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17. მიხეილ წერეთელი- რუსთველოლოგი // საგინაშვილი ნ. ქართული მწერლობის მკვლევარნი და 
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23. საგინაშვილი ნ. ქართული მწერლობის მკვლევარნი და „ვეფხისტყაოსნის“ საკითხები.- თბ., 2003.- 
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B. 

Bâton 

 M. Cereteli 

 M. de Tseretheli 
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Michael von Tseretheli 

Michael von Tzeretheli 

Prof. M. Tseretheli 

Proffeseur Dr. M. Tseretheli 
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ბერლინი, 1943 წ., 20 ივნისი) //  სახალხო საქმე.- 1952.- გვ. 17-21.- (ხელმოწერა: მ. წერეთელი) 

457. აღდგომა // ბედი ქართლისა.- 1952.- № 12.- გვ. 1-2 (ხელმოწერა: მ. წერეთელი). 

458. განმარტება:  (მიუნხენის ქართული კომიტეტის მიერ გავრცელებულ დეკლარაციაზე მიხეილ 

წერეთლის მიერ ხელის მოწერასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი გაუგებრობის გასაფანტავად) // 

ბედი ქართლისა.- 1952.- № 11.- გვ. 31.- (ხელმოწერა: მიხეილ წერეთელი). 

459. გიორგი დეკანოზიშვილი //  სახალხო საქმე.- 1952.- გვ. 10-14.- (ხელმოწერა: მ. წერეთელი) 

460. "ვეფხის-ტყაოსნის" ტექსტისათვის // ბედი ქართლისა.- 1952.- № 12.- გვ. 20-29, № 13.- გვ. 4-8.- 

(ხელმოწერა: მიხ. წერეთელი). 

461. "მიმცემი და მიმღები" // ბედი ქართლისა.- 1952.- № 11.- გვ. 12-19.- (ხელმოწერა: მ. წერეთელი, მიხ. 

წერეთელი, მიხეილ წერეთელი). 

462. მიხეილ წერეთლის სიტყვა წარმოთქმული ილია ჭავჭავაძის ტფილისში ჩამოსვენებისას  7 

სექტემბერს 1907 წ. // ბედი ქართლისა.- 1952.- № 12.- გვ. 15-19.- (სიტყვის ტექსტის ამ ახალ 

გამოცემას ახლავს რედაქციის განმარტება (გვ. 19) იმის თაობაზე, რომ 1907 წელს კორექტურული 

შეცდომებითა და შინაარსობრივი უზუსტობებით დაბეჭდილ ვარიანტში მიხ. წერეთლის მიერ 

შეტანილ იქნა მეხსიერებით აღდგენილი შესწორებები). 

463. შალვა ქარუმიძე // ბედი ქართლისა.- 1952.- № 13.- გვ. 29-30.- (ხელმოწერა: მიხ. წერეთელი). 
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1953 

464. "ვეფხის-ტყაოსნის" ტექსტისათვის // ბედი ქართლისა.- 1953.- № 14.- გვ. 13-20, № 15.- გვ. 26-28.- 

(ხელმოწერა: მიხ. წერეთელი). 

465. "მიმცემი და მიმღები" // ბედი ქართლისა.-1953.- №15.- გვ. 15-21.- (ხელმოწერა: მ. წერეთელი, მიხ. 

წერეთელი, მიხეილ წერეთელი). 

466. ნოე ჟორდანია // ბედი ქართლისა.- 1953.- № 14.- გვ. 2-5.- (ხელმოწერა: მიხეილ წერეთელი). 

467. რაოდენიმე შენიშვნა // ბედი ქართლისა.- 1953.- № 15.- გვ. 30.- (ხელმოწერა: მ. წერეთელი). 

468. Études Ourartéennes: 4: La stèle de Kélichine // Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale.-1953.- vol. 

47.- № 3.- გვ. 131-140.- (ხელმოწერა: M. de Tseretheli), (ქართული თარგმანი იხ.: კელიშინის სტელა.- 

თბ., 2013.- (ყდაზე: მიხაკო წერეთელი).  

1954 

469. ევგენი გეგეჭკორი // ბედი ქართლისა.- 1954.- №18.- გვ. 2-7.- (ხელმოწერა: მიხეილ წერეთელი). 

470. ექვთიმე თაყაიშვილი // ბედი ქართლისა.- 1954.- № 16.- გვ. 8-12.-(ხელმოწერა: მიხ. წერეთელი). 

471. "ვეფხის-ტყაოსნის" ტექსტისათვის // ბედი ქართლისა.- 1954.- № 16.- გვ. 22-27, №17.- გვ. 18-19.- 

(ხელმოწერა: მიხ. წერეთელი). 

472. "მიმცემი და მიმღები" // ბედი ქართლისა.-1954.- № 17.- გვ. 15-18; 1955.- №19.- გვ. 14-16, № 20.- გვ. 3-

10.- (ხელმოწერა: მ. წერეთელი, მიხ. წერეთელი, მიხეილ წერეთელი). 

473. მიხეილ წერეთლის წერილი: 1954 წლის 8 ნოემბერს ჩატარებული ქართველ ემიგრანტთა 

სხდომისადმი: (წერილში გამოთქმულია სურვილი ქართული ემიგრაციის შიგნით ერთობის 

შენარჩუნებისა და განხეთქილების თავიდან აცილების აუცილებლობის შესახებ.- დედანი 

დაცულია ქართული ემიგრაციის მუზეუმში: ფ. C-ა. 3-ხ.29).  

474. საქ. ერ.-დემ. პარტიას: ალექსანდრე ასათიანის  გარდაცვალების გამო // ბედი ქართლისა.- 1954.- № 

17.- გვ. 3.- (ხელმოწერა: მიხეილ წერეთელი). 

475. შენიშვნები "ვ. ტ."-ის ტექსტისათვის // ბედი ქართლისა.- 1954.- № 17.- გვ. 18-19.- (ხელმოწერა: მიხ. 

წერეთელი). 

476. "ჩვენს დროშას" // ბედი ქართლისა.- 1954.- № 16.- გვ. 30-3.- (ხელმოწერა: მიხ. წერეთელი). 
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477. Études Ourartéennes: 5: L'inscription de Meher-Kapussy // Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale.- 

1954.- vol. 48.- № 2- p. 67-75.- (ხელმოწერა: M. de Tseretheli). 

478.  Études Ourartéennes: 5: L'inscription de Meher-Kapussy: commentaries: (suite) // Revue d'Assyriologie et 

d'archéologie orientale.- 1954.- vol. 48.- № 4.- p. 192-206 .- (ხელმოწერა: M. de Tseretheli).  

1955 

479. მოგონება ოცდაექვს მაისზე: ნაწილი 1 // ქართველი ერი.- 1955-1956.- № 1.- გვ. 5.-: (მოგონების მე-2 

ნაწილის ხელნაწერული ვერსია დაცულია გივი კობახიძის პირად არქივში, რომელიც ინახება 

ქართული ემიგრაციის მუზეუმში).  

480. "მიმცემი და მიმღები" // ბედი ქართლისა.- 1955.- №19.- გვ. 14-16, № 20.- გვ. 3-10.- (ხელმოწერა: მ. 

წერეთელი, მიხ. წერეთელი, მიხეილ წერეთელი). 

481.  ძვირფას მეგობრის ხსოვნას:  (ანდრო დეკანოზიშვილის გამოსათხოვარი) // ბედი ქართლისა.- 

1955.- № 20.- გვ. 23-25.- (ხელმოწერა: მ. წერეთელი). 

1956 

482. მოგონება ოცდაექვს მაისზე: ნაწილი 1 // ქართველი ერი.- 1955-1956.- № 1.- გვ. 5.-: (მოგონების მე-2 

ნაწილის ხელნაწერული ვერსია დაცულია გივი კობახიძის პირად არქივში, რომელიც ინახება 

ქართული ემიგრაციის მუზეუმში).  

483. "მიმცემი და მიმღები" // ბედი ქართლისა.- 1956.- № 21-22.- გვ. 31-36.- (ხელმოწერა: მ. წერეთელი, 

მიხ. წერეთელი, მიხეილ წერეთელი).  

484. L'utilite de l'enseignement du Georgien aux  hautes ecoles // ბედი ქართლისა.- 1956.- № 21-22.- გვ. 6-7.-

(ხელმოწერა: Prof. M. Tseretheli). 

1957 

485. ილია ჭავჭავაძის მოკვლა: (1907-1957 // ბედი ქართლისა.- 1957.- № 24-25.- გვ. 1-11.-(ხელმოწერა: 

მიხ. წერეთელი). 

486. Das Leben des Koenigs der Koenige Dawith: (Dawith II. 1089-1125) / Text wiederhergestellt und                                

Übersetzt von  M.  v. Tseretheli // ბედი ქართლისა.- 1957.- № 26-27.- გვ. 45-73. 
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487. Eine kleine Bemerkung zur Frage der Vorfähren der Georgier // ბედი ქართლისა.- 1957.- № 23.- გვ. 42-

43.- (ხელმოწერა: M. v. Tseretheli). 

