრაგმენტი? უგულებელყოს მომავალ თაო-
ბაზე ინტერნეტის გავლენა, ან გააცნობიეროს, რომ ჩვენ, როგორც მეცნიერებს არ გვევალება, שევ-
ცვალოთ დამოკიდებულება გამოკვლკვლევების მიმართ, არამედ უნდა ავირჩიოთ კვლევის ახალი 
სფეროები, მაგალთად, ისეთი, როგორიცაა ინტერნეტשი ქართული იდენტობის שესახებ არსებული 
ზოგიერთი წარმოდგენის שესწავლა.  

მოხსენებაשი განხილულია ჩვენი კვლევის שედეგად ჩამოყალიბებული ზოგიერთ שეხედულება 
იმის שესახებ, თუ როგორ ასახავს ინტერნეტი ქართული საზოგადოების ცხოვრების სტილის ცვლი-
ლებებს სოფლად და ქალაქად; თავს უფლებას მივცემთ თუნდაც ვარაუდის სახით, მომავალზე ვი-
სუბროთ.  

 
 

ნიკოლაე დურა 
(რუმინეთი, ბუქარესტი) 

მიხეილ სტეფანეშვილის წვლილის შესახებ ქართული ენისა და კულტურის 
პოპულარიზაციაში პირველი ბეჭდვითი საქმიანობით საქართველოში  

 
პირველი ბეჭდური წიგნები საქართველოשი რუმინელი ტიპოგრაფის, ღვთისმეტყველისა და 

მწერლის მიხაილ שტეფანის (მიხეილ სტეფანეשვილის) წყალობით გამოჩნდა, რომელიც იმ დროის 
ერთ-ერთი გამორჩეული ტიპოგრაფის ანთიმოზ ივერიელის უახლოესი თანამოაზრე იყო.  

1705-1708 წლებשი ანთიმოზ ივერიელი, რიმნიკუს (რიმნიკუ-ვილჩას) არქიეპარქიის ეპისკო-
პოსი, მოგვიანებით კი, 1708-1716 წლებשი - მთავარეპისკოპოსი და „რუმინული მიწის“ (ვლახეთის) 
მიტროპოლიტი, 1716 წელს ოსმალებმა მოკლეს. იგი მოწამეობრივად აღესრულა მაცხოვრის, იე-
სო ქრისტეს სახელითა და იმ დროს ოსმალეთის უღელქვეש მყოფი ყველა ქრისტიანის თავისუფ-
ლებისათვის. 

ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაციაשი მიხეილ სტეფანეשვილის მიერ שეტანი-
ლი წვლილის უკეთ გასაგებად, სრულიად აუცილებელი იყო საკითხისადმი ინტერდისციპლინა-
რული მიდგომა. ნაשრომשი გამოვიყენე ისტორიული ცნობები როგორც მოცემული ეპოქის ქარ-
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თველი და რუმინელი ხალხების ენისა და კულტურის, ისე ბეჭვდითი საქმიანობის שესახებ, ვინაი-
დან ეს უკანასკნელი ხელს უწყობდა არამხოლოდ კულტურისა და ენების, არამედ მათი ისტორი-
ის პოპულარიზაციასაც.  

იმავდროულად, გამოვიყენე როგორც საერო (ისტორიულ-ლიტერატურული), ისე რელიგი-
ური ხასიათის წყაროები, რათა მკითხველისთვის უკეთ გამეცნო რელიგიურ-კულტურული ატ-
მოსფეროს კონტექსტი და ამ ორი ქვეყნის სოციალურ-პოლიტიკური ვითარება. 

მკითხველი שეიტყობს, რომ მიხეილ სტეფანეשვილი, ქართლის გამგებლის (ქართლის მეფის) 
ვახტანგ VI-ის სპეციალური თხოვნით, საქართველოשი მიავლინა ვლახეთის გამგებელმა, რუმი-
ნელმა პრინცმა კონსტანტინ ბრანკოვეანუმ. 

პირველი, ვინც კონსტანტინ ბრანკოვეანუსა (†1714 წ.) და მის ცნობილ ტიპოგრაფ მიხაილ 
-ესაუბრა ქართულ მიწაზე ბეჭდური წიგნების არარსებობა (ვილთანשმიხეილ სტეფანე) ტეფანსש
ზე, იყო ანთიმოზ ივერიელი, ჭეשმარიტი ქართველი პატრიოტი და მართლმადიდებელი.  

ქართული რეალობა რუმინელ პრინც კონსტანტინ ბრანკოვეანუს, რომელიც იმდროინდელ 
მართლმადიდებლურ სამყაროשი ბეჭდვითი წიგნების ჭეשმარიტი მეცენატი აღმოჩნდა, ასევე აც-
ნობა იერუსალიმის პატრიარქმა დოსითეოზმა, რომელმაც ცხოვრების უმეტესი ნაწილი სხვადას-
ხვა მართლმადიდებლურ ქვეყანაשი (რუმინეთის სამთავროები, საქართველო და რუსეთი) მოგზა-
ურობას დაუთმო საკუთარი საპატრიარქოსთვის თანხების שესაგროვებლად და რომელიც, სამ-
წუხაროდ, იმ დროს არაბი მუსლიმების ტყვეობაשი იყო.  

პირველი წიგნები აღმოსავლეთის ბერძნულ საპატრიარქოებשი (იერუსალიმის, ანტიოქიისა 
და ალექსანდრიის) რუმინეთის სამთავროების ტერიტორიაზე იბეჭდებოდა (პირველი მათგანი 
1508 წელს გამოიცა).  

თბილისשი მრავალრიცხოვან ვიზიტთაგან ერთ-ერთის დროს იერუსალიმის პატრიარქმა 
დოსითეოზმა ქართლის გამგებელ ვახტანგს ურჩია, ეთხოვა ვლახეთის პრინც კონსტანტინ ბრან-
კოვეანუსთვის საქართველოשი ტიპოგრაფიისა და საჭირო რაოდენობის ტიპოგრაფების გამოგ-
ზავნა პირველი წიგნების დასაბეჭდად.  

მართლაც, მისი თხოვნის პასუხად, 1708 წლის დასაწყისשი პრინცმა კონსტანტინ ბრანკოვე-
ანუმ თბილისשი სტამბის დასაარსებლად გაგზავნა საჭირო ყველა მასალა და ბეჭდვის ოსტატი 
მიხეილ სტეფენეשვილი რამდენიმე שეგირდთან ერთად.  

ქართული და რუმინული წყაროები გვამცნობენ, რომ მიხეილ სტეფანეשვილი და მისი გუნ-
დი საქართველოשი 1712-1713 წლამდე მუשაობდა. მათ არაერთი წიგნიც დაბეჭდეს. 

ნაשრომი שეიცავს მითითებებს საქართველოשი გამოცემულ წიგნებზე მიხეილ სტეფანეשვი-
ლის მიერ שესრულებულ წარწერებისა და ხელმოწერილი წინასიტყვაობების שესახებ. აღნიשნული 
წარმოადგენს ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაციის საქმეשი სტეფანეשვილის მიერ 
წიგნების ბეჭდვით שეტანილი წვლილის უტყუარ დასტურს.  

ნაשრომשი ხაზგასმულია, რომ მიხეილ სტეფანეשვილის წვლილი ქართული ენისა და კულ-
ტურის პოპულარიზაციის საქმეשი ჩვენს ქვეყნებს שორის უძველესი კულტურული და სასულიე-
რო ურთიერთობების უტყუარი დასტურია. თითქმის ორი ათასწლეულის მანძილზე ორი ქვეყნის 
ხალხი მשობლიურ ენაზე აღიარებდა ერთ მართლმადიდებლურ სამოციქულო ეკლესიას, რისი שე-
დეგიცაა მათი საერთო მდიდარი კულტურული და რელიგიურ-ქრისტიანული მემკვიდრეობა, რო-
მელიც ამ ქვეყნების ხალხებს მკვეთრად გამოხატულ ქრისტიანულ იდენტობას ანიჭებს. 
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კარინა ვამლინგი 
 (ვედეთი, მალმოש)

კავკასიის როგორც რეგიონის იდენტიფიცირება ისტორიული პერსპექტივით  

„კავკასიის“ ცნების გამოყენება კორპუსებზე კვლევის შედეგად 
 

კავკასიის კვლევას (Caucasus Studies), როგორც რეგიონის שესწავლას, აქვს ხანგრძლივი ტრადი-
ციები. წინამდებარე ნაשრომשი განიხილება საკითხი, თუ როდიდან ჩნდება ევროპაשი კავკასიის, რო-
გორც რეგიონის (და არა მთათა სისტემის) გაგება. ამის გარკვევა მჭიდროდ არის დაკავשირებული სა-
კითხთან, თუ რა იგულისხმება რეგიონულ კონცეფციაשი „კავკასია“ და როგორ שეიცვალა ეს კონცეფ-
ცია დროთა განმავლობაשი სხვადასხვა ისტორიულ და პოლიტიკურ კონტექსტשი. უკვე ანტიკურ პე-
რიოდשი დიდი კავკასიონის ქედი იყო კარგად ჩამოყალიბებული გეოგრაფიული ცნება და რეგულარუ-
ლად ჩნდებოდა ადრეულ რუკებზე. ამ ნაשრომשი ჩვენ არ ვეხებით საკითხებს, დაკავשირებულს კავკა-
სიის რეგიონთან ენობრივი, ეთნოგრაფიული, ისტორიული, არქეოლოგიური, კულტურული თუ სხვა 
საერთო ნიשნებით. აქ ყურადღება გამახვილებულია რეგიონალურ კონცეფციაზე „კავკასია“ და ამ 
ცნების ცვალებადობაზე სხვადასხვა კონტექსტשი და პერიოდשი. 

პირველადი გაგება ცნებისა „კავკასია“ უკავשირდება კავკასიონის ქედს. שემდგომשი ჩნდება 
„კავკასიის“ ცნების გაფართოება, რომელიც ეხება მიმდებარე რეგიონებს. ამასთან დაკავשირებულია 
ზედსართავი სახელი „კავკასიური“ (მისი მრავალფეროვანი და ასევე სპეციალური გამოყენებით) და 
„კავკასიელები“, მნიשვნელობების მსგავსი მრავალფეროვანი სპექტრით. ამ ნაשრომשი პირველ რიგשი 
განვიხილავთ „კავკასიის“ ცნების გაფართოების ასპექტებს, რაც ეხება მიმდებარე კავკასიის ქედის 
რეგიონებს. 

კვლევა ეფუძნება ორ კორპუსს: მე-18 და მე-19 საუკუნეების שვედური გაზეთების ერთ დიგი-
ტალურ კორპუსს და რეგიონის ძველი ევროპული რუკების ერთ კორპუსს (16-19 სს.). მედიაკორპუსი 
იკვლევს ახალი ამბებისა და სხვა მასალების დისკურსს שვედურ პრესაשი წარმოდგენილი ორიგი-
ნალური שვედური ტექსტების, აგრეთვე, მეტწილად გერმანული, ინგლისური, ფრანგული, პო-
ლონური, რუსული, თურქული და სხვა წყაროებიდან თარგმნილი და ადაპტირებული ტექსტების 
საფუძველზე. საგაზეთო სტატიებשი მოძიებული იქნა საკვანძო სიტყვები Caucasus, Kaukasus, Caucasien, 
Kaukasien და Transkaukasien. მათი გამოყენება გაანალიზებულია שესაძლო რეგიონულ ან სხვა 
ინტერპრეტაციებთან დაკავשირებით. რუკები שესწავლილია სპეციალურ წყაროებზე שერჩეულ 
გეოგრაფიულ არეალზე და რუკების ორიგინალური დასახელების საფუძველზე. 

განხილულ მასალაשი שეიმჩნევა ტენდენცია, რომ კავკასიის რეგიონის მნიשვნელოვანი რუკები 
ჩნდება მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. ახალი ამბებისადმი მიძღვნილი სტატიები, რომლებשიც 
მოხსენიებულია კავკასია, იשვიათად გვხვდება XVIII საუკუნეשი. უმეტეს שემთხვევაשი ისინი კავკასიის 
ქედს ეხება და არა კავკასიის რეგიონს. ამგვარად, როგორც ძველი საგაზეთო სტატიების, ისე ძველი 
რუკების שესწავლა მიუთითებს, რომ რეგიონული ცნების „კავკასიის“ გამოყენება უფრო ფარ-
თოვდება XVIII საუკუნის მეორე ნახევარשი. שეიძლება აღინიשნოს, რომ ადრეულ პერიოდის მასა-
ლებשი „კავკასიის“ ცნება რეგიონალური გაგებით უფრო ხשირად ეხება ჩრდილოეთ კავკასიას.  

 
 
 

ეკა ვარდოშვილი 
(საქართელო, თბილისი) 

თამარ მეფის სახე ქართულ და ევროპულ ლიტერატურაში 
 
ღვთისმשობლის სახე ქართულ მწერლობაשი იქცა პარადიგმად, რომლითაც გამოიხატა უმაღ-

ლესი იდეალები. ეს პარადიგმა თავისებურად გამოვლინდა თამარ მეფის, ვითარცა პერსონაჟისა და 
ვითარცა სახე-იდეის, სახისმეტყველებისას. 
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იოანე שავთელის „აბდულმესიანსა“ და ჩახრუხაძის „თამარიანשი“ თამარის სადიდებლად שექ-
მნილ ამ სახოტბო ნაწარმოებებשი, დედოფალი წარმოდგენილია სახელმწიფოებრივი და ღვთიური 
ნიשნებით. იოანე שავთელს ეკუთვნის, აგრეთვე, „გალობანი ვარძიისა ღმრთისმשობლისანი“. თუ 
„გალობანשი“ სიმბოლურად თამარის სახეს დავინახავთ და მას დავუკავשირებთ ვარძიის მიძინების 
ტაძარשი თამარის ფრესკულ გამოსახულებას, ვნახავთ, რომ მათ აერთიანებთ ერთი იდეა, იდეა 
მფარველობისა და ხსნისა. ამ იდეის საუკეთესო გამოხატულებაა გრ. ორბელიანის ლექსი „თამარ 
მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაשი“, რომელשიც ავტორი საღვთო ეპითეტებით ამკობს თამარს. 
ლექსשი თამარია საქართველოს დიდების სიმბოლო, პოეტი თამარს, ვითარცა ერის სულიერ მფარ-
ველს, ისე მიმართავს. ამ שემთხვევაשი რელიგიური მემკვიდრეობა გამომჟღავნდა, როგორც ეროვ-
ნული ტრადიცია. 

თამარ მეფის სახისმეტყველება დამახასიათებელია, ასევე, ვ. ორბელიანის, ი. ჭავჭავაძის, აკ. 
წერეთლის, ვაჟა-ფשაველას שემოქმედებისათვის. 

ევროპელი ავტორებიდან თამარ მეფის სახეს ვხვდებით ალ. დიუმას „კავკასიაשი“. დიუმა 
წერს: „თამარ მეფე საქართველოשი ყველაზე საყვარელი და პოულარული პიროვნებაა. იგი თანა-
მედროვეა საფრანგეთის მეფის ლუდოვიკოსი და ისიც მასავით მთელი სიცოცხლე שეუპოვრად ებრ-
ძოდა მაჰმადიანებს“ (დიუმა). დიუმა ზუსტად განსაზღვრავს თამარის ღვაწლსა და დამსახურებას, 
მის ადგილს საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიაשი. 

ო. უორდროპი წიგნשი „საქართველოს სამეფო“ საკმაოდ ვრცლად და საინტერესოდ საუბრობს 
თამარ მეფეზე. აღნიשნავს, რომ „თამარ მეფე ცნობილია, როგორც მგოსანთა მფარველი და שთამ-
აგონებელი“ (უორდროპი). ის თამარის სახეს უკავשირებს რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანს“, 
 ავთელისა და ჩახრუხაძის ქმნილებებს. განიხილავს, ასევე, გრ. ორბელიანის ლექსს „თამარ მეფისש
სახე ბეთანიის ეკლესიაשი“. 

თამარ მეფის სახე არის ლიტერატურული პარადიგმა, რომელიც დამახასიათებელია როგორც 
ქართული, ასევე, - ევროპული ლიტერატურისათვის. 

 
 
 

ვალერიან ვაშაკიძე 
(საქართველო თბილისი) 

 ტერმინი „საზღვარი“ ანტიკურ წყაროებში 
 

ანტიკური ცივილიზაციის ხანგრძლივ მონაკვეთשი კავკასიის ხალხების განსახლების არეა-
ლისა და აქ წარმოქმნილი პოლიტიკური ერთეულების საზღვრების დადგენა-დაზუსტებისათვის 
ბერძნული და ლათინურენოვანი ტექსტების მნიשვნელობა სრულიად განსაკუთრებულია. კიდევ 
უფრო დაბეჯითებით ეს ითქმის იმ ხანაზე, რომელიც, ტრადიციული დაყოფით, კლასიკურ, 
ელინისტურ და რომაულ პერიოდებს მოიცავს.  

ბერძენ და რომაელ ავტორთა თხზულებებשი დაცული ცნობების საისტორიო წყაროდ გამოყე-
ნებისას მკვლევრის წინაשე წამოიჭრება არაერთი პრობლემა (მაგ; პირველწყაროს მოძიება და 
დათარიღება, ავტორის მსოფლმხედველობის განსაზღვრა, თხზულების ჟანრისა და დანשნულების 
გათვალისწინება და სხვ.), რომელთაგან ერთ-ერთი უმთავრესია გამოყენებული ტერმინების שეს-
წავლა და იმის დადგენა, რა გაგებას დებს კონკრეტული ავტორი ამა თუ იმ ცნებაשი. ზემოთქმუ-
ლიდან გამომდინარე, წინამდებარე ნაשრომის მიზანია, გავარკვიოთ „საზღვრის“ მნიשვნელობა 
ანტიკურ მწერლობაשი და ის ტერმინები, რომლითაც მას ბერძენ-რომაელი ავტორები გადმოს-
ცემენ. 

კლასიკური, ელინისტური და რომაული ხანის ბერძნულ და ლათინურენოვან ტექსტებשი 
,,საზღვრის“ ცნებისა და მისი აღმნიשვნელი ტერმინების კვლევამ აჩვენა:  

 „საზღვარს“ ბერძნულენოვან წყაროებשი שეესაბამება ტერმინი „ὅρоς“ (ჰოროს), ლათინურე-
ნოვანשი - „terminus“ (ტერმინუს) და „finis“ (ფინის) და მათგან ნაწარმოები ფორმები; 
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 „საზღვარი“ არის ეთნოსების/ხალხების, ქვეყნების, სახელმწიფოებისა და სამყაროს ნა-
წილების/კონტინენტების გამყოფი მიჯნა; 

 ავტორები უპირატესობას ანიჭებენ ისეთ საზღვრებს, რომლებიც ბუნებრივ ზღუდეებზე 
(მდინარეები, სრუტეები, ტბები, ზღვები, მთათა სისტემები) გადის, რაც მათი თანადროული שეხე-
დულებების ასახვას წარმოადგენს, რომელიც არქაულ ტრადიციებს ეფუძნება;  

 იქ, სადაც ბუნებრივი გამყოფები არ არსებობდა, სასაზღვრო ნიשნებად გამოიყენებოდა ხე-
ლოვნური ზღუდეები (თხრილები, სიმაგრეები და ა. ש.) ან სპეციალური ქვის სვეტები სათანადო 
წარწერებით; 

 ანტიკური ავტორები საზღვრის მიმართ სათანადო პატივისცემას ამჟღავნებენ და გან-
საკუთრებულ მნიשვნელობას ანიჭებენ საზღვრის ზუსტად დადგენას, რადგან კარგად იყო გაც-
ნობიერებული, რომ უამისობა მეზობლებს שორის ტერიტორიული დავების მიზეზი ხდებოდა. 

  
 
 

ნათელა ვაჩნაძე, ელენე გიუნაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

კავკასიის იბერია // ქართლის სამეფო-რელიგიურ შეჯახებათა ასპარეზი  

(VI საუკუნე) 
 
VI საუკუნე ის ხანაა საქართველოსთვის, როდესაც იგი, ორად გაგლეჯილი, ორი უძლიერესი 

იმპერიის ხანგრძლივი ქიשპობისა და დაუნდობელი ბრძოლების სივრცედ ქცეულიყო. მის ერთ ნა-
წილს, ქართლის სამეფოდ წოდებულს, სწორედ ამ ეპოქაשი ძლევამოსილი სასანიდების წყალობით 
დაჰკარგვოდა დამოუკიდებლობა და שუა საუკუნეების სახელმწიფოებრიობის უპირველესი ნიשანი--
სამეფო ტახტი - თავს დამხობოდა. უკანასკნელ ხანებשი ჩვენი კვლევის საგანია ქართული ჰაგიოგ-
რაფიული მწერლობის שესანიשნავი ძეგლის აბიბოს ნეკრესელის „წამების“ ტექსტი, არაერთი ქარ-
თველი მეცნიერის მიერ שესწავლილი და ღრმად გაანალიზებული. ამოუწურავია საკითხთა წრე, 
რომელსაც იტევს ეს პატარა თხზულება და ვინ იცის, კიდევ რა שეიძლება მისგან გამოდნეს, რად-
გან გარდა იმ საპატიო მისიისა,რაც ჰაგიოგრაფიას ზოგადად აკისრია, ამ ძეგლს განსაკუთრებული 
მნიשვნელობა აქვს როგორც ქართლის რელიგიური ვითარების, ისე თვით სასანელთა პოლიტიკის 
 ესამეცნებლად,ასე აქტიურად რომ ატარებდნენ „ქუეყანასა ქართლისასა“,რომელიც მათთვისש
ერთ-ერთი გახლდათ დაპყრობილთა שორის „რამეთუ დაეპყრა ქართლი მეფესა პართთასა და იგინი 
ჴელმწიფე იყვნეს ჩუენსა ამას სოფელსა“, გვაუწყებს ავტორი. მეორეგან ვკითხულობთ:                   
„ ... ადგილნი მრავალნი განჰმზადნეს მათისა მის სამსახურებელისა ცეცხლისათჳის ქუეყანისა და 
მრავალთა שეაცთუნებდეს დაუმტკიცებელსა სარწმუნოებასა გონებითა ნაკლულევანთა.“ წინამდე-
ბარე კონტექსტი წაკითხულია /ბერნადეტ მარტენ-ჰიზარი/ როგორც დამპყრობლის მისიონერული 
განზრახვა და არა როგორც ძალადობრივი პოლიტიკის გატარება დაპყრობილ ქვეყანაשი. ამგვარი 
მსჯელობა ნიადაგს აცლის არამარტო სიტყვას „დაეპყრა“ არამედ მთელ კონტექსტს და რომ 
კორექტულნი ვიყოთ, მხოლოდ ერთს ვიტყვი: მთელი პროცესის ასე გამარტივება თავად პროცესს 
სხვა მიმართულებით წაიყვანს. თუ საქმე ასე იყო, მაשინ რატომ ჰქონდა ადგილი აჯანყებებს 
დამპყრობლის მიმართ?! საკმარისი არ არის მთელი პასაჟი „და „ კავשირს მიბმული „... მრავალთა 
-ეაცდუნებდეს დაუმტკიცებელსა სარწმუნოებასა გონებითა ნაკლულევანთა“, ამგვარი თვალსაზש
რისის დასაბუთებისათვის, პართთა მიერ დაპყრობილი ქვეყნებიდან ანალოგიური მაგალითის მო-
ტანაა ვფიქრობ საჭირო.  

სასანელთა რელიგიის-ზოროასტრიზმის-რეკონსტრუქციის, მისი არსის ამოხსნის, ძალადობ-
რივი და არაძალადობრივი მეთოდებით, მათივე שემუשავებულით, დანერგვის, ქრისტიანობასთან 
ჭიდილის, ცხარე პაექრობის, ანტიმაზდეანური პოლემიკის ფილოსოფიური დასაბუთების ასეთი და-
მაჯერებელი სურათი იשვიათად იძებნება ქართული ჰაგიოგრაფიის მრავალსაუკუნოვან ისტორია-
-ნული პრობლემის კვლევიשი. თუ გულწრფელნი ვიქნებით, უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს ძეგლი აღნიש
სას საერთაשორისო სამეცნიერო ასპარეზზე სათანადოდ გამოყენებული არ არის. მოხსენებაשი წარ-
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მოდგენილია ზოგი ექსცერპტი ჩვენეული წაკითხვითა და ინგლისური თარგმანით, წამოწეულია სა-
კითხი ირანის ძველი და ახალი ღმერთების שესახებ; მოცემულია ზოროასტრული მოძღვრების უმ-
თავრესი ატრიბუტის-ცეცხლის რაობაარა მარტოოდენ სასანურ, არამედ ჯერ კიდევ მასზე שორე-
ულ, აქემენიდების ეპოქაשი; წარმოვადგენთ პროცესს, რომელשიც გამოხატულია ცეცხლის ტრან-
სფორმაცია და ღმერთად ქცევა სასანელების მმართველობაשი, მისი დანერგვა ქრისტიანულ ქვეყა-
ნაשი; მითითებულია მიზეზი ცეცხლის უღმრთოებისა, რაც ადასტურებს თხზულების ავტორის ან 
მისი წყაროს שემქმნელის ღრმად განსწავლულობას აღნიשნულ საკითხשი. 

ათეული წლების განმავლობაשი მეცნიერთა მთელი თაობების რუდუნებით ჩამოყალიბებული 
თვალსაზრისები, მათ שორის ჩვენიც, ემყარებოდა მრავალ ხელნაწერთა שორის ორს, რომლებიც 
ყველაზე ადრინდელი ტექტსების שემცველი იყო. მათგან პირველი, რომელიც ვრცელ ვერსიად 

იწოდება და  ლიტერით აღინიשნება, IX საუკუნის მეორე ნახევრით თარიღდება, ხოლო მეორე, 

ე.წ. მოკლე და  ლიტერით აღნიשნული ვერსია- X საუკუნის მეორე ნახევრით. მაგრამ, ვითარება 
 ესაძლებლობამ, რომელიც კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთაש ეცვალა იმ ბედნიერმაש
ეროვნული ცენტრის თანამשრომელთ მაღალი კვალიფიკაციის ხელნაწერთმცოდნეებს მიეცათ, 
რომელთაც სინას მთაზე,წმიდა ეკატერინეს სახელობის მონასტერשი ქართულ ხელნაწერთა 
კოლექციაשი № / Sin geo -48/ და № / Sin geo-50/ მიაკვლიეს აბიბოს ნეკრესელის „წამების“ ტექსტი, 
№ / Sin geo-50/-שი დადასტურებული VI საუკუნის დამლევითა და, უკიდურეს שემთხვევაשი, VII საუ-
კუნის 30-იანი წლების მახლობელი ხანით არის დათარიღებული (ზაზა ალექსიძე).  

სწორედ ზაზა ალექსიძე გახლავთ ახლად აღმოჩენილი რედაქციის პირველი მკვლევარი და 
გამომცემელი, რომელიც თვლის,რომ იხსნება არსენ ქართლისა კათალიკოსის ვრცელი რედაქციის 
ავტორობის საკითხი. ვფიქრობთ, რომ ახალი რედაქციის უცნობი ავტორი, მოვლენათა თანამედ-
როვე და თვითმხილველი სასულიერო პირი უნდა იყოს, რასაც მისი ერუდიცია მოწმობს ამ მეტად 
რთულ, მნიשვნელოვან, სენსიტიურ საკითხשი, მიუხედავად იმისა, რომ ახალ აღმოჩენაზე დამ-

ყარებული გამოკვლევით მოხსნილია საკითხი ვრცელი რედაქციის, ანუ  რედაქციის ავტორად 
არსენ კათალიკოსის მიჩნევისა (ზაზა ალექსიძე), რომლის ზეობით მეცნიერნი აღნიשნულ 
რედაქციას ათარიღებდნენ. ახალმა აღმოჩენამ ბევრი რამ שეცვალა: ზოგი ჰიპოთეზა მოხსნა, ზოგი 
არგუმენტირებული თვალსაზრისიც კი დიდი ივანე ჯავახიשვილის და სხვათა ნააზრევი განამტკი-
ცა, ხოლო ახალ თაობას שემდგომი კვლევებისთვის გზა გაუხსნა დევიზით -„ეძიებდე და ჰპოვებდე“.  

მოხსენებას თვალსაჩინოებისთვის ფონად გასდევს ჩვენს მიერ שერჩეული ექსცერპტები ორი 
რედაქციით, არქეოლოგიური მასალა, აღმოჩენილი ნეკრესსა და ძველი ქართლის სამეფოს სხვა, 
მხოლოდ „წამების“ თანადროულ ლოკაციებשი და წარმოდგენილი იქნება ეკრანზე. 

 
 
 

გიორგი ვახტანგაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

ჩაი ხანას როლი აზერბიჯანში ყარაბაღიდან იძულებით გადაადგილებული 
მამაკაცების რესოციალიზაციის პროცესში 

 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა რესოციალიზაციისა და ახალ საცხოვრებელ გარემოსთან 

ადაპტაციის პროცესი ერთ-ერთ მნიשვნელოვან სამეცნიერო პრობლემას წარმოადგენს. ამ მხრივ 
მიჩნეულია, რომ ეკონომიკურ თუ ტრადიციულ ღირებულებით სისტემაשი მომხდარი ცვლილებები 
(რომელიც ტრანზიციის პროცესשი იჩენს თავს), პირველ რიგשი, საცხოვრებელ გარემოზე აისახება. 

ეს საკითხი სივრცის ანთროპოლოგიაשი, ჰენრი ლეფევრის თეორიის მიხედვით, გაანალიზებუ-
ლია სივრცის, როგორც სოციალური კონსტრუქტისა და სივრცის წარმოების პროცესის წარმოდგე-
ნის გზით. სივრცის ფენომენი שესაძლებელია კონცეპტუალიზებულ იქნას როგორც მოქმედი პირე-
ბისა და მათი უשუალო მოქმედებების ერთგვარი שედეგი, რაც თავს იჩენს სივრცის წარმოების სამ-
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გვარი რეპრეზენტაციის გზით: 1) რეპრეზენტაციათა სივრცე (ფიზიკური, საცხოვრებელი გარემო), 
2) სივრცის რეპრეზენტაცია (წარმოდგენილი სივრცე) და 3) სივრცითი პრაქტიკები (აღქმული სივ-
რცე). ეს თეორია, როგორც ანალიტიკური ინსტრუმენტი, „საგანთა სოციალური ყოფაზე“ 
დაკვირვების საשუალებას იძლევა და თან წარმოაჩენს ურთიერთკავשირს არსებულ სივრცესა და 
მისი, საზოგადოების მიერ წარმოადგენილ „იდეალურ ტიპს“ שორის. 

წარმოდგენილი თვისებრივი მონაცემები დაფუძნებულია თბილისის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტისა და ბერგენის უნივერსიტეტების გაცვლითი პროგრამის (NorGePart) ფარგლებשი 2022 
წლის თებერვლიდან მაისამდე აზერბაიჯანשი ჩატარებული საველე ეთნოგრაფიულ კვლევის ნა-
წილზე: კერძოდ, ოთხ ჩაღრმავებულ ინტერვიუსა და მონაწილე დაკვირვების მეთოდით ბაქოשი, აღ-
დამის დევნილთა დასახლებაשი დაფიქსირებულ მონაცემებზე.  

წარმოდგენილი კვლევის საფუძველზე שეიძლება ითქვას, რომ ბაქოשი მოპოვებულმა მონა-
ცემებმა ნათლად წარმოაჩინა სოციალური ინსტიტუტის (ჩაი ხანას) როლი იძულებით გადაად-
გილებული აზერბაიჯანელი მამაკაცების რესოციალიზაციის, ახალ გარემოსთან ადაპტაციისა და 
ომის გამოცდილების გადალახვის პროცესשი. ამ მხრივ, ჩაი ხანა წარმოჩდა, როგორც სოციალური 
ინტერაქციებისათვის განკუთვნილი განსაკუთრებული ფიზიკური სივრცე, რომელიც, ერთი მხრივ, 
ადამიანთა წარსულ ცხოვრებისეულ გამოცდილებებზე დაყრდნობით שეიქმნა, მეორე მხრივ კი, 
ომის שემდეგ שექმნილი ახალი ეკონომიკური და კულტურული სიტუაციის გათვალისწინებით, ახა-
ლი მნიשვნელობები שეიძინა.  

 
 
 

ხვთისო ზარიძე 
(საქართველო თბილისი) 

ქართული ჰაგიოგრაფიის რეალისტური ბუნება 
 

1. ჰაგიოგრაფია, ჩვეულებრივი მწერლობის მსგავსად, ხალხური שემოქმედებიდან არ მოდის. 
იგი მწიგნობრულია, რადგან ამ გზით მიგნებულ თემას - „დაცემული ადამის ამაღლებას“, ანუ ადა-
მიანის განღმრთობას ასახავს. ამაღლება ანუ განღმრთობა კი სინანულით, ხორციელი მეს ჩახשო-
ბით მიიღწევა. 

2. გაქრისტიანებიდანვე ამ ჟანრმა ქართულ ლიტერატურაשიც שემოაღწია. ოღონდ, გან-
ღმრთობისათვის თვითგვემული პერსონაჟი მან თავიდანვე ქვეყნის ეროვნულ-სარწმუნოებრივი 
თავისთავადობისათვის წამებულ პიროვნებად აქცია. თვითგვემიდან მოქმედებამ რეალურ სივრცე-
 ი გადაინაცვლა. ამან კი თემათა გამრავალფეროვნება და სიუჟეტთა ნაირგვარობა მოითხოვა: იგიש
უმეტესად იმას ასახავდა, რასაც ადამიანი მარტვილობამდე მიჰყავდა. ასეა აგებული, მაგალითად, 
 .“ანიკის წამებაשუש„

სიუჟეტურად სხვაგვარია „ევსტათი მცხეთელის წამება“. იგი იმის დასამტკიცებლად არის და-
წერილი, რომ ქრისტიანობა უფრო ჭეשმარიტი და ადამიანურად მიმზიდველია, ვიდრე მაზდეანობა. 

„აბოს წამების“ სიუჟეტის აღნაგობა კი სამოელის წერილმა განსაზღვრა: שენ თავად იცი, 
როგორ ეწამა აბო, „ხელყავ“ და აღწერე, რომ მან „მეოხად ჩუენდა“, ქართველთათვის იმარტვილაო, 
სწერს იგი იოვანე საბანისძეს. აბო კი ქრისტიანობამდე ისლამשი დაეჭვებამ მიიყვანა... 

თემატურად ასევე გამრავალფეროვნებულია ქართული „ცხორებანიც“. „სერაპიონ ზარზმე-
ლის ცხოვრება“ მოგვითხრობს, გარემოს რა თავისებურების გამო ირჩევს სამონასტრე ადგილს სე-
რაპიონი. რა მიმზიდველ სანახაობად აქცევს ამ გარემოს „ხელი ხელვანთა მუשაკთა,“ როცა მონას-
ტრით დაამשვენებენ მას. თეოფანიას კი, რომელსაც უნდა მიენიשნებინა ადგილი ოსტატისათვის, ამ 
  .ი მხოლოდ სერაპიონის არჩევანის დადასტურების ფუნქციაღა რჩებაשემთხვევაש

„იოვანესა და ექვთიმეს ცხოვრება“ კი უფრო ისტორიულ-სამართლებრივი ძეგლია. იმის 
დასამტკიცებლად არის დაწერილი, რომ „ივირონი“ ქართველებმა ბერძენთათვის გაღებული სისხ-
ლის საფასურით ააგეს. ექვთიმეს მონაზვნური სახე კი ისეა მოდელირებული, რომ მან საბოლოოდ 
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გააქარწყლოს ბერძენთა ბრალდება, თითქოს ქართველებმა ეს სავანე მწვალებლობის ბუდედ 
აქციეს. 

3. მოქმედება-ურთიერთობების რეალურ სივრცეשი გატანამ ასახვაשი პირობითობის 
 ნებიცשესუსტება და რეალიზმის გაძლიერება განაპირობა. პერსონაჟებს ინდივიდუალურობის ნიש
კი გაუჩნდათ. თემა კი, არსებითად, მხატვრულ ამოცანად იქცა, რაც, უმეტესად, שესანიשნავად 
აქვთ დასმული და გადაჭრილი ქართველ ჰაგიოგრაფებს. 

 
 
 

დავით თინიკაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

საქართველოში ევროპელ კათოლიკე მისიონერთა საბოლოო მიზნისა და მისი 
მიღწევის საშუალებების ეფექტურობის შესახებ (მე-17-18 სს.) 

 
ევროპიდან რომის კათოლიკე მისიონერების საქართველოשი שემოსვლა მეცამეტე საუკუნის 

პირველი ნახევრიდან იწყება და ეს მოვლენა მისაღები იყო ორივე (რომი, საქართველო) მხა-
რისთვის. სწორედ ამ პერიოდიდან მიიჩნევა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია (სმე) 
დასავლეთის კათოლიკური ეკლესიისგან დაשორებულად, განცალკევებულად და არა მასთან 
დაპირისპირების שედეგად განხეთქილებაשი მყოფად. სმე, ასე ვთქვათ, ინერციულად დაשორდა 
რომს. ამ ორ ეკლესიას שორის საეკლესიო კონფლიქტს, როგორც ეს კონსტანტინეპოლისა და რო-
მის ეკლესიებს שორის მოხდა 1054 წელს, ადგილი არ ჰქონია, თუმცა ფაქტია, რომ მათ שორის 
სტრუქტურული და იურისდიქციული ერთიანობა არ არსებობდა. რასაკვირველია, მისიონერების 
საქართველოשი გამოგზავნის ყველაზე მთავარი მიზანი სმე-ს რომის კათოლიკურ ეკლესიასთან ერ-
თიანობის (უნია) მიღწევისთვის ნიადაგის მომზადება იყო და ამას სრულიად გაცხადებული სახე 
ჰქონდა. მაგრამ საინტერესოა ამ მიზნისთვის მოღვაწე კათოლიკე მისიონერების שრომას როგორი 
ხასიათი და რა שედეგები ჰქონდა საქართველოსთვის – პოზიტიური იყო ეს שედეგები თუ ნეგ-
ატიური ქვეყნის ცხოვრების სხვადასხვა სფეროשი როგორც მოკლე, ისე ხანგრძლივ 
პერსპექტივაשი? სავსებით ნათელია, რომ საქართველოשი שემოსული ევროპელი ბერები არ ყო-
ფილან მხოლოდ რელიგიური მოღვაწენი. ისინი სხვადასხვა სახის ფუნქციებს ასრულებდნენ, რი-
თაც თავის როლს თამაשობდნენ ქვეყნის განვითარებაשი. ევროპელ ბერებს שორის იყვნენ ექიმები, 
პედაგოგები, ინჟინრები, მხატვრები, მწერლები და სხვა. ისინი დიპლომატიურ სამსახურსაც კი 
უწევდნენ ქართველ მეფეებს და ცდილობდნენ პოლიტიკური שინაარსის რჩევებით თავისი წვლილი 
 ი (მაგ., დაპირისპირებულიשიდა პრობლემების მოგვარებაש ეეტანათ როგორც საქართველოსש
მონარქების שერიგება), ისე აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს მეფეებისა და ერისმთავ-
რების საგარეო პოლიტიკურ ურთიერთობებשი ევროპასთან დაახლოების მიზნით. რომשი გაგ-
ზავნილი მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე გაანალიზებული და שეფასებული იქნება როგორც 
მისიონერთა დამოკიდებულება ქართველ სასულიერო და საერო პირებისადმი, აგრეთვე, ზოგადად, 
ქართველთა ყოფა-ცხოვრებისადმი, ისე ქართველების დამოკიდებულება ევროპელი მისიო-
ნერებისადმი. პარალელებისთვის ასევე განხილული იქნება საქართველოשი მყოფი სომხებისა და 
ბერძნების მიმართება ევროპელი კათოლიკე მისიონერებისადმი. ევროპელი მისიონერების როლი 
გამოიკვეთება ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთ მნიשვნელოვან მონაკვეთשი, მე-17-18 საუკუნეები, 
როდესაც ყველაზე ძლიერი იყო კათოლიკე მისიონერთა გავლენა და პოპულარობა საქართველოשი. 
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ხათუნა კალანდარიშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

ილია ჭავჭავაძე - ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედების მკვლევარი 
 

ნიკოლოზ ბარათაשვილის שემოქმედება არაერთი მეცნიერის კვლევის ობიქეტი გამხდარა. 
მაგრამ კვლევის ის ასპექტი, რომელიც ილია ჭავჭავაძემ გამოკვეთა თავის „წერილებשი ქართულ 
ლიტერატურაზე“ ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის მიწურულს, ამ დრომდე ნაკლებადაა მოქცეული ქარ-
თველ ლიტერატურისმცოდნეთა ყურადღების არეალשი. 

ილია ჭავჭავაძის שეხედულებით, ნიკოლოზ ბარათაשვილის שემოქმედებაשი, უპირველეს ყოვ-
ლისა, რწმენის საკითხი დგას და ნაჩვენებია ის უნუგეשო მდგომარეობა, რაც ადამიანს ეუფლება 
რწმენის დაკარგვის שემთხვევაשი. ილია ჭავჭავაძე ნიკოლოზ ბარათაשვილის שემოქმედებას ამ სიბ-
რტყეზე განიხილავს, როგორც ერთ მთლიანობას, მიიჩნევს რა, რომ მისი ლექსები პოეტის საერთო 
სულიერი მდგომარეობის ცალკეულ გამოვლინებებს წარმოადგენს. ის ეძებს ურთიერთკავשირს ამ 
ლექსებს שორის და ამით აღადგენს ნიკოლოზ ბარათაשვილის שინაგანი სამყაროს სურათს.  

ილია ჭავჭავაძე ზოგადადამიანურ ჭრილשი განიხილავს ბარათაשვილის שემოქმედებაשი გა-
მოკვეთილ სარწმუნოებრივი ეჭვისა და სულის უბინაობის პრობლემას. მისი აზრით, ამგვარი ძიების 
პროცესი ყველა დროისათვის დამახასიათებელია; ის რწმენის שერყევიდან იღებს სათავეს და უმ-
ნიשვნელოვანესია მთელი კაცობრიობისთვის.  

ილია მიიჩნევს, რომ ეს პრობლემა - ადამიანთან, მის არსებობასთან, რწმენასთან დაკავשირებუ-
ლი ფილოსოფიური საკითხები - მუდმივად დგას კაცობრიობის წინაשე მას שემდეგ, რაც კაცთა მოდ-
გმა არსებობს. ამ საკითხებზე პასუხის პოვნას ესწრაფვის ნიკოლოზ ბარათაשვილი თავის שემოქმედე-
ბაשი. ამით იგი იქცევა საყოველთაო პროცესის ორგანულ ნაწილად ქართულ სინამდვილეשი. 

ილია ჭავჭავაძე ნიკოლოზ ბარათაשვილს გამორჩეულ ადგილს აკუთვნებს ქართული ლიტერა-
ტურის ისტორიაשი. მისი სიტყვით, ის პირველია ქართველ პოეტთა שორის, რომელმაც ქართული 
აზრი კაცობრიობის განვითარების საერთო ფერხულשი ჩააბა, „კაცობრიული წყურვილის მოსაკლავ 
წყაროს ქართველიც დააწაფა“. 

 
 

დალი კანდელაკი, ეკატერინე რაისნერი  
(საქართველო, თბილისი) 

მრავალეროვანი და მრავალფეროვანი კავკასია: ტრაუგოთ ვალდფოგელის 
მოგზაურობის ჩანაწერები 

 
ტრაუგოთ ვალდფოგელი (1861-1930) საკმაოდ მრავალმხრივი, ნიჭიერი და ენერგიული ადამია-

ნი იყო. მან გაიარა გზა სკოლის მასწავლებლიდან שვეიცარიის ეროვნული საბჭოს წევრამდე. ვალ-
დფოგელის მოგზაურობა კავკასიაשი 1892 წელს დაახლოებით ექვს თვეს გაგრძელდა. ის კონსტანტი-
ნოპოლიდან გემით გაემართა ბათუმשი, იქიდან მატარებლით, ცხენით, ფეხით, მარტო ან ვინმე თან-
მხლებთან ერთად მოგზაურობდა; საქართველოשი გერმანულ კოლონიებს ეწვია; שემდეგ თბილისიდან 
აზერბაიჯანשი გაემგზავრა, სადაც ასევე ესტუმრა გერმანულ კოლონიებს. მოგზაურებმა დაათვალი-
ერა ბაქო, გზა გააგრძელა სამხრეთით, ციხე-ქალაქ שუשამდე. მან საქართველოს სამხედრო გზით და-
ტოვა საქართველო, ვლადიკავკაზი, ხოლო שემდეგ რუსეთის სამხრეთი ნაწილი მოიხილა. 

ვალდფოგელის კავკასიაשი მოგზაურობის שთაბეჭდილებები წიგნად გერმანულ ენაზე 1897 
წელს გამოიცა. ავტორი თხზულებაשი - „მოგზაურობის სურათები კავკასიიდან“ - საკითხთა ფართო 
წრეს მიმოიხილავს. ის მკითხველს საკუთარ განცდებს უზიარებს, არ მალავს ნანახით გამოწვეულ 
 თაბეჭდილებებს; აღწერს კავკასიის ბუნებას, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთისש
ქალაქებსა და სოფლებს. გონებამახვილურად ეხმიანება კავკასიელების ტრადიციებს, ადათებს, 
რომელიც მისთვის სრულიად უცხო იყო. წიგნשი უხვად გვხვდება კავკასიაשი მცხოვრები სხვა-
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დასხვა ეროვნების ხალხთა აღწერა: ქართველების, თათრების, სომხების, რუსების, გერმანელების 
და სხვ.  

სავარაუდოა, რომ ვალდფოგელის ჩამოსვლის მიზანს გერმანული კოლონიების მონახულება 
წარმოადგენდა. მისი წიგნის თითქმის ნახევარზე მეტი საქართველოსა და აზერბაიჯანשი არსებული 
კოლონიების დახასიათებას ეთმობა. მოგზაური აღწერს სამხრეთ კავკასიაשი მცხოვრები კოლო-
ნისტების ყოველდღიურ ცხოვრებას, მთავრობის გატარებულ ზომებს და მათ დამოკიდებულებას 
რუსეთის იმპერიის ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი, არსებულ ენობრივ სიტუაციას, რელიგიი-
სადმი მათ დამოკიდებულებას, კოლონიების გავლენას ადგილობრივ მოსახლეობაზე და სხვ.  

წიგნი კავკასიის ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველს წარმოდგენას უქმნის XIX საუკუნის 
90-იანი წლების დასაწყისის სამხრეთ კავკასიის שესახებ. ტ. ვალდფოგელზე მისი ერთ-ერთი თანამედ-
როვე שენიשნავს: „დოქტორი ვალდფოგელი ადვილად ვერ ელეოდა იდეას; მას שეეძლო ყველანაირი 
საფრთხის იგნორირება მნიשვნელოვანი იდეის გამო“. მისი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, 31 წლის 
  .ი მოგზაურობა უნდა მივიჩნიოთשვეიცარიელი მასწავლებლის ერთ-ერთი იდეად მისი კავკასიაש

 
 
 
 

ნანული კაჭარავა 
(საქართველო, თბილისი) 

კავკასიოლოგია თურქეთში 
 
ევროკავשირשი שესასვლელად მზადების ხანგრძლივი დროის პერიოდשი თურქეთის მთავრობა 

ითვალისწინებდა ევროკავשირის მოთხოვნებსა და სტანდარტებს. ბოლო ოცი წლის განმავლობაשი 
ქვეყნის მთავრობისა და მმართველი პარტიის რადიკალურად שეცვლილი პოლიტიკური კურსის წყა-
ლობით ყურადღება მიექცა თურქეთשი არსებულ ენებსა და დიალექტებს, რის שედეგადაც რეგიონა-
ლურ უნივერსიტეტებשი დაשვებული იქნა ორი კავკასიური ენის - ქართული და ჩერქეზული ენებისა 
და ლიტერატურის მიმართულებები.  

დღეს თურქეთის ოთხ - ყარსის, არდაჰანის, რიზესა და დუზჯეს უნივერსიტეტებשი ფუნქციო-
ნირებს კავკასიური ენებისა და კულტურების განყოფილებები, რომელთა שემადგენლობაשია ქარ-
თული ენისა და ლიტერატურის მიმართულებები. ართვინის უნივერსიტეტის წესდებაשი დევს კავკა-
სიოლოგიის განყოფილების გახსნა, მაგრამ ჯერჯერობით ეს მიმართულება არ ამოქმედებულა. 
2005 წელს პირველად თურქეთשი კავკასიის სახელობის ყარსის უნივერსიტეტשი გაიხსნა ქართული 
ენისა და ლიტერატურის განყოფილება, ხოლო 2006 სასწავლო წლიდან მან სტუდენტებიც მიიღო. 
2008 წლიდან უკვე არდაჰანის (ისტორიული არტაანის) უნივერსიტეტის წესდებაשი გათვალისწინე-
ბული იყო ქართული ენის განყოფილების ამოქმედება, ხოლო 2013 წელს რეჯებ თაიფ ერდოღანის 
სახელობის რიზეს უნივერსიტეტსა და ქ. დუზჯეს უნივერსიტეტს ნება დაერთო გაეხსნათ კავკასი-
ური ენების განყოფილებები. დუზჯეს უნივერსიტეტმა იმავე წელსვე მიიღო სტუდენტები, ხოლო 
რიზეს უნივერსიტეტשი სტუდენტური სემესტრი 2016 წელს שეუდგა სწავლა-განათლებას. 

დუზჯეს უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ქართული 
ენის მიმართულებას, დანარჩენ სამ ქართველოლოგიის ცენტრთან שედარებით, ის უპირატესობა გა-
აჩნია, რომ აქვს როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურის სწავლების ორი საფეხური. ასევე აქ 
2013 წელს პირველად თურქეთשი ამოქმედდა მეორე კავკასიური ენის, ჩერქეზული ენისა და ლიტერა-
ტურის მიმართულება, სადაც ფუნქციონირებს სწავლების სამივე საფეხური: ბაკალავრიატი, მაგის-
ტრატურა და დოქტორანტურა. 2018 წელს კი ქ. კაისერის ერჯიესის უნივერსიტეტשი გაიხსნა ჩერქე-
ზული ენების უკვე მეორე, კერძოდ, ყაბარდოული ენისა და ლიტერატურის განყოფილებაც.  

დუზჯეשი ჩერქეზული ენისა და ლიტერატურის განყოფილების პედაგოგები არიან ადიღეის 
რესპუბლიკის მაიკოპის უნივერსიტეტიდან ჩამოსული პროფესორები, რომლებიც კარგად იცნობენ 
საქართველოს კავკასიოლოგიურ სკოლას. მათი უფროსი თაობის წარმომადგენლები არიან 
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ასაკოვანი, ფრიად დაფასებული ქალბატონები, რომელთაც თბილისשი აქვთ დაცული საკანდიდატო 
დისერტაციები და არიან ჩვენი კორიფეების - არნოლდ ჩიქობავასა და გიორგი ჩიტაიას მოწაფეები. 
ჩერქეზული ენისა და ლიტერატურის განყოფილებას მჭიდრო კავשირი აქვს თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის კათედრასა და ჩერქეზული კულტურის ცენტრთან. დუზჯეს 
უნივერსიტეტשი მიმდინარეობს აქტიური სამზადისი მესამე კავკასიური ენის, აფხაზური ენისა და 
ლიტერატურის მიმართულების გასახსნელად.  

 
 

 
გია კვაშილავა 

(საქართველი, თბილისი) 

A კლასის ხაზოვანი წარწერების პროტოქართველურ ენაზე გაშიფრვის შესახებ 
 

ამ ნაשრომის მიზანია წარმოადგინოს გაשიფრვის שედეგები ბრინჯაოს ხანის A კლასის ხა-
ზოვანი (LA) წარწერებისა, რომლებიც გავრცელებული იყო ეგეოსისზღვისპირეთის მთელ ტერი-
ტორიაზე, აგრეთვე აღმოაჩინეს პალესტინაשი, ბულგარეთსა და საქართველოשი. 

LA წარწერების ტექსტები ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო ანგარიשებია, რომლებשიც 
დასტურდება ტოპონიმები, ანთროპონიმები, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია (მაგ., მარცვ-
ლეული), שინაური ცხოველები, ნატურალური რიცხვები, წილადები და სხვ. 

ზოგიერთი გაשიფრული პროტოქართველური LA სიტყვა שემდეგია: 
1. რიცხვებზე არითმეტიკული მოქმედებების აღმნიשვნელი სიტყვები: ku-ro – „שეკვრა“, „שეკ-

რება“, „שეგროვება“, „დამატება“; po-to-ku-ro – „ფართო שეკრება“, „საბოლოო ჯამი“; sa-ra2 – „სრული“, 
„მთლიანად“, „სრულად“, „სულ“; ki-ro – „ნაკლებობა“, „კლება“, „გამოკლება“; ki-ri-si – „კილისა“, „ნაკ-
ლისა“ და ki-ri-ta2 – „ნაკლითა“. 

2. ჭურჭლის აღმნიשვნელი სახელები: ka-ti (აგრეთვე დასტურდება B კლასის ხაზოვანשი = LB-
-უმერული kaש) ი) – „კუტოჲ“, „კოტო“, „კუტალი“; ka-di (წინარებერძნული κάδος) – „კოდი“; ka-sa, ka-siש
a-su, ხეთური ka-az-zi) – „კასრი“, „კოשი“, „საღვინე ჭურჭელი“; di-di-ka-se – „დიდი კასრი“, „ქვევრი“; pi-
ta-ka-se – „პატარა ჭურჭელი“; pa-ta-qe – „ძალიან პატარა ჭურჭელი“ და qa-pa3 – „კოპე“, „კოფა“, „კო-
ფიო“, „საწყაო“. 

3. მცენარის სახელწოდება mi-ta (აგრეთვე დასტურდება LB-שი) – „პიტნა“. 
4. ტოპონიმები: ma-ka-ri-te – „კუნძული მაკრისი“, ანუ „ევბეა“ (პელასგ მაკრიელთა, ანუ მაკ-

რონთა ტომის დასახლება, რომელიც დამოწმებულია ძველ ბერძნულ ტექსტებשი); pa-i-to (აგრეთვე 
დასტურდება LB-שი) – „ფესტოსი“; ra-*swi-ti (აგრეთვე დასტურდება LB-שი) – „ლასითი“, კუნძული 
კრეტის რეგიონი; ანთროპონიმები: ku-ku-da-ra (აგრეთვე დასტურდება LB-שი) – „კოლხიდელი“; a-ja 
(აგრეთვე დასტურდება LB-שი) – „აია“ და ku-ta- (აგრეთვე დასტურდება LB-שი) – „კუტა-“ / „ქუთა-“. 

5. LA-სთან დაკავשირებული წარწერები, რომლებიც საქართველოשია აღმოჩენილი უძველეს 
არტეფაქტებზე, გაשიფრულია როგორც ანთროპონიმები te-ku-si-ka/te-ku-si-ke – „ტეკუსიკა/ე“ და to-
ja – „ტოია“; ტოპონიმი ku-ku-te-si1(?) – „კოლხეთისა“; ჭურჭლის აღმნიשვნელი სახელი ka-*sa/ka-*da(?) 
– „კოდი“, „კასრი“, „კოשი“. 

ზემოთ ჩამოთვლილი ძირეული მორფემები ასახავენ რეგულარულ ფონოლოგიურ და სემან-
ტიკურ კავשირებს ქართველურ მასალებთან. ძირეული მორფემები CVC- სტრუქტურისაა, სუფიქ-
სალური მორფემა – -VC/-V სტრუქტურისა. ეს ფონემატური სტრუქტურები პროტოქართველურ 
მორფემათა ძირითადი კანონიკური ფორმებია. 
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ჰასმიკ კირაკოსიანი 
(სომხეთი, ერევანი) 

სომხურ-სპარსული ბიბლიური თარგმანები აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის 
კულტურათაშორის პრაქტიკაში XVIII ს-ის დასაწყისში 

 
XVIII ს-שი שამახელმა სომეხმა მღვდელმა თარგმნა სახარება სომხურიდან სპარსულ ენაზე და 

 იשნებით. სახარების ხელნაწერი ინახება ერევნის მატენადარანის საცავשეამკო სომხური ასო-ნიש
(Ms 8499). სპარსული ხელნაწერი სახარების კვლევა კულტურათაשორისი ურთიერთობის კონტექ-
სტשი მოითხოვს კულტურული ვითარების שესწავლას აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაשი, რომელიც 
ლინგვისტური და ეთნოკულტურული მრავალფეროვნებით და მრავალწახნაგოვანი ურთიერთობე-
ბით გამოირჩევა. ამ ჭრილשი ვადასტურებთ მეტად საინტერესო ლინგვისტურ მოვლენას – שირვა-
ნის ძველისძველი სომხური მოსახლეობის ენობრივ გადასვლას სპარსულენოვნებაზე (თათურენოვ-
ნებაზე) სომხურ-კავკასიური ბილინგვიზმის გვერდის ავლით. აשკარაა, რომ სპარსულ სახარებას 
პრაქტიკული გამოყენებაც ჰქონდა. მართალია, ღმრთისმსახურება კლასიკურ სომხურ ენაზე აღეს-
რულებოდა, მაგრამ სომხურ რელიგიურ თემს წმინდა წერილი ესაჭიროებოდა სპარსულ ენაზე, რო-
მელიც საყოველთაოდ გავრცელებული საერო ენა იყო.  

თარგმნის პროცესשი სომეხი მთარგმნელი ეძებდა „ეკვივალენტებს“; ის ითვალისწინებდა სომ-
ხური ტექსტის მიმართებას და კავשირს სპარსულთან, ისტორიულ და ენობრივ თავისებურებებს, 
თხრობის სტილს. მიუხედავად იმისა, რომ თარგმნილ სახარებას ტექსტური და პრაქტიკული დანიש-
ნულება ჰქონდა, ჩვენ שეგვიძლია ის გამოვიყენოთ კულტურული კონტექსტის ანალიზისათვის: 

1. სახარების სპარსული თარგმანი ავრცელებდა ქრისტიანულ სწავლებას სპარსულენოვან 
სომხებს שორს და, ამრიგად, ხელს უწყობდა ქრისტიანული კულტურის გაბატონებულ მდგომარეო-
ბას აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაשი.  

2. მსგავსი თარგმანების კულტურული პრაქტიკა სოციალურ აქტივობათა სფეროსაც განე-
კუთვნებოდა და მნიשვნელოვან როლს თამაשობდა ქრისტიანთა და მუსლიმთა ინტერკულტურულ 
ურთიერთობებსა თუ რელიგიურ დისკუსიებשი. 

 
 
 

ლეილა კოლოევა 
(რუსეთი, ინგუშეთი, მაგასი) 

სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობებით წარმოქმნილი დავებისას 
ინგუშების შერიგების კონცეფცია ადათისა და შარიათის ნორმებით 

 
სტატიაשი განხილულია ინგუשების שერიგების კონცეფცია, რომელსაც დავების განხილვისას 

პრიორიტეტი ენიჭება. განსაკუთრებით ხაზგასმულია სამოქალაქო-სამართლებრივ ურთიერთობებ-
  .ესწავლილი საკითხიש ი დავების გადაწყვეტის ნაკლებადש

ინგუשთა საზოგადოებაשი ცხოვრება რეგულირდება ერთდროულად - მუსლიმური კანონით 
-თა ჩვეულებითი სამართლით (ადათი) და რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლოשინგუ ,(არიათიש)
ბით. ამავდროულად, სამივე სამართლებრივი სისტემა მשვიდობიანად თანაარსებობს მნიשვნელოვა-
ნი წინააღმდეგობების გარეשე.  

მხარეებს დავის გაჩენისთანავე, საკუთარი שეხედულებისამებრ שეუძლიათ აირჩიონ სახელ-
მწიფო სასამართლოსათვის მიმართვა ანდა დავის განხილვა ადათისა და שარიათის წესების მიხედ-
ვით. იმ ნორმატიულ აქტებს, რომლებიც დავის שარიათის სასამართლოשი განხილვისას იყენებენ, 
წარმოადგენს წინასწარმეტყველ მუჰამედის სუნები: ფიქი (კანონი, კანონქვემდებარე აქტები), שარა 
და 4 მაჰალის კოდექსი (კანონები და კანონქვემდებარე სამართლებრივი აქტები), რომლებიც ნების-
მიერი კონფლიქტის მשვიდობიან დასრულებასა და ერთობლივი שეთანხმების დადებას უწყობენ 
ხელს.  
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ზოგიერთი დავის მოსაგვარებლად ინგუשეთשი ჩვეულებით სამართლის ექსპერტებსაც (שუა-
მავლებს) მიმართავენ. שერიგების პროცესი שეიძლება დაიწყოს დავის გადაწყვეტის ნებისმიერ 
ეტაპზე: 1) שუამავლების ჩართვისას; 2) იმამის მიმართვისას და დავის უשუალოდ იმამის ანდა მის 
მიერ წარდგენილი მომრიგებელი კომისიის მიერ განხილვისას; 3) იმამის წარდგინებით (ანდა მო-
სარჩელე-მოპასუხეების პირადი ინიციატივით) ქადიათს მიმართვისას ქადის მიერ დავის განხილვის 
თაობაზე שექმნილ მომრიგებელ კომისიაשი; 4) რეგიონის მუსლიმთა სულიერი საბჭოს მუფთისათ-
ვის მიმართვისას. მოდავეთა საკითხების ყოვლისმომცველი განხილვა წარმოשობილი დავის ობიექ-
ტურად გადაწყვეტის საשუალებას იძლევა.  

ამ ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებანი არასავალდებულოა და არსებითაც ზე-
პირ რეკომენდაციებს წარმოადგენს. ამ მითითებების שესრულება ალაჰის, წინასწარმეტყველ მუჰა-
მედის, წმინდა ყურანისა და სუნას სახელითაა გამოცხადებული და, აღმასრულებელ ორგანოს არ 
არსებობის მიუხედავად, სახალხო ნორმების მიხედვით, მაინც გააჩნია მნიשვნელოვანი აღმასრულე-
ბელი ძალა. წამოჭრილი დავის ადათის ნორმების მიხედვით, ანდა שარიათის სასამართლოשი გან-
ხილვაზე უარის თქმამ שეიძლება საზოგადოების ან რელიგიური ორგანიზაციების (იმამი, ქადიათი) 
ცენზურა. დამრღვევი שეიძლება საზოგადოებრივ ოსტრაკიზმსაც კი დაექვემდებაროს.  

 
 
 

თამთა კონჯარია 
(საქართველო, თბილისი) 

დუხობორები საქართველოში -1895 წლის იარაღების დაწვა და  

მშვიდობის მანიფესტაცია 
 
მრავალეთნიკური და მრავალკულტურული საქართველოს რუკაზე განსაკუთრებული ადგი-

ლი უკავია XIX საუკუნის ორმოციან წლებשი რუსეთიდან გადმოსახლებულ რელიგიურ-დისიდენ-
ტურ მოძრაობას - დუხობორებს. 

დუხობორები ასობით წლები ცდილობდნენ ჩამოყალიბებულიყვნენ და ქცეულიყვნენ მტკიცე, 
-ი ქმნიდა და აყალიשეკრულ რელიუგიურ და სოციალურ ჯგუფად, რომელიც დროთა განმავლობაש
ბებდა თავის რელიგიურ ეთიკასა და მსოფლხმედველობას. თამამად שეიძლება ითქვას, რომ ისინი 
რუსულ მართლმადიდებლურ ეკლესიასა და ცარისტულ რუსეთთან თითქმის უწყვეტ დაპირსპირე-
ბაשი იმყოფებოდნენ, რამაც, თავის მხრივ, ხელი שეუწყო დუხობორთა თემის ერთ-ერთ ძლიერ და 
ორგანიზებულ სისტემად ქცევას.  

დუხობორთა ისტორიული და კოლექტიური მეხსიერების ჩამოყალიბებაზე განსაკუთრებული 
როლი ითამაשა სამხრეთ კავკასიაשი, სამ სხვადასხვა ადგილას 1895 წელს იარაღების დაწვის მשვი-
დობიანმა მანიფესტაციამ. დუხობორებმა ამ ქმედებით კიდევ ერთხელ აჩვენეს, თუ რას ნიשნავს 
ადამიანი იყოს რელიგიური და როგორ שეიძლება გამოიხატებოდეს რელიგიურობა ქმედებაשი, რეა-
ლურ ცხოვრებაשი და რამდენად აქვს უნარი ადამიანს თავისი რწმენა-წარმოდგენებით და რელიგი-
ური ეთიკით שეცვალოს სამყარო არამხოლოდ ლოცვით, არამედ ქმედებით. აქედან გამომდინარე, 
თამამად שეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერ რელიგიურ თუ სპირიტუალურ (განსაკუთრებით კი რუ-
სულ) მიმდინარეობებს שორის, დუხობორები არიან ადამიანები, რომლებმაც გვიჩვენეს, თუ როგორ 
უნდა განხორციელდეს, სულიერი და სოციალური არსებობის სინთეზი, სხეულისა და სულის ერთი-
ანობა, როგორ ათავისუფლებს და აახლოებს ადამიანს ღმერთთან სამართლიანი და ჭეשმარიტი 
ცხოვრებით ცხოვრება.  

მათი არსებობის განმავლობაשი დუხობორთა რელიგიურ მოძრაობას ბევრ რთულ წინააღმდე-
გობასთან მოუწია გამკლავება, რათა 1895 წლის იარაღების დაწვის მשვიდობიან პროტესტამდე მო-
სულიყო და ქცეულიყო მשვიდობისა და თავისუფლებისათვის მებრძოლი ხალხის სიმბოლოდ, რომ-
ლისთვისაც ქრისტეს გზა მიწიერ ხელისუფალთა მსახურებაზე უპირატესი იყო. ერთმნიשვნელოვ-
ნად რთულია და არა ობიექტურიც იმის თქმა, თითქოსდა, დუხობორები ოდითგანვე იყვნენ მשვი-
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დობისათვის მებრძოლი საზოგადოება; ნამდვილად მოიძებნება მათ ისტორიაשი ფაქტები, რომლე-
ბიც გვიყვებიან ამბებს, თუ როგორ თქვეს ჯარשი მსახურებაზე და ომשი მონაწილეობაზე უარი დუ-
ხობორთა თემის წარმომადგენლებმა რუსეთ-თურქეთის პირველი ომის დროს, თუმცა ომისადმი 
განსაკუთრებული წინააღმდეგობა ჩნდება უფრო მოგვიანო პერიოდשი. მისი საწყისების მოძიება 
-ი, ლუკერია კალმიკოვას ლიდერობისას, თუმცა განსაשესაძლებელია XIX საუკუნის 70-იან წლებש
კუთრებულ ზენიტს აღწევს პეტრე ვერიგინის დროს. არსებობს მოსაზრებები, რომ დუხობორთა 
მძაფრ პაციფისტურ ძალად ჩამოყალიბებაზე დიდი ზეგავლენა მოახდინა დიდი რუსი მწერლის, 
ლევ ტოლსტოის שეხედულებებმა, რაც ბოროტებისადმი ძალადობრივი წინააღმდეგობის არ გაწე-
ვას გულისხმობდა და, თავის მხრივ, שთაგონებული იყო მთაზე ქრისტეს ქადაგებით,.  

ნაשრომשი მოცემულია ცდა, წარმოვაჩინოთ ის მიზეზები, რამაც დუხობორები 1895 წლის ია-
რაღების დაწვის მשვიდობიან მანიფესტაციამდე მიიყვანა; როგორ და რა გზებით ჩამოყალიბდა დუ-
ხობორთა მשვიდობის ეთიკა, რამდენად ჰქონდა ლევ ტოლსტოის ხედვას ზეგავლენა მათზე და თუ-
კი ჰქონდა - როგორ მოახერხეს მათ საკუთარი რელიგიური ეთიკისა და დიდი რუსი მწერლის שეხე-
დულებების სინთეზი. 

 
 
 

ქრისტინე კოსტიკიანი, გოჰარ მხითარიანი  
(სომხეთი, ერევანი) 

აღმოსავლეთ კავკასიის ქრისტიანთა გამაჰმადიანება XVII-XIX საუკუნეებში 
 

აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის ქრისტიანთა გამაჰმადიანება ხანგრძლივი პროცესია. ის არაბ-
თა დაპყრობებიდან იწყება და დღესაც გრძელდება. გარკვეულ დროს, პოლიტიკურ თუ სხვა გარე-
მოებათა წყალობით ეს პროცესი უფრო ინტენსიურად მიმდინარეობდა. 

XVII-XIX სს-שი ამ პროცესს שემდეგი გარემოებები განსაზღვრავდა: სეფიანთა სახელმწიფოשი 
ინკორპორაცია, ირანულ ადმინისტრაციულ ერთეულთა საფუძველზე სახანოების ჩამოყალიბება, ად-
გილობრივი მუსლიმური ადმინისტრაციის שენარჩუნება რუსეთის იმპერიაשი, ჩრდილოეთ კავკასიის 
მთიელთა განუწყვეტელი שემოსევები მთელი პერიოდის განმავლობაשი. 

გამაჰმადიანებას ხელს უწყობდა ფისკალური და სხვა ეკონომიკური שეღავათები. ჯიზია და 
იმამ ჯაფარის კანონი იყო ის უმთავრესი ფაქტორები, რომლებიც აჩქარებდა ისლამზე გადასვლას 
როგორც აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაשი, ისე კავკასიის იმ რეგიონებשი, რომლებიც ირანს ექვემდება-
რებოდა. ჯიზია (იწოდებოდა, აგრეთვე, dīn-i pāk, abrishum-i dīnī) არამუსლიმთათვის დაწესებული 
გადასახადი იყო, ხოლო იმამ ჯაფარის კანონი, რომელიც ირანשი XVII ს-დან ამოქმედდა, განსაზღ-
ვრავდა გამაჰმადიანებული მემკვიდრეების უფლებებს გარდაცვლილი ქრისტიანი ნათესავების ქონე-
ბაზე. 

XVIII-XIX სს-שი ადგილობრივი მაჰმადიანი მმართველები სდევნიდნენ ქრისტიანობას და მოსახ-
ლეობას ძალდატანებითაც ამაჰმადიანებდნენ; პარალელურად, მოქმედებდა ისლამიზაციის ეკონომი-
კური ფაქტორებიც. თანადროული წყაროების მოწმობით, ამგვარ პოლიტიკას ატარებდნენ שაქის ხა-
ნები: აჯი-ჩალაბი და ჯაფარ ყული-ხანი. ჩრდილოკავკასიელთა თავდასხმები რეგიონზე კიდევ ერთი 
მნიשვნელოვანი ფაქტორი იყო ქრისტიანთა გამაჰმადიანებისა აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაשი. 

მოხსენებაשი გაანალიზებულია აღნიשნულ საკითხთან დაკავשირებული ცნობები; წარმოჩენი-
ლია ეთნო-რელიგიური და დემოგრაფიული ცვლილებები აღნიשნული პერიოდის აღმოსავლეთ ამიერ-
კავკასიაשი. 
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ბუბა კუდავა 
(საქართველო, თბილისი) 

სამეფო კარის ფილოსოფია 

(ძალაუფლების ისტორიიდან შუა საუკუნეების საქართველოში) 
 
ძველ საქართველოשი, სხვა კულტურათა გამოცდილების მსგავსად, აუცილებლად იარსებებ-

და სამეფო ხელისუფლებასთან დაკავשირებული უზოგადესი წარმოდგენები, აღქმები და დაუწერე-
ლი კანონები. მართალია, პირდაპირი მითითებები წყაროებשი არცთუ ხשირად გვხვდება, თუმცა სა-
მეფო ხაზის ხანგრძლივი ისტორია და სამეფო იდეოლოგიის მატარებელი საისტორიო მწერლობა 
საשუალებას იძლევა წარმოდგენა שევიქმნათ ამა თუ იმ მონარქიულ ტრადიციაზე. 

ქვემოთ მოცემული დაკვირვებები უმთავრესად ერთიანი საქართველოს სამეფოს მაგალითებ-
ზეა שემუשავებული. ეს პერიოდი שედარებითი שიდადინასტიური სტაბილურობით, სახელმწიფო ინ-
სტიტუტების მეტი სიმყარითა და კლასიკური საისტორიო თხზულებების სიუხვით გამოირჩევა. 
რთულია ქვემოთ მოცემული დასკვნების განზოგადება ყველა პერიოდსა და ყოველ ქართულ სამე-
ფოზე (თან, გამონაკლისების არსებობის პირობებשი), თუმცა მონარქიული სისტემის ზოგადი ბუნე-
ბისა და ადგილობრივი ტრადიციების გათვალისწინებით, გარკვეულწილად მაინც არის שესაძლებე-
ლი სამეფო კარის „ქართული ფილოსოფიის“ ცალკეული ასპექტების რეკონსტრუქცია. 

1. დაბადება 
რატომ არ ვიცით მეფეთა დაბადების ზუსტი თარიღები, ადგილები და სხვა დეტალები? ასეთი 

ნიუანსები ქართველ მემატიანეებს არც მაשინ აინტერესებთ, როცა მეფეს ცალკე თხზულება ეძღ-
ვნება (ვახტანგ გორგასალი, დავით აღმაשენებელი, თამარ მეფე). მონაცემთა არარსებობა კიდევ 
უფრო თვალשისაცემია, თუ მას მეფეთა გარდაცვალების שესახებ ცნობების სიუხვესა და დეტალი-
ზაციას שევადარებთ. მეორე მხრივ, წყაროს არასოდეს გამორჩება გამეფების აქტის აღნიשვნა, რად-
გან მეფის ცხოვრებაשი სწორედ „მეფობაა“ უმთავრესი. ჩანს, საწყის და უმთავრეს ნიשნულად სამე-
ფო ლეგიტიმაციის მიღება ითვლებოდა (שდრ. ინდიქტიონი - წელთაღრიცხვა გამეფებიდან და არა 
 ობიდან). ასე რომ, მემატიანისთვის / საზოგადოებისთვის მონარქი მხოლოდ სამეფო გვირგვინისש
დადგმისას „იბადებოდა“. მანამდე იგი მხოლოდ უფლისწული იყო, რომლის მეფედ კურთხევა, 
უფროსი ძისაც კი, ყოველთვის როდი გახლდათ გარანტირებული. 

2. გარდაცვალება და დაკრძალვა 
რატომ გვაქვს გაცილებით მეტი ცნობა მეფეთა გარდაცვალებასა და დაკრძალვაზე? მაგალი-

თად, ბაგრატ III-იდან რუსუდანის ჩათვლით, ასეთი ინფორმაცია თითქმის ყველა მეფეზეა ცნობი-
ლი. აשკარაა, წყაროებისთვის მეფის აღსასრული უფრო მნიשვნელოვანი იყო, ვიდრე მისი שობა. მე-
ფის გარდაცვალება მეფობის / ეპოქის დასასრულია, שესაბამისად - მომავალი მონარქის ზეობის, 
ვითარცა ახალი პერიოდის, დასაწყისი. ძველ ისტორიკოსებს ასევე არ რჩებათ მხედველობიდან 
დაკრძალვის ადგილები - ამა თუ იმ ტერიტორიაზე სამეფო ლეგიტიმაციის განმსაზღვრელი ერ-
თგვარი ნიשნულები. 

3. ქორწინება 
როდის ქორწინდებოდნენ ქართველი მეფეები? წყაროებשი არცთუ იשვიათად გვხვდება დედო-

ფალთა სახელები და ცნობები მათი წარმომავლობის שესახებ, მაგრამ ზუსტი თარიღები და ქორწი-
ნების სხვა დეტალები ნაკლებად გვაქვს. თუმცა რამდენიმე שემთხვევაზე დაყრდნობით ერთგვარი 
„წესის“ რეკონსტრუქციაა თითქოს שესაძლებელია. თანამეცხედრის „სწორად“ არჩევის საკითხი, 
როგორც სამეფო კარის ერთ-ერთი მთავარი და სასწრაფო საზრუნავი, სავარაუდოდ, სწორედ მე-
ფედ კურთხევის שემდეგ დგებოდა დღის წესრიგשი. სამეფო კარი თავს იკავებდა სამეფო კანდიდა-
ტის ქორწინებისგან მის კურთხევამდე და პირიქით, ზრუნავდა მის სასწრაფო שეუღლებაზე გამეფე-
ბის שემდგომ. שესაბამისად, ეს პროცესი, განსხვავებით ზოგადსაერო ტრადიციებისაგან, ნაკლებად 
იქნებოდა დამოკიდებული ასაკზე (ბაგრატ IV დაახლოებით 12 წლის ასაკשი დააქორწინეს, თამარი 
კი 25 წლამდე არ უნდა ყოფილიყო שეუღლებული). აღნიשნული ტრადიცია שესაფერისი, უფრო მაღა-
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ლი სტატუსის თანამეცხედრის שერჩევის მიზნით უნდა დამკვიდრებულიყო - მეფის „ფასი“ უფრო 
მაღალი იქნებოდა, ვიდრე უფლისწულის, თუნდაც სამეფოდ გამზადებულისა.  

4. მემკვიდრე  
რატომ იყო მემკვიდრის საკითხი ასე მნიשვნელოვანი სამეფო კარისთვის? ადამიანის ბუნებ-

რივი ინსტინქტი, שთამომავლობითი ჯაჭვი გააგრძელოს, განსაკუთრებით მძაფრდებოდა სამეფო 
ოჯახשი. მეფისთვის (დედოფლისთვის და სამეფო კარისთვის, שესაბამისად) მემკვიდრის (ანუ უცი-
ლობლად ვაჟის) დაბადება ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, ერთგვარი ვალდებულება და 
უდიდესი პასუხისმგებლობა ხდებოდა - მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა სხვა კანდიდატები გვერ-
დით שტოებשი. მეორე მხრივ, მონარქიული სისტემა არ ირჩევდა საუკეთესოს (თუნდაც ოჯახიდან, 
გვარიდან) და ამ მხრივ არც საქართველო იყო გამონაკლისი. ჩვეულებრივ, მეფე უპირატესობას 
არა რჩეულს, არამედ უფროს ძეს ანიჭებდა, თუნდაც მეფობისთვის שეუფერებელს. უფროსი სამე-
ფო ხაზის უწყვეტობის დოგმა სამეფო დინასტიისა და ქვეყნის სტაბილურობის ერთ-ერთ გარანტად 
მიიჩნეოდა, שესაბამისად, ამ პრინციპიდან გადახვევა, უმემკვიდრეობით თუ სხვა კანდიდატის გამე-
ფებით გამოწვეული, სამეფო აღქმით, პოლიტიკურ ძალთა გადაადგილებებსა და ქაოსს იწვევდა და 
საფრთხეს უქმნიდა როგორც დინასტიის სიმყარეს, ისე ფეოდალურ წესრიგს. 

5. მეფობის დასასრული 
რატომ არ თმობდა ასაკოვანი მეფე ტახტს სიცოცხლეשივე? მაგალითად, მეფე მხცოვანია, 

მომავალი მონარქი (ხან - დიდად საიმედო მემკვიდრე) უკვე ჩართულია სახელმწიფო საქმეებשი, 
ზოგჯერ თანამოსაყდრედაც კი ზის, მაგრამ მეფე გარდაცვალებამდე მაინც ვერ / არ თმობს გვირ-
გვინს (გვაქვს მხოლოდ გიორგი II-ის საკუთარი ნებით გადადგომის არადამაჯერებელი ცნობა და 
ქართველ მეფეთა ბერად აღკვეცის რამდენიმე שემთხვევა). სუბიექტური ფაქტორებიც უნდა და-
ვუשვათ, ძალაუფლების გადაცემა-გადანაწილების სირთულეებიც, თუმცა, როგორც ჩანს, ამ ტრა-
დიციის მთავარი მიზეზი სამონარქიო წესრიგის ხელשეუხებლობა იყო. ძალაუფლების გადაცემის 
ნებისმიერი ჯანსაღი, ნებაყოფლობითი, მשვიდობიანი პრეცედენტი სამომავლოდ მრავალ მემკვიდ-
რეს გაუჩენდა მამის ტახტიდან ჩამოცილებისა და გვირგვინის ნაჩქარევად მიღების ცდუნებას, 
რაც, სამეფო კარის ფილოსოფიით, დამაზიანებელი იქნებოდა სახელმწიფო და დინასტიური სტაბი-
ლურობისთვის. 

 
 

რუსუდან ლაბაძე 
(საქართველო, თბილისი) 

საქართველო და კავკასია XIX საუკუნის მსოფლიო გეოგრაფიაში 
 

1803 წელს კონრად მალტ-ბრუნიმ (1775-1826) ფრანგულენოვანი გეოგრაფიის პირველი ტომი 
გამოსცა. გამოცემა სულ თექვსმეტ ტომს მოიცავდა და 1803-1807 წლებשი დაიბეჭდა. ფრანგი გეოგ-
რაფი, კონრად მალტ-ბრუნი (წარმოשობით დანიელი) პირველი იყო, ვინც ფრანგულ ენაზე გეოგრა-
ფიის ტრაქტატი שეადგინა, რადგან მანამდე, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთისგან განსხვავებით, 
საფრანგეთשი ასეთი პუბლიკაცია არ არსებობდა. გამოცემის სახელწოდება იყო: „მსოფლიოს ყველა 
ნაწილის მათემატიკური, ფიზიკური და პოლიტიკური გეოგრაფია“. 

თუმცა კონრად მალტ-ბრუნის ძირითად ნაשრომად „მსოფლიო გეოგრაფიის ზუსტი აღწერა ან 
მსოფლიოს ყველა ნაწილის აღწერა“ არის მიჩნეული. პირველი ფრანგული მსოფლიო გეოგრაფია 
1810-1829 წლებשი ექვს ტომად გამოიცა. მსოფლიო გეოგრაფიის ბოლო ტომი კონრად მალტ-ბრუ-
ნის გარდაცვალების שემდეგ, მისმა ერთ-ერთმა თანამשრომელმა გამოსცა. მალტ-ბრუნის მსოფლიო 
გეოგრაფიას ხარვეზების მიუხედავად, დიდი წარმატება მოჰყვა და დიდწილად שეუწყო ხელი ჯერ 
კიდევ ჩამოუყალიბებელი დისციპლინის - გეოგრაფიის განვითარებას. 

მსოფლიო გეოგრაფია მოიცავს მსოფლიოს ყველა კუთხის აღწერილობას, ძველი და თანამედ-
როვე ხალხების ისტორიასა და გეოგრაფიას, მათემატიკური, ფიზიკური და პოლიტიკური გეოგრა-
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ფიის ზოგად თეორიას; ასევე, ანალიტიკურ ცხრილებს, სახელთა, ადგილთა, მთებისა და ზღვების 
დასახელებების ანბანზე დალაგებულ ცხრილს და სხვ. 

მოხსენებაשი განხილული იქნება კონრად მალტ-ბრუნის მსოფლიო გეოგრაფიის მეორე, שეს-
წორებული და שევსებული გამოცემის მე-5 ტომשი დაცული ცნობები კავკასიის რეგიონის აღწერი-
ლობის, მათ שორის საქართველოს, „დიდი აბაზიის“ (აბაზგია), იმერეთის, სამეგრელოს, שირვანისა 
და სომხეთის שესახებ. ყურადღებას გავამახვილებთ გეოგრაფიის წყაროებზე: ანტიკური და XVIII-
XIX საუკუნეების ავტორთა მონაცემებზე, რომლებსაც მალტ-ბრუნი ეყრდნობა თავის გეოგრა-
ფიაשი.  

 
 
 

თამარ ლეკვეიშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

ფაზლი ბეგ ხუზანი ესფაჰანი - საქართველო-ირანის ურთიერთობები                             
შაჰ აბას I-ის მმართველობის პერიოდში 

 
ფაზლი ბეგ ხუზანი ესფაჰანის XVII საუკუნის სპარსული წყარო שაჰ აბას I -ის (1587-1629) 

მმართველობის პერიოდის שესახებ წარმოადგენს ფაზლის დაკარგულად მიჩნეული ქრონიკის - 
„აფზალ ალ-თავარიხის“ (მשვენიერი ისტორია) მესამე ნაწილს, რომელიც მეოცე საუკუნის ბოლოს 
კემბრიჯשი, ქრაის ქოლეჯის ბიბლიოთეკაשი ინგლისელი ირანისტის, ჩარლზ მელვილის მიერ იქნა 
მიკვლეული.  

ეს არის ძალიან მნიשვნელოვანი წყარო არამხოლოდ სეფიანთა ირანის პერიოდის שესას-
წავლად, არამედ ამ პერიოდის საქართველოს და, ზოგადად, კავკასიის ისტორიის უკეთ გასაგებად. 

ფაზლი ბეგ ხუზანი ესფაჰანი, ავტორი ამ ქრონიკებისა, წარმოשობით ესფაჰანიდან იყო. მის 
ნათესავებს ძირითადად მაღალი თანამდებობები ეკავათ. ფაზლის კარიერაც თავიდანვე კავ-
კასიასთან და კერძოდ საქართველოსთანაც იყო დაკავשირებული. იგი იყო კახეთის მმართველის, 
ფეიქარ ხანის ვეზირი ყიზილბაשების ბატონობის პერიოდשი (1616-1625). ამიტომ იგი სეფიანთა 
ირანისა და საქართველოს იმდროინდელი მოვლენების დიდი ნაწილის თვითმხილველია.  

თხზულებაשი ვრცლადაა მოთხრობილი שაჰ აბასის მმართველობის დროს განვითარებული 
მოვლენების שესახებ, განსაკუთრებული და დიდი ადგილი ეთმობა საქართველოს.  

ჩვენ უკვე გვქონდა שესაძლებლობა, წარმოგვედგინა რამდენიმე ცნობა ამ ისტორიული 
წყაროდან თარგმანითურთ და გაგვემახვილებინა ყურადღება მასשი არსებულ გარკვეულ ინფორ-
მაციულ שეუსაბამობებზე. ვაგრძელებთ რა მუשაობას ფაზლის ქრონიკის ქართულ თარგმანსა და 
სამეცნიერო שესწავლაზე, ამჟამად წარმოგიდგენთ ორ პასაჟს ირან-საქართველოს პოლიტიკური, 
ასევე სამეფო ოჯახების ურთიერთობების שესახებ და მის שედარებით ანალიზს ქართულ 
წყაროებთან მიმართებაשი.  

 
 

კონსტანტინე ლერნერი 
(ისრაელი, იერუსალიმი) 

„არიან ქართლი“-ს შესაძლო ადგილმდებარეობისათვის 
 

ქართული ისტორიოგრაფიული ტრადიციის მიხედვით, ქართლის პირველი დი-ნასტია 
წარმომავლობით თითქოს მითური ქვეყნიდან - არიან ქართლიდან უნდა იყოს: „ ესე აზო წარვიდა 
ა რ ი ა ნ  ქ ა რ თ ლ ა დ, მამისა თვისისა...“ („მოქცევაჲ ქართლისაჲ“).  

ამავე წარმომავლობისაა ქართლის სამეფო პანთეონის ღვთაებაც - გ ა ც ი: „და თანაჰყვანდა 
კერპნი ღმერთად - გ ა ც ი და გაიმ“ (იქვე); და კიდევ, უკვე ფარნავაზიანთა დროს გ ა ც ი სამეფო 
პანთეონის მეორე ( არმაზის გვერდით) ღვთაებად მოგვევლინება: „და აჰა, დგა კაცი ერთი 
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სპილენძისაი (არმაზი - კ. ლ.)... და მარჯულ მისა კერპი ოქროსაი და სახელი მისი გ ა ც ი... რომელი 
იგი ღმერთად ჰქონდეს მამათა თქუენდა ა რ ი ა ნ  ქ ა რ თ ლ ა დ“ („ნინოს ცხოვრება“).   

ამავე დროს გ ა ც ი ისტორიულად რეალურ ახლოაღმოსავლურ ღვთაებას წარმოადგენს, 
რომლის ტაძარი ძვ. წ. აღ. XII ს. ასურულ ლურსმულ წარწერაשია ნახსენები: „მე, იტიტიმ, 
უმაღლესმან მსაჯულმან და ინინბალას ძემ, ეს (ნივთი - კ. ლ.) გ ა ც ი ს საგანძურიდან ჩემს 
ნადავლიდან שევსწირე უმაღლესს ქალღმერთს ინანას“ (ARI ). ამდენად, ძვ. წ. აღ. II ათასწლეულשი 
ასურეთის რომელღაც მეზობელ ქვეყანაשი არსებობდა გ ა ც ი ს ტაძარი, რომელიც ასურელმა 
მოხელემ დალაשქრა.  

ამავე დროს ცნობილია, რომ ხურიტების ერთ-ერთ სახელმწიფოს, მიტანის (ან მატიენას) 
წენტრალურ ოლქს სწორედ გ ა ც ი ს სახელი ერქვა - გ ა ც უ რ ა (Openheim).  

ასურულ სალაשქრო წარწერებשი ხურიტების ძველ ეთნიკურ ტერიტორიას ტიგროსისა და 
ეფრატის ზემო წელשი ნ ა ი რ ი ეწოდებოდა და ამ სხვადასხვა ეთნოსით დასახლებულ რეგიონთან 
დაკავשირებულია ქართველური ტომის ტ ა ო ხ ე ბ-ის ისტორიაც. ასურეთის მეფის ტიგლატპი-
ლისერ I (1115 – 1079) ერთ-ერთ წარწერაשი ვკითხულობთ: „მე დავიპყარი ნ ა ი რ ი ს ვრცელი 
ქვეყანა ვიდრე დ ა ი ე ნ უ (დიაუხი // ტაოხი - კ. ლ.) მიწამდე და ზემო ზღვამდე დასავლეთשი“ (ARI; 
‘ზემო ზღვა’ ამ კონტექსტשი ვ ა ნ ი ს ტბას გულისხმობს).  

იმავე მეფის სხვა წარწერით, იმავე პერიოდשი, იქვე მდ. ტიგროსის ზემო წელשი ვრცელ მთიან 
რეგიონשი სხვა ქართველური ტომიც - მ უ ש კ უ ( მეשეხი // მესხი) ბინადრობდა (ლერნერი 2017). ამ 
ცნობისა და გაცის წარმომავლობის გათვალის-წინებით მაღალი ალბათობით სრულიად რეალური 
ქვეყანა ა რ ი ა ნ ქ ა რ თ ლ ი სწორედ ამ რეგიონשი, ვანისა და ურმია ტბებს שორის, უძველესს 
ხურიტულ ეთნო-დიალექტურ ტერიტორიაზე უნდა ვიგულისხმოთ. 

ა რ ი ა ნ ქ ა რ თ ლ ი ს ამგვარი ლოკალიზაცია თითქმის ზუსტად ემთხვევა თ. გამყრელიძეს 
მიერ მოხაზულ ქართველურ ტომთა განსახლების ისტორიულ არეალს (გამყრელიძე 1984). 

 
 
 

ჰაიკე ლიბაუ  
(გერმანია, ბერლინი),  

მარინა ანდრაზაშვილი  
(საქართველო, თბილისი) 

კავკასიელი/ქართველი ტყვეების აუდიოჩანაწერები გერმანიის ბანაკებში                 
(1915-1918)  

 
წინამდებარე გამოკვლევის ობიექტია პირველ მსოფლიო ომის მონაწილე კავკასიელი/ქართვე-

ლი ტყვეების აუდიოჩანაწერები, שესრულებული მანჰაიმის, ორდრუფის, მიუნსტერის, პუხჰაიმის, ზა-
გენის და გერმანიის ტერიტორიაზე მდებარე მრავალ სხვა ბანაკשი. გამოკვლევის მიზანია ამ ჩანაწერ-
თა ანალიზი-שეფასება, ერთი მხრივ, ისტორიულ ჭრილשი მსოფლიო მოვლენების კონტექსტשი, მეორე 
მხრივ კი, ლინგვისტიკისა და ლინგვოდიდაქტიკის პოზიციებიდან. 

პირველი მსოფლიო ომის שემდგომი პერიოდის გერმანიაשი მოქმედ ბანაკებשი თავმოყრილი იყო 
მსოფლიოს ყველა კუთხის სრულიად სხვადასხვა ერისა და ეროვნების, ასევე სხვადასხვა პროფესიის 
რამდენიმე მილიონი ადამიანი. ზოგიერთი ბანაკი გამოირჩეოდა საგანგებო დანიשნულებით, ანუ გა-
მოიყენებოდა ამა თუ იმ პროფილით პროპაგანდის წარმოების მიზნით; ნიმუשად საკმარისია დავასა-
ხელოთ ნახევარმთვარის (Halbmondlager) ბანაკი ვიუნსდორფשი, გაერთიანება ვაინბერგის ბანაკი 
(Weinberglager) ცოსენשი. ცალკე მსჯელობის საგანია, თუ რაოდენ იზიდავდა მსგავსი ბანაკები იმ 
დროის გერმანელ მეცნიერებს მათთვის ერთობ უცხო და მიმზიდველი ისტორიოგრაფიული, ანთრო-
პოლოგიური, ეთნოლოგიური, თვით ლინგვისტური და ხელოვნებათმცოდნეობითი ან მუსიკათმცოდ-
ნეობითი კუთხით კვლევების ჩასატარებლად; საამისოდ ისინი უფლებას მოიპოვებდნენ გერმანიის 
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სამხედრო ინსტიტუციებთან שეთანხმებით საგანგებო საשვის გაცემის საფუძველზე. სავარაუდოდ, 
მეცნიერთა ესოდენი დაინტერესება იმითაც უნდა აიხსნას, რომ იმდროინდელ მსოფლიოשი გადაად-
გილებისთვის არსებული არასახარბიელო პირობები ნაკლებად აძლევდა მათ საשუალებას, კვლევები 
ეწარმოებინათ უשუალოდ ადგილზე, שორეულ უცხოეთשი, გერმანიის საზღვრებს მიღმა. 

წინამდებარე გამოკვლევა ძირითადად ეფუძნება ცვილის ფირფიტებზე გადატანილ ხმოვან 
ჩანაწერებს, რომელთა שეგროვების ინიციატორი და სულის ჩამდგმელი იყო გერმანელი ანგლისტი 
ვილჰელმ დიოგენი (1877–1967), უשუალოდ კავკასიის რეგიონის ტყვეების ჩანაწერებს კი მეურვეობ-
და კავკასიოლოგი და ქართველ ტყვეთა ქომაგი ადოლფ დირი (1867–1930). ამ მეცნიერთა მამოძრა-
ვებელი პირველადი მოტივი იყო სხვადასხვა ეთნოსის ენობრივ-კულტურული სიმდიდრის, როგორც 
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის, שენარჩუნება-დაკონსერვება; ძირითადი ამოცანა – მათი 
აღწერა სხვადასხვა კრიტერიუმთა (მათ שორის სოციოლინგვისტურის) გათვალისწინებით; მომდევ-
ნო ეტაპზე დაგეგმილი იყო ჩანაწერთა დიდაქტიზება და მათი ჩართვა უცხო ენათა სწავლების პრო-
ცესשი. ამდენად, ზემოხსენებული ორივე მეცნიერი, ისევე როგორც მათი თანამოაზრენი, שეიძლება 
მივიჩნიოთ მსოფლიოשი ენების სწავლების აუდირების მეთოდის იდეის მატარებელ პიონერებად. 
ზემოხსენებული ჩანაწერები ამჟამად ინახება ბერლინის ჰუმბოლდტის სახელობის უნივერსიტეტის 
ბაზაზე არსებულ აუდიოარქივשი.  

 
 
 

პაველ ლიბერა 
(პოლონეთი, ვარშავა) 

ქართული კომიტეტი პოლონეთში (1922-1939 წწ.) 
 

სტატია ეხება ომთაשორის პერიოდשი პოლონეთის ყველაზე მნიשვნელოვანი ქართული 
ორგანიზაციის „ქართული კომიტეტის“ საქმიანობას. კომიტეტი დაფუძნებული იყო ვარשავაשი და 
ორგანიზებას უწევდა ემიგრანტების პოლიტიკურ, სოციალურ და კულტურულ საქმიანობას. 
კომიტეტი ასევე დაკავებული იყო პოლონეთשი მყოფი ქართველი სტუდენტების ფინანსური 
დახმარებით. იგი საქმიანობდა მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე. 

ქართული ემიგრაცია პოლონეთשი ომთაשორის პერიოდשი არც თუ ისე მრავალრიცხოვანი იყო 
(რამდენიმე ასეული ადამიანი), მაგრამ ძალიან აქტიური იყო. პოლონეთשი ემიგრირებული იყვნენ: 
ქართველი სამხედროები, პოლიტიკოსები, მწერლები და ჟურნალისტები. ეს იყო პოლიტიკური 
ემიგრაცია, რომელიც ბოლשევიკური ოკუპაციის გამო საქართველოდან წავიდა. პოლონეთשი 
ყველაზე მნიשვნელოვანი ქართული ორგანიზაცია იყო ქართული კომიტეტი. მას სხვა ქალაქებשი 
ფილიალები არ ჰქონდა და მხოლოდ ვარשავაשი მდებარეობდა. კომიტეტი ორგანიზებას უკეთებდა 
ემიგრანტების პოლიტიკურ ცხოვრებას და აწყობდა სხვადასხვა ღონისძიებებს საქართველოს 
დამოუკიდებლობის აღსადგენად (მაგალითად, 1924 წ.). ქართული კომიტეტი თანამשრომლობდა 
პრომეთეს კლუბთან, სხვა ემიგრანტებთან კავკასიიდან და საბჭოთა რუსეთის მიერ დამონებული 
ქვეყნებიდან. კომიტეტი პოლიტიკური საქმიანობის გარდა ეხმარებოდა პოლონეთשი მყოფ ქართველ 
სტუდენტებსაც. კომიტეტმა მიიღო დაფინანსება პოლონეთის მთავრობისგან და თანხის 
მოსაპოვებლად წელიწადשი ერთხელ აწყობდა „ქართულ საღამოს“ ვარשავაשი. 1936 წელს კომიტეტმა 
მოაწყო ზეიმი שოთა რუსთაველის პატივსაცემად და მონაწილეობდა „ვეფხისტყაოსანი“ პოლონური 
თარგმანის მომზადებაשი. კომიტეტი მოქმედებდა მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე. ისტო-
რიკოსებს აქამდე არ გამოუკვლევიათ ქართული კომიტეტის ისტორია, რადგან ამ საკითხზე არქივשი 
ცოტა დოკუმენტია. როგორც პოლონეთის სოციალური დაცვის სამინისტროს ინსპექტირებამ აჩვენა, 
კომიტეტი კარგად არ ინახავდა დოკუმენტაციას და არქივს. მხოლოდ 1930-იანი წლების שუა ხანებשი 
დაიწყო שეხვედრის ოქმების მომზადება. პოლონურ არქივשი დაცულია პოლონეთשი საქართველოს 
კომიტეტის საქმიანობის שესახებ რამდენიმე დოკუმენტი, მაგრამ ისინი ამ ორგანიზაციის 
უმნიשვნელოვანესი საქმიანობის განხილვის საשუალებას იძლევა. რა თქმა უნდა, მეტი ინფორმაცია 
მოიპოვება ქართულ არქივებשი, რომლებიც უცნობია პოლონელი მეცნიერებისთვის.  
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ვახტანგ ლიჩელი 
(საქართველო, თბილისი) 

ერთი მოსაზრება ორი არქეოლოგიური ფაქტის შესახებ 
 

 გრაკლიან-ფაქტი დადასტურდა; გრაკლიანის აღმოჩენებს საქართველოს ძველი ისტორიის-
თვის განსაკუთრებული მნიשვნელობა აქვს. 

 ძეგლი ორი ძირითადი ნაწილისაგან שედგება: სამაროვანი და ნამოსახლარი. გორაზე, 
რომელიც მრავალფენიანი ძეგლია და რომელზეც დადასტურებულია 11 სხვადასხვა პერიოდის 
ნაשთი პალეოლითიდან (დაახლოებით 1 800 000 წელი) ვიდრე ადრექრისტიანულ ხანამდე (ახ.წ. IV-V 
საუკუნეები), უკანასკნელ წლებשი ორი უაღრესად საინტერესო ფაქტი გამოვლინდა. 

სამაროვანი. გათხრილია 365 სამარხი და მოიცავს პერიოდს ადრე ბრინჯაოს ხანიდან (ძვ.წ. IV 
ათასწლეული) ვიდრე ახ.წ. IV-V საუკუნეებამდე. ტოპოგრაფიის თვალსაზრისით სამაროვანი ორ 
ძირითად ნაწილად იყოფა- I და II ტერასებზე განლაგებულია ძირითადად, ბრინჯაოს ხანის, ხოლო 
III და IV ტერასებზე – აქემენიდური და პოსტ-აქემენიდური ხანის სამარხები. 

ნამოსახლარი. არქიტექტურული ნაשთები, რომლებიც ფუნქციურად სხვადასხვაგვარია 
(საცხოვრებელი, სამეურნეო, საკულტო, საწარმოო), ძირითადად, განეკუთვნება ძვ.წ. II-I 
ათასწლეულებს. გაცილებით ადრეული שენობები განადგურებულია სწორედ ამ ხანის ნაგებობების 
მשენებლობის დროს.  

დღეისათვის მხოლოდ III და IV ტერასებზე გამოვლენილია 17 ნაგებობა.  
პირველი არქეოლოგიური ფაქტი: წარწერა - ძვ.წ. II ათასწლეულის მიწურულისა და I ათას-

წლეულის დასაწყისის שენობები განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ამ ხანის სამლოცველოשი 
აღმოჩენილი წარწერების კონტექსტשი. განსაკუთრებით საყურადღებოა წარწერა „B“, რომელიც 
ძვ.წ X საუკუნით თარიღდება. გრაფიკული თვალსაზრისით იგი ახლოა არამეულთან, თუმცა 
გვხდება განსხვავებული ნიשნებიც. 2018 წელს აღმოჩნდა ქვის ლანგარზე ამოკვეთილი „B“ წარ-
წერის ასოებით שესრულებული კიდევ ერთი მოკლე წარწერა, რომელשიც, ჩემი აზრით, საუბარია 
იმაზე, რომ ამ ქვის ლანგარשი ორი „იბერიული მინა“ ხორბალი (ანუ 2X363 = 726 გრ.) ეტევა. 

მეორე არქეოლოგიური ფაქტი: საწონები - გრაკლიან გორაზე აღმოჩნდა საწონების დიდი 
რაოდენობა, რომლებიც ექვსი სხვადასხვა ფორმით გამოირჩევა. ყველა მათგანი 363 გრამის 
ჯერადია. ეს არის ადგილობრივი წონის ერთეული (მე მას „იბერიული მინა“ ვუწოდე), რომელიც 
ქრონოლოგიურად წარწერების გამოყენების ხანას ემთხვევა და მეორე უმნიשვნელოვანეს 
ინტელექტუალურ ინოვაციას წარმოადგენს (שეად. ზემოთ ნახსენები საწყაო, რომლის ტევადობა 
არის ორი იბერიული მინა) ცნობილია, რომ მას שეუძლია უჩვენოს აზროვნების שესაძლებლობა 
აბსტრაქტული რიცხვებისა და კომპლექსური მათემატიკური ურთიერთობების თვალსაზრისით; 
ამასთან, ის ხელს უწყობს მეცნიერების წარმოשობის ჩანასახების წარმოჩენას. გარდა ამისა, 
აღიარებულია, რომ საწონებისა და წონის სისტემის აღმოჩენა არის კაცობრიობის ადრეული 
ინტელექტუალური განვითარების უმნიשვნელოვანესი ფაქტია. 

Aამდენად, ამ ორი არქეოლოგიური ფაქტის שესახებ (წარწერა, საწონები) მხოლოდ ერთი 
მოსაზრება שეიძლება არსებობდეს: ეს ფაქტები რეალური დასტურია იმისა, რომ აღმოსავლეთ 
საქართველოשი (ქართლשი) მცხოვრები საზოგადოება ძვ.წ. X საუკუნეשი სარგებლობდა ყველა იმ 
ინტელქტუალური მიღწევით, რითიც მახლობელი აღმოსავლეთი დაწინაურებული სახელმწიფოები, 
რაც ერთი მხრივ, ადგილობრივი საზოგადოების მაღალი ინტელექტუალური განვითარების 
დასტურია, ხოლო მეორე მხრივ, უჩვენებს იმას, რომ საზოგადოების სოციალურ-პოლიტიკური 
სტრუქტურა მისულია სახელმწიფოებრივი ორგანიზაციის დონემდე. 
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თამარ ლომთაძე, გიორგი გოგოლაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

ებრაელთა ქართულის სტატუსი: საკითხის მნიშვნელობისათვის 
 
ქართველ ებრაელთა ქართული მეტყველების שესწავლას ორმხრივი ინტერესი ახლვს: ერთი 

მხრივ, ქართველოლოგიური და, მეორე მხრივ, სემიტოლოგიური; ორივე ეს მხარე თავისთავად მოი-
ცავს სხვადასხვა ასპექტს: თეორიული ლინგვისტიკის, სოციოლინგვისტიკის, დიალექტოლოგიისა 
თუ კულტუროლოგიის თვალსაზრისით... 

ქართველ ებრაელთა მეტყველების שესწავლა დაწყებული იქნა მეოცე საუკუნის დასასრულს; 
დღეისათვის მიღებულია საინტერესო שედეგები; წარმოჩნდა საკვლევი პრობლემებიც; უპირველე-
სად – რა არის ქართველ ებრაელთა მეტყველების სტატუსი? ეს პრობლემა საინტერესოა, ერთი 
მხრივ, ქართული დიალექტოლოგიის პოზიციებიდან (1) და, მეორე მხრივ, „ებრაული ენების“ გადა-
სახედიდან (2). 

ებრაელთა მეტყველების სტატუსის გარკვევას აქვს განსაკუთრებული მნიשვნელობა 
ქართველური ენობრივი სივრცის აღწერის სრულყოფისათვის; მეორეც, ქართველ-ებრაელთა 
მეტყველების ადგილის განსაზღვრისათვის „ებრაელთა ენების“ არსებულ კლასიფიკაციაשი.  

XX საუკუნეשი ებრაელთა კომპაქტური დასახლებები არსებობდა მთელ საქართველოשი; שესა-
ბამისად, ქართველი ებრაელები ცხოვრობდნენ სხვადასხვა ქართველურ დიალექტურ გარემოשი: ამ 
თვალსაზრისით (1) პასუხგასაცემია კითხვები: ა) როგორია სხვადასხვა კუთხის ქართველ ებრაელ-
თა მეტყველების მიმართება იმ ქართულ დიალექტთან, რომლის წიაღשიც ის არსებობს? ბ) რა არის 
საერთო და რა – განსხვავებული სხვადასხვა კუთხის ქართველ ებრაელთა მეტყველებაשი; გ) ქარ-
თველ ებრაელთა ქართული მეტყველება ერთი ნაირსახეობაა ქართული ენისა თუ არა?  

სხვადასხვა ქვეყანაשი გაფანტული ებრაელთა მეტყველების שესასწავლად ჩამოყალიბდა 
„ებრაელთა ენების שედარებითი ლინგვისტიკა“; ჯერ რუსეთისა და שემდგომ საბჭოთა იმპერიების 
ეროვნულ-ენობრივი პოლიტიკის გამო ქართველ-ებრაელთა მეტყველების שესწავლა საერთო მი-
ზანს გამოეთიשა. ეს გზა გასავლელია, რაც, ერთი მხრივ, ლინგვისტიკის განვითარებისათვის მნიש-
ვნელოვანი שენაძენი იქნება და, მეორე მხრივ – პრესტიჟი. 

 
 
 

მაია ლომია, რამაზ ქურდაძე, ქეთევან მარგიანი, ნინო ჭუმბურიძე 
(საქართველო, თბილისი) 

ორმაგი უარყოფის ქრონოლოგიური უწინარესობის საკითხი: 

ქართული სალიტერატურო ენისა და დიალექტების ურთიერთმიმართება 
 
უარყოფა უნივერსალური და რთული კატეგორიაა; იგი სხვადასხვა ენობრივ დონეზე გამოი-

ხატება და ფუნქციურ-სემანტიკურად მრავალფეროვანია. უარყოფასთან დაკავשირებული სტი-
ლურ-გრამატიკული და პრაგმატიკული პროცესები ყოველთვის ერთნაირად არ არის გამოხატული 
თვით მონათესავე ენებשი. ერთ-ერთი ასეთი მოვლენაა ორმაგი უარყოფა (უარყოფის ინტენ-
სიფიკაცია), რომელიც განსხვავებულადაა წარმოდგენილი ქართველურ ენებשი; კერძოდ, დამა-
ხასიათებელია ქართული სალიტერატურო ენისთვის, ხოლო სხვა ქართველურ ენებשი (მეგრულשი, 
ლაზურსა და სვანურשი) არ დასტურდება. აღსანიשნავია, რომ ორმაგი უარყოფა (წინადადებაשი 
ერთდროულად უარყოფის გამოხატვის ორი საשუალება) ძველი ქართული ენის ორიგინალურ და 
თარგმნილ ძეგლებשი X-XI საუკუნეებამდე არ მოგვეპოვება.  

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ ორმაგი უარყოფის გაჩენა ენაשი 
ადამიანის ცნობიერი სფეროს დაკვეთაა. საჭიროების დროს არასალიტერატურო ქართველური 
ენები ორმაგი უარყოფის ეფექტს სხვა ენობრივი საשუალებებით აღწევენ და არ მიმართავენ სა-
კუთრივ ორმაგ უარყოფას. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესა თუ ის ენობრივი მოვლენა დიალექ-
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ტებსა და არასალიტერატურო ქართველურ ენებשი მსგავსი საשუალებებით არის გამოხატული, რაც 
სავსებით ბუნებრივია, რამდენადაც დიალექტებიც და არასალიტერატურო ენებიც ზეპირმეტყვე-
ლების ქარგაზეა აგებული. მეგრულ-ლაზურისა და სვანურის მონაცემების, ასევე ქართული ენის 
ზოგიერთი დიალექტის მონაცემთა გათვალისწინებითაც, שეიძლება ვიფიქროთ, რომ სალიტერა-
ტურო ენაשი ორმაგი უარყოფის ჩამოყალიბება დიალექტების საფუძველზე არ უნდა მომხდარიყო. 

 
 
 

 ჰიროტაკე მაედა  
(იაპონია, ტოკიო), 

თამარ ლეკვეიშვილი  
(საქართველო, თბილისი) 

ქაიხოსრო სააკაძის, გიორგი სააკაძის ძმის, ცხოვრებაზე 
 
ქაიხოსრო სააკაძე გიორგი სააკაძის ძმა იყო. ქაიხოსროს სახელი რამდენიმე ქართულმა 

დოკუმენტმა שემოგვინახა და მისი ცხოვრების שესახებ თითქმის არაფერია ცნობილი. ფაზლი ხუ-
ზანი, სპარსი მოხელე და ისტორიკოსი, თავის ნარომשი Afzat al-Tavarikh აღნიשნავს, რომ ქაიხოსრო 
სააკაძე დაიღუპა ბაღდადის ალყისას, 1623 წ. ჩვენს მოხსენებაשი, ქართული და სპარსული 
წყაროების ურთიერთשეჯერების საფუძველზე, წარმოვაჩენთ ქაიხოსრო სააკაძის ცხოვრებასა და 
მოღვაწეობას. მისი, როგორც ყველაზე ძლიერი ქართველი თავადის ძმის, საქმიანობა კარგად 
აჩვენებს აღნიשნული ხანის საქართველოს საשინაო და საგარეო ვითარებას. 

 
 

 

ვენერა მაკარიანი, ანი ავეტისიანი  
(სომხეთი, ერევანი) 

დაღესტანთან დაკავშირებული ხელნაწერები: ისტორია, ენა 

(მატენადარანის არაბულ ხელნაწერთა კოლექცია) 
 
მოხსენებაשი წარმოდგენილია ექვსი ხელნაწერი, რომლებიც დაღესტანს שეეხება. ხელნა-

წერები שესრულებულია არაბული დამწერლობით; ინახება მესროპ მაשტოცის სახელობის მა-
ტენადარანשი. 

ხუთი ხელნაწერი „დერბენტ-ნამეს“ XIX საუკუნის პირია. ორი პირი שესრულებულია არაბულ 
ენაზე, ორი - ოსმალური თურქულით, ერთიც - ლაკურ ენაზე, რომელსაც ოსმალურ-თურქული თარ-
გმანიც ახლავს. ხელნაწერები სამ სხვადასხვა კრებულשია მოთავსებული. 

მეექვსე ხელნაწერი თემატურად არ უკავשირდება დასახელებულ კრებულებს, მაგრამ ენობრი-
ვად ისიც დაღესტანს שეეხება. ეს არის ალი ალ-ქაბირ ალ-ყუმუხის რელიგიური שინაარსის ნაשრომი 
„მუხთასარ ალ-საღირ“ დაღის ენაზე. 

მომხსენებლები ყურადღებას ამახვილებენ ხელნაწერთა მნიשვნელობაზე, მათ კოდიკოლოგიურ 
და ტექსტოლოგიურ თავისებურებებზე. 

მოხსენება დააინტერესებს დაღესტნის ისტორიითა და ენით დაინტერესებულ სპეციალისტებს. 
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გორ მარგარიანი 
(სომხეთი, ერევანი) 

შუა საუკუნეების საგადასახადო ტერმინები: ხალაი, ღალა და ყალანი 
 
მოხსენების მიზანია, გაარკვიოს საგადასახადო ტერმინის ხალაი ეტიმოლოგია და მნიש-

ვნელობა, ხალაის, როგორც ვალდებულების, მოქმედება სომხეთשი განვითარებულ שუა საუკუ-
ნეებשი; ახსნას, აგრეთვე გადასახადის שემოღების მექანიზმი და სუბიექტები. ეს ტერმინი ნაკლებად 
არის ცნობილი; ძირითადად, XI-XII სს. ეპიგრაფიკულ ძეგლებשი დასტურდება და მისი არსი ბო-
ლომდე არ არის გარკვეული. არსებობს მცდელობა, ტერმინი განიმარტოს როგორც ღვინოზე ან ვე-
ნახზე დაწესებული გადასახადი. ეს ვალდებულებაც გაიგივებულია სხა ცნობილ გადასახადებთან. 
ჩვენ שევეცადეთ აგვეხსნა ტერმინი და მისი მნიשვნელობა საქართველოשი დამოწმებული გადასა-
ხადის ღალა שესწავლის გზით. ღალა ცნობილია არაბთა ბატონობის დროიდან. უკვე XIX ს-ის დასა-
წყისიდან ცდილობენ ახსნან ღალას, როგორც გადასახადის რაობა საქართველოს ეკონომიკურ 
ცხოვრებაשი, თუმცა ამ ტერმინის განმარტება არ ყოფილა ბოლომდე გამოკვლეული. ამიტომ, ჩვენ, 
ღალასა და ხალაის პარალელურ שესწავლასთან ერთად, თავს მოვუყრით და განვიხილავთ ადრე 
გამოთქმულ თვალსაზრისებს და განმარტებებს; წარმოვადგენთ დასაბუთებულ დასკვნას ჩვენთვის 
საინტერესო მოვლენაზე. 

 
 
 

პარმენ მარგველაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

რუსთველის ტექსტის „დაუსრულებლობის“ გამო 
 
ვეფხისტყაოსნის ყველა, ვრცელი თუ მოკლე რედაქცია, მათ שორის ვახტანგისეული და ე.წ. 

„არტანუჯული“ ვერსიები, სხვადასხვა სისრულით, მაგრამ აუცილებლად გვთავაზობს ტარიელისა 
და ნესტან-დარეჯანის ინდოეთשი დაბრუნებისა და გამეფების ამბავს და თავისებურად ცდილობს 
ტექსტის კომპოზიციურად „שეკვრას“ თუ დასრულებას, მაგრამ არც ერთი ეს ამბავი არ უნდა ეკუთ-
ვნოდეს რუსთველს – ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანის ინდოეთשი დაბრუნება და მათი გამეფება 
არის რუსთველის ტექსტით ინიციირებული, მაგრამ არა რუსთველის, არამედ სხვათა მიერ 
  .ეთავებული“ ამბავიש„

დაბოლოების ნაწილשი ვეფხისტყაოსნის ხელნაწერთა და გამოცემათა ერთმანეთისაგან გან-
სხვავებულობა და რუსთველის ტექსტის „პირველ წიგნად“ სახელდების ტრადიცია განაპირობა 
რუსთველის ტექსტის განზრახ „დაუსრულებლობამ“, პოემის დედნის სემანტიკურმა სტრუქტურამ, 
რომელიც არის რუსთველის განზრახვითი ქმედების, რუსთველური „שაირობის“ არსებითი რესურსი 
და მექანიზმი. 

რუსთველის ტექსტის „დაუსრულებლობის“ שთაბეჭდილების წყაროა მისი ფუნქციური დანიש-
ნულება და „שაირობისთვის“ მოხმობილი ლიტერატურული ხერხი, რომელიც ეფუძნება მოשაი-
რეთათვის ისეთი დასრულებული ვერბალური საკომუნიკაციო ერთეულის שეთავაზებას, რომელიც 
პროლოგთან ძირითადი ტექსტის თავსებადობის გადამოწმებას, განსჯასა და ძიებას ახალისებს. 
რუსთველის ტექსტი არის დიალოგური კომუნიკაციისათვის გათვალისწინებული სასწავლო-სახელ-
მძღვანელო ფუნქციური დანიשნულების დასრულებული ენობრივი ერთეული, „ამბის დასაწყისი 
პირველი“, „პირველი წიგნი“ `სწავლისათვის მოשაირეთასა, თანამედროვე ტერმინოლოგიით კი, რე-
ფერენციის ობიექტად გამიზნული ტექსტი, რომელიც ადრესატს, ერთი მხრივ, წარმოუჩენს და 
განუმარტავს რეფერენციის ელემენტს, ვეფხისტყაოსანს, და, მეორე მხრივ, აძლევს საყრდენ 
პლატფორმას ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანის მიჯნურობის პერსპექტივის განხილვისათვის და 
რუსთველის საღმრთო „שაირის“ საღმრთოდ გაგონებისა და שესმენისათვის.  
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როსტევანის მიერ თინათინისა და ავთანდილის ცოლ-ქმრობის კურთხევითა და ავთანდილის 
გახელმწიფების მნიשვნელოვანი აქტით, რუსთველმა არაბეთשი დაწყებული ამბავი არაბეთשივე და-
ასრულა და სანიმუשოდ სრულქმნა. მან, ორგმირიან სიუჟეტשი, დაკარგვა-ძებნა-პოვნის მითოლოგი-
ური სქემის שესატყვისად ასევე დაასრულა ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანის მიჯნურობის ამბავი, 
მაგრამ მათი ინდოეთשი დაბრუნების პრობლემა, როგორც განსჯის, ანალიზისა და ამოხსნისათვის 
 აირეებს. სწორედשესთავაზა მოש ექუჩებულ ამოცანათა კრებული, გამოწვევად განუსაზღვრა დაש
ამ თვალსაზრისით და ამ პირობით, ამ პრაგმატიკის გათვალისწინებით არის მტკიცედ სტრუქტუ-
რირებული წამახალისებელი რიტორიკული დისკურსი „რუსთველური `שაირი“ „დაუსრულებელი“.  

 
 
 

მაგომეტბაშირ მატიევი  
(რუსეთი, ინგუშეთი, მაგასი) 

ინგუშური ნართების ეპოსის ეთნოგრაფიული რეალიები 
 

როგორც ცნობილია, ინგუשური ნართების ეპოსი ერთ-ერთb ყველაზე ძველია. ფორმირებისა 
და განვითარების პროცესשი, მან ერთგვარად שთანთქა მანამდე არსებული, გაცილებით უფრო 
ძველი ფოლკლორული ჟანრები. არაერთი მეცნიერის (მაგალითად ე. კრუპნოვი, უ. დალგატი, ი. 
დახკილგოვი, ა. მალსაგოვი, ა. გუტოვი და სხვ.) აზრით, ინგუשური ნართების ლეგენდები ოდესღაც 
სიმღერებისა და პროზაული ფორმებით არსებობდა, თუმცაღა მათი ჩაწერა და გამოქვეყნება 
მხოლოდ მე-19 საუკუნის მიწურულსა და 20- საუკუნის დასაწყისიდან დაიწყო, რა დროსაც ეპოსის 
სასიმღერო ვერსიები უკვე დავიწყებული იყო. ყოველივე ზემოთქმულის მიუხედავად, ინგუשური 
ნართების ლეგენდების პროზაულ ვერსიებשიც კი უამრავი საინტერესო ეთნოგრაფიული ფაქტია 
 .ემორჩენილიש

ისინი განადიდებენ და აიდეალებენ ზოგიერთ ცხოველსა და ფრინველს, მაგალითად მგელს, 
-ავარש .ემწეები არიანש ავარდენს, ირემსა და მტრედს. თითოეული მათგანი ეპიკური გმირებისש
დენი გმირს გზას უჩვენებს, მტრედი გმირის დედას მისი ზიანის שესახებ აცნობს და ა.ש. 

საგმირო ეპოსის ენაשი წარმოდგენილია მთელი რიგი ნიשნებისა, რომლებიც არც ინგუשური 
ფოლკლორის სხვა ჟანრებשი და არც თანამედროვე ინგუשურ ენაשია წარმოდგენილი. გავეცნოთ 
რამდენიმე მაგალითს:  

siig sanna koacha dy - ნაპერწკალივით ცხელი რაשი;  
Iaddal goamyenna - მשვილდივით მოიდრიკა;  
Siina of Khokkha - ლურჯი, როგორც მტრედი;  
czechka (mass) malar - სწრაფად მათრობელი სასმელი;  
yilbaziy buka t1a selahashk va sanna - როგორც ელვა იბლისის ზურგზე. 
განსაკუთრებით საინტერესოა ინგუשური ეპოსის שემდეგი ეპიზოდი: გმირის დას ატყობი-

ნებენ ძმის გარდაცვალებას. იგი იმდენად დათრგუნულია მწუხარებით, რომ არ ძალუძს ტანის 
სწორად დაჭერა და ამაგრებს მას „იბლისის კლანჭებით“ (yilbaza m1arash) ანუ ხის ან ლითონის 
ფირფიტებით. ინგუשური ფოლკლორის არცერთ სხვა ჟანრשი მსგავსი არაფერია ნათქვამი. 

ეპოსשი უამრავი ჰიპერბოლაცაა გამოყენებული. მათი უმეტესობა საგმირო საქმეების აღ-
წერისას გვხვდება. მაგალითად, კალოი კანტი კლდის უზარმაზარ ლოდებს ყრის თერგשი; გამოქვა-
ბულს ხერგავს იმხელა ფილებით, რომ 63 მოწინააღმდეგესაც არ שეუძლია მისი ადგილიდან 
დაძვრა.  

თერგს სიმღერებשი ბევრ ადგილას ვხვდებით. ის ერთგვარ ზღვარს წარმოადგენს „ჩვენსა“ და 
„მოწინააღმდეგის“ სამყაროებს שორის. მას ალერსიანად მიმართავენ და ლურჯთვალებას უწო-
დებენ; გმირები უფროსი თანამებრძოლივით ესალმებიან.  

ეპოსשი ასევე ხשირია სისხლიანი שურისძიების მაგალითებიც. ისინი ეპიკური გმირის იდეა-
ლიზაციის განმტკიცების ელემენტებს წარმოადგენენ იმდენად, რამდენადაც გმირი მოწინააღმდეგეს 
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ღია და პატიოსან ბრძოლაשი კლავს, არ שეურაცხყოფს მიცვალებულის გვამს, მას გარეული ცხოვე-
ლებისა და ფრინველებისაგან მალავს და ა.ש. ამდენად, ის კეთილשობილურად იქცევა. წარმოდგენილი 
მაგალითები უჩვენებს, რომ ინგუשური ნართების ეპოსი ღირებული ეთნოგრაფიული წყაროა. 

 
 

გიორგი მაჭარაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

ავტოკეფალია და ეკლესიოლოგია 
 

2019 წლის იანვარשი კონსტანტინოპოლის საპატრიარქომ ავტოკეფალია მიანიჭა უკრაინას, 
რამაც ბევრი წინააღმდეგობა და უთანხმოება გამოიწვია. მართლმადიდებელი ეკლესიების უმეტე-
სობამ (ჯერ კიდევ) არ ცნო უკრაინის ავტოკეფალია, მათ שორის საქართველომ. 

 ავტოკეფალიას სხვადასხვა ასპექტი აქვს (კანონიკური, ეკლესიოლოგიური, ისტორიული და 
ეროვნული). თვით ავტოკეფალიის ცნების განსაზღვრებაც კი არ არის მარტივი. განსხავავებული 
მიდგომებია ასევე ავტოკეფალიასთან დაკავשირებულ მრავალ საკითხთან, მაგალითად: ვის აქვს ავ-
ტოკეფალიის მინიჭების უფლება? არის ეს მუქმივი/სტატიკური კანონიკური სტატუსი, თუ שესაძ-
ლებელია მისი გაუქმება? აქვს თუ არა ავტოკეფალურ სინოდს უფლება, არ დაეთანხმოს კრეტის 
კრების გადაწყვეტილებებს? პატრიარქ ბართლომეოსის თანახმად, კრეტის კრების დოკუმენტები 
სავალდებულოა იმ ეკლესიებისთვისაც, რომლებსაც არ მიუღიათ მის მუשაობაשი მონაწილეობა. სა-
ქართველო ერთ-ერთი მათგანია.  

სერბეთის ეკლესიის სინოდმა არ დაუჭირა მხარი კრეტის კრების გადაწყვეტილებებს, მაგრამ 
სერბეთის პატრიარქმა ხელი მოაწერა მათ. שედეგად, ოფიციალურად გამოცხადდა, რომ სერბეთის 
ეკლესიამ მიიღო კრეტის დოკუმენტები. ამ שემთხვევაשი საკითხი ასე დგება - ვის ეკუთვნის ავტო-
კეფალური ეკლესიის უმაღლესი ხელისუფლება, მხოლოდ პირველ იერარქს, თუ სინოდს? 

სხვა საკვანძო საკითხი, რომელიც პირდაპირ განსაზღვავს ავტოკეფალური ეკლესიების უფ-
ლებრივ მდგომარეობას, დაკავשირებულია პენტარქიასთან, რომელიც მრავალი საუკუნის მანძილ-
ზე აღარ არსებობს, მაგრამ მისი ხელახლა שექმნის სურვილი თუ მცდელობა 2011-שი ისევ გამოჩნდა. 
პენტარქიის წევრებს სხვა ავტოკეფალურ ეკლესიებზე უფრო მეტი უფლებები უნდა ჰქონდეთ. 
კვიპროსის ეკლესია, რომელსაც ისტორიულად არასოდეს ჰქონია ასეთი სტატუსი, არასოდეს ყო-
ფილა პენტარქიის წევრი (მისი პირველი იერარქი პატრიარქის ტიტულსაც არ ფლობს), ახლა უკვე 
განახლებული პენტარქიის მეხუთე წევრად განიხილება. ხომ არ ხდება ამით სხვა ავტოკეფალური 
ეკლესიების კანონიერი უფლებების დაკნინება?  

ავტოკეფალიასთან დაკავשირებულ ამ საკითხებს, რელიგიურთან ერთად, სახელმწიფოებრივი 
მნიשვნელობაც აქვს.  

 
 
 

ნელი მახარაძე 
(საქართველო, თბილისი) 

უცნობი ეტიმოლოგიის ბერძნული ლექსემა 

ἀβέλτερoς და მისი ქართველური პარალელები 
 
ბერძნული ენის განმარტებითი თუ ეტიმოლოგიური ლექსიკონების ავტორთა მიერ (სვიდა, 

დიმიტრაკოსი, ფრისკი, שანტრენი, ბუაზაკი, ბაბინიოტისი...) გაზიარებულია ბერძნული ზედსარ-
თავი სახელის ἀβέλτερoς –ის ლექსიკოგრაფ ჰესიხიოსის (ახ.წ. V ს.) ეტიმოლოგია, რომლის 
თანახმადაც, აღნიשნული სიტყვის ფუძედ ივარაუდება ἀγαθός (კარგი, კეთილი, აზრიანი...) 
ზედსართავი სახელის שედარებითი ხარისხის სუპლეტური ფორმა βελτίων (ეპ. იონ. βέλτερoς), α- 
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თავსართით (α-privatium), რომელიც სიტყვას ძირითადი שინაარსის საპირისპირო მნიשვნელობას 
ანიჭებს (გონიერი – უგონო, უგნური; აზრიანი – უაზრო და ა.ש.). რ. ბეეკესის მოწმობით, ამ ეტი-
მოლოგიაשი მეცნიერთაგან პირველმა שეიტანა ეჭვი ვაკერნაგელმა, რომელმაც თავსართი α- 
(ალფა) გაურკვეველი წარმომავლობის პრეფიქსად მიიჩნია, ხოლო თავად რ. ბეეკესმა სიტყვის წარ-
მომავლობა საერთოდ დაუდგენლად ჩასთვალა – წინაბერძნული שეიძლება იყოსო. 

 ამ კონტექსტשი ყურადსაღებია ქართველურ ენებსა და დიალექტებשი ფართოდ გავრცე-
ლებული, ბერძნულთან ფორმით და სემანტიკით თანმხვედრი ლექსემა ბენტერა, უამრავი სიმბო-
ლურ-ექსპრესიული გადატანითი მნიשვნელობებით, ხმაბაძვითი ფონეტიკური გარდასახვებით, 
სემანტიკური გადასვლებით და, ამავე დროს, ძირეული, საყრდენი მნიשვნელობის שენარჩუნებით, 
რაשიც იგულისხმება שემდეგი:  

ბენტერა-ს ჩვენ განვიხილავთ როგორც კომპოზიტს, שედგენილს ორი სრულხმოვნიანი მორ-
ფემული ელემენტით და მიმღეობის მაწარმოებელი საერთოქართველური -ა სუფიქსით: ბენ-ტერ-ა, 
განმარტებით „ბნელად მტრველი“ (ბნელი+ტრვა), ანუ დაბნეულად, უხეიროდ, უგზოუკვლოდ, 
მოსიარულე, მოხეტიალე, უჭკუო, უაზრო, თავგზააბნეული და მისთანანი. ლექსემის არქაულობას 
ადასტურებს კომპოზიტის שემადგენელ ძირეულ მორფემათა სრულხმოვნიანობა – (CVC კანო-
ნიკური კონსტრუქცია), ლექსემა ბნელ-ის საერთო-ქართველური არქეტიპი *ბან||*ბუნ>ბნ – (მ. ჩუ-
ხუა, ჰ. ფენრიხი), პოლისემანტური ტრვა ფუძის არქეტიპი *ტარ||ტერ>ტრ, კომპლექსური მეთოდო-
ლოგიით שესწავლილი თ. ცქიტიשვილის მიერ და აღიარებული საერთოქართველურ-ინდოევროპულ 
იზოგლოსად. 

მოხსენებაשი წარმოდგენილი იქნება ჰიპოთეზის დამადასტურებელი სათანადო არგუ-
მენტაცია.  

 
 

შორენა მახაჭაძე 
(საქართველო, ბათუმი) 

ნიაზ ზოსიძის შემოქმედება და “Nonfiction“ ჟანრის თავისებურებანი 
 
ნიაზ ზოსიძის שემოქმედება Nonfiction ჟანრის ძალიან საინტერესო ნიმუשებს שეიცავს, ესენია: 

„ნეტაი ადრე მოსულიყავით“ (2018), „გომარჯოს ფერეიდანს“ (2019), „ახლა სიკვდილი არ שეიძლება“ 
(2020), „ცრემლს ნუ გამატან“ (2020). მათ ერთი საერთო გააჩნიათ: ავტორი გადმოგვცემს თავის 
მოგზაურობათა שთაბეჭდილებებს, მაგრამ მწერლის მოგზაურობის მიზანი არ არის სხვადასხვა 
ქვეყნის ღირსשესანიשნაობების გაცნობა/დათვალიერება ან ხალხის ცხოვრების თავისებურებების 
გაცნობა. მწერალი, ერთგვარად, დროשი მოგზაურია, საქართველოს ისტორიის არცთუ ბედნიერი 
ეპოქის ფურცლებს שლის, იმ ნამსხვრევებსა და ფრაგმენტებს აგროვებს, აკვირდება, სწავლობს,       
21-ე საუკუნეשი ჯერ კიდევ რომ שემორჩენილა წარსულიდან; ფეხდაფეხ მოივლის და დაეძებს 
წინაპართა ნაკვალევს ტაო-კლარჯეთსა თუ ფერეიდანשი. ასე ჩაუდგა კვალשი ნიაზ ზოსიძე ირანსა 
და თურქეთשი მცხოვრებ ქართველებს, שეეცადა მათი მინავლებულ-ჩამქრალი ქართული 
მოგონებების გამოცოცხლებას და სიტყვაשი მოქცევას.  

რა დასკვნების გამოტანა שეგვიძლია ნიაზ ზოსიძის שემოქმედების ანალიზის საფუძველზე? - 
უპირველესად, ეს ტექსტები ჟანრობრივად “Nonfiction”-ს განეკუთვნება. ამ ჟანრשი მთავარია 
ფაქტის, ამბის მიმართ ავტორის სუბიექტურ-ემოციური დამოკიდებულება, მისეული აღქმა, ხედვა, 
განწყობა, ის გრძნობები, რომლებსაც რეალურად მომხდარი მოვლენა იწვევს/აღძრავს მასשი. 
ამდენად, თხრობის ის გულწრფელი მანერა, სადა, სწორხაზობრივი, მკაფიო და გასაგები სასაუბრო 
მეტყველება, რომელიც ასე დამახასიათებელია ნიაზ ზოსიძისთვის, ამ ჟანრის ერთ-ერთ მთავარ 
ნიשნად უნდა ჩავთვალოთ.  

 აუცილებლად უნდა გავუსვათ ხაზი ამ ტიპის ტექსტების კიდევ ერთ თავისებურებას: ფაქტის 
ობიექტურობა პლუს ხაზგასმული სუბიექტური პოზიცია ავტორისა, მისი ემოციური დამოკიდებუ-
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ლება მოვლენებისა თუ კონკრეტული პირების მიმართ. არ უნდა დავივიწყოთ ავტორის განსაკუთ-
რებული ყურადღება დეტალებისადმი და სხვადასხვა პირების პორტრეტების שექმნის ხელოვნებაც.  

ერთი სპეციფიკური ხერხიც აქვს ნიაზ ზოსიძეს და მას, პირობითად, „დროשი მოგზაურობა“ 
-ეש ეიძლება დავარქვათ. ამით ავტორი ახერხებს, დროის სამი განზომილების ერთიანობის განცდაש
მოიტანოს თხრობაשი. ამასთან ერთად, ისტორიული წიაღსვლების, ცნობილი თუ უცნობი ეპიზოდე-
ბის გახსენების שემდეგ ის უკვე მკვეთრად ცვლის თხრობის ინტონაციას, ტემპს, დინამიკას და უკ-
ვე მოგზაურის ჩანაწერებს გვთავაზობს. 

ნიაზ ზოსიძის ტექსტები გვარწმუნებს, რომ “Nonfiction”-ისთვის დამახასიათებელია, თუ שეიძ-
ლება ასე ითქვას, שიგაჟანრული ეკლექტიზმიც: მასשი ავტორისეულმა თხრობამ שეიძლება ჩანახა-
ტის, მინიატურის, ნოველის ფორმა მიიღოს (ეს განსაკუთრებით დამახასიათებელია წიგნისთვის 
„ახლა სიკვდილი არ שეიძლება“), რომელთანაც მשვიდობიანად თანაარსებობს მეცნიერთა მიერ 
მოწოდებული ცნობები, ისტორიკოსთა ჩანაწერები, დოკუმენტური თუ მდიდარი ეთნოგრაფიულ-
ფოლკლორული მასალა, რომელსაც დიდი მეცნიერული ღირებულება გააჩნია. 

ნიაზ ზოსიძის ტექსტები პოსტმოდერნისტული მეტაპროზის ნიשნებსაც ატარებს. ავტორი 
არაერთხელ მიმართავს თვითრეფლექსიას, გვიხსნის თავისი წერის მანერას, ისტორიით 
დაინტერესების მიზეზებს.  

ასე რომ, “Nonfiction” ჟანრის უმთავრესი თავისებურება არის ფაქტის, მოვლენის, ამბის მხატ-
ვრულ-ესთეტიკურ მოვლენად გარდაქმნა ისე, რომ მკითხველს ეჭვი არ שეეპაროს მის რეალურობა-
 ი, ამასთან, მკაფიოდ იგრძნოს ავტორის სუბიექტური დამოკიდებულება ამ ფაქტისადმი. ეს ამბებიש
ამოღებულია ხალხის (ამ שემთხვევაשი - ფერეიდნელებისა თუ მუჰაჯირების) კოლექტიური მახსოვ-
რობის ყულაბიდან და მხატვრულად სახეცვლილნი, გრძნობად-კონკრეტული მომენტებით გამდიდ-
რებულნი ისევ უბრუნდებიან საზოგადოების არქეტიპთა განძთსაცავს, რათა, საჭიროების שემ-
თხვევაשი, კვლავ გააქტიურდნენ და ჩაერთონ ეროვნული იდენტობისათვის ბრძოლაשი. სწორედ 
ამიტომ აქვს “Nonfiction” ჟანრის ნაწარმოებებს, კერძოდ, ნიაზ ზოსიძის ჩვენ მიერ გაანალიზებულ 
ტექსტებს არა მარტო მხატვრული, არამედ დიდი שემეცნებით-მეცნიერული ღირებულება და, 
გადაუჭარბებლად שეიძლება ითქვას, ნაციონალურ-პოლიტიკური დანიשნულებაც.  

 
 
 

ლილიტ მელიქიანი 
(სომხეთი, ერევანი) 

პოლიტიკური და ეკონომიკური წინაპირობები სომხური მოსახლეობის ახალი 
ჯგუფების ქართლ-კახეთში დასასახლებლად 

 
XIV-XV სს-שი სომხეთი და საქართველო ჩათრეული აღმოჩნდნენ მონღოლთა იმპერიის, ოქ-

როს ურდოსა და თემურ ლენგის სახელმწიფოს დაპირისპირებაשი. აღნიשნულ პერიოდשი ცხოვრება 
სომხეთשი გაუსაძლისი გახდა. სომხები მასობრივად ტოვებდნენ სამשობლოს და უკეთესი სოცია-
ლურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური პირობების ძიებაשი უცხო ქვეყნებשი, მათ שორის საქართვე-
ლოשი და, კერძოდ, ქართლ-კახეთשი სახლდებოდნენ. 

როდესაც ვსაუბრობთ ქართლ-კახეთשი სომხური დასახლებების წარმოქმნის წინაპირობებზე, 
უნდა გავითვალისწინოთ პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება აღმოსავლეთ სა-
ქართველოשი, ისევე როგორც ქვეყნისა და მისი ქალაქების მნიשვნელობა დამპყრობლებისათვის. 
განსაკუთრებით მნიשვნელოვანია, שუქი მოვფინოთ ქართველ მეფეთა პოლიტიკას მოახალשენეების 
მიმართ და სომეხ მოახალשენეთა საქმიანობას. 

XIV ს-ის 30-იანი წლებიდან მოკიდებული საქართველო ნელ-ნელა იცილებდა მონღოლთა 
უღელს. გადაიდგა ნაბიჯები ქვეყნის ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობის გასაუმჯობესებ-
ლად. XIV ს-שი თბილისზე გადიოდა שუა აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ მიმავალი სატრანზიტო 
გზაც: სულთანიე - ყარაბაღი - პარტავი (ბარდავი) - განძაკი (განჯა) - שამქორი - თბილისი; ამრიგად, 
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დამპყრობელთა თვალთახედვით, საქართველოზე კონტროლის დამყარება მნიשვნელოვანი ფაქტო-
რი იქნებოდა მსოფლიო ვაჭრობაשი ჩართვისთვის. იმავდროულად, აღმოსავლეთ საქართველოს რი-
გი ქალაქი კვლავ რჩებოდა მნიשვნელოვან ეკონომიკურ ცენტრად. 

XIV ს-ის უკანასკნელ მეოთხედשი სომხეთმა და საქართველომ თემურ ლენგის გამანადგურე-
ბელი שემოსევები განიცადა. მისი სამიზნე ჩრდილოეთ კავკასია იყო, სადაც ახალი ძალით განახ-
ლდა ომი ოქროს ურდოს წინააღმდეგ. თემურ ლენგი ცდილობდა, ხელთ ეგდო სავაჭრო გზები, რომ-
ლებიც ამიერკავკასიიდან დასავლეთისკენ მიემართებოდა.  

ალექსანდრე I-მა კონსტანტინეს ძემ (1412-1442) გადაჭრა რამდენიმე ეკონომიკური და პოლი-
ტიკური პრობლემა. იმავდროულად, XIV-XV სს. ეკონომიკური და პოლიტიკური ცხოვრება სომხეთ-
 ი დეგრადირდებოდა და სომხური მოსახლეობაც იყრებოდა. ქართველი მეფეები ხელს უწყობდნენש
სომხების მიგრაციას, ავითარებდნენ საქალაქო ცხოვრებას, ასახლებდნენ სომხებს ქალაქად და 
სოფლად, უქმნიდნენ ხელსაყრელ სავაჭრო პირობებს, სამეფო გვარის წარმომადგენლებს პატივსა 
და ტიტულებს უნარჩუნებდნენ. ყოველივ ამის שედეგად, სომხებს ცხოვრების שესაძლებლობა მიე-
ცათ, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება კი ქვეყნის წინაשე მდგარ დემოგრაფიულ და ეკო-
ნომიკურ პრობლემებს აგვარებდა.  

 
 

 
ქრისტინე მელქონიანი 

(სომხეთი, ერევანი) 

თურქეთის საგარეო პოლიტიკის ევოლუცია საქართველოს მიმართ (1991-2020) 
 

თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობათა ევოლუციის კვლევა კარგად წარმოაჩენს თურქეთის 
სტრატეგიას საქართველოს მიმართ. საქართველოს გეოგრაფიულმა მდებარეობამ განსაზღვრა 
ქვეყნის სტრატეგიული მნიשვნელობა თურქეთის რეგიონალურ პოლიტიკაשი. 1990-იან წლებשი 
თურქეთის სტრატეგიას საქართველოს მიმართ განაპირობებდა ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა 
თურქეთის ინტერესი ენერგოპროექტების განხორციელებაשი და რეგიონשი სტატუს ქვოს שენარჩუ-
ნებაשი. აქედან გამომდინარე, თურქეთი დიდ ყურადღებას აქცევდა საქართველოსთან ურთიერთო-
ბის სამხედრო-პოლიტიკურ ასპექტებს, უשიשროების სფეროשი თანამשრომლობას. აღნიשნული 
სტრატეგიის განხორციელებას აადვილებდა თურქეთის ალიანსი დასავლეთთან და საქართველოს 
საგარეო პოლიტიკის ტრანსფორმაცია. 

სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის მმართველობისას, თურქეთის საგარეო 
პოლიტიკის ქართული ვექტორი ნეო-ოსმალური იდეოლოგიის ჩარჩოשი ამოძრავდა. მიზნის 
მისაღწევად - რაც დიდად שეუწყობს ხელს თურქეთს რეგიონალურ ლიდერად და აღმოსავლეთ-
დასავლეთის ენერგო-ჰაბად გარდაქმნაשი - თურქეთი იყენებდა „რბილი ძალის“ ინსტრუმენტებს. 

საქართველო, თავის მხრივ, თურქეთს აღიქვამდა სანდო პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პარ-
ტნიორად როგორც ორმხრივ, ისე რეგიონალურ ურთიერთობებשი. ამგვარად, ორი ქვეყნის საერთო 
ინტერესებმა განაპირობა ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება თითქმის ყველა სფეროשი; 
ცალკეული პრობლემები და წინააღმდეგობები უკანა პლანზე გადავიდა.  

წინამდებარე მოხსენებაשი שესწავლილია თურქულ-ქართულ ურთიერთობათა ევოლუცია, 
წარმოჩენილია ახალი ტენდენციები ორმხრივი ურთიერთობების დღევანდელ ეტაპზე; გაანალიზე-
ბულია თურქეთ-საქართველოს ეკონომიკური და სამხედრო-პოლიტიკური ურთიერთობები; წარ-
მოდგენილია ძირითადი დასკვნები ახალ ტენდენციებზე XXI ს-ის თურქეთ-საქართველოს ურთიერ-
თობებשი. 
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ინესა მერაბიშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

რატომ უწოდა რუსთველმა თავის პოემას „ვეფხისტყაოსანი“? 
 
ამ ბოლო ასი წლის მანძილზე ტექნიკურმა რევოლუციებმა ტოტალური ცვლილებები გამოიწ-

ვია კაცობრიობის განვითარების გზაზე. მიუხედავად არნახული პროგრესისა, ჩანს, სამყარომ მა-
ინც დაკარგა ის, რაც ყველაზე ძვირფასი იყო ადამიანისთვის. „სად არის სიბრძნე, რომელიც ჩვენ 
ცოდნის სანაცვლოდ დავკარგეთ? სად არის ცოდნა, რომელიც ინფორმაციაשი ჩაგვეკარგა?“ – 
იკითხავს ტომას ელიოტი ჯერ კიდევ 1934 წელს. ამიტომაც მოხდა, რომ თანამედროვე ეპოქას აღარ 
ჰყავს ის გენიოსი שემოქმედები, საკუთრივ, ის მწერლები და პოეტები, რომლებიც წინა საუკუნეებ-
 ი ასხივოსნებდნენ ადამიანის აზროვნებას. მაგრამ ისიც ნუ დაგვავიწყდება, რომ დღესდღეობითש
გვაქვს მათ მიერ დანატოვარი ძვირფასი ტექსტები და გვაქვს საשუალება უფრო მეტად ჩავუღრმავ-
დეთ მათ და იქ დაუნჯებული სიბრძნე სამზეოზე გამოვიტანოთ. უდავოა, მხოლოდ ასეთი პროცესი 
 ეგვაძლებინებს, მეტი სიღრმისა და სიბრძნისათვის მოვამზადოთ მომავალი თაობები. ჩემი ღრმაש
რწმენით, სწორედ ამას ემსახურება თანამედროვეობის ისეთი სამეცნიერო დარგები, როგორიც გახ-
ლავთ სემასიოლოგია, ტექსტის ლინგვისტიკა, ტექსტის ინტერპრეტაცია, ფსიქოლინგვისტიკა, თარ-
გმანის ლინგვისტიკა, ინტერტექსტუალობა და სხვა.  

წინამდებარე მოხსენება ეძღვნება რუსთველის ტექსტს, საკუთრივ, იმას, თუ რატომ უწოდა ავ-
ტორმა თავის პოემას „ვეფხისტყაოსანი“.  

ტარიელი ეძებს დაკარგულ მიჯნურს, ნესტან-დარეჯანს, რომლის სიყვარული მას მოსვენებას არ 
აძლევს. ის უკაცრიელ სივრცეשი გაიჭრება და ტანჯვითა და სისხლის ცრემლებით აგრძელებს ცხოვ-
რებას. მას თან მიჰყვება ნესტან-დარეჯანის ერთგული ასმათი. ნიשნად იმისა, რომ ნესტან-დარეჯანი 
ტარიელისთვის უმשვენიერესი ვეფხვის განსახიერებაა, ასმათი ტარიელს სწორედ ვეფხვის ტყავის კა-
ბასა და ქუდს უკერავს. იქიდან მოყოლებული, ტარიელი ვეფხისტყაოსნად გვესახება. ეს გახლავთ ის 
ძირითადი მოტივაცია, რომლითაც ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაשი დღესდღეობით აიხსნება 
პოემის დასათაურება.  

მიუხედავად იმისა, რომ „ვეფხისტყაოსანი“ თავისი ფაბულითა და სტილისტიკით ზღაპარს წარმო-
ადგენს და იქ ყველაფერი კეთილად მთავრდება, რუსთველის პოემა მრავალ ფილოსოფიურ ქარაგმას 
  .ინაარსობრივ-კონცეპტუალური სისტემის ფონზეש ეიცავს, რაც გახსნას მოითხოვს პოემის ერთიანიש

მოხსენების მიზანია, მეტი სიღრმე שევიტანოთ კვლევაשი და გამოვავლინოთ პოემის სახელდების 
ძირეული მიზეზი. საკითხის განხილვა აუცილებლად გულისხმობს, ერთი მხრივ, „მართალი 
სამართლის“ ცნების რუსთველისეული ინტერპრეტაციის დაზუსტებას, ხოლო, მეორე მხრივ, დიონისე 
არეოპაგელის სწავლების განხილვას პოემის ძირითად კონცეფციასთან მიმართებაשი. 

 
 
 

ბორის მესხი, სერგეი ლუკიაშკო 
(რუსეთი, დონის როსტოვი) 

კავკასიური სატევარი (ხანჯალი) კულტურის სარკეში 
 

მოხსენების მიზანია, აჩვენოს ნივთიერი სამყაროს გავლენა ადამიანზე. ეს კავשირი, პრაქტიკუ-
ლად, გამოუკვლეველია და ხשირად პოეტურ და მითოლოგიურ საბურველשია გახვეული. ყურადღებას 
ვამახვილებთ მხოლოდ ერთ ობიექტზე - კავკასიურ სატევარზე და მის როლზე კულტურაשი. 

კავკასიური სატევრის (ხანჯლის) ორი ფორმაა ცნობილი: სწორპირიანი ყამა და მოხრილპირია-
ნი ბებუთი. ყამა ახლო აღმოსავლეთשი ჩნდება XVII ს-שი და ფართოდ ვრცელდება XIX ს-שი. კავკასია-
 ,ი ყამა ზეეთნიკური მოვლენაა. ცნობილია სხვადასხვა ეროვნული სახეობები: ქართული, სომხურიש
ლეკური და ა.ש. ისინი განსხვავდება ფორმისა და გაფორმების დეტალებით, თუმცა ერთ ნიმუשზე და-
დის. საბრძოლო თვისებებისა და ზეკულტურული ხასიათის წყალობით, ის სწრაფად ვრცელდებოდა 
მეზობელ ხალხებשიც. 
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სხვადასხვა ხალხის კულტურაשი სატევარი და მახვილი საკრალური, ხשირად პერსონიფიცირე-
ბული საგნები იყო და საკუთარ სახელსაც კი ატარებდა. სატევარს როგორც ფალურ სიმბოლოსაც 
სცემდნენ თაყვანს, თუმცა კავკასიურ რეალობაשი ეს ხაზი დეგრადირდა და שემორჩა მხოლოდ იარა-
ღის ტარების წესשი - მამაკაცის სხეულის წინა მხარეს, სარტყელზე ჩამოკიდებული სახით.  

ყამა მამაკაცური ღირსების სიმბოლოსა და ეროვნული კოსტიუმის ელემენტს წარმოადგენდა. 
მას სარტყელზე/ქამარზე ატარებდნენ. ამ უკანასკნელს კულტურაשი განსაკუთრებული ადგილი ეკა-
ვა, განასახიერებდა რა განსაზღვრულობასა და წესრიგს. სარტყლის/ქამრის ეს ფუნქცია ხანჯალზეც 
გადადიოდა. ვინც წელზე שემორტყმულ სატევარს ატარებდა, ის დამკვიდრებული წესებისადმი მორ-
ჩილებას და პატივისცემას გამოხატავდა. 

ხანჯლის ტარება იყო წესიც და დემონსტრირებაც იმისა, რომ დაუსჯელი არავინ დარჩებოდა; 
მენტალობა კარნახობდა მთიელს, ყველგან და ყოველთვის ხანჯლით ხელשი დაეცვა ქცევის ნორმები.  

კავკასიაשი სატევარი კულტურის განუყოფელი ნაწილი იყო. მამაკაცი ბავשვობიდანვე ეჩვეოდა 
იარაღის ტარებას; მოზარდმა იცოდა, რომ მას უნდა დაეცვა საკუთარი თავი, ოჯახი, გვარი.  

ორთაბრძოლებשი ხანჯალი გამოიყენებოდა; ეს ფაქტიც კარგად აჩვენებს მის, როგორც ღირსე-
ბის დამცველის, სტატუსს. 

ნივთების იერარქიაשი ხანჯალასხმულ სამოსს უპირველესი ადგილი ეკავა. სატევარი პატრონის 
მდგომარეობასაც აჩვენებდა. მისი ქარქაשისა და პირის ორნამეტაცია და მემკვიდრეობით გადაცემა 
იარაღის განსაკუთრებულ როლს გამოხატავდა. სატევარი ბავשვს ადრეული ასაკიდან ეძლეოდა და 
მისი ცხოვრების განუყრელი ნაწილი ხდებოდა. 

სატევრის საკრალური ბუნება განსაზღვრავდა მისი მფლობელის ქცევასაც. მას არ ჰქონდა უფ-
ლება, שეერცხვინა ოჯახური რელიქვია. 

კავკასიის ომების (XIX ს.) שემდეგ ხანჯლის ტარება მოდური გახდა იმ რუს ოფიცრებს שორის, 
რომლებიც კავკასიაשი მსახურობდნენ; კაზაკებისთვის კი სავალდებულო იარაღად იქცა. იმავდროუ-
ლად, კავკასიელებს שეეზღუდათ იარაღის ტარების უფლება. უცხო ეთნიკურ გარემოשი გავრცელე-
ბით იარაღი მოდურ ატრიბუტად გადაიქცა. שედეგად, დეგრადირდა მისი სიმბოლური ბუნება და ის 
კოსტიუმის დეტალად გადაიქცა. 

 
 

 
თამარ მესხი 

(საქართველო, თბილისი) 

იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის სტატუსი XVI საუკუნის პირველ ნახევარში 
 

ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაשი საკმაოდ დიდხანს იყო დამკვიდრებული თვალსაზრი-
სი, რომ ჯვრის მონასტრის სტატუსი არ იყო დამოკიდებული ქართველების საერთაשორისო ასპა-
რეზზე გაძლიერება-დასუსტებაზე. ის პრივილეგიები კი, რომლებითაც ქართველები იერუსალიმשი 
სარგებლობდნენ, საქართველოს ერთიანობის ან ძლიერი ქართველი მეფეების ძალისხმევის שედეგი 
კი არა, שორეული წარსულიდან მომდინარე ტრადიცია იყო.  

ბოლოდროინდელმა გამოკვლევებმა ცხადჰყო, რომ ჯვრის მონასტრის სტატუსი უשუალოდ 
იყო დამოკიდებული იმ ხალხების პოლიტიკური ცხოვრების აღმავლობასა და დაქვეითებაზე, ვის 
ხელשიც იყო იერუსალიმი: ბიზანტიელების, სპარსელების, არაბების, ჯვაროსნების, მამლუქების 
თუ ოსმალების. ამის დასტურია თუნდაც ის, რომ სულთან ბაიბარსის დროს ჯვრის მონასტერი 
(1272 თუ 1273 წ.) მეჩეთად გადააკეთეს.  

კვლევის שედეგად გაირკვა, რომ ჯვრის მონასტრის სტატუსზე უשუალოდ აისახა საქართვე-
ლოს სამეფო-სამთავროებად დაשლა. ამ שემთხვევაשი სტატუსשი ვგულისხმობთ არამხოლოდ ჯვრის 
მონასტრის უფლებრივ და მატერიალურ მდგომარეობას, არამედ იმასაც, თუ როგორ მოიხსენიება 
მონასტერი ოსმალეთის სულთნების მიერ XVI საუკუნის პირველ ნახევარשი გაცემულ ფირმანებשი. 

ეს ფირმანები დიდი ხანია ცნობილია, მაგრამ, რატომღაც, ყურადღება არავის გაუმახვილებია 
იმაზე, რომ 1517 წლის ფირმანשი ჯვრის მონასტერი მოიხსენიება როგორც „მონასტერი გურჯთა“, 
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1538 წლის ფირმანשი კი - „მეგრელთა და გურჯთა“, რაც იმის დასტურია, რომ დასავლეთ საქართვე-
ლოს მეფე-მთავრები ცდილობდნენ, ჯვრის მონასტერი თავიანთი გავლენის სფეროשი მოექციათ.  

XVII საუკუნის ქართული და ბერძნული დოკუმენტებიდან ჩანს, რომ ჯვრის მონასტერשი 
წინამძღვარი (ჯვარისმამა) იგზავნებოდა როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართვე-
ლოდან. ხსენებული ფირმანების მეשვეობით שეიძლება ითქვას, რომ ეს პროცესი 1538 წლიდან დაწ-
ყებულა. თუმცა, საქართველოს ეკლესიური გაყოფის ამსახველი დოკუმენტიდან („მცნებაჲ სას-
ჯულოჲ“, 1470-1474 წწ.) ჩანს, რომ ეკლესიის გათიשვის ინიციატორებს ჯვრის მონასტრის დაუფ-
ლება იმთავითვე განზრახული ჰქონიათ. ამის დასტურია დასავლეთ საქართველოს კათოლიკოსის 
მოხსენიება საგანგებოდ שეთხზული ეპითეტებით „იერუსალიმის მარჯვენა“, „მარჯვენა ქრისტეს 
საფლავისა“ და ა.ש.  

ქართული და ბერძნული დოკუმენტებიდან ისიც ჩანს, რომ ორი ჯვარისმამის ერთდროული 
მოღვაწეობა ჯვრის მონასტრისათვის საზიანო აღმოჩნდა. 

 
 

საბა მეტრეველი 
(საქართველო, თბილისი) 

დავით გურამიშვილის მოთქმა ხმითა…„სად დავიმარხე! ხორცით აქ ვლპები...“ 

(დავით გურამიშვილის გარდაცვალების 230-ე წლისთავი) 
 

 სად არ ატარა ბედისწერამ, რამდენჯერ წამოაცდენინა გულიდან ამონაკვნესი „ვაი“, „ვამე“ და 
„ვაიმე“: ქვეყნის ავბედობის გამო საარაგვოდან ლამისყანას שეაფარა თავი, მაგრამ ლეკებმა 
გაიტაცეს. მათ ფული უნდოდათ, გურამიשვილის კი გამომსყიდველი არ გამოუჩნდა, ამიტომ გადა-
წყვიტეს გაყიდვა. პოეტმა გაპარვა მოახერხა და 1729 წელს მოსკოვשი აღმოჩნდა. ვახტანგ VI-ის 
ამალაשი თანამდებობაც ებოძა – ჯაბადარბაשობა. მორიგი „ვაი“ ვახტანგის გარდაცვალება იყო. 
ყველაფერი ისევ თავდაყირა დადგა: 22 წელი שეალია ბრძოლებს שვეციის, ოსმალეთის, პრუსიის 
ფრონტებზე. ჯანმრთელობაשერყეული დაბრუნდა שინ და ხელმეორედ שეუდგა მეურნეობის აღ-
დგენას. კიდევ არაერთხელ წამოსცდა „ვაი“: პრუსიაשი ტყვეობისას საცხოვრებელი დაკარგა და 
„მწარეთ გაცრცვილი“ გოდებდა. სიბერის ჟამს ხשირად უჩიოდა „ბერწოვნებას“, უשვილობასა და 
„მით სახლ-კარის დამხობას“. 87 წლის ასაკשი მიიცვალა. მკვიდრი მამულიდან გამოძევებული, სხვის 
ქვეყანას שეფარებული უწოდა თავის ყოფას, ამ იძულებით დევნილობას. თავის დროზე ისიც მიგვა-
ნიשნა, სად უნდა დაკრძალულიყო, საგვარეულო ძვალשესალაგשი – ზედაზენზე ან שიომღვიმეשი. არ 
ეღირსა სამשობლოს მიწა!  

 დავით გურამიשვილის გარდაცვალებიდან 230 წელი გავიდა. დღემდე ვერ ავუსრულეთ ოცნე-
ბა და ვერ დავაბრუნეთ მამულשი. 1946 წ. ეკრანებზე გამოსულმა ფილმმა „დავით გურამიשვილმა“ 
ბიძგი მისცა უკრაინელებს, აქტიურად დაეწყოთ ზრუნვა პოეტის სახელის უკვდავებისთვის. მეცნი-
ერები მონდომებით ეძებდნენ მის საფლავს. שედგა სახელმწიფო კომისიაც, რომელმაც საგანგებო 
აქტით დაადასტურა განსასვენებლის ადგილმდებარეობა და იმ ადგილზე ძეგლიც დაიდგა, თუმცა 
ზოგიერთი მას სიმბოლურ საფლავად მიიჩნევს. არსებობს ლეგიტიმური კითხვები აქტის სანდოო-
ბის שესახებ. არც ისაა გამორიცხული, რომ დოკუმენტი პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწი-
ნებით שექმნილიყო. პრობლემის გადასაწყვეტად აუცილებელია აქტის שესწავლა, ოღონდ שემსწავ-
ლელი არა ჩანს. დ. კოსარიკის ცნობა, რომ ეკლესიის დარაჯმა დავით გურამიשვილის სავარაუდო 
საფლავი მიანიשნა: უწინ აქ თუჯის ფილა იყო წარწერით "კნიაზ დავიდ გურამოვ", მთლად სანდო არ 
არის, რადგან, שესაძლოა, 150 წლის განმავლობაשი თუჯის ფილისთვის ვინმეს ადგილი שეეცვალა. 
-თაש ვილსשესაბამისად, საეჭვო ხდება საფლავის პატრონის ვინაობა. გარდა ამისა, გურამიש
მომავლობა არ დარჩენია, ამიტომაც მისი ნეשტის დნმ-ის მონაცემებს ვერავის שეუდარებ. ახლა მის 
მეორე სამשობლოשი ომია. რუსული ბომბი მირგოროდსაც მისწვდა; არც ქართლשია დიდი ლხინი - 
გარედანაც გვიტევენ და שიგნითაც კარგა ხნის აשლილები ვართ. გურამიשვილის გადმოსვენებას 
სჭირდება ორი სახელმწიფოს კეთილი ნება. ამჟამად კი ამ საკითხის წინ წამოწევა, სხვადასხვა 
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მიზეზთა გამო, პოლიტიკურ სპეკულაციებს שეუწყობს ხელს და ამაო მოთქმად დარჩება „საწუთ-
როს სოფლისაგან ბევრის გზით ვნებული, მრავალს განსაცდელსა שინა שეყვანებული~ წამებული 
პოეტის სიტყვები: „სად დავიმარხე! ხორცით აქ ვლპები...“ 

 
 
 

ნინო მინდაძე 
(საქართველო, თბილისი) 

დაავადებებთან დაკავშირებული ხალხური ლექსიკა 

სამედიცინო ანთროპოლოგიის კვლევის წყარო 
 

სამედიცინო ანთროპოლოგია დღეს ანთროპოლოგიური მეცნიერების ერთ-ერთი მნიשვნელო-
ვანი დარგია. მისი კვლევის სფერო საკმაოდ ფართოა და ტრადიციული მედიცინის საკითხების, მათ 
 .ესწავლასაც ითვალისწინებსש ,ორის ხალხური სამედიცინო ლექსიკისש

ამჯერად, დაავადებებთან დაკავשირებულ ხალხურ ლექსიკას שევეხები. ეს საკითხი ყურადღე-
ბის გარეשე არ დარჩენიათ ქართველ მეცნიერებს. განსაკუთრებით აღსანიשნავია ივ.ჯავახიשვილის 
დამსახურება. თავიანთ ნაשრომებשი აღნიשნულ საკითხს სწავლობდნენ: თ. სახოკია, ს. მაკალათია, 
ვ.ბარდაველიძე და სხვ. ამ ასპექტით მეტად მნიשვნელოვანი კვლევა ტარდება ქართველი ფილოლო-
გების, ენათმეცნიერების, სამედიცინო დარგის მუשაკთა მიერ... 

სხვადასხვა ენასა და კულტურაשი დაავადების სახელწოდებას განსხვავებული ეტიმოლოგია 
აქვს. მაგ., საქართველოს მოსახლეობაשი, ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით, დაავადების აღ-
მნიשვნელი ყველაზე მეტად გავრცელებული სიტყვა ავადმყოფობაა, ხოლო დაავადებულის - ავად-
მყოფი, ნაკლებად გვხვდება ძველი ქართული სენი და სნეული. ავადმყოფი და ავადმყოფობა, რო-
გორც ჩანს, ხალხურ დუალისტურ მსოფლმხედველობას - კეთილისა და ბოროტის დაპირისპირებას 
ეფუძნება, ასეთივე ეტიმოლოგია აქვს ინგლისურשი დაავადების აღმნიשვნელ ერთ-ერთ ლექსემას - 
Illness (დაავადება) – ფუძე ill ბოროტებას აღნიשნავს. რუსულשი ავადმყოფობის და ავადმყოფის 
აღმნიשვნელი ტერმინები ტკივილს - боль, болезнь (დაავადება), больной (ავადმყოფი), ხოლო 
ლათინური სიტყვა Patient (პაციენტი) ვნებას, ტანჯვას უკავשირდება. 

ტრადიციულ მედიცინაשი უნივერსალური თუ არა საკმაოდ ფართოდ გავრცელებულია დაავა-
დებათა სიმპტომების, ეტიოლოგიის მიხედვით სახელდება. იგივე დასტურდება საქართველოשი. და-
ავადებათა ხალხურ სახელწოდებებשი ასახულია როგორც გარეგანი თვალსაჩინო სიმპტომები (წი-
თელა, სიყვითლე, ...), ასევე שეგრძნება(თავის ტკივილი, კუჭის ტკივილი...), ზოგჯერ დაავადების 
ბუნება... ზოგიერთი დაავადების ხალხური სახელწოდება (კუ, უჟმური და სხვ.) გარკვეულ ინფორ-
მაციას გვაწვდის დაავადებათა שესახებ საქართველოשი არსებულ უძველეს წარმოდგენებზე. 

მეტად საინტერესოა ზოგიერთი ინფექციური დაავადების აღმნიשვნელი სიტყვები, მაგ., ყვა-
ვილი, ჩუტყვავილა//წყლის ყვავილი, ვარდკოხა(ქუნთრუשა), რომლებიც, დაავადებათა სიმპტომების 
თავისებური აღქმის გამოვლენასთან ერთად, მათზე უძველესი წარმოდგენების აღდგენის საשუა-
ლებას იძლევა. 

დაავადებებთან დაკავשირებული ხალხური ლექსიკა დააინტერესებს მეცნიერების სხვადასხვა 
დარგის წარმომადგენლებს. სამედიცინო ანთროპოლოგებს, რადგან დაავადებათა, მათი სიმპტომე-
ბის, ეტიოლოგიის, ბუნებისა და ხასიათის שესახებ არსებულ ტრადიციულ ცოდნას ასახავს; ეთნო-
ლოგებს, რადგან, ზემოხსენებულთან ერთად, უძველესი რწმენა-წარმოდგენების שესახებ გარკვე-
ულ ინფორმაციას გვაწვდის. ვფიქრობ აღნიשნული ლექსიკა, მისი დიალექტური ფორმები დააინ-
ტერესებს ფსიქოლინგვისტიკის სპეციალისტებსაც იმდენად, რამდენადაც საქართველოს კუთხე-
ების მკვიდრთა მიერ დაავადებათა სიმპტომების აღქმის თავისებურებების გამოვლენის პერ-
სპექტივას სახავს. 
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გიორგი მირზაბეკიანი  
(სომხეთი, ერევანი) 

1590 წლის ერევნის ვილაიეთის დიდი დავთარი 
 
ოსმალეთ-ირანის 1579-1590 წწ. ომის დასრულების שემდეგ კავკასია, სხვა ტერიტორიებთან 

ერთად, ოსმალეთის ბატონობის ქვეש აღმოჩნდა. პირველად ამასიის ზავის (1555 წ.) שემდეგ ძალთა 
ბალანსი კავკასიაשი ოსმალეთის სასარგებლოდ დაირღვა, რამაც საשუალება მისცა ოსმალეთის 
მთავრობას, კონტროლი დაემყარებინა იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც მანამდე ირანს ჰქონდა 
დაპყრობილი. 

ტრადიციულად, კონსტანტინოპოლი დაპყრობილ ქვეყნებשი ვრცელ საგადასახადო დავთრებს 
(Tapu Tahrir Defterleri) იყენებდა. მსგავსი პოლიტიკა დამახასიათებელი იყო ოსმალეთის იმპერიის-
თვისაც. მაღალი პორტა რეგულარულად ქმნიდა საგადასახადო დავთრებს იმ ქვეყნებისთვის, საი-
დანაც სტაბილური שემოსავალი ჰქონდა. სხვადასხვა წყაროს მიხედვით, ყოველ 40 წელიწადשი პორ-
ტა მთელი იმპერიის მასשტაბით, მხარეებისა და რეგიონების ჩვეულებებისა და თავისებურებების 
გათვალისწინებით, ადგენდა საბეგრო დავთრებს. 

ანალოგიური პოლიტიკა დასტურდება სამხრეთ კავკასიაשიც. 1590 წელს ოსმალეთის მთავრო-
ბამ שეადგინა ერევნის ვილაიეთის დიდი დავთარი (Defter-i Mufassal-i Vilayet-i Revan). 

ერევნის ვილაიეთის დიდი დავთარი უმნიשვნელოვანესი პირველწყაროა ადმინისტრაციულ-
პოლიტიკური ერთეულებისა და მათი საზღვრების, სოფლების სახელების, გადასახადების გადამ-
ხდელთა და კომლთა რაოდენობის, დემოგრაფიული ვითარებისა და ეთნიკური שემადგენლობის שე-
სასწავლად. ადგილობრივი მოსახლეობისგან აკრეფილი გადასახადების კვლევა უმთავრეს როლს 
-ეასრულებს ერევნის ვილაიეთის ადმინისტრაციულ-პოლიტიკური ერთეულების სოციალურ-ეკოש
ნომიკური ვითარების აღსადგენად. 

უაღრესად მნიשვნელოვანია ერევნის დავთრის שედარება სხვა დიდ დავთრებთან, მათ שორის, 
გურჯისტანის ვილაიეთის დიდ დავთართან (Defter-i Mufassal-i Vilayet-i Gürcistan) და სხვა 
თანადროულ პირველწყაროებთან.  

 
 
 

მანანა მიქაძე 
(საქართველო, ქუთაისი) 

ხელსაქმის დარგობრივი ლექსიკისათვის 
 
1. ქართული ენის ლექსიკის სრულყოფილი שესწავლისათვის ერთ-ერთი მნიשვნელოვანი 

ფაქტორი დარგობრივი ლექსიკის თავისებურებათა გათვალისწინებაცაა. მოსაქმეობის ამსახველ 
ლექსიკურ მასალაשი ხელשესახებად ჩანს ენისა და საზოგადოების მჭიდრო ურთიერთობა. რთვა-
ქსოვა, ქარგვა მოსაქმეობის ერთ-ერთი მეტად გავრცელებული სახეობაა საქართველოשი. ძველად 
ამ საქმით მხოლოდ ქალები იყვნენ დაკავებული. ოჯახური საფეიქრო წარმოება ისტორიულად 
ხელსაქმის მოყვარული ქალის שრომაზე იყო დამყარებული. ეს სპეციფიკა ასახულია კიდეც 
ლექსიკაשი. 

ძველად ქარგვით მხოლოდ დიდგვაროვანი ქალები იყვნენ დასაქმებულნი. ქარგვის ხელოვ-
ნების არაერთი საუკეთესო ნიმუשია დაცული საქართველოს სხვადასხვა მუზეუმשი, განსაკუთ-
რებით მდიდარია საქართველოს ხელოვნების, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული, ქუთაისის ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული და ა.ש. მუზეუმები. ქარგვის ნიმუשებით მდიდარია საეკლესიო აღკაზმულობანი 
ძველადაც და ახლაც. 

ჯერ კიდევ თამარ მეფის დროს დიდგვაროვან ქართველ ქალთა უმეტესობას ქარგვის ხე-
ლოვნებისადმი დიდი ინტერესი ჰქონდა. ქართულ კაბას მუდამ ამკობდა ნაქარგობა. ძვირფასი 
ოქრომკედითა და ფერადი ძაფებით ნაქარგი გულისპირი და სარტყელი ქართველ ქალთა მაღალ 
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მხატვრულ გემოვნებაზე მეტყველებდა. ეს იყო ნამდვილი ხელოვნება და დიდ ოსტატობასთან 
ერთად დიდ გულმოდგინებასაც მოითხოვდა. სადღეისოდ ქართული ეროვნული ნაქარგობის, 
როგორც კაბის გასაწყობი საשუალების, ნიმუשები მხოლოდ სამუზეუმო ექსპონატად שემოგვრჩა. 

ქალის ხელსაქმობა, კერძოდ ფეიქრობა, ძველ საქართველოשი იმდენად გავრცელებული იყო, 
რომ მას თავისი მფარველიც კი ჰყოლია. 

2. მართალია, საქართველოს ყველა კუთხეს მეურნეობის საკუთარი ძირითადი დარგები აქვს, 
მაგრამ რთვა-ქსოვა, ქარგვა თითქმის ყველა კუთხეשია გავრცელებული, ამ დარგებისათვის 
დამახასიათებელი წესები საქართველოს კუთხეებשი მეტ-ნაკლებად ერთნაირია, საჭირო იარა-
ღებიც, שესაბამისად, მსგავსი. მაგრამ საკმაო რაოდენობით მოგვეპოვება ამა თუ იმ კუთხისათვის 
დამახასიათებელი ტერმინები, რომლებიც სხვა კუთხეებשი ან არ დასტურდება, ან განსხვავებული 
მნიשვნელობა აქვს.  

საინტერესოა, როგორია ხელსაქმესთან დაკავשირებული ლექსიკა ქართული ენის დიალექ-
ტებשი, რა არის მათ שორის საერთო და რა - სპეციფიკური. ამ მიზნით ერთმანეთს שევუდარეთ დია-
ლექტთა ლექსიკონები. როგორც მასალა ადასტურებს, שორეულ, ერთმანეთისაგან დაשორებულ 
დიალექტებსაც მოეპოვებათ ერთნაირი ლექსიკური ერთულები.  

კარგა ხანია ხელით ქსოვა მანქანით ქსოვამ שეცვალა. მანქანები ართავენ ძაფს, ქსოვენ 
ქსოვილებს. ამიტომ სოფლებשი აღარ მისდევენ სელისა და კანაფის მოყვანა-დამუשავებას. იשვია-
თად იქსოვება აბრეשუმითაც მაשინ, როცა აბრეשუმით ქსოვის ტრადიცია ფეოდალურ საქართვე-
ლოשიც იყო ცნობილი, უფრო მეტიც, ოქროქსოვილების წარმოების שესახებ აღმოსავლეთ საქარ-
თველოשი XIII საუკუნიდანაა ცნობილი. სვანეთשი კი აღმოჩენილია X საუკუნით დათარიღებული 
ოქროქსოვილის ნაשთები. 

ასევე שევისწავლეთ მანქანაზე ქსოვასთან დაკავשირებული ლექსიკა. გამოვკითხეთ და მერე 
ერთმანეთს שევუდარეთ ქუთაისის (სამწუხაროდ, უკვე ყოფილი) აბრეשუმკომბინატის, მაუდის 
ფაბრიკისა და ტრიკოტაჟის ფაბრიკის რამდენიმე ინჟინერი და მუשა, მათ მიერ გახსენებული 
ლექსიკური ერთეულები ერთმანეთს שევუდარეთ და დავაფიქსირეთ. 

3. ჩვენ მიერ დაიძებნა რთვა-ქსოვასთან დაკავשირებული 1300, ქარგვასთან დაკავשირებული 
350 ლექსიკური ერთეული. მათგან 300 სიტყვა მხოლოდ დიალექტების საკუთრებაა, 76 მიე-
კუთვნება ხელით ქსოვას, 47 - ხელით რთვას, 100 დართვისა და ქსოვის იარაღია, 9 ქარგვის ხელ-
საწყოა, ქარგვის ორნამენტის სახეობის აღმნიשვნელია 59, სხვადასხვა ტერმინია 171. 

დაფიქსირებულთაგან 28 ერთეული არცერთ ლექსიკონשი არ არის დადასტურებული. 
 
 
 

ნანა მრევლიშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

კიმენ-სხოლიოთა ორგანიზების პრინციპები სასულიერო მწერლობის ძეგლებში 

(ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათური რედაქციის მიხედვით) 
 
ეგზეგეტიკის, როგორც ჟანრის, ჩამოყალიბება განაპირობა ბიბლიის ტექსტის განმარტების 

აუცილებლობამ. ბიბლიური წიგნების კომენტირებას მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს და, სავა-
რაუდოდ, უნდა მომდინარეობდეს ეზრას ეპოქიდან. თორა (მოსეს კანონი) მოითხოვდა გარკვეულ 
ინტერპრეტაციას, რის გამოც წარმოიשვა ჯგუფი მწიგნობრების სახელწოდებით, რომლებმაც დრო-
თა განმავლობაשი שეიმუשავეს ფორმალური პრინციპები, განმარტების წესები; ჩამოყალიბდა ეგზე-
გეტიკოსთა სკოლები, რომლებმაც მნიשვნელოვანი როლი שეასრულეს თეოლოგიური აზრის განვი-
თარების ისტორიაשი. თუმცა, მოგვიანებით, ერესების წარმოשობის שემდეგ, იზღუდება თავისუფა-
ლი ინტერპრეტაციები, რაც, თავის მხრივ, აფერხებს ეგზეგეტიკის განვითარებასაც. მესამე პერიო-
დის ქრისტიანი მოღვაწეები უკვე ორიენტირებულები არიან არა იმდენად საკუთარი ნააზრევის 
გადმოცემაზე, რამდენადაც – წინა საუკუნეთა წმინდა მამების ნაשრომების ციტირება-კომპილირე-
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ბაზე. ამგვარად იქმნება კატენებიანი საკითხავები, რომლებსაც ძველ ქართულ ხელნაწერებשი კი-
მენ-სხოლიოებს უწოდებენ. ამგვარად שედგენილი ძეგლებით მდიდარია ძველი ქართული მწერლო-
ბა. ჩვენი მსჯელობა שეეხება ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ რედაქციას (ხელნაწერი A 61) 
და მისი სტრუქტურული ორგანიზების პრინციპებს. ძეგლשი კიმენურ საკითხავს – ეკლესიასტეს 
ბიბლიური ტექსტს - მოსდევს ორი ავტორის – მიტროფანე სმირნელი მიტროპოლიტისა და ოლიმპი-
ოდორე ალექსანდრიელი დიაკონის განმარტებები. ამას გარდა, მრავლად არის წარმოდგენილი ცი-
ტატები სხვა ავტორთა ნაשრომებიდან. სხოლიოთა ძირითადი ნაწილი ანონიმურია. ამას გარდა, 
გვხვდება ციტატები ძველი და ახალი აღთქმის წიგნებიდან, ფსალმუნებიდან, წინასწარმეტყველთა 
წიგნებიდან, მცირე მთარგმანებელთა ნააზრევიდან, გვხვდება კლასიკური ფილოსოფიის დამოწმე-
ბის ნიმუשებიც. ნაשროשი დეტალურად მიმოვიხილავთ იმ წყაროებს, რომლებსაც ავტორები ამ ეგ-
ზეგეტიკურ ძეგლשი იყენებენ სხოლიო-კატენებისთვის, ვსაუბრობთ სხოლიოთა ორგანიზების 
ძირითად პრინციპებზე. 

 
 
 

მაისარათ მუსაევა 
(რუსეთი, დაღესტანი, მაჰაჭყალა) 

ფოლკლორი დაღესტნის ხალხთა კულტურის ტრადიციულ საქორწინო 
რიტუალში 

 
საქორწინო რიტუალების ციკლი მტკიცედაა დაკავשირებული ოჯახურ ცერემონიებთან. ამ 

თვალსაზრისით, ყველაზე ნათლად იკვეთება კონკრეტული ხალხის ეთნოკულტურული მრავალფე-
როვნება და იდენტობა. იმ რიტუალების გარდა, რომლებიც თან ახლავს ამ პროცესის ყველა ეტაპს 
(ქორწილამდე, უשუალოდ საქორწინო და ქორწილის שემდეგ ცერემონიებს), ყურადსაღებია ფოლ-
კლორიც (გამონათქვამები პატარძლებზე, დედამთილებსა და მულებზე), იგავები პატარძლის ძებ-
ნისა და მისი სამეურნეო თუ საשინაო საქმეების ცოდნის שესახებ, გაუთხოვარი და დასაქორწინებე-
ლი ახალგაზრდებისათვის שექმნილი დარიგებანი, კომიკური ლექსები საქმროს, პატარძლის, ცალ-
კეული სტუმრებისა თუ ნათესავების שესახებ, სახოტბო სიმღერები, რომლებიც პატარძლის მשობ-
ლების სახლიდან გამოყვანისა და საქმროს ოჯახשი שესვლისას სრულდება. დაღესტნური ოჯახი-
სათვის ტრადიციულად დამახასიათებელია პატარძლის ქმრის სახლשი დასახლება, ამ ნორმიდან გა-
დახვევა კი (იგულისხმება ცოლის სახლשი ცხოვრება) სირცხვილად მიიჩნეოდა, რასაც ადასტურებს 
ამ თემაზე უამრავი ხალხური გამონათქვამის არსებობა. წინასაქორწინო ჩვეულებებს שორის მნიש-
ვნელოვანი როლი ენიჭება პატარძლის שერჩევას, მორიგებასა და მაჭანკლობას. პატარძლის שერჩე-
ვა, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიשვნელოვანი მოვლენაა, განისაზღვრება გოგონას რეპუტაციით, 
რომელიც ფასდებოდა დედის მისაღები ქცევისა და მანერების მიხედვით. პატარძალი აუცილებ-
ლად უნდა שერჩეულიყო שესაბამისი თუხუმიდან (ნათესავთა ჯგუფი) სოციალური სტატუსისა და 
სიმდიდრის გათვალისწინებით (ამ საკითხზეც უამრავი ანდაზა და გამონათქვამი არსებობს). საზო-
გადოებაשი არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება თუხუმისა და სოფლის ენდოგამიური ქორწი-
ნების დარღვევის მიმართ აგრეთვე ასახულია ტრადიციულ ფოლკლორשიც.  

ქალები წინასწარ ეძებდნენ საკუთარი ვაჟიשვილებისათვის שესაფერის პატარძლებს. ბუნებ-
რივია, არჩევანი שრომისმოყვარე გოგონებზე კეთდებოდა. განსაკუთრებული მნიשვნელობა გოგო-
ნების მეზობლების აზრს ენიჭებოდა.  

პატარძლის שერჩევასთან დაკავשირებით, არსებობს სხვადასხვა იგავი, რომლებიც მნიשვნე-
ლობის მხრივ ერთნაირი, თუმცა ნიუანსობრივად განსხვავებულია თითოეული ერისა თუ საზოგა-
დოებისათვის. ცნობილია ის ფართოდ გავრცელებული ხრიკებიც, რომლებსაც მაჭანკლები მიმარ-
თავდნენ, რათა უკეთ გაერკვიათ שერჩეული პატარძლის ყაირათიანობა და שრომისმოყვარეობა.  

 რაც שეეხება უשუალოდ საქორწინო ცერემონიას, ის ფოლკლორით (ძირითადად სიმღერე-
ბით) არის მდიდარი. განსაკუთრებით ეს ეხება მამის სახლიდან გაცილებისა და საქმროს სახლשი 
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მიყვანის ეპიზოდებს. საქორწინო სიმღერები, როგორც სახოტბო, ასევე იუმორისტული, ყოველ-
თვის მცირე მზადების שემდეგ, ექსპრომტად იქმნება და שერწყმულია ადამიანების ხასიათის თავი-
სებურებებთან.  

ზოგადად, საქორწინო ფოლკლორის ანალიზი გვიჩვენებს იმას, რომ „ხალხური სიბრძნის 
კვინტესენცია“ ვრცელდება სასიცოცხლო ციკლისათვის დამახასიათებელი რიტუალური კულ-
ტურის ყველა საფეხურზე. 

 
 
 

თინათინ მშვიდობაძე 
(საქართველო, გორი) 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების ეფექტურობა ქართულ-კავკასიური 

კულტურული მემკვიდრეობის კვლევისათვის 
 
ნაשრომის მიზანს წარმოადგენს ჩვენი პლანეტის ინტელექტუალური პოტენციალის, ისტორი-

ულ-კულტურული ძეგლების, ტექნიკური მდგომარეობის שეფასება სრულყოფილი კომპიუტერული 
პროგრამების გამოყენებით.  

ნაשრომის მეცნიერულ სიახლეს კი წარმოადგენს ძეგლის კონსტრუქციების დაზიანების მონი-
ტორინგისათვის კომპიუტერული გრაფიკისა და ლაზერული სკანირების გამოყენების ეფექტურო-
ბა, სხვადასხვა ადგილებשი ჩატარებული ესპერიმენტების שედეგების ჩვენებით. 

ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები მსოფლიო ღირებულებისაა და საკაცობრიო კულტუ-
რის მნიשვნელოვან მონაპოვარს წარმოადგენს. ნაשრომשი განვიხილავთ ზოგიერთ მათგანს. 

აღნიשნული კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება მნიשვნელოვანია კულტურული 
ძეგლების კონსტრუქციების שეფასებისა და დაკვირვებისათვის, მოულოდნელი რღვევის გაჩენის, 
ფარული დეფექტების დაგროვების რისკის პროგნოზირებისას, რაც წინაპირობაა שემორჩენილი 
ძეგლების აღდგენისა და რესტავრაციისათვის. 

 
 
 

მარიკა მშვილდაძე 
(საქართველო, თბილისი) 

ტიხე-ფორტუნას კულტი გვიან ანტიკური საქართველოს ტერიტორიაზე 
 

ტიხე-ფორტუნა ბედნიერების მომტანი ღვთაება იყო. მისი კულტი ნაყოფიერებას, სიუხვეს, 
ადამიანის ბედს უკავשირდებოდა. იგი ანტიკურ გლიპტიკაשი ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ 
ღვთაებას წარმოადგენდა. იმთავითვე ხალხმა ტიხე-ფორტუნა ადამიანის ცხოვრების თანამგზავ-
რად მიიჩნია. ითვლებოდა ანტიოქიის, ალექსანდრიის მფარველად. ნაשრომשი שესწავლილი და გაა-
ნალიზებულია საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ტიხე-ფორტუნას კულტთან დაკავשირე-
ბული არტეფაქტები. 

კვლევის שედეგად დგინდება, რომ ღვთაება ტიხე-ფორტუნა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელე-
ბული კულტი იყო გვიან ანტიკური ხანის იბერია-კოლხეთשი, რაც ანტიკურ სამყაროსთან პოლიტი-
კურ-კულტურული ურთიერთობების שედეგს წარმოადგენს. გვიან ანტიკურ ხანაשი კოლხეთის שა-
ვიზღვისპირეთი რომის პროვინცია პონტოს שემადგენელი ნაწილია, ხოლო აღმოსავლეთ საქართვე-
ლო - ქართლი (იბერია) რომის მეგობარი და მოკავשირე ქვეყანა. ღვთაების გამოსახულებები 
გვხვდება როგორც ხელოვნების ნიმუשებზე (მცხეთა, არმაზისხევის №6 სამარხשი დაფიქსირებული 
ვერცხლის ფიალის ფსკერზე გამოსახული ტიხე-ფორტუნა ახ.წ. II ს., ვერცხლის თეფשის ძირზე 
გამოსახული ტიხე-ფორტუნა ციხისძირის სამაროვნიდან ახ.წ. II-III სს.), ისე სამკლაურზე (ბიჭვინთა, 
ბიჭვინთის სამაროვანის №345 სამარხשი (ლეგიონერის სამარხი) აღმოჩენილი ვერცხლის სამკლა-
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ური, ახ.წ. II-III სს.) და გლიპტიკურ ძეგლებზე. ტიხე-ფორტუნას გამოსახულებიანი საბეჭდავები 
დაფიქსირებულია მცხეთაשი, ურბნისשი, ჟინვალשი, კლდეეთשი, ბორשი, გონიო-ავსაროსשი... ღვთა-
ების გამოსახულებიანი ინტალიოები დამზადებულია: სარდიონისგან, ქალცედონისგან, იასპისგან, 
ტოპაზისგან... რომლებიც ჩასმულია, როგორც რკინის, ისე ბრინჯაოს, ვერცხლისა და ოქროს 
ბეჭდებשი. ნიשანდობლივია, რომ ტიხე-ფორტუნას კულტი ძირითადად გავრცელებულია ურბანის-
ტულ ცენტრებשი. ზემოაღნიשნულიდან გამომდინარე, שეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ტიხე-ფორტნა 
მოსახლეობის ყველა ფენაשი, ჩვენი აზრით კი ძირითადად რომანიზებულ მოსახლეობაשი იყო 
პოპულარული.  

 
 
 

პაატა ნაცვლიშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

ულვაშიანი ქალი იოსებ გრიშაშვილის ლექსში 
 
1922 წელს ჟურნალ „ილიონის“ პირველ ნომერשი დაიბეჭდა იოსებ გრიשაשვილის ნაკლებად-

ცნობილი ლექსი „ქალს ულვაשებით კეპით და ჯოხით“. ეს ლექსი ტერცეტებითაა დაწერილი და ვერ-
სიფიკაციის თვალსაზრისით 2017 წელს იგი გამოწვლილვით שეისწავლა ცნობილმა ლექსმცოდნემ 
თამარ ბარბაქაძემ. მანვე დაადგინა, რომ ლექსი იმ პირველი პუბლიკაციის שემდეგ აღარსად გამოქ-
ვეყნებულა, სანამ თავად სრულად არ დაიმოწმა იგი თავის გამოკვლევაשი. 

ალბათ მხოლოდ იმიტომ, რომ პროფ. თ. ბარბაქაძემ გრიשაשვილის ეს ლექსი ვერსიფიკაციუ-
ლი კუთხით გამოიკვლია, მისი ინტერესის მიღმა დარჩა ლექსის שინაარსი და ადრესატი. არადა, ეს 
ნაწარმოები სწორედ ამ მხრივ იმსახურებს განსაკუთრებულ ყურადღებას, რამდენადაც მას שეუძ-
ლია დამატებითი სინათლე მოჰფინოს ქართული ლიტერატურის ერთ საკამათო საკითხს, რომელიც 
გარשემო დისკუსია განსაკუთრებით გამძაფრდა ბოლო ათწლეულשი. 

საქმე ეხება პაოლო იაשვილის ცნობილი დარიანული ციკლის ლექსების ავტორობის საკითხს. 
დარიანულ ციკლשი 14 ლექსשი שედის, რომელთაგან პირველი 1915 წელს დაიწერა, ბოლო კი – 1923 
წელს. ისინი ელენე დარიანის სახელით გამოქვეყნდა იმდროინდელ პერიოდიკაשი. დიდხანს უეჭვე-
ლად ითვლებოდა, რომ „ელენე დარიანი“ პაოლო იაשვილის ფსევდონიმი იყო და დარიანული ციკ-
ლის ლექსები, ჩვეულებრივ, პაოლოს კრებულებשი იბეჭდებოდა. 

გასული საუკუნის 90-იან წლებשი ცნობილმა ლიტერატორმა გიორგი ჯავახიשვილმა მის მიერ 
მიკვლეული ეპისტოლური თუ მემუარული მასალის საფუძველზე გამოთქვა ვარაუდი, რომ ელენე 
დარიანი სინამდვილეשი ელენე ბაქრაძე-ბერიשვილი-ქართველიשვილი იყო, პაოლო იაשვილის ახლო 
მეგობარი თუ שეყვარებული. 

ამ ვერსიამ იმთავითვე აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, თუმცა დისკუსია საკითხით დაინ-
ტერესებულ სპეციალისტთა ვიწრო წრეს არ გასცილებია. ხოლო მას שემდეგ, რაც 2014 წელს ქარ-
თული ლიტერატურის მუზეუმשი მოეწყო ელენე ბაქრაძისადმი მიძღვნილი გამოფენა სახელწოდე-
ბით „ქალი პაოლოს უკან“, დისკუსია გასცდა ლიტერატურის სფეროს და სოციალურ-პოლიტიკური 
 ეფერილობაც მიიღო, რამაც, ერთი მხრივ, გაზარდა დისკუსიის მონაწილეთა რაოდენობა თუ წრეש
და, მეორე მხრივ, უფრო მწვავე გახადა იგი. დისკუსია კიდევ უფრო გამწვავდა მას שემდეგ, რაც 
ლიტერატურის მუზეუმმა გამოსცა ელენე ბაქრაძის ნაწერები (ლექსები, თარგმანები, დღიურები, 
წერილები) და მასשი სრულად שეიტანა დარიანული ლექსები, როგორც ელენე ბაქრაძისა. 

დისკუსიის მონაწილე ორივე მხარეს თავისი არგუმენტები აქვს. კამათი მიდის იმის שესახებ, 
თუ რა არის სინამდვილეשი ელენე დარიანი – პაოლო იაשვილის წარმატებული და იღბლიანი მის-
ტიფიკაცია თუ მხოლოდ ფსევდონიმი. და თუ ფსევდონიმია, მაשინ ვისი – პაოლო იაשვილის, ელენე 
ბაქრაძისა თუ ორივესი ერთად. 

თუ „ელენე დარიანი“ ფსევდონიმია, იოსებ გრიשაשვილი, რომელიც უაღრესად სანდო და 
დაკვირვებული მკვლევარი იყო, მას აუცილებლად שეიტანდა თავის „ფსევდონიმების“ ლექსიკონשი. 
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როგორც ჩანს, იგი არ თვლიდა ელენე დარიანს ფსევდონიმად და მიაჩნდა იგი პაოლო იაשვილის 
მეორე ეგოდ, მის ქალად გარდასახულ ორეულად, ერთგვარ ლიტერატურულ და ალბათ არა მხო-
ლოდ ლიტერატურულ თამაשად, მისტიფიკაციად. 

სწორედ ამის დასტური უნდა იყოს მისი ლექსი „ქალს ულვაשებით კეპით და ჯოხითნ. უკვე 
ლექსის სათაური უბიძგებს საქმეשი ჩახედული მკითხველს, რომ ეს ლექსი პაოლო იაשვილს, უკეთ – 
მის ქალურ ალტერეგოს უნდა ეძღვნებოდეს. რამდენადაც ცნობილია მისი ფოტოებიდან თუ თანა-
მედროვეთა გადმოცემებიდან, ულვაשი, კეპი და ჯოხი პაოლო იაשვილის გარეგნული იერის მკაფი-
ოდ ინდივიდუალური პორტრეტული მახასიათებლებია. 

ხოლო გრიשაשვილის ლექსი უნდა წარმოადგენდეს პაოლოს საიდუმლოს გათქმის, მისტიფიკა-
ციის გახსნის საკმაოდ გამჭვირვალე, მაგრამ ფრთხილ ცდას, რაც ნათლად აირეკლა კიდეც ლექ-
სשი. ის ფაქტი, რომ იოსებ გრიשაשვილს ეს ლექსი მას მერე არც ერთ თავის წიგნשი არ שეუტანია, 
გვაფიქრებინებს, რომ პაოლო იაשვილმა არ მოიწონა მისი საქციელი და שეიძლება საყვედურიც კი 
უთხრა მას მისტიფიკაციის გამჟღავნების გამო. სავარაუდოა, რომ ამავე მიზეზითაც ვერ მოხვდა 
ელენე დარიანი იოსებ გრიשაשვილის ფსევდონიმების ლექსიკონשი.  

ულვაשიან ქალთან დაკავשირებით, არ שეიძლება, აქვე არ გავიხსენოთ რუსი საბჭოთა პარტიუ-
ლი მუשაკის, მწერლის, სცენარისტისა და კრიტიკოსის ვლადიმირ სუტირინის წიგნი „ამიერ-
კავკასიის ლიტერატურის ნარკვევები“, რომელიც 1928 წელს რუსულ ენაზე გამოსცა თბილისשი 
გამომცემლობა „ზაკკნიგამ“. სტატიაשი „ცისფერი ყანწები“ ავტორი ელენე დარიანის ლექსებზე 
საუბრობს, 92-ე გვერდზე ამ სახელს ბრჭყალებשი სვამს და იქვე სქოლიოשი წერს: „שესაძლოა ელენე 
დარიანი იპარსებოდა ან ულვაשს ატარებდა“. როგორც ჩანს, იმდროინდელი ქართული ლიტე-
რატურის კულისებשი ნაკლებად ჩახედულმა ავტორმა ელენე დარიანის ვინაობა იკითხა და ასეთი 
პასუხი მიიღო. არ არის გამორიცხული, რომ „ულვაשიანი ქალი“ ელენე დარიანის იმ დროისთვის 
საკმაოდ გავრცელებული ფსევდონიმი იყო.  

-ებით კეპით და ჯოხით“ კიდევ ერთ სარשვილის ლექსი „ქალს ულვაשაשეიძლება იოსებ გრიש
წმუნო არგუმენტად ჩაითვალოს იმის დასადასტურებლად, რომ ელენე დარიანი პაოლო იაשვილის 
ლიტერატურული მისტიფიკაციაა და არა ფსევდონიმი და რომ ელენე დარიანის სახელით გამო-
ქვეყნებული 14-ვე ლექსი პაოლო იაשვილს ეკუთვნის.  

 
 
 

ირინე ნაჭყებია 
(საქართველო, თბილისი) 

ლეიტენანტ პიშონის ცნობები საქართველოს შესახებ (1843) 
 

ვენსენის სამხედრო არქივשი დაცულია 1839-1843 წლებשი მოჰამად שაჰის (1834-1848) 
გვარდიის სამხედრო ინსტრუქტორის, ფრანგი ლეიტენანტის, ჟიულ პიשონის მოხსენებითი ბარათი, 
სათურით – „La Géorgie“. ამ ხელნაწერשი ლეიტენანტის მიერ ჯულფადან რედუტ-ყალემდე გავლილი 
მარשრუტის მიხედვითაა მოცემული ცნობები გზებისა და ხიდების მდგომარეობის, კაზაკების სად-
გურების, ქალაქებისა და დაბების שესახებ. პიשონის שეფასებით, თბილისის, მთელი კავკასიის გენე-
რალ-გუბერნატორის რეზიდენციის იერსახე ევროპულ ცხოვრებაზე მიანიשნებდა. ქალაქის მთავა-
რი მოედნის გარשემო ლამაზი ნაგებობები იდგა, რომელთა שორის ლეიტენანტი ყაზარმის שენობა-
საც აღნიשნავს. ქუჩებשი სხვადასხვა ეროვნების მოსახლეობა ირეოდა, „დროשკები“ კი განუწყვეტ-
ლივ მოძრაობდნენ ყველა მიმართულებით. ბაზრებשი რუსი, ქართველი, ჩერქეზი, სომეხი, სპარსე-
ლი, თურქი და სხვა ნეგოციანტები მნიשვნელოვან სავაჭრო ოპერაციებს აწარმოებდნენ რუსეთთან, 
ინდოეთსა და თურქეთთან. თბილისის თერმული წყლები მრავალ დაავადებას კურნავდა. ქალაქის 
  .ი გერმანული კოლონიები იყო დაარსებულიשემოგარენש

ფრანგმა ოფიცერმა ყურადღება მიაქცია ქალაქებსა და დაბებשი განლაგებული სამხედრო ნა-
წილების რაოდენობას: თბილისის გარნიზონשი დაახლოებით 10 000 ჯარისკაცი იყო; ძველი, აღდგე-
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ნილი ციხესიმაგრის ყოველ ამბრაზურაשი ზარბაზანი იდგა, იქ ინახებოდა სამხედრო שეიარაღების 
ერთ ნაწილიც. გორის გარნიზონი ერთი ბატალიონისგან שედგებოდა, ქუთაისის გარნიზონשი დაახ-
ლოებით 2 000, რედუტ-ყალეשი კი 3 000 კაციანი გარნიზონი იდგა.  