488. Eine kleine Bemerkung zur Frage der Vorfähren der Georgier // ბედი ქართლისა.- 1957.- № 23.- გვ. 42-

43.- (ხელმოწერა: M. v. Tseretheli). 

1958 

489. აკაკი შანიძე // ბედი ქართლისა.- 1958.- № 28-29.- გვ. 1-3.- (ხელმოწერა: მ. წერეთელი). 

490. კ. ჩხენკელის დიდი შრომა // ბედი ქართლისა.- 1958.- № 28-29.- გვ. 45-46.- (ხელმოწერა: მ. 

წერეთელი). 

491. პავლე ინგოროყვა // ბედი ქართლისა.- 1958.- № 28-29.- გვ. 3-7.- (ხელმოწერა: მ. წერეთელი). 

492. ცხორება მეფეთ მეფისა დავითისი: დავით აღმაშენებლის თანამედროვე უცნობი ისტორიკოსის 

თხზულება / ტექსტი აღდგენილი მ. წერეთლის მიერ // ბედი ქართლისა.- 1958.- № 28-29.- გვ. 47-80. 

493. Berdseni  // "ბედი ქართლისა".- 1958.- № 30-31.- გვ. 83-86.- (ხელმოწერა: M. v. Rseretheli). 

494. Das Grosse Werk von. Dr. K. Tschenkeli: Einfürung in die georgisshe Sprache.- Zürich, 1958 // ბედი 

ქართლისა.- 1958.- № 30-31.- გვ. 110.- (ხელმოწერა: M.  v. Tseretheli). 

495. Das Grosse Werk von. Dr. K. Tschenkeli: Einfürung in die georgisshe Sprache.- Zürich, 1958 // ბედი 

ქართლისა.- 1958.- № 30-31.- გვ. 110.- (ხელმოწერა: M.  v. Tseretheli). 

497. Études Ourartéennes: 6: L'inscription de la stele de Hagi: ("cich” 149, pl. XXXIX, "Bericht" 131)  // Revue 

d'Assyriologie et d'archéologie orientale.- 1958.- vol. 52.- № 1.- p. 29-35.- (ხელმოწერა: M. de Tseretheli). 

498. Études Ourartéennes: 6: L'inscription de la stele de Hagi: (suite) // Revue d'Assyriologie et d'archéologie 

orientale.- 1958.- vol. 52.- № 2.- p. 63-73.- (ხელმოწერა: M. de Tseretheli). 

1959 

496. Das Sumerische und das Georgische // ბედი ქართლისა.- 1959.- № 32-33.- გვ. 77-104: (ხელმოწერა: M. v. 

Tseretheli). 

497. Études Ourartéennes //Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale.- 1959.-vol. 53.- № 4.- p. გვ. 169-

176.- (ხელმოწერა: M. de Tseretheli). 
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1960 

498.  "ქართველები  საზღვარგარეთ: მიხეილ წერეთელი.-"რადიო "თავისუფლების ხმის" ქართული 

რედაქციის გადაცემა.- 1960 წელს განხორციელებული გადაცემის მანქანაზე გადაბეჭდილი ტექსტი 

ინახება ქართული ემიგრაციის მუზეუმში: C-ა.3-ხ.30. 

499. "რუსთაველი და ფოლკლორი": (რეცენზია ი. მეგრელიძის წიგნზე) // ბედი ქართლისა.- 1960.- № 34-

35.- გვ. 60-63. 

500. Das Sumerische und das Georgische: 2: Morphologisches // ბედი ქართლისა.- 1960.- № 34-35.- გვ. [12].- 

(ხელმოწერა: M. v. Tseretheli), (ამონაბეჭდი დანომრილი არ არის). 

1961 

501. შოთა რუსთველი (XII ს.). ვეფხის-ტყავოსანი:  ნაწილი პირველი / ტექსტი და ჩანართნი 

აღდგენილი მიხეილ წერეთლის მიერ.- პარიზი, 1963.- 248 გვ.- (შიდა გვერდზე:  1961); თბ.- 2015.- 

329 გვ.  

1962 

502. გიორგი კერესელიძე: ძვირფასი მეგობრის ხსოვნას // ბედი ქართლისა.- 1962.- № 39-40.- გვ. 11-13.- 

(ხელმოწერა: მიხეილ წერეთელი). 

503. დავით ვაჩნაძე  // ბედი ქართლისა.- 1962.- № 39-40.- გვ. 14-15.- (ხელმოწერა: მიხეილ წერეთელი). 

504. იერუსალიმში შოთა რუსთველის ახლად აღმოჩენილ სურათზედ  წარწერისათვის // ბედი 

ქართლისა.- 1962.- № 39-40.- გვ. 11.- (ხელმოწერა: მ. წ.). 

505. ილია ჭავჭავაძის მოკვლა: (1907-1957) // ბედი ქართლისა.- 1957.- № 24-25.- გვ. 1-11.-(ხელმოწერა: 

მიხ. წერეთელი). 

506. შენიშვნები:  შოთა კუპ(ა)რი, ჰერეთის ერისთავი; "ისტორიათა და აზმათა" რაოდენიმე 

ადგილისათვის; ყუთლუ-არსლან მეჭურჭლეთა უხუცესი; "მეხურნი";  სომეხი // ბედი ქართლისა.- 

1962.- № 39-40.- გვ. 37-45.- (ხელმოწერა: მ. წერეთელი). 
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1963 

507. შოთა რუსთველი (XII ს.). ვეფხის-ტყავოსანი:  ნაწილი პირველი / ტექსტი და ჩანართნი 

აღდგენილი მიხეილ წერეთლის მიერ.- პარიზი, 1963.- 248 გვ.- (შიდა გვერდზე:  1961); თბ.- 2015.- 

329 გვ.  

1964 

508. მ. წერეთლის განცხადება:  ("ვ. ტყ"-ის სტროფის- "ჰე მზეო, ვინ ხატად გთქვეს, მზიანისა ღამისად"-

ის მისეულ განმარტებასთან დაკავშირებით) // ბედი ქართლისა.- 1964.- № 47.- გვ. 39. 

509. ჩემო ძვირფასო გრიგოლ // ბედი ქართლისა.- 1964.- № 47.- გვ. 14.-(ხელმოწერა: მიხეილ 

წერეთელი). 

1966 

510. Zur Frage der Verwandtschaft des Georgischen: (Kartvelischen) // ბედი ქართლისა.- 1966.- № 50-51.- გვ. 

128-139.- (ხელმოწერა: M. Tseretheli). 

1975 

511. Schotha Rusthweli. Der Ritter im Pantherfell / Übersetzung aus dem wiederhergestellten und kritisch 

bearbeiteten georgischen Originaltext von Michael  von Tseretheli.- Paris, 1975.- 143 გვ.- (პროზაული 

თარგმანი).  

512. Schotha Rusthweli. (12. Jahrhundert). Der Ritter im Pantherfell / Übersetzung aus dem 

wiederhergestelltenund kritisch bearbeiteten georgischen Originaltext von Michael  von Tseretheli.- Paris, 

1975.- 288 გვ.- (პოეტური თარგმანი).  

1976 

513. "ვეფხისტყაოსნის" მიხეილ წერეთლისეული გერმანული თარგმანის წინასიტყვაობა // რუსთაველი 

მსოფლიო ლიტერატურაში: ტ. 1.- თბ., 1976.- გვ. 191-195, გვ. 291-295. 

 

 



45 
 

1977 

514. შოთა რუსთველი. ვეფხის-ტყავოსანი /ტექსტი აღდგენილი მიხეილ წერეთლის მიერ.- პარიზი, 

1977.- 330 გვ.  

1982 

515. გილგამეშიანი. ბაბილონური ეპოსი მესამე ათასწლეულისა ქრ. წ. / ბაბილონური ტექსტითგან 

თარგმნილი მ. წერეთლის მიერ.- კონსტანტინეპოლი, 1924.- 137 გვ.-(რუსთველოლოგიური 

რჩეული ლიტერატურა: 3.- თბ., 1982.-გვ. 129-132).  

1988 

516. დურმიშიძე ს. ბარათები მეუღლისადმი // მნათობი.- 1988.- №5.- გვ.151-158.- მიხეილ 

წერეთლის პირადი წერილები მეუღლე მარიამ (მარო) ვახვახიშვილისადმი). 

1990 

517. ერი და კაცობრიობა.- თბ., 1990.- 335 გვ. 

518. მიხეილ წერეთლის პირადი წერილები ივანე ჯავახიშვილისადმი // წერეთელი მ. ერი და 

კაცობრიობა.- თბ., 1990, გვ. 302-317. 

1993 

519. სიტყვა წარმოთქმული 1916 წ. 26-29 ივლისს ქ. ლოზანაში (შვეიცარია) გამართულ მესამე 

საერთაშორისო სამშვიდობო კონგრესზე // მნათობი.- 1993.- № 2.- გვ. 117-31.- ფრანგულენოვანი 

ვერსია იხ. აქვე: Les Droits du peuple géorgien: Rapport présenté  au  IIIe Conrès de  I'Union  des 

Nationalités  tenu  à Lausanne au mois de juin 1916.-(ხელმოწერა: M. Tseretheli), (გამოცემის ადგილი 

და დრო არ არის მითითებული). 