პიשონის ცნობით, კავკასიის ჯარשი, რომელიც ძირითადად კარგ მდგომარეობაשი იყო, განსა-
კუთრებით თბილისשი, 140 000 კაცი ირიცხებოდა, მაგრამ ეს არ იყო რუსეთის ჯარის ელიტა. ისინი 
მობილურ კოლონებს ქმნიდნენ, ზოგი ნაწილი სამხედრო მשენებლობებზე მუשაობდა, დანარჩენებს 
ახალი გზების გაყვანა ან ძველის שეკეთება ევალებოდათ. კავკასიაשი მიმდინარე სამხედრო მოქმე-
დებების שეფასებისას, ფრანგი ლეიტენანტი აღნიשნავს როგორც გენერალ ნეიდგარტის წარუმა-
ტებლობას 1842 წლის שემოდგომაზე, ისე კავკასიის მთის ხალხების სამხედრო ძალას და რუსების 
წინააღმდეგ მათი ბრძოლის მეთოდებს. პიשონის שეფასებით, ასეთ მტერთან რუსეთის ომი დიდხანს 
გაგრძელდებოდა და ეს მას ყოველმხრივ მეტად ძვირად უჯდებოდა, რადგან ჩერქეზებთან ომისა 
და ადგილობრივი დაავადებების გამო ის ყოველწლიურად 16 000-დან 20 000-მდე კაცს კარგავდა.  

 
 
 

მაია ნაჭყებია 
(საქართველო, თბილისი) 

განცვიფრების ესთეტიკა ქართული ბაროკოს პოეზიაში 
 
1. ე.წ. „აღორძინების ხანის მწერლობა“, თემების, მოტივებისა და ტროპების თავისებურებე-

ბით ბაროკოს ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი მხატვრული სისტემის ანალოგიურია. ამას-
თან, განცვიფრების, გაკვირვების, გაოცების და აღფრთოვანების გამოწვევა ბაროკოს ეპოქის שე-
მოქმედთა ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია. ბაროკოს ესთეტიკამ ადამიანზე שთაბეჭდილების მოხდე-
ნის მიზნით განსაკუთრებული მხატვრული ენა שექმნა, რომელიც დიდ მნიשვნელობას ანიჭებდა 
წარმოსახვასა და გონებამახვილობას. ავტორის ჩანაფიქრს სიახლით, უჩვეულობით უნდა განეც-
ვიფრებინა მკითხველი თუ მსმენელი. „ჩარხებრ მბრუნავ ლექსשი“ არჩილი პირდაპირ აცხადებს: 
„ნაძლევი ვარ, თუ ჩემს წინათ ეთქვას ვის“ და ამით ხაზს უსვამს ლექსის ორიგინალობასა და 
სიახლეს.  

2. XVII-XVIII საუკუნეების ქართულ პოეზიაשი განსაკუთრებული ადგილი უკავია ანბანთქების 
ჟანრს. ამ ჟანრის ნაწარმოებები აქვთ שექმნილი თეიმურაზ პირველს, არჩილ მეორეს, ვახტანგ 
მეექვსეს, დავით გურამიשვილს და სხვებს. როგორც ჩანს, ანბანთქება დიდ პოპულარობით 
სარგებლობდა არა მხოლოდ თემატიკის გამო, რომელიც უმეტესწილად რელიგიური ხასიათისა 
იყო, არამედ მისი სხვადასხვა ვარიაციით გამართვის שესაძლებლობის გამო, რაც სათაურשიც 
აისახა, მაგალითად, არჩილის „ანბანთქება ახალი שემოღებული“.  

3. „ამოცნობა”, „გაשიფვრა”, ბაროკოს სტილის ერთ-ერთი კონცეფციური ელემენტია, რასაც 
ზოგ שემთხვევაשი კრიპტოგრამის სახე აქვს. ამ პერიოდשია שექმნილი არჩილ მეორეს „ჩარხებრ 
მბრუნავი ლექსი“, რომელიც ქართული ვიზუალური პოეზიის, ფიგურული ლექსის უაღრესად გონე-
ბამახვილურ ნიმუשს წარმოადგენს. მასשი ვირტუოზულად არის שერწყმული ეკლესიასტესეული ამა-
ოება და წრებრუნვა და ცალკეული სიტყვების გარკვეული პრინციპით გადაადგილება, რაც ლექსשი 
მოძრაობის ილუზიას ქმნის. იქმნებოდა ასევე აკროსტიქები და „წაღმა-უკუღმა საკითხავი ლექსები” 
ანუ პალინდრომები. უაღრესად საყურადღებოა ვახტანგ მეექვსეს „მუხრანული“, ანუ ე.წ. კვად-
რატული ლექსი, რომელიც ჰორიზონტალურადაც იკითხება და ვერტიკალურადაც, მისი „ათცხრა-
მეტური“ კი სინთეზური ნაწარმოებია, სადაც ერთმანეთს ერწყმის ლექსი, ნახაზი და ნახატი.  

4. ამგვარი პოეზიის שექმნა განსაკუთრებულ ინტელექტუალურ ძალისხმევას და გაწაფუ-
ლობას მოითხოვდა, ეს ერთგვარ პოეტური გონებამახვილური თამაשია, რომელიც დამყარებული 
ამოცნობაზე, გამოცნობაზე, მკითხველისა თუ მსმენელის გაკვირვებასა და განცვიფრებაზე, ეს 
გაოცების ესთეტიკაა. მიგვაჩნია, რომ ამგვარი თხზულებები, რომლებიც ამ პერიოდის ქართველ 
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ავტორებთან გვხვდება, ქმნიან გარკვეულ მთლიანობას, სისტემას და მას שეიძლება ვუწოდოთ 
ქართული ბაროკოს პოეზიის განცვიფრების ესთეტიკა. 

 

 
ევგენი ნესმეანოვი 

(რუსეთი, დონის როსტოვი) 

ქართული და რუსული ეროვნული კულტურების სულიერი ნათესაობის შესახებ 
(რუსეთის ფედერაციის დონის ოლქის მაგალითზე) 

 
როსტოვის ოლქი, ყოფილი „დონის არმიის“ ტერიტორიაა, სადაც ქართველებსა და რუსებს 

თანაცხოვრების გამოცდილება მე-18 საუკუნიდან აქვთ. XVIII-XIX საუკუნეებიდან დღემდე, დონსა 
და ყუბანს שორის მცხოვრები სხვა მრავალი ხალხისაგან განსხვავებით, ადგილობრივი 
მოსახლეობის მიერ ქართველები აღიქმებოდნენ „მართლმადიდებლური რწმენის მქონე სულიერ 
მოკავשირეებად“ (სულიერ ღირებულებათა სისტემისა) და თანამებრძოლებად (ოსმალეთის იმპერი-
ისა და მისი ვასალების წინააღმდეგ). ამ მოცემულობამ ორ ხალხს שორის არსებული ეთნიკური და 
ენობრივი განსხვავებები გადაწონა და მთელ რიგ სფეროשი (მათ שორის ხელოვნებისა და სოცია-
ლურ ურთიერთობებשი) მათი სამომავლო ურთიერთობები განსაზღვრა.  

ქართული ეროვნული კულტურის დადებითად აღქმის მომდევნო საფეხური გამოიკვეთა საბ-
ჭოთა კავשირის პერიოდשი (60-70-იან წლებשი). მე-20 საუკუნეשი მოცემული მდგომარეობა თეორიუ-
ლად დასაბუთდა.  

ქართულ და რუსულ ინტელიგენციას שორის სოციო-კულტურული ურთიერთობები გა-
მოვლინდა „მონათესავე კულტურებისა“ და „სულიერ ღირებულებათა“ იდეით, რომელიც, თავის 
მხრივ, სახელმწიფოს მიერ ახალი სოციალისტური კულტურის שექმნის, დასავლური კულტურისა 
და ფაשისტური იდეოლოგიის წინააღმდეგ ბრძოლის საფუძველზე ჩამოყალიბდა. მას שემდეგ 
იკვეთება ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევა, რომლის მთავარ იდეასაც „ჩვენი ხალხების 
ორგანული კულტურული ურთიერთკავשირი“ და ეროვნული ინტელიგენციის ზოგადი - მორალური 
და ფსიქოლოგიური თავისებურებები שეადგენდა. ამ უკანასკნელთა שორის გამოიყოფოდა 
ინტელიგენციის წევრთა „მსოფლმხედველობრივი სიფართოვე“, განათლების მაღალი დონე, 
კეთილשობილება და სხვა პიროვნული თვისებები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო 
ყოველდღიური ყოფითი კულტურის ანალიზს: სუფრის წესებს, დღესასწაულების აღნიשვნას, 
ოჯახურ ურთიერთობებსა და ა.ש. 

მე-20 საუკუნის 60-70-იანი წლებიდან მოყოლებული, ქვეყნის წამყვანი ფილოსოფოსები, ის-
ტორიკოსები და კულტუროლოგები „კულტურათა ურთიერთგავლენებისა“ და „ხალხთა კულ-
ტურების“ იდეებიდან უკვე წინ სწევდნენ მოსაზრებებს „კავკასიელ და რუს ხალხთა კულტურების 
ჰარმონიულ კომბინაციებზე.“ ამ პერიოდიდან დაიწყო კავკასიური კულტურის, როგორც მთელისა 
და ქართველოლოგიური კვლევები. კავკასიური კვლევები განვითარდა ლენინგრადשი (სანქტ-
პეტერბურგשი), მოსკოვשი, თბილისსა და სხვა ქალაქებשი.  

1973 წელს დონის როსტოვשი სსრკ მეცნიერებათა სამინისტროს ორგანიზაციული განყოფი-
ლება - ჩრდილოკავკასიური სამეცნიერო ცენტრის უმაღლესი სასწავლებელი שეიქმნა. იუ. ა. ჟდა-
ნოვი, რომელიც საბჭოთა კავשირის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი და კავ-
კასიური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი იყო, კავკასიის, როგორც ევრაზიული კულტურის 
ცენტრის ცივილიზაციური და კულტურული იმიჯის ახალ, ორიგინალურ კონცეფციას ქმნის (იგივე 
„ევრაზიის მზის წნული“). ამ კონცეფციის მიხედვით, კავკასიური კულტურა, ანტიკური პერიოდი-
დან დაწყებული, ევროპული და რუსული კულტურების აკვნისა და ისტორიული განვითარების წყა-
როდ გვევლინება.  

ჟდანოვის მიდგომის მიხედვით, ქართული კულტურა პირველადაა გაგებული „კავკასიური 
კულტურის ყველაზე მნიשვნელოვან שემადგენელ კომპონენტად,“ ქართული ინტელიგენცია კი 
 .ეფასებულია „უმაღლესი განათლებისა... და უმაღლესი კულტურული ტრადიციების“ მქონედש
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მომდევნო 20 წლის განმავლობაשი (1980-2000-იანები) „კავკასიის ხალხების კულტურის 
გადამწყვეტი ზეგავლენა რუსი ხალხის ჰუმანიტარულ კულტურაზე“ კიდევ გახდა აქტუალური და 
იუ. ა. ჟდანოვის წარმოდგენილ იდეებზე დაყრდნობით განვითარდა.  

რაც שეეხება ქართული ეროვნულ კულტურის სამეცნიერო, მხატვრულ და ყოველდღიურობის 
ასპექტებს - ისინი გააზრებულ იქნა, როგორც „დონის რეგიონის ინტელექტუალური საზოგადოების 
აუცილებელი და განუყოფელი კომპონენტი.“ 

ქართული და რუსული მართლმადიდებლური ეკლესიები ბოლო ათწლეულის განმავლობაשი 
აქტიურად ეწეოდნენ გასული საუკუნის ეროვნულ იდეებსა და მართლმადიდებლობის მორალურ 
პარადიგმებზე დაფუძნებული კულტურული დიალოგის პროპაგანდას. დღეს სწორედ „ეკლესიის 
დების“ კონცეფცია აღმოჩნდა ჩვენი ხალხების სულიერი ცხოვრების საყრდენი და ყველაზე 
ავტორიტეტული სოციალური ინსტიტუტი, რომელიც იმავდროულად არის ჩვენი ხალხების 
სულიერი იდენტობის საფუძველი.  

 
 
 

ხათუნა ნიშნიანიძე 
(საქართველო, თბილისი) 

დავით გურამიშვილის რეალური და მხატვრული დრო და სივრცე: „დავითიანისა“ 
და უკრაინული წყაროების მიხედვით 

 
დროისა და სივრცის ცნებას განსაზღვრავს, აשინაარსიანებს, საზრისს სძენს სუბიექტი (გმი-

რი, ავტორი). ტექსტის სივრცეცა და დროც არის იქ და ისეთი, როგორი წარმოდგენით, განცდითა 
და საფიქრალითაც აღავსებს გმირს ავტორი. ნეტარი ავგუსტინეს მიხედვით “არც წარსული 
არსებობს, არც მომავალი და არც აწმყო... ყველაფერი არსებობს ადამიანის სულשი“; მხატვრული 
ტექსტשი კი სწორედ მთავარი გმირია ის ინსტანცია, რომლის პოზიციიდანაც ჩვენ აღვიქვამთ 
ტექსტუალურ დროსა და სივრცეს. 

მხატვრული დრო და სივრცე მრავალსახოვანი და მრავალგანზომილებიანი კატეგორია. 
“დავითიანשი“ მნიשვნელობს რეალური, ონტოლოგიური, სიმბოლურ-ალეგორიული, მისტიკური და 
მხატვრული ანუ שემოქმედის დრო და სივრცე. “დავითიანის’’ დროსივრცული პრობლემის კვლევა 
ზემოჩამოთვლილ კატეგორიებთან მიმართებით უשუალოდაა დაკავשირებული და ითვალისწინებს 
ბიბლიურ-ქრისტოლოგიურ კონტექსტს. שესაბამისად, ბიბლიურ გააზრებათა საფუზველზე განვი-
ხილავთ ნაწარმოების დრო-სივრცულ მოდელს.  

საკითხის სრულყოფილი კვლევისთვის მნიשვნელოვანია დავით გურამიשვილის რეალური 
დროისა და სამოღვაწეო სივრცის שესახებ არსებული წყაროების გაცნობაც. საგულისხმოა, რომ 
თავად “დავითიანის“ პოეტური კრებულის ავტორისეულ ხელნაწერს აქვს ექსტრატექსტუალური ჩა-
ნართები: “სარწყავისა და წისქვილის ამბავი და მოხაზულობა“ (ტექსტი და ნახაზი), სხვა ნახაზები, 
მირიან ბატონიשვილისადმი მიწერილი არზა, ავტოპორტრეტი, ჩანახატები და მინაწერები.  

დავით გურამიשვილის რეალური და მხატვრული დროსივრცული მახასიათებლების წარმო-
ჩენა “დავითიანის“ გარდა ქართულ, უკრაინულ, რუსულ ენაზე არსებული სამეცნიერო და დოკუმენ-
ტური მასალის გაცნობა-שესწავლასაც ითხოვს, სადაც საგულისხმო ინფორმაცია მოგვეპოვება. 
მოხსენებაשი שევეხებით დ. კოსარიკის, მ. რილსკის და სხვა ავტორთა ნაשრომებს. 
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პაველ ოლჟევსი  
(პოლონეთი, ლოძი) 

საქართველო და სამხრეთ კავკასია საერთაშორისო ურთიერთობებში პირველი 
მსოფლიო ომის შემდგომ 

 
მოხსენებაשი ყურადღებას ვამახვილებთ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საერ-

თაשორისო მდგომარეობაზე 1918 წლის ოქტომბერ/ნოემბრიდან ვიდრე გასაბჭოებამდე (1921 წ. 
მარტი). აგრეთვე, ვისაუბრებთ სომხეთისა და აზერბაიჯანის საერთაשორისო ვითარებაზე იმავე პე-
რიოდשი. მოხსენების ძირითადი საკითხია საქართველოს ურთიერთობა ანტანტასთან, გენერალ დე-
ნიკინთან, საბჭოთა რუსეთთან და ქემალისტურ თურქეთთან, რასაც უდიდესი გავლენა ჰქონდა სა-
ქართველოსა და ამიერკავკასიის ქვეყნების საერთაשორისო მდგომარეობაზე 1918-1921 წწ-שი სხვა 
საკითხებთან ერთად განვიხილავთ ბრიტანელი და იტალიელი ჯარისკაცების ყოფნას საქართვე-
ლოსა და ამიერკავკასიაשი, პარიზის სამשვიდობო კონფერენციაზე ამიერკავკასიის რესპუბლიკების 
დამოუკიდებლობის აღიარებასთან დაკავשირებულ პრობლემებს, ამერიკის მანდატის საკითხს. გა-
ვიგებთ, აგრეთვე, თუ რა გავლენა ჰქონდა აზერბაიჯანის გასაბჭოებას საქართველოსა და სომხე-
თის საგარეო თუ საשინაო ვითარებაზე. მოხსენებაשი שევეხებით ბათუმის საკითხსაც, რაც ლონდო-
ნისა და სან-რემოს კონფერენციებზეც (1920 წ.) განიხილებოდა; 1920 წლის მაისის საქართველო--
რუსეთის ხელשეკრულებას, სომხეთ-აზერბაიჯანისა და თურქეთ-სომხეთის სამხედრო კონფლიქ-
ტებს და მათ გავლენას საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საשინაო და საგარეო მდგომა-
რეობაზე. მოხსენებაשი საუბარია იმ ძალისხმევაზე, რომელიც ქართველმა დიპლომატებმა გასწიეს 
ერთა ლიგაשი გასაწევრიანებლად; სომხეთის გასაბჭოების (1920 წ. დეკემბერი) გავლენაზე საქარ-
თველოს საერთაשორისო მდგომარეობაზე. დასასრულს, שევეხებით საქართველოს de jure აღიარე-
ბას 1921 წ. იანვარשი, ამ აქტის მნიשვნელობას საქართველოს გასაბჭოებაზე (1921 წ. მარტი). მოხსე-
ნება ეფუძნება საარქივო მასალას, რომელიც ავტორმა მოიძია საფრანგეთის, ამერიკის და ინგლი-
სის არქივებשი, აგრეთვე, საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაשი. 

 
 
 

თამარ ოსიძე 
(საქართველო, თბილისი) 

ბიბლიური ალუზიები დევიდ ჰერბერტ ლორენსის რომანში „Lady Chatterley's 
Lover“ და მათი ტრანსფორმაციის საკითხი ქართულ თარგმანებში 

 
დიდი ინგლისელი მწერლის, დევიდ ჰერბერტ ლორენსის, שემოქმედებაשი მრავლადაა ბიბლიუ-

რი ინტერტექსტები. მწერალს მიაჩნია, რომ ბიბლია ყველა ეპოქაשი დროის მოთხოვნების გათვა-
ლისწინებით უნდა ვიკითხოთ, რათა წმინდა წიგნს სიცოცხლე שევუნარჩუნოთ. აქედან გამომდინა-
რე, მთარგმნელისათვის მნიשვნელოვანია ავტორის მსოფლმხედველობის ცოდნა იმ ინფორმაციის 
წვდომისათვის, რომელსაც ბიბლიური ალუზია მწერლის ტექსტשი ჩართვით წარმოשობს.  

მწერალი, სუბიექტური მსოფლაღქმიდან გამომდინარე, ეპოქალური კონტექსტის პრიზმაשი 
გაატარებს და გადაამუשავებს ბიბლიიდან მიღებულ שთაბეჭდილებებს. ყურადღებას שევაჩერებთ 
ბიბლიური ალუზიის, როგორც ინტერტექსტის, ლორენსისეულ აღქმა-გადმოცემასა და ქართულ 
თარგმანებשი მათს ტრანსფორმაციაზე. 

ლორენსის რომანის „Lady Chatterley's Lover“ („ლედი ჩეთერლის საყვარელი“) მეორე თავשი 
აღწერილია გამალებული ინდუსტრიალიზაციის ეპოქაשი ნოტინგემשირის საგრაფოს სოფელ 
ტევერשოლის მაღაროთა ჭვარტლით გადაשავებული მიდამოები. ამ სანახაობას მწერალი ასე 
აღწერს: „And even on the Christmas roses the smuts settled persistently, incredible, like black manna from the 
skies of doom.“ ამ ნაწყვეტის ქართულად გადმოცემა ასე שეიძლებოდა: שობის ვარდებსაც 
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გამუდმებით ედებოდა ჭვარტლი, გასაოცარი, როგორც ზეციდან საბედისწეროდ წამოსული שავი 
მანანა. 

აღნიשნულ ფრაგმენტשი წარმოდგენილ ბიბლიურ ალუზიებს რომანის ერთ-ერთი მთარგმნე-
ლი, საერთოდ, არ ასახავს, მეორეს კი სამიზნე ტექსტשი ეკვივალენტობის პრინციპის დარღვევით 
გადმოაქვს იგი. ლევან ინასარიძე ამ ეპიზოდს ასე გვაწვდის: „წარმოიდგინეთ, ჰორტენზიებიც კი 
გაჭვარტლული იყო თითქოს ზეციდან წამოსული שავი მანანით.“  

მოთხრობის „The Shadow in the Rose Garden“ („ვარდნარის ჩრდილשი“) ქართულ თარგმანשი 
 ვნელოვანი კონცეპტუალური დეტალიაשესიტყვება „the Tree of Heaven“ გამოტოვებულია. იგი მნიש
ლორენსის მრწამსის გამოხატვის თვალსაზრისით, რომელიც თარგმანשი არ რეალიზებულა.  

 
 
 

დავით ოქროპირიძე 
(საქართველო, თბილისი) 

„წმინდა ნინოს კულტის რელიგიური მეხსიერების განვითარება შუა საუკუნეების 
კავკასიაში“ 

 
ნაשრომის მიზანს წარმოადგენს ქართლის მოქცევის ნარატიული წყაროების კრიტიკული გა-

აზრება, რომელიც ეყრდნობა שუა საუკუნეების პერიოდשი שექმნილ ტექსტებს. 
აღსანიשნავია, რომ წმ. ნინოს მიერ ქართლის მოქცევის ლეგენდის გარდა არსებობდა საქარ-

თველოს გაქრისტიანების მრავალი სხვა ვერსიაც. კერძოდ, ცნობილია, რომ საქართველოשი წმ. 
გრიგოლ პართელზე, ანდრია პირველწოდებულსა და მირიან მეფეზეც იქმნებოდა თვალსაზრისები 
ქრისტიანობის გავრცელებასთან დაკავשირებით, მაგრამ მათ שესახებ წარმოდგენა დროის გარკვე-
ულ მონაკვეთשი უარყოფილ იქნა ან აღარ განვითარებულა.  

ნაשრომשი წარმოჩენილია აღნიשნული მოვლენის განმაპირობებელი ფაქტორებიც და იგი უკავ-
 .ი მიმდინარე რელიგიურ ურთიერთობებს და კონფესიურ დიატრიბასשირდება კავკასიის რეგიონש

რეტროსპექტული მეთოდის გამოყენებით שესწავლილია שუა საუკუნეების ქართული ტექსტე-
ბი, რომლებიც საשუალებას იძლევა, თვალი გავადევნოთ שუა საუკუნეებשი წმ. ნინოს კულტის ჩამო-
ყალიბებისა და განვითარების პროცესს ქართულ რელიგიურ მეხსიერებაשი.  

განსაკუთრებით ხაზგასასმელია კავკასიური კულტურული ნარატივის გათვალისწინება, რაც 
წმ. ნინოს კულტის ჩამოყალიბებაზე ახდენდა გავლენას.  

 
 
 

მუსტაფა ოჯაქი 
(თურქეთი, სტამბული) 

ოშკის მონასტრის კონსერვაციის საკითხები 
 

ტაო-კლარჯეთის სამეფო მართავდა IX საუკუნის ბოლოდან XI საუკუნის დასაწყისამდე ტაო--
კლარჯეთის ისტორიულ მხარეשი, ჩრდილო-აღმოსავლეთ თურქეთსა და სამხრეთ-დასავლეთ საქარ-
თველოשი. ამ პერიოდשი აשენდა მონასტრები, ეკლესიები, სამლოცველოები, ხიდები, სამლოცველო-
ები. ეს საუკუნეები იყო ოქროს ხანა რეგიონისთვის არქიტექტურული თვალსაზრისით. მონასტრე-
ბი, უდიდესი მონუმენტური שენობების კომპლექსი, საუკუნეების მანძილზე მოქმედებდნენ რო-
გორც რელიგიური და საგანმანათლებლო ცენტრები. ოשკის მონასტერი ყველაზე დიდი და მნიשვნე-
ლოვანი მონასტერია ტაო-კლარჯეთის მხარეשი. მთავარი ეკლესია, რომელიც ეძღვნება წმინდა იო-
ანე ნათლისმცემელს, აשენდა 963-973 წლებשი. ოსმალეთის არქივის დოკუმენტების მიხედვით, სო-
ფელשი 1642 წელს ქრისტიანი მოსახლეობა არ იყო დარჩენილი. სამონასტრო კომპლექსი ამ თარი-
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ღამდე მიტოვებული უნდა ყოფილიყო. მონასტრის ეკლესიის მე-19 საუკუნის ბოლოს დათარიღებუ-
ლი ვიზუალური წყაროებია მოპოვებული. ეკლესიის სამხრეთ ჯვრის მკლავשი აשენდა მეჩეთი და გა-
მოიყენებოდა 1960-იან წლებამდე. მიუხედავად იმისა, რომ 1980-იანი წლებიდან მოყოლებული ეკ-
ლესიისთვის არაერთხელ მოითხოვეს שეკეთება, თუმცა პროექტების მომზადება 2000-იან წლებשი 
განხორციელდა. მონასტრის ეკლესიაשი ქურდობის არაერთი მცდელობა ყოფილა, მოპარული იყო 
ორნამენტული ქვა. ოשკის მონასტრის שესახებ ბევრი კვლევა ჩატარდა თურქი და ქართველი აკადე-
მიკოსების მიერ. რეგიონשი კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენა წინა პლანზე წამოვიდა 1992 
წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების שემდეგ გაფორმებული კულტურული ხელשეკ-
რულებებით. ბოლო წლებשი თურქეთ-საქართველოს שორის მიმდინარე მოლაპარაკებებისა და ხელ-
მოწერილი პროტოკოლების ფარგლებשი დაიწყო პროექტები და აღდგენითი სამუשაოები. ოשკის მო-
ნასტრის ტაძარשი ზომები გატარდა, მაგრამ აღდგენითი სამუשაოები ვერ დასრულდა 2021 წელს 
თურქეთსა და საქართველოს שორის პროტოკოლის ვადის ამოწურვის გამო. წინამდებარე ნაשრომი 
მიზნად ისახავს ინფორმაციის მიწოდებას საკონსერვაციო სამუשაოების უახლესი მდგომარეობის 
 .ესაძლებლობებიש კის მონასტრის სამომავლო სცენარისשესახებ და განიხილოს ოש

 
 
 

ნინო პოპიაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

პროზელიტიზმი ქართულ ჰაგიოგრაფიაში 
 

პროზელიტიზმი განიმარტება, როგორც სარწმუნოების שეცვლა, ერთი რელიგიური მიმდი-
ნარეობიდან სხვა რელიგიურ მიმდინარეობაზე გადასვლა. ამასთან, პროზელიტიზმი არის სულიერი 
მისწრაფებების, იდეების, მოსაზრებების გადაცემა და გაზიარება. ასევე, პროზელიტიზმს ხשირ 
 .ი აქვს მსოფლმხედველობრივი, პოლიტიკური ან ეკონომიკური საფუძვლებიשემთხვევაש

ქართულ ჰაგიოგრაფიაשი პროზელიტიზმი რამდენიმე თხზულებაשია აღწერილი: უცნობი 
ავტორის „ევსტათი მცხეთელის მარტვილობაשი“, უცნობი ავტორის „კოლაელ ყრმათა მარტვი-
ლობაשი“, იოანე საბანისძის „აბოს წამებაשი“, ასევე, პროზელიტური ჟანრის ჰაგიოგრაფიული 
ნაწარმოებები שემორჩენილია ქართულ ნათარგმნ ჰაგიოგრაფიაשი.  

ქართულ ჰაგიოგრაფიაשი პროზელიტი გმირის ასახვის თავისებურებები უახლოვდება 
ადრექრისტიანული „მარტვილობათა აქტების“ (ლათ. Acta Martyrum) გმირების ასახვის თავისებუ-
რებებს, რადგან პირველი ჰაგიოგრაფიული თხზულებების გმირები პროზელიტები არიან, ხოლო 
პროზელიტი გმირების აღწერისას უმთავრესი მიჯნა არის ნათლობის ფაქტი და მისი ფიქსირება, 
რომელსაც პროზელიტურ მარტვილოლოგიაשი უმთავრესი თემატური და იდეოლოგიური მნიשვნე-
ლობა აქვს.  

უცნობი ავტორის „ევსტათი მცხეთელის მარტვილობა“ და იოანე საბანისძის „აბო თბილელის 
წამება“ განსხვავებებთან ერთად ამჟღავნებს პერსონაჟის ასახვის მოდელის მსგავსებას. მთავარი 
მსგავსება კი არის „ბუნებითი რჯულის“ ნებაყოფლობითი უარყოფა: ევსტათი მცხეთელი უარყოფს 
ცეცხლთაყვანისმცემლობას, ხოლო აბო თბილელი - მაჰმადიანობას.  

მოხსენებაשი ვისაუბრებთ პროზელიტი პერსონაჟების პერსონიფიცირების მოდელებზე. 
ყურადღებას გავამახვილებთ როგორც ორიგინალურ, ისე ნათარგმნ ჰაგიოოგრაფიულ თხზუ-
ლებებზე. 
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ერეკლე ჟორდანია 
(საქართველო, თბილისი) 

ტრაპეზუნტის იმპერიის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობისა და 
მმართველობითი სტრუქტურის თავისებურებანი 

 
ცივილიზაციური კუთვნილების მიხედვით ტრაპეზუნტის იმპერია ბიზანტიური ტიპის სახელ-

მწიფო იყო. მისი ძირითადი მახასიათებლები მართლმადიდებლობით, ბერძნული ენითა და სახელ-
მწიფო ხელისუფლების ბიზანტიური კონცეფციით განისაზღვრებოდა. ყოველივე ეს ნათლად წარ-
მოჩინდა როგორც იმპერიის სახელმწიფო იდეოლოგიაשი, ასევე მის პოლიტიკურ, ეკლესიურ და სა-
ზოგადოებრივ მოწყობაשი. სახელმწიფო დოკუმენტაციისა და წირვა-ლოცვის ბერძნულ ენაზე წარ-
მოება კი კომნენოსთა სამეფოს ცივილიზაციური კუთვნილების ყველაზე მკაფიო მტკიცებულება 
გახლავთ. 

ამავე დროს, ტრაპეზუნტის იმპერია სოციალურ-კულტურული თავისებურებათა მთელი კომ-
პლექსით გამოირჩეოდა, რაც, იმპერიის ეთნო-ლინგვისტურ სტრუქტურასთან ერთად, ნათლად გა-
მოვლინდა დიდ კომნენოსთა სახელმწიფოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ მოწყობასა მმართვე-
ლობით სტრუქტურაשი.  

ტრაპეზუნტის სამეფოს ბირთვს ბიზანტიის იმპერიის ქალდეის ყოფილი თემის ტერიტორია 
-ეადგენდა. იგი რვა გაერთიანებულ სამხედრო და სამოქალაქო ადმინისტრაციულ ოლქებად (ბანש
დებად) და ერთ - ლაზიის თემად იყოფოდა. ეს უკანასკნელი უნიשვნელოვანეს როლს ასრულებდა 
როგორც ტრაპეზუნტის იმპერიის თავდაცვით სისტემაשი, ასევე პოლიტიკურ ცხოვრებაשი. იგი დი-
დი კომნენოსების ხელისუფლების ერთგვარი დასაყდენიც კი იყო, რაც ნათლად გამოვლინდა რო-
გორც ტრაპეზუნტის იმპერიის დაარსების დროს, ასევე 1340-1355 წლებשი აქ მიმდინარე שინააשლი-
ლობისა და ტახტისათვის გააფთრებული ბრძოლის პერიოდשი.  

ადმინისტრაციული ოლქები, თავის მხრივ, უფრო მცირე, გამაგრებულ ტერიტორიულ ერთეუ-
ლებად - კლისურებად (ხევებად) იყოფოდა. ბანდების ადმინისტაციული საზღვრები დიდი მდინარე-
ების ხეობებითა და აქ არსებული მთაგრეხილებით განისაზღვრებოდა. რელიეფის სირთულისა და 
გზების სიმწირის გამო ისინი, ხשირ שემთხვევაשი, ერთმანეთისაგან თითქმის იზოლირებულ ერთეუ-
ლებსაც კი წარმოადგენდნენ. იმპერიის ამგვარ ადმინისტაციულ -ტრიტორიულ მოწყობას, რაღა 
თქმა უნდა, პონტოს რეგიონის ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობები განსაზღვრავდა, რაც, თავის 
მხრივ, სრულად שეესაბამებოდა ტრაპიზონის სამეფოს სამეურნეო საქმიანობისა და სახელმწიფოს 
თავდაცვის უზრუნველყოფისათვის საჭირო აუცილობელ მოთხოვნილებებს. უნდა აღინიשნოს, რომ 
-ი ამ მხაשი, თურქების ბატონობის პერიოდსა თუ ოსმალეთის იმპერიის არსებობის ხანაשემდგომש
რის ტერიტორიული მოწყობის იგივე პრინციპი שენარჩუნდა და שეიძლება ითქვას, რომ იგი დღესაც 
კი მოქმედებს. 

ბანდებს დუკები მართავდნენ, რომლებიც, ძირითადად, ადგილობრივი დიდებულებით იყვნე-
ნენ წარმოდგენილნი. მათ დასაყრდენს საკუთარი მამულების ეკონომიური თუ ადამიანური რესურ-
სი წარმოადგენდა. დუკებს უფრო მცირე ადმინისტრაციული ერთეულების ხელმძღვანელები - კე-
ფალები - ექვემდებარებოდნენ. ისინი, ძირითადად, ტრაპეზუნტის იმპერიის სამხედრო ადმინის-
ტრაციას წარმოადგენდნენ. ამასთანავე, მათ ფუნქციებს, ხשირ שემთხვევაשი, თავად დუკები ითავ-
სებდნენ ხოლმე. 

ტრაპეზუნტის იმპერიის სოციალური მოწყობისა და მმართველობითი სისტემის ერთ-ერთი 
თავისებურება იმპერიის ადმინისტრაციულ სტრუქტურაשი ადგილობრივი დიდებულების მიერ წარ-
მოდგენილი ოჯახური კლანების არსებობა გახლდათ. ამ კლანების დაჯგუფებებისა და მათი თავკა-
ცების, მაგალითად, ჭანიხიტების, კავასიტების, კამახინებისა თუ სხვათა გავლენა, ძირითადად, იმ-
პერიის שიდა რეგიონებשი ვრცელდებოდა. ამასთანავე, ისინი უპირატესად დიდი კომნენოსების სამ-
სახურשი იდგნენ და მათი ეს, ასე ვთქვათ, არაფორმალური გავლენები სრულიად ბუნებრივად ერ-
წყმოდა მათზე დაკისრებულ ადმინისტრაციულ ფუნქციებსა და მოვალეობებს. საიმპერატორო ხე-
ლისუფლება რეალურად დედაქალაქსა და დიდ ქალაქებზე, ზღვისპირა ზოლשი, დიდ ხეობებსა და 
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იქ არსებულ ციხე-სიმაგრეებზე ვრცელდებოდა. ადგილობრივი დიდებულებისა და მმართველების, 
არხონტების კლანები კი თითქმის სრულად აკონტროლებდნენ იმპერიის ძირითად, პერიფერიულ 
ნაწილს. ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მათი უფლებების שემცირებისა თუ მათი დაქვემდება-
რების მცდელობების მიუხედავად, მმართველობით სტრუქტურשი თითქმის არაფერი იცვლებოდა. 
საიმპერატორო ხელისუფლების მიერ გატარებული ღონისძიებების שედეგად, ადგილობრივი სუვე-
რენების ძალაუფლება, ხשირ שემთხვევაשი, კი არ სუსტდებოდა, არამედ ძლიერდებოდა კიდეც. მი-
წის მსხვილი მესაკუთრეები და ადგილობრივი დიდებულები ცდილობდნენ გაეძლიერებინათ საკუ-
თარი პოზიციები და უფრო აქტიური მონაწილეობა მიეღოთ იმპერიის არამარტო שიდა თუ განაპი-
რა რეგიონების, არამედ საიმპერატორო ხელისუფლებისადმი დაქვემდებარებული ოლქებისა და 
თვით იმპერიის დედაქალაქის მართვაשი.  

 
 
 

იოსებ ჟორდანია 
(ავსტრალია, მელბურნი) 

ქართული მრავალხმიანი სიმღერა როგორც ისტორიული წყარო 
 

1. წარმოდგენილ მოხსენებაשი მე שევეცდები დავასაბუთო, რომ მრავალხმიანობას ახასია-
თებს არაჩვეულებრივი სტაბილურობა, და აქვს שესაძლებლობა მიგვითითოს ერის ისტორიის უძვე-
ლეს ფენებზე, ხალხებს שორის არსებულ გენეტიკურ ნათესაობაზე. მნიשვნელოვანია, რომ მრავალ-
ხმიანობის მონაცემები ამჟღავნებენ აשკარა სიახლოვეს ფიზიკური ანთროპოლოგიის მონაცემებ-
თან, რაზეც მე მქონდა საუბარი ჯერ კიდევ 1988 წელს.  

2. მიგრაციული პროცესებოს שესწავლაც მიგვანიשნებს, რომ მრავალხმიანობის გავრცელება 
არ ხდება ადსტრატული გზით (რაც ხשირია ენის გავრცელების שემთხვევებשი). მრავალხმიანობის 
კერები, როგორც წესი, ავთოხთონურ პოპულაციებשი გვხვდება. ისიც სიმპტომატურია, რომ მრა-
ვალხმიანობა დღეისათვის გავრცელებულია მსოფლიოს გეოგრაფიულად ყველაზე უფრო იზოლი-
რებულ რეგიონებשი. 

3. მრავალხმიანობის წარმოשობის ძველი მოდელი, რომლის მიხედვითაც მრავალხმიანობა 
არის გვიანდელი კულტურული აღმოჩენა, არ მართლდება. როგორც ჩანს, ჯგუფურად სიმღერის 
ევოლუციური ფუნქცია იყო ადამიანის წინაპრების გაერთიანება მტაცებლებისა და მტრებისაგან 
თავდასაცავად, და მას მილიონობით წლის ისტორია აქვს. ჯგუფური სიმღერისა და ცეკვის გამოყე-
ნება როგორც ტრადიციულ, ისე თანამედროვე პროფესიონალ მებრძოლებשი კარგადაა ცნობილი, 
და პირდაპირ უკავשირდება „საბრძოლო ტრანსის“ ფენომენს. 

4. საქართველოს שემთხვევაשი მრავალხმიანობის მონაცემები მიგვითითებენ, რომ ქართვე-
ლური ტომები არიან არამარტო კავკასიის, არამედ ევროპის უძველესი ავთოხთონი მოსახლეები, 
და მათ აქვთ ფიზიკური ნათესაობა მთელ რიგ ჩრდილო კავკასიურ ხალხებთან (მათ שორის სხვა 
ენობრივი ოჯახების წარმომადგელებთან). და ბოლოს, აღმოსავლეთ საქართველოשი שეინიשნება 
გვიანდელი שენარევი, რომელიც, როგორც ჩანს, უკავשირდება ინდოევროპული ენების მატარებელი 
მოსახლეობის שემოსვლას.  
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ჯაბა სამუშია, დავით ხოსროშვილი, გოჩა რატიანი  
(საქართველო, თბილისი) 

საქართველო დიპლომატიური სამსახურის საიდუმლო მიმოწერა                               
1918-1921 წლებში 

 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სამხედრო 

სამინისტროשი სპეციალური ჯგუფი არსებობდა, რომლებიც საიდუმლო שიფროგრამებს ქმნიდა და 
-იფשი ათობით დაשიფრავდა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდის მასალაש
რული დეპეשაა שემონახული, დასავლეთ ევროპიდან, რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდა და 
სხვა. სამწუხაროდ, დღემდე მათი שინაარსი უცნობი იყო.  

საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაשი მოქმედებდა საიდუმლო მიმოწერის საკმაოდ 
გამართული სისტემა. ეროვნულ არქივשი დაცულია დოკუმენტი, რომელიც განკუთვნილი იყო 
მოსკოვის მისიასთან სასაუბროდ. მას ახლავს „განმარტება“ და „გარეשე საქმეთა სამინისტროს 
  “.იფრიש

„განმარტება 
 .იფრი ხუთ მარცვლიანიაש .1
2. მეხუთე ხუთ მარცვლოვანის უკანასკნელი ორი ნიשანი არის გასაღები שიფრისა. ეს რიცხვი 

უნდა იყოს დაყენებული ასო „ტ“ პირდაპირ. 
 ისשედგენის დროს ყოველ ორ ციფრიან რიცხვს, რომელიც უდრის დეპეש ისשიფრიანი დეპეש .3

ყოველ ასოს, უნდა გამოაკლოთ (გარდა გასაღებისა), ათ-ათი (10), მიღებულ დეპეשის გახსნის წინეთ 
ყოველ ორ ციფრიან რიცხვს (გარდა გასაღებისა) უნდა მიუმატოთ ათ-ათი და ისე ამოვწეროთ 
 ესაბამისიש იფრი, სადაც ალფავიტისש იფრიანი ფრაზების ტექსტი.“ ამას მოჰყვება სამინისტროსש
ასო-ნიשანი שეესაბამებოდა კონკრეტულ რიცხვს: ა - 33; ბ - 59; გ - 67; დ - 35; ე - 23; ვ - 53 და ა.ש. 
როგორც ვხედავთ, საიდუმლო მასალის გადასაცემად გამოყენებულია ქართული ანბანის 2-ნიשნა 
რიცხვებად שეცვლის წესი. დაשიფრული მასალა ტელეგრაფით ან კავשირგაბმულობის სხვა არხით 
(მაგ. რადიოგადამცემი) გადასაცემად ჩაიწერებოდა 5-ნიשნა ან 4-ნიשნა ციფრთა ჯგუფების ფორმით. 
გადასაგზავნი მასალა ზოგ שემთხვევაשი שერეული სახისაა - ანუ გვხვდება ღია, კითხვადი ტექსტის 
კომბინაცია (მაგალითად, ფრანგულ ან ქართულ ენაზე) שიფრირებულ მასალასთან ერთად. ეს 
მეთოდი გამოიყენება გზავნილის ოპერატიულად მოსამზადებლად და გადასაცემად, როცა ნაკლებად 
მნიשვნელოვანი ცნობები ღიად ჩაიწერება, საიდუმლო, მაგ. სადაზვერვო ხასიათის კი - იשიფრება. 

დაשიფრვა-გაשიფრვის დროს ხდება პლანשეტების გასრიალება იმდაგვარად, რომ ანბანის 
რომელიმე ასო, წინასწარ שეთანხმებული ალგორითმით, გაუსწორდეს რომელიღაც კონკრეტულ 2-
ნიשნა რიცხვს. שესაბამისად, დანარჩენი ანბანის ასოების שემცვლელი იქნება მათ გასწვრივ მდგომი 2-
ნიשნა რიცხვი. ინსტრუქციის მიხედვით, שიფრის ერთჯერადი გასაღები უשუალოდ გაგზავნილ 
 იფროგრამის მე-5 ჯგუფის ბოლოש ი ინახებოდა, კერძოდ, გასაღებს წარმოადგენდაשიფროგრამაש
ორი ციფრი, რომლის გასწვრივაც უნდა განთავსებულიყო ქართული ანბანის რომელიმე 
კონკრეტული ასო. 

არქივשი დაცული שიფროგრამების კრიპტოანალიზით მოხერხდა იდენტური שიფრგასაღებით 
დაשიფრული მასალის იდენტიფიცირება და სისტემატიზაცია.  

ამ ეტაპზე „გატეხილია“ სამი გასაღები და საარქივო 36 დოკუმენტიდან სულ დეשიფრირე-
ბულია 29 დოკუმენტი: 11 - გასაღები №1-ით; 3 - გასაღები №2-ით და 15 - გასაღები №3-ით. 
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ანუშ სარგსიანი 
(სომხეთი, ერევანი) 

ნერსეს შნორჰალის სახელთან დაკავშირებული ლეგენდების მიღმა: 
„ნათესაობის რიგის შესახებ“ ტაბულის მაგალითზე 

 
კილიკიის სომხეთის კათოლიკოსი ნერსეს שნორჰალი მნიשვნელოვან როლს თამაשობდა XII ს-

ის სომხეთის საეკლესიო ცხოვრებაשი. მან დიდი ამაგი დასდო სომხურ მწერლობას. მის სახელს ხשი-
რად ახსენებდნენ მოგვიანო ხანის ავტორებიც და მას მიაწერდნენ ისეთ ნაწარმოებებს, რომლებიც 
ნერსეს კათოლიკოსის კალამს არ ეკუთვნოდა. მოხსენებაשი שევეხებით ერთ-ერთ ასეთ ნაწარმოებს, 
რომელიც წარმოდგენილია XV ს-ის ავტორის ჰაკობ ღრიმეცის ტაბულაשი „ნათესაობის რიგის 
 .ეიქმნა მეწოფის მონასტრის არქიმანდრიტის, თოვმა მეწოფეცის (დახლש რომიשესახებ“. ეს ნაש
1416) დაკვეთით და მოგვიანებით שევიდა სომხეთის კანონთა წიგნשი. 

დასახელებულ ნაשრომשი, სქემატური ტაბულებისა და კომენტარების თანხლებით, განსაზღ-
ვრულია სისხლით ნათესაობის რიგი მამის და დედის ხაზით. ღრიმეცის თანახმად, ნათესავებს שო-
რის ქორწინება დასაשვებია ოთხი თაობის שემდეგ. ნაשრომს ერთვის ექვსდონიანი სამკუთხედისა და 
წრიული ფორმის ტაბულის გამოსახულებები, რომლებიც იმავე שინაარსისაა. ორივეს თან ახლავს 
სათაური და კომენტარები. ღრიმეცის ცნობით, წრიული ფორმის ტაბულის ავტორი ნერსეს שნორ-
ჰალი ყოფილა. 

ჩემს მოხსენებაשი გარკვეულია ტაბულის წარმომავლობა. განვიხილავ, ერთი მხრივ, שნორჰა-
ლის „ენციკლიკურ ეპისტოლეს“ და მის სახელთან დაკავשირებულ ლეგენდებს, ხოლო, მეორე მხრივ, 
ღრიმეცის მოღვაწეობის დროსა და გარემოებას და წარმოვაჩენ ღრიმეც-שნორჰალის კავשირს 
ისტორიული მეხსიერების ჩავარდნის კონტექსტשი. 

 
 

მაია სახოკია 
(საქართველო, თბილისი) 

ქართველურ/ინდოევროპულ ენათა მორფოსინტაქსურ-მორფონოლოგიური 
დიაქრონიულ-ტიპოლოგიური პარალელები 

 
ნაשრომשი თავმოყრილია ავტორის სხვადასხვა დროის დიაქრონიულდტიპოლოგიური კვლევე-

ბისა და ღრმა მორფოსინტაქსურდმორფონოლოგიური რეკონსტრუქციების წამყვანი שედეგები 
ქართველური (ქართული) და ინდოევროპული (რიგი სხვადასხვა ძველი და ახალი ენის) მასალის שე-
პირისპირების თვალსაზრისით. ამ שემთხვევაשი ხაზგასასმელია, რომ აღნიשნული განხილვადი მო-
ნაცემები და ავრორისეული ანალიზი გარკვეულ თემატურ ბმაשია აკად. თამაზ გამყრელიძის სამეც-
ნიერო მემკვიდრეობასთან და ეხმიანება მის დასკვნებს სხვადასხვა ინდოევროპული (იე) და ქარ-
თველური (ქვ) ენების ნაწილობრივი (პარციული) ტიპოლოგიური שეპირისპირების საფუძველზე; 
მნიשვნელოვანი აღმოჩნდა გარკვეული שეპირისპირებითი მონაცემები.  

ფორმალური მორფოსინტაქსური კონები שეიძლება განმეორდეს სხვადასხვა ენობრივ დონე-
ზე ერთდროულად, როგორც ორიგინალური დიაქრონიული და როგორც ტიპოლოგიურ-უნივერსა-
ლური ფენომენი. ამ თვალსაზრისით წარმოდგენილია რამდენიმე მორფოსინტაქსური ბლოგი და 
მორფონოლოგიური ელემენტი:  

1. პოსესიური ერგატიული (ერგატივიზებული) ირიბსუბიექტური აღწერითი პერფექტები 
ლათინური ფორმულებით eius/mihi factus est opera. (ახალქართული ტიპები: (1) „ჩემი გაკეთებულია 
საქმე, (2) მას გაკეთებული აქვს საქმე. პერფექტული მორფოსინტაქსემები, კონსტრუქციები 
მოდელით: S gen/S dat Agens+Past Pass Part+O nom. პოსესიური ერგატიული (ერგატივიზებული) იე 
პოსესიური პერფექტები ფიქსირდება მრავალ დონეზე მოგვიანო პროტოინდოევროპული (*პიე) 
დონის ჩათვლით.  
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2. ირიბი პოსესიურობა: ირიბი ქონა-ყოლის მორფოსინტაქსემები. ქართული (და, ზოგადად, 
ქართველური) სპეციალური ქონაყოლის ზმნები (Verba Habendi) აგებულია ირიბი პოსესიურობის 
მოდელზე est mihi: S datPoss+OpssNom+V esse (ქ. მაქვს/მყავს). იე ენებשიც ფართოდ ფუნქციობს 
დატიური (მიცემითბრუნვიანი ირიბსუბიექტური) ან გენიტიური (ნათესაობითბრუნვიანი ირიბ-
სუბიექტური) მოდელები: est mihi, eius est; განსაკუთრებით მნიשვნელოვანია, რომ ირიბი პოსესიუ-
რობის მოდელი აღდგენადია და აღდგენილია თ. გამყრელიძისა და ვ. ივანოვის *პიე რეკონსტრუქ-
ციების მიხედვით მოდელით: S dat/Sgen Poss+OpssNom+V esse.  

3. დატიური აფექტური მორფოსინტაქსემები (Verba Sentiendi). გვაქვს იე ირიბსუბიექტური 
აფექტური (გრძნობა–გუნების, მენტალობის) მორფოსინტაქსემები (Verba Sentiendi). ხერხდება ამ 
ბლოგის იდენტიფიცირება ნაწილობრივი ტიპოლოგიური שესატყვისობის სახით ქართულთან (ქვ 
ნორმა), ე. წ. ინვერსიული ტიპით (ქ. მტკივა, მשია). მრავლადაა ტიპოლოგიური პარალელები იე 
ენებשი. ესაა დატიური (მიცემითბრუნვიანი ირიბსუბიექტური მოდელები ფორმულით: S dat 
experiencer+Nom/Adv ან S dat experiencer+V (Verba Sentiendi, Verba Mentalis).  

4. ობიექტური პირის მარკერები (ობიექტური რიგის კლიტიკური ზმნური მორფები). იე שი 
სხვადასხვა დიაქრონიულ დონეებზე მოიპოვება ქვ „მანის“ რიგის პირის მარკერთა (ნიשანთა) 
მსგავსი ტიპოლოგიური ტიპები. ასეთია, მაგ., ახალსპარსული ფაქტები (didam-at, goftama-at “გ-ნახე, 
გ-ითხარი”).  

5. ეტიმოლოგიურ-მორფონოლოგიური წიაღსვლები ქვ//იე: ზმნური ძირები *რ//*R. განხილულ 
მორფოსინტაქსემთა ტიპოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ჰიპოთეტური, განხილვას დაქვემ-
დებარებადი ფაქტებიც. მსჯელობა აქ გადადის სიღრმისეული მორფონოლოგიური თუ ძირობრივი 
(ფუძისეული) რეკონსტრუქციების სფეროשი. ქვ ენებשი გვაქვს ძირი *რ „ყოფნა“ და ქონა-ყოლა 
ზმნებשი თუ აღწერით პოსესიურ მორფოსინტაქსემებשი (მაგ., სვან. მირი, ჟირი, ხორი; *Hira, * ira). 
ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიურ ლექსიკონשი *რ ძირი იკვეთება აღდგენად, რეკონსტრუირებად 
მონაცემებשი. ამდენად, სახეზეა *პქვ ძირი *რ (*R). იე–שი ამის ტიპოლოგიური ბადალია „ყოფნა“ 
ზმნათა ძირი *R (ბალტ.YRA/ IR <* IRA). ბოლო ათწლეულებשი დადგინდა აგრეთვე *პროტოალთაური 
(*პალთ) ძირი *AR (იაპ. ARU, ARI) „ყოფნა“ „არის“. ეს მრავალმხრივი მსჯელობის საგანია. სამსჯელოა 
ასევე ნოსტრატულ ელემენტად მიჩნეული ირიბი ბრ. მარკერი *N (ქვ/იე).  

 
 
 

ლიუბოვ სოლოვიოვა 
(რუსეთი, მოსკოვი) 

„ცნობები თუშეთის შესახებ“ - როგორც მე-19 საუკუნის აღმოსავლეთ 
საქართველოს მთიანეთის მოსახლეობის ეთნოგრაფიისა და                                   

ისტორიის წყარო 
 
თუשეთის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და გეოგრაფიისათვის ღირებულ წყაროს წარმოადგენს 

სანქტ-პეტერბურგის აღმოსავლეთმცოდნეობის არქივის ხელნაწერი, რომლის ავტორიც იყო 
მღვდელი ჰეროდიან ელიოძიევი (ელიოსიძე) სოფელ იენისიდან. „ცნობები თუשეთის שესახებ“ 
 ესრულებულია საქართველოს ეგზარქოსისა და ქართლ-კახეთის არქიეპისკოპოს ისიდორესש
მხარდაჭერით, რაც თავის მხრივ, აიხსნება იმ განსაკუთრებული ინტერესით, რომელსაც ეკლესიის 
წინამძღვრები საქართველოს მთიანი რეგიონების მიმართ იჩენდნენ.  

„ცნობები...“, ავტორის თქმით, שედგენილია მისივე დაკვირვებისა და ადგილობრივი მოსახ-
ლეობისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. სახასიათოა, რომ ავტორი თუשეთს „საკვირ-
ველ და თითქმის უცნობ ქვეყანას“ უწოდებს.  

ხელნაწერი שეიცავს ცნობებს თუשების წარმოשობასა და მათ განსახლებაზე. ამასთან ერთად, 
მოცემულია ცნობები თუשური თემებისა და მათი სოფლების სახელების, სოფელשი მამაკაცი და 
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ქალი მცხოვრებლების რაოდენობის, თუשურ თემებשი გავრცელებული ენების (ქართული და 
ქისტური) שესახებ.  

საინტერესოა მონაცემები თუשების მატერიალური კულტურისა და საქმიანობის שესახებ: 
საცხოვრებლის მოწყობა (4-5 სართულიანი კოשკები და სახლები), მამაკაცთა (მესაქონლეობა, რაც 
თუשთა მთავარ სიმდიდრეს წარმოადგენს) და ქალთა (ხელსაქმე, მატყლის დამუשავება...) ყოველ-
დღიური საქმიანობა. დეტალურადაა აღწერილი שირაქსა და თრიალეთשი საქონლის გადარეკვისა და 
საზაფხულოდ მათი მთაשი დაბრუნების მომენტები. ქალთა სამოსის აღწერისას ავტორი ვერცხლის 
სამკაულის დეტალურ აღწერილობასა და მათ სახელწოდებებს გვთავაზობს. აღნიשნულია თუשების 
აქტიური სავაჭრო ურთიერთობანი აღმოსავლეთ საქართველოს ქალაქებსა (თბილისი, თელავი და 
სიღნაღი, და მეზობელ მაღალმთიანეთთან (ქისტეთი და დიდო).  

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ადგილობრივი რელიგიური რწმენისა და მართლმადი-
დებლური ქრისტიანობის მდგომარეობას. ავტორი განიხილავს მიზეზებს, რის გამოც თუשებს שორის 
ქრისტიანი მღვდლების ნაცვლად სალოცავთა სპეციალური მსახურნი (დეკანოზი, მნათე) არსებობენ 
და მისდევენ სისხლიან მსხვერპლשეწირვებს. ავტორი აღწერს საკრალური ადგილების სივრცეשი ორ-
განიზებას, გამოყენებულ ჭურჭელს (ვერცხლის თასები, სპილენძის ქვაბები, ჯვრები და სხვა საეკლე-
სიო ნივთები), სადღესასწაულო שემოწირულობებს (ვერძები, ხარები, ღვინო, პური, კვერები), დეკა-
ნოზის მიერ წარმოთქმულ ლოცვებს. დღესასწაულების თანმდევ გასართობებს (დოღი, სიმღერები 
და ცეკვები, მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე დაკვრა), ქადაგის წინასწარმეტყველებებს. 

ხელნაწერი ასევე שეიცავს საინტერესო ცნობებს ბავשვის დაბადების, ნიשნობისა და ქორწი-
ლის რიტუალებზე. განსაკუთრებული ყურადღება მახვილდება დაკრძალვისა და გლოვის ტრადი-
ციებზე.  

ავტორი იმოწმებს ფოლკლორული שემოქმედების რამდენიმე ნიმუשსაც: მოსაგონებელ სიმღე-
რებს, ლოცვების ტექსტებს, ლეგენდებს ალვანის ველზე. 

„ცნობები თუשეთის שესახებ“ שეიცავს ქართველი თუשების მე-19 საუკუნის ცხოვრების წესის, 
ყოველდღიურობისა და ტრადიციების მოკლე, მაგრამ მრავალმხრივ და ზუსტ აღწერას. ასევე მათ 
ურთიერთობებს მეზობელ ქისტებთან, დიდოელებთან და ლეზგებთან. ავტორმა დააფიქსირა ბევრი 
ქართული მატერიალურ კულტურასთან, საოჯახო რიტუალებთან და რელიგიურ რწმენასთან 
დაკავשირებული ტერმინი. ხელნაწერი ღირებული წყაროა და იმ პერიოდის שესახებ שექმნილ 
ნაשრომებს ინფორმაციულად ავსებს.  

 
 
 

ნატო სონღულაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების ეროვნულ-უმცირესობათა 
განათლება (XX საუკუნის 40-იანი წლები) 

 
საქართველოשი „საბჭოთა რეჟიმის“ ისტორიის שესწავლა თანამედროვე ისტორიოგრაფიის 

ერთ-ერთ აქტუალურ და უდავოდ გამორჩეულ პრობლემას წა-რმოადგენს. ფაქტია, რომ მსოფლიო 
ისტორიაשი XX საუკუნის აღნიשნული ეტაპი წინააღმდეგობებით, აზრთა განსხვავებულობით, იდეა-
თა ჭიდილის და სამეცნიერო და არა მხოლოდ, წრეებשი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებითა და 
 .ეფასებებითაა ცნობილიש

1921-1991 წლებשი განვითარებული მოვლენები, მათი ცალკეული მხარეები არაერთხელ გამ-
ხდარა მეცნიერთა שესწავლის ობიექტი და საკმაოდ მრავალრიცხოვანი სპეციალური ლიტერატურა 
არსებობს, თუმცა დრო გარკვეულ რედაქტირებას უკეთებს სამეცნიერო ლიტერატურას, იცვლება 
საკითხისადმი მიდგომა, პრობლემათა שეფასება-שესწავლის ტენდენციები და გარკვეულ ეტაპზე სა-
ჭიროება მოითხოვს ისტორიის გადააზრებას და დროის ლაბირინთებשი „‛‘‛-‚‣‚‘“ ფაქტების სააשკარა-
ოზე გამოტანას. სპეციალისტთა წრეებისთვის უცხო არ არის საბჭოთა სისტემის მიერ დამკვიდრე-
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ბული და שემორჩენილი გადმონაשთები, რომლებიც გარკვეულ გავლენას ახდენს და ხשირ שემთხვე-
ვაשი განსაზღვრავს კიდეც საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მსოფლმხედველობას. აღნიשნულს 
ხელს უწყობს საკითხის ცალმხრივი გაשუქების მცდელობანი და ფართო წრეებისთვის უცნობი 
ცალკეული ისტორიული წყაროები. 

 
 
 

ეთერ სოსელია 
(საქართველო, თბილისი)  

ქართული მრავალწევრა თანხმოვანთკომპლექსები 

და ფონოტაქტიკური ტენდენციები 
 
ცნობილი ფაქტია, რომ ქართული ენა თანხმოვანთკომპლექსთა მრავალფეროვნებითა და 

მრავალროცხოვნებით ხასიათდება, რასაც დიაქრონიული საფუძველი აქვს და რაც სინქრონიულად 
ვლინდება თანხმოვანთა კომბინირების ფართო שესაძლებლობაשი და თვით თანხმოვანთკომპლექ-
სთა სიგრძეשი. ერთი მორფემის (როგორც წესი, ძირეული მორფემის) ფარგლებשი თანხმოვანთკომ-
პლექსის სიგრძე ქართულשი მერყეობს 2-დან 6-ის ჩათვლით.  

მოხსენებაשი განხილულია ქართული მრავალწევრა (ოთხი ან მეტი რაოდენობის წევრის שემ-
ცველი) თანხმოვანთკომპლექსები. გასაგებია, რომ მრავალწევრა თანხმოვანთკომპლექსთაგან რა-
ოდენობრივად ყველაზე მეტია ოთხწევრა კომპლექსები (სულ 82), ხუთწევრა თანხმოვანთკომპლექ-
სი არის 15, ხოლო ექვსწევრა თანხმოვანთკომპლექსთა რაოდენობა არის 3. 

მოხსენებაשი თითოეული ეს ჯგუფი (კომპლექსשი წევრთა რაოდენობის שესაბამისი) გაანალი-
ზებულია ცალ-ცალკე: 

ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსთა დიდი ნაწილი (40,2%) שეიცავს /რ/ სონორს კომპლექსשი 
მეორე პოზიციაზე (C1რC3C4 ტიპისა). აღნიשნულ ტიპשი C3C4, როგორც წესი, ან ჰარმონიულ კომ-
პლექსს ქმნის, ან C4 ==/ვ/, C1-ის პოზიციაზე კი ყველაზე ხשირად /ბ/ ან /ფ/ ფონემაა წარმოდგენილი; 

ხუთწევრა თანხმოვანთკომპლექსების დიდი ნაწილი ერთგვარად თითქოს ეყრდნობა 
ოთხწევრა კომპლექსების სტრუქტურას და კომპლექსשი თანხმოვნთა რაოდენობა იზრდება, 
ძირითადად, /ვ/ ფონემის დამატების ხარჯზე: שესაძლოა გვქონდეს: C5 ==/ვ/ ‒ ამ שემთხვევაשი /ვ/ 
ჰარმონიული კომპლექსის მომდევნო პოზიციაשია (ჰარმონიული კომპლექსის წინა პოზიციაשი კი 
დგას სონორი), ან C4 ==/ვ/ ‒ ამ שემთხვევაשი სონორი მოსდევს /ვ/-ს; 

ექვსწევრა თანხმოვანთკომპლექსებიც ეფუძნება ხუთწევრა კომპლქსების უმეტესი ნაწილის 
სტრუქტურას (რომლებשიც, ჰარმონიული კომპლექსის მომდევნო პოზიციაשი C5 ==/ვ/) და კომ-
პლექსის მეექვსე წევრად წარმოდგენილია /ნ/ სონორი. 

მრავალწევრა თანხმოვანთკომპლექსთა თითოეულ ჯგუფשი კიდევ სხვა სტრუქტურული 
ტიპებია განხილული და გამოვლენილია שესაბამისი ფონოტაქტიკური ტენდენციები. 

 
 
 

ნესტან სულავა 
(საქართველო, თბილისი) 

აფხაზეთი როგორც პოლიტიკური და ქრისტიანული კულტურის დროსივრცული 
არეალი ქართულ ჰაგიოგრაფიაში 

 
ქართულმა ჰაგიოგრაფიამ ასახა საქართველოს სხვადასხვა კუთხის, სამეფოს, სამთავროს 

პოლიტიკურ-სოციალური, იდეოლოგიური და კულტურულ-ისტორიული ვითარება, რომელსაც გარ-
კვეული გეოგრაფიული სივრცის ფიზიკური მდგომარეობისა და სიმბოლური გააზრების კონტექ-
სტიც აქვს. ამ თხზულებათა სამოქმედო არეალია ქართლი, კახეთი, სამხრეთ საქართველო, დასავ-
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ლეთ საქართველო; თითოეული მათგანი სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაשი სხვადასხვა სახელით იხ-
სენიება. აფხაზეთისა და მისი კულტურული სივრცის წარმოსახვა ქართულ ჰაგიოგრაფიაשი ის პრობ-
ლემაა, რომელიც მოიცავს აფხაზეთის, როგორც VIII-X საუკუნეების დასავლეთ საქართველოს, პო-
ლიტიკურ-იდეოლოგიური და კულტურული ფონის საფუძველზე აქ მიმდინარე მოქმედებებისა და 
მოვლენების ჩვენებას, שესაბამისად, იმ წმინდანთა სახეების წარმოჩენას, რომლებიც ან აფხაზეთის-
//დასავლეთ საქართველოს მკვიდრნი არიან, ან მას უკავשირდებიან. ეს ჰაგიოგრაფიული 
თხზულებებია: იოვანე საბანის ძის „წმ. აბო ტფილელის წამება“ და გიორგი მერჩულის „წმ. გრიგოლ 
ხანცთელის ცხოვრება“, რომლებשიც მთავარი პერსონაჟების სამოღვაწეო არეალი აფხაზეთსაც 
სწვდება. აქვეა განსახილველი „დავითისა და კონსტანტინეს წამების“ XII საუკუნეשი שექმნილი 
მეტაფრასული და სვინაქსარული რედაქციები, რომლებשიც მოქმედების გეოგრაფიული არეალი 
აფხაზეთია, ხოლო დროის თვალსაზრისით იგი VIII საუკუნის ამბებს ასახავს. ე.ი. სამივე ჰაგიო-
გრაფიული თხზულება ერთი ეპოქის პოლიტიკურ-იდეოლოგიურ, სასულიერო-საეკლესიო, სოცია-
ლურ, კულტურულ ვითარებას წარმოაჩენს. ამიტომ ვამახვილებთ ყურადღებას VIII საუკუნის მეორე 
ნახევარשი დასავლეთ საქართველოשი, ამ პერიოდשი აფხაზეთად წოდებულ ქვეყანაשი, მიმდინარე 
პოლიტიკურ-სოციალურ, საეკლესიო-რელიგიურ და კულტურულ ვითარებაზე. მათשი მეტნაკლებად 
აისახება აფხაზეთის სამეფოს მდგომარეობა. VIII საუკუნის მეორე ნახევარשი აფხაზეთשი მეფობდა 
ლეონ მეორე, თავისი წინამორბედის, ლეონ პირველის მსგავსად, სახელმწიფოებრივი და რელიგიური 
ცნობიერებით გამორჩეული პიროვნება, რომელმაც გააერთიანა დასავლეთ საქართველოს 
 ი მყოფი ყველა პოლიტიკური ერთეული და, როგორც აფხაზეთის სამთავროსשემადგენლობაש
მთავრის მემკვიდრემ, שექმნა ერთიანი სახელმწიფო - აფხაზეთის სამეფო. მართალია, ლეონ მეორის 
მეფობის დროს აფხაზეთი ჯერ კიდევ ბიზანტიის პოლიტიკურ გავლენას განიცდიდა, მაგრამ იგი 
რელიგიურ-ეკლესიურად არ იზიარებდა ბიზანტიაשი მიმდინარე რელიგიურ ბრძოლებს, კერძოდ 
ხატმებრძოლობის ერესს და რჩებოდა ხატთაყვანისმცემელ ეპარქიად. აფხაზეთის ეკლესია გამოეყო 
მწვალებლობაשი ჩავარდნილ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს და ორიენტაცია აიღო ანტიოქიის 
საპატრიარქოზე, ხოლო IX საუკუნის პირველ ნახევარשი დამოუკიდებლობა მოიპოვა და მცხეთის 
საკათალიკოსო ტახტს დაუკავשირდა, რამაც ტრადიციულად მას საბოლოოდ საქართველოს 
მართლმადიდებლური ავტოკეფალური ეკლესიის წიაღשი დაუმკვიდრა ადგილი. საქართველოს 
ეკლესიის სტატუსი საუკუნეების განმავლობაשი განსხვავებული იყო, მცხეთის საკათალიკოსოს 
იურისდიქცია ვრცელდებოდა მთელ საქართველოზე, აღმოსავლეთ, დასავლეთ და სამხრეთ 
საქართველოზე, საქართველოს ჩრდილოეთით მდებარე ეპარქიებზე. მიუხედავად ამისა, იყო 
ისტორიული დრო, როდესაც დასავლეთ საქართველოשი, კერძოდ, שავი ზღვის სანაპიროზე (მაგ., 
ბიჭვინთის საეპისკოპოსო) ბერძნული საეპისკოპოსოები არსებობდა, რაც სამეცნიერო 
ლიტერატურაשი სტრატეგიული მნიשვნელობის მქონე სამხედრო ცენტრების არსებობითაა ახსნილი.  

ზემოთ დასახელებული სამი თხზულების წმინდან პერსონაჟთა სამოღვაწეო არეალი აფხა-
ზეთია, რომელიც პოლიტიკურ-კულტურულ სივრცეს წარმოადგენს, როგორც „ყოველი ქართლის“ 
განუყოფელი ნაწილი, რომელთანაც საერთო აქვს სახელმწიფო ენა და სარწმუნოება მამულთან, 
ტერიტორიასთან ერთად. გიორგი მერჩულის ჰაგიოგრაფიულ თხზულებაשი გამოთქმული თვალ-
საზრისი - „ქართლად ფრიადი ქუეყანაჲ აღირაცხების, რომელსაცა שინა ქართულითა ენითა ჟამი 
 ეიწირვის და ლოცვაჲ ყოველი აღესრულების, ხოლო კჳრიელეჲსონი ბერძულად ითქუმის, რომელש
არს ქართულად „უფალო, წყალობა ყავ“, გინათუ „უფალო, שეგჳწყალენ“ (ძეგლები, 1963/1964: 290) - 
სწვდება და გულისხმობს აფხაზეთსაც, როგორც „ყოველი ქართლის“ სრულუფლებიან ნაწილს და 
წევრს. „ლოცვაჲ ყოველი“ სრული ლიტურგიული პროცესია და იგი ქართულ ენაზე სრულდება 
„ყოველი ქართლის“ ტერიტორიაზე, ხოლო „კჳრიელეჲსონის“ ბერძნულად თქმა, ქართულად „უფა-
ლო, წყალობა ყავ“, ან „უფალო, שეგჳწყალენ“ ქართულ ეკლესიას აერთიანებს მთელ მართლ-
მადიდებლურ სამყაროსთან, რითაც მყარდება ეკლესიათა ერთობა, უნია.  

ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურის ჟანრული სპეციფიკიდან გამომდინარე, ხსენებულ თხზულე-
ბებשი აფხაზეთის თემა წამყვანი არაა, რადგან ჰაგიოგრაფიის მიზანი წმინდანის ხატ-სახის ჩვენე-
ბაა. პოლიტიკურ-იდეოლოგიური, სოციალური, კულტურული ფონი ჰაგიოგრაფს სჭირდება წმინდა-
ნის სახის უკეთ წარმოსასახავად, მაგრამ რეალურად გვიჩვენებს იმ ვითარებასაც, რომელשიც 
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უწევს მას ცხოვრება, მოღვაწეობა, მოწამებრივი აღსასრული. ამიტომ არის მნიשვნელოვანი ჰაგი-
ოგრაფიაשი გადმოცემული ისტორიული ფაქტები და ისტორიული გეოგრაფიული არეალი, რადგან 
ამ მოვლენებისა და სივრცის ასახვით ჰაგიოგრაფია საუკეთესო ისტორიულ წყაროდ გვევლინება, 
მით უმეტეს, რომ იოვანე საბანის ძისა და გიორგი მერჩულის თანამედროვე საქართველოს ვითარე-
ბის ამსახველი საისტორიო თხზულებები, თანამედროვეთა მიერ აღწერილი, არ שემოგვრჩა, მათ שე-
სახებ გვიანდელი ისტორიკოსები მოგვითხრობენ. 

 
 
 

ნესტან სულავა, ნანა გონჯილაშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

კავკასიური სივრცე „დავითიანში“ 
 
„დავითიანი“ მრავალმხრივი, მრავალგანზომილებიანი, რთული სტრუქტურის მქონე ნაწარმო-

ებია, რომლის მხატვრული კონცეფციის კვლევა მისი წინამორბედი და თანამედროვე ქართული და 
უცხოური მხატვრული ლიტერატურის, ლიტერატურული ეპოქების მახასიათებელი მხატვრულ-ეს-
თეტიკური שრეებისა და სისტემების, საღვთისმეტყველო ლიტერატურის გათვალისწინებით უნდა 
წარიმართოს. დავით გურამიשვილის שემოქმედების მთელი სისრულით שესწავლა, ერთი მხრივ, ქარ-
თულ და, მეორე მხრივ, ევროპულ ინტერკულტურულ კონტექსტשი მოითხოვს დავით გურამიשვი-
ლის პოეზიის საფუძვლების მოძიებას სხვადასხვა ცივილიზაციურ სამყაროשი, კერძოდ: 1. ქართულ 
ტრადიციებთან მიმართების დადგენას და 2. დასავლეთევროპული, უკრაინული, პოლონური და რუ-
სული ლიტერატურულ-კულტურული ანალოგიების წარმოჩენას მის שემოქმედებაשი, ტიპოლოგიურ 
მსგავსებათა ისტორიული კონტექსტის განსაზღვრას, თანამედროვე კულტუროლოგიურ პროცე-
სებთან მის დაკავשირებას, რადგან პოეტს სწორედ ამ არეალשი მოუხდა ცხოვრების უდიდესი ნაწი-
ლის გატარება და ლიტერატურული მემკვიდრეობის שექმნა; ეს ისტორიულ-ფილოლოგიური აზ-
როვნების ევროპულ ტრადიციებთან ინტეგრაციის გამოსავლენად მიმართული კვლევის მახასიათე-
ბელია. ამ კონტექსტשია მოქცეული დავით გურამიשვილის პოეტურ სამყაროשი კავკასიის დროსივ-
რცული არეალი და მისი მხატვრული ღირებულება, რადგან მან, როგორც ქართულ ტრადიციებსა 
და დასავლურ სამყაროს שორის მოქცეულმა, დავით გურამიשვილის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე 
უდიდესი კვალი დატოვა.  

უნდა აღინიשნოს, „დავითიანשი“ კავკასიის თემა წამყვანი არაა, რადგან დავით გურამიשვილის 
პოეტური მემკვიდრეობის მიზანი ღმერთის, სამყაროს, ქვეყნის, ადამიანის ადგილის განსაზღვრაა, 
რომელთაგან განსაკუთრებული ადგილი ადამიანს ეთმობა, რაც გურამიשვილის იმ სტროფשია 
გამოხატული, რომლითაც ადამიანის თვითשემეცნების საფუძვლები გაიაზრება: „ყმაწვილი უნდა 
სწავლობდეს / საცნობლად თავისადაო, / ვინ არის, სიდამ მოსულა, / სად არის, წავა სადაო“. ამ ოთხ 
თეზისשია მოქცეული პოეტის მიერ პირადად განცდილი იძულებითი ყოფნა კავკასიურ სივრცეשი. 
მიუხედავად ამისა, კავკასიურმა სივრცემ გადამწყვეტი როლი שეასრულა დავით გურამიשვილის 
ცხოვრებაשი და ღრმა კვალი დააჩნია მის პოეტურ שემოქმედებას. პოლიტიკურ-იდეოლოგიური, 
სოციალური, კულტურული ფონი პოეტს სჭირდება თავისი ქვეყნისა და მოქალაქის სახის უკეთ 
წარმოსასახავად. ამიტომ, რეალურად გვიჩვენებს იმ ვითარებას, რომელשიც მოუხდა ცხოვრება და 
მოღვაწეობა. ამ თვალთახედვითაა მნიשვნელოვანი „დავითიანשი“ გადმოცემული ისტორიული 
ფაქტები და ისტორიულ-გეოგრაფიული არეალი, რომელსაც ავტორისეული დროსივრცული აღქმა 
უდევს საფუძვლად. ამ მოვლენებისა და სივრცის ასახვით დავით გურამიשვილის თხზულება ერთ-
ერთ საუკეთესო ისტორიულ წყაროდ გვევლინება იმ ისტორიულ თხზულებებთან ერთად, 
რომლებიც ჟანრული თვალსაზრისით მხატვრული არაა და ისტორიულია.  

ოსმალთა და სპარსელთა שემოსევების שედეგად ფეოდალური שინააשლილობით დაუძლურე-
ბულႰსაქართველოשი שექმნილ უმძიმეს პოლიტიკურ ვითარებას ემატებოდა ლეკთა თარეשი. ყოვე-
ლივე ამან დავით გურამიשვილის ოჯახზე, კერძოდ, მის პირად ცხოვრებაზე, დიდი გავლენა მოახ-
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დინა და მისი ცხოვრება ტრაგიკულად წარმართა. საბედისწერო აღმოჩნდა მოყვრებთან გახიზვნა 
ლამისყანაשი, საიდანაც გაიტაცეს ლეკებმა დაღესტანשი, სოფელ ოსოქოლოשი.  

კავკასიის მთიან სივრცეשი მყოფი დავით გურამიשვილის განცდები, ფიქრები, მძიმე ფიზიკუ-
რი ყოფა გახდა პოეტისათვის სულიერი მედიტაციის საფუძველი, რომელიც მის მრავალფეროვან 
ლირიკულ ნაწარმოებებשი გამოვლინდა და, რომლებმაც წარმოაჩინეს მისი שინაგანი ბუნება და სუ-
ლიერი სამყარო. აქ ყალიბდება დავით გურამიשვილის პოეტური „მე“, რომლისთვისაც უმთავრესია 
თვითשემეცნებისა და თვითდამკვიდრების მოტივი. თვითשემეცნების გზაზე მან გამოკვეთა სამყა-
რო-სამשობლო-პიროვნება, საიდანაც პიროვნებამ უნდა გააცნობიეროს, საიდან მოდის, ვინ არის, 
საით მიილტვის. საამისოდ მისი ყურადღება მიმართულია მაცხოვრისადმი, ყოვლადწმიდა ღვთის-
მשობლისადმი, რომელთაც მიმართავს სიმბოლური და ალეგორიული აზროვნების გამომსახველი 
მხატვრული სისტემით და, რომლებიც שეეწევიან დაღესტანשი ტყვეობისას, რათა გაექცეს თავს და-
ტეხილ განსაცდელს. სწორედ, ამ სულიერ განცდათა და მის საფუძველზე პოეტის მედიტაციურ 
განსჯაზე გვექნება საუბარი მოხსენებაשი. 

 
 

ნინო სულავა 
(საქართველო, თბილისი) 

კოლხური ენა და კოლხური ბრინჯაოს კულტურა 
 
ამ ნაשრომის ინსპირაციაა აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის მცირე მოცულობის, მაგრამ 

 იשნავი სტატია, რომელიც ეძღვნება ძველი კოლხეთის ეთნიკურ იდენტიფიკაციას. სტატიაשესანიש
დასმული שეკითხვისთვის - „რა ენაზე მეტყველებდა მეფე აიეტი? რა მოსახლეობა დახვდათ 
კოლხეთשი არგონავტებს’’ שესაძლებელია პარალელური არქეოლოგიური მონაცემების მისადაგება 
- კოლხეთשი არსებული მატერიალურ-კულტურული ვითარება და არგონავტების მოგზაურობის 
ქრონოლოგიისა და გარემოებების საკითხი. 

არგონავტების ლაשქრობის დროს, მიკენურ ეპოქაשი, კოლხეთשი იწყება ძვ. წ. II ათასწლეულის 
მეორე ნახევრითა და ძვ. წ. I ათასწლეულის პირველი ნახევრით დათარიღებული „კოლხური 
ბრინჯაოს კულტურის” სახელით ცნობილი, დასავლეთ საქართველოს და მის მიმდებარე ტე-
რიტორიაზე ფართოდ დამკვიდრებული ზანურენოვანი (მეგრულ-ჭანური) მოსახლეობის ეთნიკური 
მასით. 

თ. გამყრელიძის აზრით, ბერძნების მოსვლის ეპოქაשი დასავლეთ საქართველოשი გავრცელე-
ბული იყო დიალექტი - მეგრულ-ლაზურის წინაპარი, რომელზედაც ტყავი აღინიשნებოდა ტყოვ-ტკოვ 
ფორმით; ხოლო ბერძნები ტყავის აღსანიשნავად იყენებდნენ კოვ-ს. ეს სიტყვა, რომელსაც ბერძნულ-
-ესატყვისი და ბერძნულისთვის უცხო ენობრივი სამყაროდან აღეש ი არ ეძებნება ინდოევროპულიש
ბულად უნდა ჩაითვალოს, ბერძნებმა უთუოდ שეითვისეს იმ ქვეყანაשი, რომელთანაც ჰქონდათ კონ-
ტაქტი და სადაც გავრცელებული იყო ცხვრის ტყავის კულტი.  

ჩვენის აზრით კი, ცხვრის ტყავის კულტი დაკავשირებულია ბერძნების იმ ინტერესთან, რაც 
სტრაბონის მიხედვით აისახა არგონავტების მოგზაურობის მიზანשი - „. . . ამ ქვეყნის (კოლხეთის) 
სიმდიდრე ოქროთი, ვერცხლით, რკინითა და სპილენძით გვიხსნის /არგონავტთა/ ლაשქრობის სწორ 
საბაბს. ამ მიზნით პირველი მგზავრობა ფრიქსემ მოაწყო. . .“ ეს ინტერესი - ლითონები, მეტალურგია 
- იყო ის, რითაც კოლხეთი, კავკასიის ერთადერთი ისტორიულ წყაროებשი სახელდებული და 
ბერძნული მითოლოგიური თემებით (არგონავტიკა, პრომეთეს მითი) ცნობილი ქვეყანა, გაიცნო 
თანადროულმა გარესამყარომ.  

არგონავტების მითשი, მთავარი პერსონაჟების გარდა, არის ორი მნიשვნელოვანი პერსონაჟი 
საკულტო ცხოველის სახით, რომელიც საინტერესოა კოლხურ ბრინჯაოს კულტურასთან 
დაკავשირებით. ეს არის განსაკუთრებული საკულტო მნიשვნელობის ცხვრის ტყავი, ოქროს საწმისი 
და ოქროს საწმისის მცველი გველეשაპი.  
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კოლხეთის არქეოლოგიურ მასალაשი მრავლად მოიპოვება ორივე ცხოველის ამსახველი 
მასალები. 

ბრინჯაოს ვერძის ფიგურები/ცხვრის გამოსახულებები წარმოდგენილია როგორც მთლიანი 
ქანდაკებების სახით, ასევე საკიდებისა და სხვა ნივთებისათვის ,,ცხვრის თავით’’ დამატებითი 
 .ემკულობის სახით (მარტვილი, ხარაგოული, ბრილი, სვანეთი)ש

გველეשაპი კი ,,კოლხურ ბრინჯაოს კულტურაשი’’ ფართოდ გავრცელებული ,,ფანტასტიკური 
ცხოველის’’, მცველის ერთ-ერთი სახეა (ნ. მარი, ბ. კუფტინი, ნ. აბაკელია, ნ. სულავა, ნ. ლორთქიფა-
ნიძე), რომელიც გამოსახულია კოლხური ბრინჯაოს კულტურის თითქმის ყველა ნივთზე - კოლხური 
ცულიდან დაწყებული ფიბულებით დამთავრებული. 

კოლხური ბრინჯაოს კულტურის მატარებლების ყოფა, გაცხადებული საკულტო ცხოველებשი, 
აისახა ბერძნულ მითשი. 

ამ არტეფაქტების მიხედვით გარკვეული საყრდენები დაემატა მკვლევარის მოსაზრებას ანუ 
ეთნიკურ იდენტიფიკაციას - ,,მედეა და აიეტი, აიას ქვეყნის ხალხი მეტყველებდა მეგრულ-ლაზურის 
წინაპარ, კოლხურ ენაზე. სახელი კოლხური მართებულად უწოდა ამ წინაპარ ენას აკაკი שანიძემ’’.  

 
 
 

ქეთევან ტომარაძე 
(საქართველო, თბილისი) 

„ველური დივიზიის“ ქართველი მებრძოლები კატი დადეშქელიანის მემუარებში 
 

1934 წელს ფრანგული ხელნაწერიდან ინგლისურ ენაზე ითარგმნა და ლონდონשი გამოიცა 
ქართველი ემიგრანტი ქალის, კატი დადეשქელიანის მემუარები, სახელწოდებით - “თავადის ქალი 
მუნდირשი“ (Princess Kati Dadeshkeliani, Princess in Uniform, G. Bell & Sons, LTD, London, 1934).  

მემუარების არსებობისა და მისი ავტორის שესახებ, როგორც საბჭოთა პერიოשი, ისე სსრკ-ს 
დაשლის שემდეგ, ფართო საზოგადოებისთვის თითქმის არაფერი იყო ცნობილი. ქვეყანაשი არ-
სებული იდეოლოგიური წნეხისა და საბჭოთა ხელისუფლების მისამართით გამოთქმული მკაცრი 
  .ქელიანის სახელს, კარგა ხანს, ტაბუ ჰქონდა დადებულიשეფასებების გამო, კატი დადეש

საწინააღმდეგო სურათს ვხედავთ დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებשი. დადეשქელიანის 
მემუარებმა გამოსვლისთანავე მიიპყრო ინგლისურენოვანი მკითხველის ყურადღება და მას 
არაერთი გამოხმაურება მოჰყვა. მალე, წიგნის ავტორის სახელმა, პირველი მსოფლიო ომის 
მონაწილე მწერალთა שთამბეჭდავი ნუსხა დაამשვენა. კატი (ეკატერინე-ჩიჩი) დადეשქელიანი 
პირველი მსოფლიო ომის ენციკლოპედიაשი - სომერსეტ მოემის, მედოქს ფორდის, ჯეიმს ჯოისის, 
ერნესტ ჰემინგუეის, გერტრუდა სტაინის, რიჩარდ რაიტის, ანდრე მალროსა და სხვა სახელოვან 
მწერალთა გვერდით არის დასახელებული, როგორც ომზე שექმნილი მიשვნელოვანი წიგნის 
ავტორი.  

მამაკაცის მუნდირשი გადაცმული კატი დადეשქელიანი პირველ მსოფლიო ომשი „ველურ 
დივიზიაשი“ ჯემალ დადეשქელიანის სახელით იბრძოდა. ბევრმა ქართველმა ოფიცერმა, ვინც კატის 
კარგად იცნობდა, მას საიდუმლო שეუნახა და ომის დამთავრებამდე, არა თუ სიტყვით, უბრალო 
ქცევითაც კი არ მიუნიשნებიათ, რომ საბრძოლო ოპერაციებשი, ჯემალის სახელით, ქალი იღებდა 
მონაწილეობას. კატი, სიცოცხლის ბოლომდე, მათი მადლიერი დარჩა და ეს განცდა წიგნשიც ასახა.  

კატი დადეשქელიანი „ველური დივიზიის“ თათართა ლეგიონשი გაანაწილეს, რომელსაც დი-
მიტრი ბაგრატიონი მეთაურობდა. ლეგიონი ფრონტის სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულებით 
ახორციელებდა שეტევებს და სერიოზულ წარმატებებს აღწევდა. ამ წარმატებების שემოქმედი, დი-
მიტრი ბაგრატიონთან ერთად, სხვა ქართველი ოფიცრებიც იყვნენ, რომლებსაც კატი მიმზიდვე-
ლად გვიხატავს. 

 მემუარების გამოქვეყნებამდე მხოლოდ ოფიციალური წყაროებით ვიცნობდით 1812 წლის სა-
მამულო ომის გმირის, პეტრე ბაგრატიონის ძმის שვილიשვილს, დიმიტრი ბაგრატიონს, რომელიც 
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ყველა გამოცემაשი ნიჭიერ სტრატეგად, שეუპოვარ მებრძოლად და სამხედრო საქმის საუკეთესო 
მცოდნედ არის დახასიათებული. თუმც არაფერი ვიცოდით მისი დრამატული ეპიზოდებით აღსავსე 
ცხოვრებაზე. კატი დადეשქელიანი უდიდესი სიმპათიით განიმსჭვალა დიმიტრი ბაგრატიონის მი-
მართ და ცოცხლად და საინტერესოდ აღწერა პიროვნება, რომელიც მისთვის ჭეשარიტი ქართველი 
მებრძოლის განსახიერებას წარმოადგენდა. ომשი დიმიტრის და, ელიზავეტა ბაგრატიონიც მონაწი-
ლეობდა როგორც მოწყალების და. კატის დახასიათებით, ამ ექსპანსიურ, მრავალმხრივი ინტერესე-
ბის მქონე ქალბატონს კატისთან და ბაბილინა ერისთავთან, კატის დედასთან, რომელიც ომის 
დროს ასევე მოწყალების და იყო, ახლო მეგობრული ურთიერთობა აკავשირებდა. 

სხვა მნიשვნელოვან ეპიზოდებთან ერთად, მემუარებשი აღწერილია 1916 წლის 22 მაისის საე-
ტაპო მნიשვნელობის ბრძოლა, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის ანალებשი „ბრუსილოვის 
გარღვევის“ სახელწოდებით არის ცნობილი. ამ ბრძოლაשი განსაკუთრებით გამოიჩინეს თავი ქარ-
თველებმა. ალექსანდრე ბრუსილოვის, თბილისელი კაცის გვერდით, ბევრი მამაცი და სახელოვანი 
ქართველი იბრძოდა. კატი დადეשქელიანი აღფრთოვანებულია ქართველთა საბრძოლო ჟინითა და 
გმირული שემართებით. მართალია, გარკვეული მიზეზებს გამო, იგი პირდაპირ არ ასახელებს უჩა 
დადიანს, მაგრამ ინფორმირებული მკითხველი აღწერით იოლად მიხვდება, რომელ პერსონაჟשი 
იგულისხმება ნიკოლოზ მეორის ერთგული კონვოი.  

მემუარები გვერდს ვერ უვლის გიორგი ორბელიანს, ნიკოლოზ ბარათაשვილის ბიძის, ილია 
ორბელიანის ვაჟს, რომლის ქალიשვილი მარია, שემდგომשი კატის ძმის, თენგიზ დადეשქელიანის ცო-
ლი ხდება. პირველ მსოფლიო ომשი, გენერალ-ლეიტენანტის რანგשი, გიორგი ორბელიანი პრინც 
ოლდენბურგის სანიტარულ-საევაკუაციო ნაწილის უმაღლეს სარდლობაשი მსახურობდა. გიორგი 
ორბელიანმა და ნაპოლეონ მიურატმა, სხვა ქართველ მეომრებთან ერთად, მამაცურად იბრძოლეს 
„ველურ დივიზიაשი“.  

კატი არაერთ ქართველ წარჩინებულ სამხედროსა და ქართული არისტოკრატიის სახელოვან 
წარმომადგენელს აღწერს - გიორგი დიმიტრის ძე שერვაשიძეს, მუשნი და ოთარ დადიანებს, თათუש 
დადიანს, ვინმე წერეთელს, სვან მებრძოლს, რომელსაც მკერდს მრავალი ჯილდო უმשვენებს და 
სხვა.  

მონარქისტული იდეებით שთაგონებული კატი დადეשქელიანი ბოლომდე მეფის ერთგული 
რჩება. პირველი მსოფლიო ომის დროს განვითარებულ მოვლენებს იგი რომანოვების დინასტიისად-
მი სრული მხარდაჭერის რაკურსשი განიხილავს. მისთვის მიუღებელია რევოლუცია, რომელიც ღა-
ლატსა და ნგრევას ბადებს და ცივილიზაციას ანადგურებს. პირველი მსოფლიო ომის მონაწილე თი-
თოეული ქართველის გმირული თავგანწირვა, კეთილשობილება, კეთილგანწყობილი ურთიერთობა 
სხვა ეროვნების ადამიანებთან, ორგანიზატორული ნიჭით, საზრიანობით, პასუხისმგებლობით აღ-
ჭურვილი მებრძოლი ქალისთვის, რომელმაც ომשი ორი წმიდა გიორგის ჯვარი დაიმსახურა, რაინ-
დული სულის აღზევების, ბოროტებასთან ბრძოლის, ტრადიციისა და ეთნოფსიქოლოგიის სანიმუ-
  .ო გამოვლენის უტყუარი მაგალითებიაש

          
 

კევინ ტუიტი 
(კანადა, მონრეალი) 

ირითადი და თანდებულთან საზიარო პრევერბთა შედარებისთვის სვანურში 
 
გეზის პრეფიქსები, ანუ ზმნისწინები (პრევერბები) გვხვდება ოთხივე ქართველურ ენაשი - ისინი 

დგას ზმნური კომპლექსის მარცხენა მხარეს. პრევერბთა რაოდენობა ოთხივე ენაשი მნიשვნელოვნად 
ცვალებადობს და ყველაზე მეტად ორ ზანურ - მეგრულ და ლაზურ - ენაשი, ყველაზე ნაკლებად კი - 
სვანურשი - ამ ოჯახის ყველაზე שორეულ წევრთან - გვხვდება. კერძოდ, სვანურשი გვხვდება მხოლოდ 
რვა პრევერბი, რომლებიც მდებარეობისა და მორფოფონემური მახასიათებლების მიხედვით ორ 
ჯგუფად იყოფა. თანდებულთან საზიარო ოთხ პრევერბს (იგივე, პრევერბ-თანდებულს) (ჟი- (ზემოთ), 
ჩუ- (ქვემოთ), (ი)სგა- (-שი/שიგნით), ქა- (-გან/გარეთ) ახასიათებს კლიტიკური ბუნება, რომელიც ძველ 
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ქართულשი გამოყენებული ზმნისწინების ბუნების ანალოგიურია, და שესაძლებელია მათი გამოყოფა 
ზმნისგან; აღნიשნულის საპირისპიროდ, ოთხი ძირითადი პრევერბი (ან-, ა(დ)-, ეს-, ლა-) שერწმულია 
ზმნასთან, რასაც ცხადყოფს ისეთი მორფოფონემატური პროცესები, როგორიცაა ასიმილაცია და 
მიგრაცია. სვანურ ენაשი გამოყენებულ ძირითად პრევებრთა და პრევერბ-თანდებულთა שედარების 
ძირითადი მაჩვენებლები (პარამეტრები) მოყვანილია ქვემოთ, ცხრილשი:  

  
  ძირითადი პრევერბი (IPV) თანდებულთან საზიარო პრევერბი

(OPV)  
მორფოფონემიკა მჭიდროდ უკავשირდება ზმნას კლიტიკური  
ლექსიკური ავტონომია  მხოლოდ უღლებად ზმნებשი ეიძლებაש ეგვხვდეს ზმნურש

არსებით სახელთან 
ეტიმოლოგია უცნობი ერთნაირფუძიანი სახელები

ქართველურ ენებשი  
origo  მონაწილის/ობიექტის აღმნიשვნელი

(Ps, Pn)  
მოვლენის აღმნიשვნელი (Es, En) 

გრამატიკული ფუნქცია i. სრული ასპექტი
ii. მდგომარეობა/სტატუსი 
(ევიდენციალური, ინფერენციული)  

დრო (მომავალი)  

  
პარამეტრს, სახელწოდებით origo, განსაკუთრებული როლი აკისრია. თანდებულთან საზიარო 

პრევერბების მიმართულებითი ფუნქციით გამოისახება მოძრაობა ორიენტირებთან მიმართებაשი 
საუბრისას ან ნარატიულ კონტექსტשი (იაკობსონის Es, En). ძირითადი პრევერბების სემანტიკური 
მახასიათებლების დახასიათება שედარებით მარტივია. მოძრაობის აღმნიשვნელ ზმნებთან პრე-
ვერბი ან- აღნიשნავს მიმართულებას მოსაუბრის მიმართულებით და ამ ნიשნით იგი ა(დ)- პრევერბის 
საპირისპიროა, რომელიც שეიძლება აღნიשნავდეს მოსაუბრისგან მიმართულ მოძრაობას, თუმცა 
უმრავლეს ზმნასთან მისი ფუნქცია წმინდად ასპექტუალურია. ძირითადი პრევერბი ეს-, როგორც 
წესი, გამოიყენება ზმნებთან, რომლებიც აღნიשნავენ მოქმედებას, მიმართულს მიზნისკენ ან 
ზედაპირისკენ (ხשირად, მაგრამ არა ყოველთვის, მას თან სდევს საზედაო (სუპერესიული) ვერსია, 
მაგ., ჟესუჩხე {ჟი-ეს-ხ-ა-უჩხ-ე} „დააწვიმა ვინმეს/რამეს“, שდრ. ლა-ი-უჩხ-ე „იწვიმა“). ძირითადი 
პრევერბი ლა- ძირითადად ერწმის ზმნებს სუბიექტურ ან ობიექტურ ვერსიაשი, და საკომუნიკაციო 
ზმნებს (ანუ ზმნებს, რომლებიც აღნიשნავს მოქმედებას, მიმართულს მონაწილე ადამიანისაკენ; 
მაგ., ლა-ი-ბ-ე „მოიბა, მიიბა...“, שდრ. ად-ბ-ე „დააბა“). საერთო ჯამשი, ძირითადი პრევერბების სივრ-
ცითი ან მეტაფორული მიმართულებადობა განისაზღვრება კომუნიკაციის აქტის მონაწილეებით 
(იაკობსონის Ps, პირველ რიგשი, მოსაუბრით), ან ნათქვამის ძირითადი არგუმენტებით (ქვემ-
დებარე, ირიბი დამატება) (Pn).  

ნაשრომשი განხილულია კავשირი ზემოხსენებული ორი ტიპის პრევერბის origo-ს ორ სახეობასა 
და გრამატიკულ ფუნქციებს שორის, უპირველესად კი, ქ. მარგიანი-სუბარის ნოვატორულ ნაשრომ-
თან დაკავשირებით სვანურ ენაשი ევიდენციალური და ინფერენციული ზმნური პარადიგმების გამო-
ყენების שესახებ. სტატიის ბოლოს მიმოხილულია საკითხი, თუ რამდენად წარმოადგენს ძირითადი 
პრევერბის კატეგორია უნიკალურს სვანური ენისთვის ქართველური ენების ოჯახשი და სხვა რომე-
ლი ლინგვისტური მახასიათებლები שეიძლება მივაწეროთ მას (მაგ., დეიქტური ზმნების არსებობა 
სვანურשი, რომლებიც שეესაბამება ინგლისურ წყვილებს “მოსვლა/წასვლა” და “მოტანა/წაღება”). 
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ირაკლი ფაღავა 
(საქართველო, თბილისი) 

ახალი მონაცემები ქართლ-კახეთის სამეფოს ვერცხლის მონეტების კავკასიაში 
მიმოქცევის თაობაზე  

(სირმა აბაზების შემცველი ორი განძი მანავიდან და კოჯრიდან) 
 

ამ ნაשრომით ვაქვეყნებთ 1790-იანი წწ. დასასრულს ტეზავრირებულ ორ განძს, რომლებიც 
 მოჭრილ სირმა აბაზებს (ფართოდ (იשქართლ-კახეთის სამეფოს დედაქალაქ) იשეიცავს თბილისש
მიმოიქცეოდა მეზობელი სახანოების ტერიტორიებზედაც).  

ერთი განძი שემთხვევით ნაპოვნია მანავის ციხის მიდამოებשი (კახეთשი), ქართლ-კახეთის 
სამეფოს ტერიტორიაზე, 2019 წ. სამწუხაროდ, განძი გაიფანტა, მაგრამ მოვახერხეთ თითქმის 
ყველა მონეტის გამოსახულების მიღება. განძი שეიცავდა ყველაზე ცოტა 116 ვერცხლის მონეტას; 
უკლებლივ ყველა ქართლ-კახეთის სამეფოს სირმა აბაზს წარმოადგენდა (თარიღებით ჰ. 1182: 2 ც.; 
1183: 6; 1184: 10; 1189: 1; 1190: 15; 1191: 8; 1192: 16; 1193: 20; 1194: 6; 1195: 5; 1203: 1; 1205: 1; 1206: 1; 
1207: 6; 1208: 1; 1210: 1; 1211: 8; 1213: 1; თარიღი არ იკითხება: 7). უგვიანესი მონეტა დათარი-
ღებულია ჰ. 1213 (1798/9) წლით, განძი XIX ს. მონეტებს არ שეიცავდა. שესაბამისად, განძს XVIII ს. 
ბოლო წლებით ვათარიღებთ.  

მეორე განძი שემთხვევით ნაპოვნია თბილისის სიახლოვეს, კოჯორשი, 2022 წ. ის שეიცავდა 36 
მონეტას: 35 სირმა აბაზს (ჰ. 1182: 1; 1183: 1; 1184: 1; 1193: 2; 1194: 6; 1195: 5; 1202: 1; 1206: 1; 1207: 1; 
1211: 4; თარიღი არ იკითხება: 21) და 1 განჯის აბაზიანს, სირმა ტიპის (ჰ. 1204 ან 1205). საყურად-
ღებოა, რომ ყველა მონეტას მირჩილვის კვალი שერჩენოდა, ანუ ტეზავრაციამდე რაღაც სამკაულს 
ამשვენებდა. უგვიანესი მონეტა დათარიღებულია ჰ. 1211 (1796/7) წლით, განძი XIX ს. მონეტებს არ 
  .ესაბამისად, ამ განძსაც XVIII ს. ბოლო წლებით ვათარიღებთש .ეიცავდაש

ორივე განძი ასახავს სამხრეთ კავკასიაשი სამონეტო მიმოქცევას რეგიონის რუსეთის იმპე-
რიის მიერ დაპყრობამდე და წარმოადგენს ძვირფასპირველწყაროს XVIII საუკუნის II ნახევრის 
ქართლ-კახეთის სამეფოს, სამხრეთ კავკასიის სახანოებისა და, საზოგადოდ, კავკასიის ნუმიზმა-
ტიკური, ისევე როგორც ეკონომიკური ისტორიის მეტაანალიზისთვის.  

 
 
 

მამია ფაღავა, მაია ბარამიძე 
(საქართველო, ბათუმი) 

ანთროპოტოპონიმთა ერთი ჯგუფი შავშეთიდან 
 

ტოპონიმია „მიწის ენააო“ ხשირად იმეორებენ მკვლევრები, რაც ჭეשმარიტებაა, მაგრამ არა-
ნაკლებ მნიשვნელოვანია ამ სინტაგმის გაგრძელება: ,,ხოლო მიწა წიგნია, რომელשიც კაცობრიობის 
ისტორია გეოგრაფიული ნომენკლატურითაა ჩაწერილი“ (ნ. ნადეჟნი). გამომდინარე თქმულიდან, 
 ეუნახავს და ჩვენამდეש ეთის მიწა ,,ქართული წიგნია“, რომელსაც (სხვა მრავალთან ერთად)שავש
მოუტანია აქ მცხოვრები ოჯახების//სახლების ხსოვნა; ჩანს, ეს ოჯახები ქმნიდა სოფლის უბნებს, 
ზოგჯერ მთელ სოფელსაც. ასეთი ტოპონიმების ფუძედ ოჯახის უფროსის სახელია...  

აღვნიשნავთ, რომ გეოგრაფიული სახელების שეკრება და ანალიზი მყარი საფუძველია 
კუთხისა თუ ქვეყნის ისტორიის שესასწავლად: რაც დაივიწყა სოფელმა, ქვეყანამ, „ახსოვს“ მიწას, 
სხვაგვარად მიწამ שეინახა წარსულის ხსოვნა. სწორედ ეს ხსოვნა გვაძლევს საשუალებას ვუთხრათ 
„ახალი“, „ცრუ ისტორიის“ ავტორებს, რომ שავשეთის აბორიგენი მოსახლეობა ყივჩაღები/ყიფჩაღები 
კი არ არიან, არამედ ქართველები, שავשები, ოღონდ წინაპართა ენადაკარგულნი. ასიმილაციის 
გზაზე მდგარი კუთხის წარსულის აღსადგენად ტოპონიმია უტყუარი წყაროა, ოღონდ დაკვირვებით 
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უნდა שევისწავლოთ იგი... საველე ექსპედიციას ერთი ტაოელი გულნაკლული გვეუბნებოდა: ზემო 
სოფელשი ამტკიცებენ, რომ გურჯები არ არიან. „ადგილის სახელები გურჯი, ანეჲ და ბაბოჲ 
გურჯულა ხვარათობენ, שენ თურქი რაფერ ხარ?“ იმ ზემოსოფლელსაც გავუგებთ, თუ გავით-
ვალისწინებთ თურქეთელ ქართველთა ცნობიერების ერთ მომენტს: ქართველი, გურჯი ხარ, თუ 
ქართული ენა იცი, თუ שენი ქოხის/სახლის ენა ქართულია. მათთვის ეროვნული კუთვნილების 
მთავარი ნიשანი ქართული ენაა, წინაპართა ენა. 

მოხსენებაשი ვსაუბრობთ שავשეთის ტოპონიმიის ერთ ჯგუფზე, რომელთა ფუძე პიროვნების 
სახელისაგან/მეტსახელისაგან არის ნაწარმოები: კოკლი-ეთ’ი<*კოკოლა-ეთ’ი. კოკოლა მამაკაცის 
სახელი ჩანს; გოროש-ეთ’ი<*გორგოש-ეთ’ი გ’ს დაკარგვით. გორგოשა მამაკაცის სახელი/მეტსახელი 
ჩანს, დაცული გვარשი გორგოשასძე>გორგოשაძე; ხანთუש-ეთ’ი ხანთუשის სახლის კუთვნილი 
მამულია (ხანთუשი საკუთარი სახელი ჩანს. ისტორიულ წყაროებשი გვხვდება ხანთუשისძენი)... 
ანალოგიური წარმოებისაა: ბელეש-ეთ’ი, მარკულ-ეთ’ი, ქადაგ-ეთ’ი, წიწვ-ეთ’ი, მიქელ-ეთ’ი, კუტალ-
ეთ’ი, ქიზინ-ეთ’ი... დასახელებული გეოგრაფიული სახელები -ეთ სუფიქსითაა ნაწარმოები.  

ქართულ მეცნიერებაשი -ეთ სუფიქსის שესახებ განსხვავებული მოსაზრებებია გამოთქმული: 
ა. -ეთ აწარმოებს გვარ-სახელებს; ბ. -ეთ კრებითობას გამოხატავს და ანთროპონიმებისაგან (სხვა 
სახელებისგანაც) აწარმოებს გეოგრაფიულ სახელებს. ჩვენს მიერ მომხმობილი მასალები ამის 
დასტურია. იשვიათად -ეთ მაწარმოებლიანი ,,გვარიც“ დასტურდება, სადაც -ეთ<ენთ (იენთ)’ისაგან. 

 
 
 

მარინა ფუთურიძე 
(საქართველო, თბილისი) 

მტკვარ-არაქსისა და ადრეყორღანული კულტურების ქრონოლოგიური კვეთის 
ამსახველი ინტერმედიალური ეტაპის კვლევისათვის 

 
 ადრე ბრინჯაოს ხანის მტკვარ-არაქსის კულტურის არსებობის ხანაשი მკვლევრები ვარაუ-

დობენ საერთოქართველური ენის დაשლის პროცესს, რაც აკად. თ. გამყრელიძის ფართო ინ-
ტერესისა და საგანგებო კვლევის საგანი იყო. ეს თემა უשუალოდაა დაკავשირებული მტკვარ-არაქ-
სისა და უשუალოდ მომდევნო ადრეყორღანული კულტურების ქრონოლოგიურ-კულტურული ურ-
თიერთმიმართების საკითხთან. მტკვარ-არაქსის კულტურამ თავისი ხანგრძლივი არსებობის მან-
ძილზე განვითარების სხვადასხვა ეტაპები განვლო,ხოლო მისი მიწურულისათვის დადგა ის ფაზა, 
რომელმაც მის წიაღשი წარმოაჩინა ახალი კულტურული პლასტი, ცნობილი ადრეყორღანული 
კულტურის სახელით. დღემდე სადისკუსიო ეს თემა საგანგებო კვლევას საჭიროებს, რადგან 
მტკვარ-არაქსისა და ადრეყორღანული კულტურების თანაარსებობის მოკლე ეტაპის שესახებ აქამ-
დე ძალიან ფრთხილი ვარაუდები თუ იყო გამოთქმული და ისიც იשვიათად. ვფქრობთ, რომ დღეს 
ჩვენ მეტი დამაჯერებლობით שეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმ კომპლექსებზე თუ ცალკეულ კონკრეტულ 
მონაცემებზე, რაც საფუძველს გვაძლევს ვილაპარაკოთ მტკვარ-არაქსის კულტურის მიწურულს 
ახალი ინტერმედიალური (ტრანზიტული) ფაზის დიფერენცირების שესახებ. שესაძლებელია, რომ 
ბრინჯაოს ხანის ქრონოლოგიურ სქემაשი ის აღვნიשნოთ როგორც მტკვარ-არაქსი IV/ I ფაზა, რაც 
მიუთითებს, რომ ეს კონკრეტული ეტაპი ასახავს ორი სხვადასხვა კულტურის დამახასიათებელ არ-
ტეფაქტთა שეხვედრის პროცესს. მტკვარ-არაქსისა და ადრეყორღანული კულტურებისათვის სპე-
ციფიკური კერამიკული კომპლექსების თანაარსებობა მოასწავებს ერთი კულტურის დასრულებისა 
და ისტორიის ასპარეზზე ახალი კულტურის გამოჩენის უשუალოდ წინამორბედი ფაზის არსებობას, 
როცა ორივე კულტურა ერთმანეთს ხვდება ძალიან მოკლე პერიოდის მანძილზე. ამ საყურადღებო 
ინტერმედიალური ეტაპის ძეგლები ჯერ კიდევ საკმაოდ ლიმიტირებული რაოდენობითა გვაქვს (ხა-
-ურის ნაცარგორის ნამოსახლარი, ციხიაგორას ნამოსახლარი, ნამგალა 3, ნამგალა მიწის ყორღანეש
ბის ჯგუფი, ყორღანი #2 და ბოლოს, ბერიკლდეების ნამოსახლარის სუსტი სიმძლავრის ერთი კულ-
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ტურული ფენა (?!), თუმცა ისინი მაინც ნათლად წარმოგვიჩენენ მტკვარ-არაქსისა და ადრეყორღა-
ნებისათვის დამახასიათებელი ტრადიციების שეხვედრის რთულ კულტურულ ლანდשაფტს. ადრე 
ბრინჯაოს ხანის მიწურულის ამ ეტაპის ამსახველი ნამოსახლარი და სამარხეული კომპლექსების 
საფუძველზე שევეცდებით დავახასიათოთ მტკვარ-არაქსის IV/ I ფაზისთვის დამახასიათებელი თა-
ვისებურებანი. აღნიשნული საკითხი დღეისათვის საკმაოდ პრობლემურ თემატიკათა שორისაა, რომ-
ლის שესახებაც დისკუსია მკვლევართა שორის კვლავ გრძელდება. ამასთან, ზემოაღნიשნული კომ-
პლექსებიდან ზოგი დღემდე არ שესულა სამეცნიერო მიმოქცევაשი, რადგან, მაგალითისათვის, ნამ-
გალა მიწის ყორღანი #2 მხოლოდ שარשან გაითხარა, ხოლო სხვა ძეგლებიდან სრულად მხოლოდ ცი-
ხიაგორას ნამოსახლარის მასალაა გამოქვეყნებული.  

 
 
 
თამარ ფხალაძე, ლია ახალაძე, ნინო შიოლაშვილი, გვანცა ბურდული,  

გელა ქისტაური  
(საქართველო, თბილისი) 

თრუსოს ხეობა ევროპელ დიპლომატთა და მოგზაურთა ჩანაწერებში 
 

ცენტრალურ კავკასიონზე მდებარეობს საქართველოს ერთ-ერთი ისტორიული მხარე - თრუ-
სო, ხეობა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე საქართველოს სახელმწიფოს ჩრდილოეთ სასაზღვრო 
სისტემაשი წამყავნ როლს ასრულებდა.  

თრუსოს ხეობის ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობებისა და ისტორიული წარსულის שესახებ 
მნიשვნელოვანი ცნობებია დაცული, როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ ნარატიულ და სხვა სახის 
წყაროებשი. ძველი და שუა საუკუნეების ავტორთა გარდა, თრუსოს ხეობაზე დაკვირვებები აქვს 
რუსეთის საიმპერატორო აკადემიისა და რუსეთის გეოგრაფიული საზოგადოების ეგიდით კავკასი-
აשი ჩამოსულ ევროპელ, რუს და სხვა სწავლულებს, მოგზაურებსა და ვაჭრებს.  

უცხოელ ავტორთა ცნობების ერთი ნაწილი שედის, ზოგადად, კავკასიის ან საქართველოს שე-
სახებ გამოქვეყნებულ ცნობებשი, ნაწილი თრუსოს ხეობის שესწავლის სხვადასხვა ეტაპზე ქარ-
თველ მეცნიერებს აქვთ გამოყენებული, ხოლო ნაწილს პირველად ვიყენებთ თრუსოს ხეობის კვლე-
ვის კონტექსტשი. ჩვენი ნაשრომის მიზანია თვალი გავადევნოთ უცხოელი ავტორების მრავალრიცხ-
ოვან ცნობებს, რომლებიც ხეობის ინტერდისციპლინარული კვლევის საשუალებას იძლევა და მნიש-
ვნელოვან საისტორიო წყაროებს წარმოადგენენ თრუსოს ხეობის שესასწავლად.  

კვლევის დროს გამოყენებული ისტორიულ-שედარებითი მეთოდის, კონტენტ-ანალიზისა და 
წყაროთა ციკლური שესწავლის საფუძველზე, გაანალიზებულია უცხოელი ავტორების იოჰან გიულ-
დენשტედტის, აუგუსტ ჰაქსტჰაუზენის, რობერტ კერ პორტერის, გოტფრიდ მერცბახერის, ანრი 
ფარამონႰბლანשარის, ფრედერიკ დიუბუა დე მონპერეს, დიტრიხ კრისტოფ ფონ რომელის, იული-
უს კლაპროტის, იაკობ რაინეგსის, ჯონ ბუჩან ტელფერის და მრავალი სხვა ავტორის ცნობები.  

ევროპელ დიპლომატთა და მოგზაურთა ჩანაწერები არაერთგვაროვანია და დაწერილია სხვა-
დასხვა ინტერესების მქონე ადამიანების მიერ, ზოგი ეკუთვნის სიძველისმოყვარულებს, ზოგი დიპ-
ლომატს ან ვაჭარს, ზოგი სხვადასხვა სახელმწიფოს დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლებს. ეს 
საשუალებას გვაძლევს სხვადასხვა კუთხით დავინახოთ თრუსოს ხეობა და, שესაბამისად, ევროპელ-
თა ცნობები, שეხედულებები და დასკვნები, თვით მცირე ჩანაწერებიც კი, რომლებიც მნიשვნელო-
ვან და საინტერესო პირველწყაროს წარმოადგენენ თრუსოს სხვადასხვა ეპოქის ისტორიული რეა-
ლობის, ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობების, დასახლების ტიპების, საზოგადოებრივი ურთიერთო-
ბების, მატერიალური კულტურის ძეგლების, მოსახლეობის ეთნიკური ვინაობის, ტრადიციული ყო-
ფის, სამეურნეო საქმიანობის, ტოპონიმიკის, ჰიდრონიმებისა და ანთროპონიმების שესასწავლად. 
მართალია ჩანაწერებשი ზოგჯერ ვხვდებით שეცდომებსა და ანაქრონიზმებს, ტენდენციურ שეხედუ-
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ლებებსა და არასწორ დასკვნებს, მაგრამ მთავარია, რომ ეს ცნობები მოწოდებულია თვითმხილ-
ველთა მიერ და წყაროების ანალიზისა და სინთეზის, ციკლური שესწავლის მეთოდები საფუძველს 
იძლევა სწორი დასკვნების გამოტანისთვის.  

 
კვლევა განხორციელდა שოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 

ფუნდამენტური გრანტით დაფინანსებული პროექტის ,,თრუსოს ხეობის დემოგრაფია და მოსახლეობის 
კულტურული იდენტობები“-ს ფარგლებשი. საგრანტო ხელשეკრულების 

№ FR-19-7379 
 

 
 

თეა ქამუშაძე  
(საქართველო, თბილისი) 

კოვიდ პანდემიის კვლევა და ქართული აკადემიური გარემო 
 

კოვიდ პანდემიამ, როგორც ტოტალურმა მოვლენამ, საგულისხმო გავლენა იქონია ადამიანთა 
მოღვაწეობის ყველა სფეროზე, მათ שორის აკადემიურ გარემოზე. როდესაც ვსაუბრობ ქართულ 
აკადემიურ გარემოზე, ამ שეთხვევაשი ვგულისხმობ, მხოლოდ სოციალური და ჰუმანიტარული 
მეცნიერებათა სფეროשი მოღვაწე მკვლევართა გარკვეულ ჯგუფს.  

მოცემული მოხსენება წარმოადგენს დიდი საკვლევი პროექტის ნაწილს, რომლის მიზანია 
პანდემიის გავლენის გაანალიზება ქართულ საზოგადოებაზე. მოცემულ მოხსენებაשი წარმოვადგენ 
ანთროპოლოგიური კვლევის წინასწარ שედეგებს. კონკრეტული კველვა მიზნად ისახავდა, იმის 
გარკვევას თუ როგორ უპასუხა არსებულ გამოწვევებს ქართულმა აკადემიურმა საზოგადოებამ. 
როგორი იყო საზოგადოების აღქმა, კრიტიკულ მომენტשი, ზოგადად აკადემიისა და ექსპერტული 
ცოდნის მიმართ. ამ שეთხვევაשი საინტერესოა რამდენად გააქტიურდა არსებული სამეცნიერო 
ცოდნა და გამოცდილება ეპიდემიებთან, დაავადებებთან და სხვადასხვა ტიპის კრიზისთან 
კავשირשი. ჩემი კვლევის საგანია, იმის დადგენა თუ რამდენად გაიზარდა საზოგადოებაשი ინტერესი 
ზოგადად სამეცნიერო კვლევებისა და აკადემიური ცოდნის მიმართ და თავად მეცნიერების 
დაინტერესება როგორ ჩამოყალიბდა კონკრეტული საკითხების მიმართ. ამავე კვლევის ნაწილია იმ 
მედიუმების კვლევა, რომლებმა არსებული აკადემიური ცოდნა უფრო ფართო საზოგადოებამდე 
უნდა მიიტანონ.  

მოცემული კვლევის ფარგლებשი განვიხილავ მეცნიერთა სტრატეგიებს პანდემიასთან 
ადაპტაციის კუთხითაც, საინტერესოა თუ როგორ მოხერხდა שეზღუდვების პირობებשი მიმდინარე 
კვლევების წარმოება, განსაკუთრებით, მაשინ როცა კვლევა საველე სამუשაოებსაც მოიცავს. 
როგორ მოხდა ტექნოლოგიების გამოყენება ეთნოგრაფიული კვლევის პირობებשი.  

კვლევისათვის שევარჩიე მეცნიერთა ჯგუფი, რომლებთან უשუალო გამოკითხვის მეთოდით 
მოვიპოვე שესაბამისი ინფორმაცია; ასევე გავაანალიზე ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ და-
ფინანსებული პროექტების კონტექსტები სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართუ-
ლებით; მოვახდინე სოციალური მედიის კვლევა, კონკრეტული ინტერესების გათვალისწინებით. ამ 
კვლევისათვის განვიხილავ, რამდენიმე ოფიციალურ მედია საשუალების საინფორმაციო პოლიტიკა-
საც და მასשი ასახულ ინტელექტუალურ, აკადემიურ ცოდნას ეპიდემიების თუ ზოგადად კრიზისუ-
ლი ვითარების שესახებ. კვლევისა და პრეზენტაციის ნაწილი იქნება, ასევე, ავტო რეფლექსიაც, ვი-
ნაიდან კონკრეტული კვლევის იდეა, სწორედ პანდემიას უკავשირდება. 

მოხსენებაשი დასკვნის სახით წარმოვადგენ კვლევის მნიשვნელოვან שედეგებს, რომელიც მი-
მართული იქნება ახსნას თუ როგორი იყო ქართული აკადემიის პასუხი პანდემიასთან მიმართებით 
და რა שეცვალა სამომავლო კვლევებთან მიმართებაשი არსებულმა გამოწვევამ, როგორც שინაარ-
სის, ისე მისი שედეგების დისემინაციის კუთხით.  
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ქეთევან ქუთათელაძე 
(საქართველო, თბილისი) 

საზღვრის აღმნიშვნელი სახელწოდებები ქართულ წყაროებში 
 

სახელმწიფო საზღვრის დაცულობა ქვეყნის დამოუკიდებლობის საწინდარია, ამიტომ სა-
ზღვრის აღმნიשვნელი ტერმინოლოგიის ახსნას უდიდესი მნიשვნელობა აქვს. „ქართლის ცხოვ-
რებაשი“ საზღვარი ორი მნიשვნელობით იხსენიება, როგორც გამყოფი ხაზი სხვადასხვა ქვეყნებს 
 .ორის და საზღვარი, როგორც მხარე, ქვეყანა, პოლიტიკურად კუთვნილი ტერიტორიაש

საზღვარი მომდინარეობს „ზღვარიდან“. საზღვრის, მიჯნის שექმნას, „საზღვრის დადება“ 
ეწოდება. „ზღვარის“ ფონეტიკური ფორმაა „მზღვარი“. ფשავ-ხევსურულ დიალექტზე „მძღვარი“ 
არის საზღვარი, სხვა მნიשვნელობით, „ორი ყანის მიჯნა“. „ახალი ქართლის ცხოვრების“ ტექსტების 
მიხედვით, მხარის მნიשვნელობით „მზღვარს“ ერთგვარად שეესაბამება „არე“, „კერძო“, „ადგილი“, 
„თემი“. აღნიשნული სახელწოდებები არ გამორიცხავს და მოიცავს კიდეც მომიჯნავე სასაზღვრო 
მხარეებს.  

„ქართლის ცხოვრებაשი“ „საზღვარი ქართლისად“ იწოდება კლარჯეთის, სამשვილდის, წუნ-
დისა და ჰერეთის საერისთავოთა მხარეები, რაც გულისხმობს ქართლის სამეფოს კუთვნილ სა-
ზღვრისპირა მომიჯნავე ტერიტორიებს, რომელთა ხელყოფა ზოგჯერ ხდებოდა გარეשე ძალთა 
მიერ. 

„საზღუართა მიხუმა“ მომიჯნავე სასაზღვრო ტერიტორიის წართმევას ნიשნნავდა. საქარ-
თველოს მეფეს ევალებოდა საზღვრების დაცვა. ივ. ჯავახიשვილი მიიჩნევს, რომ „სახელმწიფოს 
ახალשემოერთებული ქვეყნის და საზღვრის მცველად და გამგედ ითვლებოდა“ „მონაპირე“, 
რომელიც „ნაპირის“-გან მომდინარეობს. „ახალი ქართლის ცხოვრების“ მესამე ტექსი ასახელებს 
„ნაპირის მცველს“.  

ისტორიულ დოკუმენტებשი გვხვდება სახელწოდებები: „მართებული, სამართლიანი, სარ-
წმუნო, უზადო საზღვარი“. „საზღვარ-წესდადებითა“, გულისხმობს კონკრეტული საზღვრის 
დაწესების წესს. ყურადღებას იმსახურებს „ნიשნით ზღვარნი“, რომელსაც იყენებდნენ საზღვრის 
დაწესების დროს. 

სასაზღვრო ნიשნად იყენებდნენ დიდ, რაიმე ნიשნით გამორჩეულ ქვებს, რომელთაც „სამანი“ 
(„სამანი ქუა“, „ქვასამანი“, „სამძღუარი ქუა“) ერქვა. საზღვრისთვის სამანის დადგმას 
„გასამნა“ ან „სამღვრად გაჩენა“, „სამძღვრების ჩასხმა“ ეწოდებოდა. გამიჯვნის პროცესი 
მოხსენიებულია, როგორც „გაესამძღრა“, „გაუსამძღვრეთ“, „გაუსამძღვრა“. ასე ხდებოდა 
„სამძღვრის გარიგება“. გურულ დიალექტზე „სამანე“ არის „საზღვარი, მიჯნა, ზღვარი, ზღვრის 
დასადებად მიწაשი ჩაფლული სამი ქვა“. იგივე მნიשვნელობა აქვს მთიულურად „სამანა“-ს. 
მოხევურ დიალექტზე კი „სამან“-ი ნიשნავდა თემიდან მოკვეთილი ადამიანისთვის მიჯნის დადებას, 
რაც ნიשანი იყო იმისა, რომ მას აღარ שეეძლო თემის ტერიტორიაზე שესვლა. საინტერესოა ის 
ფაქტი, რომ ძველ სომხურად „საჰმან“ (ՍԱՀՄԱՆ) არის საზღვარი, კიდე.  

ტერიტორიის მითვისების მიზნით ადგილი ჰქონდა „სამანის მოგლეჯას“, რომელსაც 
„სამძღვრების მოשლა“ ეწოდებოდა, რაც დასჯადი იყო. „დასტურლამალשი“ ქართლისა და კახეთის 
გამყოფი ხაზის აღწერისას მოიხსენიება „სამანაო გზა“, რომელიც სასაზღვრო გზას ნიשნავს. 
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რამაზ ქურდაძე 
(საქართველო, თბილისი) 

ე – ი ხმოვანმონაცვლე ზმნურ ფუძეთა ერთიანი ინდექსის აუცილებლობისათვის 
ქართულში 

 
სპეციალურ ლიტერატურაשი დრეკ-ს − დრიკ-ა ე − ი ტიპის ხმოვანმონაცვლე, აბლაუტურ, 

ზმნურ ფუძეთა სიებს ცალ-ცალკე ვადასტურებთ ქართული სალიტერატურო ენის განვითარების 
პერიოდებისა თუ თანამედროვე ქართული ენის ქვესისტემების მიხედვით.  

ბუნებრივია, აღნიשნული სია-ინდექსების არსებობა უაღრესად მნიשვნელოვანია, თუმცა ასე 
ცალ-ცალკე არსებული სიები მაინც ვერ ჩაითვლება ბოლომდე სრულყოფილად, რადგან მათשი 
ხმოვანმონაცვლე ზმნურ ფუძეთა მნიשვნელოვანი ნაწილი მეორდება, რაც ხელს უשლის ამ ზმნურ 
ფუძეთა საერთო რაოდენობის დადგენას; გარდა ამისა ამ გამეორებათა გამო გაურკვეველია, ქარ-
თული ენის განვითარების რომელ პერიოდსა თუ ქვესისტემას უნდა მივაკუთვნოთ ესა თუ ის ხმო-
ვანმონაცვლე ფუძე, თუ ზოგადად ყველა პერიოდისა და ქვესისტემის კუთვნილებად ჩავთვალოთ.  

ამ ნაკლოვანებათა დასაძლევად აუცილებელია שედგეს ხმოვანმონაცვლე ზმნურ ფუძეთა 
ერთიანი, რამდენადაც שესაძლებელია ზუსტი რაოდენობის კრებსითი სია-ინდექსი − ცალკე სვეტשი 
ანბანის რიგზე დალაგებული ხმოვანმონაცვლე ზმნური ფუძეებით, ხოლო მომდევნო სვეტსა (თუ 
სვეტებשი) მიეთითოს ქართული ენის განვითარების რომელ პერიოდსა თუ ქვესისტემაשი 
დასტურდება ესა თუ ის ფორმა.  

მოხსენებשი განხილულია ცალკეული პრაქტიკული საკითხებიც, რაც აღნიשნული სია-ინ-
დექსის שედგენასთან არის დაკავשირებული.  

 
 
 

მუშეღ ღაჰრიანი 
(სომხეთი, ერევანი) 

სომხეთის საგარეო პოლიტიკური ინიციატივები 2018 წლის შემდგომ: 
მოტივაცია და შედეგები 

 
უკანასკნელ ათწლეულებשი პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებსა და שუა აღმოსავლეთשი დაგროვდა და 

გაანალიზდა ცოდნა იმის שესახებ, თუ რა გავლენა მოახდინა ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა ამა 
თუ იმ ქვეყნის ცხოვრების სხვადასხვა სფეროზე.  

ცვლილებამ ხელისუფლებაשი იმოქმედა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზეც. „არაძალადობრივ 
ხავერდოვან რევოლუციად“ მონათლული ქუჩის საპროტესტო აქციებით (2018 წ.) მოსულმა ხელი-
სუფლებამ სომხეთשი დიდად არ שეცვალა საგარეო პოლიტიკური კურსი, თუმცა ხელისუფლებაשი 
მოსული ეს პარტია 2018 წლამდე მკაცრად აკრიტიკებდა წინამორბედთა საგარეო პოლიტიკას და 
სტრატეგიას. 

მიუხედავად ამისა, სომხეთის ახალმა ხელისუფლებამ გააქტიურა პოლიტიკა שუა აღმოსავლე-
თის რეგიონשი. ჩვენს მოხსენებაשი გაანალიზებულია ყველა ეს მაგალითი, წარმატებული თუ წარუ-
მატებელი ინიციატივებით. 

ნიკოლ ფაשიანიანის მთავრობამ (2018-2020 წწ. სომხეთის საგარეო პოლიტიკას განსაზღვრავ-
დნენ ფაשინიანი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ზოჰრაბ მნაცაკანიანი და პრეზიდენტი არმენ სარგი-
სიანი) გაააქტიურა ურთიერთობები ისრაელთან და საელჩოც გახსნა თელ-ავივשი, რითაც გამოიწ-
ვია ირანის, სამხრეთის მეზობლისა და მთავარი საგარეო პარტნიორის, უკმაყოფილება. 

მთავრობამ დაამტკიცა გამნაღმველთა ჯგუფის გაგზავნა სირიაשი რუსეთთან სათანამשრომ-
ლოდ. აשש-მა უკმაყოფილება გამოხატა ამ გადაწყვეტილების გამო. პარალელურად, სომხეთი שეე-
ცადა, გაეღრმავებინა ურთიერთობები იმ ქვეყნებთან, რომლებსაც გაუუარესდათ თურქეთთან და-



 100

მოკიდებულება; მათ שორის საბერძნეთთან, ეგვიპტესთან, კვიპროსთან და არაბთა გაერთიანებულ 
საამიროებთან. 

კვლევა აჯამებს ძირითად საგარეო პოლიტიკურ ცვლილებებს იმ პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებשი, 
რომლებმაც რევოლუცია გამოიარეს და უდარებს სომხეთის მაგალითს. წარმოდგენილია ის ძირი-
თადი ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს სომხეთის საგარეო პოლიტიკის წარმართვაზე. და-
სასრულს, მოცემულია დასაბუთებული პასუხი გაეცეს კითხვას, თუ რატომ დგამენ რევოლუციური 
მთავრობები ახალ ნაბიჯებს שუა აღმოსავლეთשი და რა שედეგი მოსდევს ამას. 

 
 
 

დავით ყოლბაია 
(პოლონეთი, ვარშავა) 

ბოდლეს ბიბლიოთეკაში დაცული უცნობი აპოკრიფული ხელნაწერი 
 
აქ წარმოდგენილი ქართული ხელნაწერი ერთ-ერთია იმ აპოკრიფულ ძეგლებიდან, რომელიც 

სრულად ქრისტეს ცხოვრებას მოგვითხრობს. ეს აპოკრიფი გვიანდელი (XIX საუკუნეשი) ქართული 
ხელნაწერია, რომელიც ოქსფორდის ბოდლეს (MS. Wardr. d. 14. 48 ფ.; ქაღალდი; 22×17 სმ) ბიბლიო-
თეკაשია שენახული. გრიგოლ ფერაძემ ეს ხელნაწერი პოლონურად ვარשავის უნივერსიტეტის 
მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველების ფაკულტეტის სამეცნიერო ჟურნალ "Elpis"-שი გამოაქ-
ვეყნა. წინამდებარე აპოკრიფული სახარება ფრაგმენტულად არის ჩვენამდე მოღწეული, არა მხო-
ლოდ იმიტომ, რომ გვერდები ბევრგან არ არის სრული, არამედ იმიტომაც, რომ שეიმჩნევა ტექ-
სტებשი თხრობებს שორის ნაკლულება. გარდა ამისა, თზხზულება שეიცავს უცნობ ელემნტებს. ეს 
არის მარტივი ნაწარმოები. პროფესორი მარეკ სტრაოვეისკი მიიჩნევს, რომ აპოკრიფული სახარება 
ქართული ხალხური ლიტერატურის პროდუქტია და, რა თქმა უნდა, არ არის ლიტერატურის שედევ-
რი; ამასთან, ეს არის სრული აპოკრიფული სახარების საინტერესო მაგალითი. იგი ამდიდრებს 
აპოკრიფების שესახებ ცოდნას, განსაკუთრებით კი კავკასიის ლიტერატურისა და ქართული ხალ-
ხური კულტურის სფეროשი. ჩვენი ვარაუდით ხელნაწერი სომხურ მონოფიზიტურ წრეებשია გადაწე-
რილი. ეს თვალსაზრისი ნაკლებ სავარაუდოდ მიიჩნიეს სხვა მკვლევარებმა, ვინაიდან XII-XIII საუ-
კუნეებשი ქართული ხელნაწერი ტრადიცია უპირობოდ ორიენტირებული იყო კონსტანტინეპოლური 
რედაქციის ბერძნული ტექსტების თარგმნაზე. ამდენად ხელნაწერის კრიტიკული שესწავლა არ 
არის ინტერესს მოკლებული. 

 
 
 

თეიმურ ყულიევი  
(აზერბაიჯანი, ბაქო) 

სამონეტო საქმე და ფულის მიმოქცევა აზერბაიჯანში მონღოლი ყაენების ხანაში 
 

მოხსენებაשი განვიხილავთ ე.წ. ყაანურ მონეტებს, რომლებიც იჭრებოდა მონღოლი მოხე-
ლეების მიერ დიდი ყაენის სახელით (ჰულაგუიანთა სახელმწიფოს წარმოქმნამდე). მონღოლთა 
მხოლოდ მეორე ლაשქრობის שემდეგ აზერბაიჯანს მართავდნენ დიდი ყაენის მიერ დანიשნული 
მოხელეები (1239-1256 წწ.). დაპყრობილ ქვეყნებשი მონღოლებმა გააუქმეს სახელმწიფო მმარ-
თველობის ადგილობრივი სისტემა. שირვანשაჰებმა და საქართველოს მეფეებმა ძლივს שეინარჩუნეს 
ხელისუფლება. ა. ალი-ზადე მიუთითებს, რომ ილხანთა სახელმწიფოს წარმოქმნამდე ირანს, აზერ-
ბაიჯანს, სომხეთსა და საქართველოს მართავდნენ დიდი ყაენის მოხელეები. სწორედ ამ პერიოდს 
განეკუთვნება საოკუპაციო დირჰემების, ე.წ. ყაანურების ემისია. დიდი ყაენის სახელით მოჭრილი 
უადრესი ანონიმური მონღოლური მონეტები მשვილდის ან მხედრის გამოსახულებით აღწერილა ი. 
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ჯალაღანიას, ა. რაჯაბლის, ხ. მუשეღიანის, მ. სეიფედინის שრომებשი. ამ მონეტებზე დიდი ყაენის 
სახელი არ არის, მხოლოდ საპატიო წოდებულებაა აღნიשნული -- „დიდი ყაენი“. 

ე. პახომოვის ნაשრომשი „აზერბაიჯანისა და კავკასიის სხვა რესპუბლიკების, ოლქებისა და 
მხარეების განძები“ აღწერილია სამონეტო განძები, რომლებשიც ჩინგიზიანთა მონეტებიც 
გვხვდება (441, 442, 850,852, 854, 858,1136, 1143, 1146, 1155, 1162). კავკასიაשი აღმოჩენილ 
ჩინგიზიანთა მონეტებשი ჭარბობს მანგუ ყაენის მონეტები, რომლებიც თბილისשი იჭრებოდა. 
განძების שემადგენლობის ანალიზი ცხადყოფს, რომ ჩინგიზიანთა მონეტები მიმოიქცეოდა რუმის 
სელჩუკიანების, ორთუკიდების, ქრისტიანულ-ჰულაგუიანურ მონეტებთან ერთად. კავკასიაשი მონ-
ღოლთა שემოსევის დროისთვის აზერბაიჯანשი მიმოიქცეოდა დარუბანდის სამელიქოს (ალგაბიდე-
ბის), שირვანשაჰებისა და ილდეღუზიანთა მონეტები. მათი ჭედვა დაემთხვა ე.წ. ვერცხლის კრიზი-
სის პერიოდს, რომელმაც აღმოსავლეთის ქვეყნების დიდ ნაწილი მოიცვა. ჩინგიზიანებმა კავკასიის 
ფულად მიმოქცევას სრულფასოვანი ვერცხლის მონეტები שემატეს. 

აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აზერბაიჯანის ისტორიის მუზეუმשი და-
ცულია განჯაשი, ნახჭევანשი, ურმიასა და თავრიზשი მოჭრილი ყაანურები. 

 
 
 

ნანა შენგელაია 
(საქართველო, თბილისი) 

კრეტული ფესტოს დისკოს დამწერლობის მახასიათებლების შესახებ 
 

მოხსენებაשი წარმოვადგენ კრეტული ფესტოს დისკოს წარწერების განსაკუთრებულ მა-
ხასიათებლებს. ესენია:  

- წარწერების „კლასიკურად“ წოდებული მიმართულება მარცხნიდან მარჯვნივ;  
- ტექსტის დასაწყისისა და დასასრულის ცხადი აღნიשვნა;  
- ურთიერთცალსახა მიმართება სადამწერლობო ნიשნებსა და ბგერით ერთეულებს שორის;  
- მარცვლოვანი სტრუქტურის სიტყვებისა და მათი მარცვლების ცალსახა და მარტივი 

გადმოცემა;  
- სადამწერლობო ნიשნების რაოდენობის სიმცირე და სხვა.  
დამწერლობის ეს მახასიათებლები ვერ ერგება ინდო-ევროპულისა (მათ שორის ბერძნულის) 

და სემიტური ენების კონსონანტური სტრუქტურის მქონე სისტემებს. 
ენობრივი მასალის თანმიმდევრული გამოყენებითა და მისი ცალსახა ასახვით ფესტოს 

დისკოს დამწერლობა (ძვ.წ. მე-3-მე-2 ათასწლეულების მიჯნა) უდავოდ გამორჩეულია და 
განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს დამწერლობის ისტორიაשი.  

 
 
 

ანდრიუ შიმუნეკი  
(კორეის რესპუბლიკა, ტეჯონი) 

გაგა შურღაია  
(იტალია, ნეაპოლი) 

შუამონღოლური ზოდიაქოები ქართული ტრანსკრიპციით: ახალი ხედვა 
 
XIII ს-ის 30-იანი წლებიდან ვიდრე XIV ს-ის დასაწყისამდე საქართველო მონღოლ დამპყრობ-

თა ძლიერ გავლენას განიცდიდა. გიორგი V ბრწყინვალემ (დაახლ. 1314-1346) გადააგდო მონღოლ-
თა უღელი და საქართველო კვლავ ძლიერ სახელმწიფოდ აქცია. აღნიשნული ხანის საქართველოს 
ისტორიის უმნიשვნელოვანესი წყაროა XIV ს-ის ანონიმი ავტორის ასწლოვანი მატიანე. ეს ისტორი-
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ული ნაწარმოები მონღოლთა ბატონობის პერიოდს ასახავს, ამიტომაც მასשი მრავლად გვხვდება 
 .უამონღოლური ტერმინები, გადმოცემული ძველი ქართული ტრანსკრიპციით. ჯერ კიდევ 1917 წש
აღნიשნული ტრანსკრიპციების ნაწილი שეისწავლა ბ. ვლადიმირცოვმა (1884-1931), მაგრამ ტრან-
სკრიპციებიცა და ვლადიმირცოვის ინოვაციური ნაשრომიც მონღოლისტიკაשი თითქმის მთლიანად 
მიეცა დავიწყებას. ამიტომ დღის წესრიგשი დადგა ამ მნიשვნელოვანი მასალის ახალი, თანამედრო-
ვე კვლევა მოღწეული ხელნაწერების გამოყენებით. 

ნაשრომשი წარმოდგენილია „ასწლოვან მატიანეשი“ დამოწმებული ზოდიაქოს ნიשნების 
აღმნიשვნელი שუამონღოლური ტერმინების ძველი ქართული ტრანსკრიპციებისა და განმარ-
ტებების ლინგვისტური და ფილოლოგიური ანალიზი. წინამდებარე მოხსენება პირველი שედეგია იმ 
ერთობლივი კვლევისა, რომელიც მიზნად ისახავს თანადროული ქართული წყაროს მნიשვნელობის 
წარმოჩენას שუა საუკუნეების მონღოლების ენის, კულტურისა და ისტორიის שესასწავლად. 

 
 

 
თინა შიოშვილი, თეონა კეკელიძე 

(საქართველო, ბათუმი) 

 „ამირანიანის“ ტრანსმისია აჭარულ ვარიანტებში 
 
ამირანის, როგორც ქართველური ტომების საერთო–სახალხო გმირის, სახის שექმნაשი მონა-

წილეობდა საქართველოს ყველა ეთნოგრაფიული რეგიონი და მათ שორის – აჭარაც, თუმცა, 
რეგიონალური ფოლკლორის ამ უბანზე დადასტურებული ამირანის ეპოსი მრავალשრიანი და მრა-
ვალგზის იერნაცვალია, რაც, ბუნებრივია, ამ კუთხის ისტორიამ და კულტურულ–რელიგიურმა 
პრობლემებმა განაპირობა. 

სათანადო მასალებზე დაყრდნობით ბოლოდრონდელი კვლევებით დასტურდება, რომ აჭარის 
ზეპირსიტყვიერებაשი „ამირანიანი“ საკმაოდ გავრცელებული ყოფილა; ეს თქმულებანი ეხება 
ამირანის ორეულს – „დედჯალს“, იგივე „დედჯალ–რომპაპს“; ანუ, „დედჯალ–ოხრუჯს“; ეს მი-
თოსური პერსონაჟი, აჭარელ მუსლიმთა რწმენით, ბოროტი სულია, რომელზედაც ვრცლად მოგვი-
თხრობენ ე. წ. „ჰადისები“, ანუ ყურანის აპოკრიფები. 

ზოგიერთი ვარიანტი დედჯალს ამირანად მოიხსენიებს და მასზე დაწყებულ თხრობას 
„ამირანიანის“ კალაპოტשი, მისივე პერსონაჟების თავგადასავლების გადმოცემით, განაგრძნობს. 
ყოველივეს გათვალისწინებით שეგვიძლია, დავასკვნათ, რომ ისტორიულად აჭარაשი, ისევე, რო-
გორც მთელ საქართველოשი, უნდა არსებულიყო „ამირანიანის“ სრულყოფილი ვარიანტები; ის 
ფაქტი კი, რომ აჭარის ფოლკლორულ სინამდვილეשი ამირანის თქმულება მაინც ორეულის დო-
ნეზეა და ძირითადად ფრაგმენტულად არის שემორჩენილი, ერთის მხრივ ამ კუთხის ისტორიულ 
ძნელბედობაשი უნდა ვეძიოთ, რის שედეგადაც მოხდა თავისუფლებისათვის მებრძოლი ეპიკური 
გმირის სახის ტრანსმისია.  

 
 

მარინე შონია 
(საქართველო, თბილისი) 

თურქიზმის იდეები ჰალიდე ედიფ ადივარის რომანში „ახალი თურანი“ 
  
 XX ს. თურქული ლიტერატურის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენლის, ჰალიდე ედიფ 

ადივარის (1883-1964), სახელი მჭიდროდ დაუკავשირდა თურქული ეროვნული თვითשეგნების გან-
მტკიცების, პატრიოტული იდეების, განათლებისა და ქალთა უფლებების პროპაგანდას. ევროპუ-
ლად განსწავლული მრავალმხრივი ინტერესების მქონე პიროვნება,აქტიურად იღვწოდა საზოგადო-
ებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროשი როგორც არა მხოლოდ მწერალი, არამედ პედაგოგი, პუბ-
ლიცისტი, მთარგმნელი,მოწყალებისა და თურქული არმიის სერჟანტი, ათათურქის თანამებრძოლი-
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ცა და მოწინააღმდეგეც, სამשობლოს ინტერესების დაუღალავი დამცველი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვე-
ყანაשი, პარლამენტის დეპუტატი, სუფრაჟისტი. 

მწერლის რომანი „ახალი თურანი“ 1912 წ. გამოქვეყნდა და იმთავითვე მიიქცია ფართო 
საზოგადოების ყურადღება. ნაწარმოებשი აისახა 1908 წ. „ახალგაზრდა თურქთა“ რევოლუციის שემდეგ 
განვითარებული მოვლენები - ის ბობოქარი იდეოლოგიური და პოლიტიკური ბრძოლები, რომლებმაც 
ოსმალეთის იმპერიის დასასრულსა და ახალი ქვეყნის - რესპუბლიკური თურქეთის שექმნას დაუდო 
სათავე. 

ოსმალეთის იმპერიის მთავარ იდეოლოგიური დოქტრინა სულთან აბდულჰამიდ II-ის მმარ-
თველობისას პანოსმანიზმი და პანისლამიზმი იყო. „ახალგაზრდა თურქთა“ რევოლუციას ახალი 
დოქტრინის, თურქიზმის, განვითარება მოჰყვა, რომელიც განსაკუთრებით თურქ ინტელექტუალთა 
ახალგაზრდულ ნაწილשი გავრცელდა. ჰალიდე ედიფ ადივარისათვის მისაღები აღმოჩნდა „ერთობისა 
და პროგრესის“ პარტიის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენლის, სოციოლოგის, მწერლისა და 
პუბლიცისტის, თურქიზმის იდეოლოგის ზია გოქალფისა (1875-1924) და რუსეთიდან ოსმალეთשი 
ემიგრირებული თურქი ნაციონალისტების ისმაილ გასპირალის, იუსუფ აქჩურასა და ალი ჰუსეინზადეს 
  .ეხედულებებიש

რომანი სამი ნაწილისაგან שედგება. მასשი ასახულია 1908 წ „ახალგაზრდა თურქთა“ რევოლუციის 
 ი განვითარებული კონფლიქტები, რომლებიც ორ პოლიტიკურ პარტიას - „ახალשემდეგ იმპერიაש
ოსმალებსა“ და „ახალ თურანს“ שორის მიმდინარეობს. „ახალ ოსმალთა“ იდეოლოგია ოსმანიზმია, 
ლიდერი - שინაგან საქმეთა მინისტრი ჰამდი ფაשა. „ახალი თურანის“ მეთაური ოღუზი, მისი სატრფო 
ქაია და თანამოაზრეები „დეცენტრალიზაციისა“ და „თურქიზმის“ იდეებს ავითარებენ.  

ოღუზის ემოციური გამოსვლა თანაპარტიელთა და მომავალ ამომრჩევლებთან שეხვედრაზე, 
თურქი ერის მიერ გავლილი გზის დახასიათება, სოციალური გარდაქმნების, ქალთა უფლებების 
დაცვის, განათლების მიღების, დასაქმების საკითხებზე მსჯელობა ნათლად გამოხატავს მწერალი 
ქალის პირად პოზიციასა და იმ მოსაზრებათა ზეგავლენასაც, რომლებითაც ის שთაგონებული იყო. ზ. 
გოქალფისაგან განსხვავებით, ჰალიდე ედიფ ადივარის თურანი არა მხოლოდ ყველა თურქული 
მოდგმის ხალხების ქვეყანაა, არამედ არაბთა, ბერძენთა, სომეხთა და სხვათა მიერ שექმნილი ახალი 
თურქეთი. რომანის „ახალი თურანი“ მნიשვნელობა ის არის, რომ გვიჩვენებს ეპოქის პოლიტიკურ და 
კულტურულ ვითარებას, მისადმი თურქული საზოგადოების დამოკიდებულებას, თურქული 
ლიტერატურის განვითარების იდეურ და ესთეტიკურ თავისებურებებს.   

 
 

ბრიგიტა შრადე 
(გერმანია, ბერლინი) 

შერეული ტიპის ტაძრები და წმინდა ხატები: ხატი სვანეთიდან                                  
XIII-XVIII საუკუნეებში საქართველო-კვიპროსის ურთიერთობათა კონტექსტში 

 
საქართველო-კვიპროსის ურთიერთობის სურათი, რომელსაც იძლევა არქეოლოგიური და 

დოკუმენტური წყაროები, საკმაოდ ფრაგმენტულია. არქეოლოგიური გათხრები ჩრდილო-დასავ-
ლეთ კვიპროსשი, ღალიას ქართული მონასტრის ტერიტორიაზე ადასტურებს, რომ X საუკუნიდან 
მოყოლებული იქ ინტენსიური ქართული სამשენებლო და მთარგმნელობითი საქმიანობა იყო გაჩა-
ღებული, რომლის მნიשვნელოვანი ეტაპი მეფე დავით მეოთხისა და თამარის მეფობის ხანას ანუ XI-
XII საუკუნეებს უკავשირდება და XIII საუკუნის პირველ ნახევარשიც გრძელდებოდა. მოგვიანებით 
ცხოვრება აქ თანდათან მინავლდა და საბოლოოდ שეწყდა 1571 წელს ოსმალეთის მიერ კვიპროსის 
დაპყრობის שემდეგ. 

საქართველოსა და კვიპროსს שორის იტენსიური ურთიერთობის განახლების ფაქტი שეიმუשა-
ვა XVIII საუკუნის მეორე ნახევარשი, როდესაც ქართლ-კახეთის მეფე ერეკლე მეორემ და მისმა მე-
უღლე დარეჯან დადიანმა שემოწირულობა გაიღეს კვიპროსის კიკოსის მონასტრისთვის, რომელთა 
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-ორის იყო ცნობილი პანაღია კიკოტისას ხატის ნაქარგი საფარველი წარწერით ქართულ და ბერש
ძნულ ენებზე. კიდევ უფრო მნიשვნელოვანი იყო იმერეთשი, ვარძიაשი კიკოს მეტოქიონის დაარსება 
მეფე სოლომონ პირველის მეფობისას კვიპროსელი სასულიერო პირების საქართველოשი მუდმივად 
ყოფნის პირობით (აბატი ქრიზოსტომოსი, კ. კოკინოფტასი, გ. პ. שიმენცი). 

გარდა ამგვარი სამონასტრო ურთიერთობებისა, ცნობილია პირდაპირი კავשირები როგორც 
საქართველოשი, ისე კვიპროსשი, რომელიც დაკავשირებულია პოლიტიკასა და ვაჭრობასთან ხმელ-
თაשუაზღვის რეგიონשი. XVI საუკუნის שუა ხანების ცნობებით დასტურდება ვენეციის რესპუბლი-
კის ელჩის, კვიპროსელი მიქელე მემბრეს ჩამოსვლა ანაკლიაשი, שავი ზღვის სანაპიროზე. ამ დროის 
მომლოცველთა ჩანაწერებשი საუბარია კვიპროსის საპორტო ქალაქ ფამაგუსტაשი მცხოვრები ქარ-
თველების שესახებ.  

რა ვიცით ამ ურთიერთობების კულტურული ფესვების שესახებ? ზემო სვანეთשი שემონახული 
ხატი ადასტურებს, რომ საქართველო-კვიპროსის ურთიერთობამ გავლენა მოახდინა ხალხის ყო-
ველდღიურ ცხოვრებაზეც. სოფელ აცის მთავარანგელოზთა ეკლესიაשი არსებულ არც თუ პროფე-
სიონალურ დონეზე שესრულებულ ხატზე გამოსახულია ღვთისმשობელი, რომელსაც ლურჯ ფონზე 
- კვიპროსის კედლის მხატვრობისა და ხატწერის ტრადიციების გავლენით ხელשი שემომწირველის 
ფიგურა უჭირავს. წინამდებარე ნაשრომשი მოცემულია ხატის ანალიზი საქართველო-კვიპროსის 
ურთიერთობათა კონტექსტשი XIII-XVIII საუკუნეებשი - პერიოდשი, როდესაც მრავალეთნიკური და 
მრავალრელიგიური თემები კვიპროსשი და საეკლესიო პოლიტიკური ვითარება საქართველოს მთი-
ან რეგიონשი - სვანეთשი, სადაც დადიანების ოჯახი დღითი-დღე ძლიერდებოდა, ხელს უწყობდა რე-
ლიგიური ხელოვნებისა და იკონოგრაფიის ტრადიციების კულტურათაשორის გაცვლასაც. 

 
 

 
გაგა შურღაია 

(იტალია, ნეაპოლი) 

ნათლობის უძველესი რიტუალი „ნინოს ცხოვრებაში“ 
 
გამოკვლევაשი გაანალიზებულია წმინდა ნინოს მიერ „რვისა წლის სნეული“ სეფეწულისა და 

ქართლის დედოფლის, ნანას განკურნების ეპიზოდი „ნინოს ცხოვრების“ ჩვენამდე მოღწეული 
რედაქციებისა და ქართლის მოქცევის שესახებ არსებული ბერძნული და ლათინური წყაროების 
მიხედვით. ნაשრომשი გაზიარებულია და განტკიცებული სამეცნიერო ლიტერატურაשი გამოთქმული 
ჰიპოთეზა იმის שესახებ, რომ საკვლევ ეპიზოდשი გადმოცემულია ნათლობის უძველესი რიტუალი, 
რომელიც დღემდე დადასტურებული იყო მხოლოდ აღმოსავლურ სირიულ ტრადიციაשი, კერძოდ, 
თეოდორე მოფსუესტიელის (დაახლ. 350-428) ნათლობის მეორე სიტყვაשი კათაკმეველთათვის. 
ნაჩვენებია, რომ დროთა განმავლობაשი „ნინოს ცხოვრების“ გვიანდელი რედაქტორებისა და 
გადამწერებისათვის გაუგებარი გახდა თხზულების თავდაპირველ ვარიანტשი აღწერილი რიტუალი, 
რის გამოც მათ მიერ გადანუსხულ ტექსტებשი მისი მხოლოდ שორეული გამოძახილი ისმის. 

 
 
 

ელენე ჩაგელიშვილი 
(საქართველო, თბილისი) 

საქართველოს ისტორიკოსთა და ეთნოგრაფთა საზოგადოება 

გასაბჭოების პირველ წლებში 
 

 გასული საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული სამეცნიერო და კულტურული ინტელიგენ-
ციის საქმიანობით დაინტერსებული ნებისმიერი მკვლევარი გვერდს ვერ აუვლის საქართველოს სა-



 105

ისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების მოღვაწეობას (1907-1932 წ.წ.). სწორედ მისი დამსახუ-
რებით გადაურჩა განადგურებას ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის მნიשვნელოვანი ნაწილი. ამი-
ტომაც ღირებულია ყოველი წყარო, რომელიც კი რაიმე სიახლეს გვაწვდის ამ საზოგადოების საქმი-
ანობის שესახებ. 

საქართველოשი საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების שემდეგ ყველაფერი ძირფესვიანად שე-
იცვალა. ამ ცვლილებებმა საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების მოღვაწე-
ობასაც დაასვა დაღი. საგანგებო שესწავლის საგანია ამ მეტად მნიשვნელოვანი საზოგადოების საქ-
მიანობის წარმოჩენა გასაბჭოების პირველ წლებשი, რათა თვალი მივადევნოთ, თუ როგორ שეიზღუ-
და საზოგადოების მოქმედების არეალი ამ პერიოდשი.  

საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების არქივის ძირითადი ნაწილი 
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრשია დაცული. ამჟამად მუשავდება აღნიשნული არქივის კიდევ ერთი 
ნაწილი, რომელשიაც სხვა მნიשვნელოვან დოკუმენტებთან ერთად ზემოთ აღნიשნულ პერიოდთან 
დაკავשირებული საარქივო ერთეულებიცაა. ვფიქრობთ, მეტად მნიשვნელივანია ის ფაქტი, რომ ეს 
დოკუმენტური მასალა პირველად שედის სამეცნიერო მიმოქცევაשი. აქაა წარმოდგენილი საქარ-
თველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების სხდომის ჟურნალები, კრებათა ოქმები, მი-
მოწერა ახალ საბჭოთა ხელისუფლებასა და საზოგადოების გამგეობას שორის, სხვა მნიשვნელოვანი 
დოკუმენტები. მათი საשუალებით ვეცნობით საზოგადოების მოღვაწეობის ამსახველ ბევრ საინ-
ტერესო ფაქტსა თუ მოვლენას. ამ საარქივო დოკუმენტებשია, აგრეთვე, მასალები იმის שესახებ, 
თუ რა ბედი ეწია ექვთიმე თაყაიשვილის იძულებითი ემიგრაციის שემდეგ მის საცხოვრებელ ბინას, 
პირად ბიბლიოთეკას. აქვეა დოკუმენტები იმის שესახებ, თუ როგორ ცდილობდა საისტორიო--
საეთნოგრაფიო საზოგადოება საეკლესიო ნივთებისა და ხელნაწერების გახიზვნას; ეხმარებოდა 
კერძო პირებს მათი კუთვნილი ისტორიული მნიשვნელობის მქონე ნივთების გადარჩენაשი... 

ზემოთ აღნიשნული საარქივო მასალაשი დაცული საბუთების მეשვეობით שესაძლებელი ხდება 
ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის მოძიება-გადარჩენის მნიשვნელოვანი მომენტების კიდევ 
ერთხელ გააზრება. საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების მოღვაწეობა 
სწორედ იმ საფუძველთაგანია, რომელზედაც დგას ქვეყნის ინტელექტუალური და სულიერი განვი-
თარება.  

 
 
 

იზა ჩანტლაძე 
(საქართველო, თბილისი) 

არქაული მორფონოლოგიური მოვლენები XIX საუკუნეში მოღვაწე 

უცხოელ არალინგვისტ მკვლევართა სვანურ მასალებში 
 
იბერიულ-კავკასიურ ენათა שესწავლის ისტორიაשი ორ პერიოდს განარჩევენ: 
I – XIX საუკუნის ოცდაათიან წლებამდე; 
II – XIX საუკუნის ოცდაათიანი წლებიდან დღემდე. 
„მათ שორის მიჯნას ქმნის მარი ბროსეს წიგნი L’art liberal ou Grammaire géorgienne (Paris, 1834), 

სადაც პ ი რ ვ ე ლ ა დ  ა რ ი ს  ნ ა ც ა დ ი, ქ ა რ თ უ ლ ი  ე ნ ი ს  ნ ა თ ე ს ა ო ბ ა  ი ნ დ ო ე ვ რ ო -
პ უ ლ  ე ნ ე ბ თ ა ნ  დ ა მ ტ კ ი ც დ ე ს  გ რ ა მ ა ტ ი კ უ ლ  მ ო ვ ლ ე ნ ა თ ა  მ ო ხ მ ო ბ ი თ ა ც  და 
არა მხოლოდ ლექსიკური მასალის ჩვენებათა მიხედვით, როგორც მანამდე იყო მიღებული“ (არნ. 
ჩიქობავა, იბერიულ-კავკასიურ ენათა שესწავლის ისტორია, 1965, გვ. IX-X). 

ჩვენი ყურადღება მიიქცია დიპლომატ, არქეოლოგ, ეთნოლოგ, გეოგრაფ და ბუნებისმეტყველ 
მკვლევართა მიერ שესრულებულმა სვანური ლექსიკის, სახელთა თუ ზმნათა პარადიგმატული ერ-
თეულების, ცალკეული ფრაზეოლოგიური გამონათქვამებისა და ძველი ხალხური სიმღერების ტექ-
სტთა ჩანაწერებმა. თავისთავად ცხადია, არასპეციალისტები ენათა ვერც ისტორიულ-שედარებით 
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ლექსიკონებს שექმნიდნენ და ვერც არქაული თუ მათი თანამედროვე მეტყველების მორფემათა 
კლასიფიცირებას მოახდენდნენ, მაგრამ ეს მასალები სწორედ ლინგვისტებს გამოგვადგება დიაქ-
რონიულ ჰორიზონტთა ჭრილשი. 

ამ თვალსაზრისით აღსანიשნავია ინგლისელების (ფ. ვოლეი – 1883 წ., დ. პიკოკი – 1887 წ., დ. 
ფრეשფილდი – 1896 წ., ო. უორდროპი – 1911 წ.), გერმანელების (ი. ბართოლომე – 1853 წ., გ. რადე 
– 1866 წ., გ. მერცბახერი – 1901 წ.), ფრანგების (რ. ბერნოვილი – 1875 წ., ა. ბერჟე – 1879 წ.), უნ-
გრელებისა (მ. დეჩი – 1905 წ.) და სხვათა ნაשრომები, სადაც თითქმის ყველგანაა მითითებული წი-
ნამორბედ მკვლევართა ღვაწლის שესახებ. . . 

სპეციალურ ლიტერატურაשი აღიარებულია, რომ სვანურ ენაשი სახელობითი ბრუნვის ორი 
მორფემა უნდა გვქონოდა -ი და -ე. პირველი მათგანი დღეს მხოლოდ რამდენიმე שემთხვევაשი გამო-
იყენება (ჲორ-ი „ორი“, სემ-ი „სამი“, ზ-ჲ < ზა-ი „წელიწადი“, ჭალ-ჲ < ჭალა-ი „მდინარე“, . . .), მეო-
რე ფორმანტმა კი საერთოდ ვეღარ მოაღწია ჩვენამდე (-ე שემორჩენილია ძველ სვანურ ხალხურ 
სიმღერებשი და ისიც მარტოოდენ მრავლობით რიცხვשი: მახეღაჟ-არ-ე „ახალგაზრდები“, თოფ-
არ-ე „თოფები“ და ა. ש. აუსლაუტשი -ე שესაძლოა საკუთარ სახელებთანაც שეგვხვდეს – თამარ-ე 
„თამარი“, სოზარ-ე „სოზარი“, . . ., მაგრამ უკანასკნელ שემთხვევაשი ხმოვანი გაჩენილია ლექსის 
სტრიქონთა კეთილხმოვანების დაცვის გამო – ცნობილია, რომ ქართველურ ენათა განვითარების 
ადრეულ საფეხურზე ანთროპონიმებთან საჭირო არ იყო მაწარმოებლი რამდენიმე ბრუნვაשი, მათ 
-რომשიც). ამ ფონზე, რაღა თქმა უნდა, ჩვენ დავინტერესდით გუსტავ რადეს ნაשორის სახელობითש
 ი („Reisen im Mingrelischen Hochgebirge und in seinen drei Längenhochtälеrn-Rion, Ts’chenis-ts’chali undש
Ingur“) წარმოდგენილი ფორმით schtimrale („ყურები“), რომელიც მაשინდელი უשგულური (სოფელი 
ჟიბიანი) კილოკავისთვისაა დამახასიათებელი – მაשასადამე, -ე, რ ო გ ო რ ც  ს ა ხ ე ლ ო ბ ი თ ი  
ბ რ უ ნ ვ ი ს  მ ო რ ფ ე მ ა  ც ო ც ხ ა ლ  ს ვ ა ნ უ რ  მ ე ტ ყ ვ ე ლ ე ბ ა ש ი  ს ა უ კ უ ნ ე ნ ა ხ ე ვ რ ი ს  
წ ი ნ  ჯ ე რ  კ ი დ ე ვ  ა რ ს ე ბ ო ბ დ ა. 

საილუსტრაციო მონაცემებשი, მორფოლოგიურ არქაიზმთან ერთად, ძველი ფონოლოგიური 
მოვლენაც שეინიשნება – ესაა მკვეთრ (დ ა  ა რ ა  მ ჟ ღ ე რ)თანხმოვნიანი კომპლექსი שტ- (שდრ. 
თანამედროვე שდჷმრლ), რომელიც ვარლამ თოფურიას მიაჩნია ამოსავალი ვითარების მაჩვენებ-
ლად, აკაკი שანიძისგან განსხვავებით. ანალოგიური שემთხვევები საკმაოდ ხשირად გვხვდება ზემო-
აღნიשნულ არალინგვისტ მკვლევართა მიერ ფიქსირებულ სვანურ ლექსიკაשი, დღეს რომ მხოლოდ 
ლენტეხურ (ძალზე იשვიათად ლაשხურ) დიალექტשი שემოგვრჩა. 

არქაული ფორმები שეინიשნება ჩვენი საანალიზო მასალის ტოპონიმიკა-ჰიდრონიმიკა-ანთრო-
პონიმიკასა თუ მცენარეთა სახელწოდებებשიც; მაგალითად, უשგულის თემის ერთ-ერთ სოფელს ევ-
როპელ მეცნიერთა ნაשრომებשი ეწოდება ჩუბიან (שდრ. თანამედროვე უმლაუტიზირებული ჩ�იბი-
�ნ <*ჩუბე-ეש-იან-ი). 

გარდა ამისა, მეტად საინტერესოა ივ. ბართოლომეს, გ. რადესა და დ. ფრეשფილდის მოსაზ-
რებანი სვანური მეტყველების სიახლოვის שესახებ ქართული ენის მთის დიალექტებთან (თუשურ-
თან, ფשაურთან, ხევსურულთან). არალინგვისტმა უცხოელმა მკვლევრებმა ისიც שესანიשნავად 
იცოდნენ, რომ სვანური უძველესი שტოდან – ანტიკური ქართულიდან მომდინარეობს და „თავისუ-
ფალ სვანეთשი“ მეტწილად ქართული ლექსიკა ჭარბობს, „სადადეשქელიანოשი“ (ე. ი. ბალს ქვემოთ) 
კი – მეგრული. . . 

 
 

ირინე ჩაჩანიძე 
(საქართველო, ქუთაისი) 

ქართული ანბანის საკითხები ანდრეას მიულერის ნაშრომში 
 

მე-17 საუკუნიდან დასავლეთ ევროპელი მეცნიერებისა თუ სწავლულების მიერ ქართველური 
ენებით დაინტერესებამ სისტემური ხასიათი მიიღო. ამ პერიოდის დასავლეთევროპულ სამეცნიერო 
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წყაროებשი დადასტურებული ცნობები שესაძლებლობას იძლევა წარმოდგენა ვიქონიოთ ქართული 
ენისა და ანბანის שესახებ. 

იმ ევროპელ ავტორთა שორის, რომლებიც წერდნენ საქართველოს שესახებ, თვალსაჩინო 
ადგილი მიეკუთვნება გერმანელი ორიენტალისტისა და სინოლოგის ანდრეას მიულერის (1630-1694) 
ერთ-ერთ საუკეთესო ნაשრომს „Alphabeta ac Notae Diversarum Linguarum pene septuaginta tum & 
Versiones Orationis Dominicae prope centum“ (1703).  

ნაשრომשი ავტორი საკმაოდ მნიשვნელოვან ადგილს უთმობს ქართული ანბანის საკითხებს 
სათაურით „ქართული ანბანი“ (Alphabetum Gjorgjanicum). წიგნשი მრავალენოვან ლოცვას (Orationis 
Dominicae Textus Authenticus) שორის ავტორმა გამოაქვეყნა „მამაო ჩვენოს“ ქართული თარგმანიც.  

აღნიשნული მასალა დღემდე სრულიად שეუსწავლელი და დაუმუשავებელია. მოხსენების მი-
ზანი კი ამ სიცარიელის שევსება, სამეცნიერო მიმოქცევაשი დღემდე უცნობი ქართველოლოგიური 
ხასიათის მასალის שემოტანა და დაინტერესებული აუდიტორიისთვის გაცნობაა. 

 
 
 

ჰარუნ ჩიმქე 
(თურქეთი, რიზე) 

ნამყო დროის მიმღეობათა ერთი ჯგუფის წარმოება და თავისებურებანი 
ქართულ-თურქული მასალის მიხედვით 

 
ქართული ენის שედარება განსხვავებული სტრუქტურის მქონე ენებთან სხვადასხვა სირთუ-

ლით წარმოგვიდგება. ეს ეხება მიმღეობური ფორმების გადმოცემასაც. 
მიმღეობის ფორმები ქართული ზმნის ერთ-ერთი საინტერესო საკითხია, თუმცა გადმოცემის 

საשუალებები განსხვავებულია ყველა ენაשი და, მათ שორის, ქართულსა და თურქულשიც. ტრა-
დიციული მოსაზრებების მიხედვით თანამედროვე სალიტერატურო ქართულשი მიმღეობის დროის 
კატეგორიასთან დაკავשირებით აზრთა სხადასხვაობა არსებობს. ენათმეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, 
რომ მიმღეობას მოეპოვება დროის კატეგორია, მაგრამ ეს კატეგორია ქართულשი რამდენიმე 
თავისებურებას გვიჩვენებს. 

მიმღეობის ფორმები ქართულ ენაשი მრავალფეროვანია წარმოების თვალსაზრისითაც. 
მიმღეობის მაწარმოებელი שეიძლება იყოს პრეფიქსი „ნა“; სუფიქსი „ილ “ და „ულ“, ან კონფიქსი 
(პრეფიქს-სუფიქსიანი მიმღეობა, რომელიც იწარმოება მარტივი ფუძისაგან שემდეგი აფიქსების 
დართვით: მ---არ-ი;). მაწარმოებელ აფიქსთა მრავალფეროვნება განაპირობებს მიმღეობურ 
ფორმათა სიმრავლესა და სიუხვეს ქართულשი.  

მიმღეობურ ფორმებთან დაკავשირებით საინტერესოდ გვესახება ქართულ-თურქული 
მონაცემების განხილვა. ამჯერად שევეხებით ნამყო დროის მიმღეობათა ერთი ჯგუფის წარმოებასა 
(კერძოდ: ნა- პრეფიქსიან წარმოებას) და თავისებურებებს ქართულ-თურქული მასალის მიხედვით.  

თურქულשი მიმღეობის ფორმები იყოფა ორ ჯგუფად: 1. მიმღეობები, რომლებსაც დროის 
სემანტიკა აქვთ და ამიტომ საფუძლვლად უდევს პირიანი ფორმების წარმოებას (-YOR, -AR, -ACAK, -
MIŞ); 2. მიმღეობა, რომელიც მოკლებულია დროის სემანტიკას და ამიტომ პირიანი ფორმების 
წარმოებაשი ვერ მონაწილეობს. ასეთია -AN (-EN) მიმღეობა.  

ქართულის ნამყო დროის ნა- პრეფიქსიანი მიმღეობის ფორმები თურქულשი, ძირითადად, 
ასევე თურქულის ნამყო დროის მიმღეობის ფორმებით -MIŞ (-MİŞ, -MUŞ, -MÜŞ) და -AN, -EN-ით 
გადმოიცემა. მაგალითად, „არის שემთხვევები, როცა სუსტად ნათამაשევმა שეხვედრამ უკეთესი 
 ”.ედეგი მოიტანოს - Zayıf oynanmış/oynanan oyunların daha iyi sonuçlar getirdiği durumlar da vardırש
არის ნა- პრეფიქსის ისეთი שემთხვევები, რომლებიც თურქულის -DIK (-DİK, -DUK, -DÜK // -TIK, -TİK, -
TUK, -TÜK) მასდარითაც გამოიხატება. მაგალითად, „ეტყობოდა, მან გაიგონა რძლის ნალა-
პარაკევი იმ ღამეს - Anlaşılan o gece o gelinin konuştuklarını duydu“; ასევე ზოგიერთი ფორმა ზმნის 
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პირიანი ფურმითაც გადმოიცემა: ნაჭამი ვარ - Yemek yedim (=საჭმელი ვჭამე), ნაჭამი მაქვს - 
Yemek yemiştim (=საჭმელი მიჭამია)...  

ქართული ენით დაინტერესებული თურქისთვის ყველაზე დიდ სირთულეს ქმნის ის, თუ ნა- 
პრეფიქსიანი მიმღეობის წარმოებისას რომელი სუფიქსი გამოიყენოს: -ავ, -ევ, -ამ, -ემ, -ებ, -ობ თუ 
-ოფ. ამ שემთხვევაשი საჭიროა ქართული საწყისი ფორმის საფუძვლიანი ცოდნა.  

ქართულ-თურქული ნამყო დროის მიმღეობათა שედარებითი ანალიზის שედეგად კარგად ჩანს 
სტრუქტურულად განსხვავებულ ორ ენას שორის როგორც საერთო, ისე განსხვავებული მხარეები. 
მსგავსება და განსხვავება ეხება სემანტიკური, გრამატიკული და ლექსიკური საשუალებების 
 .ესაბამისობასש

 
 

დავით ჩიქოვანი 
(საქართველო, თბილისი) 

ქართლის ეკლესიის შესახებ ელია იბნ უბაიდის ერთი ცნობის განმარტებისთვის 
   

IX საუკუნეשი მოღვაწე კანონისტი და ქრონოგრაფი ელია იბნ უბაიდი (ელია დამასკელი) 
აღმოსავლეთის ნესტორიანი პატრიარქისადმი დაქვემდებარებულ ეპისკოპოსთა სიაשი ასახელებს 
„ალ-ქურჯის“ ეპისკოპოსს.  

ქართულ ისტორიოგრაფიაשი გამოთქმული თვალსაზრისით (მარი ბროსე, ივ. ჯავახიשვილი), 
აღნიשნული ცნობის მიხედვით, ქართლის ეპისკოპოსი 498 წლიდან ექვემდებარებოდა სპარსეთის 
ნესტორიან პატრიარქს. აღნიשნული ცნობა განსაკუთრებით საყურადღებოა უახლესი კვლევების 
ფონზე, რომელთა მიხედვითაც, ქართლის ეკლესია მე-5 საუკუნის 10-იანი წლებიდან სასანიანთა 
ირანשი არსებულ „აღმოსავლეთის ეკლესიას“ ექვემდებარებოდა. აღნიשნული ცნობა, დადასტურე-
ბის שემთხვევაשი, აღმოსავლეთის კათოლიკოსისადმი ქართლის ეკლესიის დაქვემდებარების პერი-
ოდს მნიשვნელოვნად ახანგრძლივებს და სრულიად ახლებურად წარმოაჩენს ქართლის ეკლესიის 
ისტორიას. 

ნაשრომשი წარმოდგენილია აღნიשნულ საკითხზე ქართულ და უცხოურ ისტორიოგრაფიაשი 
გამოთქმული სამეცნიერო მოსაზრებების განხილვა; ელია დამასკელის ცნობისა და სხვა დამხმარე 
წყაროთა ანალიზის საფუძველზე გარკვეულია თუ რეალურად რომელ ეკლესიასა და პერიოდს ეხე-
ბა აღნიשნული ცნობა; שეფასებულია აღნიשნული წყაროს მნიשვნელობა ქართლის ისტორიის კვლე-
ვისათვის. 

 
მარეტ ცაროევა 

(საფრანგეთი, პარიზი) 

ზოგი ფონეტიკური მოვლენის განვითარებისათვის ხურიტულიდან ინგუშურში 
გადასვლის დროს 

 
1960-იანი წლებიდან კავკასიოლოგიაשი საყოველთაოდ მიღებული თეორიაა ეთნიკური ნათე-

საობის שესახებ ინგუשების ერთ-ერთი თემისა, г1алг1ай-სა, სტრაბონისეულ ძველ გარგარებთან, 
რომელთაც ძველი ბერძენი ავტორები თვლიდნენ კავკასიის ალბანეთის ერთ-ერთ წამყვან ტომად. 
მაგრამ არავითარი ცნობა არა გვაქვს გარგარების ენის שესახებ, გარდა სომეხი განმანათლებლის 
მესროპ მაשტოცისა (362-440), რომელიც მას ახასიათებდა როგორც «горловой, очень грубый и 
раздирающий глотку». მიუხედავად ამ დახასიათებისა, მისი მატარებლების მნიשვნელობის გამო, 
მაשტოცმა ანბანის שესაქმნელად აიღო გარგარული ენა და ის მიუსადაგა ალბანეთის ყველა ენას. 

ჩვენი שემდგომი კვლევა აჩვენებს, რომ გარგარები არიან ხურიტების שთამომავლები. שემდეგ 
საუკუნეების განმავლობაשი სხვადასხვა ფაქტორების ზეგავლენით ისინი ნელ-ნელა გარდაიქმნენ 
ახალ ხალხად - „г1алг1ай“. 
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გარდაქმნამდე მათ שეინარჩუნეს დუბლირებული ეთნონიმი გარგარ-, წარმოქმნილი ფორ-
მისაგან ‘г1уру-хе’. ეს ფორმა იყო ხურიტების თვითსახელწოდება, რაც ნიשნავდა „მთიელებს“, ანუ 
‘г1ур’, ‘г1ǝр’ აღნიשნავს „მთას, კლდეს“. ეს სიტყვა ამავე მნიשვნელობით არსებობდა ძველ ინგუשურ 
ენაשიც. ამაზე მეტყველებს თეონიმი ‘Г1арга-ерда’ მნიשვნელობით „ღვთის მთა“, שემონახული მე-19 
ს-მდე. დამპყრობელმა ხეთებმა გააორკეცეს ხურიტული ენდიეთნონიმი ‘г1уру-хе’ გააორკეცეს 
მრავლობითის გამოსახატავად: ხურ. ‘г1уру-хе’ („მთიელი“) - ხეთ. ‘г1ург1ур’, ‘г1ǝрг1ǝр’ „ხურიტი, 
მთიელი“. 

მოვსეს კალანკატვაცი ყოფილ ეთნონიმს ‘г1ǝрг1ǝр’ ასახელებს ფორმით ‘гаргарацик’. שემდეგ 
ის ქრება שესაბამის ეთნოსთან ერთად, რომელიც მიგრირდა ცენტრალურ კავკასიაשი და დასაბამი 
მისცა ახალ ეთნოსს ‘г1алг1ай’, ინგუשებს. ხურიტები თანდათან გაქრნენ ისტორიული არენიდან და 
დაახლ. 500 წლის שემდეგ სამხრეთ-აღმოსავლეთ კავკასიაשი ჩამოყალიბდა ახალი ხალხი - 
გარგარები. მათი კვალი, კალანკატვაცის თანახმად, ამ რაიონשი ჩანს ალექსანდრე მაკედონელის 
-ი. გარგარები ტრანსფორმირდნენ ‘г1алг1ай’-დ, როგორც ჩანს, ახ. წ. მეש-ემოჭრამდე, ძვ. წ. მე-4 სש
10-11 სს-שი. 

ხურიტული ენის שესახებ ცოდნის დაგროვება გრძელდება. ნახური და ხურიტული ენების 
გაღრმავებული სტრუქტურული שესწავლა שესაძლებლობას მოგვცემს გარგარების ენის ზოგიერთი 
რგოლის რეკონსტრუქციისას. ჩვენი დაკვირვებით, უკვე ახლა שეგვიძლია გარგარულს 
მივაკუთვნოთ ზოგი ლინგვისტური ელემენტი, ინგუשურשი שენახული არქაიზმების სახით. 

ქვემოთ მოგვყავს სიტყვების ფონეტიკური გარდაქმნის მაგალითები ხურიტულიდან ნახურשი 
გადასვლის დროს.  

ჩვენ დავადგინეთ ხორხისმიერი q / q’ ბგერების ფორმირების გზა გარკვეულ პოზიციებשი 
ხურიტული ლექსიკის ინგუשურשი გადასვლის დროს. ხორხისმიერი ბგერები გაჩნდა პროთეტული 
თანხმოვნების სახით ხურიტული ხმოვნების წინ; მაგ.: q’ar „ცოდვა, שეცდომა“ - ხურ. ar-ne „იგივე“; 
qarh „ფესაცმელი“ - ხურ. urri „? ტანსაცმელი“; q’am „ხალხი“ - ხურ. umi-ni „ქვეყანა“ და სხვ. 

- უკანაენისმიერი ხשული კ სიტყვის დასაწყისשი: qiram „სანთლის ალი“ - ხურ.  
kirkiryanni „ფიჭვის ესენცია, გამოყენებული მოსაწევად“; qor „ნახשირი“ - ხურ. kuri-ni 
„? ანთებული, ცეცხლმოდებული“ და სხვ 
- ხურიტული ველარული ფრიკატივი h სიტყვის დასაწყისשი და ხმოვნებს שორის:  
q’onah „მამაკაცი“ - ხურ.-ურარტ. hini „ვაჟიשვილი“; qur „კვამლი“ - heuri „იგივე“ და სხვ.  
როგორც გარგარებმა ალტერნაციით მოგვცა ‘Г1алг1ай’, שეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ნახების 

მეორე ნაწილი ქისტი (кишты, кушты, кусты, хисты) არის ალტერირებული ფორმა ეთნონიმისა 
„კასიტები“, ასევე ძურძუკები (Zurzur, Dzurdzur, Dzurdzuk) და მისთ. 

ეთნონიმები ხურიტების שთამომავალი სხვა ნახური ტომებისა, რომელთაც שექმნეს ჩეჩენი 
ხალხი, ჩამოყალიბდა ადგილობრივი ტოპონიმებისა და თეონიმების საფუძველზე: Харачой, 
Ч1аберлой, Шарой, Шатой...  

ინგუשები საუკუნეობით ცხოვრობდნენ ჩეჩნებისა და ქართველების გვერდით, რომლებიც 
მათ ეძახიან: ჩეჩნ. ‘г1алг1ай’ და ქართ. „ღლიღვი“. 

 
 
 

ნანა ცეცხლაძე, მზია ხახუტაიშვილი 
(საქართველო, ბათუმი) 

დიგიტალური ქართველოლოგიის რამდენიმე გადაუდებელი საკითხი 
 

ციფრულ ეპოქაשი, რომელიც „ენების გაქრობის საუკუნედაც“ שესაძლებელია იქცეს, განსა-
კუთრებით აქტუალური გახდა საფრთხეשი მყოფ, მცირე და ნაკლებად שესწავლილ ენათა მონა-
ცემების მოპოვება, ცალკეულ ენაשი ასახული კულტურის, ღირებულებების, ეთნომენტალობის 
ფიქსაცია. ბუნებრივ სიტუაციაשი ჩაწერილი שინაარსობრივად მრავალფეროვანი (სოციალური, 
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კულტურული, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სულიერი, რელიგიური და ა.ש.) მასალების ღია რესურ-
სებად ქცევა საფუძვლად დაედება ინტესიურ ინტერდისციპლინურ კვლევებს.  

საქართველოשი დიგიტალური ჰუმანიტარიის ისტორიაשი שევიდა 2016-2019 წლებשი שოთა 
რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ხელשეწყობით ბათუმის שოთა რუს-
თაველისა და ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტების ერთობლივი სამეცნიერო პრო-
ექტი „ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივი“ (Digiarchive), რომლის მიზანი იყო აჭარის 
რეგიონის ზეპირსიტყვიერი მასალების დიგიტალიზაცია. ინტერდისციპლინური კვლევებისთვის, 
ენობრივი მონაცემების დამუשავებისათვის გამოიყენებოდა საგანგებო პროგრამული პაკეტები 
(FLEx (Fieldworks Language Explorer) და Elan). დაგროვილმა გამოცდილებამ გამოკვეთა שემდეგი გადა-
უდებელი საჭიროებანი: 

  ქართული ენის დიგიტალიზაციის, გრამატიკული სტრუქტურის მისაწვდომობისა და მისი 
ბუნებრიობის გაგებისათვის, რესურსების ღიაობისათვის საჭიროა ენობრივ მონაცემთა მართვის 
თანამედროვე პროგრამული პაკეტის FLEx-ის უპრეცენდენტო שესაძლებლობების გამოყენება, საერ-
თაשორისო სტანდარტებით გაწყობილ ინსტრუმენტებשი ქართულის, როგორც აგლუტინაციური 
ენის, ინტეგრირება და ადაპტაცია; 

 პროგრამის שემდგომი დახვეწა-განვითარება ქართული ენის სტრუქტურული თავისე-
ბურებების, სპეციფიკური გრამატიკული კატეგორიების (ერგატიული კონსტრუქცია, პოლიპერ-
სონალურობა, მწკრივები, თემის ნიשნები, ქცევა, ზმნისწინის ფუნქციები და ვნებითი გვარის სემან-
ტიკური ნიუანსები და ა.ש. ) გათვალისწინებით; 

 ქართული ენის გრამატიკის ცალკეულ საჭირბოროტო საკითხთან დაკავשირებული გან-
სხვავებული თვალსაზრისებისა და ტერმინების שეჯერება; 

 שესასწავლი საკითხების პრიორიტეტების დალაგება. ერთ-ერთი უპირველესი שეიძლება 
იყოს ქართველური ენობრივი მრავალფეროვნებისა და აფხაზური ენის დიგიტალიზიცია, ამ ენათა 
ცალკეული დიალექტის მასალების სრულყოფილად აღწერა, ლიგვოკულტუროლოგიური არქივების 
 .უალო ნაწილი იქნებაשექმნა, რაც სახელმწიფო ენის სტრატეგიის უש

 
 
 

ნინო ციციშვილი 
(ავსტრალია, მელბურნი) 

ავტოქტონური და ინდოევროპული ელემენტები ქართულ მრავალხმიანობაში 
 

მიუხედავად ერთიანი ძირისა, აღმოსავლეთ და დასავლეთ ქართული მრავალხმიანი სიმღერის 
სტილები სტრუქტურულად და ხმოვანებით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ქართულ ეთნომუსი-
კისმცოდნეობაשი პოლიფონიის სტილებს שორის ამ ვარიაციას, ძირითადად, ეკოლოგიურ-გეოგრა-
ფიული განსხვავებების საფუძველზე ხსნიან. სხვადასხვა დარგების მონაცემთა საფუძველზე, ნაש-
რომשი წარმოდგენილია ახლებური ახსნა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე 
პრეისტორიულ ხანაשი მიმდინარე ეთნოგენეტურ პროცესებს. 

აღმოსავლეთ ქართული სასიმღერო სტილები, წარმოდგენილი ქართლ-კახური სუფრულებისა 
და სოლო שრომის სიმღერების სახით, თან განსხვავდებიან დასავლეთ ქართული მრავალხმიანობი-
საგან, და ამავდროულად საინტერესო მსგავსებას ავლენენ ახლო აღმოსავლეთის და ცენტრალური 
აზიის ერთხმიან სასიმღერო სტილებთან. ამგვარად, აღმოსავლეთ ქართული მრავალხმიანობა שეი-
ცავს როგორც ავტოქტონურ (მრავალხმიან) ასევე שემოსულ (მონოდიურ) ელემენტებს და שედეგად 
გვაქვს მრავალხმიანობის უნიკალური სტილი, მდიდარი ორნამენტულ-იმპროვიზაციული, მელიზმა-
ტური მელოდიკით და პედალური ბურდონული ბანით. არქეოლოგიური მასალისა და ფიზიკური ან-
თროპოლოგიის მონაცემთა ანალიზი აჩვენებს, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ინ-
დო-ევროპული ენის მატარებელი ტომების მიგრაცია გაცილებით უფრო ძლიერი იყო ვიდრე დასავ-
ლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. ამ ახალი, ინდო-ევროპული ეთნოკულტურული ელემენტების 
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-ნები აღმოსავשემოსვლა კარგად ხსნის, თუ რატომ არის აღმოსავლური სასიმღერო სტილის ნიש
ლეთ ქართულ პოლიფონიაשი და რატომ არ გვხვდება ეს ნიשნები დასავლეთ ქართულ მრავალხმიან 
ტრადიციებשი. 

 
 

ელისო ჭელიძე 
(საქართველო, თბილისი) 

სტუმარმასპინძლობა კავკასიის მთიელთა ანთროპოეკოლოგიურ სისტემაში 
 

სტუმარმასპინძლობის ტრადიცია წარმოადგენს იმ სტრუქტურის ნაწილს, რომელიც კავკასი-
ის უძველესმა მოსახლეობამ ბუნებრივ გარემოსა და ინდივიდის სოციუმთან ადაპტაციის ხან-
გრძლივ პროცესשი שეიმუשავა. იმისათვის, რომ თავის „שინას“ (უსაფრთხო სივრცეს) დაשორებული 
ადამიანი დაცული ყოფილიყო, ერთი მხრივ, მკაცრი კლიმატური პირობებისა და, მეორე მხრივ, 
ადამიანისაგან მომდინარე საფრთხისაგან, ჩამოყალიბდა სტუმრის მიღებისა და უპირობო დაცვის 
გარანტია, რისი გამოვლინებაცაა მისი საკრალიზება („სტუმარი ღვთისაა“). სახლის გარეთ მყოფ 
ადამიანს თავის გადასარჩენად ისევ ადამიანის სახლი სჭირდებოდა და ტრადიციულ კულტურაשი, 
სადაც ადამიანის სოციუმשი დამკვიდრებისათვის გადამწყვეტი მისი ავტორიტეტი იყო, მას-
პინძლობა ამ „სახელიანობის“ ნაწილი გახდა. კავკასიის მთისათვის დამახასიათებელი სისხლის 
აღების ჩვეულებიდან გამომდინარე არსებობდა აუცილებლობა, მკაცრ კლიმატურ პირობებשი ბუ-
ნების პირისპირ დარჩენილი ადამიანისათვის უზრუნველეყოთ მასპინძლის სახლשი უსაფრთხოება. 
აღნიשნული საჭიროების საპასუხოდ, სტუმარმასპინძლობა საკრალიზდება და მისი დაცვის აუცი-
ლებლობას საზოგადოება სისხლის აღების წესზე მაღლა აყენებს.  

ბუნებრივ და კულტურულ გარემოשი თანაცხოვრების უზრუნველსაყოფად მთაשი აგებულ ამ 
სტრუქტურაשი მნიשვნელოვანი ცვლილებები ხდება უკანასკნელი ორი საუკუნის განმავლობაשი 
ტექნოლოგიური პროცესისა და ეკონომიკური განვითარების კვალდაკვალ. ბოლო ორ ათწლეულשი 
ეკონომიკის ერთ-ერთ წამყვან დარგად საქართველოשი ტურიზმი მოიაზრება, რამაც მნიשვნელო-
ვანწილად წარმოსწია წინ სტუმრისა და მასპინძლის ურთიერთობის ეკონომიკური ასპექტი.  

ნაשრომשი ხევის ეთნოგრაფიული მასალის საფუძველზე განვიხილავთ საუკუნეთა განმავლო-
ბაשი უმტკიცესი და უპირობოდ დასაცავი წესის სოციალურ ფუნქციას იმ პირობებשი, როცა ინდი-
ვიდის საზოგადოებაשი დამკვიდრების პროცესשი (שესაბამისად, სოციუმשი მისი არსებობის უზრუნ-
ველყოფაשი) წინ წამოიწია პიროვნების ეკონომიკურმა სტატუსმა. როგორ აისახა ეკონომიკური და-
ინტერესება სტუმრისა მიღებისა და გამასპინძლების წესებზე? როგორია სტუმრისადმი დამოკიდე-
ბულების გამოვლენა ოჯახשი მოსულ სტუმართან და სტუმართან - ტურისტის სტატუსით? რა שეც-
ვალა ტურიზმის გაძლიერებამ პირველთან მიმართებაשი და, საერთოდ, שეცვალა თუ არა? საკვლევ 
არეალად שერჩეულია აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ერთ-ერთი რეგიონი - ხევი (ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტი), რომელიც გამორჩეულია როგორც ტურისტული პოტენციალით, ასევე 
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთისათის დამახასიათებელი უძველესი ტრადიციებით. 

 
 

როინ ჭიკაძე 
(საქართველო, თელავი) 

შტრიხები ნიკოლოზ ბარათაშვილისა და გალაკტიონ ტაბიძის 

სულიერ-შემოქმედებითი თანაზიარობისა 
 
ნიკოლოზ ბარათაשვილის ლირიკის სიტყვიერებიდან და პოეტური სინტაქსიდან ცხადად 

გამოსჭვივის ბედის უკუღმართობასთან שეჭიდებული პოეტის „სულით ობლობაცა“ და იმავდრო-
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ულად „ბედთან שეურიგებლობაც“, რაც ესოდენ ხელשესახებად გაითავისა გალაკტიონმა ლირიკული 
ლექსით - „ელეგია“(1914 წ.). 

 „ნუ დამტოვებ მარტო“ - უთხრა ჩემმა სულმა ჩემს სულს“ – (პოლ ვალერი, 1993,150) - ფრანგი 
პოეტის, ესეისტისა და ფოლოსოფოსის პოლ ვალერის (1871-1945წ.წ.) ეს სულისשემძვრელი ღაღა-
დისი სავსებით მიესადაგება ნიკოლოზ ბარათაשვილისა და გალაკტიონ ტაბიძის ცხოვრებისეულსა 
და პოეტურ მარტოსულობას, რაც კიდევ უფრო ხელשესახები გახდება, თუ ამ ფრაზას პერიფრა-
ზულად გარდავთქვამთ: „ნუ დამტოვებ მარტო“ - უთხრა გალაკტიონის სულმა ბარათაשვილის 
სულს, რომელმაც საკუთარ თავზე გამოსცადა, თუ რაოდენ „ძნელი არის მარტოობა სული-
სა“(„სული ობოლი“). ...და აკი არც დაუტოვებია! 

გალაკტიონმა ბარათაשვილשი ჰპოვა მარტოსულობის თანაზიარი პოეტი, რაც კარგად ჩანს 
ჭაბუკობისდროინდელი მისი ლექსიდან „ელეგია“, სადაც ცხადად იგრძნობა მისი სულიერი თუ 
ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური სიახლოვე ნიკოლოზ ბარათაשვილის ისეთ პოეტურ שედევრებთან, 
როგორიცაა: „სული ობოლი“, „სულო ბოროტო“, „მერანი“, „ფიქრნი მტკვრის პირას“, „ხმა იდუ-
მალი“...  

ზოგჯერ ორივე პოეტი არა მხოლოდ სიტყვიერებით, განწყობითა და აზრთა მდინარებით, 
ლექსწყობითაც კი თანაზიარნი არიან. 

გალაკტიონ ტაბიძის ამ ერთი ლექსითაც კი გასაცნაურდა გალაკტიონისა და ბარათაשვილის 
სულიერი და שემოქმედებითი ნათესაობა. 

ამრიგად, გალაკტიონ ტაბიძის ლექსი „ელეგია“ ლირიკული ინტიმით, სახისმეტყველებითა 
და ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური ატრიბუტიკით თანაზიარია ნიკოლოზ ბარათაשვილის პოეტური 
სამყაროსი.  

 
 

 
შახბან ხაპიზოვი, მაგომედ შეხმაგომედოვი 

(რუსეთი, დაღესტანი, მაჰაჩყალა) 

სომხური და ქართული წყაროები ავარიის სანუცალოში საეკლესიო 
მშენებლობის ისტორიის შესახებ (VII-XIV სს.) 

 
 ,ვნელოვანი სახელმწიფო იყო ავარიის სანუცალოשი კავკასიის ერთ-ერთი მნიשუა საუკუნეებש

რომელსაც არაბი და სპარსი ავტორები სარირის სამეფოდაც მოიხსენიებენ. წერილობითი 
წყაროების მიხედვით, აქ ფართოდ ყოფილა გავრცელებული ქრისტიანობა VII-XIV სს; X-XIII სს. ის 
ავარიის სახელმწიფო რელიგიასაც კი წარმოადგენდა. თუმცა დღემდე მხოლოდ ფრაგმენტულად 
არის ცნობილი ავარიის სანუცლოს ისტორიის ქრისტიანული პერიოდი. მიუხედავად ამისა, ახალი 
წერილობითი წყაროების (ეპიგრაფიკული ძეგლების) აღმოჩენა ავარიის ტერიტორიაზე, ისევე 
როგორც სომხური, ქართული და სხვა მატიანეების ცნობები საשუალებას გვაძლევს პასუხი გავცეთ 
რამდენიმე კითხვას. 

ამ ეტაპისთვის שეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ავარიის ტერიტორიაზე 40-ზე მეტი ეკლესია 
მოქმმედებდა. 2012-2015 წწ. ავარიის ეპიგრაფიკული ექსპედიციების დროს კერძო კოლექციებსა 
თუ שენობათა კედლებשი მივაკვლიეთ ქვაჯვარებს ან მათ ფრაგმენტებს ქართული წარწერებით. 
მათი დიდი ნაწილი თავმოყრილია ხუნზახის პლატოზე, მთიანი ავარიის ისტორიულ ცენტრשი. 
ყველაზე მეტი ქართული წარწერა აღმოჩნდა აკაროს მთაზე აღმართული X-XIV სს. ეკლესიის 
ნანგრევების שესწავლისას; სამუשაოებს აწარმოებდა დაღესტნურ-ქართული არქეოლოგიური 
ექსპედიცია. ექსპედიციამ ეკლესიის ნანგრევების მახლობლად მდებარე ციტადელის გათხრებისას 
აღმოაჩინა X-XI სს-ით დათარიღებული 16 წარწერა. კიდევ ერთი სამשენებლო წარწერა აღმოჩნდა 
ღუნიბის რაიონის სოფ. რუგუჯაשი; წარწერაשი ნათქვამია ავარიის ნუცალთა ნათესავის, დადჰვისა 
და მისი მეუღლის მიერ ეკლესიის მשენებლობის שესახებ. 1365 წ. ხუნზახის წარწერების უმეტესობა 



 113

 ესრულებულია ქვაჯვარებზე; მათგან განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ცნობა ეკლესიისש
მשენებლობის שესახებ XIII ს-שი (მდებარეობს ხუნზახის გარეუბანשი, ტად-რაალשი). 

ადრე שუა საუკუნეების გამაგრებული დასახლება გელბახი (სომხ. ვარაჩანი, არაბ. ბალან-
ჯარი) მდებარეობს ავარიის ჩრდილოეთით. აქ გაითხარა VII-VIII სს. ოთხი ეკლესია. ისინი שეიძლება 
მივიჩნიოთ უადრეს ეკლესიებად ავარიის ტერიტორიაზე. ამ ეკლესიებთან ქრონოლოგიურად და 
ტიპოლოგიურად ახლოს დგას ჰარკასשი - VIII-XIV საუკუნეების ვრცელი (26 ჰა) ნაქალაქარი 
ავარიაשი - აღმოჩენილი ორი რელიგიური ნაგებობა. 

სომხურ წყაროებზე დაყრდნობით שეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ მეათე საუკუნის שუა-
ხანებამდე ავარიაשი გავლენა ჰქონდა სომხურ ეკლესიას; X ს-დან კი, საქართველოსა და ბიზანტიის 
იმპერიის ძალისხმევით, უპირატესობა მართლმადიდებლობამ მოიპოვა. XI ს-ის დასაწყისשი მეფე 
ბაიარმა (საეკლესიო სახელი ბუხტ-ვიשო) გააძლიერა საეკლესიო მשენებლობა და საეკლესიო 
ორგანიზაცია. იმავე დროს აשენდა დათუნას ეკლესია - ერთადერთი ქრისტიანული ნაგებობა, რო-
მელმაც დაუზიანებლად მოაღწია დღემდე. ამავე დროს უნდა აשენებულიყო აკაროს მთაზე 
გათხრილი ეკლესიაც. ბოლოდროინდელი კვლევებით ცნობილი გახდა მეფის ბრძანებით 1008 წ. 
დამზადებული ვერცხლის ნაკეთობები ბიბლიური სცენების გამოსახულებით. ეკლესიების 
მשენებლობა שემდეგשიც გრძელდებოდა. XIII ს-שი, მონღოლთა שემოსევების שემდეგ, ქართული 
ეკლესიის გავლენა მნიשვნელოვნად שესუსტდა. საეკლესიო დეკორი და სამשენებლო მასალის 
ზოგიერთი დეტალი საשუალებას გვაძლევს ვისაუბროთ ქართული ტრადიციის წყვეტაზე და 
ადგილობრივი საეკლესიო არქიტექტურის გამოჩენაზე. 

 
პუბლიკაცია მომზადდა ფუნდამენტური კვლევების რუსეთის ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის 

No. 20-59-05010 ფარგლებשი. 
 