 

 

 



46 
 

2010 

520. გილგამეშიანი. ბაბილონური ეპოსი მესამე ათასწლეულისა ქრ. წ. / ბაბილონური ტექსტითგან 

თარგმნილი მ. წერეთლის მიერ.- თბ., 2010.- 172 გვ.-(ყდაზე:  კონსტანტინეპოლი, 1924). 

2012 

521. ნაკაშიძე ნ.  გამოსათხოვარი სიტყვა, წარმოთქმული მიხეილ წერეთლის დაკრძალვაზე 

(კრემაციაზე) 1965 წლის 6 მარტს / გერმანულიდან თარგმნა ნინო გეგუჩაძემ //  წერეთელი მიხაკო. 

წერილები თამარ და აკაკი პაპავებს.- თბ., 2012.- გვ. 22-26. 

522. მიხეილ წერეთლის ანდერძი  //  ნაცვლიშვილი პ. მიხაკო  წერეთლის წერილები თამარ და აკაკი 

პაპავებს.- თბ., 2012, გვ. 20-21; აგულაშვილი ი.   მიხეილ  (მიხაკო) წერეთლის ანდერძი // 

რეზონანსი.- 2015.- № 332.- გვ. 6. 

523. პირადი წერილები თამარ და აკაკი ფაღავებს // ნაცვლიშვილი პ. მიხაკო  წერეთლის წერილები 

თამარ და აკაკი პაპავებს.- თბ., 2012. 

2013 

524. კელიშინის სტელა / ფრანგულიდან თარგმნა ეკატერინე გამყრელიძემ.- თბ., 2013.- 105 გვ.-(ყდაზე: 

მიხაკო წერეთელი);  (ფრანგულენოვანი ვერსია იხ. აქვე: Études Ourartéenes: 4: La stèle deKélichine // 

Revue d’assyriologie et d’archeoologie Orientale.- 1953.- № 47.- გვ. 131-140.- (ხელმოწერა: M.  de 

Tseretheli). 

525. Schotha Rusthweli. Der Ritter im Pantherfell / Übersetzung aus dem wiederhergestellten und kritisch 

bearbeiteten georgischen Originaltext von Michael  von Tseretheli.- Paris, 1975.- 143 გვ.- (პროზაული 

თარგმანი); Tb., 2013.-159 p. 

2014 

 

526. კავკასიური რასისა და კულტურის პრობლემები / გერმანულიდან თარგმნა ნანა ბერიძემ; 

კომენტარები დაურთო და გამოსაცემად მოამზადა გიორგი ჟუჟუნაშვილმა.- თბ., 2014.-58 გვ.- 

(ყდაზე: მიხეილ წერეთელი);  (გერმანულენოვანი ვერსია იხ. აქვე:  Rassen-und Kulturprobleme des 

Kaukasus.- Berlin, 1916.- 32 გვ.). 
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527. საქართველო და მსოფლიო ომი / გერმანულიდან თარგმნეს ნინო გეგუჩაძემ და  ლალი ციხისელმა; 

შესავალი წერილი: რედაქცია; შენიშვნები და კომენტარები ოთარ ჯანელიძის).- თბ., 2014.- 108 გვ.- 

(ხელმოწერა: *   *).- (გერმანულენოვანი ვერსია იხ. Georgien und der Weltkrieg.- 71 გვ.+1 რუკა: Das 

Kaukasusgebiet.- (ხელმოწერა: *   * );  (გამოცემის ადგილი და დრო არ არის მითითებული). 

528. ურარტოლოგიური ძიებანი: 3.- Sidikan Topzaoua-ს სტელა / კონსტანტინე წერეთელი ; 

ფრანგულიდან თარგმნა ეკატერინე გამყრელიძემ // აღმოსავლეთმცოდნეობა.- 2014.- № 3.- გვ. 281-

288 . 

2015 

529. შოთა რუსთველი (XII ს.). ვეფხის-ტყავოსანი:  ნაწილი პირველი / ტექსტი და ჩანართნი 

აღდგენილი მიხეილ წერეთლის მიერ.- პარიზი, 1963.- 248 გვ.- (შიდა გვერდზე:  1961); თბ.- 2015.- 

329 გვ.  

530. Schotha Rusthweli. (12. Jahrhundert). Der Ritter im Pantherfell / Übersetzung aus dem 

wiederhergestelltenund kritisch bearbeiteten georgischen Originaltext von Michael  von Tseretheli.- Paris, 

1975.- 288 გვ.- (პოეტური თარგმანი); თბ., 2015.-288 გვ. 

2016 

531. ქართული გრამატიკა.- თბ., 2016.- 88 გვ.-(ყდაზე: მიხეილ (მიხაკო) წერეთელი, Mikheil (Mikhako) 

Tsereteli).  

2017 

532. Sulchan-Saba Orbeliani. Die Weisheit der Lüge / Übersetzt aus dem Georgischen  von Prof. Dr.                             

Michael von Tseretheli.- Berlin,1933.- 242 გვ.; თბ., 2017.- 342 გვ. 
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შრომები 

I 

ლურსმულდამწერლობიანი ძველაღმოსავლური სამყარო 

ბიბლიოგრაფიული შემოკლებები 

533. სუმერული და ქართული // გვირგვინი.- ტფ., 1912.- გვ. 25-117.- (ხელმოწერა: მიხ. წერეთელი) 

534. გილგამეშიანი: ბაბილონური ეპოსი მესამე ათასწლეულისა ქრ. წ. / ბაბილონური ტექსტითგან 

თარგმნილი მ. წერეთლის მიერ.- კონსტანტინეპოლი, 1924.- 137 გვ.-(თბ., 2010.-170 გვ.). 

535. ხეთის ქვეყანა, მისი ხალხები, ენები, ისტორია და კულტურა.- კონსტანტინეპოლი, 1924.-110 გვ.-

(ხელმოწერა: მიხ.   წერეთელი).  

536. ქართული ენის ნათესავობის საკითხისათვის  // ბედი ქართლისა.- 1948.- №1.- გვ. 2-8, № 2.-გვ. 3-6.- 

(ხელმოწერა: მიხ. წერეთელი, მიხეილ წერეთელი). 

537. მცირე შენიშვნა ქართველთა წინაპართა საკითხისათვის // ბედი ქართლისა.- 1951.- № 10.- გვ. 26-

28.- (ხელმოწერა: მიხ. წერეთელი). 

538. კელიშინის სტელა / ფრანგულიდან თარგმნა ეკატერინე გამყრელიძემ.- თბ., 2013.- 105 გვ.-(ყდაზე: 

მიხაკო წერეთელი);  (ფრანგულენოვანი ვერსია იხ. აქვე: Études Ourartéenes: 4: La stèle deKélichine // 

Revue d’assyriologie et d’archeoologie Orientale.- 1953.- № 47.- გვ. 131-140.- (ხელმოწერა: M.  de 

Tseretheli). 

539. ურარტოლოგიური ძიებანი: 3.- Sidikan Topzaoua-ს სტელა / კონსტანტინე წერეთელი; 

ფრანგულიდან თარგმნა ეკატერინე გამყრელიძემ // აღმოსავლეთმცოდნეობა.- 2014.- № 3.- გვ. 281-

288.  

540. La necessite de l'enseignement du Georgien aux hautes ecoles // ბედი ქართლისა.- 1949.- № 5.-გვ. 1-3.- 

(ხელმოწერა: Proffeseur Dr. M.   Tseretheli). 

541. L'utilite de l'enseignement du Georgien aux  hautes ecoles // ბედი ქართლისა.- 1956.- № 21-22.- გვ. 6-7.-

(ხელმოწერა: Prof. M. Tseretheli). 

542. Sumerian and Georgian: A Study in Comparative Philology // Journal of the Royal Asiatic Society of Great 

Britain and Ireland.- 1913.- გვ. 783-821; 1914.- გვ. 1-36; 1915.- გვ. 255-288; 1916.- გვ. 1-58.-(ხელმოწერა: 

M. Tseretheli).  
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543. Das Sumerische und das Georgische // ბედი ქართლისა.- 1959.- № 32-33.- გვ. 77-104: (ხელმოწერა: M. v. 

Tseretheli). 

544. Das Sumerische und das Georgische: 2: Morphologisches // ბედი ქართლისა.- 1960.- № 34-35.- გვ. [12].- 

(ხელმოწერა: M. v. Tseretheli), (ამონაბეჭდი დანომრილი არ არის). 

545. IL Georgiano e le sue affinita linguistiche  // Oriente Moderno.- 1921.- № 1.- გვ. 431-439; 1922.- № 1.-გვ. 

498-510.- (ხელმოწერა: M. Tseretheli).  

546. Eine kleine Bemerkung zur Frage der Vorfähren der Georgier // ბედი ქართლისა.- 1957.- № 23.- გვ. 42-

43.- (ხელმოწერა: M. v. Tseretheli). 

547. Zur Frage der Verwandtschaft des Georgischen: (Kartvelischen) // ბედი ქართლისა.- 1966.- № 50-51.- გვ. 

128-139.- (ხელმოწერა: M. Tseretheli). 