 
 

ბორის ხარსიევი 
(რუსეთი, ინგუშეთი, მალგობეკი) 

ინგუშური ენის ზოგი ტერმინის ლექსიკოლოგიის საკითხი 
 
ი. დიაკონოვისა და ს. სტაროსტინის პარადიგმის שესაბამისად, ხურიტულ-ურარტული ენები 

ქმნიან ჩრდილოაღმოსავლური ენობრივი ოჯახის ცალკე שტოს. ისინი წერენ: „ახლა სულ უფრო 
ნათელი ხდება, რომ ჩრდილოკავკასიური ოჯახი שედგება ორი ჯგუფისაგან, რომელსაც ჩვენ 
ვუწოდებთ „დასავლურს“, ანუ „აფხაზურ-ადიღურს“ და „აღმოსავლურს“... იგულისხმება, რომ ქარ-
თველური ენობრივი ოჯახი არ განეკუთვნება განსახილველ ჩრდილოკავკასიურ ოჯახს და მრავალი 
ლექსიკური שეხვედრა იხსნება ჩრდილოკავკასიური ენების სუბსტრატით“. 

Г1лг1ай (ინგუשები) არის კავკასიელი ავტოქტონების მკვიდრი ხალხი, დაცული ციხესი-
მაგრეებით მთისწინეთიდან გარემოცული მომთაბარე ხალხების დიდი მასისაგან, რომელთაც, დიდი 
ზეგავლენის მიუხედავად, שეძლეს თავიანთი ძველი ენის שენარჩუნება. 

დღეს მოგვყავს მაგალითები ენობრივი ცნებების წარმოשობის უძველესი ძირებისა. 
მივმართავთ ინგუשების მზისა და მთვარის ციკლის ტერმინებს:  
Ма – „მზის ერთ-ერთი სახელწოდება“;  
Малха – „მზიანი დრო“; 
Малх – „ მზე, სინათლის წყარო“; 
Маг1а – „საპატიო ადგილი, ტახტი“; 
Мотт – „ენა“;  
Мар – „ქაარი“;  
Марха – „წმ. მარხვა“;  
Мах – „ფასი“;  
Морх – „ღრუბელი“;  
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Молха – „წამალი“, მოგვიანებით „თოფის წამალი“....  
Мукха – „ბასრი დანა“;  
Мукх – „ქერი“;  
Мангал – „ნამგალი“ და სხვ.  
ასტრონომიული ობიექტების გაღმერთება, აგრეთვე მათი წლიური მოძრაობის ციკლები, 

როგორც ჩანს, გახდა საფუძველი ძველი ენების რიგი ტერმინების წარმოשობისა. ზოგჯერ ისინი 
 .(“ირი“, Ха – „დროשМа – „მზე“, Л – „კავ) ეადგენენ ორ მარტივ ცნებას. მაგალითად, Малхаש
წარმოდგენილი თემის שემდგომი კვლევა გააფართოებს ცოდნის თვალსაწიერს კავკასიური ენების 
  .იשესწავლაש

 
 

ოვსანა ხაჩატრიანი 
(სომხეთი, ერევანი) 

შუა საუკუნეების სომხური ლიტერატურის ზოგიერთი ჟანრის უნიკალური 
გამოხატულება სომხურ ხელნაწერებში 

 
სომხურ ხელნაწერებשი კარგად გამოიხატა שუა საუკუნეების ლიტერატურის ზოგიერთი 

ჟანრის, კერძოდ, კაფიისა და გამოცანების, უნიკალური ხასიათი. 
კაფია שუა საუკუნეების სომხური ლიტერატურის უნიკალური პოეტური ტიპია, რომელიც 

ჩაისახა და განვითარდა X-XVI სს-שი (ხანდახან კაფიები XVIII ს-שიც იწერებოდა). ტერმინი კაფია 
წარმოდგება არაბული სიტყვისგან qāfiyya, რაც „რითმას“ ნიשნავს. კაფიად დასათაურებული 
ლექსები ჩნდება XIV ს-ის დასასრულს გრიგოლ ხლათეცის „განძარანთა“ კრებულשი. გრიგოლ 
ხლათეცის კაფიის უადრესი ნიმუשი დაცულია M 4011 ხელნაწერשი. კაფიები მისდევს კლასიკური 
კაფიების ზოგად ნიשნებს: სტრუქტურა, მეტრი, რითმა; ამასთანავე, მას ახასიათებს რიგი თავი-
სებურებებისა: აკროსტიქად გამოყენებული ავტორის სახელი, שინაარსობრივი კავשირი კოლო-
ფონთან და სხვ. 

გრიგოლ ხლათეცის ტრადიცია მოგვიანო ხანის ავტორებმაც გააგრძელეს. მათ שორის არიან: 
არაქელ ბაღიשეცი, გრიგოლ ხლათეცის მოწაფე; სიმეონ კარაპეტ ბაღიשეცი და სხვა გადამწერ-
ავტორები. 

გამოცანა ფოლკლორული წარმომავლობის ჟანრია. სომხურ ლიტერატურაשი ის שემოიტანა 
ნერსეს IV שნორჰალიმ XII ს-שი. გამოცანებმაც ჩვენამდე მოაღწიეს სვინანქსარულ კრებულებשი 
(ჰაისმავურქებשი). ჩვენ მიერ გამოყენებული ყველა ჰაისმავურქის რედაქტორი გრიგოლ წერენც 
ხლათეცია (1349-1425); გამოცანები კი ნერსეს שნორჰალის ეკუთვნის. 

ეს გამოცანები, როგორც ჩანს, სვინანქსარულ კრებულებשი გადამწერმა שეიტანა, მოგვია-
ნებით კი სხვა გადამწერებმა გააგრძელეს ეს ტრადიცია. ორი ჟანრის კომბინაციით თხრობაც 
უფრო ცოცხალი და მიმზიდველი ხდებოდა. 

ასე ჩამოყალიბდა שუა საუკუნეების ხელნაწერთა კულტურის უნიკალური ფორმა, რომელשიც 
ხელნაწერთა ორი ჟანრი ერთდროულად, თუმცა არა მონოლითურად ჩნდება. 

 
 

 
ლელა ხაჩიძე 

(საქართველო, თბილისი) 

ისტორიული ჟანრის ბიზანტიური თხზულებები და მათი ქართული თარგმანები 
 
ბიზანტიელი ისტორიკოსების მიერ ასახულია კონსტანტინოპოლის 626 წლის ალყა, არაბთა 

 ემოსევაש ემოსევა 678 წელს იმპერატორ კონსტანტინე პოღონატის (668-685) დროს და არაბთაש
717-718 წლებשი, იმპერატორ ლეონ ისავრიელის (717-741) დროს. უძველესი და უმთავრესი ისტორია 
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ამ ბრძოლებიდან კონსტანტინოპოლის 626 წლის ალყაა, რომელიც უკავשირდება ბერძენ - 
სპარსელთა ომებს ჰერაკლე კეისრის (610-641) მმართველობის პერიოდשი. ეს მღელვარე ისტორია 
აღწერილია VII საუკუნეשი שექმნილ რამდენიმე ისტორიულ თხზულებაשი: თეოდორე სვინგელოსი 
ქადაგება, ანონიმი ავტორის „პასქალური ქრონიკა“ და გიორგი პისიდიელის ისტორიული თხზუ-
ლება. ეს ავტორები თავად იყვნენ თვითმხილველები და მონაწილენი ამ თხზულებებשი აღწერილი 
ამბებისა. ამ ისტორიული თხზულებების ბერძნული ტექსტები გამოცემული და שესწავლილია. 

კვლევამ ნათელყო, რომ ისტორიული ჟანრის ეს საინტერესო თხზულებები სამჯერაა თარ-
გმნილი ქართულად და ცნობილია “საკითხავი დაუჯდომელთაჲს“ სახელით. პირველი თარგმანი 
ეკუთვნის სტეფანე სანანოჲსძე - ჭყონდიდელს (X საუკუნის II ნახევარი), მეორე თარგმანის ავტო-
რია ცნობილი მოღვაწე - გიორგი მთაწმინდელი (1009 -1065), მესამე თარგმანი კი ამ თხზულების 
მოკლე, სვინაქსარულია რედაქციაა, რომლის მთარგმნელი უცნობია. 

კვლევამ ნათელყო, რომ სტეფანე სანანოჲსძის თარგმანის ბერძნული ორიგინალი VII 
საუკუნის ბერძენი ისტორიკოსის - გიორგი პისიდიელის თხზულებაა. ეს თარგმანი ზედმიწევნით 
თანხვდება ორიგინალს. ამავე დროს, שეიცავს არაერთ ტერმინოლოგიურ სიახლეს. თხზულების 
მომდევნო - გიორგი მთაწმინდელისეული თარგმანი მოცულობით საგრძნობლად აღემატება 
წინადროინდელ თარგმანს, რადგან გავრცობილია სხვადასხვა ისტორიული თხზულებებით. ესაა 
მთელი პანორამა VII-VIII საუკუნეების და წინადროინდელი საკვანძო ისტორიული მოვლენებისა 
იმდროინდელ იმპერიებשი - ბიზანტიაשი, ირანსა და არაბეთשი, აგრეთვე მეზობელ ქვეყნებשი, მათ 
 ი. როგორც კვლევამ გვიჩვენა, ძველ ისტორიებთან ერთად, გიორგიשორის საქართველოש
მთაწმინდელის უმთავრესი წყაროა გიორგი ამარტოლის „ისტორია“. მისი ერთ-ერთი წყაროა 
აგრეთვე IX საუკუნის ცნობილი საეკლესიო მოღვაწის - თეოფანე აღმსარებლის „ქრონოგრაფია“, 
საიდანაც მას აღებული აქვს ცნობები არაბთა שემოსევების שესახებ 678 და 717-718 წლებשი.  

კვლევამ ნათელყო, რომ თხზულების მესამე – სვინაქსარული თარგმანის წყაროა კონსტან-
ტინოპოლის პატრიარქის – ნიკიფორე კალისტე ქსანთოპულოსის (XIV ს.) ის-ტორიული თხზულება. 
ეს ისტორიები, שინაარსის გამო, დაუკავשირდა ცნობილ საგალობელს -„ღვთისმשობლის დაუჯ-
დომელს“, ანუ „აკათისტოს“. 

 
 
 

ელგუჯა ხინთიბიძე 
(საქართველო, თბილისი) 

ქართული წარმოშობის შედევრი რენესანსის ევროპის ხალხთა მწერლობაში და 
მისი იდუმალი სათაური 

 
ქართული ლიტერატურული კულტურის კავשირი ევროპულ ცივილიზაციასთან ძალზე მნიש-

ვნელოვანი საკითხია. ეს კავשირი ადრინდელ שუასაუკუნეებשი ბიზანტიური გზით ხდებოდა; რენე-
სანსის და უשუალოდ მის წინარე ეპოქის ევროპულ ცივილიზაციაשი კი ქართული ლიტერატურის 
უשუალო კვალის ორიოდე שემთხვევა ძალზე שთამბეჭდავია. ერთ-ერთი მათგანია XI-XV საუკუნეე-
ბის ევროპის თითქმის ყველა ხალხს שორის ძალზე პოპულარული თხზულება - ქართველი მწერლის 
მიერ ქართული ლიტერატურული ნარატივის (ბალავარიანის) გადამუשავებით שექმნილი და თანა-
მედროვე ბიზანტინისტიკაשი ბარლაამ-რომანის სახელით დამკვიდრებული ვარლაამისა და იოასა-
ფის ისტორია. იგი მიმზიდველი აღმოსავლური ნარატივის, იგავ-არაკებისა და რომანტიკული ეპი-
ზოდის ქრისტიანული აპოლოგიითა და პოლემიკით გაჯერებული აგიოგრაფიული თხზულებაა. XX 
საუკუნის ერთი ცნობილი ბიზანტინისტის (ანრი გრეგუარის) თქმით, ბიზანტიური ლიტერატურის 
ისტორიის თანამედროვე კრიტერიუმებით שეფასება რომ שეიძლებოდეს, ამ ნაწარმოების ავტორს 
ნობელის პრემია ეკუთვნის. ეს მწერალი X-XI საუკუნეების მიჯნის ათონის ქართულ სავანეשი მოღ-
ვაწე დიდი ქართველი שემოქმედი ეფთვიმე ათონელია. ეს უნიკალური ლიტერატურული თხზულება 
XI საუკუნეשი ბერძნულიდან ორგზის ითარგმნა ლათინურად, ხოლო XI-XII საუკუნეებשი აღმოსავ-
ლეთ ევროპისა და მცირე აზიის ხალხთა ენებზე: სლავურად, რუსულად, არაბულად, სომხურად; XII 
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საუკუნიდან კი ლათინური ენიდან - ევროპის ხალხთა თითქმის ყველა ენაზე. ზოგიერთ მათგანზე 
ამ თხზულების თარგმანთა თუ გადამუשავებათა ათამდე שემთხვევას ითვლიან. მას იმოწმებენ და 
ეყრდნობიან ევროპული ცივილიზაციის დიდი שემოქმედები: კალდერონი, ლოპე დე ვეგა, שექსპირი, 
ლევ ტოლსტოი და მრავალი სხვა. ბოლო დროის კვლევათა თანახმად, თხზულების ბერძნულ ხელ-
ნაწერთა რაოდენობა მეთერთმეტე საუკუნიდან დაწყებული (როცა ისინი გამოჩნდნენ) სვიმეონ მე-
ტაფრასტის მენოლოგიონის, ანუ თუენის שემდეგ ყველაზე მაღალ ნიשნულს აღწევს. ერთი მკვლევ-
რის გამოთვლით, ძველ რუსულ ხელნაწერთა שორის, ბიბლიური წიგნების שემდეგ, ყველაზე მეტი 
ვარლაამ და იოასაფის რუსული თარგმანია. 

 ი, ბერძნული და ლათინური ხელნაწერებითשუა საუკუნეების და რენესანსის ეპოქის ევროპაש
დამკვიდრებული ტრადიციის კვალდაკვალ, თხზულების ავტორად წმ. იოანე დამასკელი იყო მიჩნე-
ული. ამ ტრადიციაשი ეჭვი שეიტანა XIX საუკუნის დასასრულის ევროპულმა ბიზანტინისტიკამ. სა-
მეცნიერო წრეებმა ყურადღება მიაქციეს XI საუკუნის ქართულ ცნობას იმის თაობაზე, რომ დიდმა 
ქართველმა მწერალმა ეფთვიმე ათონელმა ქართულიდან ბერძნულად თარგმნა „ბალავარი, 
აბუკურა და სხუანი რაოდენიმე წერილნი“ (გიორგი ათონელი). გამოვლინდა, რომ ამ ატრიბუციას 
მხარს უჭერდა XI საუკუნის ლათინური თარგმანი და ორიოდე ბერძნული ხელნაწერი. ბერძნული 
ბარლაამ-რომანის ავტორობის საკითხი XX საუკუნის ევროპული ბიზანტინისტიკისა და 
ქართველოლოგიის ერთ უმთავრეს პრობლემად იქცა. თვალსაზრისი თვალსაზრისს ცვლიდა. ზოგი 
მათგანი, ერთი ევროპელი ბიზანტინისტის שეფასებით, „გაზიარებული იყო საოცარი სურვილით, 
რათა არ მიეღოთ ქართული წყაროებიდან მომდინარე აשკარა და დამაჯერებელი ცნობები“ (ქ. 
ჰოგელი). ქართველოლოგები, როგორც საქართველოשი ისე საზღვარგარეთ (მარი, პეეტერსი, 
კეკელიძე, ყაუხჩიשვილი, აბულაძე, ჟიმარე, ხინთიბიძე), თანმიმდევრულად ასაბუთებდნენ ეფთვიმე 
ათონელის ავტორობას. მათი წვლილი პრობლემის გადაწყვეტაשი პრინციპული მნიשვნელობისაა.  

XXI საუკუნის პირველი ათწლეულის მეორე ნახევარשი გერმანიის ბიზანტინისტთა სკოლამ რ. 
ფოლკის ხელმძღვანელობით, რომელიც თავგამოდებით იცავდა მათი დიდი წინამორბედის დიოლ-
გერის აზრს იოანე დამასკელის ავტორობაზე, აღიარა და ახალი არგუმენტებით განამტკიცა ეფ-
თვიმე ათონელის ავტორობის თვალსაზრისი. საკითხის שემდგომი კვლევის არეალი საკმაოდ ფარ-
თოა, რაც იმითაცაა განპირობებული, რომ ევროპულ ბიზანტინისტიკაשი არამხოლოდ ეფთვიმეს ავ-
ტორობის თვალსაზრისი, არამედ ბარლაამის სხვადასხვა რედაქციასთან მისი მიმართების როლიც 
პრობლემატურია. საკამათოა თხზულების ქრისტოლოგიურ წყაროებზე დამოკიდებულების და ასე-
ვე სხვა საკითხიც. ამ პრობლემათა שორის ერთ-ერთია ბერძნული ბარლაამის სათაურის იდუმალი 
დეტალების საკითხი. ამ დეტალების სუბიექტური ინტერპრეტირებით ხდებოდა ავტორის იდენტი-
ფიცირება არამხოლოდ שუა საუკუნეების გადამწერთა, არამედ თვით ბიზანტინისტთა (ზოტენბერ-
გი, დიოლგერი, კაჟდანი) მიერ. თხზულების ლემის (ვრცელი სათაურის) მონაცემებზე დამყარებით, 
ბარლაამის ავტორად მიჩნეული იყო იოანეს სახელით ცნობილი რომელიმე წმინდა მამა, ან საბაწ-
მინდის ლავრასთან დაკავשირებული უცნობი ბერი. ამ ლემის, ჩემი თვალსაზრისით (თანახმად ზო-
ტენბერგის და დიოლგერისა), თავდაპირველი ვარიანტი ამგვარად იკითხება: ,,სულის მარგებელი 
მოთხრობა, ეთიოპელთა, ეგრეთწოდებულ ინდოთა, უשინაგანესი ქვეყნიდან წმინდა ქალაქשი 
მოტანილი პატივდებული და რჩეული კაცის, წმინდა საბას მონასტრის ბერის იოანეს მიერ”.  

ამ ლემის שესწავლისას, ჩემი აზრით, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ თხზუ-
ლების שესავალს, რომლისგანაცაა ლემაשი გადატანილი ცალკეული ფრაზები და სპეციფიკური 
დეტალები: ,,სულისმარგებელი მოთხრობა”, ,,ეთიოპიელთა, ეგრეთწოდებულ ინდთა ქვეყანა” და 
ამბის მომტანზე მითითება. שესავალשი ავტორი თავის თავზე და თხზულების שექმნის დეტალებზე 
საუბრობს. ამ დეტალებს კი ათონის ქართველთა ლავრასთან და თვით ეფთვიმესთან მივყავართ: 
ავტორი საუბრობს ,,ღვთაებრივ კაცებზე”, რომელთაც მას ეს ამბავი მიუტანეს, რომელთა 
იდენტიფიცირებას, სარწმუნო ვარაუდით, ორ იოვანესთან, ეფთვიმეს მამასა და ბიძასთან მივ-
ყავართ: ამბის მომტანის სახელი ლემაשი იოვანედაა დაკონკრეტებული. ავტორი ბერძენ მკით-
ხველს მასთან მოტანილი ნარატივის ინდოეთს ეთიოპიად წარუდგენს. ჩემი აზრით, ამ აღრევასაც 
ისევ ეფთვიმესთან მივყავართ. წმინდა წერილის ბერძნული დედანის აღმოსავლეთის ხალხთა თარ-
გმანებשი (სირიული, სომხური, ქართული) ეთნიკური ტერმინი ეთიოპიელი ზოგჯერ ფერადკანიანის 
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მნიשვნელობითაა გაგებული და ინდოელადაა გადმოტანილი (კერძოდ, ,,საქმე მოციქულთაשი”). 
ეფთვიმე კი ამ ტექსტების ქართულად მთარგმნელია. 

უფრო მნიשვნელოვანი ის არის, რომ ლემის მიხედვით, ამბის მომტანი ბერი აשკარად 
ერისკაცის ეპითეტებითაა שემკული: ,,პატივდებული და რჩეული კაცი”. ათონის მთაზე, ეფთვიმეს 
გარემოცვაשი აღმოსავლეთიდან წიგნების, ამბების და სხვა დიდი სიმდიდრის მიმტანი არის იოვანე-
თორნიკე, რომელსაც ბიზანტიის სამეფო კარისაგან პატრიკის წოდება ჰქონდა, ხოლო აჯანყებული 
ბარდა სკლიაროსის დამარცხების שემდეგ, ის სინკელოსის პატივითაც שეამკეს. ეფთვიმეს ცხოვ-
რების აღმწერელი წმ. გიორგი მთაწმინდელი ზუსტად ამგვარი ეპითეტებით ამკობს იოვანე-თორ-
ნიკეს („განთქმული და საჩინო კაცი”) და აღნიשნავს, რომ საერო პატივს იგი დიდხანს არ ივიწყებდა. 
იოვანე-თორნიკე ათონის მთაზე მის მიერ მოტანილ და მისივე მოგებულ წიგნზე (სამოთხეზე) 
დართულ საკუთარ ანდერძשი უფალს ამგვარად שესთხოვს: ,,...სალოცველად თავთა ჩუენთა — 
პირველად იოვანე-თორნიკ-ყოფილისათვის და აწ, წმიდა მეფეთა მიერ იოვანე სჳნგელოზისათჳს, 
რომელმანცა სიყუარულისათჳს ღმრთისა დაუტევა დიდებაჲ ქვეყნისაჲ და პოვა ზეცისაჲ”. 

ჩემი აზრით, სამოთხეზე დართული იოვანე-თორნიკეს ეს ანდერძი, რომელიც თავისდათავად 
ვრცელი საღვთისმეტყველო ტრაქტატია, ბარლაამის שესავალის ერთი ლიტერატურული წყაროა. 
ბარლაამ-რომანის ავტორს საზოგადოდ ახასიათებს თავისი თხზულების ქრისტოლოგიური (აპო-
ლოგეტიკური, დოგმატიკური, პოლემიკური) პასაჟების დიდ და ცნობილ წინაპართა აპრობირებულ 
საღვთისმეტყველო ლიტერატურაზე დამყარება (სვიმეონ მეტაფრასტის მენოლოგი, იოანე დამას-
კელის დოგმატიკა, არისტიდეს აპოლოგია და სხვა წმინდა მამათა ნაწერები). שესავალი გარკვეულ 
კავשირשია სამოთხისეულ იოვანეს ანდერძთან უფლის განკაცების, მოციქულთა და მეუდაბნოეთა 
მოღვაწეობის აღწერის არქიტექტონიკით და სახარებისეული კონკრეტული პასაჟების დამოწმე-
ბით. იოვანე-თორნიკეს წარსაგებელით გადაწერილი, მისი ანდერძით שემკული და მის მიერვე 
ათონზე მოტანილი სამოთხის გადამწერლისეული „ანდერძი” ერთ שორეულ ვარაუდზეც მიმა-
ნიשნებს. 

ბარლაამ-რომანის ლემის მიხედვით, ამბის მიმტანი იოანე ,,წმინდა საბას მონასტრის ბერია”. 
ჩვენამდე მოღწეული ცნობებით არ დასტურდება, რომ იოვანე-თორნიკეს რაიმე კავשირი ჰქონდა 
საბაწმიდის ქართულ საღვთისმეტყველო ცენტრთან. ათონის მთიდან ბარდა სკლიაროსის 
წინააღმდეგ საბრძოლველად აღმოსავლეთשი წასული იოვანე ისევ ბერად რჩება. მას მჭიდრო 
კონტაქტი აქვს ტაო-კლარჯეთის ქართულ სამონასტრო კომპლექსთან, უპირატესად ოשკის დიდ 
ქართულ საბერმონაზვნო კულტურულ ცენტრთან. 978 წელს ოשკשი გადაწერილი ქართული 
ბიბლიის ორტომეული ახლაც ივირონის წიგნთსაცავשი ინახება. ზემოთ მოხსენიებული სამოთხეც, 
რომელשიც იოვანე-თორნიკეს ანდერძია ჩართული, ოשკשია მისი წარსაგებლით გადაწერილი და 
 ,კსაשეძენილი. ანდერძი ამგვარად მთავრდე: „დაიწერა წმიდაჲ ესე წიგნი დიდებულისა ლავრასა ოש
საყოფელსა წმიდისა ნათლისმცემლისასა, მამობასა საბაჲსა „ქრისტემან აკურთხენ!” არაა 
გამორიცხული, რომ ივირონის ქართველ ბერმონაზონთა მეხსიერებაשი საბას მონასტრის ბერის, 
იოვანეს მოტანილი წიგნები „წმინდა საბას მონასტრის ბერის” მიერ მოტანილად ჩარჩენილიყო. 
უფრო სავარაუდო კი ისაა, რომ „საბას მონასტრის ბერი” ათონის ბერძენ გადამწერელთა მიერ 
გადააზრებულიყო „წმინდა საბას მონასტრის ბერად”, საბაწმინდის ლავრის დიდი ცნობადობის 
გამო. ამავე მიზეზით იქცა ივირონის ქართველი ბერი იოვანე იოანე დამასკელად, თუ იოანე 
სინელად ან იოანე მოსხად. 

 
 

ბეჟან ხორავა 
(საქართველო, თბილისი) 

ოდიშის სამთავროს მეურნეობა XVI-XVIII სს. 
 
XVI საუკუნის שუა ხანებשი ჩამოყალიბდა ოდიשის სამთავრო. მისი საზღვარი ჩრდილო-დასავ-

ლეთით ციხე-ქალაქ ანაკოფიასთან, ანაკოფიის მდინარეზე გადიოდა, სადაც მას აფხაზთა საერის-
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თავო ესაზღვრებოდა; ჩრდილო-აღმოსავლეთით წებელი-დალის თავისუფალი თემები და სვანეთის 
საერისთავო ემეზობლებოდა; აღმოსავლეთით, იმერეთის სამეფოსთან, საზღვარი მდ. ცხენისწყლის 
-უა და ქვემო წელს გასდევდა; სამხრეთით, გურიის სამთავროსაგან მდ. ფიჩორი მიჯნავდა; დასავש
ლეთით שავი ზღვა ეკვროდა.  

ოდიששი მეურნეობის წამყვანი დარგი მიწათმოქმედება იყო. მოჰყავდათ ფეტვნაირი და ხორ-
ბლეული კულტურები: ღომი, ფეტვი, ჭვავი, ხორბალი, ქერი, ბრინჯი. წამყვანი კულტურები ღომი 
და ფეტვი იყო. ღომის დაფქვილი მარცვლისაგან ამზადებდნენ სქლად მოხარשულ ფაფას, რომელ-
საც ასევე ღომს ეძახდნენ, აცხობდნენ მჭადს; ფეტვის ფქვილისაგან მჭადს აცხობდნენ, კვერებს 
ხარשავდნენ. 

მეურნეობაשი მნიשვნელოვანი ადგილი მებაღეობა-მეხილეობას, მებოსტნეობასა და მევენახე-
ობა-მეღვინეობას ეკავა. ბუნებრივ-კლიმატური პირობები ხელს უწყობდა ყოველგვარი ხილისა და 
ბოსტნეულის მოყვანას. ბოსტნეული კულტურებიდან გავრცელებული იყო: ნიორი, ხახვი, პრასი, 
ბოლოკი, კიტრი, სხვადასხვა ჯიשის გოგრა; მწვანილეული: ქინძი, კამა, ცერეცო, ოხრახუשი, ნიახუ-
რი, ქონდარი, პიტნა, მდოგვი, ზაფრანა; პარკოსანი კულტურები: მუხუდო, ცერცვი, ბარდა, ოსპი, 
ძაძა, ცულისპირა, ხანჭკოლა. მოსახლეობა სამარხვო საჭმელებს სწორედ პარკოსნებისაგან ამზა-
დებდა. კულტურული მცენარეების გარდა ფართოდ იყენებდნენ ველურ მცენარეებს: ჭინჭარს, ეკა-
ლას, დანდურს, ღვალოს, ნაცარქათამას, მხალი ბაიას, სატაცურს და სხვ. მათგან שესანიשნავ მხა-
ლეულს ამზადებდნენ; ფხალს და ჯონჯოლს ამწნილებდნენ, ზამთრისთვის სუნელებსაც ამზადებ-
დნენ. ცხარე სანელებლებს განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონდა, ციების საფრთხეს წიწაკის გა-
მოყენებით ებრძოდნენ; კერძებს ნიგვზით, თხილით, ნივრით და ხახვით ანელებდნენ; მარილი ძირი-
თადად שავი ზღვის ნავსადგურებიდან שემოჰქონდათ.  

გავრცელებული იყო საზეთე-ბოჭკოვანი კულტურები: ბამბა, სელი, კანაფი. მათგან ამზადებ-
დნენ ძაფს და ტილოს; ამზადებდნენ აბრეשუმის პარკს. განვითარებული იყო მესაქონლეობა. ჰყავ-
დათ კამეჩი, ძროხა, თხა, ცხვარი. მისდევდნენ მეფუტკრეობას, ამზადებდნენ თაფლს და ცვილს. მე-
ურნეობაשი მნიשვნელოვანი ადგილი ეკავა ნადირობასა და მეთევზეობას.  

ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე, ოდიשის ამა თუ იმ მხარეשი ხელოსნობის გარკვეული 
დარგი იყო განვითარებული, მათ שორის: ფეიქრობა, თიხისა და ხისაგან ჭურჭლის დამზადება, 
ტყავის დამუשავება, დურგლობა, ხუროობა და სხვ.  

 
 

ჰარუთიუნ ხუდანიანი 
(სომხეთი, ერევანი) 

დიდი არმენიისა და იბერიის სამხედრო-პოლიტიკური ურთიერთობები                      
V საუკუნეში ადრე შუა საუკუნეების სომხური წყაროების მიხედვით 

 
სომხეთისა და ქართლის სამხედრო-პოლიტიკური ურთიერთობები V ს-שი ასახულია მოვსეს 

ხორენაცის, ეღიשეს, ლაზარ ფარპეცის, კორიუნისა და მოვსეს კალანკატვაცის საისტორიო თხზუ-
ლებებשი. დასახელებული ავტორები დაწვრილებით აღწერენ V ს-ის დიდი სომხეთისა და ქართლის 
სამხედრო-პოლიტიკურ ვითარებას რეგიონשი მიმდინარე გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე. 
ამ კონტექსტשი სომხეთის ისტორიის მამა, მოვსეს ხორენაცი, მოგვითხრობს სომხეთისა და ქარ-
თლის ეკლესიების ერთობლივ ბრძოლაზე ბორბორიტების მწვალებლობის წინააღმდეგ. ეს ერესი 
გავრცელებული ყოფილა როგორც ბიზანტიის, ისე სპარსეთის სომხეთשი, აგრეთვე ქართლსა და 
კავკასიის ალბანეთשი. ხორენაცის თანახმად, მწვალებელთა წინააღმდეგ ბრძოლა სომხეთის კათა-
ლიკოსმა საჰაკ პართევმა დააკისრა მესროპ მაשტოცს. ეს უკანასკნელი გუგარქის პიტიახשის, არשუ-
 ი გაემართა ბორბორიტების სექტასთან საბრძოლველად; იმשას მიწვევით გარდმანიდან გუგარქש
დროს ქართლשი არჩილი მეფობდა. 

ცნობილი ნაწარმოების „ვარდანისა და სომეხთა მის שესახებ“ ავტორი, ეღიשე იყო 
თვითმხილველი და თანამონაწილე იმ სასტიკი სარწმუნოებრივი და პოლიტიკური ომისა, რომელის 
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სპარსეთის שაჰმა იეზდიგერდ II-მ გააჩაღა ამიერკავკასიის ქრისტიანული ქვეყნების წინააღმდეგ 
450-451 წწ. მან დაწვრილებით აღწერა სომხეთשი, ქართლსა და კავკასიის ალბანეთשი שექმნილი 
მძიმე ვითარება, დაახასიათა სამი ქვეყნის რელიგიური და პოლიტიკური კავשირები. ამ ომის 
 .მარიტი სარწმუნოება და ერთობაשეინარჩუნა ჭეש ედეგად სამივე ქრისტიანულმა ქვეყანამש

 ადრე שუა საუკუნეების სომხური ისტორიოგრაფიის კიდევ ერთი წარმომადგენელი, ლაზარ 
ფარპეცი მოგვითხრობს სომეხი და ქართველი მოკავשირეების აჯანყებასა და ერთობლივ ბრძო-
ლაზე სპარსეთის აგრესიული პოლიტიკის წინააღმდეგ 480-იან წლებשი. სომხეთის მარზპანის, ვაჰან 
მამიკონიანისა და ქართლის მეფის, ვახტანგ I გორგასლის ხელმძღვანელობით სომხებმა და 
ქართველებმა სუვერენიტეტი שეინარჩუნეს და კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აიყვანეს. 

 
 

 
ნიკოლოზ ჯავახიშვილი 

(საქართველო, თბილისი) 

გამყრელიძეთა წარმომავლობა და მათი საგვარეულო განშტოებანი 
 
ძირძველ ქართულ ფეოდალურ საგვარეულოთა שორის საპატიო ადგილი ეკავათ გამყრე-

ლიძეებს, რომლებიც საქართველოს სამეფოს წარჩინებული აზნაურნი იყვნენ.  
გამყრელიძეთა საგვარეულო, რომელიც ამჟამად მთელ საქართველოשია გავრცელებული, 

სათავეს რაჭიდან იღებს. 1995 წლის 1 თებერვლის მონაცემებით, საქართველოשი ცხოვრობდა 1643 
გამყრელიძე, რომელთაგან 757 ცხოვრობდა თბილისשი, ხოლო 886 - საქართველოს ცალკეულ 
რეგიონებשი: რაჭაשი, სვანეთשი, იმერეთשი, ქართლשი, კახეთსა და სამეგრელოשი. 

წინამდებარე გამოკვლევა წარმოადგენს გამყრელიძეთა გვარის წარსულისა და მის 
გამოჩენილ წარმომადგენელთა მოღვაწეობის ისტორიის ერთ მთლიანობაשი שესწავლის პირველ 
ცდას.  

ეს ნაשრომი იყოფა ათ ნაწილად:  
1) გამყრელიძეთა წარმომავლობა და განსახლების თავდაპირველი არეალი - რაჭა;  
2) გამყრელიძეთა იმერეთის განשტოებანი;  
3) გამყრელიძეთა ქვემო ქართლის განשტოება - שანשიაשვილნი;  
4) გამყრელიძეთა שიდა ქართლის განשტოება;  
5) გამყრელიძეთა კახეთის განשტოებანი;  
6) გამყრელიძეთა სამეგრელოს განשტოებანი;  
7) აზნაურ გამყრელიძეთა იჯახები XIX საუკუნის שუა ხანებשი;  
8) ქართულ ლიტერატურაשი ასახული გამყრელიძე-שანשიაשვილნი (XIX საუკუნე);  
9) გამყრელიძეთა საგვარეულოს გამოჩენილი წარმომადგენლები (XIX საუკუნის 

მიწურულიდან);  
10) გამყრელიძეთა თანამედროვე რაოდენობა და განსახლების არეალი. 
 
 
 

ელენე ჯაველიძე 
(საქართველო, თბილისი) 

კავკასიური დრამა ორჰან ფამუქის „თოვლში“ 
 

„თოვლი“ ორჰან ფამუქის პოლიტიკური რომანია, რომელשიც თანამედროვე თურქეთשი არ-
სებული ისლამის მრავალპლანური დისკურსია წარმოდგენილი. ეს საკითხები წარმოდგენილია 
სოციალური და ფსიქოლოგიური რეალიზმის მეთოდის ემულაციით და მიმიკრიით. მწერალი 
რომანשი თვალსაჩინოდ წარმოაჩენს ყარსשი გამეფებულ სიდუხჭირეს და ჩანს, რომ ის ამით 
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 ეძრწუნებულია, თუმცა „თოვლს“ სოციალური პრობლემის გადაჭრის მიზანდასახულება არა აქვსש
და არ שეიძლება שეფასდეს, როგორც სოციალური რომანი. ტექსტשი მრავლად გვხვდება სპეკულა-
ციური მსჯელობა თურქეთის განსაკუთრებული გზის თაობაზე. რომანשი ეს „გზა“ გამოკვეთილია 
და არის ისლამისტების გამარჯვება არჩევნებשი, გოგონათა თვითმკვლელობებიც პროვინციული 
ქალაქის ატმოსფეროს უკიდურესად ამძიმებს. სწორედ, ამის საპასუხო რეაქციად არის წარ-
მოდგენილი რომანשი „თეატრალური“ გადატრიალება, რომელიც ქვეყანაשი მომხდარი სამხედრო 
გადატრიალებების პაროდიას წარმოადგენს. რომანის არსი ფართოდ სცდება ლოკალურ კონ-
ტექსტს, დახატული სურათი და ატმოსფერო ონტოლოგიურად ღირებულებული ხდება. მწერალი 
ავანგარდული ექსპერიმენტების ტესტირებას ეწევა, რეალურსა და ფანტასტიკურს ერთმანეთשი 
ხლართავს. „თოვლი“ არის პოსტმოდერნისტული პოლიფონიური, მრავალשრიანი რომანი, რომელიც 
გახსნილია მრავალი ინტერპრეტაციისთვის. რომანის თხრობა ფოკუსირებულია პესონაჟთა 
მრალხმიან სამყაროზე. მოკამათე და დიალოგשი שესული მსოფლმხედველობები დიამეტრულად 
საპირისპიროა, სწორედ ეს აყალიბებს თხრობის რთულ ქსოვილს. ორეულის, დუბლის მოტივი 
მსჭვალავს რომანს. ნაწარმოების მეტატექსტური ფენა რომანשი სხვადასხვა ისტორიით და 
მოვლენითაა წარმოდგენილი. რომანის ტექსტის მრავალდონიანი ორგანიზაცია მჭიდროდ არის და-
კავשირებული ინტერტექსტუალობასთან, უფრო სწორად, მის ისეთ გამოხატულებებთან, როგო-
რებიცაა ციტირება და თვითციტირება. „თოვლის“ ერთ-ერთი ინტერტექსტუალური წყარო ფრანც 
კაფკას שემოქმედებაა. კაფკას ნაწარმოებები დისტოპიის ბრწყინვალე ნიმუשებია. „თოვლשიც“ 
გვხვდება დისტოპიის ელემენტები. ორჰან ფამუქი ყარსשი სამხედრო გადატრიალებას „თეატრა-
ლურ გადატრიალების“ ფორმატשი წარმოადგენს და მოვლენები ფარსის სახეს იძენს. მეტაფორების 
კომპლექსით წარმოდგენილი ფრანც კაფკას „პროცესი“ რომანს აბსურდულ თვისობრიობას ანი-
ჭებს. ტერმინი „კაფკასეული“ שეიძლება განისაღვროს სინონიმებით: „უცნაური“, „იდუმალი“, „დაუნ-
დობლად ბიუროკრატიული“, „კოשმარული“ და „שემზარავი“. ყველა ეს ტერმინი שეიძლება გა-
მოვიყენოთ „თოვლის“ საერთო სურათისა და თემატური რკალის ანალიზისას. ორჰან ფამუქის 
პოსტმოდერნისტულ სამყაროשი იერარქიული, სემანტიკური სტრუქტურები დრეკადი და არამყა-
რია. მწერალს שემოაქვს პოლიტიკური და რელიგიური აქცენტები, რომელთა ფუნდამენტი მულტი-
კულტურალიზმია. ორჰან ფამუქის „თოვლשი“ პოსტმოდერნიზმის ძირითადი პრინციპების 
გამოყოფა שესაძლებელია - ეს არის გამოკვეთილი ინტერტექსტუალობა, დიალოგიზმი, პრინცი-
პული ფრაგმენტარიზმი, ჩანაცვლება, ჩვეული ჟანრების שეჯვარება (ჰიბრიდიზაცია), დისკრე-
ტულობა, პლურალიზმი, თამაשი, პაროდია. ორჰან ფამუქის აზროვნება ემყარება პოსტმოდერნიზ-
მისთვის დამახასიათებელ „ეპისტემოლოგიურ კრიზისს“, განმანათლებლური გონიერების რწმენის 
უარყოფასა და ხელოვანის „უნიკალური“ ფენომენის დესტრუქციას.  

 
 

 
ნინო ჯაველიძე 

(საქართველო, თბილისი) 

ისტორიული გამონათქვამი „ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე“ გამოხატავს ქვეყნის 
სიკოჭლეს(?!) 

 
მკვლევარი ზ. კიკნაძე თავის სტატიაשი „ზღვა და ხმელეთი ქართულ მითოსשი“ გამოთქვამს 

თვალსაზრისს, რომლის თანახმად ქართველებს არასოდეს ჰქონიათ ზღვასთან პრაგმატული ურთი-
ერთობის გამოცდილება, საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს რაიმე მნიשვნელოვანი ურთიერთობა 
ზღვასთან და მით უმეტეს საზღვაო ბრძოლები და, რომ მდინარეთა ქსელი არასოდეს გამხდარა სა-
ხელმწიფო-სამეურნეო პოლიტიკის მნიשვნელოვანი ნაწილი. 

წინამდებარე სტატიაשი მოხმობილი წერილობითი ცნობებითა თუ სხვა სახის მასალის საფუძ-
ველზე ცხადდება, რომ ზ. კიკნაძემ ვერ დაასაბუთა თავისი თვალსაზრისი ვერც მითოლოგიური 
სფეროს მოשველიებითა და ვერც ისტორიული წყაროების მოხმობით. პირიქით, არსებული მასალე-
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ბით წარმოჩნდა სრულიად განსხვავებული და საპირისპირო שინაარსის მომცველი სურათი: ქარ-
თველთა წარმართული წარმოსახვით ზღვა აღიქმებოდა როგორც საკრალური სიდიდე - დამაკავשი-
რებელი გზა ამქვეყნიურ და იმქვეყნიურ სამყაროებს שორის. ამას გარდა, ქართველები ყოფით 
ცხოვრებაשი გაשინაურებულნი იყვნენ ზღვასთან და ანტიკურ ხანასა თუ שუა საუკუნეებשი ზღვაოს-
ნობის გზით მათ დამყარებული ჰქონდათ სხვა ქვეყნებთან პოლიტიკურ-დიპლომატიური და ეკონო-
მიკურ-სავაჭრო ურთიერთობები. ხაზგასასმელია, რომ ამას მეტყველებს საქართველოשი არსებუ-
ლი ფლოტის שედგენილობა: სამეფო ფლოტი שედგებოდა როგორც სამგზავრო ხომალდებისგან, 
ასევე საბრძოლო ნავებისგანაც. ქართველ მეფეებს שესწევდათ უნარი საკუთარი ფლოტი გაეგზავ-
ნათ სხვა ქვეყნებისკენ საზღვაო ბრძლებשი მონაწილეობის მისაღებად. საქართველოשი ყოველთვის 
იყო განვითარებული სამდინარეო მიმოსვლაც. ამას მეტყველებს ის, რომ, ჯერ ერთი, ორ მდინარე-
ზე - მტკვარსა და რიონზე გადიოდა ინდოეთის საქარავნო გზის მონაკვეთი, მეორეც, არაერთ მდი-
ნარეზე არსებობდა ნავსადგურები ნავებისთვის და საბაჟო პუნქტები ტვირთის გადაზიდვისთვის. 

 
 

ლევან ჯიქია 
(საქართველო, თბილისი) 

ზვიად გამსახურდია და საქართველოს მწერალთა კავშირი 

(1968-2004) 
 

დღემდე ქართულ ვებგვერდებზე (www.nplg.gov.ge; ka.wikipedia.org/wiki; www.president.gov.ge) 
ზვიად გამსახურდიას საქართველოს მწერალთა კავשირשი გაწევრიანების ორი თარიღია 
მითითებული - 1966 და 1970 წლები, თუმცა ორივე თარიღი მცდარია. 

ჩვენ მივაკვლიეთ დოკუმენტს, რომლის მიხედვით დგინდება, რომ ზვიად გამსახურდია 
საქართველოს მწერალთა კავשირשი 1968 წლის 6 თებერვალს გაწევრიანდა.  

ზვიად გამსახურდია ანტისაბჭოთა საქმიანობას ეწეოდა, რის გამოც 1977 წლის 1 აპრილს ის 
ერთხმად გარიცხეს საქართველოს მწერალთა კავשირიდან. 1977 წლის 7 აპრილს კი ზვიად გამსა-
ხურდია დააპატიმრეს და სამი წლით პატიმრობა და ორი წლით გადასახლება მიუსაჯეს.  

1989 წლის 9 აპრილმა განაპირობა აზროვნების ცვლილება საქართველოשი. ეროვნული მოძ-
რაობის ლიდერები დღითი-დღე სულ უფრო და უფრო პოპულარულები ხდებოდნენ. ამ გარემოებით 
ისარგებლა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა „მეცნიერების“ კოლექტივმა 
და თხოვნით მიმართა საქართველოს მწერალთა კავשირს ზვიად გამსახურდია აღედგინათ საქარ-
თველოს მწერალთა კავשირשი. თუმცა კავשირשი აღდგენაზე უარი განაცხადა თავად ზვიად გამსა-
ხურდიამ, რადგან მისი თქმით, მას არ სურდა ყოფილიყო იმ ორგანიზაციის წევრი, რომელიც საბ-
ჭოთა კავשირის მწერალთა კავשირს ექვემდებარებოდა. 

1991 წელს ზვიად გამსახურდია საქართველოს პირველი პრეზიდენტი გახდა. ამჯერად თით-
ქოს არაფერი უשლიდა ხელს მის საქართველოს მწერალთა კავשირשი აღდგენას (ამ დროისთვის სა-
ქართველოს მწერალთა კავשირი გამოყოფილი იყო საბჭოთა კავשირის მწერალთა კავשირიდან), 
თუმცა საქართველოს ხელისუფლების მიერ 1991 წლის 2 სექტემბრის მიტინგის დაשლის שემდეგ 
ცალკეული მწერლები ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტობიდან გადადგომასაც კი მოითხოვდა. ამ 
მოვლენებიდან მალე, ზვიად გამსახურდიას იძულებით საქართველოს დატოვება მოუწია, საქარ-
თველოשი დაბრუნებული კი, გაურკვეველ ვითარებაשი მოკლეს (არსებობს თვითმკვლელობის ვერ-
სიაც). 2004 წელს, საქართველოს მწერალთა კავשირשი ზვიად გამსახურდიას აღდგენა დაგვიანებით, 
მაგრამ მაინც მოხერხდა, თუმცა ამ დროს ის 27 წლის გარდაცვლილი იყო. 
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მარიკა ჯიქია 
(საქართველო, თბილისი) 

თურქული ინტერფერენციის არალექსიკური მოდიფიკაციები ზოგიერთ                 
ქართულ დიალექტში 

 
რიგ ისტორიულ ვითარებათა გამო ქართული ენის ორ სეგმენტს – ინგილოურსა და იმერ-

ხეულს – განვითარება უხდება ერთმანეთთან ახლომდგომ ენათა – ანატოლიური თურქულისა და 
აზერბაიჯანულის გარემოცვაשი.  

ქართულ მეტყველებას (ერთი მხრივ – იმერხეულ-ტაოურ-მაჭახლურ-ნიგალურსა თუ ჩვენე-
ბურების ქართულს და, მეორე მხრივ – ინგილოურს) ამ ორი თურქული წარმომავლობის ენის გავ-
ლენით, ლექსიკური ერთეულების სესხების გარდა (რაც ენათა კონტაქტების ყველაზე რელიეფური 
 ედეგია), სხვა პარამეტრებიც – ფონოლოგიური, მორფონოლოგიური – რამდენადმე ერთნაირად ანש
განსხვავებულად ეცვლებათ. კერძოდ კი: როგორც ჰერელები, ისე დასავლელები უპრობლემოდ 
წარმოთქვამენ //-სა და //-ს – ანუ თურქულისა და აზერბაიჯანულისეული /ö/ და /ü/ ინგილოურსა 
და ჩვენებურების ქართულשი ადაპტირებულია და გვხვდება როგორც თურქულ ნასესხობებשი 
(გჲლი < თურქ. göl ’ტბა’), ასევე ქართულ სიტყვებשი: გლვა, წმა (ვა>; ვი>).   

 ი თურქული ენებისשი, ჩვენებურების ქართულსა და ინგილოურשი, ნიგალურשურשავש
გავლენით /ძ/ თითქმის ყველგან /ზ/-თია ჩანაცვლებული: ზვალი, ზველი, ბიზა და სხვ.  

თურქული მოდგმის ხალხებისათვის გადაულახავი არტიკულაციური მომენტია მარცვლის 
დასაწყისשი ორი ან მეტი თანხმოვნის წარმოთქმა. ამის გადასალახავად ორ თავკიდურა თან-
ხმოვანს שორის ჯდება ეპენთეტური ხმოვანი. שდრ.: שავשური ფილავი, ინგილოური שიტო, ჩვე-
ნებურების თიბლიზი, ტიბეტი (თბილისისა და ტბეთის ნაცვლად) და სხვ.  ქართული ფუძეთანხმოვ-
ნიანი სახელების სახელობითი და მიცემითი ბრუნვის ნიשნები გამქრალია როგორც სამხრეთ-
დასავლურ კილოებשი, ისე – ინგილოურשიც. 

ადგილის ზმნიზედები აქ და იქ სავსებით მყარი და თვითკმარი მოცემულობებია. თურქულის 
გავლენით ამ ზმნიზედების სემანტიკა დასაზუსტებელი שეიქნა სამხრეთულ დიალექტებשი და 
სრულად ჩანაცვლებულია აქשი, მაქשი, იქשი, აგზე, იქზე ფორმებით, რაც თურქული burada/ şurada/ 
orada-ს კალკია (bura ’აქაურობა’ + -da ’-שი’/-‘ზე’; şura ‘მანდაურობა’+ -da ’-שი’/-‘ზე’; ora ‘იქაურობა’ + 
da’-שი’/-‘ზე). ეს არ გვხვდება ინგილოურשი.  

მორფოლოგიური ინტერფერენციის რელიეფური მაგალითია ინტენსივის წარმოება ინგი-
ლოურשი: მოდელი აზერბაიჯანულია, მასალა – ეროვნული: კოხე – კო-მ-კოხე, უმა-რილო – უ-მ-
უმარილო, ღიაი – ღი-მ-ღიაი, ცარიელ – ცა-მ-ცარიელ და სხვ. სამხრეთულ დიალექტებשი ეს 
წარმოება არ שეგვხვედრია.  

 
 

გრიგოლ ჯოხაძე 
(საქართველო, თბილისი) 

ერთი ბიბლიური სიმბოლოსა და ალუზიის თაობაზე დავით აღმაშენებლის 
ისტორიულ ნარატივში 

 
მოხსენება ეხება ცხოველების სახეებსა და მათ როლსა და მნიשვნელობას ქართულ שუასაუკუ-

ნეობრივ ისტორიულ ნარატივשი. ევროპელი ინტელექტუალები მკვეთრად უპირისპირებდნენ კაცს - 
უფლის ხატად და მსგავსად שექმნილს, და ცხოველს - მას დაქვემდებარებულ, არასრულყოფილ და 
ზოგჯერ უწმინდურ არსებას. როგორც ჩანს, ეს მიდგომა პოპულარული იყო საქართველოשიც. 

დავით აღმაשენებლის ერთ-ერთი მთავარი ოპოზიციონერის, ლიპარიტ V ბაღვაשს მეისტორიე 
ძაღლს ადარებს, თუმცა ეს სახე ბიბლიური დისკურსიდანაა: მას ვხვდებით როგორც ძველ, ისე ახალ 
აღთქმაשი. როგორც კვლევამ წარმოაჩინა, ,,ძაღლინ, ერთი მხრივ, სიმბოლოა უპირო, ცბიერი, ურ-
წმუნო და უნდო ადამიანისა, მეორე მხრივ, ეს არის ციტატა პეტრეს მეორე ეპისტოლედან და, მესამე 
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მხრივ, ალუზია, რომელიც ძველ აღთქმისკენ, კერძოდ კი, სოლომონის იგავების წიგნისაკენ გვამისა-
მართებს. 

ძალზე მნიשვნელოვანია, ზუსტად ვიცოდეთ, საიდან იღებს სათავეს მემატიანის მიერ გამოყენე-
ბული ესა თუ ის მეტაფორა თუ სიმბოლო, რათა ისტორიული წყაროდან უფრო ზუსტი ინფორმაციის 
მიღება שევძლოთ. 

 
 
 

ლუდმილა ჰრიციკი 
(უკრაინა, კიევი) 

ბორის ტენი მე-20 საუკუნის უკრაინულ-ქართულ ლიტერატურულ 
ურთიერთობათა კონტექსტში: ჩახრუხაძის „თამარიანის“ უკრაინული თარგმანის 

შესახებ  
 

ნაשრომשი, რომელიც ემყარება უკრაინის ლიტერატურისა და ხელოვნების ცენტრალური სა-
ხელმწიფო არქივის მასალების שესწავლას, იკვეთება უკრაინელი მთარგმნელის, ბორის ტენის (მ. 
ხომიჩევსკის) გზა ქართული ლიტერატურისკენ, კერძოდ, დიდი שოთა რუსთაველის წინამორბედის, 
ჩახრუხაძის שემოქმედებისკენ; წარმოჩენილია პოემის როლი ქართულ שუა საუკუნეთა ლიტერატუ-
რაשი, მოტივაცია, უკრაინაשი ნაწარმოების რეცეფციის თავისებურებანი.  

ბორის ტენის - ტრაგიკული ბედის მქონე ადამიანის, პოეტის, ხელოვნებათმცოდნის, ანტიკუ-
რი და ევროპული ლიტერატურის მთარგმნელის, უკრაინული ბერძნულ-რომაული ეკლესიის დეკა-
ნოზის (УАГКЦ) სახელი ამჟამად ფართოდ არის ცნობილი არამხოლოდ სპეციალისტებისთვის, 
არამედ მკითხველებისთვისაც. ოსტატის გაკვეთილებს მიმართავენ ლიტერატურისა და 
მხატვრული თარგმანის ისტორიკოსები და თეორეტიკოსები. ასი ნათარგმნი ავტორიდან ბორის 
ტენმა უკანასკნელ ინტერვიუשი გამოყო ჰომეროსი, რომელიც „მახლობელი“ .... აღმოჩნდა, 
როგორც שემოქმედების ხასიათით, ისე სულით“. თარგმანთმცოდნეები აღნიשნავენ, რომ ჰო-
მეროსის „ილიადასა“ და „ოდისეას“, ესქილეს „მიჯაჭვული პრომეთეს“ მისეული თარგმანის שემდეგ 
„საეჭვოა, რომ ვინმემ ხელი მოჰკიდოს მათ .... ხელახლა თარგმნას“. ბორის ტენის მრავალმხრივი 
ინტერესები ვრცელდებოდა ევროპელი ავტორების שემოქმედებაზეც, იשვიათად კი „თარგმანებზე 
სსრკ ერების ენებიდან“. მაგრამ ბორის ტენის მიერ თარგმნილი ქართული ნაწარმოებები პრაქტი-
კულად არ მოხვედრილა მხედველობის არეשი, თუ არ ჩავთვლით მის მონაწილეობას ორტომეულის, 
„ქართველი ერის პოეზიის“ (კიევი, 1961) ანთოლოგიის მომზადებაשი. שემთხვევამ მაიძულა მიმემარ-
თა წიგნის - „გარდასულ საუკუნეთა პოეზია. მე-19 საუკუნე - მე-20 საუკუნის დასაწყისი“ - პირველი 
ტომისთვის. 

უკრაინის ლიტერატურისა და ხელოვნების არქივ-მუზეუმის ბიბლიოთკაשი שემოვიდა ფან-
ქრით שესრულებული ოცდაათგვერდიანი ხელნაწერი თავფურცლისა და სათაურის გარეשე. მისი 
კითხვისას მაשინვე ვიცანი ჩახრუხაძის ხმა და ამან მაიძულა დავბრუნებულიყავი ანთოლოგიასთან, 
რომელשიც שედიოდა ჩახრუხაძის პოემის ფრაგმენტების ბორის ტენისეული თარგმანები. მთარ-
გმნელთა წრეשი სიახლეს არ წარმოადგენს ის, რომ ნაწარმოებთა მნიשვნელოვანი ნაწილი שესრუ-
ლებულია პწკარედით. მთარგმნელთა שორის ძირითადად კარგად ცნობილი სახელებია. ბორის ტენი 
არ ყოფილა ქართული ლიტერატურის რეპრეზენტანტი: მ. ხომიჩევსკის მრავალრიცხოვან ფსევდო-
ნიმებს, რომლებსაც იგი იყენებდა გადასახლებიდან დაბრუნების שემდეგ, ძირითადად სპეციალის-
ტები იცნობდნენ. მაგრამ თარგმანი, მიუხედავად ჩახრუხაულის თავისებურებისა (ა. ხახანაשვილი) 
ან ש. ნუცუბიძის კვალდაკვალ, ათმარცვლიანი ლექსისა, რომელიც მაქსიმალურად არის მიახლოე-
ბული ხალხურთან, ბუნებრივად აღიქმებოდა, ყოველგვარი ხელოვნურობის გარეשე. ინტრიგა იზ-
რდებოდა, ვინაიდან საარქივო მასალის უმეტესი ნაწილი ფოკუსირებული იყო ანტიკური ლიტერა-
ტურის თარგმანზე, თარგმანის თეორიისა და პრაქტიკის პრობლემებზე, კერძოდ, ჰექსამეტრის 
გადმოცემაზე. ისიც უნდა მივიღოთ მხედველობაשი, რომ გარემოებათა გამო, მისი שემოქმედებითი 



 124

ცხოვრების გარკვეულ პერიოდებשი ავტორი იძულებული იყო მიემართა ფსევდონიმებისთვის, ქარ-
თული თარგმანები მის მთარგმნელობით პრაქტიკაשი არ ყოფილა שემჩნეული. მაשინ ჩნდება კითხვა, 
რომელზე პასუხიც ხსნის არამხოლოდ ბორის ტენის გზას ჩახრუხაძისკენ, არამედ მისი שემოქმედე-
ბითი ცხოვრების ცალკეულ ფურცლებსაც.  

წარმოდგენილ ნაשრომשი იკვეთება უკრაინელი მთარგმნელის გზა „თამარიანისკენ“; ნაწარ-
მოების სათარგმნად שერჩევის მიზეზები; მოტივაცია; როლი უკრაინელი ნეოკლასიკოსებისა: მ. 
ზეროვას, მ. რილსკის და ასევე მ. ბაჟანისა - რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ მისეული თარგმანის 
გაკვეთილებისა; საკუთარი გზის ძიება ავტორისეულ სტილისტურ და კომპოზიციურ გადა-
წყვეტათა მრავალფეროვნებაשი, საკუთარი მიდგომის שემუשავება ორიგინალური ნაწარმოების, 
ჩახრუხაძის „თამარიანის“ „მხატვრული დომინანტის“ გადმოსაცემად.  

ბორის ტენის არქივის, ეპისტოლარული მემკვიდრეობის שესწავლა საשუალებას მოგვცემს 
მთარგმნელის გვარი ჩაიწეროს მე-20 საუკუნის უკრაინულ-ქართული ლიტერატურული ურთი-
ერთობების ისტორიაשი; აქცენტი გაკეთდეს ინდივიდუალური მთარგმნელობითი პროექტის თავი-
სებურებაზე, მათ שორის, ქართულიდან უკრაინულად თარგმნის კონცეპტუალურ-მეთოდოლოგიურ 
პრინციპებზე. 
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Roin Metreveli 
(Georgia, Tbilisi) 

A Great Scientist and a Public Figure 
 

Ladies and Gentlemen, 
I must confess that it is very difficult for me to fully convey Academician Tamaz Gamkrelidze’s life and 

work, and right from the outset, I am asking for your pardon for all possible omissions.  
It is a matter of pride that this Congress of Kartvelological and Caucasian Studies is dedicated to Tamaz 

Gamkrelidze, an internationally acclaimed scientist and public figure, Member of the Georgian National 
Academy of Sciences, Member of the Russian Academy of Sciences, and Member of academies and linguistic 
societies in various countries of the world. 

I will try to give a brief overview of his biographical data. 
Tamaz Gamkrelidze was born on October 23, 1929, in Kutaisi, the city he loved exclusively. Several years 

ago, when traveling in West Georgia, we stopped in Kutaisi, right outside the house in the street leading to the 
Gelati Monastery. This was the house where Tamaz was born. How much love and affection the scientist felt 
looking at his home, changed, but still cherishing his childhood memories!  

In 1947, he graduated from secondary school and enrolled in the Faculty of Oriental Studies at Tbilisi State 
University. Still a student, Tamaz Gamkrelidze gained recognition as a talented researcher of history and 
structure of different types of languages. He made a substantial addition to the understanding of the Urartian 
language through his writings on the language. 

In 1952, Tamaz Gamkrelidze graduated from the University and engaged in scientific activities under the 
supervision of academician G. Tsereteli. Later, he was sent to Leningrad, where, under the supervision of 
Professor I. Dyakonov, he specialized in ancient Akkadian, Urartian and Hittite languages. 

Thorough knowledge of Semitic, Indo-European, Kartvelian and ancient languages of Southwest Asia, as 
well as vast general theoretical background allowed him to successfully defend his Ph.D. thesis on “Non-Indo-
European Elements of Hittite Language” in 1956. The thesis was highly appreciated and the Academic Council of 
the Institute of Linguistics recognized Tamaz Gamkrelidze as worthy of the degree of Doctor of Philological 
Sciences. 

In 1962 Tamaz Gamkrelidze defended his doctoral dissertation: “Hittite Language and Laryngeal Theory.” 
With this research, the scholar demonstrated that he was ready to resolve the key issues of the historical-
comparative grammatical analysis of the Indo-European languages. Tamaz Gamkrelidze was hailed as one of the 
pioneers of Hittite studies in the Soviet Union and garnered widespread acclaim for his contributions in this field. 

By providing a fresh explanation regarding the origin of Hittite writing from an ancient Akkadian source, 
Tamaz Gamkrelidze clarified the paleographic and orthographic characteristics of the Hittite system, which were 
unclear under the previous idea. 

Georgi Tsereteli and Georgi Akhvlediani, Tamaz’s tutors, took pride in him from the start: “A scholar of 
tremendous erudition and particular talent... Despite his young age, he has immediately acquired a position of 
distinction among the greatest linguists of our country,” - these are the words of the teachers, extremely 
satisfied with their apprentice. 

Academician Tamaz Gamkrelidze is the author of a number of works in the field of semitology, the ancient 
languages of Southwest Asia. His general linguistic interests included such key problems of theoretical linguistics 
as the nature of a linguistic sign, the verb-centric structure of a sentence, general principles of comparative 
reconstruction, the theory of writing, general philology, etc. 

The scientist’s works pay special attention to the analysis of languages of different systems, and in 
particular to the examination of the structure and history of the South Caucasian (Georgian) languages. The 
regularity of reflection of sibilant phonemes in the historical Georgian languages established by Tamaz 
Gamkrelidze is referred to in the special literature as “Gamkrelidze’s Law”. This law is important not only for the 
history of particular Georgian languages, but also acquires general linguistic and methodological significance as a 
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principle indicating the necessity of strict phonemic correspondences in establishing genetic relationships 
between languages, based on the non-Indo-European material. 

The monograph by Tamaz Gamkrelidze (co-authored with Givi Machavariani) “The System of Sonants and 
Ablauts in the Georgian Languages” was a new stage in Georgian linguistics. This study developed a 
fundamentally new concept of comparative grammar of the Kartvelian languages, the “New Paradigm”. The 
monograph was a great success and was released internationally, namely in Germany. Notably, Academician V. 
Zhirmunsky, a prominent linguist, considered the monograph as a “great scientific discovery” and emphasized its 
significance for both the theory of linguistics in general and the history of other languages (Indo-European in 
particular). 

There should not be any room for debate, if we claim that the fundamental two-volume book “The Indo-
European language and the Indo-Europeans: A Reconstruction and Historical Analysis of a Proto-Language and a 
Proto-Culture,” written in co-authorship with Academician Vjačeslav Ivanov, has a special place in Academician 
Tamaz Gamkrelidze’s biography. The authors were meritedly awarded the Lenin Prize. 

The assessment of two-volume book by Roman Jakobson, one of the founders of modern linguistics, is 
valuable: “It is definitely a pinnacle of the modern theoretical thought.” 

This fundamental research is actually a new paradigm of comparative-historical linguistics, which Tamaz 
Gamkrelidze called “typological comparative-historical linguistics” and whose idea was originally proposed by 
Roman Jakobson. 

Leading linguists from around the world highlight two key aspects of Tamaz Gamkrelidze’s writings: 
thorough discussion of the research topic and his aptitude for combining difficult linguistic theory issues with an 
in-depth examination of the material from the Indo-European, Kartvelian, and Semitic language families. 

His non-trivial approach to the interpretation of already established language facts is no less important 
feature for practical scientific studies. 

The authority of Academician Tamaz Gamkrelidze is generally recognized internationally: the scientist was 
elected a Foreign Member of the U.S. National Academy of Sciences, a Member of the U.S. Academy of Arts and 
Sciences, a Foreign Member of the British Academy, a Foreign Member of the Austrian Academy of Sciences; and 
an Honorary Member of the Saxon Academy of Sciences, an Honorary Member of Hungarian Academy of 
Sciences, and a Member of European Academy of Sciences and Arts. Tamaz Gamkrelidze was elected a Member 
of the American Linguistic Society, a Member of the European Linguistic Society (significantly, Tamaz 
Gamkrelidze served as the Society’s vice-president and president at different times), and an Honorary Member 
of the Indo-European Society (Germany). He was a laureate of the Humboldt Prize, and a laureate of the Ivane 
Javakhishvili Prize. 

Naturally, Tamaz Gamkrelidze was an active participant of international linguistic congresses and other 
important linguist forums, and regularly gave lectures and speeches at leading universities in Europe and 
America. 

His working career started at the Institute of Linguistics, where he headed the Department of Ancient 
Eastern Languages. Since 1960, he had headed the Department of Southwest Asian languages of the Institute of 
Oriental Studies. At the same time, he worked at Tbilisi State University. In 1964, he became a professor. 

He was elected first, a Head of the Chair of Structural and Applied Linguistics, and then, a Head of the 
Department of General Linguistics. I can’t help but to positively evaluate his work at the University. The relations 
I had with him as the University Rector were extremely significant to me. Many good activities were started by 
Tamaz Gamrkrelidze, but the links with many foreign universities were very significant. I would like to recall this 
one thing: at the end of August 1991, by Presidential Decree, Tamaz Gamkrelidze was named as the Acting 
Rector of the University. He never began to act in this capacity though, as this appointment was not agreed with 
him. 

In 1973-2005, Tamaz Gamkrelidze served as the Director of the G. Tsereteli Institute of Oriental Studies 
and was elected Academic Secretary of the Department of Language and Literature of the Georgian Academy of 
Sciences. In January 2005, Tamaz Gamkrelidze was elected President of the National Academy of Sciences. 
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In 1984, Tamaz Gamkrelidze was elected an Academician of the Academy of Sciences of the USSR, where, 
he acted as the Chairman of the Standing Commission on Phonetics and Phonology at the Department of 
Literature and Language. In 1988-95, he was the editor-in-chief of the journal “Voprosy Iazykoznaniya” 
(Вопросы языкознания; “Linguistic Issues”). He was President of the World Congress of Phonetic Sciences in 
Tallinn. 

In 1985, Academician Tamaz Gamkrelidze was elected deputy of the Supreme Soviets. He was a deputy of 
the Parliament of Georgia for several terms. He headed the Parliamentary Committee on Foreign Relations and 
the Coordinating Council of Permanent Parliamentary Missions. 

Tamaz Gamkrelidze’s involvement in the national movement of Georgia is a completely different subject. 
In the 1980s, Tamaz Gamkrelidze, so actively immersed in science, became an active participant of the national 
movement and played a significant role. 

His speech at the First Congress of the Supreme Soviets is unforgettable. When Tamaz Gamkrelidze 
revealed the higher echelons of the political and military leadership in the Soviet Union in a speech that was 
both daring and sage, it was like a thunder stroke.  

Tamaz Gamkrelidze’s speeches and press pieces showed his concern for the Academy of Sciences and his 
belief that the Academy should be a single national center of fundamental scientific research with a basic 
funding model, a unity of independent, autonomous scientific institutes and laboratories, and the highest state 
body in the field of science, under the patronage of the president of the country. 

It was crucial to approve the Law “On the National Academy of Sciences of Georgia” in 2007, the 
preamble of which emphasized that the Academy of Sciences was the legal successor of the Gelati and Ikalto 
Academies and continued their illustrious traditions. 

The new law made all educational institutions and research institutes of Georgia accountable to the 
National Academy of Sciences, authorizing the latter to evaluate their scientific activities. 

Now, a few words about the character traits of Tamaz Gamkrelidze. His life, and daily activities in 
particular are a vivid example of his devotion to the science, native country and nation. 

He was a man with a strong sense of responsibility. He was principled, demanding and punctual, and 
always considerate and sympathetic toward his colleagues. 

I recall Tamaz Gamkrelidze urging the Parliament and subsequently society in the 1990s to switch the 
name “deputy” to “parliamentarian” because the latter better captured the essence of a deputy. Although 
initially somewhat rejected, the term “parliamentary” proposed by Tamaz Gamkrelidze ultimately established 
itself and is commonly used today. 

One more issue to recall that deserved his attention. As it is known, the term “Zakavkazie” (Transcaucasia) 
was widely used in our country. Tamaz Gamkrelidze pointed out that the term was introduced by the northern 
neighbors, and “Zakavkazie” means the other side of the Caucasus for them, while is an improper term for 
southern countries. Tamaz Gamkrelidze was the first to suggest the term “South Caucasus,” which is well 
established today. 

Our society remembers Tamaz Gamkrelidze’s tremendous efforts to name Tbilisi University after Ivane 
Javakhishvili, and his great authority helped resolve this issue positively.  

Dear Sirs,  
Today, under the auspices of the Georgian National Academy of Sciences and the Ivane Javakhishvili Tbilisi 

State University, an International Congress dedicated to problems of Caucasian and Kartvelological studies 
opens. Two years ago, the pandemic prevented us from hosting such an event. We believe that the Congress will 
be fruitful and address significant, crucial problems. 

I am pleased to see experts of Kartvelian and Caucasological studies from different countries of the world 
participating in the Congress. They usually put a lot of effort into investigating the issues with our nation’s 
history, literature, and languages, and I thank them for this! 

I wish the Congress a success and hope it will produce significant outcomes! 
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Nino Abakelia 
 (Georgia, Tbilisi) 

The Study of Meaning Systems Associated with Hunting in Caucasian Beliefs,                           
Practices and Artifacts 

 
Hunting as an extraordinary phenomenon is considered a sacred activity. It is studied in several contexts - 

archaeological, ethnographic, economic, mythological, artistic, cultural, etc. The mythological context, which 
provides the backdrop of this article, is related to the beyond world and the theme of traveling to this world.  

In the archeological artifacts, attested in the Caucasus, which reflect ideas about the world, the close 
connection of the journey to the other world is manifested in hunting scenes, characteristic ornaments and 
image organization. 

The mentioned artefacts were considered in various ways, sometimes as imported, sometimes as 
borrowed and local artifacts. The article does not discuss where, when and under whose influence these items 
should have appeared in the Caucasus (it is limited to references to extensive literature on this issue). 

The paper based on mythological and archaeological contexts, on the one hand, examines and analyzes 
the ethnographic and folklore data related to hunting, in which the ancient Caucasian substrate is traced and in 
the center of which is the hunter and the Patron of the Beasts, which have been preserved under different 
names, and on the other hand, archaeological artifacts found on the territory of the Caucasus (belts, buckles 
rings and bowls).  

Both archaeological and ethnographic contexts point to a dynamic space that is much larger than the 
usual environment in which hunting rituals take place. 

The images of hunting-related objects in the mentioned artifacts or mythic-ritual system are considered in 
semiotic terms as iconic signs or symbols that are neither arbitrary nor random; ritual contexts containing 
semiotic systems are explored in local artifacts and sacred stories. 

The paper discusses how a material object (a belt, a buckle, a ring, and a chalice) is actualized in a ritual as 
a semiotic system and acquires a certain meaning in it.  

The paper examines the iconography of hunting in the context of ancient cosmogony, which goes beyond 
the framework of aesthetics and creates a cultural construction of hunting on material objects (attributes). The 
importance of hunting as such in a society in which the hunting of game was more than a means of survival in 
everyday life has been studied.  

To establish the meanings of the items placed in the context, the paper examines the relations of these 
items in the network of symbols. Their participation as items with a certain sign in the funeral ritual and the 
relationship of the program depicted on it with elite hunting are studied. 

The participation of these items in the elite burial ritual and the relation of the programs depicted on 
them to the elite hunt reveal the dual role of the sacral king-hunter and emphasize the unity of religious and 
political power of the king in the region.  

 
 
 

Revaz Abashia 
(Georgia, Tbilisi) 

Some Issues of Differentiation of the Kartvelian Radical Language 
 
The scheme of differentiation of the Kartvelian radical language is widespread in Kartvelology, which is 

based on the view of the earlier separation of Svan from the radical language and the assumption of Georgian-
Zan linguistic unity (M. Janashvili, G. Deeters). This scheme was developed mainly as a result of synchronous 
(only in morphology) and not of complex historical-comparative research, which is necessary for a reliable 
reconstruction of the historical situation of kindred languages. 
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In addition, there is not provided method of internal reconstruction, without which it is impossible to 
explain the structural changes of a particular language. Just using this method (in accordance with the historical-
comparative method) it is possible to explain the linguistic phenomena characteristic of Svan and which are 
significantly different from Georgian-Zan. As it turns out, such a different nature of Svan does not indicate its 
earlier separation from Kartvelian radical language, but is the result of historical transformations which took 
place in Svan. 

It seems that Common Kartvelian radical language was initially divided into two - Georgian and Zan-Svan - 
linguistic units. Georgian has more or less retained the structural model of the Kartvelian radical language, while 
in Zan-Svan there are phenomena different from the radical language, especially in the field of phonology 
(formation of back phonemes from front sibilant phonemes as a result of shifting of the articulation place...). 

At the next chronological stage, Georgian still did not undergo structural changes very different from 
radical language, and in Zan-Svan the second stage of such changes began (in phonology – shifting of vowels to 
back in Zan, systematic phonetic changes of consonants in Svan, as well as morphological-lexical differences...) 
as a result of what Zan-Svan linguistic unity is divided into Zan (Megrelian-Laz) and Svan languages. 

Thus, initially Zan-Svan linguistic unity was separated from the Common Kartvelian radical language (* 
kac-i ˃* kač-i) and the Kartvelian languages were represented as two linguistic units - Georgian (* kac-i) and Zan-
Svan (* kač-i). At a later stage, the Zan-Svan linguistic unity (*kač-i) was dissolved into Zan (*kač-i ˃ koč-i) and 
Svan (*kač-i ˃ *kaš-i *käš ˃ čạ̈š) languages.  

Thus, the scheme of differentiation of Common Kartvelian radical language can be presented as follows: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Arpine Abelyan 
(Armenia, Yerevan) 

Armenian and Georgian Communities in Iran: Parallels and Commonalities                       
(Historical-Comparative Analysis) 

 
 Armenian and Georgian ethnic groups were moved to different parts of Iran from the Safavid until the 

early Qajar period, either voluntarily or by force. The main wave of these migrations occurred in 17th century 
Safavid Iran.  

 Within the framework of the report, an attempt is made to present the study of the history of the 
Armenian community of Iran with a parallel examination of the history of the Georgian community of Iran, which 
will allow us to bring up and evaluate both the perceptions of the two peoples inside Iran, the characteristics of 
community formation, as well as their role and the formation of relations with the state. 

The Armenian community is one of the traditional and established communities in Diaspora. The 
Community has its strong both human and financial potential. It also includes various idelogical and social 
stratums. The Community is distinguished for its high level of maintaining the Armenian idendity. 
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The Georgian community of modern-day Iran is relatively small. The Georgian language and self-
awareness among other communities of Iran is vanishing or extinct. There are self-aware Georgians in northern 
Iran, in Mazandaran, and notably in the Behshahr county.  This latter group, however, no longer speaks 
Georgian, but is largely aware of its Georgian roots. Georgians live in other regions of Iran as well. 

In this report also attempted to show society related problems, the involvement of the Armenian and 
Georgian community in the socio-political, cultural and economic life of the country, intra-community concerns, 
the presence of Armenian and Georgian political parties in the community and their activities, the main 
functioning of the community forces, the issue of rights of the Armenian and Georgian religious minority and 
many other issues. 

 
 

David Akhlouri 
(Georgia, Gori) 

From the History of the Village Chkhuneti 
 
The old Georgian village, today the village of Chkhuneti is located in the right tributary of the Ksani in the 

Churtula gorge, on the right side, 35 km from Akhalgori and 17-18 km from Largvisi. 
Chkhuneti is one of the villages in the Churta Valley where Ossetians from the North Caucasus have been 

living since the 18th century. As Vakhushti Batonishvili points out, in Ksan they occupied the places where 
Georgian peasants used to live. 

The name of Chkhuneti is the same as that of other Ossetian villages in the Churta Valley. According to J. 
Gvasalia, the root of the name "Chkhu" must be derived from Megrelian, which means cow ... This opinion is 
reinforced by the fact that the field next to Chkhuneti is called Sadzrokhil. 

The presence of the neighboring villages of Jortisi and Chkhuneti once again underscores the high level of 
cattle development in this region and the rise to the forefront of animal worship.  

In the summer of 1772, the German traveler Guldenstedt personally visited Chkhuneti during his trip in 
the Ksani Valley. On June 30, he stopped in Largvis. The following day, he took the road to Imereti ... while 
traveling in the direction of Churti, he localized Tskuneti (as he calls himself). 

According to the German traveler, Ossetians can already be seen in Chkhuneti. It is difficult to say 
whether this village is considered among the 8 "Ossetian villages" mentioned in Ioane Batonishvili's Kartli-
Kakheti census, where they reside, because the Ioane 1803 royal census does not say anything about the 
population of Chkuneti. All the villages of Churtiskhevi mentioned by the Ossetians mentioned in the Russian 
chamber description of 1804 are mentioned in the royal description except Chkuneti.  

According to the first Russian cameral description, the Ossetians living in Chkhuneti belonged to the 
landowner Glakhi Pitskhelaurov (Pitskhelauri). In total, 9 families lived in the village of Chkhuneti, 44 men, 25 
women, had 34 days of arable land, 26 days - not used for arable land, 71 hay. They paid 60 rubles and 60 
copecks. 

Most of the Meladzes lived in Chkhuneti - 8 households, only one household was Nagadze. Surnames, like 
in Georgian, ended in - dze and were attached to the meaning of firt - son. The main occupation of the 
inhabitants was cattle breeding and sheep breeding. The tax that used to be high for tenants was paid to the 
landowner Pitskhelauri ...Among the sights of the village is the niche of the nineteenth century St. George. The 
inscription on the church bell informs us that ethnically Ossetian Meladzes settled there, but already with 
Georgian mentality, donate a bell and Bolnuri cross with Georgian Mkhedruli inscriptions to the new orthodox 
church of St. George built on the site of the old church (Bolnuri cross inscription dates back to 1843). St. George 
is depicted in the center of the cross. 

In the second half of the twentieth century, the Driaevs, descendants of the Meladzes, still resided in 
Chkhuneti, along with the Janigaevs and Muzaevs, who must have come from neighboring villages. 
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Ketevan Akhobadze 
(Georgia, Tbilisi)  

The Challenge of the 21st Century: the Impact of the Cultural Crisis 

on Society and Political Culture 
 

Today, in fact, is the 20s of the XXI century, and if we look at the historical development of mankind in 
these new dimensions, then we return to the end - obscure or "vague and repetitive" questions. The issues that 
anthropologists of all directions of the XIX-XX centuries thought about, debated, created theories, sometimes 
they were wrong or not at all wrong ... 

The paper is devoted to the issue of how the cultural crisis affects society and political relations, political 
culture. 

One of the main features of the crisis of modern culture is that it develops as a crisis of life, and if usually 
the crisis of culture - as a crisis of the spiritual sphere of human activity, affected only some aspects of it, now it 
is not limited to the cultural and spiritual sphere of public life. 

The consequences of the crisis have had a serious impact on world cultural development as a whole. 
Hence, one of its properties is its distribution throughout the Earth. On these issues, despite the common views 
(different), in this paper I will try to use the method of comparative research to show that the emerging culture 
crisis is not typical for any particular country or continent, it has affected absolutely every corner of the globe. 
All societies are inextricably linked not only with economic, political but also cultural relations. 

The crisis of culture and spirituality is intensifying for humanity, at certain stages. This crisis is still present 
in the world, the new wave of which started in 2008 ... There seems to be no time to think, because future 
messages are not only thought-provoking, but also disturbing! 

Therefore, we remind you once again that the answer to the question - "Who owns the future?" Has 
already appeared in the form of a message in the global world: if there is no culture, we will not have a future! - 
„No Culture, No Future”! 

 
 

 
Makka Albogachieva 

(Russia, St.Petersburg)  

The Experience of Cultural Interaction of Modern Georgians and Ingush 
 

The Ingush are natives of the Caucasus. However, the entire complex of sources currently accessible 
cannot fully cover the history of the Ingush people. The ethnonym Ingush (gIalgIa) is frequently used by scholars 
studying the early history of the Caucasian peoples to refer to Gargarey, Kists, Dzurdzuks, Tushi, etc. Researchers 
of a later period use the term Vainakhs, referring to Ingush, Chechens, and Batsby, further complicating the task. 

The renowned Caucasian expert E.I. Krupnov made a review of various sources and, citing the authors, 
reported that Khevsureti (Pkhovi), Kisteti and Chechnya, were all administratively a part of Kakheti in the 11th 
century and were subordinate to the Eristavi of Kveteri. A. N. Genko was even inclined to believe that "the most 
ancient center of the Chechen-Ingush national existence was modern Tushetia, which later became Geor-
gianized." Prince Vakhushti wrote that "the Kakhetians consider their Dzurdzuks, Gligvs and Kistins, but they 
have not known about this since the time they disappeared." “Whether the above-mentioned reports of 
Georgian written sources about dzuzuks rest on literary tradition or on oral tradition, they deserve complete 
trust, because it was during the reign of Parnavaz, married, by the way, to a dzuzuki, that Georgian-Nakh 
relations were characterized by extremely close contacts. This union was supposed to strengthen political ties 
between the two peoples and expand trade and cultural relations between them.  

As one of the Ingush legends has it, once there were three brothers Galga, Gurzhe and Gyabarte; from 
them, respectively, came the Galgai (Ingush), Georgians and Kabardians. The emergence of such a legend can be 
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explained in part by the fact that the Ingush in the late Middle Ages shared borders with Georgians from the 
south and Kabardians from the north and west, it can also be explained by the fact that the names of these three 
mythical brothers have initial sounds that are somewhat similar to one another (g, gI). Even if it seems 
improbable, the fact that the Ingush formerly referred to these two tribes as their brothers indicates that these 
peoples had had cordial and strong historical ties. 

The legends and narratives of the Ingush, provide a lot of information about the Ingush's migration to 
Georgia in the distant past, as well as about their departure from Georgia and return to their homeland.. 
According to renowned researcher N. Jalobadze, the Vainakh substratum stands out particularly when 
comparing the ethnogenesis of the Georgian people to that of other Caucasian peoples. Georgian chronicler 
Leonty Mroveli (IX century) claimed that Vainakhs and Georgians shared a common ancestor. The kinship of 
these peoples is proved by weighty archaeological, anthropological, linguistic, folklore and ethnographic data. 
Mutual influence was quite strong as evidenced by the relics of the Ingush toponymy in present-day Western 
Georgia, particularly in the areas adjacent to the pass routes between Western Georgia and the Central 
Caucasus, the same is evidenced by the elements of the Ingush speech in the Western Georgian languages. The 
genetic affinity between Georgian highlanders and the Vainakh inhabitants of the North Caucasus is also clearly 
traced in the monuments of the material culture of these peoples. Thus, residential and combat towers, crypt 
structures of Tusheti, Khevsureti and Pshavi bear a striking resemblance to the Ingush buildings in terms of 
masonry technique and construction “Khevsurs and Tushins believe that the construction skills (building towers) 
were brought to them by the Ingush”. The Caucasus has a unique socio-cultural community that distinguishes it 
from other civilizational systems and unites the different nationalities living in this region.  

 
 

Issa Almazov 
(Russia, Ingushet Republic, Magas) 

King of Kartli Vakhtang VI in the History of Secret Diplomacy 

between the Russian Empire and Persia 
 

The Russian Empire attached great importance to attracting the rulers of Georgia, who were sick and tired 
of Persian dominance, to the side of Russia when determining its priorities in the Caspian Sea and the Middle 
East in the second half of the 17th and first half of the 18th centuries and in the implementation of foreign policy 
with Persia. 

 Vakhtang VI, the king of Kartli (September, 1675 - March, 1737), became one of such rulers who 
appeared on the horizon of Russia’s foreign policy at that time. He held a noteworthy position among the 
cultural and governmental figures of Georgia in the 17th and 18th century as both a writer and a lawmaker. 
Being the ruler of the Kingdom of Kartli, he was an adherent of a military-political alliance with Russia, seeking to 
use her assistance to free Georgia from Persian invaders.  

After participating in Persian campaign of Peter I, in early November 1724, King Vakhtang VI left for Russia 
with a large retinue and settled in Astrakhan. The Russian government sought to use the capabilities of Georgian 
king and his desire to assist St. Petersburg in its political undertakings in the Caucasus and Persia. During his stay 
in Astrakhan, diplomatic trips (by sea) to Persia were twice planned and organized with important assignments 
from the Russian government. Thus, in 1726 and 1728 King Vakhtang VI was delegated with diplomatic missions 
to Persia. In the first case, it was reported in the rescript of Empress Catherine I that only Vakhtang VI thanks to 
his familiarity with Persian affairs, could persuade the Persian Shah Tahmasp Kuli Khan (the future Nadir Shah) to 
support Russia (RGADA. F.4, op.1, d.51, l.12ob.). In the second case, by order from Emperor Peter II, he hastily 
leaves (by sea) from Astrakhan to Persia, accompanied by an associate of the emperor, General-in-Chief Prince 
V.V. Dolgorukov, with whom King Vakhtang VI should have consulted on all matters.  

In the Central State Archive of the Republic of Dagestan (CGA RD. F.379, op.1, d.2, ll.82-89), the author 
identified original hitherto unknown archival documents to the scientific community of the Caucasus and 
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Georgia, containing the correspondence of King Vakhtang VI with Emperor Peter II , Prince V.V. Dolgorukov and 
Astrakhan Governor I.A. Volynsky. The documents refer to the period of 1728, when he was active in Russia’s foreign 
policy service. The present review of the correspondence of King Vakhtang VI may be of interest to Caucasian scholars 
and the historical studies of Georgia due to its scientific novelty and originality.  

The main content of the correspondence, which consists of four surviving letters, is: the first letter (ll. 88-88v.) 
informs about the upcoming mission of the King of Kartli Vakhtang VI, indicating the safe route to Persia, bypassing 
“the places where there are dangerous pestilences” and keeping the king safe for himself and those accompanying 
people from “pestilence”. The fears of Emperor Peter II regarding the "pestilence" were not groundless. In the 
previous year, 1727, an epidemic of plague and cholera that spread in the Caspian regions of southern Russia and part 
of the mountainous lands of the North Caucasus significantly devastated these regions. The letter is dated March 30, 
1728.  

The second letter (ll. 82-82v., 83) dated April 22, 1728 from Astrakhan, is sent by Vakhtang VI to the Governor 
of Astrakhan and covers the king's return on ships from Persia to Astrakhan and his subsequent travel on ships up the 
Volga to Moscow for a report to Emperor Peter II. The governor informs the king that due to the newly emerged 
"dangerous illness", his further trip to Moscow may be delayed. However, the governor is reassured by Vakhtang VI by 
saying “I am well” and “if my people become ill, I was ordered to leave such people, and go further by myself,” and 
“it’s impossible for me not to go to Moscow by my own will.” In the final part of the letter, Vakhtang VI asks the 
Governor of Astrakhan to deliver his luggage from Gilyan, and also to provide a safe place for temporary residence (in 
Astrakhan) to his brother Semion with his people before he is called (by the tsar) to Moscow. The king also informs the 
governor that “his trustworthy Prince Rostom, is there to take [letters] from him and send me [news] about him while 
the Georgians reside there. So, he resides until the Decree of the letter sent to His Highness Field Marshal Prince 
Vasily Vladimirovich Dolgorukov, and please send him [Prince Rostom] without delay. The letter is signed: "Always 
benevolent, Your King of Georgia." (signature in Georgian).  

The third letter, a response (ll. 84-84v., 85) of the Governor of Astrakhan to King Vakhtang VI dated April 24, 
1728, informs him, upon returning from Persia, to avoid "dangerous places" (due to the epidemic of plague and 
cholera) and continue on to Moscow up the Volga through Krasny Yar or to Tsaritsyn on their ships.  

The fourth letter (pp. 86-86v., 87) of Tsar Vakhtang VI to the Governor of Astrakhan dated April 26, 1728, in 
connection with his concern about the spread of the plague and cholera epidemic in the region from the sea and 
steppes, informs him “my people are not infected and I didn’t visit dangerous places and has no contacts with anyone 
from dangerous places, therefore they intend to move further along the Volga, directly to Moscow without stopping, 
because he brought good tidings to the emperor from his trip to Persia. Here, in this letter, there is again a mention of 
Prince Rostom Polavandeev (Prince Rostom Palavandov (Palavandishvili), an entourage from the retinue of King 
Vakhtang VI. In 1723, he saved the king from Lezgins attack), who has letters to him, which “can be taken from 
him and sent to me and please, keep the aforementioned prince in Astrakhan before receiving my letters.”  

Until 1736, king Vakhtang VI headed several diplomatic missions to the South Caucasus and Persia with 
the goal of enhancing the political influence of Russia in these regions. Petersburg highly appreciated Georgian 
king’s contribution to the foreign affairs of the empire. In October 1735, the Astrakhan Governor I.P. Izmailov 
received a decree from the Governing Senate on the full provision of state support for Vakhtang VI and his family 
and retinue. He spent the last years of his life in Astrakhan. He passed away on March 26, 1737 and was buried 
in the church of Assumption in the Astrakhan Kremlin. 

 
 
 

Andrew Andersen 
(Canada, Victoria) 

Territorial Formation of Georgian Democratic Republic (1918-1921) 
 

The paper covers historical and legal aspects of the territorial formation of Georgia during the period of 
the First Republic (1918-1921) That includes brief analysis of how and under which circumstances a number of 
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territories often disputed with other parties became parts of Georgia during the specified period. The paper also 
touches on a few territories that were claimed by Georgia but never came under its control. The territorial losses 
of Georgia which occurred as a result of the Soviet-Georgian war of 1921 and the sovietisation that followed, are 
also listed in the paper. 

Within the last 30 years, quite a few papers and books have been published both in English and in other 
languages in which the authors focused on researching and analysing historical and political events that resulted 
in incorporation of several specific territories into the First Republic. However, none of them seem to deal with 
the territorial formation of Georgian Democratic Republic as a whole. 

The research method of the paper has been based on the case studies using archival materials, memoirs 
of major political and military figures who were direct participants of the events that led to incorporation of 
certain territories into Georgia, as well as on the research articles and books previously published on the related 
topics. 

The main findings of this research indicate that practically none of the territories within the interna-
tionally recognized borders of contemporary Georgia have become part of it as a result of military aggression or 
the suppression of the will of the majority of their population, while their incorporation into Georgian state was 
confirmed by several international treaties. Accordingly, none of the above territories can be subject of legal and 
even moral dispute. At the same time, from the historical perspective, there is no single part of contemporary 
Georgia that had not been part of this country in the recent or distant past. 

Doing research in the field of the territorial formation of Georgia and the related questions sems to be of 
vital importance today in view of the aggressive policy of contemporary Russian Federation which since the 
dissolution of the Soviet Union in 1991, has been aimed at dismemberment of Georgia, annexation of her 
territories and, in fact, at the desovereignization of it as a free and independent nation. Alongside with the 
military aggression, the above policy of the Kremlin is based on omnipresent and intrusive propaganda as well as 
on falsifications of history the latter being possible due to the fact that both modern and contemporary history 
of Georgia still remains understudied and underresearched. 

 
 
 

Avtandil Arabuli 
(Georgia, Tbilisi) 

"The Georgian Language Thesaurus" and the Latest Tasks of Georgian                             
Lexicology-Lexicography 

 
Academician Tamaz Gamkrelidze planned and successfully implemented a number of large-scale scientific 

projects during his long and productive life. The only such large-scale idea, which the scholar wanted to 
implement on the basis of the legacy of the commission for defining the academic text of "The Knight in the 
Panther’s Skin" (the "Rustaveli Committee" at the moment) and which remained unfulfilled, is the project "The 
Georgian Language Thesaurus". 

"The Georgian Language Thesaurus" (Greek: thesaurus "treasure") is a multidimensional scientific idea, 
which, first of all, implies the compilation of a historical dictionary of the Georgian language; But the purpose of 
the project is not only this valuable task of course. The need to solve several basic or constituent scientific tasks 
has been identified: 

1. First of all, it is necessary to provide these lexical works with appropriate textual bases, for which, solid 
literary sources created according to the traditional principles of academic publications require a substantially 
new way of editing.  

2. For the software of lexical works, it is necessary to develop general principles of structuring textual 
data. 



 135

3. The necessary condition for the lexical processing of the material is the maximum unification of the old 
Georgian orthography. 

4. It is necessary to have a uniform rule and system of citing sources (unified chronobiography). 
The laying of the foundation of Thesaurus has shown that the lemmatization of old Georgian data is an 

independent task and the similar processing of new Georgian data should be related to it in a certain way, in 
accordance with the principle of historicism. Most importantly, at this stage there is a fairly solid database of old 
Georgian lexical data (lemmas). 

At the same time, within the framework of the tasks of lemmatization, on the basis of the old Georgian 
dictionary, "The Knight in the Panther’s Skin”" was processed as a kind of "bridge" in terms of the history of the 
Georgian literary language. 

For the initial presentation of the modern Georgian language data, the Georgian translation of "Gargantua 
and Pantagruel" was taken as a test textual base and autonomously processed as a sample with an archaic style 
and rich lexical data. 

The lexicographical processing of new (post-12th century) texts has revealed two independent tasks 
related to the project: 

A) Compiling symphony-dictionaries of separate monuments (The symphonies of the Bible and 
"Gargantua and Pantagruel" are being actively created). 

B) For the first time in the Georgian reality, a dictionary of the syntagms of "The Knight in the Panther’s 
Skin" is being compiled, which will be the basis for similar works for separate authors or a unified linguistic 
database. 

The mentioned tasks for "the Georgian Language Thesaurus" clearly present the multifaceted work 
related to the scientific direction. As a result of the phased implementation of this project, a credible foundation 
will be created: 

- For historical and historical-etymological dictionaries of the Georgian language; 
- For various electronic dictionaries of the Georgian language; 
- For Old Georgian and New Georgian Spellcheckers; 
- For grammatical (morphological and syntactic) modeling of the Georgian language; 
- For automatic translation programs, etc. 
 
 
 

Goneli Arakhamia 
(Georgia, Tbilisi) 

For The study of the List of New Kartlis Tskhovreba (History of Georgia) by Palavandishvili 
 
The list of new Kartlis Tskhovreba (History of Georgia) by Palavandishvili is a written monument of a 

complex structure. The first layer of the text of the manuscript was transcribed in 1761 by Zakaria Mikadze, a 
priest of the Sioni Church. By this time, conditionally the first part of the rewritten text, from the beginning 
(Preface by the “Learned Men” Commission) through the enthronement of Georgian King George V the Brilliant, 
textually follows King Vakhtang’s edition of new Kartlis Tskhovreba, more precisely an earlier version of the 
edition, preserved in the list by Rumyantsev and its transcribed copies, while the second part of the manuscript 
describing the history of Georgia in the XIV-XVII cc. is not Vakhtang’s edition, but its altered version, belonging 
not to the “Learned Men”, but to another, later-time editor (of the 1740s). In the same year (1761), priest 
Zakaria included a sizable fragment of an earlier manuscript of new Kartlis Tskhovreba (conventionally named 
Urbnuli) in its original form in the first part of his rewritten text (59 pages telling the stories from the pre-royalty 
era through the times of the tenth King of Kartli). 

Almost four decades later, in 1798-1800, the scribe, now Bishop Zakaria of Nekresi, Ambrosi in the past, 
completed his manuscript with new inserts, which as early as 1761 he had placed on the margins and glued 
sheets of so-called first part of the manuscript bound in a book. These inserts include the following stories: 
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Customs and traditions common in pagan Kartli (P5r-v); Departure of Elioz, a Jew from Mtskheta, to Jerusalem to 
attend the gathering of Jewish law scholars to discuss the teachings of the Christ, and the precepts of Elioz’ 
mother; Casting of the lot for the Christ’s garment and bringing it to Mtskheta by the Jews of Mtskheta (P16r); 
By the revelation of the Christ, the Holy Virgin became the Patron of Georgia (P15c); Acts of the Apostle St. 
Andrew in Georgia (P17r-v-18r-v); By the decision of Justinian Caesar, from now on, instead of Greeks “the 
Kartvelian dynasty shall be the Catholicoi of the Church of Kartli” (P83r-v); The campaign of the king of Kartli 
against the Kaskians by another order of Justinian; Condemnation of Origen and his views at the Fifth 
Ecumenical Council; Conversion of the Abkhazians under Justinian (P88r-v); Miracle of the Icon of Our Lady of 
Atskuri during the Campaign of Heracles Caesar (P91r); Patriarch of Antioch grants the right to the Church of 
Kartli to consecrate Catholicoi; Consecration of Bishop John of Gothia by the Catholicos of Kartli (P92r); Equation 
of the Church of Kartli to the World Apostolic Churches by the Sixth Ecumenical Council; Recognition of the 
boundaries of the Church of Kartli and affirmation of the Catholicos’ authority (P94r); Annals of Rusudan’s 
demise (P191r). 

The above-mentioned inserts were included in Palavandishvili’s list from the list-type manuscripts by 
Baratashvili and Queen Nino of Mingrelia, which are the latest edition of the new Kartlis Tskhovreba (dated by 
1740-50s). 

 
 

Rusudan Asatiani 
(Georgia, Tbilisi) 

Functional "Clusters" of Linguistic Forms at Different Linguistic Levels in Georgian 
 

The main task of structural linguistics is to identify and describe the relationship between the "Signifier" 
and the "Signified" of the "Sign". The study of these relations is effective if all three aspects of the sign are taken 
into account, both syntactic or semantic, and pragmatic. 

Foregrounding of the pragmatic aspect implies a shift in emphasis from the meaning of the sign to its 
functions: in the functional approach, the sign is analysed not only from the point of view of its meaning and 
form but also from the point of view of its functions in the language system. 

From a functional point of view, it becomes clear that sometimes a one-to-one correspondence between 
the signifier (res. value) and the signifier (res. form) cannot be established, since it may be that 

1. the form of one linguistic sign expresses several meanings at the same time; And, vice versa, 
2. different forms of various linguistic signs express one function, and these signs function as one unit in 

the language system. 
Patterns of such morphemes are common in so-called fusion languages, where one morpheme expresses 

several meanings at the same time; For example, in the Georgian language, a morpheme -s denoting III-Person 
of a Subject simultaneously expresses a set of meanings: either {S, III, Singular, Active Verb, Present}, or {S, III, 
Singular, Subjunctive Mood}. Such cases of fusion (one form  several meanings) are quite common in the 
grammatical system of the Georgian language and are even properly analysed. However, the second case: {one 
meaning/function  several forms} – is less identified and studied in Georgian. At the level of phonology, the 
so-called Harmonic Complexes identified and studied by Akhvlediani are an example of such clusters. 

The paper reveals and analyzes examples of such "Functional Clusters" in Georgian at the level of 
morphology (e.g., Passive forms, Causative, Perfective) and/or syntax (e.g., One type of NP, Subjunctive Mood). 
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Nana Bakhsoliani 
(Georgia, Tbilisi) 

The Notion of Border in the Bible 
 
1. The history of the formation of state borders can be found in various books of the Old Testament - the 

Books of: Tobias, Judith, Esther, Job; Psalms, the book of Proverbs; Ecclesiastes, the Wisdom of Solomon; Books 
of the prophets - Isaiah, Baruch, Ezekiel, Kings 1, 11, 111, IV, Book of Chronicles I, II, Ezra I, II, III, Pentateuch of 
Moses, Joshua, Judges, Ruth, Numbers. In ancient times, neighboring countries were separated from each other 
by natural and difficult-to-cross borders such as forests, rivers.... Making/defining a border in the books of the 
Bible is an act of God. A monument, a mountain, a cave, sea, village, desert can be defined as border. 

2. After leaving Egypt, Jewish people had to cross the desert road to enter the Promised Land. In the 
author’s opinion, this had a symbolic and mystical significance. The people encamped in the desert “near the 
mountain of God” (Exod. 18: 5). Mountain, rock, is the place from where the existence of the Lord is experienced 
by Moses. This is Mount Sinai. After the Ten Commandments were given, Mount Sinai was called Desert Sinai, 
thus the mount took the name of the desert –Mount Sinai, Sinai Desert.  

3. The author also draws attention to the important circumstance that border in both singular and plural 
indicated the outline of the country, “side”, “coast”, “limb”, “mouth”, “limit”, “rock”, “lip” (as a natural border) 
are found in many passages of the Old Testament in the sense of border or territory, thus, “limit”, “mouth”, 
“edge”, “end”, “hand”, were used in various applications, both literally and figuratively, and denoted spatial and 
ideological concepts. 

4. As a result of the study, the author comes to the conclusion that the concept of border in the Bible, 
expresses ethnic, religious and political heritage along with geographical. Border established divine order within 
itself, that is civilization which was separated from outer lands and the peoples living there by national identity 
and religion, border separated and confronted two worlds, and at the same time, it was a paradoxical place 
where they connected with each other. Without borders there is no order, law and justice.  

 
 

Miranda Basheleishvili 
(Georgia, Tbilisi) 

New Regional Challenge for Iran 
 

The strategic region of the South Caucasus has occupied an important place in Iran's regional policy for 
centuries. The political and economic importance of this region has grown much more in the modern world. 
Current events taking place in the South Caucasus affect the security, economy and political agenda of Iran. One 
of the most important events in this regard was the large-scale escalation of the Karabakh conflict in 2020, 
known as the second Karabakh war. Nowadays the political and economic role of the region is even more 
increased. The current regional events affect Iran’s security, economy and political agenda. One of the most 
important events in this regard was the escalation of the Karabakh conflict in 2020, which is known as the 
second Karabakh war. 

 Shortly after the outbreak of the second Karabakh war, the representatives of the Iranian government 
called on the parties to settle the situation through negotiations and express their readiness to act as a 
mediator. The Islamic Republic of Iran supports the territorial integrity of Azerbaijan and its internationally 
recognized borders.  

The Islamic Republic of Iran continues to place a high priority on putting an end to the conflict and 
maintaining the region's stability. The agreement signed between Azerbaijan and Armenia after the second 
Karabakh war leads to change the existing de facto borders in the South Caucasus. This creates new challenges 
for Tehran in the border region. According to abovementioned deal the presence of the Russian peacekeepers 
and potential new transportation routes fundamentally reshape the political order of the South Caucasus. This is 
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not in the interests of Iran’s regional policy and pushes Tehran to intensify its political, economic and cultural 
activities in the South Caucasus.  

  
 

Rana Bayramova 
(Azerbaijan, Baku) 

The Struggle Against Religion in Azerbaijan and Nariman Narimanov (1920 s) 
 

 The struggle against religion and believers in Azerbaijan after the April 1920 coup, especially the 
disregard for the democratic principle of freedom of conscience, provoked strong protests among the 
people, as well as among the influential clergy. The facts and archival materials show that as the Soviet 
power was strengthened, the freedoms they promised to the peoples were forgotten, the moral and ethnic 
values preserved for centuries and passed down from generation to generation were erased, and 
authoritarian and totalitarian measures were taken. Attitude towards Islam was one of the main issues of 
Narimanov's policy and took an important place in the views of national statehood. He repeatedly 
protested. He believed that it would be a great mistake to look at Islam as a theory that seeks to hinder 
culture and progress. 

 

 
 

Tamar Belashvili 
(Georgia, Tbilisi) 

Aleksandre (Shura) Bandzeladze's Illustrations for the Vepkhistqaosani 
 
Aleksandre (Shura) Bandzeladze is one of the most notable Georgian artists of the 20th century who 

worked on the illustrations of the Vepkhistqaosani. This series of works created for the Vepkhistqaosani in the 
1990s, left unfinished. However, the number of individual, finished works provides a basis for bold discussion on 
this theme. The artist's wide expertise, which he acquired while working on church paintings, was reflected in 
Vepkhistqaosani with amazing power. It appears to have brought together secular and religious currents, found 
agreement with many prior issues, the theme of illuminating a medieval book was strengthened, and, at the 
same time, an oriental cultural layer attached to Georgian reality.  

Shura Bandzeladze became the first Georgian artist after David Kakabdze, who chose abstraction as one 
of the main languages of his work. While working on the illustrations of the Vepkhistqaosani, he again returned 
the form to the surface of the canvas. The illustration made it clear that the artist managed to combine all his 
previous creative endeavors into this single piece and create his own version of the text that was both 
aesthetically and visually adequate.  

When working on Vepkhistqaosani, the artist the artist eventually succeeds in freeing himself from all 
artistic. Be it nearly all European and American artistic movements of the first half of the 20th century, academic 
painting and a program in the style of socialist realism, church painting and sculpture, book illustration and 
secular monumental painting, and who can count how many more, a strong, self- sufficient, rather individual 
spoken language, an infinitely wide scale of thinking and his own artistic-stylistic version of the perception of the 
world - these are Shura Bandzeladze's illustrations for this poem.  

It should also be noted that Aleksandre Bandzeladze not only illustrates this work, but he is also the 
copyist of the text. He combined the handwritten text with the artistic compositions and thus created a single 
artistic composition of the book, a collection of medieval manuscripts. The historical tradition of text illustration, 
the modern colloquial language of design and the artistic "project" implemented at the initial stage of the 
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collapse of totalitarianism, which, if it were not for the post-Soviet reality, would have taken its place among the 
outstanding examples of postmodernism - these are the illustrations created by Aleksandre (Shura) Bandzeladze 
for Vepkhistqaosani. 

 
 

Naira Bepievi 
(Georgia, Tbilisi) 

Mother's Worldview in the “Poem of the Tiger and the Knight” 
 

In world folklore, there is a rare case when a mother whose son was killed recognizes the courageous 
qualities of the killer, even feels some pity for him and a desire for compassion and sharing his mother’s grief. In 
the work, we will specifically discuss the image of a woman, a mother in one of the ballads - "The Poem of the 
Tiger and the Knight." A grieving mother mourns her son who died in a combat with a tiger. At the same time, 
she mourns the tiger that killed her son, recognizes his intrepid qualities and even shares his mother's grief. “The 
Poem of the Tiger and the Knight” attracts attention first of all to those humanistic ideas that introduce us to the 
worldview of a woman, a person with lofty morals who has risen to incredible heights of humanity and 
forgiveness.  

In Ossetian folklore, a mother, along with her deceased, mourns the grief of other mothers, although here 
it is not the mother of her son's killer. In general, in such a tragic situation, the mother finds the ability to 
empathize with other mothers, express extreme grief and mourns them too.  

 
 
 

Oliko Beridze  
(Georgia, Tbilisi) 

Socio-Economic and Political Life of Ethnic Minorities 

(According to the Historical Writing of Agathias Scholasticus) 
 

The Eastern Roman Empire of the 5 th -6 th centuries represented a state formation extended over a very 
large territory, artificially united by conquest of mainly different ethnic tribes. This was an artificial conglomerate 
of different tribes and peoples, who had lived peacefully according to their own way of life before the 
appearance of the invaders on their lands, but fell victim to the aggressive policy of the Empire. There is a long 
list of the national minorities about which historian Agathias Scholasticus narrates sometimes in detail, 
sometimes moderately, with a few strokes. Agathias states at the beginning of his work that when relating the 
events of the past he will focus attention only on the truth and impartial coverage of stories and events. The 
article will discuss the evidence of Agathias, the objective reality of the Laz, the Chans and other ethnic 
minorities. Some tribes have a king, have a deliberative council, are characterized by mutual respect. They try to 
resolve issues peacefully, by diplomatic adjustment, they practice craftsmanship, have the historical memory 
and are proud of their past, are distinguished by their bravery. Some tribes cannot forgive the insult to the 
invader and, in Agathias view, fall victim to their arrogance, some tribes have legalized socially distinctive signs, 
have their own distinctive weapons, military tactics, and also other characteristic features of socio-economic life. 
Agathias justifies the policy of conquest of the Empire, but tries to be right, does not hide the shortcomings of 
the Romans, often their unjustified cruelty to the conquered tribes, due to which, e.g. the Laz, and not only 
them, find it difficult to accept the Romans and to tolerate their policy and way of life.  
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Vladimir Besolov 
(Russia, Republic of North Ossetia, Vladikavkaz) 

Architectural Morphotypes of the Ancient Central Structures of the Mountain Belt of 
Euroasia in the Light of a Scientifirc Concept of T.V. Gamkrelidze – V.V. Ivanov 

 
The determining potential of the scientific concept of T.V. Gamkrelidze - V.V. Ivanov when comprehending 

the traditional architecture and construction equipment of the South and Greater Caucasus. For each stay in 
Georgia, the author of these lines, the primary goal has always been to visit TbSU. I.A. Javakhishvili, Institute of 
Economics of the National Academy of Sciences of Georgia and the building of the Presidium of the National 
Academy of Sciences of Georgia of my senior friends and wonderful Georgian colleagues in the field of 
humanitarian and complex science, including meeting with Tamaz Valerianovich Gamkrelidze and Roin 
Viktorovich Metreveli, having a conversation with each of them, learning about scientific innovations in kartveli 
and in the development of a new hypothesis, not at all, but a concept, theory, doctrine about the ancestral 
home of the Indo-European tribes, the Indo-European proto-language and proto-culture! 

The author of these lines is forever grateful to T.V. Gamkrelidze and V.V. Ivanov, because with the advent 
of their comprehensive and fundamental theory about the area of origin of the Indo-European proto-language, 
or the base language, about the filiation of the Indo-European dialect community and the irradiation of 
migration waves of the most ancient tribes, carriers of the Indo-European language and culture, they managed 
to interpret a number of important scientific problems that previously gaped with a white lacuna in world 
architectural studies, namely: to determine the era of the primary area of origin, stages of formation, stages and 
vectors of distribution of architectural morphotypes of the most ancient centric structures - dwellings, tombs 
and sanctuaries erected on the territory of Armenia, Eastern Georgia and in the middle, central part of the 
Greater Caucasus by local, autochthonous tribes and indigenous mountain peoples. 

For representatives of archeology, ethnology, historical anthropology and architectural studies, the 
intensity of the controversy is still unabated when comprehending the immanent essence of the architectural 
morphotypes of the most ancient centric structures erected in the middle zone of the Greater Caucasus. After 
all, the question of when and in what ways the most ancient Indo-Europeans living on the territory of the Central 
and South Caucasus turned out to be important? Do the Armenians, Ossetians and their ancestors have anything 
to do with the construction of truly unique architectural morphotypes of the most ancient centric structures in 
the territory of the South and Central Caucasus - dwellings, tombs and sanctuaries? After all, these, at first 
glance, seemingly primitive structures of traditional architecture and construction equipment have no analogues 
in the world history of architecture and construction equipment! 

Since his student years, the author of these lines has been tirelessly interested in the question: who 
exactly is the creator and bearer of a completely unique ethnocultural constructive and artistic tradition of 
organizing a closed architectural space of a centric configuration of composition with a predominance of a 
geometrically clear core of centrism and a centric internal structure of a clearly expressed axis of verticalism? 

Based on an in-depth understanding of the truly innovative scientific concept of T.V. Gamkrelise - V.V. 
Ivanov, the author of these lines managed for the first time to determine the origin, the period of formation and 
the area of distribution of unique architectural morphotypes of the most ancient centric structures - dwellings, 
tombs and sanctuaries, in a comparative comparison and context of the area of origin and the era of filiation of 
the Indo-European dialect community, as well as the irradiation vectors of migration waves of the most ancient 
tribes - carriers of Indo-European dialects from the original habitat in Western Asia to the historical places of 
their settlement in Eurasia. 

The terrestrial realities of traditional architecture and building technology of the countries and peoples of 
the Balkan-Caucasian-Pamir mountain belt of Eurasia that ennoble the biosphere are undeniable, visible and 
weighty evidence of the scientific concept of T.V. Gamkrelidze - V.V. Ivanov in world Iranian studies, Armenian 
studies, Caucasian studies and Indo-European studies in general. 
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An absolute constant is undeniable and unshakable: Academician Tamaz Valerianovich Gamkrelidze has 
been and will forever remain in the history of Georgia and Russia an outstanding linguist, a major orientalist - 
Kartvelologist and Hittologist, an Indo-Europeanist of a high level and international recognition, who made a 
rather weighty, valuable and truly colossal scientific contribution. into the treasury of the world humanitarian 
and complex science. 

 
 

Andrei Boiko-Gagarin 
(Ukraine, Kyiv) 

 Yuri Zayonchkovskiy  
(Ukraine, Kharkiv) 

About the Finds of Toqtamish Khan Transcaucasian Silver                                          
Coin in Ukraine 

 
This paper puts a light on the new finds of the rare Golden Horde khan Toqtamish silver coins founded in 

Ukraine.  
Well known that during 1385-1396 the entire foreign policy of khan Toqtamish was conneceted with the 

struggle against emir Timur. At the first stage of this confrontation Toqtamish tried to prevent Temerlane's 
reaching the border of the Golden Horde. In 1385 Toqtamish and the ruler of Tabriz Ahmed Jalayri achieved 
the friendship treaty but right after that Ahmed was defeated by Timur. Than Toqtamish took under control 
the unconquested by Timur the Transcaucasian territories of the Jalayrid state. The cities of Shirvan, 
Shamakha, Shaberan, Mahmudabad, Gushtaspi, Baku and the Northers regions of the Jalayrid state with the 
city of Tebriz were captured.  

On the captured lands began the coin minting by Toqtamish. Silver coins minted in Baku, Derbend, 
Mahmudabad, Tabriz, Shaberan and Shemakha are spreadly known. All of them produced during 787 – 792 
AH. The legends of these coin issues is uniform: the kalima with the names of the four first caliphs on the one 
side and khan's name and title on the other side: خلد ملكھ نخا درالعظم توفتامش بھاا نلسلطاا  

AS-SULTAN SUPREME TOQTAMISH BAHADUR KHAN MAY HIS REIGN BE LONGER 
The year and the mint place are also indicated.  
During the first four years of the Togtamish's reign in Transcaucasia the mints produced double dirhams 

with the middle weight of 1.9 g. At the turn of 791-792 AH coins were lightened up to 1.4 g.  
In 792 AH the produce of Toqtamish's coins in Transcaucasian cities was terminated – seems to be he 

has left this area at the turn of 792 – 793 AH (1390 – 1391 AD).  
The Transcaucasian coins of Toqtamish have been studied by numismatists since XIX century. They 

were published particularly by Kh.M. Fren, P.S. Saveliev, A.K. Markov, E.A. Pakhomov, M.A. Seifeddini. 
Nevertheless we believe that it cannot be said that all of the used die pairs are fully published.  

During the number of years we have been fixing the finds of this numismatic items in the coin treasures 
of Ukraine. The coin minted in Baku (Pic. 1) was found near the city of Chuguyiv in Kharkiv region in the large 
treasure of the Juchid dangs of the beginning of XV century. The double dinars minted in Baku (باكو), Derbend 
( بنددر ), Mahmudabad ( دبادامحمو ), Shaberan ( انشابر ), Shemakha (شماخي), shown on Pic. 2 – 7 occur from the 
Donetsk region as we got to know. They were the part of the huge hoard of the dangs of the 1410s and, 
interestingly, they were the heaviest pieces there. We could read the mint place designation on all of the 
coins but the mint dates were not established.  

Authors plan to continue monitoring the ukrainian finds of Toqtamish's coins minted in Transcaucasia 
and to inform the community about the result of it.  
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Olga Brusina  
(Russia, Moscow) 

Women's Religious Practices among the Shiites in the Month of Muharram 

in Derbent (Dagestan, Russia) 
 

O.I. Brusina and E.M. Seitov, the Researches of the IEA RAS, carried out the field research of the 
Azerbaijani community of the Shiites in Derbent (Dagestan, Russia) in August-September 2020 during the Shiite 
ritual events in the month of Muharram. Men and women hold separate religious rites and activities there. The 
Author worked among the female part of the Azerbaijani community. 

Derbent has been an important trading center during many centuries. The Shiite Azerbaijanis are one of 
the oldest groups of the city's population and were the majority of the residents in the past. Today, the 
Azerbaijanis comprise about a third part of the population of the town (about 40 thousand people) and are still 
settled mainly in the ancient Mahalls (Quarters) located under the Naryn-kala Fortress. They form a fairly close-
knit ethno-religious community; they are united by a special religion, native Azerbaijani language, and numerous 
relatives’ ties.  

The main annual religious event for the Shiites takes place on the days of Ashura in the first decade of the 
month of Muharram. Mourning activity takes place for 10 days and is devoted to the tragic events connected 
with the death of Imam Hussein and his family in the Battle of Karbala in 680. Majlises (meetings) are held in the 
main Juma Mosque and other Mosques every evening. The Majlises include common prayer, remembrance of 
the Prophet and the 12 Imams, Preaching of an Akhund (Imam); Rouzekhanies (readers) sing mercia (mourning 
verses) in chant. 

We attended these meetings in August 2020. These religious performances have grown in size over the 
past five years. This process is due to the increase in the religious activity of the inhabitants of the mahalls, as 
well as the financial assistance of a number of organizations conducting humanitarian and social work among 
the Shiites in Derbent. 

Several hundred persons came into the Juma Mosque every evening; a special room was allocated for 
women as well as a part of the yard. And some processions of men with sacred banners (Alam aparam) went to 
the Mosque every evening. The participants rhythmically shouted "Shah Hussein, wah Hussein!" and performed 
mourning self-flagellation. The men continued these actions in the courtyard of the Juma Mosque. Women 
echoed the broadcast words of the Akhund and Rouzekhanies, and watched with interest the actions of men 
from the windows. Tea was served to the all those present, women handed out pastries and sweets - this is an 
Ehsan, a voluntary donation in order to earn the approval of the Almighty. These offerings are considered as 
Baraka (grace). 

Women indirectly participate in the rite of Alam Aparam. Often they were the mothers of families who 
initiated the holding of Ehsan (ritual meal) at their home “according to a Vow (Nazr), if the wish comes true”. The 
meal is intended for the participants of the procession Alam Aparam, 30-40 or more people come to the hosts. 
Women and men eat in separate rooms. They read prayers and listen to Mercias before eating. “Nazr - you help 
me, I'm doing it. I myself said that if my son goes to college, I will do it. 40 participants of Alyam Aparam came, 
our relatives were also invited. They came at 16.30, they read prayers here, ate, we gave gifts to all of them, we 
gave money to the participants – 100 rubles”. 

On the night before Ashura itself, some hosts organize the Shahsei-Vakhsei rite. The meal according to 
Ehsan precedes the ceremony. Then the men arrange collective prayers with self-flagellation in the courtyard, 
and some men inflict light wounds on their heads with daggers. Drops of blood drip onto the white cape draped 
over his shoulders. The women watch the men from the sidelines. Fresh drops of blood on the cape are 
considered as Baraka, and the women use the cape with blood stains for healing themself. 

On this night, the Shiites of Derbent go to the shore of the Caspian Sea and throw sweets and sheets of 
paper with notes into the sea, making wishes. In the morning on Ashura, a mass procession of the Shiites takes 
place through the streets of the town to the Juma Mosque. Men with banners walk in front, women with 
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children close the procession. After prayers in the Mosque, the men go to the Southern Cemetery "Dul-dul Ali". 
After lunch, women make the pilgrimage to Dul-dul Ali too. According to the beliefs, Imam Ali visited this sacred 
place on his horse Dul-dul, which left a hoof mark. Women smear their foreheads with earth from this place for 
to get Baraka. They leave sweets and pastries on graves as Ehsan. Nearby, in a special building, women arrange 
the reading of mourning Mercias, with distribution of tea and Ehsan. 

On the days of Ashura, some housewives organized women's meetings (Mejlis) with meal according to 
Ehsan and reading of Mersias. We were invited to such ceremony in a small mosque at the next day after 
Ashura. A young woman, starting the cariera of a Rouzekhani, was its organizer and sponsor as she gave Ehsan. 
Mercias are poetic texts dedicated to Imam Hussein, his family, the tragic events in Karbala and other themes. 
The art of Rouzehani implies the presence of a good voice, the ability to read the text loudly and expressively in 
recitation. Usually several Rouzekhanies are present and change each other on such meeting. There are women 
who write Mercias themselves and recite them at such Mejlis. It is an honor to perform a recitation of the 
Mercias, so the Rouzehanies and the writers of the Mercias have a special high status in the Azerbaijani 
community.  

It is believed that the Azerbaijanis of the ancient city of Derbent are especially committed to the 
observance of Shiite traditions and customs. Indeed, the many events in the life of the Derbent community is 
connected with religion, especially during the days of Muharram. Many of such events are due to women. 
Sometimes they have more opportunities and desire to be religiously active than their husbands and sons, 
because the men are busy earning money. Women often prefer religious events to secular entertainment. Many 
of them several times make pilgrimages (Ziyarats) to the holy places of neighboring Azerbaijan and in organized 
groups to Iraq, Iran, Syria, hajj to Mecca. This activity increases their self-respect and their authority in the 
community. Religiously active mothers of families are surrounded by honor, enjoy respect and influence, this 
fact encourages young women to participate actively in the ritual life of the Shiite community. 

 
 
 

Eldar Bubulashvili 
(Georgia, Tbilisi) 

From the Unknown History of the “Georgian National 

Socialist Party” in Georgia 1927-1935 
 
 This work examines the unknown history of the “Georgian National Socialist Party” in Georgia during 

1927-1935. It appears that in 1927, at the initiative of Tbilisi State University Professor Aleqsandre Tsereteli, the 
National-Socialist Party was founded by members of the intelligentsia. The party’s youth group was led by 
Vakhtang and Davit Gamrekeli. In 1932 following the arrest of one of the party members, the organization 
temporarily stopped its illegal work. The party resumed its activities in1934 and increased the number of 
members. In the same year the party’s five-member supreme council was created to intensify the organization’s 
work.  

The main goal of the party was to restore the full independence of Georgia. According to the party’s 
regulations “National dictatorship should be declared as a form of state governance from the day Georgia’s 
statehood is restored.” The regulation states that the struggle between the classes should be overcome. 
National minorities would enjoy all the rights of the independent Georgia including cultural autonomy, -if that 
didn’t impede the country’s economic and cultural development. The regulation states that “the party is 
socialist, and its base is proletariat as the class and the peasantry”.  

The regulation rejected the Bolshevik understanding of internationalism and refers it as “red imperialism”. 
The aim of the party was: “To move towards socialism by nationality, which means each nation will enter 
socialism with its own characteristics and protection of internal development.” 
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The party emphasized in its regulations that it was opposed to pursuing its goals through armed rebellion. 
It noted that the Bolshevik regime was in crisis, which undoubtedly would lead to its collapse. The Party noted 
that Georgian society must be prepared of the defeat of the Bolsheviks. To prepare the masses, the party 
decided to spread illegal propaganda. In their view, the new generation should be brought up with “the correct 
new principles and ideas as a bearer of fighting nature.”  

In 1935, the Georgian security services identified the members of the-“Georgian National Socialist Party”-, 
arrested party activists and collected evidence. Twenty-four people were sentenced to jail time and other forms 
of punishment. It is worth to note that after completing their sentences, some former party members started 
working in the security services.  

 
 
 

Paata Bukhrashvili 
(Georgia, Tbilisi)  

From Ethnocultnoural History of the Ancient Population 

of the Central Caucasus 
 

The dwelling, as the materialized reflection of the culture of a distinct social organism, namely the family, 
along with many other functions, fulfilled the very important role of religious center for the unit’s ideological 
whole, the family. From the distant past, the family’s most holy relics, and various objects fulfilling sacred 
functions, were kept at home; there, in the hearth, burnt the “sacred” flame; there stood the mother pillar, as a 
symbol of family unity; there were stored various idols.  

The existence of family idols, archaeologically, was confirmed in the life of the ancient population of the 
Central Caucasus. 

The topic of "Family Guardian Angel" was dedicated to the famous Georgian ethnographer Mikheil 
Tschartolani in exclusive research. He explored the idol of the house, which is present in Svan ethnographic 
forms of life, and noted that his name in the Georgian language "Chkhudani" (ჩხუდანი) must have been since 
ancient times for the concept of "family deity" from pre-Christian times. 

It is worthy of special attention that, as is clarified by the analysis of archaeological and ethnographic 
materials, the given structure along the whole belt of Abkhazeti-Svaneti-Racha-Pshav-Khevsureti-Chechnia-
Daghestan and a common religious-social structure characterizes this belt. This got its source from the familial 
cult, which in the common Caucasian region is already established from the Eneolithic-Early Bronze period. 

 
 
 

Irine Chachanidze 
(Georgia, Kutaisi) 

  Issues of Georgian Alphabet in Andreas Müller's Work 
 
The interest of Western European researchers and scholars towards studying the Kartvelian languages has 

become very intense since the 17th century. Authenticated information on the Kartvelian languages in Western 
European scientific sources of that time give the opportunity to have an idea about the Georgian language and 
alphabet. 

Among the works by the European authors, who wrote about Georgia, the outstanding one is "Alphabeta 
ac Notae Diversarum Linguarum pene septuaginta tum & Versiones Orationis Dominicae prope centum" (1703) 
written by the German orientalist and sinologe Andreas Müller (1630-1694). In the work, the author devotes 
significant attention to studying the Georgian alphabet issues of titled: "Alphabetum Gjorgjanicum". In the book, 
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among the multilingual prayer (Orationis Dominicae Textus Authenticus), the author also published the Georgian 
translation of the "Mamao Čveno". 

The novelty of the work consists in the fact that the material is still unexplored and unprocessed. The aim 
of the paper is to fill the existing gap, to bring hitherto unknown Kartvelological material to the scholarly 
community and provide interested audiences with the possibility to access it. 

 
 
 

Elene Chagelishvili 
(Georgia, Tbilisi)  

Historical and Ethnographic Society of Georgia in the First Years of Sovietization 
 
Any researcher who is interested in the activities of the Georgian scientific and cultural intelligentsia in 

the first half of the last century cannot ignore the activities of the Historical and Ethnographic Society of Georgia 
(1907-1932). Thanks to this society, a significant portion of our cultural legacy was saved from destruction. That 
is why every source that provides us with information about the activities of this society is valuable.  

After the establishment of the Soviet power in Georgia, everything changed radically. These changes also 
affected the work of the Historical and Ethnographic Society of Georgia. The subject of a special study is to 
present the activities of this most important society in the early years of Sovietization, in order to trace how the 
scope of the society's activities was limited during this period. 

The main part of the archive of the Historical and Ethnographic Society of Georgia is kept in the National 
Center of Manuscripts. At present, another part of this archive is being developed, which, along with other 
important documents, contains archival units relating to the period mentioned above. We consider it very 
important that this documentary material enters scientific circulation for the first time. Here are the journals of 
the meeting of the Historical and Ethnographic Society of Georgia, minutes of meetings, correspondence 
between the new Soviet government and the board of the society, and other important documents. Thanks to 
them, we learn a lot of interesting facts and events that reflect the activities of society. These archival 
documents also contain materials about what happened to the apartment and personal library of Ekvtime 
Takaishvili after his forced emigration. The mentioned documents tell us how historic and ethnographic society 
tried to save ecclesiastical and secular properties.  

 These archival materials help us to reconsider crucial moments of our cultural heritage. The efforts of 
Georgian historic and ethnographic society are the foundation on which intellectual and spiritual development 
of our country rests.  

 
 

Iza Chantladze 
(Georgia, Tbilisi) 

Archaic Morphonological Phenomena in the Svan Materials                                          
of Foreign Non-linguist Scholars of the 19th Century 

 
There are two periods in the history of the study of Iberian-Caucasian languages: 
I – until the 30s of the 19th century; 
II – since the 30s of the 19th century to the present day.  
"Marie Brosset's book L'art liberal ou Grammaire géorgienne (Paris, 1834), which is the first attempt to 

prove the kinship of the Georgian language with Indo-European languages by showing grammatical facts and 
not only according to lexical material, as previously accepted creates a boundary between them" (Arn. 
Chikobava, History of the Study of Iberian-Caucasian Languages, 1965, pp. IX-X). 

The author’s attention was drawn to the records of Svan vocabulary, paradigmatic entries of nominals, 
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verbs, separate phraseological expressions, and texts of ancient folk songs recorded by diplomats, 
archaeologists, ethnologists, geographers, and naturalists. It is obvious that non-specialists could not create 
historical-comparative dictionaries of languages, nor could they classify morphemes of archaic and their modern 
discourse, but these materials will be useful for linguists in terms of diachronic horizons. 

Notable in this respect are the works of English (P. Wolley – 1883, D. Peacock – 1887, D. Freshfield – 1896, 
O. Wardrop – 1911), German (I. Bartholomew – 1853, G. Radde – 1866, G. Merzbacher – 1901), French (R. 
Bernoville – 1875, A. Berge – 1879), Hungarians (M. Dechy – 1905) and others, in which almost everywhere is 
indicated about the merits of previous researchers ... 

It is recognized in the professional literature that in the Svan language there should have been two 
morphemes of nominative case -i and -e. The first of them is used only today in a few cases (j-or-i "two", sem-i 
"three", zä-j < za-i "year", yalä-j < yala-i "river", ...), the second formant cannot reach at all to this day (-e is 
preserved in the old Svan folk songs only in the plural: maxeGwaj-ar-e "young men", top-ar-e “guns/riflrs”, etc. 
in auslaut it may occur with proper names – Tamar-e "Tamari", Sozar-e "Sozari"… But in the latter case the 
vowel has emerged due to maintain the harmoniousness of the verse lines – it is known that in the early 
development stages of the Kartvelian languages a format did not occur at anthroponyms in several cases, 
including in nominative case). Against this background, of course, the author focused on the schtimrale ("ears") 
form given in Gustave Radde's work ("Reisen im Mingrelischen Hochgebirge und in seinen drei Län-
genhochtälеrn-Rion, Ts'chenis-ts'chali und Ingur"), which is characteristic of Ushgulian subdialect of that time 
(village Zhibiani) – thus, -e a s  a  n o m i n a t i v e - c a s e  m o r p h e m e  s t i l l  e x i s t e d  i n  t h e  
l i v i n g  S v a n  l a n g u a g e  a  c e n t u r y  a n d  a  h a l f  a g o. 

In the illustrative data, along with the morphological archaism, the old phonological phenomenon is also 
observed – it is complex of sharp (a n d  n o t  v o i c e d)consonants St- (cf. modern Sdˆmräl), which Varlam 
Topuria considers as an indicator of the original point, unlike Akaki Shanidze. Similar cases are quite common in 
the Svan vocabulary recorded by the above-mentioned non-linguist scholars, which today is preserved only in 
the Lentekhian (very rarely in Lashkian) dialect. 

Archaic forms are also observed in the toponymy-hydronymy-anthroponymy and plant names of the 
analytical material; For example, one of the villages in the Ushguli community is called Cubian in the works of 
European scholars (cf. modern umlautized Cwibiän < *Cube-eS-ian-i). 

In addition, it is very noteworthy the standpoints of Iv. Bartholomew, G. Radde and D. Freshfield on the 
kinship of the Svan dialect to the mountain dialects of the Georgian language (Tushian, Pshavian, Khevsurian). 
Foreign non-linguist scholars also knew perfectly well that Svan originated from an ancient branch – ancient 
Georgian – and that in "free Svaneti" the Georgian vocabulary predominates while in "Sadadeshkeliano" (i.e. 
Lower Bal) – Megrelian. . . 

 
 

Eliso Chelidze 
(Georgia, Tbilisi) 

Hospitality in the Anthropoecological System of the Caucasus Mountains 
 
The tradition of hospitality is a component of the social structure that developed among the ancient 

population of the Caucasus in the course of a long process of adaptation of the individual to the natural 
environment and society. In order for a person to be protected away from one’s safe space, on the one hand, 
from harsh climatic conditions and, on the other hand, from the danger coming from man, a guarantee of 
hosting a guest and unconditional protection was formed, which is manifested by his sacralization ("the guest 
from God"). A man outside the house needed a human house to save himself, and in traditional culture, where 
his authority was decisive for a person's establishment in society, hospitality became an element of one’s 
"fame". Based on the practices of blood feud among Caucasian highlanders, it was necessary to guarantee the 
safety of the host's house for the guest who was left face to face with nature in harsh climatic conditions. In 
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response to the mentioned necessity hospitality is sacralized and the society elevates the duty to protect 
hospitality above the law of blood feuds.  

This structure, created to ensure the coexistence of the natural and cultural environment in the highlands, 
has undergone major changes over the past two centuries as a result of the technological process and economic 
growth. In the past two decades, tourism has become one of the leading sectors of the Georgian economy, 
which has substantially advanced the economic aspect of the host-guest relationship. 

This study which is based on the ethnographic material of the Khevi (ravine), considers the social function 
of longest-standing and most fiercely guarded tradition, in conditions when the economic status of an individual 
came to the fore in the process of establishing an individual in society (respectively, in ensuring his existence in 
society). How has economic interest affected the rules for hosting and entertaining guests? What is the attitude 
towards a guest with a visiting family and a guest with the status of a tourist? What has changed in the increase 
in tourism compared to the first, and has it changed at all? One of the mountainous regions of Eastern Georgia - 
Khevi (Kazbegi Municipality) has been selected as the research area which is distinguished both by its tourism 
potential and ancient traditions characteristic of the mountainous regions of Eastern Georgia. 

 What is the attitude towards a guest a visiting family the guest who came to the family and the guest 
with the status of a tourist? What has increased tourism changed in relation to the first, and has it changed at 
all? One of the mountainous regions of Eastern Georgia - Khevi (Kazbegi Municipality) has been selected as the 
research area, which is distinguished both by its tourist potential and by the ancient traditions characteristic of 
the mountainous regions of Eastern Georgia.  

 
 

Roin Chikadze 
(Georgia, Telavi)  

Strokes of Spiritual and Creative Communion of Nikoloz Baratashvili and  

Galaktion Tabidze 
 

 The poet’s struggle with the injustice of fate is clearly expressed in Nikoloz Baratashvili’s lyrics and poetic 
syntax as “loneliness of the soul” and at the same time, the “irreconcilability with fate”, which Galaktion so 
tangibly assimilated in hise lyrical poem – “Elegy” (1914). 

“Don’t leave me lonely” - said my soul to my soul” (Paul Valerie, 1993, 150) - This heartbreaking appeal of 
the French poet, essayist and philosopher Paul Valerie (1871-1945) fits perfectly into the life of Nikoloz 
Baratashvili and Galaktion Tabidze. Poetic loneliness, which will become even more tangible if we paraphrase 
this phrase: “Don’t leave me lonely”, said Galaktion’s soul to Baratashvili’s soul, who had experienced on 
himself, how “difficult the loneliness of the soul is” (“Orphan spirit”)… And he did not abandon either! 

Galaktion found in Baratashvili a poet who shared his loneliness, which can be clearly seen from the poem 
of his youth “Elegy”, where his spiritual or lexical-phraseological closeness is obviously felt in such poetic 
masterpieces of Nikoloz Baratashvili as: “The Orphaned Soul”, “The Evil Spirit”, “Merani”- (“Pegasus”), “Thoughts 
on the Riverside of Mtkvari”, “Mysterious Voice”…  

Sometimes both poets share not only the words, the moods and the streams of thoughts, but even the 
structures of poems. 

Even with this only poem of Galaktion Tabidze, the spiritual and creative relationship between Galaktion 
and Baratashvili is manifested. 

Thus, Galaktion Tabidze’s poem “Elegy” with its lyrical intimacy, symbolic thought and lexical-phraseo-
logical attributes shares the poetic world of Nikoloz Baratashvili.  
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Harun Chimke  
(Turkey, Rize) 

The Peculiarities of the Formation of the One Group of the Participles of the Past Tense 
according to the Georgian-Turkish Materials 

 
Comparing Georgian language with languages with different structure is presented with different 

complexity. This also applies to the transmission of participle forms. 
Participle forms are one of the most interesting aspects of the Georgian verb, although the means of 

transmission are different in all languages, including Georgian and Turkish. According to traditional opinions, in 
modern literary Georgian there is a difference of opinion regarding the time participle categories. Some linguists 
believe that the participle will have a time category, but this category shows some peculiarities in Georgian. 

Participle forms in the Georgian language are also diverse in terms of production. The producer of the 
participle may be the prefix "na-"; Suffix "-il" and "-ul" or prefix (prefix-suffix receiver, which is produced from a 
simple root by adding the following affixes: m --- no-i). The variety of producing affixes determines the 
abundance of reciprocal forms in Georgian. 

It is interesting to discuss the Georgian-Turkish materials regarding the participle forms. This time we will 
talk about the production of one group of participle of the past tense (namely: pre-fixed production) and the 
peculiarities according to the Georgian-Turkish materials. 

Georgian past participle forms are transmitted in Turkish mainly through past participle forms -MIŞ (-MİŞ, 
-MUŞ, -MÜŞ) and -AN, -EN. For example, "there are cases when a poorly played match brings a better result - 
weak playing / weak playing games are still possible after the end of the game." -TIK, -TİK, -TUK, -TÜK) is also 
expressed by masdar. For example, "it seemed that he heard a milkman talking that night - Anlaşılan o gece o 
gelinin konuştuklarını dûdu"; Some forms are also conveyed by the verb form of the verb: I have eaten - Yemek 
yedim (= I have eaten food), I have eaten - Yemek yemiştim (= I have eaten food) ... 

For a Turk interested in the Georgian language, when producing a prefix with a prefix, the biggest 
difficulty is choosing the suffix, in particular, which suffix to use: -av, -ev, -am, -em, -eb, -ob or -of. In this case, a 
thorough knowledge of the Georgian initial form is required. 

Comparative analysis of Georgian-Turkish past participles reveals similarities and differences between 
structurally different languages, which are reflected in the relevance of semantic, grammatical and lexical 
means. 

 
 

David Chikovani  
(Georgia, Tbilisi)  

For the Explanation of Eliya ibn ‘Ubaid's Information about the Kartli Church 
 
 The 9th century canonist and chronographer Eliya Ibn ‘Ubaid (Elijah of Damascus) named the bishop of 

"Al-Qurji" among the hierarchs who were subordinate to the Nestorian Patriarch of the East. 
 According to the point of view expressed in Georgian historiography, (Marie-Félicité Brosset, Ivane 

Javakhishvili.) the Bishop of Kartli was subordinated to the Nestorian Patriarch of Persia since 498. This 
information is especially noteworthy in the light of the latest studies, according to which the Kartli church was 
subordinate to the "Eastern Church" in Sasanian Iran from the 10s of the 5th century. Eliya Ibn ‘Ubaid's 
information, if it is confirmed, significantly extends the duration of the subordination of the Kartli Church to the 
Eastern Catholicos and presents the history of the Kartli Church in a completely new way. 

 The report will present a discussion of Georgian and foreign historiography on this issue, and based on 
the analysis of Eliya ibn ‘Ubaid's report and other supporting sources, it will be determined which church and 
period the mentioned report actually refers to. The significance of this information for the Kartli Church will be 
evaluated. 
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Asya Darbinyan, Diana Amphimiadi 
(Armenia, Yerevan) 

On Some Issues of Georgian Translation of Modern Armenian Poetry 

(Based on the Materials from the Anthology of Modern Armenian Poetry) 
 

Different languages create different worldviews. If we adopt this thesis, which has already become a 
catchphrase, then the translation will not only be a different version of the text, but also a worldview expressed 
in a foreign language, which carries with it additional responsibility for both the writer and the translator.  

Especially difficult is the creation of a new linguistic and poetic reality of poetry in another language, 
which, no matter how accurate, still belongs to a different linguistic world, a kind of re-creative process.  

The anthology of contemporary Armenian poetry is the logical result of several years of cooperation and 
collection of materials. The translation tandem of the authors of the present paper started in 2015, with the first 
international literary festival organized by the House of Writers, when the poet Shota Yatashvili offered to 
translate the poems of the modern Armenian poetess, Violet Grigoryan. It was for these translations that we 
were awarded the Vakhushti Kotetishvili Prize for the best poetic translation in 2016. The translation of Violet 
Grigoryan's poems was followed by translations of poems by Hasmik Simonyan, Marine Petrosyan, Gevorg 
Gilantsi, Arfi Voskanyan and Vahe Arsen. As we have accumulated quite plentiful and interesting material, it was 
decided to publish an anthology. We translated the poems of the other authors included in the anthology - Anna 
Davityan, Karen Antashyan, Eduard Kharents, Husik Ara, thus setting up their own circle. 

The presentation of authors with rather dissimilar poetic aesthetics and concepts in one collection was 
very interesting to readers interested in modern poetic processes, and this dialogue between the two ancient 
languages, Georgian and Armenian, is regarded as a significant literary event. 

Based on the professional, linguistic interest of both translators of the anthology, and also taking into 
account the linguistic decisions made as a result of solving many problems raised during the translation process, 
we decided to transform our textual, empirical material into a scientific text and show some important features 
of the poetic structure of two ancient and completely different languages. 

An interesting stage of translation is word-for-word translation, which appears as a kind of intermediary 
between the source language and the target language, carries certain features of both languages, so the 
interlinear language is given an important place in the report. 

When translating poetry from Armenian into Georgian, interesting trends and difficulties emerged, both 
at the morphological and syntactic levels. Besides this, taking into account the specifics of modern Armenian 
poetry, it became necessary to use the rules of word formation and derivation, which often required rather bold 
linguistic and creative solutions. Reflecting this process, showing some systematic steps, we decided to conduct 
a research describing the specifics of these two languages, the results of which are presented in the report.  

 
 
 

Tamar Demetrashvili 
(Georgia, Tbilisi)  

Ambivalent Iranian Root *warz- : Semantic Analysis 
 
Iranian tribes known as Scythians by the Greeks and as Saka by the Achaemenids became the prede-

cessors of the Middle East Iranian languages, and of the surviving modern Iranian language Ossetic. The Pre-
Islamic Old Northeast Iranian language group Scythian/Saka is only preserved in onomastics. Ossetic is the 
successor of the Scythian language tradition. 

The report discusses the problem of polysemy based on Ossetic language material. A number of key issues 
of polysemy in the Iranian languages are presented, with some semantic nuances revealed. 
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Oss. D. warzyn: warzt/warzun: warzt ‘to love’, Iranian *warz- ‘to work’, Indo-European *werg- ‘to work’. 
The verb *warz- with the meaning ‘to work’ is not encountered in Ossetic. 

Originally, the word was associated with ancient magical imagery, referring to ‘witchcraft, sorcery for the 
benefit or to the detriment of somebody’. The magic semantics of the word can be seen in the Iranian 
languages: Pahlavi warz ‘miracle, miraculous power’, Ormuri warž- ‘spell’, Sogdian *warz (wrz) ‘miracle’.  

When used without the demonic connotations, this word means ‘work, agriculture’: N. Persian warzīdan, 
Pahlavi warzītan, Avestan varǝz-, German wirken, Werk. 

On the one hand, ‘to do’ and 'witchcraft' are also semantically related. For example cf. Ossetic kælæn 
‘magic, mascot’ ← *karyana-, kar- ‘to do’, O. Indian karta-, kṛtya- ‘magic’, kṛtyakṛt- ‘magician’. On the other 
hand, there is a semantic relation between ‘magic’ and ‘love’. For example cf. O. Indian pri-, Avestan frī- ‘to love’, 
Avestan ā-frī- ‘to bless, to curse’.  

In the sense of ‘love,’ *warz- is also encountered in proper names of other Iranian languages: O. Persian 
Artavardiya- ← *Arta-warzia-, Pahlavi Ašawarzan, Sogdian βyw’rz (*Baga-warza) ‘God-loving, devout’.  

The reasons for polysemy in the Iranian languages are explained by the semantic ambivalence of the 
word. The semantic ambivalence of ancient Iranian vocabulary units from all the Islamic-period Iranian 
languages is preserved only in Ossetic, which is related to social, cultural and religious factors. 

 
 

 
Lilia Dergaciova 

(Austria, Wien) 

Coins of Trebizond and Their Georgian Imitations in the Private Collections of the 19th 
Century, Kept in Berlin and Odessa 

 
The communication will focus on two numismatic collections formed in the 19th century, which contain 

the coins of the Trebizond Empire and their Georgian imitations, struck in the 13th-15th centuries. 
Namely the collection of the German orientalist and diplomat Ernst Otto Friedrich Hermann Blau 

(21.04.1828, Nordhausen – 26.02.1879, Odessa), which was briefly described by him in a periodic journal 
Berliner Blätter für Münz-, Siegel- und Wappenkunde IV, in 1868. His collection was bought by the Imperial Coin 
Cabinet in Berlin (today Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Münzkabinett).  

And the collection of Trebizond coins kept at the Odessa Museum. The collection consists of mixed 
donations made in 19th century by several persons, including O. Blau. This collection still remains unknown to 
the scientific community. 

Each collection will be presented separately, and a comparative analysis of each collection will be made. 
The numismatic methods will be used to identify the pieces that could have come from Blau’s donation. 

 
 
 

Otar Dolidze 
(Georgia, Tbilisi)  

Fall of Sokhumi (September 27, 1993) 
 
September 27, 1993 is one of the tragic dates in the recent history of Georgia. The fall of Sukhumi finally 

determined the outcome of the war in Abkhazia. The 1992-1993 war in Abkhazia had a great impact on the 
recent history of Georgia.  

The issues of the history of the Abkhazian war, its military-strategic analysis in Georgian historiography, 
conflictology, and political science have not become the subject of special and extensive study, while Abkhazian 
scientists devoted many works to this war. Many questions may arise from the viewpoint of their scientific level 
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or an objective reflection and evaluation of events, but the truth is that Abkhazian historiography has done a lot 
in terms of studying this war. And in Georgian historiography, the study of the fall of Sokhumi, which became the 
main reason for the final defeat in the war of Abkhazia, did not become the subject of special consideration and 
analysis. 

The purpose of the research is to objectively analyze the reasons for the fall of Sokhumi in the 1992-1993 
Abkhaz war, based on various sources and relevant scientific literature, in order to take them into account. 

From this point of view, it is particularly important to analyze the battles of July 1993, which determined 
the final outcome of the war; also, it is necessary to take into account the unconditional fulfillment of the 
obligations assumed by the Georgian side according to the Sochi Agreement of July 27, 1993, which led to the 
weakening of the key positions in the region; the current socio-political situation in the country; problems in the 
current military system, etc. 

The war in Abkhazia put a heavy burden on the lives of the Georgian and Abkhazian peoples. It is 
necessary to analyze its lessons so that Georgians and Abkhazians can take into account the mistakes of the past 
and live together again. 

 
 
 

Tamara Dragadze  
(UK,London) 

Lia Melikishvili  
(Georgia, Tbilisi)  

Cyberethnography and the Georgian Identity 
 
In our recent study, we directed our gaze to the future to guess how the Georgian identity through the 

classical field of study of rituals and performances at social occasions (f.e. dance at weddings) could be 
transformed into being more media-friendly and more unified with regional difference disregarded as an issue of 
the past. Will the preserved regional differences be presented through the prism of tourism and the expectation 
of foreign tourists?  

Although access to the internet is still unequally distributed throughout Georgia, it is safe to say that the 
new generation does have access to and surfs the World Wide Web.  

The spreading of home videos recorded on mobile phones is becoming ubiquitous throughout Georgia. It 
brings together members of the diaspora who also share their versions of Georgian traditions. It should also be 
considered, especially in dances and songs, the many foreign groups of the world that study and perform them 
outside of any Georgian national context. 

Is the challenge for ethnologists, trained in the well-established school of Georgian ethnology, to continue 
to travel exclusively to rural areas and record whatever fragments of traditional life we can, and ignore the 
influence of the internet on the next generation, or to realize that it is not for us as scientists to change our 
attitude towards research, but rather we should choose new fields of research, such as exploring some 
representations of the Georgian identity on the internet? 

Our conference paper will discuss some of the ideas that have emerged in our research, how the internet 
reflects the lifestyle transformations in Georgian society, rural and urban, and we will allow ourselves the 
indulgence to look to the future even though it will be only guesswork. 
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Nicolae Dură 
(Romania, Bukharest) 

About Michael Stepaneshvili's Contribution to the Promotion of the Georgian Language 
and Culture by His First Printings on the Georgian soil 

 
As it is known, the first printed books on the Georgian soil are owing to the Romanian Mihail Ștefan 

(Michael Stepaneshvili) – printer, theologian and writer – who was one of the nearest collaborators of one of the 
outstanding printers of that epoch, namely Antimoz Iverieli, who printed books in Greek, Romanian and Arabian 
languages, in the Romanian Principalities.  

Between 1705-1708 Antimoz Iverieli was bishop of the eparchy of Râmnic (Vâlcea), and then between 
1708-1716 archbishop and metropolitan of the Romanian Country (Wallachia). In the year 1716, the 
metropolitan Antimoz Iverieli was killed by the Ottomans. For the Cristian world of the epoch, he died as a 
martyr for the sake of our Savior, Jesus Christ, as well as for the liberty of all Christians who, „in illo tempore”, 
where under the Ottoman yoke. 

Taking into account the fact that, for a better understanding of the contribution brought by Michael 
Stephaneshvili to the promotion of the Georgian language and culture by his printing books on the Georgian soil 
it was absolutely necessary to have an interdisciplinary approach, in my paper I made references both to the 
history of the language and culture of the Georgian and Romanian in that epoch, and to the history of the 
printing presses in the Orthodox countries, since by the agency of the printed books it was promoted not only 
the culture and the languages of their people, but also their history. 

At the same time, I resorted both to the secular historical and literature sources and to the religious ones, 
in order to better familiarize our reader with the context of the religious and cultural atmosphere and with the 
social-political situation of the two countries in that epoch.  

In my paper, our readers (Romanian and Georgians) will find out that Michael Stepaneshvili was sent to 
Georgia at the special request of the Georgian Prince Vakhtang the VIth (Kingdom of Kartli) addressed to the 
Romanian Prince Constantin Brâncoveanu from Walachia country.  

The first man who could spoke to the Romanian Prince Constan n Brâncoveanu († 1714) and to his 
famous printer-worker, Mihail Ștefan (Michael Stepaneshvili), about the lack of the printing books on the 
Georgian soil was Antimoz Iverieli himself, an authentic Georgian patriot and a great pan orthodox personality.  

Unfortunately, this reality of Georgia was also presented to the Romanian Prince, Constantin Brân-
coveanu, who proved to be a veritable Maecenas of the printing books for the entire orthodox world of those 
times, by the Patriarch Dositheos of Jerusalem, who spent most of his live in different orthodox countries, like 
Romanian Principalities, Georgia and Russia, to collect money for his Patriarchate, found – at that epoch – under 
the occupation of the Arabian Muslims.  

The first books of the oriental Greek Patriarchates (Jerusalem, Antioch and Alexandria) were printed in 
the land of the Romanian Principalities, and by the Romania printers, where the first printed book was published 
in the year 1508. 

All these books were printed with financial support of the same great Romanian Prince, id est, Constantin 
Brâncoveanu, who sent in Tbilisi the first printing press accompanied by the Romanian printer-workers.  

With the occasion of one of his numerous visits in Tbilisi, the Patriarch Dositheos of Jerusalem gave advice 
to the Prince Vakhtang to request to the Prince Constantin Brâncoveanu from Walachia to send him a printing 
house and the necessary printers in order to print the first books on the Georgian soil.  

As a consequence of his request, in the beginning of the year 1708 Prince Constantin Brâncoveanu send to 
his Georgian counterpart both the necessary material to establish a printing house in Tbilisi, and a master in the 
art of printing, Michael Stepaneshvili, accompanied by some of his disciples.  

Both the Georgian and Romania sources tell us that Michael Stepaneshvili, and his team, worked in 
Georgia until 1712-1713, time in which were printed more books. 



 153

In my paper, I made some references to the Prefaces written and signed by the Michael Stepaneshvili to 
his books printed on the Georgian soil, since these ones remain also an evident testimony about his contribution 
to the promotion of the Georgian language and culture by his first printing books on the Georgian soil.  

Finally, in my paper I underlined the fact that Michael Stepaneshvili's contribution to the promotion of the 
Georgian language and culture remains also a historical testimony about the ancient cultural and spiritual 
relations between our countries, in which their people confessed – in their native languages – the same 
orthodox apostolical faith from almost two millennium, hence their common inheritance of a rich cultural and 
spiritual Christian patrimony, that gives to the peoples of these countries a pronounced Christian identity. 

 
 
 

Manana Gabashvili 
(Georgia, Tbilisi)  

Flags of Svetitskhoveli Fresco and Kortskheli Cathedral Façade 
 

The flags, depicted on the fresco of the southern wall of Svetitskhoveli (XVII c.) are dark red with a golden 
cross in the corner. On the frescoes of other Georgian cathedrals, analogous flags are not evidenced, making this 
fresco,  

with the sea and naval subjects on it, recognized as an extraordinary and unique one, even more 
interesting. While working on this fresco, which could not be explained, we considered various symbols and 
dramatic themes depicted on it as an echo of the overthrow of Byzantium by the Ottomans in 1453, which, in 
the language, significant for painting, is also a result of giving the official form to the Georgian political thought 
and an anti-Ottoman coalition. It is on the two sailing ships of this fresco that the mentioned flags are hoisted, 
although they are not reflected in the relevant literature of this character. The same should be said about the 
Svetitskhoveli-like flag on the façade of the Kortskheli Cathedral of the same century, we have studied in 
connection with each other.  

 During the study of the flags of Svetitskhoveli, we have shown to what extent was goal-oriented to 
confirm the special mission of these flags, having the powerful ideological function, in the main cathedral of 
Georgia. We discuss them in the whole context of the cathedral and, of course, in the context of the ongoing 
processes in the seventeenth century. We also take into account the factor, when after 1453, to the 
strengthening of Islamization, Georgia opposes the processes of Europeanization, which was also revealed on 
the fresco of Svetitskhoveli with certain signs, and also in the context of which we will consider the mentioned 
flags. This takes place in the epoch of the so-called "Little Renaissance" in the conditions of the revival of 
patriotic issues and strengthening of national ideology, as a part of which we consider these flags, as well as 
their connection to the naval factor. This is the subject matter that was introduced to Svetitskhoveli by Queen 
Mariam of Kartli (1634-1680 / 83). 

 The mentioned flags were making recognizable Georgia both inside and outside the country to the naval 
countries and the West, especially in the situation when, as Acad. Thomas Gamkrelidze has shown, that the 
Europeans in 1575, according to the European map (Ortelius), were considering Georgia to be a part of the 
West. These flags are also evidenced on European maps and appear also in diplomatic negotiations between 
Georgians and Europeans. When Georgian diplomats arrived in Spain, when they were asked to describe the 
Georgian flag, they presented the flags depicted in Svetitskhoveli and Kortskheli. 

 It is significant that the flags are found in both Eastern and Western Georgia and they express also the 
idea of a united Georgia, as well as the political coordination that existed between the siblings, Levan II Dadiani 
(1611-1657), the chief of Odishi, and Queen Mariam, the Queen of Kartli. Thus, these flags are an example of 
demonstrating unity even during the disintegration of Georgia and a symbol of an optimistic country, fighting 
with the enemy. These flags were indicating the strengthening of national traditions and Orthodoxy, which in the 
most difficult situation meant the protection and preservation of the Georgian socio-economic system, 
Georgianness, one of the strong hearths of which was Svetitskhoveli.  
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The cross on Georgian flags, in addition to tying together Christendom, is gaining even more weight and 
importance after 1453 due to common dangers. The cross is found on many European flags. For example, the 
cross on the flag of Genoa is a symbol of St. George. We do not rule out that the crosses of the Georgian flags in 
Svetitskhoveli will also be a symbol of St. George, which allows us to draw an interesting parallel with the St. 
Svetitskhoveli bas-relief of St. George, which is interestingly read in connection with the Svetitskhoveli fresco of 
naval subjects and its connection with its various symbols. 

 It should also be noted that these flags are identical to the European vexillological language, which also 
reflects Europeanization tendencies. 

 While studying Georgian flags, Sara Barnaveli noticed changes, presented in them, in the new historical 
conditions at a certain stage of development of Georgia. This also applies to the flags of Svetitskhoveli and 
Kortskheli, which are the most valuable source for further research in this direction, as there is scarce 
information of this nature. 

 As for the recent attempt to present the flags of Svetitskhoveli as the flags from Venice, it does not fit 
into the policy of the Georgian kings, developed towards the missionaries. It is noteworthy that the missionaries 
did not say anything about these flags when mentioning all the details related to Georgia. The reason why the 
Catholic missionaries could not defeat the Orthodox Church in Georgia (which is being discussed in particular), is 
that they see the Georgian people as devoted to the Orthodox Church, to the king, and to the national 
traditions.  

 
 

Thomas Gamkrelidze†, Marine Ivanishvili 
(Georgia, Tbilisi) 

Academicians Akaki Shanidze and Giorgi Akhvlediani –  

Forerunners of a New Theoretical Movement (“Structuralism”) in Linguistics 
 
Akaki Shanidze and Giorgi Akhvlediani laid the foundation for new linguistic thinking in Georgia. The 

creative work of Akaki Shanidze and Giorgi Akhvlediani is extremely important not only from the point of view of 
Georgian but also that of the general linguistics: it turned out that they are, in fact, the forerunners of the 
theoretical-linguistic movement, which can be characterized as a structural-functional (functional-phonological) 
analysis of language. This fact, unfortunately, is less known to the international scientific community, and it is 
our duty to make it well aware of their viewpoint and appropriate its well-deserved place in the history of world 
linguistics. 

Although Akaki Shanidze did not give a complete formulation of his linguistic concept and methodology, 
with his whole scientific approach to language (in this case to the Georgian language) and according to the 
methods and ways used in linguistic analysis, we should consider Akaki Shanidze’s linguistic theory as structural-
functional one and compare with those movements in linguistics that later developed in the form of the 
synchronic theory of Ferdinand de Saussure and the structuralism of the Prague School of Linguistics. 

Giorgi Akhvlediani’s work clearly reveals a functional point of view in the analysis of the phonetic 
composition of the language, and although we do not yet have here the notion of “distinctive feature” 
introduced into the science later by Roman Jakobson and Nikolai Trubetzkoy, already clearly shows up a 
contradiction between a particular sound and a phoneme as a functional unit of language. This was the greatest 
achievement for that time, one of the earliest examples in the history of linguistics of the examining of a sound 
unit of a language in terms of the functionality. 
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Nunu Geldiashvili  
(Georgia, Telavi) 

Structure and Emotional Discourses of Synonyms According to Georgian 

Short Prose Texts 
 

Synonymy is a universal phenomenon which encompasses almost every aspect of the language and allows 
us to convey the message with the utmost accuracy as well as to characterize an object or an event without 
being monotonous. Even though various papers have addressed the issue of synonymy, it still remains a 
controversial issue in linguistics and there is no single definition which would comprehensively convey its 
essence.  

We observed that structurally and emotionally synonyms are significant segments of Georgian short prose 
texts. In most cases, the writers use one pair of synonyms: dasakhldnen/dafudzndnen (settled/inhabited); 
sakvareli /sasurveli (favorite/desirable). Some series of synonyms consist of three and more members: 
amgherdnen/azhgherdnen/atsrialdnen (rang /jingled/tinkled). 

There are patterns where phraseological units are used along with individual words: damshvidda/da-
tsknarda/siamovnebis oflma shublze gadmohkhetka (relaxed/calmed). Alternation of several different pairs 
/series of synonyms in a single sentence is also characteristic: mominela/gamatava/khels vutskobdi /vekh-
marebodi (tortured/tormented /I assisted /I helped). We also encounter cases when a pair / series of synonyms 
are repeated which intensifies the expression and emphasizes the phenomenon expressed with synonymy: 
darigeba/mititeba/stsavleba (advice/instruct/teach)… ustsorebda/astsavlida/ganumartavda (corrected/ta-
ught/explained). 

In short prose texts, synonymous are mainly formed by verbs: ealersebian/ ekhvevian (caressing 
/embracing); ganashoreben/ gaatsalkeveben (part/separate). There are relatively few cases when pairs of 
synonyms are formed by other means: by the infinitive: khvetsna /vedreba (to beg/to plea); by nouns: varami/ 
dardi (sorrow/ grief); by adjectives and adverbs: sakvareli / sasurveli (favorite/desirable); martod/ utvistomod 
(alone /without kin). 

As for the classification according to emotional discourses, synonymy in Georgian short prose texts is 
mainly used to express sadness and anger. Basic emotions such as fear, disgust, hatred, surprise, joy, happiness 
are also expressed. We have also identified emotionally neutral lexical items. Fear/terror: 
atokdnen/aborgdnen/azvavdnen/gabrazdnen/abubundnen (agitated/enraged); Disgust: gabghendzili/ burzhua/ 
aramzada (arrogant / bourgeois/ scoundrel); Hatred: avazakebi/tavkhedebi (cutthroat/insolent); Anger: 
kankalma/takhtakhma (tremble/shiver); Sadness: kvnesa/ gminva (moan, groan); Joy/happiness: 
damshvidda/datsknarda (relaxed / calmed). 

Most of the synonyms are ideographic; however, at least about a third of them belongs to a stylistic 
group, which is probably due to the presence of phraseological units in pair/series of synonymous: 
gamatsotskhleblis/sulis chamdgmelis (life giving/reviving). In our opinion, the following can be considered as 
writer’s units: modudunda/moelesha (weakened/lost grip); sheertdnen/shededdnen/khma khmaze miatskves 
(joined/ condensed). 

Overall, such variety of synonymy once again indicates that it is one of the most diverse parts of a 
language and the best means of enriching vocabulary.  
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Mushegh Ghahriyan 
(Armenia, Yerevan) 

On Several  Foreign Policy Initiatives of Armenia  After  2018.  

Incentives and Outcomes 
 
In the last two decades, a number of revolutions took place in post-Soviet states and in the Middle East. A lot of 

knowledge has been accumulated and analyzed about how those transformations affect various fields of life in those 
countries. 

The change of power affects countries’ foreign policies, as well. The power change in Armenia through street 
protests in 2018, which was dubbed as “Nonviolent velvet revolution”, did not entail major shifts in the country’s 
foreign policy though in the pre-2018 period the party that came to power strongly criticized the foreign policy and 
strategy of the former authorities. 

Nevertheless, the new government of Armenia initiated a more active policy in the Middle East region. This 
study analyses those cases and represents the successes and setbacks of those initiatives from the point of view of 
Armenia. The government of Nikol Pashinyan (three key actors in Armenia’s foreign policy of 2018-2020 were 
Pashinyan, foreign minister Zohrab Mnatsakanyan and President Armen Sargsyan) initiated the activation of relations 
with Israel and opening of its embassy in Tel Aviv. Iran, the southern neighbor, and a key foreign partner for Armenia 
reacted with disapproval. 

The government approved sending a demining mission to Syria in cooperation with Russia, a step that former 
authorities avoided doing so. The United State expressed its discontent with that decision. In the case of Turkey, 
Armenia attempted to deepen its relations with the countries whose relations with Turkey had worsened, including 
Greece, Egypt, Cyprus, and the UAE. 

First, this research shortly resumes the key foreign policy changes in the post-Soviet countries that saw 
revolutions and compares with the case of Armenia. Then, I represent key factors influencing foreign policy decision-
making in Armenia. Afterward, it attempts to convincingly answer why did the revolutionary authorities undertake 
certain initiatives in the Middle East region, and what they resulted in. 

 
 
 

Helen Giunashvili 
(Georgia, Tbilisi) 

Studies on Sasanian Onomastics in Georgia 
 
 The emergence of the Sassanian Empire in 224 AD was of great importance for the historical deve-

lopment of Transcaucasian countries, and especially for the Iberian kingdom (East Georgia), known later as the 
state of Kartli. 

 Sassanian influences were strong from the beginning, covering all the spheres of political, social and 
economical life of the country, affecting therefore different sides of Georgian civilization throughout the whole 
period of their dominance. Traces of these influences are clearly distinguished in archaeological data, material 
culture and, particularly in the Georgian language, the earliest records of which dated by V century AD. 

 The Sassanid expansion in South Caucasian region was followed by wide-spreading of the Middle Persian, 
the official, religious and literary language of the Empire. Several Georgian religious texts (V-VI cc.AD) tell us 
about the presence of Iranians and the use of Middle Persian in Ancient Georgia. 

 Due to these close contacts, a number of Middle Iranian (mostly Middle Persian) proper names came into 
the Georgian literary language. 

 Scientific tradition of studying Middle Iranian onomastics in Georgia is related to the name of an 
outstanding Georgian scholar, one of the founders of Oriental Studies in Georgia, Academician George (Giorgi) 
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Tsereteli (1904-1973), and was continued by G. Tsereteli’s disciples – Academician Mzia Andronikashvili (1920-
2006) and Professor Thea Chkheidze (1929-2013). 

 Already the most ancient epigraphic monuments, the Georgian inscriptions from Palestine, attest 
distinguished Middle Persian theophoric names: Burzen[Mihr], Gri- Ormizd . The paper presents a survey of 
Sasanian onomastics studies and prospects of future research.  

 

 
Irine Giviashvili 

(Georgia, Tbilisi)  

Hilarion the Iberian and His Legacy in Georgian Architecture 
 
Hilarion the Iberian (ninth century) is an ecclesiastical figure whose name is associated with the 

foundation of the first Georgian monastery in Europe – Hromana. Giorgi the Hagiorite enclosed the story of 
Hilarion’s life in the Great Synaxarion. The hagiographic vita of the anonymous author tells a lot about Hilarion's 
activities abroad, but little is known about his ties with his own homeland. It is only known that he was from an 
aristocratic family in Kakheti and he spent his early years in David Gareja Lavra, founded the nunnery, and a 
monastery in Kakheti thanks to the fortune inherited from his parents, and never returned back.  

The aim of the paper is to show the legacy of Hilarion the Iberian though the architecture of Kakheti. 
 
 
 

Ketevan Goderdzishvili 
(Georgia, Tbilisi)  

The Essence of Quasionyms  
    
 For the first time in Georgian onomastic literature we singled out a certain group of denomination and 

named it with the term quasionym, which we also propose. 
  We gave the name quasionym to such words or word combinations, denoting this or that person (even a 

place), which, on the one hand, perform the function of an anthroponym, namely, denote one certain person, on 
the other hand, their anthroponymy is illusory, which is confirmed by the quasi (= as if, as though) component of 
our term. The quasionym by its form is not a proper name, it is a denoter of descriptive character with the 
identifying function of naming: a deacon one someone, a foster-sibling (fed by same breast) of his own, widow of the 
House of Otar, mother of Tsitsola ... 

Quasionym, it may be said, is a prosaic name, sometimes even comma is attested in such type word 
combinations, naming a human (a man, who laughs). The "quasi", attached to the term onym does not diminish the 
value of this type of name at all, on the contrary, according to the words of Griver Parulava, indicates “the significative 
first place” of the one, named by it. So, quasionym is a considerable form of designation, and, what is the main thing, 
it exists in our reality and we can not ignore it. 

The formation of the word combination as a quasionym was to some extent conditioned by the 
function of the Old Georgian fraction, the purpose of which was to separate the particular from the 
general and through it to transform an appellative to denote the denotative: “The Persian-that told 
him” The particle here indicates that this Persian is not one of the Persians, but specifically only 
that, one man, the Persian, who entered Shushanik’s room. 

 
Semantic groups of quasionyms: 
1. Quasionyms expressing appearance; 2. Quasionyms denoting action; 3. Quasionyms, 

revealing internal nature or character; 4. Quasionyms, indicating social status; 5. Quasionyms, 
reflecting officialdom - occupation; 6. Quasionyms, reflecting wisdom and sagacity; 7. Quasionyms, 
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given by place or origin; 8. Quasionyms, formed according to the word or subject of obsession; 9. 
Quasionyms, indicating kinship; 10. Quasionyms, expressing sequence; 11. Pronominal Quasionyms. 

 
From a structural point of view, we have distinguished 2 groups: 
I. With lexical units - or with separate words or word combinations 
II. With graphemes - or initials and mathematical symbols. 
 
 
 

Nino Gogiashvili 
(Georgia, Telavi)  

Concept of the Sun in Esma Oniani’s Poetry 
 

The texts by contemporary Georgian painter and poetess Esma Oniani are special examples of the 
author’s multifaceted artistic vision. In her verses, fine arts, music and poetry are absolutely synchronously 
perceived through invisible sensors and are laid into delicate layers. The mythological and folklore images, 
allusions and reminiscences of Esma Oniani’s native land - Svaneti add a special charm to her poetry.  

In this report, I would like to talk about the universal concept of the sun in Esma Oniani’s poetry, which is 
read through mythological, folklore, archetype, Biblical and urban connotative angles. The semiotic sign of the 
sun acquires the special meaning in the Svan cycle of her poems, which is based on Svan mythology. “Sun, Come 
to Me!” – is a peculiar leitmotif of her poems, which represents the exclusive transformation of Georgian idioms 
and phraseological units created by the sun. The mythos and Dali, the goddess of hunting, ancestors, works of 
art, daily routine, old districts, the emotional cascade and the eternal existential labyrinths are often declared in 
Esma Oniani’s poems through the sun and sun-related metaphors; “sun-speech” is also a feature of her poetry.  

The report discusses Carl Gustav Jung’s archetypes, as a universal model of the psyche and the archetype 
concept of the sun in Esma Oniani’s poetry, in which “the sun”, ingrained in the subconscious, is embodied as 
poetic constructions.  

The report is based on hermeneutic, analytical and comparative methods of research. As the main re-
search material is presented Esma Oniani’s almanac- Is it me again?! I have come again!  

 
 
 
 

Tamar Gogoladze 
(Georgia Gori ) 

The Phenomenon of Ilia in a Documentary Essay 

(Sh. Zoidze "Golgotha of Georgia") 
 

 Ilia Chavchavadze's personality was wrapped in a mythical veil throughout his life. This explains the nes-
sesity of writing a biographical novel in addition to the bibliographic list of scholarly studies included in the volu-
mes. Ilia himself was rather modest concerning his own autobiography. Later, the nihilistic attitude towards Ilia 
Chavchavadze temporarily hampered the studies on the poet, thinker, and leader of the national liberation 
movement. 

 In addition to the extensive biography of the writer, from the nineteenth century onwards, the basis of the 
literary-biographical novel was laid. When talking about literary-biographical novel, it is necessary to take into 
consideration how documentary it is and how much it is expanded by the writer's imagination. One thing is clear, it 
is documentary prose but the type of the essay in documentary prose is even more specific. 
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 All of the afore mentioned was required to determine the genre specifics of the work about Ilia 
Chavchavadze "Golgotha of Georgia" published in 1997 by the poet and literary critic Shota Zoidze. The author 
himself Sh. Zoidze notes, "Unfortunately, nowadays we do not have complete biographical novel, as they say" 
biographical criticism ", it seems that it is waiting for a worthy pen" (Sh. Zoidze, 1997: 115). 

 However, in 1982, Aleksandre Kalandadze’s trilogy ("Oath of Neishan", "Sharavandedi") already came out. 
The third volume is a literary biographical novel about Ilia Chavchavadze titled "The Deposition". Soon Rostom 
Chkheidze’s literary biographical novel "An Oak in Desert" or "Chronicle of Ilia Chavchavadze's life" will be released.  

 In his "Golgotha of Georgia" Shota Zoidze has thoroughly studied rather extensive material about Ilia 
Chavchavadze including memoirs and newspaper-publications. The author of the work put on the shoulders of Ilia 
the mantle of a mere mortal, which is confirmed by documentary facts: origin, birth, education, place of work, 
marital status, death. However, the author managed to show the real appearance hidden behind each fact. This is 
facilitated by the prologue, 15 chapters and the epilogue, the title of which and the epigraph quoted from Ilia add 
more visualization to the thought: "Golden Cradle", "Sunny Shadow", "Oak Leaf", etc. 

 This is a prosaic presentation of the image of poetic inspiration. Perhaps this remark is too much for a poet 
who has penetrated into the phenomenon of Ilia, the mythical world of Ilia, which does not lose its significance 
even in the 21st century. 

 
 
 

Teymur Guliyev  
(Azerbaijan, Baku) 

Coinage and Money Circulation in Azerbaijan during the Mongol Kaans 
 
 This article examines the coins beaten before the formation of the Ilkhanate state, namely coins minted on 

behalf of the supreme Mongol khakns by Mongolian governors, called kaaniki. Only after the second Mongol 
campaign, starting from 1239 to 1256, Azerbaijan began to be governed by governors appointed by the Great 
Mongol Khakan. In the occupied countries, the Mongols eliminated the local state system of government. The 
Shirvanshahs state and the Georgian Kingdom, who suffered from the Mongol attacks, could hardly maintain their 
own existence. A.A. Ali-zadeh points out that before the formation of the Ilkhanate state, during the reign of the 
great Mongol khans - Ögedei Khan, Güyük Khan and Möngke Khan, the territory of Iran, Azerbaijan, Armenia and 
Georgia was ruled by governors appointed by the supreme Mongol khan-kaan. It is to this period that the coins of 
the governors of the Mongolian Khakans, the so-called "kaaniki", occupation dirhams belong. Jalagania I.L., A.M. 
Rajabli, H.F. Mushegyan, M.A. Seifeddini describe the first anonymous Mongolian coins broken on behalf of the 
great kaan with the image of a bow or a galloping horseman. The first Mongolian coins lacked the name of the sup-
reme ruler, he is mentioned in the inscription only with the honorary title "great kaan".  

 In the 9 issues of E.A. Pakhomov "Coin hoards of Azerbaijan and other republics, territories and regions of 
the Caucasus" contain coin hoards containing coins of the Gengizids,- 441, 442, 850,852, 854, 858,1136, 1143, 
1146, 1155, 1162. Among the coins of the Gengizids found in the Caucasus, there are often coins of the 
Gengizids Möngke Khan, broken in Tiflis. The analysis of the composition of coin hoards shows that the coins of 
the Gengizids were circulated along with the coins of the Sultanate of Rum, Artuqids, Christian-Ilkhanate coins. 
On the eve of the Mongol invasion of the Caucasus, copper coins of the Aghlabids of Derbent, Shirvanshahs and 
Eldiguzids circulated in the monetary circulation of Azerbaijan. Their minting coincided with the period of the so-
called "silver crisis" that engulfed most of the countries of the East. The coins of the Gengizids supplemented the 
monetary circulation of the Caucasus with a full-fledged silver coin. 

 The Museum of the History of Azerbaijan of ANAS houses kaaniks minted in Ganja, Nakhichevan, Urmia 
and Tabriz. Here is a photo of an anonymous coin of the Gengizids from the collection of the Museum of the 
History of Azerbaijan, minted in Tabriz, silver, dirhem 651 y.h., inventory number NF 33631.  
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 Zaur Gumashvili 
(Georgia, Telavi)  

Religion in the North Caucasus in the XIII-XV Centuries 
 

The North Caucasus experienced a substantial spread of the Islamic religion between the XIII and XV 
centuries. A huge role in strengthening and spread of this religion was played by the Golden Horde where Islam 
originated in the 13th -15th centuries as well as Tamerlane. The "war for the faith" against Christians and pagans 
in the North Caucasus turned into a constant hunt for the so-called "Gazians" (fighters). But during the period 
under review, Islam became the dominant religion only in southern and central Dagestan. Zirikhgeran converted 
to Islam in the 14th century. Around the same time, Islam spread by accident, and in 1475 it was converted by 
the inhabitants of Gidatli as well. Among the preachers of Islam, along with the Shamkhals (Kazitumukhs) the 
Rutuli "Gazi", Tsakhuri, Khirek and others were very active. Islam was also preached by the sheikhs who came to 
the North Caucasus from Iran, Iraq, Yemen, Bukhara and other Muslim states of the East. In the 15th century, the 
religion of Islam began to spread in the Central Caucasus, particularly among the Kabardians. 

Mosques were built simultaneously in the central part of Dagestan and the cities of the foothill Caucasus. 
In the 14th century, the Mosques functioned in Pyatigoria, although by that time the inhabitants of a number of 
regions in the North Caucasus were of the Christian faith. 

The Orthodox churches functioned in Majari, Upper and Lower Julata, Matreg, the Karachay Mountains, 
Balkans, North Ossetia, Checheno-Ingushetia, and Dagestan. 

In Avareti, Chechnya-Ingushetia, Balkaria, Kuban, and Stavropol, archaeologists have repeatedly found 
crosses made of stone and metal, even in tombs dating back to the 13th and 15th centuries. 

Among the followers of the Orthodox religion of the North Caucasus were Greeks, Georgians and local 
residents. One of them, priest Pederico, who died in the Kuban region in 1380, was probably a Circassian. 

 
 
 

Mariam Gureshidze 
(Georgia, Tbilisi) 

Haji Murad as Rind Phenomenon 
 
The paper deals with the issue related to the Murids struggle in the North Caucasus against the Russian 

Tsarist Empire in the 19th century, the factors contributing to this phenomenon and the persons                        
involved in it, the first three Imams: Ghazi Mollah, Gamzat-bek, Imam Shamil and the Murid Hadji-Murad. The 
phenomenon of Muridism in the North Caucasus of the 19th century and the role of Hadji Murad are considered 
on the basis of a document Simon Esadze “Haji-Murad” found by me at the National Archive of Georgia. 

 The revolt Imam Shamil led against the Russian Empire (1834-1859) came to be known as muridism, 
since Imam Shamil’s warriors were also the most devoted followers of Sufism - murids (Arabic مريد). Muridism in 
the North Caucasus was a military-political ideology based on Sufi teachings, connected to geopolitical changes 
and international influence. A thorough study of the issue revealed an interesting link between the two 
phenomena that emerged in the depths of Sufism (muridism and rinds, Arab. رند) which, based on a comparison 
of the above-mentioned archival documents, as well as the works of E. Javelidze and V. Gabashvili, made it 
possible to create a comprehensive picture of the fact that Sufism through rinds and murids connected, 
ideologically united, established a certain order and greatly contributed to the struggle of the North Caucasians. 
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Liudmila Hrytsyk 
(Ukraina, Kyiv) 

Borys Ten in the Context of the Ukrainian-Georgian Literary Relations of the Twentieth 
Century: On the Ukrainian Tamariani by Chakhrukhadze 

 
Based on the study of the Central State Archive of Literature and Art of Ukraine materials, the work traces 

the way of Ukrainian translator Borys Ten (M. Khomychevsky) to Georgian literature. In particular to the work of 
the forerunner of the great Rustaveli Chakhrukhadze; the poem's role in the literature of the Georgian Middle 
Ages; motivation; features of the reception of the work in Ukraine. 

The name of Borys Ten, a man of tragic destiny, poet, art historian, translator of ancient and European 
literature, and archpriest of the UAGCC, is now widely known to specialists and readers. Historians and theorists 
of literature and literary translation refer to the lessons of the master. Of the hundred authors translated, Borys 
Ten distinguished Homer in his last interview, "in character and the spirit of creativity, who appeared to be ... 
'close'". Translologists note that after he translated Homer's Iliad and Odyssey and Aeschylus' Prometheus 
Bound, "it is unlikely anyone would undertake to translate them ... anew". Borys Ten's multifaceted interests 
extended to the works of European writers and occasionally to the "translations from the languages of the 
peoples of the USSR." However, the Georgian ones translated by Borys Ten were hardly in the spotlight, except 
for his participation in the anthology "The Poetry of Georgian People" in two books (Kyiv, 1961).  

By chance, I was forced to turn to the first book, "Poetry of the Old Ages. Poetry of the nineteenth and 
early twentieth centuries." The Archives-Museum of Literature and Art of Ukraine library received a thirty-page 
manuscript in pencil, with no head page and no title. Rereading it, I immediately recognized Chakhrukhadze's 
voice, which made me return to the anthology with included fragments of Chakhrukhadze's poem translated by 
Borys Ten. The circle of translators was not new: much of the work was rendered by word-for-word translation. 
For the most part, there were names well known among the translators. However, Borys Ten was not the 
representative of Georgian literature: the numerous pseudonyms M. Khomychevsky used after his return from 
exile mainly were known to specialists. But despite the peculiarity of chakhrakhauly (A. Khakhanashvili) or, 
according to Sh. Nutsubidze, ten-syllable verse, maximally close to the folk verse, the translation was perceived 
naturally, without the slightest artificiality. The intrigue was growing since most archival materials focused on 
the translation of ancient literature, the problems of translation theory and practice, particularly the 
transmission of the hexameter. Even if we consider that due to circumstances, the author had to use 
pseudonyms at specific periods of his creative life, the Georgian works were not observed in his translation 
practice. And then there is a question, the answer to which would explain the path of Borys Ten to 
Chakhrukhadze and certain pages of his creative life. 

The suggested work traces the way of Ukrainian translator to Tamariani; the reasons for choosing the 
work for translation; motivation; the role of Ukrainian neo-classics M. Zerov, M. Rylsky, as well as M. Bazhan and 
his lessons of translation of The Knight in Tiger Skin by Rustaveli; searching his way in a variety of stylistic and 
compositional authors' solutions, developing of own approach to the transfer of original work, "creative 
dominant" of Tamariani by Chakhrukhadze. 

The study of Borys Ten's archive and epistolary heritage allows inscribing the translator's name in the 
history of Ukrainian-Georgian literary relations of the twentieth century; to focus on the originality of the 
individual translation project, including the conceptual and methodological principles of the Ukrainian 
translation from the Georgian. 
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Niko Javakhishvili 
(Georgia, Tbilisi)  

Origin and Family Branches of the Gamkrelidzes 
 

Among the native Georgian feudal families, the Gamkrelidzes used to hold an honorable place as one of 
the noble (in Georgian – aznauri) families of the Kingdom of Georgia.  

The Gamkrelidze family, which is now widespread throughout Georgia, originates from Racha region. As 
of February 1, 1995, there were 1643 Gamkrelidzes living in Georgia, of which 757 lived in Tbilisi and the rest 886 
– in the regions of Georgia: Svaneti, Imereti, Kartli, Kakheti and Samegrelo. 

The present study is the first attempt to investigate the past of this family and the history of its prominent 
representatives.  

It is divided into ten parts:  
1) The origin and initial settlement area of the Gamkrelidzes – Racha;  
2) Imereti branches of the Gamkrelidzes;  
3) Kvemo Kartli branch of the Gamkrelidzes – the Shanshiashvilis;  
4) Shida Kartli branch of the Gamkrelidzes;  
5) Kakheti branches of the Gamkrelidzes;  
6) Samegrelo branches of the Gamkrelidzes;  
7) Composition of noble Gamkrelidze families in middle of XIX century;  
8) The representatives of the Gamkrelidzes and Shanshiashvilis, as reflacted in Georgian literature (XIX 

century);  
9) Prominent representatives of the Gamkrelidze family (after the end of XIX century);  
10) Present day number of Gamkrelidzes and settlement area 
 
 
 

Elene Javelidze 
(Georgia, Tbilisi)  

Caucasian Drama in Orhan Pamuk’s Snow  
 
Snow is a political novel by Orhan Pamuk that explores the multifaceted discourse of Islam in present-day 

Turkish. In the novel Orhan Pamuk outlines the social and political issues of Turkey. These issues are represented 
by the emulation and mimicry of the method of social and psychological realism. The writer visibly depicts the 
misery reigning in Kars and it seems that he is shocked by this, though Pamuk has no intention of solving a social 
problem. Snow can not be described as a social novel. The text is filled with speculative talks about the special 
path of Turkey. In the novel, this "path" is outlined, this is the victory of the Islamists in the elections, and 
suicides of girls also make the atmosphere of the provincial city extremely difficult. The replication response to 
this is the "theatrical" coup, which represents a parody of the military coups in the country. The essence of the 
novel goes far beyond the local context, the painted image and the atmosphere acquire ontological value. The 
way of narration in the novel is focused on the many-voiced world of characters. Arguing and entering into a 
dialogue point of views are diametrically opposed and organize a complex fabric of narration. The motive of the 
double, duplication pervades the novel. The meta-text layer of the work arises from various stories and 
phenomena occurring in the novel. The multi-level organization of the text is closely related to the intertextuality, 
or rather, with such expressions as quoting and self-citing. One of the intertextual sources of Snow is Franz Kafka’s 
ouvre. Kafka's works are excellent examples of dystopia. In Snow, you can also find elements of dystopia. Franz 
Kafka's The Trial presented with a complex of metaphors gives the novel an absurd quality. Pamuk describes 
military coup in Kars as a “theater coup”. The term ‘Kafkaesque’ can be defined by using synonyms, ranging from 
‘weird’ and ‘mysterious’ to ‘brutally bureaucratic’ and ‘nightmarish’ and ‘horrible’. All these terms can be used to 
analyze the overall picture and thematic arc of Snow. The writer is experimenting with avant-garde tests, twisting 
real with fantastic. Snow is a postmodern polyphonic, multi-layered novel suitable for a variety of interpretations. 



 163

The hierarchical, semantic structures of Pamuk's postmodernist world are resilient and unstable. In Snow one can 
single out the basic principles of the postmodern style: intertextuality, metafiction, dialogism, fundamental 
fragmentation, mixing, crossing traditional genres (hybridization), discreteness, pluralism, game, parody. The writer 
introduces a political-religious accent based on multiculturalism. Pamuk's artistic thinking is based on the 
"epistemological crisis" characteristic of postmodernism, the rejection of the belief in the Enlightenment and the 
destruction of the “unique” phenomenon of the artist. 

 
 
 

Nino Javelidze 
(Georgia, Tbilisi)  

The Historical Expression "From Nikopsia to Derbend" Expresses  

the Misery of the Country (?!) 
 

In his article "The Sea and Land in Georgian Myth," researcher Z. Kiknadze expresses the view that 
Georgians have never had the experience of having a pragmatic relationship with the sea, that the country's 
history does not recall any significant interactions with the sea, especially naval battles, and that the river 
network has never played a significant role in politics. 

Based on the written references or other materials cited in this article, it is stated that Z. Kiknadze could 
not substantiate his viewpoint either by referring to the mythological field or by quoting historical sources. On 
the contrary, the existing artifacts presented a completely different and opposite picture: in the pagan 
imagination of Georgians, the sea was perceived as a sacral quantity - a connecting road between the world and 
the underworld. In addition, Georgians were accustomed to life by the sea, and in antiquity or in the Middle 
Ages they established political-diplomatic, trade and economic relations with other countries by sea. It should be 
emphasized that this is evidenced by the composition of the fleet in Georgia: the Royal Navy consisted of both 
passenger ships and warships. Georgian kings were able to send their own fleets to other countries to take part 
in naval battles. River traffic has always been developed in Georgia. This is evidenced by the fact that, firstly, 
there were two rivers - the Mtkvari and the Rioni - along the section of the Indian Caravan Road, and secondly, 
there were harbors for boats and customs points for cargo transportation on a number of rivers. 

 
  

 
Levan Jikia 

(Georgia, Tbilisi) 

Zviad Gamsakhurdia and the Writers' Union of Georgia (1968-2004) 
 
To date, Georgian websites (www.nplg.gov.ge; ka.wikipedia.org/wiki; www.president.gov.ge) 

indicate two dates of Zviad Gamsakhurdia's membership in the Writers' Union of Georgia - 1966 and 1970, 
although both dates are incorrect. 

We have traced a document according to which it is established that Zviad Gamsakhurdia joined the 
Georgian Writers' Union on February 6, 1968. 

Zviad Gamsakhurdia was involved in anti-Soviet activities, which led to his unanimous expulsion from 
the Georgian Writers' Union on April 1, 1977. On April 7, 1977, Zviad Gamsakhurdia was arrested and 
sentenced to three years in prison and two years in exile. 

April 9, 1989 marked a change in thinking in Georgia. The leaders of the national movement were 
becoming more and more popular day by day. The staff of the publishing house of the Georgian Academy 
of Sciences "Metsniereba" took advantage of this circumstance and addressed a request to the Georgian 
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Writers' Union to restore Zviad Gamsakhurdia to the Georgian Writers' Union. However, Zviad 
Gamsakhurdia himself refused to rejoin the Union because he did not want to be a member of an 
organization affiliated with the Soviet Writers' Union. 

In 1991, Zviad Gamsakhurdia became the first President of Georgia. This time, nothing seemed to 
prevent him from rejoining the Georgian Writers' Union (at that time the Georgian Writers' Union was split 
from the Soviet Writers' Union), but after the Georgian government dispersed the September 2, 1991 rally, 
some writers even demanded Zviad Gamsakhurdia's resignation. Shortly after these events, Zviad 
Gamsakhurdia was forced to leave Georgia, and when he returned back, he was killed in unknown 
circumstances (there is also a version of suicide). Even though it took 27 years from the date of his passing, 
Zviad Gamsakhurdia's reinstatement in the Georgian Writers' Union occurred in 2004. 

Marika Jikia 
(Georgia, Tbilisi) 

 Non-lexical Modifications of Turkish Interference in Some Georgian Dialects 

Due to a number of historical circumstances, two segments of the Georgian language – Ingiloan and Imer-
khevian – are developing in close proximity to Anatolian Turkish and Azerbaijani.   

The national speech (on the one hand – Imerkhevian - Taoan - Machakhelian - Nigalian or Georgian of 
Chveneburebi and, on the other hand – Ingiloan) in addition to the borrowings of lexical units under the 
influence of these two languages of Turkic origin (which is the most relief result of language contacts) – other 
parameters – phonological, morphological – they change somewhat in the same way or differently.  

In particular both the Ingilo peoples and the all of westerners pronounce /ö/ and / ü/ without any prob-
lems – that is, Turkish and Azerbaijani /ö/ and /ü/ are adapted in Ingilo dialect and Georgian of Chveneburebi 
and can be found in both Turkish borrowings (/göli/<Turk. göl 'lake’), also in Georgian words /gölva/ ’drought’, 
/c’üma/ ‘rain’, (/-va-/ > /ö/; /-vi-/ >/ü/).   

In Shavshian, Nigalian, Georgian of Chveneburebi and Ingiloan, under the influence of Turkish languages, /% / 
is replaced almost everywhere by /z/: /zvali/ ‘bone’, /zveli/ ‘old’, /biza/ ‘uncle’, etc. An insurmountable articulatory 
moment for peoples of Turkic descent is the utterance of two or more consonants at the beginning of a syllable. To 
overcome this, an epenthetic vowel is placed between the two consonants. Compare Shavshian /pilavi/ ‘pilaf’, 
Ingiloan /šito/ ‘branch’, in Georgian of Chveneburebi /tibliz/, /tibet/ (instead of Tbilisi and Tbeti), etc.  

To the substantives the word bases ending with consonants not added Nominative and Dative cases 
suffixes both in the south-western dialects and in Ingiloan.  

The adverbs of place /ak/’here’ and /ik/ ‘there’ are perfectly solid and self-sufficient data. Under the 
influence of Turkish, the semantics of these adverbs were clarified in the south-western dialects and completely 
replaced by the forms /akši/, /makši/, /ikši/, /akze/, /ikze/, which is the Turkish form of burada ‘here’, şurada 
‘there’, orada ‘at that place’ (/bura/ 'this place’ +-da 'on’ ; şura 'that place (near you)’ + -da 'on'; ora ‘that place’+ 
-da 'on'). It is not found in Ingiloan.  

A relief example of morphological interference is the production of iintensive forms in Ingiloan. The model 
is Azerbaijani, the material is national: /k’oxe/ ‘unripe’–/k’o-m-k’oxe/ ‘very unripe’, /umarilo/ ‘unsalted’ – u-m-
umarilo ‘absolutely unsalted’, /γiaj/ ‘open’ – /γi-m-γiaj/ ‘open fully’, etc.  The expression of the extreme degree 
of quality by means of a single interfix has to be considered  as a loan morphological pattern induced by 
interference of Azerbaijani upon Ingilo dialect of Georgian. We have not encountered this production in the 
southern dialects. The report proposes an attempt to explain such facts.  
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Grigol Jokhadze 
(Georgia, Tbilisi) 

On One Biblical Symbol and Allusion in the Historical Narrative of David the Builder 
 
The paper deals with the images of animals and their role and significance in the Georgian Medieval historical 

narrative. European intellectuals opposed man, created in the image and likeness of God to animals, as the 
subordinates, defective and sometimes the evil creatures. Apparently, this attitude was popular in Georgia too. 

Assessing Liparit V Bagvashi, one of the main opponents of David the Builder, the chronicler compares him with 
a “dog” which is from the Biblical discourse, in particular: “The dog is turned to his own a vomit again and the sow that 
was washed to her wallowing in the mire”. 

As the research has shown, on the one hand, we deal with the symbol of double-dealer, willy, godless person; on 
the second, this is the quotation from New Testament, in particular, the second epistle of Peter; and on the third hand, 
we have in front of us the indirect reference that makes allusions to Old Testament, in particular, Solomon’s proverbs. 

It is extremely significant to know exactly the origin of tropes and images, used by the chronicler, in order to 
get more accurate information from the historical source. 

 
 
 

Erekle Jordania 
(Georgia, Tbilisi) 

Peculiarities of the Administrative Territorial Structure and Governance System of the 
Empire of Trebizond 

 
In terms of civilizational belongingness, the Empire of Trebizond was a state of Byzantine-type. Its main 

features were defined by Orthodoxy, Greek language and Byzantine concept of state power. All this was clearly 
manifested in the state ideology of the empire, as well as in its political, ecclesiastical and social structures. The 
most obvious evidence of the civilization's connection to the Kingdom of Komnenos is the creation of official 
papers and liturgical rites in Greek.  

At the same time, the Empire of Trebizond was unique in a variety of sociocultural peculiarities which 
along with the ethno-linguistic structure of the empire, were clearly reflected in the administrative-territorial 
organization of the Great Komnenian state.  

The core of the Kingdom of Trebizond was the territory of the former theme of Chaldia of the Byzantine 
Empire. It was divided into eight united military and civil administrative provinces (banda) and one theme of 
Lazia. The latter played significant role both in the defense system of the Trebizond Empire and in the political 
life of the empire. It was even a kind of seat of the power of the Great Komnenos, which was clearly 
demonstrated both during the establishment of the Trebizond Empire and during the civil strife and the furious 
struggle for the throne in 1340-1355.  

These administrative provinces, in turn, were divided into smaller, fortified territorial units - kleisoura. The 
administrative bboundaries of the bandas were determined by the gorges of the large rivers and mountain 
ranges existing here. Due to the complexity of the terrain and lack of roads, in many cases they were almost 
isolated units from each other. Such an administrative-territorial structure of the empire was, of course, 
determined by the natural geographical conditions of the province of Pontus, which, in turn, fully corresponded 
to the economic activities of the Kingdom of Trebizond and the necessary needs for ensuring the defense of the 
state. It should be noted that later, during the period of Turkish domination or the existence of the Ottoman 
Empire, the principle of such a territorial structure of this region was preserved, and it can be said that it is still 
valid today.  

The bandas were ruled by dukes, who were mostly represented by local nobles. They mainly relied on the 
economic and human resources of their own estates. The heads of smaller administrative units - kephales - were 
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subordinate to the dukes. They mainly represented the military administration of the Empire of Trebizond. At 
the same time, their functions were often performed by the dukes themselves. 

One of the peculiarities of the social organization and governance system of the Empire of Trebizond was 
the existence of family clans represented by local nobles in the administrative structure of the empire. The 
influence of groups of these clans and their leaders, for example, Chanikhites, Kawasites, Kamakhins and others, 
mainly spread in the inner regions of the empire. At the same time, they were mainly in the service of the great 
Komnenos, and their informal influence was quite naturally combined with the administrative functions and 
duties assigned to them. The imperial authority actually extended over the capital and large cities, along the 
coast, and over the great valleys and fortresses there. The clans of local nobles and rulers, archons, almost 
completely controlled the main, peripheral part of the empire. Despite the central government's attempts to 
reduce their rights or subjugate them, almost nothing changed in the governing structure. As a result of the 
measures taken by the imperial government, the power of the local sovereigns, in many cases, did not weaken, 
but even strengthened. Large landowners and local nobility tried to strengthen their positions and take a more 
active part in the adminstration of not only the internal and peripheral provinces of the empire, but also the 
provinces under the imperial authority and even its capital. 

Joseph Jordania 
(Australia, Melbourne) 

Georgian Polyphonic Song as a Historical Source 

1. In my presentation I will argue that data from traditional polyphony is extremely stable, and can
indicate the deepest physical, genetic relationships between the populations and regions. It is crucially 
important to remember that the distribution of typologically similar traditions of polyphony shows clear affinity 
with the data from physical anthropology. I discussed these parallels first in my 1988 publication. 

2. Studies of migration processes show that polyphony does not spread as a result of adstrate interaction
(unlike languages which can change without arriving of substantial amount of a new population). Carriers of 
polyphony, as a rule, represent the earlier, autochthonic populations that survive in the geographically most 
isolated regions of the world. 

3 The traditional view of polyphony as a late cultural invention is gradually changing to the contemporary 
model of the origins of polyphony, as a result of natural selection, an important element of human defense 
strategy, designed to unite groups of people against predators and enemies. Communal singing and dancing 
before military activities (both in traditional and contemporary professional forces) is directly connected to the 
phenomenon of “battle trance”. 

5. In the case of Georgia we have a strong indication that Georgians are autochthones, not only in the
Caucasus, but also represent the oldest autochthonic population of Europe, showing signs of ancient genetic 
links not only with the peoples of the North Caucasus (including the carriers of languages of very different 
language families), but also of the populations of the isolated mountain ranges of the Balkans, the Alps, the 
Pyrenees, as well as several Mediterranean islands. And finally, study of Georgian polyphonic traditions 
reveals signs of relatively late interaction with the carriers of Indo-European languages. 
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Khatuna Kalandarishvili 

(Georgia, Tbilisi)  

Ilia Chavchavadze – Researcher of Nikoloz Baratashvili’s Work 
 

Nikoloz Baratashvili’s works have become the object of research by numerous scholars. However, the aspect of 
the study that Ilia Chavchavadze brought forward in his “Letters on Georgian Literature” at the end of the 19th century 
has not yet completely been brought to the attention of the modern literary scholars. 

According to Ilia Chavchavadze, in his works Nikoloz Baratashvili’s deals primarily with the issue of faith and 
shows the inconsolable state of a person who is losing faith. Ilia Chavchavadze studies Nikoloz Baratashvili’s creativity 
in this plane as a whole and considers his poems to be separate manifestations of the general spiritual state of the 
poet. He is looking for a connection between these poems and thus reconstructs the picture of the inner world of 
Nikoloz Baratashvili. 

Ilia Chavchavadze regards the issue of religious doubt and the homelessness of the soul, which are highlighted 
in Baratashvili’s works from a general human perspective. In his view, such a search process is characteristic of all 
times; It originates from the fragility of faith and is of paramount importance for all mankind.  

Ilia believes that this problem - philosophical questions related to man, his existence, faith - has constantly 
confronted humanity from the very beginning of the human race. Nikoloz Baratashvili seeks to find answers to these 
questions in his work. Thus, it becomes an organic part of the universal process in Georgian reality. 

Ilia Chavchavadze gives Nikoloz Baratashvili a special place in the history of Georgian literature. According to 
him, he was the first among Georgian poets to include Georgian thought in the general framework of the 
development of mankind, "Georgians also taught the source of quenching human thirst." 