548. The Asianic (Asia Minor) Elements in National Georgian Paganism According to Information Contained in 

Ancient Georgian Literature // Georgica: A Journal of Georgian and Caucasian Studies.- 1935.-№1.- გვ. 28-

66.-  (ხელმოწერა: Prof. M. Tseretheli). 

549. Berdseni  // ბედი ქართლისა.- 1958.- № 30-31.- გვ. 83-86.- (ხელმოწერა: M. v. Rseretheli). 

550. Die neuen ḫaldischen Inschriften Konig Sardurs von Urartu (um750  v.  Chr.): ein beitrag zur entzifferung 

des haldischen / von M. v. Tseretheli; vorgelegt von H. Ranke; Eingegangen am 9. Januar 1928.- Heidelberg, 

1928.-IV+84 გვ. –(Sitzungsberichte del Heidelberger Akademie der Wissenchaften. Philosophisch-

historische Klasse).- (ხელმოწერა: M. v. Tseretheli).            

551. Études Ourartéennes: 2: Contributions a la grammaiore // Revue d’Assyriologie et d’arcgéologie  

orientale.- 1935.- vol. 32.- № 1.-p. 29-50.-(ხელმოწერა:  M. de Tseretheli). 

552. Études Ourartéennes: 2: Postpositions // Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale.- 1935.- vol. 32.- № 

2.- p. 57-85.- (ხელმოწერა: M. de Tseretheli).     

553. Études Ourartéennes: 2: Suffixes verbaux // Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale.- 1936.- vol. 33.- 

№ 3.- p. 117-142.- (ხელმოწერა: M. de Tseretheli).  

554. Études Ourartéennes: 3: La stele de Sidikan-Topzaoua: (Voir Lehmann, Bericht, p, 6, n o *128) // Revue 

d'Assyriologie et d'archéologie orientale.- 1950.- vol. 44.- № 4.-p. 185-192.-(ხელმოწერა: M. de Tseretheli). 

555. Études Ourartéennes: 3: La stele de Sidikan-Topzaoua: (Suite) // Revue d'Assyriologie et d'archéologie 

orientale.- 1951.- vol. 45.- № 1.- p. 3-20.- (ხელმოწერა: M. de Tseretheli). 
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თბ., 2013.- (ყდაზე: მიხაკო წერეთელი).  

558. Études Ourartéennes: 5: L'inscription de Meher-Kapussy // Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale.- 

1954.- vol. 48.- № 2- p. 67-75.- (ხელმოწერა: M. de Tseretheli). 
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d'archéologie orientale.- 1954.- vol. 48.- № 4.- p. 192-206 .- (ხელმოწერა: M. de Tseretheli).  

225.  Études Ourartéennes: 6: L'inscription de la stele de Hagi: ("cich” 149, pl. XXXIX, "Bericht" 131)  // Revue 
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844. საგინაშვილი ნ. ქართული მწერლობის მკვლევარნი და „ვეფხისტყაოსნის“ საკითხები.- თბ., 2003.- 

გვ. 1-175. 

845. სალია კ. "ვეფხის-ტყაოსნის" თარგმანების შესახებ: [მიხეილ წერეთლისეული] // ბედი ქართლისა.- 

1948.-№ 4.-  გვ. 28-29. 

846. სალია კ. პროფ. მიხეილ წერეთელი //  ბედი ქართლისა.- 1948.- № 3.- გვ. 2-4. 

847. სამსონია ნ.  მიხეილ (მიხაკო) წერეთელი და ასირიოლოგია.-თბ., 2005. 

848. სამსონია ნ. მიხეილ წერეთლის დაბრუნება გრძელდება: "კელიშინის  სტელა" / ნ. სამსონია, ჯ.  

შარაშენიძე // აღმოსავლეთმცოდნეობა".- 2014.- № 3.- გვ. 359-366.  

849. სამსონია ნინო. მიხეილ წერეთელი: (1878-1965) // ჩემი სამყარო.- 2014.- № 6.- გვ.  58-67  

850. ურუშაძე ლევან ზ. დიადი სულის უკვდავება: მიხაკო წერეთელი.- თბ., 2012. 

851. შარაძე გ.  მიხაკო წერეთელი, დაბრუნებული სახელები : [ქალაქ მიუნხენში გარდაცვლილი - 

თბილისის, ბრიუსელისა და ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი] // ლიტერატურული 

საქართველო.- 1987.- № 39.- 25 სექტემბერი .- გვ. 6-7  

852. ციცქიშვილი ვ.  Baton-მიხაკო წერეთელს ნობათის მაგიერ:  (მილოცვა მიხეილ წერეთელს 

დაბადების 60 წლისთავზე) // თეთრი გიორგი.- №104 (1938).- გვ. 2. 

853. ჯორჯაძე ა. კარგი წიგნი: (Bâton-ის წიგნის "ერი და კაცობრიობა"-ს შესახებ) // სახალხო გაზეთი.- 

1910.- № 131, 132.- გვ. 2-3. 

854. Salia K. Le 80e Anniversaire du Professeur M. Tseretheli // ბედი ქართლისა.- 1958.- № 30-31.- გვ. 9-13. 

855. Salia K. Michel (Mixeil) Tsereteli (1878-1965):  Ses Publications Scientifigues //  ბედი ქართლისა.- 1965.- 

№ 48-49.- გვ. 7-13. 
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პერსონალია 

856. მიხეილ წერეთლის დაბადების შესახებ ცხრუკვეთის საელკესიო წიგნის ჩანაწერი მიხეილ 

წერეთლის გენეალოგია. 

857. მიხეილ წერეთლის ურთიერთობის ამსახველი მასალები სხვადასხვა სასწავლო               

დაწესებულებებთან:  

 1) ქუთაისის კლასიკური გიმნაზია, სადაც იგი სწავლობდა 1891-1898 წლებში; პირადი საქმის 

მასალები: ნაწილობრივი პუბლიკაცია: ხაბურზანია ვ. ერთი საარქივო მასალა // განთიადი.-

1993.- № 9-10.- გვ. 187-188.- (მიხეილ წერეთლის შესახებ 

  2) კიევის უნივერსიტეტი, სადაც იგი სწავლობდა 1998-1999 წლებში 

 3) პარიზის (სორბონის) უნივერსიტეტი, სადაც იგი სწავლობდა 1900-1901 წლებში 

4) ჟენევის უნივერსიტეტი, სადაც იგი ლექციებს ისმენდა 1901-1902 წლებში 

 5) ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტი, სადაც იგი სწავლობდა 1910-1914 წლებში, ჰაიდელბერგის 

უნივერსიტეტის სრული კურსის დამთავრების დიპლომი:  Ruprecht-Karl Universität Heidelberg.  

Abgang-Zeugnis. Herr Michail von Tseretheli geboren zu Tskhrukweti  gouv. von Kutaisi (Russland) 

 6) თბილისის უნივერსიტეტი: 1917 წლის 26 ნოემბრიდან 1921 წლის 4 თებერვლის ჩათვლით 

მასთან მიხეილ წერეთლის ურთიერთობის ამსახველი მასალები //ტფილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. პროფესორთა  საბჭოს ოქმები: 1917-1926.-თბ., 2006.- გვ 82-268 

 7) ბრიუსელის უნივერსიტეტი, სადაც იგი პროფესორად მუშაობდა1921-1933 წლებში 

 8) ბერლინის უნივერსიტეტი, სადაც იგი პროფესორად მუშაობდა 1933-1942  წლებში. 

858. მიხეილ წერეთლის ანდერძი .- დედანი დაცულია მიხეილ წერეთლის პირად არქივში 2, 

რომელივ ინახება საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.- (ანდერძის ტექსტი 

გამოქვეყნებულია: ნაცვლიშვილი პ. მიხაკო  წერეთლის წერილები თამარ და აკაკი პაპავებს.-

თბ., 2012.- გვ.20-21; ურუშაძე ლევან ზ. დიადი სულის უკვდავება: მიხაკო წერეთელი.-თბ., 

1912.- გვ. 245. 

859. ლევილის სასაფლაო. 

860. მიხეილ წერეთლის საფლავი ლევილში: (საფრანგეთი). 

861. მიხეილ წერეთლის პირადი არქივის აღწერილობა. 

862. მიხეილ წერეთლის პირადი ბიბლიოთეკის კატალოგი.  
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863. მიხეილ წერეთლის პირადი წერილები სხვადასხვა პირს: მეუღლე მარიამ (მარო) 

ვახვახიშვილისადმი: (11 წერილი).- დედნები დაცულია მიხეილ წერეთლის ძმისშვილის,  ქ-ნ 

ელენე ვასილის ასულ წერეთლის ოჯახში: წერილების ტექსტები გამოქვეყნებულია:  

დურმიშიძე ს. ბარათები მეუღლისადმი //  მნათობი.- 1988.-№ 5.- გვ. 151-158. 

864. არსენიძე რაჟდენს:  (2 წერილი).- დედნები დაცულია ქართული ემიგრაციის მუზეუმში.- ფ. C-ა. 

3-ხ. 4-6. 

865. გამყრელიძე გიორგის: (4 წერილი).- დედნები დაცულია ქართული ემიგრაციის მუზეუმში.- ფ. 

C-ა. 3-ხ.4-7.- წერილების ტექსტები გამოქვეყნებულია: ნიშნიანიძე რ. მიხეილ წერეთლის 

უცნობი წერილები: მიუნხენიდან ვაშინგტონამდე // ქართული ემიგრაცია.-2012.- № 3.-გვ. 29-34. 

866. გეგეჭკორ ევგენს:  (12 წერილი).- დედნები დაცულია ქართული ემიგრაციის                   

მუზეუმში: ფ. C-ა. 3-ხ. 8-19. 

867.  გოგიჩაიშვილ ფილიპეს:  (1 წერილი).- დედანი დაცულია ფილიპე გოგიჩაიშვილის 

შვილიშვილის ნიკო გამყრელიძის ოჯახში.- წერილის ტექსტი გამოქვეყნებულია: ედიშერიძე მ. 

მიხეილ  წერეთლის ბარათი ფილიპე გოგიჩაიშვილს // სახალხო განათლება.- 1988.- № 42.- გვ. 4 

868. გოეტცე ალბრეხტს.- დედნები დაცულია ალბრეხტ გოეტცეს პირად არქივში, რომელიც ინახება 

იელის (აშშ) უნივერსიტეტში. 

869.  ვახვახიშვილ მაროს-მიხეილ წერეთლის მეუღლეს: (1 წერილი).-  დედანი დაცულია მიხეილ 

წერეთლის პირადი არქივის ფონდში # 61, რომელიც ინახება საქართველოს ხელნაწერთა 

ეროვნულ ცენტრში. 

870.  კანდელაკ კონსტანტინეს: (1 წერილი).- დედანი დაცულია ქართული ემიგრაციის მუზეუმში.- 

ფ. C-ა. 3-ხ.20. 

871.  კერესელიძე გიორგის: (1 წერილი).- ქსეროასლი წიგნში: ურუშაძე ლევან ზ. დიადი სულის 

უკვდავება: მიხაკო წერეთელი.- თბ., 1912. 

872. პაპავებს თამარ და აკაკის: (24 წერილი).- დედნები დაცულია თამარ და აკაკი ფაღავების 

პირადი არქივის ფონდში, რომელიც ინახება საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, 

პაპავების სახელობის კაბინეტში.- წერილების ტექსტები გამოქვეყნებულია: ნაცვლიშვილი პ. 

მიხაკო წერეთლის წერილები თამარ და აკაკი პაპავებს.- თბ., 2012. 
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873. სალია ნინოს: (1 წერილი).- დედანი დაცულია მიხეილ წერეთლის პირადი არქივის ფონდში.- 

№ 6, რომელიც ინახება საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. 

874. უორდროპ ოლივერს: (32 წერილი).- დედნები დაცულია ინგლისში, ქ. ოქსფორდში, ბოდლის 

ბიბლიოთეკის უორდროპთა კოლექციის ფონდში: Ms. Wardrop. d. 39/2.- წერილების 

ინგლისური და ქართული თარგმანების ტექსტები გამოქვეყნებულია ნაშრომში: გელაშვილი გ.                 

მიხაკო წერეთლის  რამდენიმე წერილი უორდროპთა კოლექციიდან // კავკასიურ-

ახლოაღმოსავლური კრებული.- № 15.- თბ., 2013.- გვ. 19-82). 

875.  ჩხენკელ აკაკის: (7 წერილი).- დედნები დაცულია ქართული ემიგრაციის მუზეუმში: ფ. C-ა. 3-

ხ.21-27. 

876. ცინცაძე ნოეს: (1 წერილი).- დედანი დაცულია ქართული ემიგრაციის  მუზეუმში: ფ. C-ა. 3-ხ. 28 

877. წერეთელ ბაბოს: (1 წერილი).- დედანი დაცულია მიხეილ წერეთლის პირადი არქივის 

ფონდში.- № 63, რომელიც ინახება საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. 

878. წერეთელ-დადიან მერის: (1 წერილი).- დედანი დაცულია ბაბო დადიანის არქივში, რომელიც 

ინახება  საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიაში "ერთსულოვნება".-წერილის ტექსტი 

გამოქვეყნებულია: ხოფერია ნ. ქართული ემიგრაციის დიდი მარტვილი // საქართველოს   

რესპუბლიკა.- 2008.- № 78.- გვ. 8. 

879.  ჯავახიშვილ ივანეს: (12 წერილი).- დედნები დაცულია ივანე ჯავახიშვილის პირად არქივში.- 

№ 1779-1791, რომელიც ინახება საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.- წერილების 

ტექსტები გამოქვეყნებულიაწიგნში:  წერეთელი  მ. ერი და კაცობრიობ.- თბ., 1990.- გვ. 302-317. 

880. მეგობარს:  (1 წერილი).- დედანი დაცულია მიხეილ წერეთლის პირადი არქივის ფონდში.-№ 

64, რომელიც ინახება საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. 

881. ნაწყვეტი წერილიდან:  (1 ცალი).- დედანი დაცულია მიხეილ წერეთლის პირადი არქივის 

ფონდში.- № 65, რომელიც ინახება საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 

882. უცნობისადმი: (1 წერილი).- დედანი დაცულია ქართული ემიგრაციის მუზეუმში: ფ. C-ა.3-ხ.  

28 a. 

890.  მიხეილ წერეთლის სახელთან დაკავშირებული ადგილები:  

 სოფელი ცხრუკვეთი: (ჭიათურის რაიონი)  

 სახლი სოფ. ცხრუკვეთში, სადაც მ. წერეთელი დაიბადა 1878 წლის 23 დეკემბერს 
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  ქუთაისის კლასიკური გიმნაზიის შენობა, სადაც მ. წერეთელი სწავლობდა 1891-1898 

წლებში 

 კიევის უნივერსიტეტის შენობა, სადაც მ. წერეთელი საბუნებისმეტყველო 

ფაკულტეტზე სწავლობდა 1898-1999 წლებში 

 პარიზის (სორბონის) უნივერსიტეტის შენობა, სადაც  მ. წერეთელი სწავლობდა 1901-

1902 წლებში 

 ჟენევის უნივერსიტეტის შენობა, სადაც მ. წერეთელი ლექციებს ისმენდა 1902-1903 

წლებში 

 ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის შენობა, სადაც მ. წერეთელი სწავლობდა 1910-1914 

წლებში 

 ბრიუსელის უნივერსიტეტის შენობა, სადაც მ. წერეთელიპროფესორად მუშაობდა 

ასირიოლოგიისა და ქართული ენის კათედრებზე 1921-1933 წლებში 

 ბერლინის უნივერსიტეტის შენობა, სადაც მ. წერეთელი პროფესორად მუშაობდა 

ასირიოლოგიისა და ქართული ენის კათედრებზე 1933-1942 წლებში 

  სახლი თბილისში, სადაც ცხოვრობდა მ. წერეთელი 1904-1910 წლებში 

883. უცხოეთში იმ ბინების მისამართები, სადაც სხვადასხვა დროს ცხოვრობდა მ. წერეთელი:   

 ლონდონი (დიდი ბრიტანეთი) - 1911 წლის მარტი-მაისი:  16 Lewisham Rd, Highgate Rd, 

London 

 ლაიფციგი (გერმანია) -  

1911 წლის მაისი-ივნისი: Härtelsrtasse N 10, Pensionat Froster, Leipzig,  

ივლისი-აგვისტო: Gautzsch. Schloss, Rheinsberg, Leipzig,  

სექტემბერი-ოქტომბერი: 3 „Windmühlen Weg, bei  Grünert, Leipzig 

 ჰაიდელბერგი (გერმანია)-  

1911. XI წელს: 16’ Ludwigsplatz, Heidelberg,  

1911. XII-1912. III წლები: 27  Gaisbergstrasse, Heidelberg,  

1912. IV-XII წელს: 40, p. Rohrbacherstrasse, Heidelberg 

 ბერლინი (გერმანია)-  

1921-1924 წლებში: Bambergerstrasse 54, Berlin w. 50,  
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1933. 31. XII წელს: Berlin W 30. Münchenerstrasse 12,  

1937. 31. III წელს: Berlin W 50. Regensburgerstrasse 5a,  

1937. 31.V წელს: Berlin W 50. Neue-Ausbacherstrasse 2, Tel. B. 5. 10. 15,  

1938. 15. XII-1939.11.VII  წლებში: Berlin W 30. Barbarossa Str. 28,  

1940.6.IX-10. IX წელს: Berlin W 50. Regensburgerstrasse 5a, 

1941. 11. IV-18.V წელს: Berlin W 50. Regensburger Str. 5a.Vrdh. III  

 მიუნხენი (გერმანია) - 

1937. 7. III wels: München, Prinz-Ludwig Str. 12, Pansion Metropole,                         

1948. 25. III-5.V wels: (13b) München- Gronhadern. Blumenstr. 14,  b/Cockerell, 

1949 წელს: (13b) München 13, Georgen Str. 30 (Sth).b/Neuschalfer, U.S.A. Zone, Allewagne, 

1949-1951 წლებში: (13b) München 23, Hermann-Vogelstrasse 25, bei Haselbeck, DBR, 

1960-1962 წლებში: (13b) München 23, Hermann-Vogelstrasse 25, bei Haselbeck, DBR,  

1962 წელს: Rue Maurice Audin, Tour. App. 67, Blanc-Menil (Seto) 

 დეკენბახი (ობერჰესენის მხარის ქალაქ ჰომბერგის მიმდებარე დაბა=გერმანია) - 

1948.25.I-4-17.IIწელს: (16) Deckenbach, über Grünberg. Kr. Alsfeld. Oberhessen, U.S.A. 