 
 

Tea Kamushadze  
(Georgia, Tbilisi) 

Covid Pandemic Research and the Georgian Academic Environment 
 
The Covid pandemic, as a total occurrence, has had a profound effect on all aspect of human life, 

including the academic environment. In this instance, when I refer to the academic environment in Georgia, I 
only take into consider a specific group of scientists working in social sciences and humanities. 

This study is a part of a bigger research project whose goal is to evaluate the pandemic's effects on 
Georgian society. I'll go over the initial findings of the anthropological study in this presentation. The specific 
goal of the research was to find out how the Georgian academic society responded to the problems at hand; 
What the general public's opinion was of academia and professional expertise at a critical time. It is intriguing to 
see how much the scientific knowledge and experience that already exist in relation to epidemics, diseases, and 
various forms of crises have been applied in this situation. My research attempts to determine the level of 
societal interest in academic knowledge and scientific research in general, as well as how scientists have 
developed an interest in specific issues. The study of the medium that should be used to spread the accumulated 
academic knowledge throughout society is also an aspect of the same research.  

Within the framework of this study, I will also discuss the strategies of scientists in terms of adapting to 
the pandemic, it is interesting how the current research was carried out under the conditions of restrictions, 
especially when the research includes field work; How technology has been used in ethnographic research. 

I chose a group of scientists for the study, and I obtained relevant data by using the direct survey 
approach. I also examined the contexts of the National Science Foundation-funded projects in the social and 
humanitarian sciences, and I conducted social media research taking into consideration the specific interests. For 
this research, I will take into account the information strategies of various official media outlets as well as the 
intellectual and academic knowledge regarding epidemics or the crisis situation as a whole that is reflected in 



 168

them. Since this particular research is tied to the epidemic, self-reflection will also be included in the research 
and presentation. 

In order to clarify how the Georgian academy responded to the pandemic and how the challenge has 
changed in regard to future studies, both in terms of content and dissemination of its results, I will describe the 
study's significant findings as a conclusion in the presentation. 

  
 
 

Dali Kandelaki, Ekaterina Reissner  
(Georgia, Tbilisi)  

Multinational and Diverse Caucasus: Traugot Waldfogel's Travel Notes 
 

Traugoth Waldfogel (1861-1930) was a very versatile, talented and energetic man. He went from being a 
schoolteacher to a member of the Swiss National Council. T. Waldfogel's voyage to the Caucasus in 1892 lasted 
about six months. He sailed from Constantinople to Batumi, from where he traveled by train, horse, foot, alone 
or with someone accompanying him. Visited German colonies in Georgia. Then he left Tbilisi for Azerbaijan, 
where he also visited the German colonies and visited Baku. The road continued south, to the fortress-town of 
Shushi. He left Georgia by military force and arrived in Vladikavkaz, and then traveled to the southern part of 
Russia. 

Impressions of T. Waldfogel's Journey through the Caucasus were published in 1897 as a book in German. 
The author reviews a wide range of issues in his essay “Travel Pictures from the Caucasus”. He shares his feelings 
with the reader, does not hide the impressions he has seen; Describes the nature of the Caucasus, cities and 
villages of Georgia, Azerbaijan and Armenia. He mentally responds to the traditions and customs of Caucasians, 
which were completely foreign to him. The book is rich in descriptions of peoples of different nationalities living 
in the Caucasus: Georgians, Tatars, Armenians, Russians, Germans, etc. 

It is probable that the purpose of Waldfogel's arrival was to visit German colonies. More than half of his 
book is devoted to the descriptions of the colonies in Georgia and Azerbaijan. The traveler describes the daily life 
of the colonists living in the South Caucasus, the measures taken by the government and their attitude towards 
the local government of the Russian Empire, the current language situation, their attitude towards religion, the 
influence of the colonies on the local population, etc. 

The book gives the reader interested in the history of the Caucasus an idea about the South Caucasus in 
the early 90s of the XIX century. Concerning T. Waldfogel, one of his contemporaries remarked: “Dr. Waldfogel 
could not easily have expected the idea; He could have ignored all the dangers because of an important idea”. 
According to his biography, one of the ideas of the 31-year-old Swiss teacher is to travel to the Caucasus. 

 
 
 

Nanuli Katcharava 
(Georgia, Tbilisi) 

Caucasology in Turkey 
 
Today, four universities in Turkey - Kars, Ardahan, Rize and Duzce have departments of Caucasian 

languages and cultures majoring in Georgian language and literature. The charter of the Artvin University 
includes the opening of a department of Caucasology, but so far this direction has not been implemented. In 
2005, for the first time, a department of Georgian language and literature was opened at the Caucasus Kars 
University, and since the 2006 academic year, it has also accepted students. The Charter of the University of 
Ardahan provided for the opening of the Department of Georgian Language and Literature in 2008, and in 2013, 
Recep Tayyip Erdogan Rize University and Duzje University were given permission to have departments of 
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Caucasian languages. Duzje University accepted students the same year, and the student semester at Rize 
University began in 2016. 

The department of Georgian Language and Literature at Duzje University has the advantage over the 
other three centers that it has two levels of teaching, both bachelor's and master's. Also here, in 2013, for the 
first time in Turkey, the second Caucasian language, Circassian language and literature department was 
launched, where all three levels of education function: bachelor's, master's and doctoral. In 2018, the second 
department of Circassian languages, namely Kabardian language and literature, has been opened at Kayseri 
Ergies University. The teachers of the Department of Circassian Language in Duzje are professors from the 
University of Maikop in the Republic of Adygea, who are well acquainted with the Caucasus School of Georgia. 
They are esteemed women who have defended their dissertations in Tbilisi. The Department of Circassian 
Language is closely connected with the Department of Caucasology at the Tbilisi State University and Circassian 
Culture Center. Duzje University is actively preparing to open a third Caucasian language, the Department of 
Abkhazian language and literature. 

 
 
 

Ovsanna Khachatryan 
(Armenia, Yerevan) 

The Unique Manifestations of Some Genres of Armenian Medieval Literature in Armenian 
Manuscripts 

 
There are genres of Armenian medieval literature that have unique manifestations in manuscripts in 

contrast to their classical manifestations. Among those genres are the kafa and the riddle. 
The kafa is a unique poetic type of medieval Armenian literature, which was formed as a genre and 

developed in the 10th-16th centuries (in some cases kafas were written until the 18th century). The term kafa 
comes from the Arabic word qāfiyya, which means "rhyme". Poems called kafa appeared in Gandzaran (Sacred 
chants) collections by Grigor Khlat‘ets‘i in the late 14th century. The oldest samples of Grigor Khlat‘ets‘i's kafas 
are found in manuscript M 4011. These kafas correspond to the classic kafas with their general features: 
specificity of use, structure, metrics, rhyme and also have their own special features: they are acrostics forming 
the author's name, in content they are close to colophons, etc. 

This tradition of Grigor Khlat‘ets‘i was continued by later authors (lasting until the 18th century): Aṛakʻel 
Baghishets‘i, who was a student of Grigor Khlat‘ets‘i Tserents‘, poet Simeon, Karapet Baghishets‘i and other 
scribes and authors wrote kafas dedicated to their gandzs in the Gandzaran.  

The riddle is a genre of folklore origin introduced into medieval Armenian literature in the 12th century by 
Nerses IV Shnorhali. Riddles have also reached us encorporated into manuscripts of the Haysmavurk collection 
(Synaxarion). All the Haysmavurks that we have singled out belong to Grigor Tserents Khlatetsi’s (1349-1425) 
edition, and the author of all the riddles is Nerses Shnorhali.  

 In our opinion, these riddles were firstly introduced into the Haysmavurk‛ collection by a scribe, and later 
different scribes continued the tradition. The purpose was by combining the two genres, to enliven the 
narrative, to make it more attractive.  

 Thus, a unique form of medieval manuscript culture was created, when two genres of manuscript appear 
together, though not monolithically.  
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Lela Khachidze 
(Georgia, Tbilisi) 

Byzantine Writings of Historical Genre and their Georgian Translations 
     
Three difficult periods in Byzantine history are reflected by Byzantine historians. First of them is the siege 

of Constantinople in 626. The next period is the Arab invasion in 678 during the reign of Emperor Constantine 
Pogonatos (668-685), and the third - another Arab invasion in 717-718, during the reign of Emperor Leon 
Isaurian (717-741).  

The oldest and most important part of these struggles is the siege of Constantinople in 626, which is 
related to the Greco-Persian wars during the reign of Heracles Caesar (610-641). This exciting story is described 
in several historical works created in the 7th century: Sermon of Theodore Syngelos, the Paschal Chronicle by an 
anonymous author, and the historical work of George of Pisidia. These authors themselves were witnesses and 
participants in the stories described in these works. The Greek texts of these historical works have been edited 
and studied. 

The research reveals that these works of the historical genre have been translated into Georgian three 
times. In ancient Georgian tradition, they are known as “Reading for Akathistos”. 

 The first translation of this “Reading” belongs to Stephane Sananoisdze-Chkondideli (late 10th century), 
the second to George the Athonite (1009 -1065), and the third translation is a short Synaxarion redaction of this 
work, the translator of which is unknown. 

Our study revealed that the Greek original of the translation by Stephane Sananoisdze belongs to the 7th 
century Greek historian George of Pisidia. Comparison of the Greek-Georgian texts shows that the translation by 
Stephane Sananoisdze coincides extremely well with the original. At the same time, it contains a number of 
terminological innovations. The translation belonging to George the Athonite is significantly larger than the 
previous translation, being extended by various historical works. In fact, it recounts several epochs of Byzantine 
history: a panorama of the 7th-8th centuries and previous key historical events in the Empires of that time – in 
Byzantium, Iran and Arabia, as well as in neighboring countries, including Georgia. Along with the old sources, 
George the Athonite’s main source was the History of George Hamartolos. Another of his sources was the 
Chronograph of the famous 9th century church figure, hymnographer and historian Theophanes the Confessor, 
from which he takes information about the Arab invasions in 678 and 717-718. 

The study reveals that the source of the third – the Synaxarion translation of the work is the historical 
writing of the Patriarch of Constantinople Nikephoros Kallistos Xanthopoulos (14th century). 

These writings as follows from its content are associated with the famous hymn Akathistos to the Holy 
Virgin.  

 
 

Shakhban Khapizov, Magomed Shekhmagomedov 
(Russia, Republic of Daghestan, Makhachkala) 

Armenian and Georgian Sources on the History of Church Building in the Avar Nutsaldom 
(VII-XIV Centuries) 

 
During the medieval period, one of the major states of the Caucasus was the Avar Nutsaldom, known in Arab 

and Persian sources as the Kingdom of Sarir. According to written sources, Christianity was widespread here in the 
VII-XIV centuries. In the X-XIII centuries, it was the state religion of Avar. So far, only fragmentary information about 
the Christian period in the history of Avar Nutsaldom was known. However, with the identification of new written 
sources on the territory of Avar itself (epigraphy), as well as information from Armenian, Georgian and other 
chronicles, it is possible to answer some questions.  

By now we can talk about the presence of more than 40 churches on the territory of Avaria. During 
ethnographic trips to different areas of Avar in Dagestan in the 2012-2015 years, the author was able to find in the 
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collections of local ethnographers, and in the walls of houses a few stones and debris crosses with Georgian 
inscriptions. The greatest concentration is observed on Khunzakh plateau - the historical center of the mountain 
Avaria. The largest number of Georgian inscriptions found in the study of the temple remains of the X-XIV centuries 
on Mount Akaro by Dagestan-Georgian Archaeological Expedition (DGAE). Here, during the excavation of a fortified 
citadel near the remains of the Christian church it was found 16 inscriptions X-XI centuries. Another inscription of 
building character, was found in village Rugudzha of Gunibsky district and announces the construction of the 
church on the initiative of a relative Avar nutsals Dadhvi and his wife Chohay in 1365. From the inscriptions found 
in Khunzakh, where are most of the crosses with inscriptions, special interest is informing about the construction of 
the church in the XIII century (was located in the Tad-raal – one of the Khunzakh outskirts). 

The early medieval fortified settlement of Gelbakh (Varachan in Armenian sources, Balanjar in Arabic 
sources) is located in the north of Avar. Here the remains of four churches of the 7th-8th centuries have been 
revealed, which can be considered the earliest Christian churches known in the territory of mountain Avaria. 
Chronologically and typologically close to these churches are two religious buildings discovered in Harkas, a large 
(26 ha) medieval town of Avar that existed in the VIII-XIV centuries.  

At the same time, based on the study of Armenian sources, it becomes clear that the influence of the 
Armenian Church was predominant until the mid-tenth century. During this period under the influence of Georgia 
and the Byzantine Empire, Orthodoxy was consolidated and its positions were strengthened. At the very beginning 
of the 11th century King Bayar (church name – Bukht-yisho) intensified the construction of temples and the 
strengthening of church organization. At that time the Datun church was built, the only Christian temple preserved 
in its entirety to this day. The same time can be dated to the temple excavated on Mount Akaro above Khunzakh, 
the capital of Avar. Recent research has revealed the manufacture of silver plates with biblical scenes by his order 
in 1008. The construction of the church continued later. However after Mongolian invasion in XIII century the 
influence of Georgian church obviously weakened. By the ornamental design and some details in the use of 
building materials it is possible to speak about the break of Georgian tradition and the emergence of its own church 
architecture. 

 

The publication was prepared in the framework of the research project No. 20-59-05010 supported by the Russian 
Foundation for Basic Research. 

 
Boris Kharsiyev 

(RF, Ingushet Republic, Malgobek) 

To the Question of the Lexicology of Some Terms of the Ingush Language 
 

In accordance with the paradigm of I.M. D'konova, S.A., Starostina, the Hurrian-Urartian languages form a 
separate branch of the Northeast Caucasian language family. They write the following: “It is now becoming more 
and more obvious that the North Caucasian family consists of two groups, which we will call “Western”, or 
“Abkhaz-Adyghe”, and “Eastern”, instead of the traditional terms “North-West Caucasian” and “North - East 
Caucasian. It seems that the Kartvelian (Ibero-Caucasian, South Caucasian) language family does not belong to 
the North Caucasian family under consideration, and quite numerous verbal coincidences are explained by the 
substrate influence of the North Caucasian languages. 

In the ancient religious beliefs of the Ingush, there are many remarkable images of plots similar to the 
ancient images of the gods of the Mesopotamia Tigris and Euphrates, Egypt and ancient Greece. All of them, of 
course, are worthy of description and research for comparative analysis and attention of the scientific world. 

In our opinion, the unity of ancient signs, symbols, hieroglyphic systems and terms among different 
peoples can be explained by a common faith - the sun-police in ancient times. 

G. Mayer wrote the following about our great teacher6 “A.S. Chikobava deserves recognition also because 
he fought against the monopoly in science, which contributed to the creation of works of a synchronous and 
historical-comparative nature". 
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G1lg1ai (Ingush), a settled people of the autochthonous Caucasus, bristling with fortifications from the 
heavy mass of nomadic peoples besieging the foothills, managed to preserve their ancient language. Despite the 
huge influence on the territory of the region of different peoples. 

Today we will give examples of the deep roots of the birth of linguistic concepts. 
“It is enough for an etymologist to present a picture of the distribution of a lexeme with similar meanings 

in related languages and to restore the protoform from them” . 
Let us turn to the terms of the solar and lunar cycle of the Ingush. 
Ma is one of the names of the sun. Malcha - the bearer of the light of time; 
Malch - the sun, a source of light, heat, a symbol of planetary greatness, on which life on earth depends; 
Mag1a - a throne, a place of honor, for wise rulers, or honored guests, a presidium; 
Mott - language, communicator of intelligent beings endowed with divine grace; 
Mar is the husband, the keeper of the hearth, the main ruler of the family, responsible for all the actions 

of the household. 
Markha - a sacred post, designed to strengthen the spirit on the path of sacred faith in the Almighty and 

obedience to His commandments; 
Max - the price of someone, something, redemption, payment, including the price of a person's actions; 
Morkh - a cloud, an abstract omen of an impending storm in verbal circulation; 
Molcha - medicine, later - gunpowder. The technology of these two different substances was similar; 
Mal - a sacred reward for good deeds, for which it is necessary to sacrifice property, livestock, or work for 

the common good; 
Maire - to get married; 
Mela - weakness of the spirit, body. Not the ability to resist the problems of life; 
Malkhara - cloudy, sad, oppressed by circumstances, illnesses; 
Molla - a clergyman, more often used as a Muslim preacher; 
Mimar - a minaret usually next to a mosque from which Muslims are called to prayer; 
Merza - sweet, pleasant, tasty. This term is also used in relation to speech. For example, "sweet speech"; 
Merz - thin strong thread, fishing line; 
Modz is bee honey. Among the Ingush, it is considered a cure for many diseases; 
Moza, mozi - fly, flies. Often disparagingly addressed to a mixed disorderly society; 
Mach is the rust of metals. The same term means the dilapidation of relations between people; 
Mukha - a sharp knife, previously worn in a hidden pocket of a dagger scabbard; 
Mukh - barley, the main cereal in the Ingush mountains, often grown on terraces. 
Brazier - scythe - a metal tool for mowing grass; 
The lexical concepts of the lunar cycle remained outside the scope of our short message, due to 

restrictions on the size of the abstracts presented. However, we are ready to demonstrate them for discussion. 
The deification of astronomical objects as archaic, as well as the cycles of their annual movement, 

apparently became the basis for a number of terms in the vocabulary of ancient languages. Often they were two 
simple concepts. For example, as Malcha (Ma - the sun, L - a bunch, Ha - time). Further research on the 
presented topic will expand the horizons of knowledge in the study of Caucasian languages. 
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Elguja Khintibidze 
(Georgia, Tbilisi) 

A Georgian Origin Masterpiece in the Literature of European Peoples of the Renaissance 
and Its Mysterious Title 

 
The relation of Georgian literary culture to European civilization is crucial, and was realized through the 

Byzantine way in the early Middle Ages. A couple of cases of direct traces of Georgian literature in the European 
civilization of the Renaissance and immediately its predecessing epoch are very impressive. One of them is The 
Barlaam and Josaphat Legend - a very popular work among almost all the peoples of Europe in the XI-XV 
centuries, written by a Georgian writer through revising a Georgian literary narrative (Balavariani) and 
established in modern Byzantine literature under the name Barlaam-Roman. It is a hagiographic work rich in 
Christian apologetics and polemics of appealing oriental narrative, fables, and romantic episodes. According to a 
famous Byzantine scholar of the 20th century (Henri Grégoire), if the history of Byzantine literature could be 
evaluated by modern criteria, the author of this work would deserve the Nobel Prize. The writer is Euthymius the 
Athonite, a great Georgian man laboring at the Georgian savannah on Mount Athos at the turn of the 11th 
century. This unique literary work was translated twice from Greek into Latin in the 11th century, into different 
languages of the peoples of Eastern Europe and Asia Minor: Slavonic, Russian, Arabic, and Armenian in the 11th-
12th centuries, and from Latin into almost all languages of the peoples of Europe starting since the 12th century. 
There are dozens of translations and revisions of this work in some languages. The work has been referred to 
and relied upon by the great figures of the European civilization: Calderón, Lope de Vega, Shakespeare, Leo 
Tolstoy, and many others. According to recent studies, the Greek manuscripts of this work since the eleventh 
century (when they appeared) are the second most numerous after the Menologion, or the Menaion by Symeon 
the Metaphrast. According to one scholar, the Russian translation of Barlaam and Josaphat is the second most 
numerous among ancient Russian manuscripts after the biblical books. 

Following the tradition established by Greek and Latin manuscripts in medieval and Renaissance Europe, 
the author of the work was through to be St. John of Damascus. The European Byzantine studies at the end of 
the nineteenth century questioned this tradition. Scholarly circles drew attention to the eleventh-century 
Georgian report that the great Georgian writer Euthymius the Athonite had translated Balahvar, Abukura and a 
few more other writings from Georgian into Greek (Giorgi the Athonite). This attribution was found to be 
supported by the 11th-century Latin translation and a couple of Greek manuscripts. Thus, the question of the 
authorship of Greek Barlaam-Roman was one of the principal issues of European Byzantine and Georgian studies 
of the 20th century. Many different views were tested. Some of them, in the words of one European Byzantine 
scholar, “was shared with a striking desire not to accept clear and convincing reports from Georgian sources” (C. 
Högel). The Kartvelologists both in Georgia and abroad (Marr, Peeters, Kekelidze, Qaukhchishvili, Abuladze, 
Gimaret, Khintibidze) consistently justified the authorship of Euthymius the Athonite. Their contribution to the 
solution of the issue is of fundamental importance. 

In the second half of the first decade of the twenty-first century, the German-Byzantine school under the 
leadership of R. Folk, who firmly stood for his great predecessor Dölger’s view of the authorship of John of 
Damascus, recognized the view of the authorship of Euthymius the Athonite and even reinforced it with new 
arguments. The scope of further study of the issue is quite extensive, partly due to the fact that in European 
Byzantine studies not only the view of Euthymius’ authorship is problematic, but also the role of his relation with 
various redactions of Barlaam. Besides, the question of the reliance of the work on Christological sources, as well 
as some other issues are controversial, e.g. one of the problems is the question of the mysterious details of the title 
of Barlaam in Greek. Subjective interpretation of these details was used both, by medieval scribes and Byzantine 
scholars (Zotenberg, Dölger, Kazhdan) to identify the author of the work. According to information in the lemma 
(expanded title) of the work, the author of Barlaam was believed to be some holy father known as John, or an 
unknown monk from the St. Saba Lavra. The original version of this lemma, from my point of view (according to 



 174

Zotenberg and Dölger), reads like this: “A soulful story, brought to the Holy City from the inner country of the 
Ethiopians, so-called Indians, by an honourable and respected man, monk John of the St. Saba Monastery.” 

When studying this lemma, in my opinion, one should pay special attention to the introduction of the works, 
from which certain phrases and specific details were taken from the lemma: “spiritual history,” “country of the 
Ethiopians, so-called Indians”, and reference to the messenger. In the introduction, the author talks about himself 
and the details of writing the work. These details are an indication to the Lavra of the Iberians on Mount Athos and 
to Euthymius: the author speaks of the “divine men” who told him the story, who, through due identification, can 
be credibly assumed to be two Johns: Euthymius’ father and uncle: the messenger’s name in lemma is John. To a 
Greek reader, the author presents India of the narrative told to him by the messenger as Ethiopia. In my opinion, 
this confusion also leads to Euthymius. In the translations of the Greek original of The Holy Scriptures by the 
peoples of the East (into Syriac, Armenian, and Georgian) the ethnic term Ethiopian is sometimes understood as 
a non-white person and is translated as Indian (specifically in The Acts of the Apostles). Euthymius is the 
translator of these texts into Georgian. 

More importantly, the monk who was the messenger is adorned with the epithets of a layman in the 
lemma: “an honourable and respected man”. On Mount Athos, in the company of Euthymius, the messenger of 
books, news, and other values from the east was John-Tornike, who was given a great title of Patrick by the 
Byzantine royal court, and after the defeat of the rebellious Bardas Skleros was also granted the title of 
Synkellos. Describing Euthymius’ life, St. Giorgi the Hagiorite praises John-Tornike with the same epithets (“an 
honourable and respected man”) and notes that he remembered his secular honor for a long time. In his Will, 
brought by him to Mount Athos and enclosed to his book (The Heaven), John-Tornike asks the Lord: “…to pray 
for ourselves – first, John-Tornike, and now, John synkellos as titled by the saint kings, who, for the love of God, 
gave the earthly glory to find the heavenly glory”.  

In my opinion, this Will of John-Tornike, attached toThe Heaven, which is a long theological treatise, is one 
of the literary sources for the introduction to Barlaam. It is characteristic of the author of Barlaam-Roman in 
general to base the Christological (apologetic, dogmatic, polemical) passages of his works on proven theological 
literature of great and famous ancestors (Menologion by Symeon the Metaphrast, John of Damascus’ Dogmatics, 
Apology of Aristides and other writings of holy fathers). The introduction establishes a relation with John’s Will 
to The Heaven supported by the architectonics of the description of the incarnation of God, the lives of the 
apostles and desert-dwellers, and the testimony of specific places in the Gospel. The Will transcribed at the 
expense of john-Tornike, adorned with his Will and brought to Mount Athos by him makes me draw a remote 
assumption. 

According to the lemma of Barlaam-Roman, John, the messenger, is “a monk of the St. Saba Monastery”. 
The extant data do not contain any confirmation of John-Tornike having any relation with the Georgian 
theological center of the Holy Lavra of Saint Sabbas. John, who left Mount Athos for the east to fight against 
Bardas Skleros, remained a monk. He had close relations with Tao-Klarjeti Georgian Monastic Complex, mainly to 
the great Georgian monastic cultural center of Oshki. A two-volume Georgian Bible transcribed in Oshki in 978 is 
still preserved at the Iviron Monastery Library. The aforementioned The Heaven, which includes the Will of John-
Tornike, is also preserved in Oshki, transcribed and bought at the expense of John-Tornike. The Will ends as 
follows: “This sacred book was written at great Oshki Lavra, in the abode of the holy Baptist, during the 
fatherhood of Saba. Let Christ bless him!” It is possible that the books brought by John, a monk of the Saba 
Monastery, settled in the memory of the Georgian monks of Iviron Monastery as the books brought by “a monk 
of the St. Saba Monastery”. However, it is more likely that “a monk of the Saba Monastery” was mistranslated by 
the Greek scribes of Athos as the “monk of the St. Saba Monastery” due to the great popularity of the Holy Lavra 
of Saint Sabbas. Similarly, Georgian monk of Iviron was mistranslated as John of Damascus, John Sinaites, or John 
Moschus due to their great popularity. 
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Bezhan Khorava 
(Georgia, Tbilisi)  

Economy of the Odishi Principality in the XVI-XVIII Centuries 
 

 The Odishi Principality was formed in the middle of the XVI century. The leading branch of its economy 
was agriculture. The following varieties of millets and cereals were cultivated here: Italian millet (gomi), millet 
(mchadi), rye, wheat, barley, rice. Italian millet (Setaria italic L.) and millet (Panicum miliaceum L.) were the 
leading crops. From the milled grains of Italian millet, a thick porridge was made, which was also called ghomi. It 
was used to bake millet bread (mchadi) as well. From millet flour, millet bread (mchadi) was baked or flat cakes 
stuffed with cheese (kverebi) were boiled.  

A significant place in the economy was occupied by horticulture and fruit-growing, as well as vegetable-
growing, viticulture and winemaking. Natural and climatic conditions contributed to the cultivation of all kinds of 
fruits and vegetables. Of the vegetable crops, the following were common: garlic, onion, leek, radish, cucumber, 
various kinds of pumpkin; from greens: coriander, dill, fennel, parsley, celery, savory, mint, mustard, saffron; 
dried powdered herbs were prepared for the winter; of leguminous plants, the following were common: 
chickpea, broad bean, pea, lentil, cowpea, chickling, lupin. It was from leguminous plants that the population 
prepared Lenten fare.  

Along with the cultivated plants, the following wild plants were widely used: stinging nettle, smilax, 
purslane, wild sorrel, goosefoot, buttercup, asparagus and others. Delicious dishes were prepared from these 
greens, and some of them, as well as Colchis bladdernut, were pickled. Hot spices were of particular importance. 
For example, fever was fought with pepper. The dishes were seasoned with walnut, nut, garlic and onion. Salt 
was mainly brought through the Black Sea ports.  

Oilseeds and fibrous crops were widespread: cotton, flax, hemp. They were used to make thread and 
cloth. Silk cocoon was also made in abundance. Cattle-breeding occupied a prominent place. They had buffalos, 
bulls and cows, goats, in a relatively small number - sheep. The apiculture was widely developed. Honey and wax 
were produced in large quantities. Hunting and fishing played a significant role in the economy. Artisanship 
played a big role. Depending on the natural conditions, separate branches of craft production were developed in 
certain places, including weaving, making wooden or clay vessels, leather processing, carpentry, masonry, etc. 

 
 
 

Harutyun Khudanyan 
Armenia, Yerevan) 

The Military-Political Relations between Greater Armenia and Iberia in the 5th c. AD 
according to the Early Medieval Armenian Sources  

 
The Armenian-Iberian military-political relations in the 5th c. AD are attested by a number of evidences 

preserved in the Armenian written sources in the face of historiographers Movses Khorenatsi, Yeghishe, Ghazar 
Parpetsi, Koryun and Movses Kaghankatvatsi. All of these authors describe in detail the military-political 
situation in the 5th c. AD within the larger geopolitical developments in the region and their reflection on 
Greater Armenia and Iberia. In this regard, the father of Armenian historiography Movses Khorenatsi reports 
that the Armenian and Iberian (Georgian) churches fought together against the sect of Borborites which was 
widespread in the Byzantine and Persian halves of Armenia, as well as in Iberia and Caucasian Albania. According 
to Khorenatsi, the struggle against this sect was trusted Mesrop Mashtots by Armenian Catholicos Sahak Partev 
(Isaac of Armenia). The latter, by the invitation of pitiaxae Ashusha of Gugark (Gogarena), leaves for Gugark from 
Gardman in the days of Iberian king Ardzil (Archil) to fight there against the sect of Borborites.  

In his renowned work “History of Vardan and the Armenian War”, Yeghishe, who himself was a 
participant and an eyewitness to the religious-political war unleashed by Sassanid king Yazdegerd II against the 
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three Christian countries of Transcaucasia in 450-451 AD, presents meticulously the harsh situation and the 
religious-political alliance of Armenia, Iberia and Caucasian Albania. As a result of this struggle the 
aforementioned three Christian countries could maintain their true faith and unity. 

 Ghazar Parpetsi, another Early Medieval Armenian historiographer describes the course of the joint 
struggle and revolt by the Armenian-Iberian alliance against Persian oppressive policy already in 480s AD. As a 
result, Armenians and Iberians (Georgians) headed by Armenian marzpan Vahan Mamikonyan and king Vakhtang 
I Gorgasali of Iberia not only could maintain but bring their countries to a higher level of the sovereignty. 

 
 
 

Hasmik Kirakosyan 
(Armenia, Yerevan) 

Armeno-Persian Scriptural Translations in the Cross-Cultural Practices of Eastern 
Transcaucasia in the Early 18th Century 

 
In the 18th century an Armenian priest in Shamakhi-the center of historical Shirvan-translated the Gospel 

from Armenian to Persian and rendered it by Armenian characters. The manuscript of the Gospel (Ms 8499) is 
kept in the depository of the Matenadaran of Yerevan. The analyze of the Persian Gospel’s manuscript in the 
cycle of intercultural practices conducts cultural research in the region of Eastern Transcaucasia, which, being an 
area of linguistic and cultural diversity, is an interesting territory from the point of view of interethnic, 
interlinguistic and intercultural contacts. We deal with an important linguistic phenomenon language change of 
ancient Armenian inhabitants of Shirvan to Persophony (Tatophony) by passing the stage of Armenian-Caucasian 
bilingualism. The practical application of the Persian translation of the Gospel is obvious. While the ceremonies 
in Armenian Church were in Classical Armenian but Armenian religious community needed Gospel written in 
Persian as a publicly accessible secular language. In the translation process the familiar category of text-related 
translation as “equivalence” defines of equal value or correspondence, the relations of the Armenian text to the 
target Persian text, the historical language peculiarities and narrative patterns, also. Despite of the textual and 
practical applications of the Gospel’s translation, we can to apply it into cultural analyze:  

1. The Persian translation of Gospel transmits the Christian knowledge among Persophon Armenians 
contributing the dominance of Christian culture in Transcaucasia.  

2.The cultural practice of these translations located in the sphere of social action and played a vital role 
not only for the Christian-Muslim intercultural contacts, but also for religious discussions.  

 
  

 
David Kolbaia 

(Poland, Warshawa) 

Unknown Apocryphal Narratives Preserved in the Bodleian Library 
 

The Georgian manuscript presented here is one of the apocryphal monuments, which fully tells the life of 
Christ. This apocryphal work is a late (19th century) Georgian manuscript, which is kept in the Bodleian library 
(MS. Wardr. d.14. 48.f. Paper 22 x 17 cm)1 in Oxford. Grigol Peradze published this manuscript in Polish in the 
scientific journal Elpis of the Faculty of Orthodox Theology of the University of Warsaw. This apocryphal gospel is 
given in fragments not only because of incomplete pages in many places but there are also gaps between the 
narratives in the texts. In addition, the narrative includes unknown elements. This is a simple work. Professor 
Marek Starowieyski notes that the Apocryphal Gospel is a product of Georgian folk literature, and, obviously, it is 
not a literary masterpiece. However, it is an interesting example of a complete apocryphal gospel. It enriches the 
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knowledge about apocryphal works, especially in the field of the Caucasian literature and Georgian folk culture. 
While working on the manuscript, we made linguistic and punctuation corrections in it. We suppose that the 
manuscript was copied by Armenian monophysites. This point of view was considered less presumable by other 
scholars, since in the 12th-13th centuries the tradition of Georgian manuscript was unconditionally focused on 
the translation of Greek texts from the Constantinople edition. Thus, a critical study of the manuscript always 
causes interest. 

 
 
 

Leila Koloeva 
(Russia, the Ingush Republic, Magas) 

The Concept of Reconciliation of the Ingush according to the Norms of Adat and Sharia in 
Disputes Arising from Civil Legal Relations 

 
The paper discusses the concept of the Ingush reconciliation, which is crucial during consideration of 

disputes. The less-studied theme of resolving disputes in civil legal relations is highlighted. 
The life and activity of the Ingush in society is regulated simultaneously by Islam law (Sharia), the customary 

law of the Ingush people (adat) and the legislation of the Russian Federation. At the same time, all of these legal 
systems peacefully coexist without any major contradictions.  

When a disagreement arises, the parties may, at their discretion, choose between appealing to the state 
court or having the disagreement decided in accordance with adat and Sharia. The normative acts on which 
disputes are considered in the Sharia court are the ayats (verses) of the Holy Quran and sunnahs of the Prophet 
Muhammad - fiqh (law, article-by-article laws), shar'a and 4 mahala-article-by-article code (as laws or by-laws), 
which allow to end any conflict by terminating production, in connection with the conclusion of a settlement 
agreement. 

To settle some disagreements, the Ingush also consult customary law experts (mediators). The conciliation 
procedure can be initiated at any instance of dispute resolution: 1) involvement of mediators; 2) appeal to the 
imam who will personally consider the dispute or refer it to the conciliation commission on the imam's 
recommendation; 3) appeal to the qadiyat who will consider the dispute personally or refer it to the conciliation 
commission on the imam's recommendation (or on the initiative of the plaintiff or respondent parties); 4) appeal to 
the mufti of the Spiritual Board of Muslims in the area. Disputes can be resolved between parties in conflict in an 
impartial manner by covering all of their issues in detail. 

Decisions taken by these bodies and officials are not mandatory, but are only oral recommendations. The 
fulfillment of the instructions is announced in the name of Allah and guided by the Holy Quran and the Sunnah of 
the Prophet Muhammad (peace be upon him) and, despite the lack of an executive body, have strong executive 
authority, supported with public censure. 

Refusal to consider the dispute in accordance with the norms of adat or in a Sharia court may entail censure 
of society, religious organizations (imam and qadiyat). The offender can experience ostracism from society. 

 
     

 
Tamta Konjaria 

(Georgia, Tbilisi) 

Doukhobors in Georgia - Burning of Weapons and Demonstration of Peace in 1895 
 

The Russian religious dissident movement of the Doukhobors, who were exiled from Russia, from the 
Molochnaya River, in the 40s of the 19th century, holds a distinctive place on the map of multiethnic and 
multicultural Georgia.  
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The Doukhobors have spent generations attempting to establish themselves as a powerful, coherent 
social and religious community. Over time, they have developed and formalized their religious ethics and 
worldview. We can state that they were in constant opposition to the Russian Orthodox Church and Tsarist 
Russia, which in turn helped the Doukhobor community to become the strongest and well organized system. 

A peaceful demonstration of “burning of arms” that took place in three different places in South Caucasus 
in 1895 was crucial in the formation of Doukhobors' collective and historical memory. With this act, Doukhobors 
once more demonstrated what it means for a human to be religious and how one can express one’s own 
religiosity in action, in real life and whether one has the capacity to change the world with one’s own beliefs and 
religious ethics not only through prayer, but also through the action.  

Therefore, we can safely say that among any religious or spiritual movements, especially among Russian 
religious minorities, the Doukhobors are people who have shown us how to achieve a synthesis of spiritual and 
social being, the unity of soul and body, how fair life, namely life, liberates and brings a person closer to God and 
live a righteous life. 

The Doukhobor religious movement had to overcome many challenges throughout its existence in order 
to peacefully protest the “burning of arms” in 1895 and become a symbol of people fighting for peace and 
freedom for whom following the path of Christ was superior than serving earthly authorities. 

It is definitely hard and not objective to state that the Doukhobors were community of fighters for peace 
from the beginning. Indeed, facts can be found in their history, which tell us how the representatives of the 
Doukhobors refused to join the military service and fight during the first Russian-Turkish war. However, special 
opposition to the war appeared later, and its origins date back to the 70s 19 century, but it reaches a special 
flowering during the time of Peter Verigin. It is believed that the formation of the Doukhobors into a fierce 
pacifist force was greatly influenced by the visions of the great Russian writer Leo Tolstoy, who advocated 
nonviolent opposition to evil and, in turn, were inspired by Christ's Sermon on the Mount. In this paper, we have 
attempted to trace the way which led Doukhobors to the peaceful manifestation of “burning arms” in 1895. How 
and in what ways did Doukhobors’ ethic develop, how much of an influence did Tolstoy have on them and their 
views and if he had one – How did they manage to combine their own religious ethics with those of great 
Russian writers? 

 
 

 
Kristine Kostikyan, Gohar Mkhitaryan 

(Armenia, Yerevan) 

Islamization of Christians in Eastern Caucasus in 17th-19th Centuries 
 

The Islamization of Christians in Eastern Transcaucasia was a long process started from the times of its 
Arabic conquest and continued till modern times, intensified at some periods due to the local political situation 
and other circumstances.  

In the period from 17th till 19th century this process was much connected with its incorporation into the 
Safavid state, with formation of local khanates on the basis of Iranian former administrative units, later- with the 
survival of the positions of local Muslim administration under Russian rule and also frequent invasions of the 
Northern Caucasian tribes during all this period.  

There were fiscal and other economic incentives facilitating the conversion of the Christians to Islam. Jizya 
(named also dīn-i pāk, abrishum-i dīnī), tafavut-i jizya levied on non-Muslims and the law of Imam Ja’far 
(referring to the right of the Islamized heirs upon the property of their dead Christian relatives), put into practice 
in Iran since 17th century, were among the major factors stipulating adoption of Islam by many Christians not 
only in Eastern Transcaucasia, but also in the regions of Caucasus under Persian rule. 

In 18th-19th centuries apart from the economic causes of conversion, the facts about forced adoption of 
Islam by Christians in Eastern Transcaucasia had been much connected also with the pressure of Muslim rulers 
of the region and their intolerant religious policy․ As attested in the sources of the period such policy was carried 
out in 18th-19th century by Haji Chelebi and Jafar Quli Khans of Shaki. The frequent attacks of the North 
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Caucasian tribes on the region in the period were also among the important factors leading to the conversion of 
the Christians in Eastern Transcaucasia.  

The paper will consider the data contained in various sources of the period about the problem and draw 
the changes in ethno-religious and demographic situation of Eastern Transcaucasia in the given period. 

 
 
 

Buba Kudava 
(Georgia, Tbilisi)  

The Philosophy of the Royal Court 

(From the Annals of the Medieval Georgian Monarchy) 
 
There can be little doubt that in ancient and medieval Georgia, similarly to other cultures, there existed 

very general concepts, perceptions, and unwritten rules relating to monarchic rule. While we encounter few 
direct references to these in extant sources, the long history of the Georgian monarchy and of historical writing 
imbued with royal ideology offer us an opportunity to gain an understanding of certain monarchic traditions. 

The observations that follow have been gathered chiefly from the period of the Unified Kingdom of 
Georgia, which is marked by relative internal dynastic stability, the greater solidity of state institutions, and an 
abundance of classical works of history. While it is difficult to generalize the conclusions drawn below to every 
period and every Georgian kingdom (due among other things to the existence of exceptions), taking into 
consideration the general nature of the monarchic system and local traditions, it is nevertheless to a certain 
extent possible reconstruct individual aspects of the “Georgian philosophy” of the royal court. 

1. Birth 
Why is it that we do not know the precise dates, locations, and other details of royal births? Such 

information does not appear to interest chroniclers of Georgian history even in works dedicated to individual 
monarchs (such as those dedicated to Vakhtang Gorgasali, David the Builder, or Queen Tamar). The absence of 
such details is more striking still when compared with the wealth of information concerning monarchs’ deaths. 
By contrast, no source neglects to record the coronation of a monarch; this is because it is the reign of a 
monarch that is the most important aspect of their life, of which the starting point appears to have been 
deemed to be their legitimization as ruler (compare with indiction – a chronology begun from coronation rather 
than from birth). As such, both for chroniclers and for society, the monarch was “born” only upon their accession 
to the throne, and was prior to this no more than a prince whose anointment as ruler – even in the case of an 
eldest son – was by no means guaranteed. 

 
2. Death and Burial 
Why do we have a great deal more information on royal deaths and burials? From Bagrat III to Queen 

Rusudan, for example, we have these details for virtually every monarch. The demise of a ruler was evidently of 
greater significance to sources than their birth; this marked the end of a reign and an era, and accordingly, the 
ascension to the throne of a future monarch and the beginning of a new period. Neither do ancient and 
medieval historians neglect to note the locations of royal burials, which served as markers of the legitimacy of a 
monarch’s rule over a particular territory. 

3. Marriage 
When did the Georgian monarchs marry? In sources we often encounter the names of queens and 

information about their origins, but find less in the way of precise dates of weddings and other details. It does 
however appear that a certain “custom” can be reconstructed on the basis of several cases. As one of the chief 
and urgent preoccupations of a royal court, the matter of the “proper” selection of a spouse presumably entered 
the agenda directly after the anointment of a new monarch. The royal court refrained from marrying off a royal 
candidate until they had been crowned, yet following this sought to see them wed as a matter of urgency. 
Accordingly, this process, unlike common national traditions, would have had little concern for age (Bagrat IV 
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was married at around the age of 12, while Queen Tamar was married at around the age of 25). Such a tradition 
must have been established with the objective of selecting an appropriate spouse of the highest possible status; 
the “price” of a monarch would have been higher than that of a prince, even if one groomed for the throne.  

4. Succession 
Why was the matter of succession so important for the royal court? The natural human instinct to 

continue the ancestral line was especially keen within the royal family. For a king (and, accordingly, for his queen 
and the royal court as well), the begetting of a successor (and most importantly of a son) became a key 
objective, a form of duty, and the greatest responsibility, whether or not other candidates were available from 
other branches of the family. On the other hand, the monarchic system did not select the “best” candidate (even 
from one family or name), and Georgia was no exception in this respect. The monarch in most cases favoured 
not a chosen successor, but their eldest son, even if the latter was unfit to reign. The dogma of unbroken 
succession by primogeniture was considered a guarantee of the stability of the dynasty and the nation, so that 
violation of this principle was perceived by the royal court to be a cause of the shifting of political power and of 
chaos which threatened both dynastic stability and the feudal order.  

5. The Reign’s End 
Why did aged monarchs not give up their thrones in life? Though it would appear reasonable for a ruler of 

advanced years to have handed the throne over to a future monarch – particularly in those cases when the 
successor was greatly promising, already engaged in royal affairs, or even a co-regent – the incumbent either 
refused, or was unable to yield their crown (we have only unreliable information concerning the voluntary 
abdication of Giorgi II and a small number of instances of Georgian kings taking monastic vows). While we must 
also presume the presence of subjective factors and of difficulties relating to the transfer and partition of power, 
the chief reason for this tradition appears to have been the inviolability of the monarchic order. Any sound, 
voluntary, and peaceful precedent of transferring power would have left many successors with the temptation 
to remove their fathers from the throne and assume the crown prematurely, which, according to the philosophy 
of the royal court, would have posed a risk to the stability of the dynasty and the state. 

 
 
 

Ramaz Kurdadze 
(Georgia, Tbilisi)  

On the Necessity of the Common Index for the Verb Stems with ე – ი e – i Vowel 

Alternation in the Georgian Language 
 
In the special literature, the verbal stems of დრეკ-ს – დრიკ-ა drek’-s – drik’-a “s/he bends it – s/he bent 

it” type ablauted verbs, i.e. with ე − ი e − i vowel alternation, are grouped separately, based on the periods of 
development of the literary Georgian language and the subsystems of the contemporary Georgian language.  

Naturally, these lists-indexes are extremely important. However, such separate lists cannot be considered 
complete, because a major portion of verbal stems with vowel alteration are repeated. Due to this fact, we find 
it hard to define the total amount of such verbal stems. Besides, due to such repetitions, we are unable to find 
out whether a certain verbal stem with ablaut belongs to a peculiar period of development of the Georgian 
language or a certain subsystem, or it belongs to all periods and subsystems in general.  

In order to overcome the above-mentioned shortcomings, it is necessary to compile a common list-index 
of verbs with vowel alternation and define their exact number. This list will have a separate column with 
ablauted verb stems in the alphabetical order. Another column (other columns) will provide information 
regarding the period of development of the Georgian language and the subsystem in which the given verb is 
found.  

The paper also focuses on certain practical issues related to the compilation of the above-mentioned list-
index.  
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Ketevan Kutateladze 
(Georgia, Tbilisi) 

Border Names in Georgian Sources 
 

The protection of the state border is a cornerstone of the country's independence, so the explanation of 
the terminology denoting the border is of great importance. In the “Kartlis Tskhovreba”, the border is mentioned 
with two meanings, as a dividing line between different countries and the border as a region, a politically owned 
territory. 

Boundary is derived from “Bound”. The creation of a border is called “Delimitation” (”Draw a boundary-
line“). According to the texts of “Akhali (New) Kartlis Tskhovreba”, “Area”, “Kerdzo” (land/territory), ”Place” 
(territory), “Temi” (district) somehow correspond to border in the meaning of a region. These names do not 
exclude and even include adjacent borderlands. 

In “Kartlis Tskhovreba” the regions of Klarjeti, Samshvilde, Tsunda and Hereti Saeristavo (principality) are 
called “Border of Kartli”, which means the border regions belonging to the Kingdom of Kartli, which were 
sometimes encroached on by outside forces.  

“Border seizure” meant seizing the adjacent border area. The King of Georgia was obliged to protect the 
border. Iv. Javakhishvili considers that “Monapire”, which comes from “Napiri”, was the guardian and governor 
of the newly united country and border. The third text of “Akhali Kartlis Tskhovreba” mentions “Edge guard”. 

In historical documents we find the titles: “correct, just, credible, flawless border”.“Border charter” 
means the rule of establishing a concrete border. Noteworthy is the “Border mark” used to establish the 
boundary. 

Large stones with a distinctive sign were used as a border mark, which was called “Samani” (“Samani 
Kua”, “Kvasamani”, “Samdzguari Kua”). The erection of a “Saman” for the border was called the border esta-
blishment. 

In Gurian dialect, “Samane” is “border, edge, and three buried stones to set the border”. “Samana” has 
the same meaning in Mtiulian dialect. 

In Mokhevian dialect, “Saman” meant setting a boundary for a person cut off from the community, which 
was a sign that he could no longer enter the territory of the community. It is interesting that in old Armenian 
“Sahman” (ՍԱՀՄԱՆ) is a border, edge.  

For the purpose of appropriation the territory, there was a “Saman tearing away” called “Border de-
molition”, which was punishable.  

 
 
 

Gia Kvashilava 
(Georgia, Tbilisi) 

On Decipherment of the Inscriptions of Linear A in the Proto-Kartvelian Language 
 
The object of this paper is deciphering Bronze Age Linear A (LA) inscriptions that are spread all over the 

Aegean area, also found on the territory of Palestine, Bulgaria, and Georgia. 
The texts of LA inscriptions are mostly agricultural accounts with toponyms, anthroponyms, agricultural 

produce (e.g., cereals), domestic animals, and signs denoting natural numbers and fractions, etc. 
Some of the deciphered Proto-Kartvelian LA words are the following: 
1. The words for the operations on numerals: (addition) ku-ro – ‘to bind, gather, collect, add’; po-to-ku-ro – 

‘the general, whole sum, grand total’; sa-ra2 – ‘complete, completely, all’; (subtraction) ki-ro – ‘fault, defect, 
subtract, lessen, diminish, cut off, decrease, reduce’; ki-ri-si – ‘deficiency’, and ki-ri-ta2 – ‘less’. 

2. The names of vessels for liquid: ka-ti (also attested in Linear B=LB), ka-di (Pre-Greek κάδος), ka-sa, ka-si 
(Sumerian ka-a-su, Hittite ka-az-zi), di-di-ka-se, pi-ta-ka-se, pa-ta-qe, and qa-pa3. 
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3. The name of a plant mi-ta (also attested in LB) – ‘mint’. 
4. The toponyms: ma-ka-ri-te – ‘the island of Macris or Euboea’ (the territory of the Macrean/Macrones 

tribe attested in ancient Greek texts); pa-i-to (mentioned in LB) – ‘Phaistos’; ra-*swi-ti (mentioned in LB) – ‘Lasithi’; 
the anthroponyms: ku-ku-da-ra (also attested in LB) – ‘a Colchian person’; a-ja (also attested in LB) – ‘Aea’, and ku-
ta- (also attested in LB) – ‘Cyta’. 

5. The inscriptions of a script related to LA on the oldest artifacts from Georgia are deciphered as anthro-
ponyms te-ku-si-ka/te-ku-si-ke and to-ja; a toponym ku-ku-te-si1(?); a name of vessel for liquid ka-*sa/ka-*da(?). 

All the above stems also display regular phonological and semantic relations to Kartvelian materials. Root 
morphemes are of CVC- structure, suffixal morpheme is of -VC/-V structure. These phonemic structures are 
canonical forms of Proto-Kartvelian morphemes. 

 
 
 

Rusudan Labadze 
(Georgia, Tbilisi) 

Georgia and Caucasus in the Universal Geography of the Nineteenth Century 
 

The first volume of the French Geography was published by Conrad Malte-Brun in 1803. The publication 
included a total of sixteen volumes, published between 1803 and 1807. The French geographer Conrad Malte-
Brun (Danish by origin), was the first to compile a treatise on geography in French, as there was no such 
publication in France until then, unlike in Germany and Great Britain. The book was titled: “Mathematical, 
Physical and Political Geography of all Parts of the World”. 

However, Conrad Malte-Brun’s major work is considered to be « Précis de Géographie Universelle ou 
Description de toutes les parties du monde » (Precis of Universal Geography or Description of all parts of the 
world). The first French Universal Geography was published in 1810-1829 in six volumes. The last volume of this 
book appeared after Malte Brun’s death, thanks to one of his colleagues. Malte Brun’s universal geography, 
despite its flaws and shortcomings, was the great success and largely contributed to the development of a still 
unformed discipline – geography.  

Universal geography includes description of all parts of the world, history and geography of ancient and 
modern peoples, general theory of mathematical, physical and political geography; Also, analytical tables, 
alphabetically arranged table of names, places, names of mountains and seas, etc. 

The paper will discuss the notices about the description of the Caucasus region, including Georgia, „Great 
Abazia“ (Abazgia), Imereti, Samegrelo, Shirvan and Armenia. These notices are preserved in Volume 5 of the 
Second, Revised and Completed Edition of Conrad Malte-Brun’s Universal Geography. We will focus on the 
sources of the universal geography - ancient historians as well as 18th-19th authors’ data - which Conrad Malte-
Brun relies on in his work. 

 
 

Constantine Lerner  
(Israel, Jerusalem) 

Towards the Feasible Location of ‘Arian K’art’li’ 
 

 1. According to ancient Georgian historiography, first K’art’lian dynasty by its provenance was from 
allegedly mythological country of ‘ Arian K’art’li’ : “Azo, son of the King of the Arian K’art’li <…> set out for Arian 
K’art’li, to his father<…> and settled in Old Mc’xet’a ” (K’ C’).          

2. Of the same origin from Arian K’art’li was the deity of the royal pagan pantheon of the kingdom of 
K’art’li : “…and his ( of Azo – C. L.) gods were the idols Gac’i and Gaim” (Ibid.). Later, under the Pharnavazid 
dynasty, Gac’i appears as the second (next to Atrmazi) deity of the pantheon: “ Behold, there stood a man, made 
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of cooper ( Armazi – C. L.) <…> at its right hand was another idol, of gold, and its name was Gac’i <…> and these 
were gods to your fathers in Arian K’art’li” ( Life of St. Nino).       

3. At the same time Gaci seems to be historical real deity of the Near- Eastern origin. His temple is 
mentioned in the Assyrian cuneiform inscription from the XIX c. BCE : “ I, Ititi, supreme judge and the son of 
Ininbala, dedicated this (unit) from the booty of Gatsura to the goddess Inini” (ARI, I).       

 Thus in the II mill. BCE in the some land nearby to Assyria existed the temple of Gac, which had been 
conquered by some Assyrian officer.      

4. On the other hand, the central province of the Hurrit state of Matiene ( or – Mitani) was named after 
this deity – Gac-ura (Openheim).     

 5. Ethnical territory of Hurrits in upper basin of the rivers Tigris and Ephratus in Assyrian inscriptions 
usually is designated as Nairi. And this vast space inhabited by different peoples appears to be connected with 
the history of Georgian tribe Taokhi ( Hurrit – Diaukhi, Assyrian – Dayenu). Assyrian King Tiglatpiliser I (1115 – 
1079) in his inscription declares: “ I <…> conquered the extensive land Nairi to the land Dayenu”; and more: “ I 
concuered the extensive land Nairi from the land Tummu to the land Dayenu and to the Upper Sea in the west” ( 
ARI I; Upper Sea in this context means Lake Van – C. L. ).    

6. According to other inscriptions of the same king, in this region, at the same times inhabited another 
Georgian tribe also – Meskhi (Lerner 2017). Thus real historic fatherland of Azo- the land of Arian Kart’li - in all 
likelihood can be localized in the upper basin of Tigris, between the Lakes Van and Urmia.       

7. Such localization of the Arian Kart’li almost exactly coincides with the motherland of proto-Kartvelian 
tribes outlined by Thomas Gamkrelidze as early as 1984. 

 
 

 
Tamar Lekveishvili 

(Georgia, Tbilisi) 

Fazli Beg Khuzani Isfahani about Georgian – Iranian Relations during the Reign of Shah 
‘Abbas I 

 
In the paper is discussed information of the 17th century Iranian historian Fazli Beg Khuzani Isfahani about 

Georgian-Iranian relations during the reign of Shah ‘Abbas I (1587-1629). This information is included in the third 
volume of Fazli’s chronicle - “Afzal-al-Tavarikh” (The Wonderful History) which was considered lost but was 
discovered at the end of the 20th century in Cambridge, Christ’s College Library by British Iranist, professor 
Charles Melvile.  

The above-mentioned chronicle is significant not only for studying the period of Safavid Iran, but also for 
analysing several aspects of the history of Iranian-Georgian and generally, of Iranian-Caucasian interactions. 

The author of these chronicles, Fazli Beg Khuzani Isfahani was from Isfahan. His relatives, who belonged to 
the Iranian Bureaucracy, held high positions in Safavid administration. Therefore, Fazli’s career was linked to 
Caucasus, in particular Georgia, from the very beginning. He was a vizier of Peikar Khan, the ruler of Kakheti 
(part of the Eastern Georgia) during the dominance of Kizilbashs. Thus, he is a witness of the many events which 
were happening in Safavid Iran and Georgia and his work represents an important primary source.  

The chronicle includes detailed information about the reign of Shah ‘Abbas and its large part is dedicated 
to the description of Iranian-Georgian interactions.  

I have already had an opportunity to present some references from this historical chronicle with the 
Georgian translation and emphasize the inconsistency of specific information. I continue the work on the 
Georgian translation of Fazli’s chronicle and its study. 

In this paper I present two passages from the chronicle of Fazli Beg Khuzani about the Iranian-Georgian 
political relations, interactions between royal families and comparative analysis of “Afzal-al-Tavarikh” and 
Georgian primary sources of the 17th century.  
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Pawel Libera 
(Poland, Warsaw) 

Georgian Committee in Poland (1922-1939) 
 
The article concerns the activities of the Georgian Committee, the most important Georgian organization 

in Poland in the interwar period. The committee was based in Warsaw and organized the political, social and 
cultural activities of the emigrants. The committee also dealt with the organization of financial aid for Georgian 
students who studied in Poland. It functioned until the outbreak of World War II. 

Georgian emigration in Poland in the interwar period was not very numerous (several hundred people), 
but it was very active. Many Georgian military, politicians, writers and journalists were immigrants in Poland. It 
was a political emigration that had to leave Georgia because of the Bolshevik occupation. The most important 
Georgian organization in Poland was the Georgian Committee. It did not have branches in other cities and was 
located only in Warsaw. The committee organized the political life of migrants and initiated various emigration 
activities aimed at regaining independence by Georgia (for example, in 1924). The Georgian Committee 
collaborated with the Prometheus Club, other emigrants from the Caucasus and countries enslaved by Soviet 
Russia. In addition to political activity, the Committee also helped Georgian students who studied in Poland. The 
Committee received funding from the Polish government and, in order to raise money, organized a "Georgian 
ball" in Warsaw once a year. In 1936, the Committee organized a celebration in honor of Shota Rustaveli and 
helped to prepare the Polish translation of "The Knight in the Panther's Skin". The committee operated until the 
outbreak of World War II. Until now, historians have not researched the history of the Georgian Committee, 
because there are few documents on this subject in the archives. As the inspection from the Polish Ministry of 
Social Welfare showed, the Committee did not keep its documentation and archives well. It was not until the 
mid-1930s that meeting protocols began to be prepared. Few documents about the activities of the Georgian 
Committee in Poland have been preserved in the Polish archives, but they allow the most important activities of 
this organization to be discussed. Certainly, more information can be found in Georgian archives, which are 
unknown to Polish researchers. 

 
 

Vakhtang Licheli 
(Georgia, Tbilisi) 

One Opinion about Two Archaeological Facts 
 
Two unique archaeological facts were discovered in Grakliani Gora, which is a multilayered site, where 

remains of eleven different periods are evidenced, starting from the Lawer Paleolithic period (app. 1 800 000 
years) up to the Early Christian Period (4th-5th cc AD). The site consists of two parts: a necropolis and a 
settlement. 

The Necropolis. 360 burials were excavated covering periods from the Early Bronze (4th millennium BC) up 
to 4th-5th cc AD. 

The settlement. Up to now 17 buildings have been revealed only on terraces III and IV. Architectural re-
mains characterized with functional diversity (dwelling, household, cult buildings, workshops) were mostly dated 
from the 2nd-1st millennia BC. 

Archaeological Fact N1: Sample of the writing system was discovered in Kartli, at Grakliani Gora ( 10th c 
BC). An inscription “B” (which is special interest,) runs on the frontal part of the base. The revealed length of the 
script reaches 80 cm, while its height is 7 cm. It represents the only monument of the writing system graphically 
performed in Aramaic style which has never been evidenced not only in Georgia but in the whole Caucasus. 

Archaeological Fact N1: weights multiple to 363 g were discovered in Grakliani Gora, which means the 
introduction of the local standard unite of weight system (named by me ‘Iberian mina’ as it was discovered in 
Kartli/Iberia) in the same period (2nd-1st millennia BC). 
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 There can be only one opinion about these archaeological facts: these two facts are a real proof that the 
society living in Eastern Georgia (Kartli, Iberia Caucasica) in the 10th century BC achieved all the intellectual 
innovations that were used by the most developed states of the Near East. 

 
 
 

Heike Liebau  
(Germany, Berlin) 

Marina Andrazashvili  
(Georgia, Tbilisi) 

Caucasian/Georgian Audio Recordings of Prisoners of War in German Camps  

(1915-1918) 
 
The joint lecture will focus on a collection of voice recordings of Caucasian prisoners of war made in 

German camps during the First World War. During this war, hundreds of thousands of prisoners from different 
regions of the world were held in numerous camps on German soil. In some cases, special camps were set up for 
propaganda purposes, such as the Half Moon Camp in Wünsdorf or the Weinberg Camp in Zossen. In view of the 
limited mobility and thus research possibilities due to the war, these camps were sought-after locations for 
German scientists. Anthropologists, musicologists and linguists received permission from the responsible military 
and political authorities to conduct studies among the prisoners. In addition to anthropological surveys, 
numerous sound recordings were made, some on wax cylinders and some on shellac records. 

Responsible for voice and music recordings was the Königlich-Phonographische Kommission Berlin, 
founded in 1915, for which up to 30 scientists worked at times. The recordings in the Caucasian languages were 
supervised by the Caucasian researcher Adolf Dirr (1867-1930). They were part of a larger project to save 
languages (initiated by the Anglist Wilhelm Doegen). The recordings are now kept in the Lautarchiv of the 
Humboldt University in Berlin and have been little researched. The Georgian-language recordings, which were 
made in Mannheim, Ohrdruf, Münster, Puchheim or Sagan, contain poems, songs and sometimes short 
biographies. 

Besides historical and biographical aspects, the lecture is devoted to an analysis of the recordings from a 
didactic as well as sociolinguistic perspective. According to Adolf Dirr's conception, they should have been used 
in the development of the auditory method in foreign language teaching. From this point of view, the prosodic 
side of the recordings also gains relevance, insofar as the dialectal or sociolectally colored speech of the test 
persons can also provide information about their origin and social classification in society.  

 
 

 
Maia Lomia, Ramaz Kurdadze, Ketevan Margiani, Nino Tchumburidze 

(Georgia, Tbilisi) 

The Issue of Chronological Precedence of Double Negation: 

The Relation between the Literary Georgian and the Dialects of the Georgian Language 
 
Negation is a universal and complex category. It is revealed on various levels of language and is 

functionally and semantically diverse. The stylistic-grammatical and pragmatic processes related to negation are 
not always expressed in the same way even in the related languages. One of such phenomena is double 
negation (intensification of negation), which is represented differently in Kartvelian languages. In particular, 
double negation is characteristic of literary Georgian, but it is not found in other Kartvelian languages 
(Megrelian, Laz and Svan). It should be noted that double negation (simultaneous use of two negative forms in a 
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sentence) is not found in the original or translated monuments of Old Georgian literature until the 10th-11th 
centuries.  

Special attention should be paid to the fact that double negation arose due to the nature of human 
consciousness. In case of necessity, non-literary Kartvelian languages achieve the effect of double negation using 
other language means. We should take into account the fact that certain language phenomena are expressed in 
dialects of the Georgian language and non-literary Kartvelian languages using similar language means. This is 
quite natural, because both dialects and non-literary languages are based on the patterns of oral speech. 
Considering Megrelian, Laz and Svan data, as well as the data of certain dialects of the Georgian langauge, we 
can conclude that the development of double negation in the literary language was not based on the dialects. 

 
 
 

Tamar Lomtadze, Giorgi Gogolashvili 
(Georgia, Tbilisi) 

The Status of Judeo-Georgian: The Significance of the Issue 
 
The significance of the study of the Jewish variety of Georgian language from the perspective of Kartvelian 

and Semitic studies can hardly be overestimated. Both study areas cover various aspects including the study of 
Judeo-Georgian from the standpoint of theoretical linguistics, sociolinguistics, dialectology and culture studies.  

The first comprehensive scholarly works relating to Judeo-Georgian appeared at the turn of the century. 
By now interesting research results have been achieved. Scholars have identified the issues that require 
thorough/in-depth examination. First of all, we mean the status of the speech of the Georgian Jews. For the right 
comprehension of this issue it should be studied, on the one hand, from the perspective of Georgian 
dialectology and from the perspective of comparative Jewish linguistic studies, on the other. 

The examination of the status of Jewish variety of Georgian is particularly significant in terms of the full 
description of the Georgian linguistic space; in addition, it will enable us to identify its position within the 
classification of “Jewish languages”.  

In the 20th century Jews had compact settlments in different regions of Georgia. Consequently, they lived 
in different Georgian dialectical environments: in this respect, the following questions are to be answered: What 
is the relation bewteen the speech of the Georgian Jews and respective local dialect in this or that region? What 
common features do regional varieties of their speech share and what are differences? Is it one variety of 
Georgian language or not?  

A new field of linguistics, comparative Jewish linguistic studies has been created for the comparative 
linguistic study of Jewish communities scattered all over the world. In the Soviet period, intensive research on 
Georgian began, but the Communist regime did not prioritize examination of the history and language of the 
Georgian Jews. Therefore, it is very urgent to study the speech of the Georgian| Jews as a dying language 
variety. The research on Judeo-Georgian will contribute to the development of Georgian dialectology and 
comparative Jewish linguistic studies.  

 
 
 

Giorgi Macharashvili 
(Georgia, Tbilisi) 

Autocephaly and Ecclesiology 
 

In January 2019, the Ecumenical Patriarchate granted autocephaly to Ukraine. This caused a lot of 
controversy and disagreement. Most Orthodox churches have not (yet) recognized the autocephaly of Ukraine, 
including Georgia.  
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Autocephaly has various aspects (canonical, ecclesiological, historical, and national). The problem is 
connected even with the definition of its concept. And there are different approaches with many issues 
associated with it, for example: Who has the right to grant autocephaly? Is this a permanent/static canonical 
status, or can it be canceled? Do the autocephalous Synods have the right to disagree with the decisions of the 
Council of Crete? According to Patriarch Bartholomew, documents of this Council are obligatory even for those 
churches that do not participate in it. Georgia is one of them. 

The Synod of the Serbian Church did not support the decisions of the Council of Crete, but the Patriarch of 
Serbia signed them. As a result, it was officially announced that the Serbian Church accepted the documents of 
Crete. In this case, the question arises - to whom does the supreme authority of the autocephalous church 
belong, only to the primate or the synod? 

Another crucial issue directly related to the canonical status of autocephalous churches is a Pentarchy, 
which has not existed for many centuries, but the desire or attempt to recreate it has appeared in 2011. 
Members of the Pentarchy must have higher rights than other autocephalous churches. The Church of Cyprus, 
which historically has never had such status and has never been a member of the Pentarchy (its primate does 
not even have the title of Patriarch), is now considered the fifth member of the renewed Pentarchy. Does this 
not detract from the legitimate rights of other autocephalous churches? 

These issues related to autocephaly have not only religious but also national significance. 
 
 
 

Hirotake Maeda  
(Japan, Tokyo) 

Tamar Lekveishvili  
(Georgia, Tbilisi) 

On the Life of Kaikhosro Saakadze, Brother of Giorgi Saakadze 
 
Kaikhosro Saakadze was a brother of Girogi Saakadze. His name is only found in the few Georgian 

documents, and his life is mostly unknown. Fazli Khuzani, a Persian bureaucrat and chronicler, recorded his 
death in the siege of Baghdad in 1623 in his Afzat al-Tavarikh. Using Georgian and Persian sources, the life of 
Kaikhosro Saakadze is discussed in the presentation. As a brother of a most powerful Georgian landed nobility, 
Kaikhosro’s activities reflect the political situation inside and outside Georgia during that period. 

 
 
 

Venera Makaryan, Ani Avetisyan  
(Armenia, Yerevan) 

The Manuscripts Related to Dagestan: History, Language  

(Arabic Script Manuscripts Collection of the Matenadaran) 

 

Within the framework of this report, the authors will present six manuscripts related to Dagestan which 
are included in the Arabic script manuscripts collection of the M. Mashtots Matenadaran. Five manuscripts are 
19th-century valuable copies of "Derbent-Name", the source on the history of Dagestan.  

Two of them are Arabic and Ottoman Turkish one volume manuscripts, following two works (Arabic and 
Ottoman Turkish) are compiled in the trilingual miscellany, and the last one is written in Lak language with 
Ottoman Turkish translation.  
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The sixth manuscripts presented in this report, is not thematically related to above mentioned codices, 
but linguistically related to Dagestan. It is a religious work written by Ali al-Kabir al-Gumuki titled "Mukhtasar al-
Saghir" in Dagh language. 

The reporters, Ani J. Avetisyan as the Turkologiest, will present only the copies of "Derbend-Name" 
written in Ottoman Turkish and Lak languages, and Venera R. Makaryan as the Arabiest, accordingly the copies 
in Arabic and Dagh languages. They will point out the important and specific items of these copies in two 
aspects: codicological and textual.  

The achievement of this report is to attract the attention of specialists dealing with the history and 
languages of Dagestan. 

 
 

 
Shorena Machakhadze 

(Georgia, Batumi) 

The Creativity of Niaz Zosidze and the Peculiarity of the Genre Nonfiction 
 

Niaz Zosidze's works contain fascinating examples of the nonfiction genre. They are are: "Would You 
Come Before" (2018), "Hello Fereydan"(2019), "Death is not Possible Now"(2020), "Don't Bring Me to Tears" 
(2020). They have one thing in common: the author shares his travel impressions with us, but the purpose of his 
tour is not to become familiar with the sights of other countries or cultural peculiarities. The writer is somewhat 
of a time traveler; he turns the pages of the not-so-happy period of Georgia’s history, gathers, examines and 
studies those fragments of the past that have yet come down to the 21st century; he goes and look for the 
footprints of his ancestors in Tao-Klarjeti or Fereydan. This is how Niaz Zosidze tracked down the Georgians living 
in Iran and Turkey, tried to revive their fading memories of Georgia and put them into words. 

What conclusions can we draw based on the analysis of Niaz Zosidze's creativity? First of all, these texts 
belong to the "nonfiction" genre. The main thing in this genre is the author's subjective-emotional attitude 
towards the fact, the story, his perception, vision, mood, the feelings that the actual event causes / motivates 
him. Thus, the sincere manner of the narration, plain, linear, clear and understandable speech, which is so 
characteristic for Niaz Zosidze, should be considered as one of the main features of this genre.  

We must emphasize another peculiarity of this type of text: the objectivity of the fact plus the emphasized 
subjective position of the author, his emotional attitude towards the events or specific persons. We should not 
forget the author's special attention to detail and the art of creating portraits of different people.  

Niaz Zosidze has one specific literary device which can be conditionally called "time travel" which helps 
the author to integrate the three dimensions of time into the narrative. At the same time, after recalling known 
or unknown episodes of historical past, he already dramatically changes the intonation, tempo, dynamics of the 
narrative and provides us with traveler's notes. 

The texts of Niaz Zosidze provide proof that "nonfiction" is characterized by the intra-genre eclecticism, if 
it can be said so, in it, the author’s narration can take the form of an essay, miniature, novel (this is particularly 
common for "Death is not possible now”), with which the data provided by the researchers peacefully coexist, 
records of historians, documentary or rich ethnographic material, which is of great scientific value. 

Niaz Zosidze's works also show signs of the postmodern metaprose. The author repeatedly addresses self-
reflection, explains his writing style, the reasons for his interest in history. 

So, the main feature of the "Nonfiction" genre is the transformation of the fact, event, story into an 
artistic-aesthetic event so that the reader does not doubt its reality, and at the same time, clearly feels the 
author's subjective attitude to this fact. These stories are removed from the collective memory of the people (in 
this case, the Fereydans or the Muhajirs) and returned to the treasury of society's archetypes, artistically 
transformed, enriched with emotional and concrete moments, if necessary, they can be activated again and join 
the struggle for national identity. Therefore, the works of the “nonfiction” genre, in particular, the texts of Niaz 
Zosidze analyzed by us, have not only artistic, but also great cognitive and scientific value and without 
exaggeration, one can say, national and political significance too.  
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Neli Makharadze 
(Georgia, Tbilisi) 

Greek Lexeme of an Unknown Etymology ἀβέλτερoς and Its Kartvelian Parallels 
 
 The authors of Greek explanatory and etymological dictionaries (Svida, Dimitrakos and others) fully agree 

with the etymology of the Greek adjective ἀβέλτερoς given by Hesykhios (5th century AD) who suggested that 
the stem of the word is ἀγαθός (good, kind, meaningful) - the suppletive form of the comparative degree of the 
adjective βελτίων (Ionian- βέλτερoς) with the prefix α- (a-privativum) that forms the opposite meaning of the 
word like: sensible, intelligent - silly; meaningful - meaningless, etc.) According to R. Beekes, the etymology 
was doubted by J.Wakernagel who believed the prefix α - to be of the unknown origin. R.Beekes himself 
regarded the origin of the word as unclear, and supposed that it could be of the pre-Greek origin. 

 The lexeme ბენტერა [benṭera] that coincides with Greek in form and semantics, is widely spread in 
Kartvelian languages and dialects, and has many symbolic and figurative meanings with onomatopoe-
tic transformations, semantic shifts, though keeping to the initial meaning of the stem. 

This implies the following: 
 The meaning of ბენტერა is considered as being ‘a clumsy person’, the composite of two full-vocalic mor-

phemic elements and the Common Kartvelian suffix -ა: ბენ-ტერ-ა [ben-ṭer-a] "ბნელად მტრველი" [bnelad 
mṭrveli]- (ბნელი + ტრვა), meaning a clumsy man, aimless or roaming person, senseless, dim-witted, confused 
individual, etc. The archaic structure of the lexeme is confirmed by the full-vocalic structure of the constituent 
morphemes – the canonical structure CVC; also, by the Common Kartvelian archetype *ბან||ბუნ>ბნ 
[ban||bun>bn] of the lexeme ბნელ- dark (M.Chukhua, H.Fähnrich); also, polysemantic archetype of the stem 
*ტარ||ტერ>ტრ [ṭar||ṭer>ṭr] (ტრვა – motion, jump, leap, skip…), also studied with the complex methodology 
by T T.Tskitishvili and which was widely accepted as Common Kartvelian – Indo-European isogloss.  

 The paper presents an appropriate material, supporting the above hypothesis. 
 
 

Gor Margaryan  

(Armenia, Yerevan) 

Xalay, Ǧala and Ǩalan: Discussing the Dedieval Tax Terms 
 
This theme attempts to analyze the etymology and meaning of the tax term xalay, the use of khalay as a 

duty in Armenia during the advanced medieval period and to explain the mechanisms and subjects of levying 
this tax. The problem is that this little-known term is mostly known from epigraphic monuments from the 11th-
12th centuries, and its essence has not been fully studied. On the part of the peninsulares, there have been 
attempts to interpret the term and the phenomenon as a tax on wine, grapes and vineyards, and also the levy 
has been identified with other known taxes. However, our study is attempting to explain the term and its 
meaning through the study and presentation of the tax ǧala in medieval Georgia, which has been known here 
since the period of Arab rule. ǧala as a tax in the economic milieu of Georgia was tried to explain since the 
beginning of the 19th century, and the explanation of this term has not been fully explored. In addition to the 
parallel study of ǧala and xalay, our aim is to detect and discuss the previous views and explanations and to 
make a substantiated conclusion about the phenomenon in question.  
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Parmen Margvelashvili 
(Georgia, Tbilisi) 

For the “Incompleteness” of Rustaveli’s Text 
 

All editions of the poem Vepkhistqaosani, whether long or short, including Vakhtang’s and so-called 
“Artanuji” versions, with varied degrees of completeness, but invariably offer us the story of Tariel’s and Nestan-
Darejan’s return to India and enthronement, and in their own way attempt to “complete” the text 
compositionally. However, none of these stories must belong to Rustaveli: it is true that the return of Tariel and 
Nestan-Darejan to India and their enthronement are stories initiated in the text by Rustaveli, but are 
“completed” not by Rustaveli, but by other authors. 

In the final part, the difference between the manuscripts and the editions of Vepkhistqaosani, and the 
tradition of calling Rustaveli’s text the “Primary book” was due to the intentional “incompleteness” of Rustaveli’s 
text and the semantic structure of the original poem being an essential resource and mechanism for the 
intentional action by Rustaveli - his “minstrelsy”.  

The impression of “incompleteness” of Rustaveli’s text comes from its function and the literary method 
used for “minstrelsy,” which is based on offering a complete unit of verbal communication to minstrels 
supporting the examination, consideration and search for the consistence of the main text with the prologue. 
The text by Rustaveli is a complete linguistic unit with educational and methodological functions to use for 
dialogues, the “first beginning of the story”, the “primary book” for teaching minstrels, and in modern 
terminology - the text intended as an object of reference, which, on the one hand, presents and explains to the 
addressee the element of reference - Vepkhistqaosani and on the other hand, provides a reference platform for 
the addressee to discuss the perspective of Tariel’s and Nestan-Darejan’s love and for divine listening and 
understanding of the divine poetry of Rustaveli.  

With Rostevan’s blessing of the marriage of Tinatin and Avtandil and the important act of Avtandil’s 
enthronement, Rustaveli completed the story begun in Arabia right there and made it exemplary. By using a 
heroes’ story, Rustaveli completed the love story of Tariel and Nestan-Darejan, conforming to the mythological 
“missing-searching-finding” plan, but for the minstrels, set the problem of their return to India as a challenge to 
comprehend, analyze and solve. It is from this perspective, under this condition, and with this pragmatics, that 
encouraging rhetorical discourse, Rustaveli’s “incomplete minstrelsy,” has been firmly structured. 

 
 
 

Magometbashir Matiev  
(Russia, the Ingush Republic, Magas) 

Ethnographic Realities in the Ingush Nart Epic 
 
The Ingush Nart epic, as it is known, is very ancient. In the process of formation and development, he 

absorbed much of the previous, more ancient genres of folklore. According to a number of scientists (E.Krupnov, 
U.Dalgat, I.Dakhkilgov, A.Malsagov, A.Gutov, etc.), Ingush Nart legends once existed in song and prose forms. 
But they began to record and publish them only in the late 19th and early 20th centuries, when the song 
versions of the epic were already forgotten. 

Even in the prosaic versions of the Nart legends of the Ingush, a lot of interesting ethnographic 
information has been preserved. 

They glorify, glorify, idealize some animals and birds, for example, a wolf, a falcon, a deer, a pigeon. They 
are the assistants of the epic hero: the falcon shows the hero the way, the dove informs the hero's mother about 
his injury, etc. 

In the language of the heroic epic there are a number of features that are not present in other genres of 
Ingush folklore and modern Ingush language. 
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Here are some examples: siig sanna koacha dy - is a spark-like hot steed; 
Iaddal goamyenna – with a bow (like a bow) bent over; 
Siina of Khokkha – Blue (blue) that pigeon; 
czechka (mass) malar – fast (quickly intoxicating) drink (drink); 
yilbaziy buka t1a selahashk va sanna – like lightning on the back of iblis; 
The following episode from the Ingush epic is interesting: the hero's sister is informed about the death of 

her brother; she is so overwhelmed with grief that she cannot hold her camp straight, and strengthens it with 
the "claws of iblis" (yilbaza m1arash), i.e. pulls together with wooden or metal plates. Nowhere in other genres 
of Ingush folklore is there anything like this. 

There are a lot of hyperboles in the epic. Most often they are used when describing the exploits of an epic 
hero. So, Kaloy Kant throws huge blocks of rocks across the Terek, closes the entrance to the cave with a slab 
that 63 enemies cannot move. 

A large place in the songs is occupied by the Terek. It is the boundary between the "own" and "alien" 
worlds. He is affectionately called blue-eyed, the heroes address him with a greeting, as to their senior comrade. 

In the epic there are many examples of the hero committing a blood feud. They are elements of 
strengthening the idealization of the epic hero. So, the hero kills the enemy in an open and honest battle, does 
not mock the body of the murdered man, hides him from wild birds and animals, i.e. behaves very nobly. 

These examples show that the Ingush Nart epic is a valuable ethnographic source. 
 

 
 

Christine Melkonyan 
(Armenia, Yerevan) 

Evolution of Turkeu’s Foreign Policy towards Georgia (1991-2020) 
 
Examining the evolution of Turkish-Georgian relations, the following conclusions can be drawn regarding 

the strategy of Turkey in relation to Georgia. The geographical position of Georgia determined the strategic 
importance of the country in the regional policy of Turkey. In the nineties of the 20th century, Turkey's strategy 
towards Georgia was determined by such factors as Turkey's interest in implementing energy projects and 
maintaining the status quo in the region. Based on these factors, Turkey paid great attention to the military-
political aspect of its relations with Georgia, cooperation in the security sphere. The implementation of this 
strategy was facilitated by Turkish-Western alliance relations and the transformation of Georgia's foreign policy. 

During the period of the Justice and Development Party rule, the Georgian vector of Turkey's foreign 
policy began to be realized within the framework of the neo-Ottoman ideology. On the way to the realization of 
its goals, which provide for the transformation of the country into a regional leader, as well as an energy hub 
between the East and the West, Turkey used the tools of "soft power".  

Georgia, in its turn, began to view Turkey as a reliable political and economic partner both in bilateral 
relations and in the regional dimension. Thus, the interest of the two countries led them to bilateral corporation 
in almost all spheres, at the same time leaving some problems and contradictions in the second plan. 

This article explores the evolution of Turkish-Georgian relations, considers new trends in bilateral 
relations at the present stage. In the article has been analyzed Turkish-Georgian economic and military-political 
relations. General conclusions were made in regard to new trends in Turkish-Georgian relations in the 21st 
century. 
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Lilit Meliqyan 
(Armenia, Yerevan) 

Political and Economic Preconditions for Settlement of New Groups of Armenian 
Population in Kartli-Kakheti 

 

During 14th and 15th centuries, Armenia and Georgia were unwittingly drawn into the struggle between 
the Mongol Empire, the Golden Horde, and the state created by Timur. In the period under consideration, the 
manifestations of external impacts in Armenia created unbearable conditions for living. Armenians massively left 
their homeland and settled in various countries, including Georgia, particularly Kartli-Kakheti, expecting more 
favorable socio-economic and political conditions. 

When speaking about the preconditions for the settlement of Armenians in Kartli-Kakheti, first of all, the 
political and socio-economic situation, as well as the significance of Eastern Georgia and its cities for conquerors 
should be taken into account. The issues of shedding some light on the policy conducted by Georgian kings 
towards settlement and activities of settled Armenians is of particular importance.  

Starting from the 30s of the 14th century, Georgia gradually disposed of the Mongol rule. Measures were 
taken to improve the country's economic situation and to reinforce its financial strength. In the 14th century, 
Tiflis continued to be located on the transit route from the Middle East to the West: Sultaniye - Karabakh - 
Partav (Barda) - Gandzak (Ganja) - Shamkhor - Tiflis, thus, the conquerors considered Georgia an significant 
factor for becoming a participant in world trade. Meanwhile, a number of cities in Eastern Georgia kept being 
economic centers. 

In the last quarter of 14th century, Armenia and Georgia were exposed to Timur's devastating invasions. 
Timur's new raids aimed at the North Caucasus, where the war against the Golden Horde continued with new 
momentum. Timur strived to concentrate the trade routes passing from the Transcaucasia to the west in his 
hands. That is why Timur was interested in keeping this potential in his hands considering Georgia a transit 
route. 

Alexander I (1412-1442), the son of Constantine I (1407-1412), who ascended the throne in 1412, 
managed solve a number of economic and political problems Georgia was facing. At the same time, in the 14th 
and 15th centuries, in the conditions of the decline of the economic and political life of Armenia, the Armenian 
population started to migrate. Georgian kings also contributed to this process by organizing urban life, settling 
Armenians here as well as in villages, creating favorable conditions for trade, and maintaining the royal titles of 
representatives of the remaining Armenian royal families. As a result of these all, Armenians were getting an 
opportunity to live, and the Georgian central government was trying to solve the demographic and economic 
problems it was facing.  

 
 
 

Innes Merabishvili 
(Georgia, Tbilisi) 

Why Did Rustveli Entitle His Poem as “The Man in the Tiger’s Skin”? 
 
Technical revolutions with great industrial changes, that span at least the last hundred years, resulted in 

total changes all over the world. In spite of progressive achievements a man has lost something very dear to him 
and to the world. “Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in 
information?” – exclaimed T. S. Eliot in “The Rock” as early as in 1934. It is absolutely obvious, that nowadays, as 
a result of this process, we definitely lack great thinkers and authors.  

When dealing with literature, we are lucky at least in two main aspects: we have texts by genius poets and 
writers and we may approach them with a strong desire to unveil hidden messages for their better 
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understanding. This, no doubt, can bring vast possibilities of gaining wisdom and delight through new findings 
across the existing texts in order to prepare the world for better future. Many contemporary trends of science 
are helpful to realise this mission. In modern philology we may emphasize the role of semantics, text linguistics, 
text interpretation, psycholinguistics, linguistics of translation, intertextuality, etc.  

The present paper deals with a hidden message offered by Rustveli, the genius Georgian poet of the end 
of 12th century, namely, the following question: why did the author entitle his poem as “The Man in the Tiger’s 
Skin”?  

In spite of the fact, that the plot of the poem is designed as a fairy tale and all ends happily, the text 
abounds in many inestimable quotations and philosophical enigmas that call for further interpretation.  

When Nestan-Darejan disappeared, Tariel, her beloved prince, plunged into a great grief but wandered in 
search of her. Asmat, Nestan-Darejan’s devoted friend, accompanied him and made for him a dress and a cap of 
a tiger’s skin in resemblance of Nestan-Darejan, her beauty and her nature. According to the established opinion 
in literary studies, the fact that Tariel is clad in the tiger’s skin in resemblance of his beloved lady, is considered 
to be the main motive to explain the origin of the title.  

The paper argues, that there are more hidden philosophical approaches to unveil the main reason of 
choosing such a title for the poem. The task claims to discuss this problem from the point of view of two 
important attitudes presented in the text: on the one hand, it is the Rustvelian interpretation of the concept of 
“true justice”, that stems from Aristotle and the Bible, needs to be defined anew, and on the other, the studies 
by Dionysius the Areopagite, enclosed in the text, but against the background of the main concept of this 
poetical masterpiece.  

 
 
 

 
Boris Meskhi, Sergei Lukyashko  

(Russia, Rostov-on-Don) 

The Caucasian Dagger in the Mirror of Culture 
 
The human world is inextricably linked to the material world, i.e. culture. Therefore, human being as a 

creator has always been under constant review of researchers. However, the inverse situation, undoubtedly 
present in culture, meaning influence of material world on a person, is an elusive reality, practically unexplored 
and therefore exotic, undergoing poetization and mythologization. We will touch only one subject of this 
immense theme – the Caucasian dagger and its role in culture. 

The Caucasian dagger is known in two variants – as either kama or bebut. They differ from each other in 
terms of a form of blade: straight for kama and curved for bebut. The Kama dagger appears in the Middle East in 
the middle of the 17th century. It has been known throughout the Caucasus since the late 17th century, and it 
was widely distributed in the 19th century. There are several versions of its origin that are beyond our interests. 

In the Caucasus, the Kama dagger is an ethnic phenomenon. We know national Georgian, Armenian, 
Lezgian, etc. samples. Differing in details of form and design, they go back to a single prototype. The combat 
characteristics and the supracultural nature of the weapon were also expressed in the fact that it was easily 
adopted by neighboring peoples. 

The sword and the dagger were sacred objects in culture of different peoples. They often were 
personified and even had their own names. One of the reasons for sacralisation grows out of the veneration of 
sword as a phallic symbol. As for the Caucasian dagger, this line has degraded and preserved only in the way of 
wearing the dagger in front of the belt. 

At the same time, the kama was a symbol of manhood and part of the national costume. It is worn in 
front as a component of a special belt with additional leather straps and becomes. The belt occupies a special 
iconic place in culture as a symbol of restriction, order and discipline. It adds rigor to the owner and confirms 
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compliance with the established rules. For example, in Russian the role of the belt is reflected in the expression 
"unbelted" – denoting a violation of rules of behavior. This function of the belt also passed to the dagger. The 
wearer demonstrates his submission and adherence to the established rules. 

Carrying a dagger was a rule and a symbol of inevitable punishment. The willingness to use a dagger at 
any moment was part of the mountain mentality, which affirmed the willingness to maintain norms of behavior 
always and everywhere. The basis for these norms was the mountain code, which prescribed the constant 
wearing of a dagger and demonstration of readiness to fight. "Be slow to take offense, quick to take revenge." 

In Caucasian culture, a dagger is not just an attribute, but also a part of fashion and culture. Since 
childhood, the Caucasian was related to weapons. In adolescence, a child had to shed blood by killing a small 
animal. By this initiatory act, the child demonstrated his willingness to stand up for himself and his family, to be 
a defender of his clan. 

The dagger was a dueling weapon, thereby emphasizing the status of its owner as a defender of honor 
and dignity. 

All material objects in culture have hierarchy. Each one has its own place and meaning for a person. The 
dagger as a part of a costume occupied a leading place in the hierarchy, demonstrating position of its owner. 
This inherited status was reflected in the ornaments on the scabbard and blade. The child was given a dagger in 
infancy and did not part with it since. The highlander even slept with a dagger, constantly checking its presence 
under his pillow. 

The symbolic nature of the dagger determined the behavior of its owner: he had no right and did not even 
dare to dishonor the ancestral relic. 

After the Caucasian wars of the 19th century, the wearing of a dagger became fashionable among Russian 
officers who served in the Caucasus, and turned into the official weapon of the Cossacks. At the same time, after 
the Caucasian War, Caucasians were forbidden to carry weapons. The proliferation of weapons in a non-ethnic 
environment makes it just a fashionable attribute leading to the degradation of the traditional iconic nature of 
the material thing and its relegation to the level of utilitarian use and a costume detail. 

 
 
 

Tamar Meskhi 
(Georgia, Tbilisi) 

Status of Jerusalem Monastery of the Cross 

 in the First Half of the 16th Century 
 
In Georgian scholarly literature, the viewpoint that the status of the Monastery of the Cross was 

independent of gaining or losing power of the Georgians in the international arena had been established for 
quite a long time. And the privileges enjoyed by Georgians in Jerusalem were not the result of unity of Georgia 
or the efforts of the powerful Georgian kings but rather the traditions originated far back in the past. 

Recent studies have shown that the status of the Monastery of the Cross directly depended on the ups 
and downs of the political life of the peoples occupying Jerusalem: Byzantines, Persians, Arabs, Crusaders, 
Mamluks or Ottomans. This can be evidenced even by the mere fact that during the reign of Sultan Baybars, the 
Cross Monastery (1272 or 1273) was transformed into a mosque.  

As a result of the study, it became clear that the disintegration of Georgia into separate kingdoms and 
principalities directly affected the status of the Cross Monastery. In this case, the status implies not only the 
legal and financial situation but also the manner, in which the Monastery was mentioned in the firmans 
[decrees] issued by the Ottoman sultans in the first half of 16th century. 

These firmans have been known for a long time, though, for some reason, no one paid attention to the 
fact that in the firman of 1517, the Cross Monastery was referred to as the “Monastery of Georgians” and in the 
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firman of 1538 it was mentioned as the “Monastery of Megrelians and Georgians”, which confirms that the kings 
and the princes of Western Georgia tried to bring the Cross Monastery into their sphere of influence 

 Georgian and Greek documents of the 17th century testify that the Heads of the Monastery (Jvarismama) 
have been assigned from both East and West Georgia. Based on the mentioned firmans, it can be said that this 
process began in 1538, though the document describing split of Georgian church (Faith Commandments, 1470-
1474) evidence that the initiators of the church split had the intention to take over the Cross Monastery from 
the outset. This is confirmed by mentioning of the Catholicos of Georgia by the epithets “The Right Hand of 
Jerusalem”, “The Right Hand of Christ’s Grave” etc. 

Georgian and Greek documents also show that simultaneous activities of both Jvarismamas turned out to 
be harmful for the Monastery of the Cross.  

 
  
 

Saba Metreveli 
(Georgia, Tbilisi) 

A Lament of David Guramishvili ... "Where Am I Buried! The Mortal Flesh Is Rot..." 

The 230 Anniversary of David Guramishvili’s Death 
 
Wherever fate took him, how often the turmoil in Georgia or his own misfortunes made him cry out from 

the depths of his heart: "Woe is me." As a youth Guramishvili was forced to leave his native Saaragvo and seek 
refuge in Lamiskana, but eventually he was captured by the Lezghians. They asked for a ransom, but Guramishvili 
had no one who could ransom him, and so they decided to sell him. The poet managed to escape and made his 
way to Moscow in 1729. He joined the entourage of King Vakhtang VI in their Russian exile. Another 
"misfortune" for him was the king’s death. As a Russian subject, he spent 22 years fighting in some of the 
European campaigns of the time and was a prisoner of the Prussians. While being in captivity, he had lost his 
residence and bitterly sobbed about it. He retired in poor health and settled in the estate granted to him at 
Mirgorod in Ukraine. He was often grieved in his old age by the lack of heirs. and the "loss of his patrimonial 
estate." He passed away at the age of 87. As he had to flee the family estate and seek refuge abroad, he saw his 
presence there as a forced exile. He once also indicated the location of his final resting place at the family 
cemetery, either in Zedazeni or Shiomgvime. However, he was not destined to be buried in his native land. 

It has been 230 years since David Guramishvili passed away. Until now, we have not been able to realize 
the poet’s wish to be buried in his native land. In 1946, the documentary film "David Guramishvili" inspired 
Ukrainians to begin their efforts to uphold the poet's legacy. Scientists actively searched for his grave. A state 
commission was also established, which by an extraordinary act confirmed the location of the resting place, and 
a monument was erected at this place, although some consider it a symbolic grave. There are legitimate 
questions about the authenticity of the act. The possibility could not be excluded that the document was drafted 
with political bias. In order to solve the issue, this act must be a subject of much study, but it is unclear who 
would perform it. The claim made by D. Kosarik that the church watchman pointed to the supposed burial of 
David Guramishvili is not quite accurate as there used to be a cast-iron slab bearing the inscription "Prince David 
Guramof”, but for 150 years, someone could replace it. Therefore, the identity of this grave becomes doubtful. 
Besides this, Guramishvili had no descendants, so it is impossible to compare the DNA data of his remains. 
Currently, there is a war in his second homeland. The Russian bomb also reached Mirgorod. Guramishvili's 
reburial requires the goodwill of the two states. Right now, bringing up this issue for various reasons will 
encourage political speculations. 
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Manana Mikadze 
(Georgia, Kutaisi) 

On Branch Vocabulary Denoting Weaving, Knitting and Embroidery 
 

 One of the significant factors for the thorough study of the Georgian language is the consideration of 
peculiarities of branch vocabulary. Lexical material reflecting handiwork demonstrates the close ties of the 
language and public. The recording and study of units linked with one or another kind of handiwork in various 
dialects are especially important. Weaving, knitting and embroidery are among the most common kinds of 
handiwork in Georgia. In the past only women were engaged in this activity which is reflected in vocabulary. 

 Although every province of Georgia has its own leading branch of economy, weaving, knitting and 
embroidery are widespread almost everywhere. The techniques of this branch are more or less similar, the 
implements being similar accordingly. In ancient times, only noble women were employed in embroidery. Many 
of the best examples of embroidery art are preserved in various museums of Georgia, especially rich in Georgian 
art, historical-ethnographic, Kutaisi historical-ethnographic, etc. Museums. Ecclesiastical harnesses, both ancient 
and modern, are rich in embroidery patterns. 

For a long time, hand knitting has been replaced by knitting. The machines weave the thread, weave the 
fabrics. Therefore, the cultivation of flax and hemp in the villages is no longer pursued. It is rarely woven with 
silk. While the tradition of silk weaving was also known in feudal Georgia, moreover, the production of 
oxroxovils has been known in eastern Georgia since the 13th century. In Svaneti, the remains of an Oxroxov 
dating to the 10th century have been found. 

We also studied vocabulary related to weaving on the machine. We interviewed and then compared 
several engineers and workers of the Kutaisi, unfortunately already former Silk Factory, Maud Factory and 
Knitting Factory, compared the lexical items they remembered and recorded them. 

 We have traced up to 1350 lexical units, of these 351 units denote thread with dialectal forms, 9 denote 
tools of hand-embroidery, 76 denote hand-knitting, 47 knitting at home, 59 - embroidery pattern, 100 tools of 
knitting, 100 – knitting lattern, 71- different terms, 28 words are not immobilized in the Georgian vocabularies. 

 
 
 

Nino Mindadze 
(Georgia, Tbilisi) 

Folk Vocabulary Related to Diseases 

Research Source of Medical Anthropology 
 

Medical anthropology is today one of the important areas of anthropological science. The scope of its 
study is fairly broad and covers traditional medicine-related issues, including folk medical vocabulary.  

This time, I will touch on folk vocabulary related to diseases. Georgian researchers have not left this issue 
without attention. The accomplishments of I. Javakhishvili should be especially noted. In their works, T. 
Sakhokia, S. Makalathia, V. Bardavelidze and others also deal with this issue. In this aspect, very important 
research is carried out by Georgian philologists, linguists, medical workers...  

In different languages and cultures, the name of the disease has different etymologies. For instance, 
according to ethnographic data, among the population of Georgia the most common word denoting disease is 
ავადმყოფობა, and for the word sick is ავადმყოფი, the old Georgian სენი and სნეული are less common. 
The words ავადმყოფი and ავადმყოფობა (illness) seem to be based on the folk dualistic worldview - the 
opposition of good and evil, and one of the lexemes denoting disease in English has the same etymology - illness 
(disease) root - ill denotes evil. In Russian, the terms denoting illness and sick person are боль, болезнь 
(disease), больной (sick), and the Latin word patient (patient) is related to passion, suffering.  

In traditional medicine, universal if not sufficiently widespread diseases are named by their symptoms and 
etiology. The same is confirmed in Georgia. Popular names of diseases reflect both external visible symptoms 
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(redness, jaundice, ...) and sensations (headache, stomachache...). Sometimes the nature of the disease... The 
folk names of some diseases (ku, uzhmuri, etc.) provide us some information about the ancient ideas about 
diseases in Georgia.  

The terms denoting various contagious diseases, such as “flower”, chicken-pox//smallpox, scarlet fever 
(kuntrusha), which, along with revealing the peculiar perception of the symptoms of diseases, allow to restore 
the ancient ideas about them.  

Folk vocabulary related to diseases will be of interest to representatives of various fields of science. For 
medical anthropologists, as they reflect traditional knowledge about diseases, their symptoms, etiology, nature 
and character; ethnologists because, together with the above, it provides us with specific information about 
ancient beliefs and concepts. The folk vocabulary associated with diseases and its dialectal forms will be of 
interest to psycholinguistics specialists as well, to the extent that it reflects the perspective of revealing the 
peculiarities of the perception of the symptoms of diseases by the inhabitants in different parts of Georgia.  

 
 

 
Georgi Mirzabekyan 

(Armenia, Yerevan) 

The Great Defter of Yerevan Vilayet of 1590 
 
After the war between the Ottoman Empire and Safavid Iran at the end of the XVI century (1579-1590), the 

Ottoman Government, together with a number of territories, managed to conquer the Caucasus. For the first time 
after the Treaty of Amasya (1555), the balance of power in the Caucasus shifted in the favor of the Sublime Porte, 
which allowed the Ottoman authorities to control the territories previously occupied by Safavid Iran. 

Traditionally, Constantantinople initiated Extended tax register documents (Tapu Tahrir Defterleri) in the 
occupied territories. Such a policy was very common in the Ottoman Empire as well. The Sublime Porte regularly 
created the tax registers in the country, which ensured a stable income from the territories. According to different 
sources, the Sublime Porte organized them throughout the Empire every 40 years periodically taking into 
account the customs and peculiarities of the areas, regions. 

An analogous policy can also be seen in the South Caucasus․ The Ottoman Government implemented the 
Great Defter of Yerevan Vilayet of 1590 (Defter-i Mufassal-i Vilayet-i Revan)․ 

The Great Defter of Yerevan Vilayet is an exceptional primary source for studying the administrative-
political units and their borders, the names of villages, number of taxpayers and families and for revealing the 
demographic picture, its ethnic composition. The examination of the taxes collected from local taxpayers plays a 
crucial role to draw a more objective conclusion about the socio-economic picture of administrative-political units 
of the Yerevan Vilayet of 1590. 

In addition, comparison with other various Extended tax register documents or Great Defters is very 
important among which The Grand Defter of Gurjistan Vilayet of 1595 (Defter-i Mufassal-i Vilayet-i Gürcistan) 
and other primary sources of that time play significant importance. 