Zone 

 ობერჰესენის ერთ პატარა სოფელში, აშშ მიერ ოკუპირებულ ზონაში  გივი 

კობახიძესთან ერთად 1945-1946 წლის ზამთრში თავს აფარებდა მიხეილ წერეთელი, 

რომელმაც 1945 წლის ივნისში დატოვა ქალაქი მიუნხენი წითელი არმიის მიერ 

მოსალოდნელი ოკუპაციის თავიდან აცილების მიზნით (აქ ჩაიწერა გივი კობახიძემ 

ბატონი მიხეილის საინტერესო მონათხრობი იაკობ გოგებაშვილისა და ვაჟა-ფშაველას               

შესახებ) 

884. მიხეილ წერეთლის სურათები (ცალკე ან ჯგუფური): 

 https://www.google.com/search?q=mixeil+wereTeli&client=opera&hs=hZk&tbm=isch&tbo=u

&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1xumvk-3XAhVIo6QKHX7NA6cQsAQIUQ&biw=1 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandro_Gabunia,_Commando_Gogelia,_Varlam_Ch

erkezishvili,_sitting_in_Archil_Jorjadze,_Mikheil_Tsereteli,_in_the_middle_of_George_dekan

ozishv 

https://www.google.com/search?q=mixeil+wereTeli&client=opera&hs=hZk&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1xumvk-3XAhVIo6QKHX7NA6cQsAQIUQ&biw=1
https://www.google.com/search?q=mixeil+wereTeli&client=opera&hs=hZk&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi1xumvk-3XAhVIo6QKHX7NA6cQsAQIUQ&biw=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandro_Gabunia,_Commando_Gogelia,_Varlam_Cherkezishvili,_sitting_in_Archil_Jorjadze,_Mikheil_Tsereteli,_in_the_middle_of_George_dekanozishv
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandro_Gabunia,_Commando_Gogelia,_Varlam_Cherkezishvili,_sitting_in_Archil_Jorjadze,_Mikheil_Tsereteli,_in_the_middle_of_George_dekanozishv
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandro_Gabunia,_Commando_Gogelia,_Varlam_Cherkezishvili,_sitting_in_Archil_Jorjadze,_Mikheil_Tsereteli,_in_the_middle_of_George_dekanozishv
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 http://respondent.ge/?p=1763 

 https://www.flickr.com/photos/levanrami/4507005222 

 https://burusi.wordpress.com/2009/05/29/mikheil-tsereteli/ 

 ბედი ქართლისა.- 1948.- №3.-გვ. 1, 16 

 ბედი ქართლისა1950.- № 47.- გვ. 15 

 თეატრი და ცხოვრება.- 1918.- № 9.- გვ. 1; № 12.- გვ. 1; 1920.- № 25.-გვ. 7 

 კავკასიონი.- 1965.- № 10.- გვ. 175 

 სახალხო საქმე.- 1952.- გვ. 19 

 ურუშაძე ლ.  დიადი სულის უკვდავება: მიხაკო წერეთელი.- თბ., 2012.-გვ. 3, 16, 17, 19, 

23, 27, 31, 36, 38, 53, 193, 195, 198, 201, 203, 205, 212, 216 

 ქავთარაძე ე.  მიხაკო წერეთლის პირადი არქივის აღწერილობა.-თბ., 2015.- გვ. 11-28 

 

საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არსებული მიხეილ წერეთელთან 

დაკავშირებული გასაციფრებელი საარქივო მასალები 

885. ქავთარაძე ე. მიხაკო წერეთლის პირადი არქივის აღწერილობა.- თბ., 2015.- № 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43,  44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63,  64, 65, 66, 68, 

70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 85, 86, 87, 88, 89,  93, 94, 110, 113, 116, 117, 126, 127, 128, 129, 

132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151.- გვ. 27. 

 

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სხვა ფონდებში დაცული მიხეილ წერეთლის მასალა 

 

886. მიხეილ წერეთლის წერილი ექვთიმე თაყაიშვილს.- ხეც., ექვთიმე თაყაიშვილის არქივი.-№ 

1515. 

 

 

http://respondent.ge/?p=1763
https://www.flickr.com/photos/levanrami/4507005222
https://burusi.wordpress.com/2009/05/29/mikheil-tsereteli/
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მიხეილ წერეთელი მოხსენებულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცულ შემდეგ 

არქივებში 

887. ვ. გელოვანის არქივი.- № 84, 101, 136. 

888.  ნ. და ბ. ყიფიანების არქივი.- № 260.  

889. გიორგი თუმანიშვილის არქივი.-1474, 1520.  

890. მაღლაკელიძეების არქივი.- № 40.  

891. კირიონ საძაგლიშვილის არქივი.- 1228. 

892. თედო ჟორდანიას არქივი.- 562, 656, 657. 

893. ბაქრაძე ა.  ჯავახიშვილი ნ.,ივანე ჯავახიშვილის პირადი არქივის აღწერილობა / ა. ბაქრაძე ა, ნ.  

ჯავახიშვილი ნ.-თბ., 1976.-№ 1177(1667), 1307(1843), 1348(1886), 1410(1987), 1649(2304), 

1779(2444), 1780(2245), 1781(2446), 1782(2447), 1783(2448), 1784(2549), 1785(2450), 1786(2451), 

1787(2452), 1788(2453), 1789(2454), 1790(2455), 1791(2456). 

894. St. George the Moon-God / prof. J. Javakhishvili, of the University of St.-Petersburg; Translated  from 

the Georgian by Michael Tseretheli // The Quest.- 1912.- № 3.- გვ. 528-545. 

895. The Folk-tales and ancient pagan religion of the Georgians / prof. J. Javakhishvili, of the University of 

St.-Petersburg; Translated  from the Georgian by Michael Tseretheli // The Quest.- 1912.- № 3.- გვ. 

225-237.  

896. Cereteli Michael von.  Sumerian and Georgian : a Study Comparative Philology // Journal of the Royal 

Asiatic Society of Great Britain and Ireland.- 1913.-Oct.-pp. 783-821. 

897. Cereteli  Michael von. Das Sumererische und das Georgische // Bedi Ka rtl  isa : recueil historique, 

scientifique et littéraire géorgien = Le destin de la Géorgie.- 1960.-  No 34-35.-[12] p. 
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მიხეილ წერეთლის პუბლიცისტიკის მასალები და ცალკე გამოცემები 

პუბლიცისტიკის მასალები 

898. ამირანი.- 1908 

№ 6.- გვ. 2-3 = ჩვენი კადნიერთ-უხუცესი არა სცხრება 

№ 7.- გვ. 2-4 = ჩვენი კადნიერთ-უხუცესი არა სცხრება 

№ 9.- გვ. 2-3 = ჩვენი კადნიერთ-უხუცესი არა სცხრება  

№ 11.- გვ. 2-3 = ჩვენი კადნიერთ-უხუცესი არა სცხრება  

№ 13.- გვ. 2-3 = ჩვენი კადნიერთ-უხუცესი არა სცხრება  

№ 15.- გვ. 2 = კადნიერთ-უხუცესი არა სცხრება  

№ 19.- გვ.2-3 = ჩვენი კადნიერთ-უხუცესი არა სცხრება 

№ 22.- გვ.2-3 = ჩვენი კადნიერთ-უხუცესი არა სცხრება  

№ 24.- გვ.2-3 = ჩვენი კადნიერთ-უხუცესი არა სცხრება  

№ 27.-  გვ.2-3 = ჩვენი კადნიერთ-უხუცესი არა სცხრება  

№ 28.-  გვ.2-4 = ჩვენი კადნიერთ-უხუცესი არა სცხრება  

№ 139.- გვ.2-3 = ჩვენი მწერლობის დაცემა  

№ 140.- გვ.2-3 = ჩვენი მწერლობის დაცემა   

№ 141.- გვ.2-3 = ჩვენი მწერლობის დაცემა   

№ 142.- გვ.2-3 = ჩვენი მწერლობის დაცემა   

№ 143.- გვ. 2 = ჩვენი მწერლობის დაცემა   

899. აღმოსავლეთმცოდნეობა.- 2014 

№ 3.- გვ. 281 = ურარტოლოგიური ძიებანი: Sidikan Topzaoua-ს სტელა 

900. ბედი ქართლისა.- 1948   

№ 1.- გვ. 2-8 = ქართული ენის ნათესავობის... 

№1.- გვ. 31 = სპირიდონ კედიას ხსოვნას 

№ 2.- გვ. 3-6 = ქართული ენის ნათესავობის... 