 
 
 

Nana Mrevlishvili 
(Georgia, Tbilisi) 

Principles of the Organization of Kimen-Scholium in Holy Scripture Monuments  

(According to the Gelati Edition of Definitions of Ecclesiastes)  
  

The emergence of exegetics as a genre was conditioned by the need to interpret the text of the Bible. The 
commentary on the biblical books has centuries-old history, and presumably, it must have originated from the 
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time of Ezdra. The Torah (the Law of Moses) required a certain interpretation, which led to the emergence of a 
group called the scribes, who over time developed formal principles, rules of definition; schools of exegetes 
were established, which played an important role in the history of the development of theological thought. 
However, later, after the emergence of heresies, free interpretations were restricted, which, in turn, hindered 
the development of exegesis as well. The Christian figures of the third period are already focused not so much 
on conveying their own ideas as on quoting and compiling the works of the Holy Fathers of previous centuries. 
This creates catenas, which in ancient Georgian manuscripts are called kimen-scholium. Old Georgian literature 
is rich in monuments compiled in this way. Our discussion concerns the Gelati edition of definitions of 
Ecclesiastes (Manuscript A 61) and the principles of its structural organization. The Kimenian readings in the 
monument - the biblical text of Ecclesiastes - are followed by explanations from two authors – Mitrophane 
Metropolitan of Smyrna and Olimpiodore Deacon of Alexandria. In addition, there are many quotes from the 
works of other authors. Most of the scholiums are anonymous. In addition, there are quotations from the books 
of the Old and New Testaments, psalms, books of the prophets, the thoughts of small translators, and examples 
of the testimony of classical philosophy. In the paper, we review in detail the sources that the authors use in this 
exegetical monument in the form of scholium-catenas. 

 
 
 

Tinatin Mshvidobadze 
(Georgia, Gori)  

The Efficiency of the Use of Computer Technologies for the Study 

 of the Georgian-Caucasian Cultural Heritage 
  
 The aim of the research is to assess the intellectual potential of our planet, technical condition of 

historical and cultural monuments using comprehensive computer programs. 
 The effectiveness of using computer graphics and laser scanning to monitor damage to the monument 

structures is discussed, and the results of experiments carried out in different places are shown. 
The monuments of Georgian architecture are of world importance and represent an important 

achievement of human culture. Some of them are discussed in the paper. 
 The use of these computer technologies is important for assessing and monitoring the structures of 

cultural monuments, when predicting the danger of sudden destruction, the accumulation of hidden defects, 
which is a prerequisite for the restoration and restoration of surviving monuments. 

 
 

Marika Mshvildadze 
(Georgia, Tbilisi) 

The Cult of Tyche-Fortuna on the Territory 

of Georgia of Late Antiquity 
 
Tyche-Fortuna was the goddess of fortune. Her cult was associated with fertility, abundance, human 

destiny. She was one of the most common deities in ancient glyptics. From the very beginning, people regarded 
Tyche-Fortuna as a companion of human life. She was revered as Antioch, Alexandria's patron saint. The paper 
studies and analyzes the artefacts related to the cult of Tychhe-Fortuna found on the territory of Georgia.  

Research has shown that the deity Tyche-Fortuna was one of the most widespread cults in late ancient 
Iberia-Colchis, which is the result of political and cultural relations with the Greco-Roman world. In late antiquity, 
the Black Sea coast of Colchis was part of the Roman province of Pontus, and eastern Georgia - Kartli (Iberia) was 
a friend and ally of Rome. The images of the deity can be found on works of art (Mtskheta, Armaziskhevi tomb 
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№6, on the bottom of a silver bowl, II c. A.D., Tyche-Fortuna image on the bottom of a silver plate from 
Tsikhisdziri cemetery II-III cc. A.D. as well as on a silver bracelet found in (Pitsunda, Pitsunda Cemetery №345 
(Legionnaire's Tomb), II-III centuries AD) and glyptic monuments. Prints with Tyche -Fortuna images have been 
recorded in Mtskheta, Urbnisi, Zhinvali, Kldeeti, Bori, Gonio-Apsaros... Intaglios with the image of the deity are 
made of: carnelian, chalcedony, jasper, topaz ... which are inserted into iron, bronze, silver and gold rings. It is 
noteworthy that the cult of Tyche-Fortuna is mainly prevalent in urban centers. From the above, we can 
conclude that Tyche-Fortuna was popular among all layers of the population, and in our opinion, mainly among 
the Romanized population.  

 
 

 
Maisarat Musaeva 

(Russia, Republic of Daghestan, Makhachkala) 

Folklore in the Traditional Matrimonial Ritual Culture of the Peoples of Dagestan 
 

The matrimonial cycle of the rituals is strictlyconnected with family ceremonies. In this regards the ethno-
cultural diversity and identity of the people are most traced. In addition to the rituals which accompany all 
stages of the ritualized cycle (pre-wedding, wedding itself, post-wedding), folklore (proverbs, sayings about 
brides, mothers-in-law, sister-in-laws; parables about the search for a bride, about her household skills, in the 
field and at home; teaching a marriageable girl, an unmarried guy; comic couplets that ridiculed the groom, 
bride, individual guests and relatives; laudatory songs performed when the bride is taken out of her parental 
home, when meeting in the groom's house) has always been presented. For the Dagestan family a settlement at 
husband’s house was usual and traditional. A deviation from this norm (means living it wife’s house), was 
considered as a shame, which is noted in a whole series of folk sayings. Among the pre-wedding events, an 
important role is given to the choice of the bride, collusion, matchmaking. Choosing a bride is one of the most 
important actions. A girl’s reputation was evaluated according to good behavior and manners of her mother. The 
bridechooseshad to be done from atukhum(group of relatives) equal in terms of social status and wealth (there 
are many proverbs and sayings, related to this issue). A disapproving attitude towards the violation of tukhum 
and rural endogamy is also presented intraditional folklore. 

Women looked fora bride for their sons in advance; they naturally wanted to make a good choice 
concerned with hardworking girls. Particular importance was given to the opinion of the girl's neighbors.  

Regarding the choice of brides, there are different parables, almost identical in meaning, but differing in 
nuances for each nation or society. Wide-spread stories are known about the tricks that matchmakers resorted 
to in order to find out better how thrifty and hardworking the girl chosen as the bride for her son is. 

The wedding ceremony itself can be considerate as a richest folklore, mostly song, especially when seeing 
off from the father's house and meeting the bride at the groom's house. Wedding songs, both glorious and 
humorous, are always impromptu, based on small domestic preparations, combined with the real characteristics 
of the characters. 

In general, the analysis of matrimonial folklore shows that the "quintessence of folk wisdom" permeates 
all stages of the ritual culture of one of the important stages of the life cycle. 
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Maia Nachkebia 
(Georgia, Tbilisi) 

Esthetics of Amazement in Georgian Baroque Poetry 
 
1.Literature of the so-called Renaissance epoch is similar to the artistic system characteristic of the 

Baroque literature with its themes, motifs, and tropes. At the same time, causing of amazement, astonishment 
and delight is one of the main principles of the artists of Baroque epoch. To impress people, Baroque esthetics 
has created particular artistic language that added great significance to imagination and wittiness. The author’s 
ideas had to astonish the readers and listeners with their innovative, unusualness. In his “Verse Rotating Like 
Grinding Wheel”, Archil directly declares: “I bet, if anyone has said this before me”, thus underlining originality 
and freshness of the verse. 

2.In the Georgian poetry of the 17th – 18th centuries, the genre of abecedarian poems occupies a 
particular place. The works of this genre were created by Teimuraz I, Archil II, Vakhtang VI, David Guramishvili 
and others. Supposedly, great popularity of abecedarian poems was not only due to the themes, mostly of 
religious nature but also because of possibility of composing different variations, as can also be seen in the title, 
e.g., “Newly Introduced Abecedarian Verse” by Archil.  

3.“Guessing”, “decoding” is one of the conceptual elements of the Baroque style, in some cases like a 
cryptogram. In the same period was composed ‘Verse Rotating Like Grinding Wheel’ by Archil II, the most 
ingenious specimen of Georgian visual poetry, pattern poem. It virtuously combines vanity and circulation from 
the Book of Ecclesiastes and displacing individual words according to certain principle, creating the illusion of 
movement in the poem. The acrostics (Akrostichon) and “verses read in both directions” or palindromes were 
also created. “Mukhranuli” by Vakhtang VI, or so called “square verse” that can be read both horizontally and 
vertically deserves particular attention, and his “Attskhrametuli” is a synthetic work, combining verse, drawing, 
and painting. 

4. The creation of such poetry required particular intellectual efforts and mastership, this is a kind of witty 
poetic game based on guessing, discovering, amazing and astonishing the readers or listeners, this is the 
esthetics of amazement. We regard that such poetic works, found in the works of Georgian authors of that 
period, create certain entirety, system and we can call it aesthetics of amazement of Georgian Baroque. 

 
 
 

Irine Natchkebia 
(Georgia, Tbilisi) 

Information about Georgia by Lieutenant Pichon (1843) 
 

In the military archives of Vincennes is preserved a report “La Géorgie” by Jules Pichon, French Lieutenant 
and Military Instructor of the Guard of Mohammad Shah (1834-1848) in the years 1839-1843. This manuscript 
provides information on the condition of roads and bridges, Cossack stations, towns and villages along the route 
taken by lieutenant from Julfa to Redut-Kale. According to Pichon, the look of the residence of the Governor 
General of All Caucasus, Tbilisi, indicated European life. Around the main square of the city there were beautiful 
buildings, among which the lieutenant notes the construction of the military barracks. The movement of many 
diverse population in the streets was continuous, drochki (cab) crisscrossed the city in all directions. In the 
markets Russian, Georgian, Circassian, Armenian, Persian, Turkish and others carried out important trade 
operations with Russia, India and Turkey. Tbilisi thermal waters cured many diseases. German colonies were 
established on the outskirts of the city.  

The French officer paid attention to the number of military units stationed in towns and villages: there 
were about 10,000 soldiers in the Tbilisi garrison, guns were in every embrasure of the restored old fortress and 
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a certain amount of military equipment was stored there. The Gori garrison consisted of one battalion, about 
2,000 men were in Kutaisi and 3,000 men in the Redut-Kale garrison.  

According to Pichon, there were 140,000 men in the Caucasus army, which was mostly in good condition, 
especially in Tbilisi, but this was not the elite of the Russian army. They formed mobile convoys, some working 
on military construction, others building new roads or repairing old ones. Assessing the ongoing hostilities in the 
Caucasus, the French lieutenant notes both the failure of General Neidgart in the autumn of 1842 and the 
military strength of the peoples of the Caucasus Mountains and their methods of fighting against the Russians. 
According to Pichon's estimates, Russia's war with such an enemy could last a long time and was already costly 
from all points of view, since it was losing between 16,000 and 20,000 men a year due to the war with the 
Circassians and local diseases.  

  
 

Paata Natsvlishvili 
(Georgia, Tbilisi) 

A Woman with a Mustache in Ioseb Grishashvili's Poem 
 
In 1922, in the first issue of "Ilioni" magazine, a little-known poem by Ioseb Grishashvili "To a Woman with 

a Mustache, a Cap and a Stick" was printed. This poem is written in tercets and in terms of versification, it was 
carefully studied in 2017 by the famous theoretic of poetry Tamar Barbakadze. She also determined that the 
poem was not printed anywhere after that first publication until she herself fully quoted it in her research. 

Probably only because Prof. T. Barbakadze studied this poem of Grishashvili from a versification point of 
view, the content and addressee of the poem remained beyond her interest. However, this poem deserves 
special attention in this regard, as it can shed additional light on the controversial issue of Georgian literature, 
the discussion around which has intensified in the last decade. 

The case concerns the authorship of the poems of the famous Dariani cycle by Paolo Iashvili. The Dariani 
cycle includes 14 poems, the first of which was written in 1915, and the last in 1923. They were published in the 
periodicals of that time under the name of Elene Dariani. For a long time, it was believed that "Elene Dariani" 
was the pseudonym of Paolo Iashvili, and the poems of the Dariani cycle were usually included in Paolo's 
collections. 

In the 90s of the last century, the well-known scholar Giorgi Javakhishvili, on the basis of the epistolary or 
memoir material traced by him, suggested that Elene Dariani was actually Elene Bakradze-Berishvili-Kartvelishvili 
– a close friend or lover of Paolo Iashvili. 

This version caused a difference of opinion, although the discussion did not go beyond the narrow circle 
of specialists interested in the issue. And after the exhibition dedicated to Elene Bakradze called "The woman 
behind Paolo" was organized in the Museum of Georgian Literature in 2014, the discussion went beyond the 
field of literature and took on a socio-political color, and increased the number and circle of participants in the 
discussion on the one hand and, on the other hand, it made it more acute. The discussion intensified much more 
after the Museum of the Georgian Literature published Elene Bakradze's writings (poems, translations, diaries, 
letters) and fully included the Dariani poems as Elene Bakradze's. 

Both sides of the discussion have their arguments. There is a debate about whether Elene Dariani is really 
a successful and lucky mystification of Paolo Iashvili or just a pseudonym. And if it is a pseudonym, then whose – 
Paolo Iashvili's, Elene Bakradze's, or both together. 

If Elene Dariani is a pseudonym, Ioseb Grishashvili, who was an extremely reliable and observant 
researcher, would definitely include this name in his Dictionary of Pseudonyms. Apparently, he did not consider 
Elene Dariani as a pseudonym and considered her to be Paolo Iashvili's second ego, his double transformed into 
a woman, a kind of literary, and perhaps not only literary, game, a mystification. 

His poem "To a woman with a mustache, a cap and a stick" should be proof of this. Even the title of the 
poem prompts the reader that this poem should have been dedicated to Paolo Iashvili, or better – to his female 
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alter ego. As far as it is known from his photographs or from the accounts of his contemporaries, the mustache, 
cap and stick are distinctly individual portrait features of Paolo Iashvili's appearance. 

And Grishashvili's poem should represent a rather transparent, but careful attempt to open Paolo's 
secret, to reveal the mystification, which is clearly reflected in the poem. The fact that Ioseb Grishashvili has not 
included this poem in any of his books after that suggests that Paolo Yashvili did not approve of his behavior and 
may have even reprimanded him for revealing the hoax. It is likely that for the same reason, Elene Dariani was 
not included in the Dictionary of Pseudonyms by Ioseb Grishashvili. 

Regarding the mustachioed woman, we cannot but recall here the book "Essays on Transcaucasian 
Literature" by the Russian Soviet party worker, writer, screenwriter, and critic Vladimir Sutyrin, which was 
published in Russian in 1928 by the "Zakkniga" publishing house in Tbilisi. In the article "Blue Horns", the author 
talks about the poems of Elene Dariani, on page 92 he puts this name in quotation marks and writes in the 
footnote: "Maybe Elene Dariani used to shave or wear a mustache." It seems that the author, who had little 
insight into the backstage of the Georgian literature of that time, asked about the identity of Elene Dariani and 
received such an answer. It is possible that "woman with a mustache" was a fairly common epithet of Elene 
Dariani at that time. 

Ioseb Grishashvili's poem "A woman with a mustache, a cap and a stick" can be considered as another 
reliable argument to confirm that Elene Dariani is a literary mystification of Paolo Iashvili, but not a pseudonym, 
and that all 14 poems published under the name of Elene Dariani belong to Paolo Iashvili. 

 
 
 

Evgeny Nesmeyanov  
(Russia, Rostov-on-Don) 

About the Peculiarities of the Spiritual Kinship of the Georgian and Russian National 
Cultures (on the Example of the Don Region of the Russian Federation) 

 
Rostov region, formerly the territory of the "Don Army", where the Georgian and Russian peoples have 

been living together since the 18th century. Until now, unlike many peoples inhabiting the lands between the 
Don and the Kuban in the 18th-19th centuries, the Georgians were perceived by the natives as "Orthodox faith 
allies" with a coinciding system of spiritual values, and as comrades-in-arms in the struggle against the Ottoman 
Empire and its vassals. This fact outweighed all ethnic and linguistic differences and determined the relationship 
of our peoples and cultures. First of all, in the field of art and at the social level. 

The next stage of the positive perception of the Georgian national culture occurred during the Soviet era 
and in the 60-70s. The 20th century received theoretical expression and justification. 

Socio-cultural connections between the Georgian and Russian intelligentsia were expressed in the idea of 
"kinship of cultures" and spiritual values on the basis of building a new socialist culture built by the state, the 
struggle against Western culture and fascist ideology. Since that time, fundamental scientific research has 
appeared, where the main idea of the “Organic cultural connection of our peoples” and the general moral and 
psychological qualities of national intelligentsia has been carried out. Among the latter, they singled out the 
"breadth of character", a high level of education, "generosity" and other personality traits of a member of 
intelligentsia. Particular attention was paid to the analysis of everyday culture: holding a feast, holidays, family 
relations, etc. 

Since the 60-70s of the 20th century, the leading philosophers, historians, culturologists of the country 
have been putting forward the idea of transition from "the mutual influence of cultures and the connection of 
cultures of peoples" to "a harmonious combination of cultures of the peoples of the Caucasus and the Russian 
people." Extensive studies of the Caucasian culture as a whole and Kartvelological studies began. Schools of 
Caucasian studies developed in Leningrad, Moscow, Tbilisi and other cities. 
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The North Caucasian Scientific Center of the Higher School, a scientific and organizational subdivision of 
the USSR Ministry of Science, began to operate in Rostov-on-Don in 1973. Zhdanov Yu.A., a corresponding 
member of the Academy of Sciences of the USSR, who headed the school of Caucasian studies, was forming a 
new original concept of the cultural and civilizational image of the Caucasus as the historical center of the 
culture of Eurasia, i.e. the "Solar Plexus of Eurasia". Caucasian culture, starting from antiquity, acts as the cradle 
and source of the historical development of European and Russian cultures. 

In the approach of Zhdanov, Georgian culture is understood for the first time as "The most important 
component of the culture of the Caucasus". The Georgian intelligentsia is assessed as "having the highest level of 
education ... and ... the highest cultural traditions." 

In the next 20 years (80s-2000s), the theory of "The decisive influence of the culture of the peoples of the 
Caucasus on the humanitarian culture of the Russian people" is put forward and developed based on the ideas 
of Zhdanov Yu.A. 

And the Georgian national culture – scientific, artistic and everyday – was understood as "a necessary and 
inseparable component of the intellectual community of the Don region." 

The Georgian and Russian Orthodox Churches have been actively promoting cultural and dialogue based 
on the national ideas and moral paradigms of Orthodoxy for the past decade. Today, it is the “Sisters of the 
Church” that has turned out to be the core of the spiritual life of our peoples and the most authoritative social 
institution, the basis of the spiritual identity of our peoples. 

 
 
 

Khatuna Nishnianidze 
(Georgia, Tbilisi) 

Real and Fictitious Time and Space of David Guramishvili: His Biography, His Davitiani 
and Ukrainian Sources 

 
The concepts of time and space are brought to life in a literary text by a protagonist who is entitled by the 

author to act, think and feel in text. A protagonist is a medium which transmits the features of textual time and 
space. According to Saint Augustine, there is no past and no future, nor present, everything exists solely in a 
person’s spirit. Seemingly, in a literary text, time exists in the imaginative world of a protagonist, and a text is a 
fictitious area with its own temporal and spatial dimensions.  

Textual time and space are multidimensional categories. In Davitiani by David Guramishvili, we can 
identify the relations to real, ontological, symbolical/allegorical, mystical and fictitious dimensions. The study of 
Davitiani’s spatial and temporal qualities by all of the above-mentioned categories are directly related to the 
Bible, and incorporates the biblical-Christological context. Hence, we are reviewing the space-time model 
presented in Davitiani in relation to the biblical way of thinking.  

To full understanding of the issue, it is also important to study the existing sources describing the reality 
of the author’s lifetime, and the geographical areas of his activities. From this perspective, there are many 
mentions to consider in Georgian, as well as Ukrainian sources. The manuscript of Davitiani itself is a 
multifaceted collection. It includes the description and engineering plan of the irrigation system and watermill, 
other engineering plans, the letter to Prince Mirian, a self-portrait of the author, his drawings and comments. 

While researching the qualities and specificities of spatial and temporal dimensions of Davitiani, not only 
Georgian but also Ukrainian and Russian documents and fictional texts have to be considered. Ukrainian 
documents, as well as fictional texts, analyzed in the paper, include works by D. Kosaryk and M. Rylsky.  
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Mustafa Tahir Ocak 
(Turkey, Istanbul) 

Conservation Issuse of Oshki Monastery 
 
The Kingdom of Tao-Klarjeti ruled from the end of the 9th to the beginning of the 11th century in the 

historical region of Tao-Klarjeti, in north-eastern Turkey and southwestern Georgia. During this period, 
monasteries, churches, chapels, bridges, and chapels were built. These centuries were the golden age for the 
region in terms of architecture. Monasteries, the largest monumental building complex, have operated as religious 
and educational centers for centuries. Oshki Monastery is the largest and most important monastery in the Tao-
Klarjeti region. The main church, dedicated to St John the Baptist, was built between 963 and 973. According to the 
Ottoman Archive documents, there was no Christian population left in the village in 1642. The monastery complex 
must have been abandoned before this date. The visual sources dated the end of the 19th century of the 
monastery church have been reached. A mosque was built in the southern cross arm of the church and was used 
until the 1960s. Although repairs have been requested for the church many times since the 1980s however, the 
preparation of the projects took place in the 2000s. There have been many attempts of theft in the monastery 
church, and some ornamented stones were stolen. Many studies have been carried out by Turkish and Georgian 
academics about Oshki Monastery. Restoration of the cultural heritage in the region came to the fore with the 
cultural agreements signed after Georgia gained its independence in 1992. In recent years, project and restoration 
activities have started within the framework of ongoing negotiations and signed protocols between Turkey and 
Georgia. Measures have been taken in Oshki Monastery Church, but restoration work could not complete due to 
the expiration of the protocol between Turkey and Georgia in 2021. This paper aims to provide information about 
the latest status of the conservation works and discuss possibilities for future scenarios about Oshki Monastery. 

 
 
 

David Okropiridze 
(Georgia, Tbilisi)  

Development of Religious Memory of the Cult of St. Nino in the                                       
Medieval Caucasus 

 
The aim of the report is to critically understand the narrative sources of the conversion of Kartli, which is 

based on texts created during the Middle Ages. 
It is noteworthy that apart from the legend of the conversion of Kartli by St. Nino, there were many other 

versions of the Christianization of Georgia. In particular, it is known that in Georgia St. Gregory Parthian, Andrew 
the Apostle, and King Miriam also had their views on the spread of Christianity, but the notion of them was 
rejected at some point in time or no longer developed. 

The report will also present the factors that led to this event and it is related to the current religious 
relations and confessional diatribe in the Caucasus region. 

Medieval Georgian texts have been studied using the retrospective method, which allows us to trace the 
history of the process of formation and development of St. Nino cult in Georgian religious memory. 

It is especially important to take into account the Caucasian cultural narrative, which influenced the 
formation of the cult of St. Nino.  
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Paweł Olszewski 
(Poland, Łódź) 

Georgia and the South Caucasus in the International Relations after the First World War 
 

The main topic of the paper will be the presentation of the international situation of the Democratic 
Republic of Georgia in the period from October/November 1918 to the sovietization of Georgia on March 18, 
1921. The paper will also present the international situation of Armenia and Azerbaijan at that time. The author 
of the paper will focus primarily on relations between Georgia and the Entente powers, General Denikin, Soviet 
Russia and Kemalist Turkey, which, according to the author of the lecture, had a significant impact on the 
position of international Georgia and its Transcaucasian neighbors in 1918-1921. Paper will present, among 
others the question of the presence of British and Italian troops in Georgia and the South Caucasus; the 
problems of recognizing the independence of Georgia and other South Caucasian republics at the Peace 
Conference in Paris in 1919 and the issue of the American mandate over the Transcaucasia. It will also describe 
the problem of the conflict between Georgia and the Volunteer Army over Abkhazia. Another issue presented in 
the lecture will be the question of de facto recognition of Georgia, Armenia and Azerbaijan by the Entente 
powers in January 1920, as well as the problem of military and economic aid of Western powers for these 
republics. The paper will also focus on the effects of the sovietization of Azerbaijan on the international and 
internal situation of Georgia and Armenia. The future of Batumi, which had been discussed at conferences in 
London and San Remo in 1920 will be also presented in this lecture. The issue of the treaty between Soviet 
Russia and Georgia signed in May 1920 and the Azerbaijani-Armenian and Turkish-Armenian military conflicts 
and their impacts on the international and internal situation of Democratic Republic of Georgia will be also 
presented during this lecture. Moreover author of the paper will describe the efforts of Georgian diplomats to 
admit Georgia to the League of Nations as well as the sovietization of Armenia in December of 1920 and its 
importance for Georgia's international position. At the end of the lecture, the background of the de jure 
recognition of Georgia by the Supreme Council of the Allies in January 1921, the significance of this act and the 
sovietization of the Democratic Republic of Georgia in March 1921 will be presented. The lecture will be based 
on archival materials obtained by the author of paper during his research in French, American and British 
archives and at the National Library of Georgia. 

 
 
 

Tamar Osidze 
(Georgia, Tbilisi) 

Biblical Allusions in Lady Chatterley's Lover, a Novel by D. H. Lawrence and the Problem 
of Their Transformation in Georgian Translations 

 
There are plenty of biblical intertexts in the works of the great English writer David Herbert Lawrence. The 

writer believes that the Bible should be read in every epoch, taking into account the requirements of the time, in 
order to keep alive the Holy Writ. Thus, the knowledge of the writer’s world-view is important for a translator to 
discern information derived from a biblical allusion in the writer’s text.  

The writer models the impressions evoked by the Bible after his subjective world-view and his 
contemporary epochal context. Thus, he modifies them. In this paper, we would like to pay attention to the 
Lawrencian perception of the biblical allusions as certain types of intertext and to their transformation into 
Georgian translations as well.  

In the second chapter of Lady Chatterley’s Lover, the author describes the surroundings of Tevershall 
village, blackened with smuts coming from mines in Nottinghamshire, in the epoch of intense industrialization. 
In the novel this sight is described as follows: “And even on the Christmas roses the smuts settled persistently, 
incredible, like black manna from the skies of doom.~ (Lawrence, 2011:11) This excerpt could have been 
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translated into Georgian like this: שობის ვარდებსაც გამუდმებით ედებოდა ჭვარტლი, გასაოცარი, 
როგორც ზეციდან საბედისწეროდ წამოსული שავი მანანა.  

One of the translators of the novel does not cover the biblical allusions of the above-mentioned fragment 
at all. As for another one, Levan Inasaridze transfers them to the target text violating the principle of 
equivalence. He presents the mentioned episode as follows: And just imagine that even the hydrangeas had 
been sooted up as if with the black manna coming from the heavens.  

In a Georgian translation of The Shadow in the Rose Garden, one of Lawrence’s short stories, “The Tree of 
Heaven”, a syntagma used by the writer, is omitted, while this word combination is an important detail in terms 
of expressing Lawrence’s creed which also has not been conveyed in the target text. 

 
 
 

Irakli Paghava 
(Georgia, Tbilisi) 

New Data on the Circulation of Silver Coins of the Kingdom of Kartl-Kakheti in Caucasus 

(Two Hoards Comprising Sirma Abazis from Manavi and Kojori) 
 

By means of this work we publish two hoards, deposited in the late 1790s, and comprising sirma abazi 
coins minted in Tiflis, the capital of the Kingdom of Kartl-Kakheti, and circulating widely on the territory of the 
neighbouring khanates as well.  

The first hoard was discovered in the vicinites of the Manavi fortress in Kakheti (eastern Georgia) on the 
territory of the Kingdom of Kartl-Kakheti in 2019. Unfortunately, the hoard was dispersed, but we managed to 
obtain the images of almost all the coins; this hoard comprised at least 116 silver coins, all being sirma abazis of 
Kartl-Kakheti (100%) (dated AH 1182: 2 specimens; 1183: 6; 1184: 10; 1189: 1; 1190: 15; 1191: 8; 1192: 16; 1193: 
20; 1194: 6; 1195: 5; 1203: 1; 1205: 1; 1206: 1; 1207: 6; 1208: 1; 1210: 1; 1211: 8; 1213: 1; Date Missing: 7). The 
latest coin is dated AH 1213 (1798/9), and the hoard comprised no 19th c. coins. Therefore we date this hoard to 
the last years of the 18th century.  

The second hoard was discovered in the vicinity of Tbilisi (Tiflis), in the Kojori area, in 2022. It comprised only 
36 coins: 35 sirma abazis (AH 1182: 1; 1183: 1; 1184: 1; 1193: 2; 1194: 6; 1195: 5; 1202: 1; 1206: 1; 1207: 1; 1211: 4; 
Date Missing: 21), and 1 Ganja abazi/abbasi of sirma type (AH 1204 or 1205). Remarkably all the coins bear the 
traces of soldering and were evidently removed from jewellery. The latest coin is dated AH 1211 (1796/7), and the 
hoard comprised no 19th c. coins. Therefore we date it also to the last years of the 18th century.  

Both hoards reflect the monetary circulation of South Caucasus, prior to the advent of the Russian Empire 
and provide new data for the meta-analysis of numismatic as well as, generally, economic history of the 
Kingdom of Kartl-Kakheti, the Khanates, and Caucasus in general in the 2nd half of the 18th c.  

 
 
 

Mamia Paghava, Maia Baramidze 
(Georgia, Batumi) 

One Group of Anthropotoponyms from Shavsheti 
 

The toponym "land language" is often repeated by researchers, which is the truth, but no less important is 
the continuation of this syntagma: "And the land is a book in which the history of mankind is recorded by 
geographical nomenclature"(N. Nadezhni). According to what has been said, the land of Shavsheti is a "Georgian 
book", which has preserved and brought to us the memory of the families // houses living here. It seems that 
these families formed rural districts, sometimes even the whole village. The basis of such toponyms is the name 
of the head of the family ... We note that the collection and analysis of geographical names is a solid basis for 
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studying the history of a corner or country: What the village, the country, has forgotten, the land "remembers", 
otherwise, the land has kept the memory of the past. This memory allows us to tell the authors of the "new", 
"false history” that the aboriginal population of Shavsheti is not even Kivchags, but Georgians, Shavshes, but 
they have lost the language of their ancestors. Toponymy is an infallible source for reconstructing the past of the 
corner on the path of assimilation, but we must study it carefully ... During a field expedition, one Taoist told us 
heartily: The upper village claims that they are not Gurjas. "The names of the place are Gurji, mother and 
grandmother speak Georgian, how are you Turkish?" We will also understand the people living in that upper 
village, if we take into account one moment of the consciousness of the Turkish Georgians: Georgian, you are a 
Gurji, if you know Georgian, if your home language is Georgian. For them, the main sign of nationality is the 
Georgian language, the language of the ancestors. 

 In the report, we are talking about one of the groups of Shavsheti toponymy, the root of which is derived 
from the name / nickname of a person: ქოქლი-ეთ’ი<*ქოქლა-ეთ’ი. ქოქოლა must be a male name; გოროש-
ეთ’ი<*გორგოש-ეთ’ი with the loss of G. Gorgosha. The male name / nickname appears in the protected 
surname გორგოשასძე>გორგოשაძე; ხანთუש-ეთ’ი is the property belonging to ხანთუש’ის's house 
(ხანთუשი’ name appears. ხანთუשისძენი is found in historical sources) ... They are of similar production: 
ბელეש-ეთ’ი, მარკულ-ეთ’ი, ქადაგ-ეთ’ი, წიწვ-ეთ’ი, მიქელ-ეთ’ი, კუტალ-ეთ’ი, ქიზინეთ’ი<ქიძინეთ’ი ... 
The named geographical names are derived from the suffix -ეთ. 

 In Georgian science, different opinions are expressed about the suffix -ეთ: A. –ეთ produces surnames; B. 
-ეთ expresses congregation and derives geographical names from anthroponyms (as well as other names). The 
materials requested by us are proof of this. Rarely, the -ეთ productive surname is also confirmed, where -ეთ 
<ენთ (იენთ) 'from. 

 
 

 
Tamar Pkhaladze, Lia Akhaladze, Nino Shiolashvili, Gvantsa Burduli, Gela Kistauri 

(Georgia, Tbilisi) 

The Truso Gorge in the Records of European Diplomats and Travelers 
 
The Truso Gorge, one of Georgia’s historical regions is located in the Central Caucasus and for centuries, it 

played a leading role in the northern border system of the Georgian state. 
Important information about the natural-geographical conditions and historical past of the Truso valley 

has been preserved both in Georgian and foreign narrative and other sources. In addition to ancient and 
medieval authors, the Truso Valley was observed by European, Russian and other scholars, travelers and 
merchants who came to the Caucasus under the auspices of the Russian Imperial Academy and the Russian 
Geographical Society. 

Some of the references of foreign authors are included in the publications about Georgia or the Caucasus 
in general, some have been used by Georgian scientists at different stages of the Truso Valley research, and 
some are used for the first time in the context of the Truso Valley. The aim of our research is to follow the 
numerous references of foreign authors that enable interdisciplinary research of the valley and are important 
historical sources for the study of the Truso Valley. 

Based on the historical-comparative method, content analysis and cyclic study of sources used in the 
research, the references by foreign authors - Johann Güldenstedt, Julius Claprot, August Huxhthausen, Robert 
Kerr Porter, Gottfried Deutsche Welle, Frért Deutsche Welle, Julius Claprot, Jacob Reinegs, John Buchanan 
Telfer, and many other authors have been analyzed. 

The records of European diplomats and travelers are diverse and written by people with different 
interests, including those who are antiquities enthusiasts, others who are diplomats or merchants, and yet 
others who are representatives of various states' intelligence services. This allows us to see the Truso Valley 
from different angles, and therefore European references, views and conclusions, even small records, are 
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important and interesting primary source to study historical reality of different eras of Truso, natural-
geographical conditions, types of settlements, public relations, material culture, monuments, ethnic identity of 
the population, traditional life, agricultural activities, toponymy, hydronyms and anthroponyms. It is true that 
records occasionally contain errors and anachronisms, biased views and incorrect conclusions, but the main 
thing is that these references are provided by eyewitnesses and the methods of analysis and synthesis of the 
sources, cyclical study methods provide the basis for drawing accurate conclusions.  

 
The research was carried out with the financial support of the National Science Foundation of Georgia within the 

framework of the project, the winner of the Basic Research Grants competition –"Demography and cultural identity of the 
population of the Truso Gorge“ (№ FR-19-7379) 

 
 

 
Nino Popiashvili 

(Georgia, Tbilisi) 

Proselytism in Georgian Hagiography 
 
Proselytism is interpreted as a change of faith, a conversion from one religious movement to another. At 

the same time, proselytism is the transmission and exchange of spiritual aspirations, ideas, and opinions. In 
addition, proselytism often has worldview, political or economic foundations. 

In Georgian hagiography, proselytism is described in several works: “The Martyrdom of Eustathius of 
Mtskheta” by anonymous author, “The Martyrdom of the Children of Kola” by anonymous author, “The 
Martyrdom of Abo Tbileli” by Ioane Sabanisdze. Besides this, hagiographic works of the proselytizing genre have 
been preserved in Georgian translated hagiography. 

Since the heroes of the earliest hagiographic works are proselytes, the peculiarities of the hero-proselyte 
depiction in Georgian hagiography are similar to those of the pre-Christian heroes of the "Acts of the Martyrs" 
(lat. Acta Martyrum). The main distinction in the description of proselyte characters is the fact of baptism and its 
confirming, which has the greatest thematic and ideological significance in proselytizing martyrology. 

Along with differences, “The Martyrdom of Eustathius of Mtskheta” by an unknown author and “The 
Martyrdom of Abo Tbileli” by Ioane Sabanisdze, reveal similarities in the character portrayal model. The main 
similarity is the voluntary renunciation of the “natural faith”: Eustathius of Mtskheta renounced fire worship, 
and Abo of Tbilisi renounced Islam.  

The report will focus on the models of personification of proselyte characters. We will pay special 
attention to both original and translated hagiographic work 

 
 
 

Marina Puturidze 
(Georgia, Tbilisi)  

For Research of the Intermediate Phase, Reflecting the Chronological Crossing of the 
Kura-Araxes and the Early Kurgans Cultures 

 
 In the period of time of Kura-Araxes culture, the scholars presume the ongoing process of disintegration 

of the common-Kartvelian language which was the subject of extensive interest and in-depth study by Acad. T. 
Gamkrelidze. This theme directly related to issue of chrono-cultural interaction of the Kura-Araxes and the Early 
Kurgans cultures. 

 During its long existence, the Kura-Araxes culture went through various stages of development, but at the 
very end was started the phase which clearly demonstrated the earliest appearance of the new, known as the 
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Early Kurgans culture, unit in the bosom of the Kura-Araxes phenomenon. This topic which still remains 
debatable undoubtedly requires special research of many scholars as far as about the problem of coexistence of 
the Kura-Araxes and the Early Kurgans culture until today only greatly careful and exceptional few assumptions 
were expressed. Supposing that currently it is possible much more convincingly discuss about the differentiation 
of the new intermediate (i.e. transitional) phase at the very end of the Kura-Araxes culture basing on some 
archaeological complexes or the certain specific evidences. 

 It seems feasible that in chronological scheme of the Bronze Age it might be point out as the Kura-Araxes 
IV/I phase which indicate that this certain stage reflects the process of coexistence of the characteristic artifacts 
of two different cultural unites. The coexistence of the Kura-Araxian and Early Kurgans culture’s specific ceramic 
assemblages foresignifies the existence of the phase (i.e., Kura-Araxes IV/I), which immediately preceding to the 
period of disappearing of the previous one and appearance of the new cultural unit in historical arena of the 
South Caucasus. It reflects the certain stage when the above-mentioned cultural phenomena directly meet with 
each another in a very short time-slot. Total amount of this very important phase of archaeological assemblages 
is still too limited, though they are clearly demonstrating complicate cultural landscape of coexistence of the 
Kura-Araxes and the Early Kurgans culture’s characteristic traditions. 

 This paper attempts to characterize the specific peculiarities of the Kura-Araxes IV/I phase on the basis of 
those settlements and burial assemblages which yield a clear information about the considered very last stage of 
the Early Bronze Age.  

  
 
 

Maia Sakhokia 
(Georgia, Tbilisi) 

Some Morphosyntactical-Morphonological Diachronic-Typological Parallels by Range 
Karthvelian/Indo-European  

 
The conclusions represented are revealed on the basis of the partial morphosyntactic typological compa-

rison of K(G)-(Karthvelian, Georgian) and different IE (Indo-European) Languages. Some identical data of K(G) and IE 
seem important. We can see that the formal morphosyntactic clusterings may be repeated on the different 
language levels as an original diachronical phenomenon, and as a typological universal phenomenon simul-
taneously. The partial typological parallels of formal morphosyntactical sequences, fragments, complexes, 
constructions of K(G) and IE languages are mentioned here in the first place in view of both typological and dia-
chronical universals. All these typological data may be interpreted as grammatical features of deep genetic 
relationship of so called macro-language families too. I have singled out different sequences of formal morpho-
syntactic clusterings in IE and G(K) being relevant for both partial typological comparison or deep-reconstructions 
of morphosyntactical grammatical structures. I’d like to represent here only some of the most important and clear 
questions. The Diachronic Typological polygenetic morphosyntactic models in spaces IE/K are revealed: the 
possessive analytical ergative perfects, the oblique possession (verba habendi), the affective oblique verbs (verba 
sentiendi. verba mentalis), the personal objective markers (clitical morphs), etc. The IE data represent the impor-
tant material basis to examine and codify identical morphosyntaxemes. On the other hand, the morphonological 
data, as IE (B)/K roots *R/*R (the verbs “to be/to have”) seem very interesting by wide diachronic typological 
linguistic ranges. There is to discuss the question of nostratic oblique marker *N for K/IE data of oblique cases too 
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Jaba Samushia, David Khosroshvili, Gocha Ratiani  
(Georgia, Tbilisi) 

Secret Correspondence of Diplomatic Service of Georgia in 1918-1921  
 
There was a special group, operating in the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Defense of the 

Democratic Republic of Georgia, which was creating and encrypting secret ciphers. Dozens of coded telegrams 
from Western Europe, Russia, Azerbaijan, Turkey and others have been preserved in the materials of the period 
of the Democratic Republic of Georgia. Unfortunately, their content was unknown until today.  

In the Democratic Republic of Georgia, there was a fairly well – operational system for secret corres-
pondence. There is a secret document, preserved in National Archive which was envisaged to communicate with 
Moscow mission. It is accompanied by ,, Definition” and,, Cipher of the Ministry of Foreign Affairs”  

,,Definition”  
1. The cipher is five syllables.  
2. the last 2 symbol of fifth five syllable is the key of the cipher; this number must be placed directly in 

line with letter T.  
3. When composing a ciphered telegram, you must subtract ten (10) from each two-digit number that 

corresponds to each letter of the telegram (except for the key). To each two-digit number before the opening of 
the received telegram (except for the key), you should add ten and write the text of the encrypted phrases. This 
is followed by the code of the Ministry, where the relevant letter of the alphabet corresponds to a specific 
number. A - 33; B - 59; G - 67; D - 35; E - 23; V - 53 etc. As it is demonstrated, the rule of changing the Georgian 
Alphabet into 2 digit numbers is used to transmit secret materials. Encrypted material for transmission by 
telegraph or other communication channel (eg, radio transmission) was written in the form of groups of 5-digit 
or 4-digit numbers. In some cases, the transmitted material is mixed, as there is clear, readable text (for 
example, in French or Georgian) accompanied with encrypted material. This method is used for promptly 
preparing and transmitting the telegram, when less important notes are written openly whereas secret (e.g. 
intelligence related materials) are encrypted.  

In the process of encryption, as well as decryption, the tablets are slid so that any letter of the alphabet, 
according to a pre-agreed algorithm, is aligned with a specific 2-digit number. Accordingly, the 2-digit number 
will be a substitute for the remaining letters (of the alphabet) standing in line. In accordance with the 
instruction, one-time encryption key was stored directly in the transmitted cipher text, namely The key was the 
last two digits of the 5th group of the cipher, along which any specific letter from the Georgian alphabet should 
be allocated.  

Through the cryptanalysis of the ciphergrams preserved in the archive, it was possible to identify and 
systematize the material encrypted by the identical cipher.  

At this stage, three keys have been "decoded" and in total 29 out of 36 archival documents were 
decrypted: 11 - with key №1; 3 - key with №2 and 15 - key with №3.  

 
 

Anush Sargsyan 
(Armenia, Yerevan) 

Beyond the Legends Surrounding the Name of Nerses Šnorhali: Case of the Table 
“Concerning the Consanguinity Degrees” 

 
Nerses Šnorhali the Catholicos of the Armenians in Cilicia, was one of the most prominent figures of the 

ecclesiastical life of the 12th century. He has an invaluable contribution to Armenian literature. His reputation as an 
author was further spread by later authors who attributed to Šnorhali even works unrelated to him. My study aims 
to bring to light such an attribution, presented to us by the “Concerning the Consanguinity Degrees” of the Hakob 
Łrimec῾i-15th-century calendar maker and author. The latter was written at the request of T῾ovma Mecop῾ec῾i, the 



 211

archimandrite of the Mecop῾ monastery (c. 1416, the territory of Van’s region) and later entered the Canon Book of 
Armenians. 

Accompanied by schematic tables and comments, the degree of consanguinity is determined through 
relatives on the father's and mother's side, after which marriages are allowed. According to Łrimec῾i 's interpretation, 
the marriage is considered admittable between relatives four generations apart. At the end of the work, six-level 
triangular and circular-shaped consanguinity tables with the same content are depicted. Both of them have a title 
and an attached commentary. According to Łrimec῾i, the author of circular-shaped table is Šnorhali . 

 In my topic I will show the origin of the table. Then, arguing on the one hand Šnorhali’s “Encyclical letter” and 
the legends surrounding his name, on the other hand, the environment and time of Łrimec῾I the activity, I will 
consider the Łrimec῾I-Šnorhali connection in the context of the memory gap. 

 
 
 

Brigitta Schrade 
(Germany, Berlin) 

Mixed Shrines and Holy Icons: An Icon from Svaneti in the Context of the Georgian-
Cypriot Relations between the 13th and 18th Centuries 

 
The picture of the relations between Georgia and Cyprus conveyed by archaeology and documentary 

sources is rather fragmentary. Archaeological excavations at the site of the former Georgian Monastery of Gialia 
in northwestern Cyprus attest an intensive Georgian building and translation activity there since the 10th 
century, especially in the 11th and 12th centuries under King Davit IV. Aghmashenebeli and Queen Tamar. This 
activity still continued in the first half of the 13th century before it declined and finally stopped with the Ottoman 
occupation of Cyprus in 1571. (I. & G. Gagoshidze, D. Mindorashvili) 

A renewed intensive relationship is reported for the second half of the 18th century when King Erekle II of 
Kartli-Kakheti and his wife Darejan Dadiani made donations to the Cypriot Kykkos Monastery, among them an 
embroidered icon cover for the famous Panaghia Kykotissa with an inscription in Greek and Georgian. Even more 
important was the establishment of a Kykkos metochion in Imeretian Vardzia under King Solomon I with the 
continuous presence of Cypriot clergy in Georgia (Abbot Chrysostomos, K. Kokkinoftas, G. P. Schiemenz). 

Apart from these relations realized through monasteries, we know about direct contacts in Georgia as 
well as in Cyprus being connected with policy and trade in the Mediterranean region. A report from the middle 
of the 16th century proves the stay of the Cypriot Michele Membré, envoy of the Republic of Venice, in Anaklia at 
the Black Sea shore. Pilgrim travelogues from this time mention Georgians living in the Cypriot port city 
Famagusta. 

But what do we know about the cultural rooting of these relations? An icon preserved in Upper Svaneti 
suggests that the Georgian-Cypriot relations influenced also the daily life of people. The not highly professional 
icon from the Church of the Archangels in the former village Atsi depicts the Virgin Mary with a donor figure 
against a blue background following the iconography of Cypriot wall paintings and icons. In this paper, the icon is 
analyzed in the context of the relations between Georgia and Cyprus in the period from the 13th to the 18th 
century, a period when the multi-ethnical and multi-religious communities in Cyprus and the church political 
situation in the Georgian mountainous province Svaneti, where the Dadiani family became more and more 
influential, activated also the intercultural exchange of religious art and iconography.  
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Nana Shengelaia 
(Georgia, Tbilisi) 

The Character of the Cretan PhD Scrept 
 
 The script of the Cretan Phaistos Disk texts is characterized in the paper as adequately corresponding to 

the syllabic phonic structure of the Kartvelian language, one-to-one correspondence between the script signs 
and language sounds, simple and adequate notification of the words and syllables of the language, restricted 
number of script signs, etc. The character of the script cannot be adjusted to Indo-European or Semitic 
languages. The Phaistos Disk script (turn of the 2nd and 3rd millenia BC) should certainly be noted as an 
outstanding one in the general history of script. 

 
 

 
Andrew Shimunek 

(Daejeon, Republic of Korea) 

Gaga Shurgaia 
(Italy, Naples) 

A New Look at the Middle Mongol Zodiac in Georgian Transcription 
 
As a result of the Mongol conquests, the kingdom of Georgia was under heavy Mongol influence from the 

1230s until the reign of George V the Magnificent (r. 1314-1346), who liberated Georgia from the Mongol yoke 
and recreated a very strong state. The most important source on this period of Georgian history is the 
anonymous 14th-century Asc’lovani Mat’iane ასწლოვანი მატიანე (Chronicle of One Hundred Years), which, as 
a legacy of the Mongol domination, attests numerous Old Georgian transcriptions of Middle Mongol in its extant 
manuscripts. Some of these transcriptions were studied in 1917 by Boris Jakovlevič Vladimircov (1884-1931), but 
these transcriptions, as well as Vladimircov’s pioneering work on them, have been nearly completely forgotten 
by Mongolistic scholarship. A new, modern study of this important data needs to be undertaken on the extant 
manuscripts. 

Our paper presents linguistic and philological analyses of glossed medieval Georgian transcriptions of the 
Middle Mongol zodiac terms in the Chronicle. This paper is the first installment of the authors’ joint research on 
this vastly important, largely untapped contemporaneous Georgian source on medieval Mongol language, 
culture and history. 

 
 

Tina Shioshvili, Teona Kekelidze 
(Georgia, Batumi) 

Transmission of "Amiraniani" in Adjarian Versions 
 

The hero of Kartvelian tribes Amirani is well-known, his image was formed by all ethnic regions of 
Georgia, including Adjara; although, the Amiraniani epic which has established itself in this area of regional 
folklore is a multi-layered and diverse, it has undergone numerous transformations, which, undoubtedly, was 
due to the history of the region and cultural-religious differences. 

Recent investigations based on pertinent sources reveal that "Amiraniani" was widely used in Adjarian 
folklore. These narrations refer to Amirani's double -"Dedjal," the same "Dedjal-Rompap", i.e. "Dedjal-Okhruj". 
According to the beliefs of the Muslims of Adjara, this mythical character is an evil spirit vividly narrated by the 
"Hadiths," or apocrypha of the Koran. 

In some versions Dedjal is referred to as Amirani and the narration started about him continues like 
“Amiraniani” retelling the adventures of his own characters. Taking all this into consideration, we can conclude 
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that historically in Adjara, as in all of Georgia, there should have been completed versions of the "Amiraniani". 
The fact that, Amirani's narration in Adjara folklore is still at the level of a double and is mostly preserved 
fragmentarily must be sought in the historically hard times of this corner, which led to the transmission of the 
image of an epic hero fighting for freedom. 

 
 

 
Marine Shonia 

(Georgia, Tbilisi) 

Ideas of Turkism in Halide Edib Adivar's Novel “New Turan” 
 
The name of Halide Edib Adivar (1883-1964), a prominent representative of the twentieth-century Turkish 

literature, was closely associated with the promotion of Turkish national self-consciousness, patriotic ideas, 
education and women's rights. A European-educated person with a wide range of interests, she was actively 
involved in various aspects of public life, as a writer, teacher, publicist, translator, hospital nurse and sergeant of 
Turkish army, comrade-in-arms and opponent of Ataturk, suffragist. 

The writer's novel "The New Turan" came out in 1912 and immediately attracted the attention of general 
public. The work reflects the events that unfolded after the revolution of “Young Turks” in 1908: the tumultuous 
ideological and political battles that led to the collapse of the Ottoman Empire and creation of a new country - 
the Republic of Turkey. 

The main ideological doctrine of the Ottoman Empire during the reign of Sultan Abdulhamid II was Pan-
Ottomanism and Pan-Islamism. The revolution was followed by development of a new doctrine – Turkism, 
spread mostly among the young part of Turkish intellectuals. Halide Edib Adivar found acceptable ideas of Zia 
Gocalf (1875-1924), one of the main representatives of the “Unity and Progress” Party, a sociologist, writer and 
publicist, ideologue of Turkism and Ismail Gaspiral, Yusuf Akchura and Ali Huseynzade - Turkish nationalists 
emigrated from Russia to Ottoman Empire,  

The novel consists of three parts. It reflects the conflicts after the revolution   going on between two 
parties - "New Ottomans" and "New Turan". The ideology of the "New Ottomans" is Ottomanism, the leader was 
Interior Minister Hamdi Pasha. Oghuz, the leader of the “New Turan”, his sweetheart Kaya and his associates are 
developing "decentralization" and "Turkism" ideas. 

Oguz's emotional speech at a meeting with party members and future voters, a description of the path 
taken by the Turkish people, discussion of social transformations, protection of women's rights, education and 
employment, highlighted the writer's personal position and the influence of the ideas that inspired her. Unlike Z. 
Gocal, Halide Edib Adivar’s Turan is the country of all Turkish peoples, and also the new Turkey created by Arabs, 
Greeks, Armenians and others. "New Turan" is important for it shows the political and cultural situation of the 
epoch, the attitude of Turkish society towards it, the ideological and aesthetic peculiarities of the development 
of Turkish literature.  

 
 

Gaga Shurgaia 
(Italy, Naples) 

An Ancient Practice of Christian Initiation in the Life of Saint Nino 
 
This article analyses the healing of the paraplegic child and Queen Nana by Saint Nino in the recensions of 

the Life of Saint Nino, as well as the Greek and Latin sources about the conversion of Kartli to Christianity. We 
confirm the hypothesis that sees in this episode an ancient practice of Christian initiation, cilice exorcism, 
attested until now only in the second catechetical homily on baptism by Theodore of Mopsuestia (circa 350-
428). Over the centuries various copyists and editors of the Life of Saint Nino were no longer able to understand 
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it, but they conserved certain details, which allow us to hear a distant echo of this ancient ritual in some 
recensions of the Life. 

 
 

Liubov Solovyovа 
(Russia, Moscow) 

«Notes on Tusheti» as a Source on Ethnography and History of the Population of 

Mountainous Regions of Eastern Georgia in the Middle of the 19th Century 
 
A valuable source on the history, ethnography, and geography of Tusheti is the 1847 manuscript from the 

Archive of Orientalists (St. Petersburg), the author of which was a priest from the village of Yeniseli, Herodian 
Eliosidzev (Eliosidze). «Notes on Tusheti» were compiled by him on behalf of the Exarch of Georgia Isidore, 
Archbishop of Kartli and Kakheti, which is explained by the special attention of church leaders to the 
mountainous regions of Georgia. 

«Notes» were compiled, according to the author, on the basis of his own observations, as well as 
information received by him from local residents. Characteristically, he calls Tusheti «a curious and almost 
unknown country». 

The manuscript contains information about the origin of the Tush and the location of their societies. The 
names of Tush communities and their villages, the number of inhabitants – men and women, the languages 
common in Tush societies (Georgian, Kist) are given. 

Data on the material culture and occupations of the Tushs are interesting: the arrangement of dwellings 
(towers and houses of 4-5 floors), the occupations of men (cattle breeding, which is the main wealth of the 
Tushs) and women (needlework, wool processing). A colorful picture is given of the herds moving to Shirak and 
Trialeti, as well as the process of returning them to the mountains in summer. When describing women's 
clothing, the author gives a detailed description of silver jewelry and their names. Active trade relations of the 
Tushs in the cities of Eastern Georgia (Tiflis, Telavi, Sighnaghi) and with neighboring highlanders (Kistins, Dido) 
were noted. 

Much attention is paid to the description of the state of religious beliefs, Orthodox Christianity among the 
Tushs. The author considers the reasons why, instead of Christian priests, special ministers of sanctuaries 
(decanoses, mnate) appeared among the Tush and blood sacrifices were introduced. The author describes the 
organization of holy places, the utensils used there (silver bowls, copper cauldrons, crosses and other church 
things), donations on holidays (rams, bulls, wine, bread, pies), prayers that were said by decanoses. Holidays in 
the sanctuaries were accompanied by entertainment (horse racing, songs, dances, playing musical instruments), 
prophecies of soothsayers (kadagi). 

The manuscript contains interesting data on the rites that accompanied the birth of a child, engagement, 
betrothal and wedding; funeral and memorial traditions are examined in particular detail. 

The author cites some examples of folklore: a memorial song, texts of prayers, legends about the Alvan 
field. 

«Notes on Tusheti» contains a brief, but versatile and fairly complete description of the way of lifestyle, 
life and traditions of the Georgians of Tusheti in the middle of the 19th century, their relationship with 
neighboring peoples (Kistins, Dido, Lezgins). The author recorded many Georgian terms related to the sphere of 
material culture, family rituals, and religious beliefs. The manuscript is a valuable source of information and 
complements the existing publications of that period.  
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Nato Songulashvili 
(Georgia, Tbilisi) 

Education of National Minorities in Border Regions of Georgia 

(40s of XX Century) 
 

The study of the history of Soviet Regime is one of the actual and important topics of the contemporary 
historio-graphy. This period of the 20th century is known for the vari-ety of scientific evaluations, attitudes and 
positions in the World History.  

There are many scientific works dedicated to the Soviet system in the Georgian and foreign historio-
graphy, and accordingly there occur various positions and attitudes. Hence, it is difficult and at the same time 
necessary to view the issues related to this period from a different angle and carry out new, objective research, 
find comprehensive answers to various questions, which still necessitate investigation.  

The events, which had place in the period of 1921-1991, have often become the objects of scientific 
research and there is immense specialist literature in this regard. However, the time transforms the attitudes 
towards the facts, evaluation trends also change, and in a concrete period, it becomes necessary to reconsider 
and reveal the tabooed facts of history. The ideological survivals of the Soviet system still affect the mentality of 
the part of the post-Soviet society. This situation is favored by unilateral coverage of the information and the 
ignorance of definite historical sources by the wide circles of the society.      

 
 
 

Ether Soselia 
(Georgia, Tbilisi)  

Multi-Membered Consonant Clusters and the Phonotactic Tendencies in Georgian 
 
It is a well-known fact that the Georgian language is characterized by the diversity and multiplicity of 

consonant clusters, that has a diachronic basis and synchronically is manifested in the wide combinational 
capacity of consonants and in the length of the consonant clusters. In Georgian the latter varies, within a single 
morpheme (usually a root morpheme), from 2 to 6. 

The paper discusses the Georgian multi-membered (containing four or more members) consonant 
clusters, and it is clear that four-membered ones are the most numerous (82 in total). As for the others, there 
are fifteen five-membered consonant clusters, and the number of six-membered ones are only three. 

Each of these groups (correspondingly to the number of members in the cluster) is analyzed separately in 
the paper: 

A large part of the four-membered consonant clusters (40.2%) contain sonorant /r/ in the second position 
in the cluster (the type is C1rC3C4), in which C3C4 usually forms either a harmonic cluster, or C4 = /v/, while the 
position of C1 is most often occupied by the phoneme/b/ or /p/; 

Most of the five-membered clusters seem to rely on the structure of the four-membered ones, and the 
number of consonants in the cluster increases mainly at the expense of adding the phoneme /v/; so, we might 
have: C5 = /v/ ‒ in this case /v/ follows the harmonic cluster (while a sonorant consonant takes the position 
before the harmonic cluster), or C4 = /v/ ‒ in this case /v/ is followed by the sonorant; 

The six-membered consonant clusters are also based on the main structure of the five-membered clusters 
(the ones having C5 = /v/ in the position following the harmonic cluster), in which the sixth member is 
represented by the sonorant /n/. 

Other structural types in each group of multi-membered consonant clusters are analyzed in the paper and 
corresponding phonotactic tendencies have been revealed. 
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Nestan Sulava 
(Georgia, Tbilisi) 

Abkhazia as Chronotopic Area of Political and Christian Culture in                                 
Georgian Hagiography 

 
Georgian hagiography has reflected the political-social, ideological and cultural-historical situation of 

different parts of Georgia, the kingdom, the principality, which also has the context of the physical state and 
symbolic understanding of a certain geographical space. The area of activity of these works is Kartli, Kakheti, 
South Georgia, Western Georgia; each of them is referred to by different names in different historical epochs. 
The reflection of Abkhazia in Georgian hagiography is a problem that includes the depiction of the actions and 
events taking place here on the basis of the political-ideological and cultural background of Abkhazia as Western 
Georgia of the VIII-X centuries or related to it. These hagiographic works are: “The Martyrdom of St. Abo Tfileli" 
by Ioane Sabanisdze, "The Life of St. Grigol Khantsteli” by Giorgi Merchule, in which the sphere of activity of the 
main characters reaches Abkhazia too. Here it should be discussed metaphorical and Svinaxar editions of the 
"Martyrdom of Saints David and Constantine" created in XII century, in which the geographical area of activity is 
Abkhazia and in terms of time it reflects the plots of VIII century. 

All three hagiographic works present the political-ideological, religious-ecclesiastical, social and cultural 
situation of one epoch. Therefore, in the second half of VIII century, we paid attention to the current political-
social, ecclesiastical-religious and cultural situation in western Georgia, which is called Abkhazia at that time, 
because these works more or less reflect the situation of the Kingdom of Abkhazia. 

In the second half of the 8th century, Abkhazia was ruled by Leon II, like his predecessor, Leon I, a person 
distinguished by state and religious consciousness, uniting all the political units in western Georgia and, as the 
successor to the Abkhazian prince, created a single state - the Kingdom of Abkhazia. It is true that during the 
reign of Leon II, Abkhazia was still under the political influence of Byzantium, but it did not share the religious-
ecclesiastical struggle in Byzantium, the heresy of iconoclasm and remained an icon-worshipping diocese. The 
Church of Abkhazia separated from the Patriarchate of Constantinople, which fell into heresy, took its 
orientation towards the Patriarchate of Antioch, and gained independence in the first half of the ninth century 
and was associated with the Catholicosate of Mtskheta. 

It is important to mention that the status of the Georgian Orthodox Church has been different for 
centuries, with the jurisdiction of the Catholicosate of Mtskheta extending to the entire Georgia, to the dioceses 
of eastern, western and southern Georgia, to the north of Georgia. Nevertheless, there was a historical time 
when there were Greek dioceses in western Georgia, in particular on the Black Sea coast (e.g., Bichvinta 
Episcopate), which is explained in the scholarly literature by the presence of military centers of strategic 
importance. 

The area of activity of the characters of the saints from the three above-mentioned compositions is 
Abkhazia, a political and cultural space, an integral part of the "entire Kartli", which has a common state 
language and religion along with the territory and homeland. The viewpoint expressed in the hagiographic work 
of Giorgi Merchuli that "Kartli is the country where the worship is performed in the Georgian language, and 
Kirieleson is pronounced in Greek, which in Georgian means "Lord, have mercy" or "Lord, have mercy" (Dzeglebi, 
1963/1964: 290) - also implies Abkhazia as a full part and member of "all Kartli". 

 “Kartli is the one of the states where the worship of the God in the churches is in Georgian and Greek 
cyrillicon “Lord have Mercy” is made in Georgian (stories 1963/1964; 290). - Reaches and includes Abkhazia as a 
full-fledged part and member of "Every Kartli". "Prayer is every" is a complete liturgical process and it is 
performed in Georgian on the territory of "Every Kartli", and "Kvireleson" in Greek, in Georgian "Lord, have 
mercy" or "Lord, have mercy upon me" unites the Georgian Church with the whole Orthodox world, thus 
strengthening the unity of churches. 

Due to the genre specificity of the hagiographic literature, the theme of Abkhazia is not and could not be 
leading in the named works, because the purpose of the hagiography is to show the image of a saint. Political-
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ideological, social, cultural background The hagiographer needs to better imagine the face of a saint, but in 
reality it also shows the situation in which they have to live, work, martyr end. 

Therefore, the historical facts and historical geographical area presented in hagiography are important, 
because hagiography is the best historical source to reflect these events and space, especially since the historical 
works reflecting the situation in modern Georgia about John Saban's son and George Merchuli have not 
survived. Late historians tell us. 

 
 
 

Nestan Sulava, Nana Gonjilashvili 
(Georgia, Tbilisi)  

Caucasus Space in "Davitiani" 
 

"Davitiani" is a multifaceted, multidimensional, complex structure, the artistic concept of which should be 
studied in accordance with its predecessor and modern Georgian and foreign fiction, artistic-aesthetic layers and 
systems characteristic of literary epochs, theological literature. A full study of David Guramishvili's work in the 
Georgian and, on the other hand, in the European intercultural context requires finding the foundations of David 
Guramishvili's poetry in different civilized worlds, namely: 1. establishing relations with Georgian traditions and 
2. Western European, Ukrainian, Polish and Russian literary-cultural to show analogies in his work, to define the 
historical context of typological similarities, to connect it with modern cultural processes, because it was in this 
area that the poet had to spend most of his life and create a literary heritage; This is a characteristic of research 
aimed at revealing the integration of historical-philological thinking with European traditions. It is in this context 
that the space of the Caucasus in the poetic world of David Guramishvili and its artistic value are placed, because 
he left a great mark on the life and work of Davit Guramishvili as a link between Georgian traditions and the 
Western world. 

It should be noted that the theme of the Caucasus is not leading in Davitiani, because the purpose of 
David Guramishvili's poetic heritage is to define God, the world, the country, the place of man, a special place of 
which is given to man, which is expressed in Guramishvili's words. It reads: "The boy must learn to know for 
himself who Sida came from, where he is, he will go to dispute." These four theses are included in the forced 
presence of the poet personally in the Caucasian space. Nevertheless, the Caucasian space played a crucial role 
in the life of David Guramishvili and left a deep mark on his poetic work. The poet needs the political-ideological, 
social, cultural background to better imagine the kind of citizenship of his country. Therefore, it actually shows 
the situation in which he had to live and work. From this point of view, the historical facts and the historical-
geographical area presented in "Davitiani" are important, which is based on the author's time-space perception. 
Reflecting on these events and space, David Guramishvili's work is one of the best historical sources along with 
those historical works that are not artistic in terms of genre and are historical. 

The difficult political situation in Georgia, weakened by feudal instability as a result of the Ottomans and 
Persian invasions, was compounded by the Lek raids. All this had a great impact on Davit Guramishvili's family, in 
particular, on his personal life. “My life was tragic”. It turned out to be fatal to run into lovers in Lamiskana, from 
where they were kidnapped by the Leks in the village of Osoqolo in Dagestan. 

David Guramishvili's feelings, thoughts, hard physical existence in the Caucasus mountainous region 
became the basis for the poet's spiritual meditation, which was revealed in his various lyrical works and which 
showed his inner nature and spiritual world. David Guramishvili's poetic "I" is formed here, for which the motive 
of self-knowledge and self-establishment is the most important. On the path of self-knowledge, he outlined the 
world-homeland-personality, from which a person must realize where he comes from, who he is, where he is 
going. In doing so, his focus is on the Savior, the All-Holy Mother of God, who is addressed through an artistic 
system of symbolic and allegorical thinking and who, in captivity in Dagestan, seeks to escape the ordeal. It is 
these spiritual feelings and the poet's meditative judgment based on them that we will talk about in the report.  
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Nino Sulava 
(Georgia, Tbilisi) 

Colchian Language and Colchian Bronze Culture 
 

This work was inspired by a short but excellent article by the late academician Th. Gamkrelidze on the ethnic 
identification of ancient Colchis.  

To answer the questions posed in the article as to what language King Ayet spoke and what population the 
Argonauts met in Colchis - one could draw on archaeological data: the material and cultural situation that existed in 
Colchis, as well as issues of the chronology and circumstances of the Argonauts’ journey. 

The culture of the Zan (Megrel-Tchan) speaking population, dating back to the second half of the II millennium 
and the first half of the I millennium BC, known as the ,,Colchian Bronze Culture” and widespread in Western Georgia 
and the territory adjacent to it, begins at the time of the voyage of the Argonauts, in the Mycenaean period. 

According to Th. Gamkrelidze, the dialect, the ancestor of the Megrelian-Laz language, was distributed in 
Western Georgia in the era of the arrival of the Greeks, and in this language skin was designated as tqov/tkov and the 
Greeks used kov to refer to skin. This word which has no Indo-European cognates and must be regarded as a 
borrowing from some non-Indo-European source must have been adopted by the Greeks in the country with which 
they were in contact and where the cult of the sheepskin was widespread.  

In our opinion, the cult of the sheepskin is associated with that interest of the Greeks which, according to 
Strabo, was reflected in the very aim of the Argonauts’ journey: ,,the wealth of this country (Colchis) in gold, silver, 
iron and copper explains to us the reason for the (Argonauts’) campaign. The first journey for this purpose was 
organized by Phrixus...”. It was thanks to these interests - metals, metallurgy - that the modern outside world got 
acquainted with Colchis, the only Caucasian country mentioned in ancient historical sources, and known from Greek 
mythological subjects (Argonautics, the myth of Prometheus).  

In the myth of Argonauts, in addition to the main characters, there are two figures in the form of cult animals 
of interest in connection with the Colchian Bronze Culture. These are the Golden Fleece, a sheepskin of special cult 
importance, and the dragon, its guard. 

The materials reflecting these animals are found in abundance in the Colchian archaeological material.  
Bronze figures of rams/sheep images are presented both as whole sculptures and as additional decorations for 

pendants and other products in the form of ,,sheep heads”(Martvili, Kharagauli, Brili, Svaneti).  
And the dragon is one of the images of a guard, a ,,fantastic animal’’, widely distributed in the Colchian Bronze 

Culture (N. Marr, B. Kuftin, N. Abakelia, N. Sulava, N. Lordkipanidze), which is depicted on almost all items of the 
Colchian Bronze Culture - from the Colchian ax to fibulae.  

The way of life of the bearers of the Colchian Bronze Culture, manifested in cult animals, was reflected in Greek 
myths.  

With the help of these artifacts, the researcher’s idea, that is, ethnic identification, received additional 
support: “Medea and Ayet, the people of the country of Aeaea spoke the Colchian language, the ancestor of the 
Megrelian-Laz. Akaki Shanidze rightly called this ancestral language Colchian”. 

 
 

David Tinikashvili 
(Georgia, Tbilisi) 

On the Ultimate Goal of European Catholic Missionaries in Georgia and the Effectiveness 
of Their Means to Achieve It (17th-18th Centuries) 

 
The arrival of Roman Catholic missionaries in Georgia from Europe dates back to the first half of the 

thirteenth century, and this endeavor was acceptable to both sides (Rome, Georgia). It is from this period that 
the Orthodox Church of Georgia (OCG) is considered to be separate from the Western Catholic Church and not 
divided as a result of its confrontation with it. OCG distanced itself from Rome by inertia. The ecclesiastical 
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conflict between these two churches, as it happened between the churches of Constantinople and Rome in 
1054, has never occurred, although the fact was that there was no so-called structural and jurisdictional unity 
between them. Of course, the main purpose of sending missionaries to Georgia was to prepare the ground in 
OCG to achieve unity (union) with the Roman Catholic Church. This was not hidden agenda at all. But it is 
interesting what was the character of the work of the Catholic missionaries working for this purpose and what 
kind of consequences were for Georgia - were these results positive or negative in various spheres of life in the 
country, both in the short and long term? It is quite clear that the European monks who came to Georgia were 
not just religious figures. They performed various functions and duties, thus playing their role in the country's 
development. Among the European monks were physicians, teachers, engineers, painters, writers, etc. They 
even provided diplomatic services to the Georgian kings and sought to contribute to the internal problems of 
Georgia (e.g., the reconciliation of opposing monarchs) as well as to the foreign policy relations of the kings and 
rulers of eastern and western Georgia with Europe through political advice. Based on the reports sent to Rome, 
the attitude of the missionaries toward the Georgian clergy and laity, as well as the attitude of the Georgians 
towards the European missionaries will be analyzed and evaluated. For the comparisons, the attitude of 
Armenian and Greek clergymen working in Georgia towards Catholic missionaries will also be discussed. The role 
of European missionaries will be examined in one of the most important periods of the country's history – the 
17th-18th centuries when the influence and popularity of Catholic missionaries in Georgia were strongest. 

 
 
 

Ketevan Tomaradze 
(Georgia, Tbilisi) 

Georgian Warriors in the Wild Division According to the Kati Dadeshkeliani’s Memoirs 
 

 The English version of Georgian emigrant Kati Dadeshkeliani’s memoirs Princess in Uniform published in 
London, in 1934. The translation has been made from French manuscript.  

Due to ideological pressure in our country and harsh assessments of the Soviet government, in the Soviet 
period and after the collapse of the USSR nothing was known to this day to our public about the existence of the 
memoirs and its authorship. Kati Dadeshkeliani's name had been taboo for a long time.  

We are seeing a different picture in Western countries. Dadeshkeliani's memoirs attracted the English-
speaking readers attantion and received numerous responses. Soon the name of the author decorated an 
impressive list of writers participating in the Encyclopedia of the First World War. Kati (Catherine-Chichi) 
Dadeshkeliani is named in the First World War Enciclopedia alongside Somerset Maugham, Maddox Ford, James 
Joyce, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Richard Wright, Andre malro and other famous writers as the author 
of a book about the war. 

 Kati Dadeshkeliani, disguised as a men's helmet, fought in the first World War in the "Wild division" 
under the name of Jemal Dadeshkeliani. Many Georgian officers, who knew Kati well, kept her secret and until 
the end of the war, not only by word of mouth, but by simple behavior, they did not indicate that a woman was 
taking part in combat operations on behalf of Jemal.Kati, until the end of her life, remained grateful to them and 
reflected this feeling in the book.  

Katy Dadeshkeliani was assigned to the Tatar legion of the" Wild division", commanded by Dmitry 
Bagrationi. The Legion carried out attacks in the south-west direction of the front and achieved serious 
successes. Along with Dimitri Bagrationi, other Georgian officers were the creators of these successes. Before 
the publication of the memoirs, we knew only from official sources the grandson of the hero of the Patriotic War 
of 1812, the brother of Peter Bagrationi, Dmitry Bagrationi, who in all publications is characterized as a talented 
strategist, fierce fighter and the best connoisseur of military affairs. Although we knew nothing about his 
dramatic life. Kati Dadeshkeliani expressed great sympathy towards Dimitri Bagrationi and described in a lively 
and interesting way the person, who for him was the embodiment of a true Georgian fighter. Dimitri's sister 
Elizaveta Bagrationi also participated in the war as a sister of mercy. In Kati's characterization, this expansive, 
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multifaceted woman had close friendships with Kati and Babilina Eristavi, Kati's mother, who was also a sister of 
mercy during the WW.  

Along with very significant episodes, the memoirs describe the landmark 1916 Battle of May 22, known in 
the annals of the First World War as "Brusilov Breakthrough". Georgians especially showed themselves in this 
fight. Many brave and famous Georgians fought alongside Alexander Brusilov, a man from Tbilisi. Kati 
Dadeshkeliani admires the fighting spirit and heroic attitude of the Georgians. Although for certain reasons he 
does not directly name Ucha Dadiani, the informed reader will easily understand which character is meant by 
Nikoloz II's faithful convoy.  

The Memoirs does not pass Giorgi Orbeliani, Nikoloz Baratashvili's uncle and Ilia orbeliani’s sun, whose 
daughter Maria later becomes the wife of Kati's brother Tengiz Dadeshkeliani. In the First World War, in the rank 
of Lieutenant-General, Giorgi Orbeliani served in the high command of the sanitary-evacuation unit of 
Oldenburg. Giorgi Orbeliani and Napoleon Murat, together with other Georgian warriors, bravely fought in the 
"Wild division". 

Kati describes a number of outstanding Georgian military and famous representatives of the Georgian 
aristocracy - Giorgi Shervashidze, son of Dimitri Shervashidze, Mushni and Otar Dadiani, Tatush Dadiani, 
Tsereteli, Svan fighter, who is decorated with many awards on his chest, etc. 

Kati Dadeshkeliani, inspired by monarchist ideas, remains faithful to Nikoloz the second to the end. He 
considers the events that took place during the First World War in the perspective of full support to the 
Romanov Dynasty. A revolution that raises betrayal and destruction and destroys civilization is unacceptable for 
him. Heroic sacrifice of each Georgian participating in the First World War, nobility, good-natured relations with 
people of other nationalities, organized talent, savvy, responsible woman, who earned two St. George's crosses 
in the war, are unmistakable examples of the rise of knightly spirit, struggle against evil, exemplary 
manifestation of tradition and well-formed ethnopsychology. 

 
 
 

Maret Tsaroeva 
(France, Paris) 

On the Development of Some phonetic Phenomena during the Transition from the Hurrian 
to the Ingush Language 

 
A widely acknowledged theory concerning the ethnic relation of the Ingush tribe G1alg1ai with the 

ancient Strabonian Gargarians, which according to ancient Greek sources was regarded one of the prominent 
tribes of Caucasian Albania (Alvania, Aghvania, Aluania, Arana / Arran), has existed in Caucasian studies since the 
1960s. However, there is no information about the Gargarean language, except for the testimony of the 
Armenian scholar Mesrop Mashtots (362–440), who characterized it as “glottal, very rough and tearing the 
throat.” Despite this characteristic, due to the importance of its speakers, Mesrop Mashtots chose the 
Gargarean language to create an alphabet applicable to all the languages of Albania.  

Our earlier studies make it possible to determine that the Gargareans are descendants of the Hurrians. 
Then, over the course of many centuries, under the influence of various factors - historical and geo-ethno-
linguistic - they gradually developed into a new people ‘g1alg1ai’. Before their transformation, they retained the 
duplicated ethnonym ‘g1ǝr1ǝr’, derived from ‘g1uru-he’ (‘Ḫǝrḫǝr’ < ‘Ḫuru-ḫe’). The form 'g1uru-he' was a self-
name of the Hurrians, meaning "highlanders", where the term 'g1ur' or 'g1ǝr' means 'mountain, rock'. The same 
term with the same meaning also existed in the ancient Ingush language. This is evidenced by the theonym 
‘G1arga-erda’ with the meaning “God’s Mountain”, which remained until the end of the 19th century. The Hittite 
conquerors duplicated the Hurrian endoethnonym 'g1uru -he' for plural: hurr. ‘g1uru-he’ (“highlander”) > Hitt. 
‘g1urg1ur’ or ‘g1ǝrg1ǝr’ (“Hurrians, highlanders”).  
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The historian Moses Kalankatuysky, mentions the former ethnonym ‘g1ǝr1ǝr’ in the form ‘gargaratsik’. 
The Hurrians gradually disappeared from the historical arena and approximately 500 years later, a new ethnos, 
the Gargarians, formed from their descendants in the southeast of the Caucasus. According to Movses 
Kalankatuysky, their traces are found in this area before the invasion of Alexander the Great in the 4th century 
BC. Apparently, the Gargareians transformed into ‘g1alg1ay’ by the 10th-11th century AD.  

The accumulation of knowledge about the little-known Hurrian language is ongoing. In-depth studies of 
the structural features of the Nakh and Hurrian languages and the ways of their phonetic development will make 
it possible to reconstruct some links of the Gargarean language in the future. According to our research, a 
number of linguistic elements that have been preserved in Ingush as archaisms could already be attributed to 
Gargarean. 

Below we give one of the examples of the phonetic development of words that we discovered during 
their transition from Hurrian to Nakh.  

We have identified the way of formation of laryngeal q / q’ sounds in certain positions during the 
transition of the Hurrian vocabulary to Ingush language.  

Guttural sounds appeared: 
-  before initial Hurrian vowels -a and –u as prosthetic consonants: e.g. q’ar “sin, error” < hurr. ar-ne "sin, 

mistake"; qarh "shoe, slipper" < hurr. urri "(?) clothing"; q'am "people" < hurr. umi-ni "country".  
- from the stop back-lingual k at the beginning of the word: qiram “flame of a candle, lamp” < hurr. 

kirkiryanni "pine essence used in fumigation"; qor "coal" < hurr. kuri-ni "(?) hot, flaming, burning", etc. 
- - from the transition of the velar Hurrian fricative h at the beginning and in the middle of a word 

between two vowels: q'onah "man" < Hurrian-Urart. hini "son"; qur "smoke" < hurr. heuri "smoke", etc. 
Of all the ethnic groups of the Caucasus, only one of the Ingush tribes, ‘G1alg1ai’, preserved in the form of 

alteration the ethnonym of the distant ancestors of the Nakh tribes: the Gargareans and their predecessors the 
Hurrians. However, we can assume that another part of the Nakhs, the Kists (Kishts, Kushts, Bushes, Khists), are 
carriers of an altered form of the ethnonym ‘Kassites’ as well as Dzurdzuks (Zurzur, Dzurdzur, Dzurdzuk) and 
others.  

The ethnonyms of other Nakh tribes, descendants of the Hurrians who formed the Chechen people, 
apparently come from the names of local toponyms and theonyms: Kharachoi < Hara-ču (“Land of rocks »); 
Ch1aberloi < Šar-belli, name of the thunder deity of the Ugarit Hurrians; Shara < Šara, the Hurrian deity of 
correctness, accuracy, close to the Hurrian deity Nissaba; Shatoi < from Akkadian and Assyro-Babylonian Šadu 
"Mountains", etc.  

For centuries, the Ingush have been in close contact with the Nokhchi-Chechens and with the Kartvelians-
Georgians, who call them by their endoethnonym: the Chechens - 'g1alg1ai' and the Georgians - 'ghlighvi'. 

 
 

 
Nana Tsetskhladze, Mzia Khakhutaishvili 

(Georgia, Batumi) 

On Some Urgent Issues Related to Digital Kartvelology 
 

In the digital age, which may also turn out to be the "age of the disappearance of languages", it has 
become especially important to obtain data on endangered, small and poorly studied languages, as well as to 
record the culture, values, ethno-mentality reflected in a particular language. The transformation of materials 
written in a natural situation, diverse in content (social, cultural, political, economic, spiritual, etc.) into open 
resources will be the basis for intensive interdisciplinary research.  

The history of digital humanities in Georgia was marked by joint scientific project of the Batumi Shota 
Rustaveli State University and Goethe Frankfurt University funded by Shota Rustaveli National Scientific 
Foundation of Georgia “Linguocultural digital archive (Digiarchive) aimed at digitalization of folk materials of 
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Ajara region. The project was implemented in the years between 2016 and 2019. Program packages Flex 
(Fieldworks Language Explorer and Elan) were used for interdisciplinary research and processing of language 
data. Accumulated experience singled out the following urgent needs: 

  It is necessary to use unprecedented possibilities of modern programming package FLEX for language 
data management in order to ensure digitalization of Georgian language, availability of grammar structures and 
understanding of their natural character; and also to ensure integration and adaptation of Georgian language 
into language tools that correspond to international standards. 

 To develop and refine the program in the future taking into account structural specifics of Georgian 
language, specific grammar categories (ergatic structures, polypersonality, tense-aspects, tense endings, 
functions of prefixes, possessive case, semantic nuances of passive voice, etc.); 

 Comparison of various viewpoints and terms regarding different issues of Georgian grammar;  
 Prioritization of issues to be studied. Linguistic variety of Kartvelian languages and digitalization of 

Abkhazian language can become one of the first priorities, perfect description of separate dialects of these 
languages, creation of linguocultural archives that will become part of the state language strategy.  

 
 
 

Nino Tsitsishvili 
(Australia, Melbourne) 

Autochthonous and Indo-European Elements in Georgian Polyphony 
 

Despite the common origin, polyphonic singing styles of east and west Georgia differ from each other 
structurally and aesthetically. In Georgian ethnomusicology this variation is usually attributed to the ecological-
geographical differences between the east and the west of Georgia. Based on an interdisciplinary approach, I 
offer a new explanation involving the ethnogenetic processes that took place on the territory of Georgia in 
prehistoric times. 

East Georgian singing styles, best represented by Kartli-Kakhetian table and solo work song genres, differ 
from west Georgian polyphony and show intriguing similarities with the monophonic singing of the Middle East 
and Central Asia. Thus, the east Georgian polyphony combines both the autochthonous (polyphonic) and the 
migrant (monodic) features, resulting in the unique style of polyphony rich in melismatic, ornamented melodies 
and pedal drones. The analysis of the data in archaeology and physical anthropology shows that the migration of 
the carriers of Indo-European languages was strong on the territory of east Georgia, but almost absent in west 
Georgia. The influx of new, presumably Indo-European and Middle Eastern ethnic and cultural elements in east 
Georgia can explain why we have some elements of monody in the polyphonic music of east Georgia, and why 
such elements are absent from west Georgian polyphonic traditions.  

 
 
 

Kevin Tuite 
(Canada, Montréal) 

On the Contrast between Inner and Outer Preverbs in Svan 
 
All four Kartvelian languages have directional prefixes, or preverbs (PV), which are situated at the left end 

of the verbal complex. The number of PVs varies considerably, with the largest arrays in the two Zan languages 
Mingrelian and Laz. Svan, the outlying member of the family, has the smallest inventory: eight PVs, divided into 
two sets according to their position and morphophonemic characteristics. The four outer preverbs (OPV; ži “up”, 
ču “down”, (i)sga “in”, ka “out”) have clitic-like properties similar to the PVs of Old Georgian, and can be 
separated from the verb. The four inner preverbs (IPV; an-, a(d)-, es-, la-), by contrast, are closely integrated into 
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the verb, as indicated by morphophonemic processes such as assimilation and migration. The principal 
parameters of contrast between Svan IPVs and OPVs is shown here: inner preverbs (IPV) outer preverbs (OPV) 
morphophonemics closely bound to the verb clitic-like lexical autonomy only in finite verbs can appear in verbal 
nouns etymology obscure cognates elsewhere in Kartvelian origo participant-centered (Ps , Pn ) event-centered 
(Es , En ) grammatical functions i. perfective (viewpoint) aspect ii. status (evidential, inferential) tense (future) 
The parameter labelled “origo” is particularly significant. The directional meanings of the OPVs refer to motion 
with respect to landmarks in the speech or narrated context (Jakobson’s Es , En ). The semantic characteristics of 
the IPVs are less easily described. With verbs of motion, the IPV an- indicates movement toward the speaker. In 
that role it contrasts with a(d)-, which can denote movement away from the speaker, although for most verbs its 
function is purely aspectual. The IPV es- is commonly selected by verbs denoting action directed toward a goal or 
surface (often, but not always, accompanied by the suppressive version, e.g. žesučxe {ži-es-x-a -učx-e} “it rained 
on sb/sthg” vs. la-i-učx-e “it rained”). The IPV la- shows an affinity for verbs in the subjective or objective 
version, and verbs of communication (that is, verbs denoting activities oriented toward a human participant; e.g. 
la-i-b-e “tied for oneself, tied one’s X” vs. ad-b-e “tied”). On the whole, the spatial or metaphorical directionality 
of the IPVs is anchored by the participants in the speech act (Jakobson’s Ps , especially the speaker), or the 
principal arguments (subject, indirect object) of the utterance (Pn ). The relation between the two types of origo 
and the grammatical functions of the two sets of PVs, will be discussed, especially with regard to K. Margiani-
Subari’s ground-breaking work on evidential and inferential verb paradigms in Svan. The paper will conclude 
with a discussion of whether the category of IPV is unique to Svan within the Kartvelian family, and what other 
linguistic features might be correlated with it (e.g. the existence in Svan of deictic verbs, corresponding to the 
English pairs “come/go” and “bring/take”). 

 
 
 

Natela Vachnadze, Helen Giunashvili 
(Georgia, Tbilisi) 

Caucasian Iberia // Kingdom of Kartli – Arena of Religious Clashes (6th Century) 
 
The sixth century was the time in the history of Georgia when, the country, torn in two, became an arena 

of long rivalry and ruthless battles between two strong empires. One part of it, the Kingdom of Kartli, had lost 
independence owing to the Sassanids, who were so powerful at that time, while its first sign of medieval 
statehood - the royal throne - was fallen. The subject of our recent study is the text of the “Martyrdom of Abibos 
of Nekresi”, a great monument of the Georgian hagiographic writing, which has been studied and deeply 
analyzed by many Georgian scholars. The list of issues covered by this short essay is endless, and who knows 
what else can be learned from it, because in addition to the honorable mission of hagiography in general, this 
monument is of particular importance in understanding the religious environment in Kartli and the politics the 
Sassanids actively pursued in the Kingdom of Kartli, one of their conquered territories, “as Kartli was captured by 
the Parthian king, and the Parthians reigned in our country”, the author informs us. We also read: “...they have 
prepared many places in the country for their fire service, and seduced many people with little faith and weak 
minds.” This context was read /Bernadette Martin-Hizar/ as the missionary intention of the conqueror, not the 
politics of violence in a conquered country. This kind of reasoning removes the essence not only of the word 
“conquered,” but of the whole context as well, and to be fair, I will only say one thing: simplifying the whole 
process in this way would take the process itself in a different direction. If that was the case, why rebellions 
against the conqueror?! The whole passage and subsequent “seduced many people with little faith and weak 
minds” is not sufficient to substantiate this view, and I think a similar example from the countries conquered by 
the Parthians should be cited. 

Such a convincing picture of the reconstruction of the Sasanian religion, the zoroastrianism, unraveling its 
essence and its introduction using their own both, violent and non-violent methods, the struggle against 
Christianity, heated debates, and philosophical justification of the anti-Mazdean polemic are hardly found in the 
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centuries-long history of Georgian hagiography. We have to admit that this monument has not been used 
properly in the study of the mentioned issue internationally. Our speaker paper gives some passages with our 
view and English translation; it raises the question of old and new gods of Iran, and explains the essence of fire, 
the most important attribute of Zoroastrian teaching, not only in the Sassanid era, but also in much earlier 
Achaemenid era. We describe the process of fire transformation and deification during the Sassanids’ reign and 
its introduction to Christian countries; the reason for fire impiety is cited what confirms the profound knowledge 
of the author of the work or the creator of its source in the given matter.  

The views formed by the great efforts of the generations of scholars for decades, including our view, have 
been based on two of the many manuscripts containing the earliest texts. The first of them, which is called the 

extended version and marked with letter , dates from the second half of the ninth century, while another one, 

the so-called short and -lettered version, from the second half of the tenth century. However, the situation 
was changed by the lucky opportunity provided by highly qualified manuscript experts working at the Korneli 
Kekelidze National Manuscript Center, who traced the text of “The Torture of Abibos of Nekresi“ (№ / Sin geo-
50/) in the collection of Georgian manuscripts № / Sin geo -48/ and № / Sin geo-50/ at St. Ekaterine Monastery, 
Mount Sinai, dated from the end of the sixth century to approximately the 30s of the seventhcentury (Zaza 
Aleksidze). 

Zaza Alexidze is the first researcher and publisher of the newly discovered edition, who believes that the 
question of the authorship of Catholicos Arsen of Kartli’s extended edition has been resolved. We think that the 
unknown author of the new edition must be a contemporary cleric having witnessed the events, as evidenced by 
his deep erudition in this very difficult, important, and sensitive issue, despite the fact that the view of 

recognition of Catholicos Arsen as the author of the extended edition, i.e.  version, was refuted by the study 
based on the new discovery (Zaza Alexidze), whose period of reign was considered by the scholars to date the 
given edition. The new discovery changed many things: some hypotheses were removed, supported the opinions 
of great Ivane Javakhishvili and others by means of some reasoned views, and opened the way to further 
research for the new generation under the motto “seek and you will find. “ 

The report is enclosed by the excerpts as a visual material selected by us from two editions, and 
archaeological material found in Nekresi and other locations of the old Kingdom of Kartli contemporary to only 
“The Torture”, and will be presented on the screen. 

 
  

 
Giorgi Vakhtangashvili 

(Georgia, Tbilisi) 

The Role of Chai Khana in the Process of Resocialization of Displaces Persons from 
Karabakh in Azerbaijan 

 
The process of adaptation and resocialization of idp’s to the new living environment can be considered as 

one of the most important scientific problems. In this regard, it is stated that the changes in existing economic or 
traditional value systems (occurring during the transition process) first of all affect the living environment. 

This issue in the context of the anthropology of space according to Henry Lefebvre, can be analyzed in 
representing space as a social construct and as a process of the production of space. This phenomenon can be 
conceptualized as a result of actors’ actions and representations consisting of tripartite production of space: 1. 
Representation of space (The actual, physical, lived environment); 2. Representational (conceived) space and 3. 
Spatial practice (perceived space). This theory in an analytical tool which gives an opportunity to observe the 
„social life of things “and the interconnection between existing space and society’s imagination about “ideal 
type” of it.  

The presented qualitative data is based on part of the ethnographic research conducted in Azerbaijan 
within the framework of the exchange program of Tbilisi State University and University of Bergen (NorGePart) 
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from February to May 2022, namely on four in depth interviews held in February and participant observation 
method which was used in Aghdam idp settlement in Baku.  

Based on my research it can be concluded that by observing on social space in the Aghdam idp settlement 
in Baku, data revealed the important role of social institution (Chai Khana) in the process of idp men’s 
resocialization, adaptation and overcoming their war experience. In this regard, Chai Khana was represented as a 
special physical space for social interactions, which on the one hand, is founded on people’s past life experience 
and on the other hand, given the new post war social economic and cultural situation, it acquired new meanings.  

 
 
 

Karina Vamling 
(Sweden, Malmö) 

Identifying the Caucasus as a Region in a Historical Perspective 

A Corpus-Based Study on the Uses of the Concept “Caucasus” 
 
The tradition of Caucasus Studies, of conducting studies of the Caucasus as a region or area has long 

roots. This paper addresses the question when the understanding of the Caucasus as a region (in addition to 
being a mountain range) began to emerge in Europe. A closely related issue is the extent of the region that 
“Caucasus” refers to and how this concept has changed over time in different historical and political contexts. 
Already during antiquity the Greater Caucasus mountains were a well-established geographical entity and 
regularly appeared on early maps. In this paper we are not primarily interested in arguments in support of 
viewing the Caucasus – south and north of the Caucasus mountains – as an area with its linguistic, ethnographic, 
historical, archeological, cultural or other common features. Here, the focus is rather on the fluidity of the 
regional concept “Caucasus” in different contexts and periods of time.  

The core and primary reference of the concept “Caucasus” is the mountain range Greater and Lesser 
Caucasus. Subsequently, an extension of the concept “Caucasus” emerged to refer to the surrounding region(s). 
Related to this are the adjective “Caucasian” (with its diverse and also specialized uses in racial terms) and 
“Caucasians”, with a similarly diverse spectrum of meanings. In this paper we will primarily discuss aspects of the 
extension of “Caucasus” referring to the surrounding region(s). 

The study is based on two corpuses; one digital corpus of Swedish newspapers from the 18th and 19th 
centuries and one corpus of old European maps of the region (16-19th centuries). The media corpus explores the 
discourse of news and other materials reported in the Swedish press on the basis of original Swedish texts and 
to a large extent translated and adapted texts from German, English, French, Polish, Russian, Turkish and other 
sources. The newspaper articles have been searched for the keywords Caucasus, Kaukasus, Caucasien, 
Kaukasien and Transkaukasien and the uses have been analyzed with respect to possible regional or other 
interpretations. The maps have been studied with special reference to selected geographical areas and to the 
formulation of the original title of the maps.  

The observed tendency in the material is that designated maps of the Caucasus region begin to appear 
during the second half of the 18th century. News articles that mention the Caucasus are encountered rather 
sparsely during the 18th century. In most cases they refer to Mount Caucasus and not to the Caucasus region. 
Thus, the examination of both old newspaper articles and old maps indicates that the use of the regional 
concept “Caucasus” becomes more widespread in the second half of the 18th century. A further observation is 
that the use of “Caucasus” in the regional sense in the material is more frequent with reference to North 
Caucasus during earlier periods. 
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Eka Vardoshvili  
(Georgia, Tbilisi) 

The image of Queen Tamar in Georgian and European Literature 
 
In the Georgian writing, the image of the Virgin turned into a paradigm by which the higher ideals have 

been expressed. This paradigm appeared in a peculiar way in the tropology of Queen Tamar as personage and as 
an image-idea. 

In the works “Abdulmesiani” by Ioane Shavtheli and “Tamariani” by Chakhrukhadze written with the only 
purpose – to praise Tamar, the Queen is portrayed as a person who has both state and divine t raits typical for 
the Governor. Another work of Ioane Shavtheli “Hymns of the Vardzia Holy Mother” is also worthy of notice. 

If we symbolically recognize the image of Tamar in the “Hymns” and bind it with the fresco image of 
Tamar in the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Vardzia, we can see that they are united by 
one common idea, the idea of protection and salvation. 

The excellent demonstration of this idea is Gr. Orbeliani’s poem “The Face of Queen Tamar at the Church 
of Betania”, where the author praises Tamar with divine epithets. In this poem, Tamar is a symbol of glory of 
Georgia’ the poet refers to Tamar as a spiritual protector of the nation. 

In this case, the religious heritage manifested itself as a national tradition. 
Figurative expression of the Queen Tamar is also characteristic for the works of V. Orbeliani, I. 

Chavchavadze, Ak. Tsereteli and Vazha-Pshavela. 
Among European authors, we find the image of Queen Tamar in the “Tales of the Caucasus” by Al. Dumas. 

As Dumas writes: “Queen Tamar is the most beloved and popular person in Georgia. She is a contemporary of 
King Louis of France and, like him, fought mercilessly against the Muslims all her life” (Dumas). Dumas accurately 
defines the accomplishments and merits of Tamar, her place in Georgian and world history. 

In his book “The Kingdom of Georgia”, O. Wardrop talks in detail and interestingly about Queen Tamar. He 
notes that “Queen Tamar is known as the inspirer and patroness of poets” (Wardrop). 

Wardrop relates Tamar with the “Knight in the Panther’s Skin” by Rustaveli, the works of Shavteli and 
Chakhrukhadze. He also discusses G. Orbeliani’s poem “The Face of Queen Tamar at the Church of Betania”. 

The image of Queen Tamar is a literary paradigm characteristic of both Georgian and European literature. 
 
 

 
Valerian Vashakidze 

(Georgia, Tbilisi) 

The Term Border in the Antique Sources 
 
For determining the boundaries of the area of settlement of the peoples of the Caucasus and the political 

entities formed here in the long period of ancient civilization, Greek and Latin texts have a very special 
significance. Even more precisely, it refers to the era, which, according to the traditional division, includes the 
classical, Hellenistic and Roman periods.  

When using references preserved in the works of Greek and Roman authors as a historical source, the 
researcher will face a number of problems (for example, searching and dating the original source, determining 
the author's worldview, taking into account the genre and purpose of the works, etc.); one of the most 
important of them is the study of the used terms and determination of the meaning, the particular author puts 
into a particular concept. Based on the foregoing, the purpose of this article is to clarify the meaning of the 
concept of "border" in ancient writings and the terms used by Greco-Roman authors to designate it. 

 The study of the concept of "border" and the terms denoting it in Greek and Latin texts of the classical, 
Hellenistic and Roman times showed: 
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 The border in Greek texts is expressed by the term: "„ὅρоς“ " ("Horos") and in Latin sources by
„terminus“ and „finis“and their derivative forms; 

 The border is the dividing line between ethnic groups, countries, states and parts of the world/con-
tinents; 

 The authors give preference to borders passing along natural boundaries (rivers, mountain systems,
seas, lakes, straits),which is a reflection of their contemporary views and which is based on archaic traditions; 

 Where there were no natural separators, artificial barriers (trenches, fortifications, etc.) or special stone
pillars with appropriate inscriptions were used as boundary markers; 

 The authors of Antique period showed proper respect for the border and it was very important to
establish exact boundaries, since their absence led to territorial disputes between neighbors. 

Khvtiso Zaridze 
(Georgia, Tbilisi) 

Realistic Nature of Georgian Hagiography 

1. Hagiography, like forms of literature, does not come from folklore. It is biblical because it reflects the
theme found in this way - "the ascension of the fallen Adam", or the deification of man. Ascension or deification 
is achieved through repentance, suppression of the flesh. 

2. This genre has penetrated into Georgian literature since the Christian era. However, from the very
beginning it turned a self-flagellating character for deification into a martyr for the national and religious 
independence of the country. The action from the self shifted to the real space. This required a variety of 
themes and a variety of stories: it mostly reflected what led a person to simplicity. This is an example how "The 
Martyrdom of Shushanik" is built. 

 “The Life and Martyrdom of Evstati of Mtskheta" is different. It is written to prove that Christianity is true 
and humanly attractive, rather than Mazdaism. 

 The structure of the plot of the "Martyrdom of Abo" was determined by Samuel's letter to Ioane 
Sabanisdze: “You yourself know how Abo was tortured, "undertake" and describe that he was martyred "for us", 
for the Georgians. Abo was led to Christianity by doubts about Islam... 

 Georgian "Lives" are also thematically diverse. “The Life of Serapion Zarzmeli” tells us according to which 
peculiarities of the environment Serapion chooses a territory for monastery. What an attractive sight is made of 
an environment by "hands of masters", when they decorate it with a monastery. Theophany was supposed to 
give a sign to Serapion about a territory for the monastery, but in this case it only has the function of confirming 
Serapion’s choice. 

 "The Life of Ioane and Epvtime" is a more of historical-legal monument. It is written to prove that 
Georgians built "Ivironi" at the cost of their blood drawn for Greeks. The monastic image of Ekvtime is modeled 
in such a way that he finally refutes the accusation of the Greeks, as if the Georgians had turned this sanctuary 
into a nest of heresy.  

3. Bringing action-relationships into real space has led to the weakening of conditionality in reflection and
the strengthening of realism. The characters even gained the signs of individuality. The theme has become an 
artistic task, which Georgian hagiographers in most cases set and solved perfectly. 
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