901. №3.- გვ. 4-12 = მილოცვები მიხეილ წერეთელს 

№ 3.- გვ. 4-12 მილოცვის წერილები მიხეილ წერეთელს დაბადების 70 წლისთავზე  
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№ 3.- გვ. 13-22 = რობაქიძე გ. მიხეილ წერეთელი: მოგონებათა ბარდული 

 № 4.- გვ. 8 =  შეცდომის გასწორება  

№ 4.-  გვ. 28-29 = სალია კ. "ვეფხის-ტყაოსნის" თარგმანების შესახებ: [მიხეილ წერეთლისეული] //  

ბედი ქართლისა.- 1949 

№ 4.- გვ. 7-9 = ინგილო რ.  სრულყოფილი სწავლული:  (მიხაკო წერეთლის 70 წლისთავისათვის)   

№4.- გვ. 9 = კორძაია ალ. პროფ. მიხეილ წერეთელი    

№ 4.-გვ. 1-6 = ჩემი მადლობა    

№ 5.-გვ. 1-3La necessite de l'enseignement du Georgien aux hautes ecoles  

 № 6.- გვ. 10-15 = „ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“  

902. ბედი ქართლისა.- 1950 

№ 7.- გვ. 23 = იერუსალიმის ქართული ჯვრის მონასტრის მოზაიკის ქართული წარწერის ... 

№ 7.- გვ. 8 = შეცდომის გასწორება    

№ 8.- გვ. 3.-რობერტ ბლეიკი    

№  8.- გვ. 13-20, გვ. 7-8 = „ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“   

903. ბედი ქართლისა.- 1951 

№ 10.- გვ. 3-8 = ახალი ქართული სამწერლობო ენისათვის 

№ 10.- გვ. 2-3 = მიხეილ წერეთლის გამოსვლა პარიზში 1951 წლის 2-6 ივლისს ასირიოლოგთა 

57-ე  შეხვედრაზე   

№ 10.- გვ. 26-28 = მცირე შენიშვნა ქართველთა წინაპართა საკითხისათვის  

№ 9.- გვ. 12-16 = „ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“   

904. ბედი ქართლისა.- 1952 

№ 11.- გვ. 31= განმარტება  

№ 11.- გვ. 12-19 = "მიმცემი და მიმღები"   

№ 12.- გვ. 1-2= აღდგომა  

№ 12.- გვ. 20-29 = "ვეფხის-ტყაოსნის" ტექსტისათვის 

№ 12.- გვ. 15-19 = მიხეილ წერეთლის სიტყვა წარმოთქმული ილია ჭავჭავაძის... 

№ 13.- გვ. 4-8 = "ვეფხის-ტყაოსნის" ტექსტისათვის 

№ 13.- გვ. 29-30 = შალვა ქარუმიძე   
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905.  ბედი ქართლისა.- 1953 

№ 14.- გვ. 2-5 = ნოე ჟორდანია   

№ 14.- გვ. 13-20 = "ვეფხის-ტყაოსნის" ტექსტისათვის   

№ 15.- გვ. 26-28 = "ვეფხის-ტყაოსნის" ტექსტისათვის 

№15.- გვ. 15-21 = "მიმცემი და მიმღები"   

№ 15.- გვ. 30 = რაოდენიმე შენიშვნა    

906. ბედი ქართლისა.- 1954 

№ 16.- გვ. 8-12 = ექვთიმე თაყაიშვილი  

№ 16.- გვ. 22-27 = "ვეფხის-ტყაოსნის" ტექსტისათვის 

№ 16.- გვ. 30-3 = "ჩვენს დროშას"  

№17.- გვ. 15-18 = "მიმცემი და მიმღები"   

 №17.- გვ. 18-19 = "ვეფხის-ტყაოსნის" ტექსტისათვის    

№ 17.- გვ. 3 = საქ. ერ.-დემ. პარტიას: ალექსანდრე ასათიანის  გარდაცვალების გამო   

№ 17.- გვ. 18-19 = შენიშვნები "ვ. ტ."-ის ტექსტისათვის   

№18.- გვ. 2-7= ევგენი გეგეჭკორი    

907. ბედი ქართლისა.- 1955 

№19.- გვ. 14-16 ="მიმცემი და მიმღები"   

№ 20.- გვ. 3-10 = "მიმცემი და მიმღები" 

№ 20.- გვ. 23-25 = ძვირფას მეგობრის ხსოვნას 

908. ბედი ქართლისა.-  1956 

№ 21-22.- გვ. 6-7 = L'utilite de l'enseignement du Georgien aux  hautes ecoles   

№ 21-22.- გვ. 31-36 = "მიმცემი და მიმღები"   

909. ბედი ქართლისა.- 1957 

№ 24-25.- გვ. 1-11 = ილია ჭავჭავაძის მოკვლა  

№ 26-27.- გვ. 45-73 = Das Leben des Koenigs der Koenige Dawith   

№ 23.- გვ. 42-43 = Eine kleine Bemerkung zur Frage der Vorfähren der Georgier  

910. ბედი ქართლისა.- 1958 

№ 30-31.- გვ. 83-86 = Berdseni   
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№ 28-29.- გვ. 1-3 = აკაკი შანიძე    

№ 28-29.- გვ. 45-46 = კ. ჩხენკელის დიდი შრომა  

№ 28-29.- გვ. 3-7 = პავლე ინგოროყვა    

№ 28-29.- გვ. 47-80 = ცხორება მეფეთ მეფისა დავითისი  

№ 30-31.- გვ. 9-13 = Salia K. Le 80e Anniversaire du Professeur... 

№ 30-31.- გვ. 83-86 = Berdseni    

№ 30-31.- გვ. 110 = Das Grosse Werk von. Dr. K. Tschenkeli 

911. ბედი ქართლისა.- 1959 

№ 32-33.- გვ. 77-104 = Das Sumerische und das Georgische  

912. ბედი ქართლისა.- 1960 

№ 34-35.- გვ. [12] = Das Sumerische und das Georgische  

№ 34-35.- გვ. 60-63 = "რუსთაველი და ფოლკლორი"  

913. ბედი ქართლისა.- 1962 

№ 39-40.- გვ. 11-13 = გიორგი კერესელიძე  

№ 39-40.- გვ. 11 = იერუსალიმში შოთა რუსთველის ახლად აღმოჩენილ... 

№ 39-40.- გვ. 14-15.- დავით ვაჩნაძე    

№ 39-40.- გვ. 37-45 = შენიშვნები:  შოთა კუპ(ა)რი, ჰერეთის ერისთავი; "ისტორიათა და აზმათა" 

რაოდენიმე ადგილისათვის... 

914. ბედი ქართლისა.- 1964 

№ 47.- გვ. 39 = მ. წერეთლის განცხადება  

№ 47.- გვ. 14.-ჩემო ძვირფასო გრიგოლ // ბედი ქართლისა.- 1964.-  

915. ბედი ქართლისა.- 1965 

№ 48-49.- გვ. 7-13 = Salia K. Michel (Mixeil) Tsereteli (1878-1965)   

916. ბედი ქართლისა.- 1966  

 № 50-51.- გვ. 128-139 = Zur Frage der Verwandtschaft des Georgischen  

917. ბედი ქართლისა.- 1977  

№ 35.- გვ. 322-360 = ივანე ჯავახიშვილი:  სიტყვა წარმოთქმული... 

918. განათლება. -1908 
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 № 3-4.-გვ. 77-87 = ასი წლის წინად კიდევ კაცნი ვყოფილვართ 

919. დამოუკიდებელი საართველი.- 1927 

№ 18.-გვ. 1-2 = ო. გ. ფ. ვეზენდონგის წიგნი... 

920. დროება.- 1909 

№ 117.- გვ. 2 = ბ-ნ ი. ჯავახიშვილის ლექცია  

№ 118.- გვ. 2-3 = ბ-ნ ი. ჯავახიშვილის ლექცია  

№ 125.- გვ. 2-3 = ქართველი ერის საცოდავი ნაშთები  

№ 126.- გვ. 2-4 = ქართველი ერის საცოდავი ნაშთები  

№ 134.- გვ. 2-3 = საცინელი რა გვაქვს?  

№ 135.- გვ. 2-3 = საცინელი რა გვაქვს?  

№ 137.- გვ. 2-3. = საცინელი რა გვაქვს?  

№ 139.- გვ. 2-3 = საცინელი რა გვაქვს?  

№ 141.- გვ. 2-3 = საცინელი რა გვაქვს?  

№ 167.- გვ. 2-4 = ოთხი ცნება  

№ 168.- გვ. 2-3 = ოთხი ცნება  

№ 169.- გვ. 2-3 = ოთხი ცნება  

№ 170.- გვ. 2-3 = ოთხი ცნება  

№ 171.- გვ. 2-3 = ოთხი ცნება  

№ 179.- გვ. 2-3 = ჩვენებური ფილისტერობა და...  

№ 182.- გვ. 2-3 = ჩვენებური ფილისტერობა და...  

№ 184.- გვ. 2-3 = ჩვენებური ფილისტერობა და...  

№ 186.- გვ. 2-3 = ჩვენებური ფილისტერობა და...  

№ 188.- გვ. 2-3 = ჩვენებური ფილისტერობა და...  

№ 190.- გვ. 2-4 = ჩვენებური ფილისტერობა და...  

№ 193.- გვ. 2-4 = ჩვენებური ფილისტერობა და...  

№ 240.- გვ. 2-3 = კავკასიის ერთობა?!  

№ 242.- გვ. 2-3 = კავკასიის ერთობა?!  

№ 248.- გვ. 2-3 = კავკასიის ერთობა?!  
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№ 251.- გვ. 2-3 = კავკასიის ერთობა?!  

921. ერი.-1909 

№ 1.- გვ. 4-7 = ერის უფლება    

№ 2.- გვ. 2-6 = ერის უფლება    

№ 2.- გვ. 10-12 = თეატრი    

№ 1.- გვ. 1-3 = ჩვენი რა ბრალია!    

№ 2.- გვ. 9-11 = ბ-ნ ივ. ჯავახიშვილის ლექციები  

№ 2.- გვ. 15-16 = ქართულ-რუსული პრესა   

№ 5.- გვ. 10-11 = თეატრი   

922. ერი.-1910 

№ 1.- გვ. 1-3 = ჩვენი რა ბრალია 

№ 2.- გვ. 9-11 = ბ-ნ ივ. ჯავახიშვილის ლექციები...  

№ 5.- გვ. 10-11= თეატრი 

№ 6.- გვ. 2-4 = კავკასიის ახალი ჭირისუფალნი  

№ 8.- გვ. 2-5 = კავკასიის ახალი ჭირისუფალნი    

№ 9.- გვ. 7-8 = უბედური შეცდომა   

№ 10.- გვ. 2-4 = უბედური შეცდომა  

№ 12.- გვ. 1-2 = ერთა ერთობა და ჩვენი „ინტერნაციონალისტები“   

№ 13.- გვ. 11-13 = სიცოცხლე და სიკვდილი  

923. ივერია.- 1905 

№ 61.- გვ. 2 = რა საწარმოვო ძალა... 

№ 109.- გვ. 1-2 = რა საწარმოვო ძალა... 

№ 165.- გვ. 2-3 = რა საწარმოვო ძალა... 

924. თავისუფალი საქართველო.-1913 

 № 1.- გვ. 16-21 = ქართველი ერი და საქთველოს... 

№ 2.- გვ. 1-6 = ქართველი ერი და ეროვნული...  

925. თბილისი.-1990 

№ 251.- გვ. 4 = გამყრელიძე ვარლამ. მოგონება... 
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926. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები.-2003 

   № 349.- გვ. 7-15 = მიხეილ წერეთელი და ურარტოლოგია 

927. თეატრი და ცხოვრება.- 1918 

№ 9.- გვ. 1 = მიხეილ წერეთელის სურათები 

№ 12.- გვ. 1 = მიხეილ წერეთელის სურათები   

928. თეატრი და ცხოვრება. -1920 

№ 25.- გვ. 7-8 = მიხეილ წერეთელის სურათები   

№ 25.- გვ. 7-8 = დორელი, პროფესორი მიხეილ გიორგის-ძე წერეთელი   

929. თეთრი გიორგი.-1930 

№ 29.- გვ. 1-2 = დიდი ქართველის ხსოვნას  

№ 31.- გვ. 2-4 = საქართველო უწინარეს ყოვლისა   

№ 32.- გვ. 7-8 = უცნაური ისტორიკოსი   

№ 32.- გვ. 2-3 = ფედერატიული საქართველო   

№ 33.- გვ. 7-8 = ქართული ემიგრაციის შეცოდებანი          

№ 34.- გვ. 1-2 = თ. გიორგის მეორე ყრილობისათვის   

№ 35.- გვ. 1 = ქაქუცას ხსოვნას  

930. თეთრი გიორგი.- 1931 

№ 37.- გვ. 1 = ათი მწარე წელი 

№ 36.- გვ. 2-3 = შეუნელებელი ჭირი   

№ 38.- გვ. 1 = ქრისტე აღსდგა!    

№ 39.- გვ. 1 = ფედერაციისა და დეცენტრალიზაციისათვის   

№ 40.- გვ. 1.-26 მაისი    

№ 42.- გვ. 3-4 = ფრანგების აზრი საფრანგეთის ცენტრალიზმის...    

№ 43-44.- გვ. 6 = თავადი სიმონ წერეთლის ხსოვნას   

№ 43-44.- გვ. 5-6 = პეტრეს ხსოვნას  

931. თეთრი გიორგი.- 1932  

№ 48-49.- გვ. 2-3 = ბოროტისაგან დაუცხრომელნი  

932. თეთრი გიორგი.-1934 
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№ 74-75.- გვ. 2-4 = მათი "ბრწყინვალე" თარიღი  

№ 76.- გვ.- 1 = ქართული ფაშიზმი   

 № 77.- გვ. 1-2 = ჩვენი ერთობისათვის    

№ 78-79.- გვ. 1-2 = ჩვენი ერთობისათვის 

№ 78-79.- გვ. 4 = პროფესსორი იოსებ კარსტის... 

№ 80.- გვ. 3ნ = დობა-დაკარგულნი  

№ 81-82-83.- გვ. 3-4 = ნათესაობისაებრ და მსგავსებისა მათისა!  

933. თეთრი გიორგი.- 1935 

№ 84-85.- გვ. 1-2 = ნ. მარრი   

№ 86.- გვ. 2-4 = გიორგი მაჩაბელი    

№ 87.- გვ. 5-6 = ჩემი უკანასკნელი სიტყვა... 

№ 87.- გვ. 5-6 = განცხადება...  

№ 91.- გვ. 3 = განცხადება...  

№ 91.- გვ. 5 = კიდევ ბ-ნ ქარუმიძესა და მის ამყოლთათვის  

934. თეთრი გიორგი.- 1936  

№ 95.- გვ. 2-3 = ფაშიზმი, ნაციონალ-სოციალიზმი  

№ 96.- გვ. 2-3 = ფაშიზმი, ნაციონალ-სოციალიზმი  

№ 97.- გვ. 2-3 = ფაშიზმი, ნაციონალ-სოციალიზმი  

№ 92-93-94.-გვ. 2-3.- ფაშიზმის მტრები და ფაშისტური სოლიდარობა    

№ 92-93-94.- გვ. 6-7 = ყალბის მქნელნი   

№ 97-100.- გვ. 1 = თეთრი გიორგის დირექტორიას   

№ 97-100.- გვ. 1-2 = ქართველობა საქვეყნო ბოლშევიზმის... 

935. თეთრი გიორგი.- 1938 

№ 104.- გვ. 3-4 = ვ. გუნიას ძვირფას ხსოვნას  

№ 103.- გვ. 3-4.-"კავკაზი"-სათვის ჩემ შემკითხველთა.. 

№ 102.- გვ. 1-2 = მცირე რამ "ვეფხის-ტყაოსნისა"-თვის  

№ 103.- გვ. 1 = მართალთა გამარჯვება  

№ 103.- გვ. 1= ქართველთა გამარჯვება  
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№  104.- გვ. 2-4 = ჩემი პასუხი "კავკასიელებს"  

№ 104.- გვ. 1 = Declaration: 1... 

№ 104.- გვ. 1 = L'Organisation des Patriotes (Fascistes)... 

936. თეთრი გიორგი.- 1939 

№ 105.- გვ. 1-2 = ჩემი მეორე პასუხი "კავკაზელებს"   

№ 105.- გვ. 4 = ბიბლიოგრაფია  

№ 105.- გვ. 4 = მადლობა   

№ 106.- გვ. 1-4 = ჩემი მეორე პასუხი "კავკასიელებს"  

937. ისარი.- 1907  

№ 1.- გვ. 2-3 = არ ახალია, - ძველია: ეკონომიური...   

№ 3.- გვ. 2-3 = არ ახალია, - ძველია: ეკონომიური...  

№ 17.- გვ. 2-4 =არ ახალია, - ძველია: ეკონომიური...  

№ 22.- გვ. 2-3 = არ ახალია, - ძველია: ეკონომიური...  

№ 23.- გვ. 2-3 = არ ახალია, - ძველია: ეკონომიური...   

№ 32.- გვ. 2-3 = არ ახალია, - ძველია: ეკონომიური...  

№ 39.- გვ. 2-3 = არ ახალია, - ძველია: ეკონომიური...  

№ 41.- გვ. 2-3 = არ ახალია, - ძველია: ეკონომიური...   

№ 42.- გვ. 2-3 = არ ახალია, - ძველია: ეკონომიური...   

№ 50.- გვ. 2-3 = არ ახალია, - ძველია: ეკონომიური...  

№ 56.- გვ. 2-3 = არ ახალია, - ძველია: ეკონომიური...   

№ 80.- გვ. 2-4 = არ ახალია, - ძველია: ეკონომიური...    

№ 83.- გვ. 2-3 = არ ახალია, - ძველია: ეკონომიური...    

№ 86.- გვ. 2-4 = არ ახალია, - ძველია: ეკონომიური...    

№ 111.- გვ. 3 = კიდევ ეკონომიური მატერიალიზმის შესახებ    

№ 121.- გვ. 2 = აღსრულდა!    

№ 122.- გვ. 2 = აღსრულდა!    

№ 123.- გვ. 2-3 = აღსრულდა!    

№ 125.-გვ. 2-4 = აღსრულდა!     
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№ 126.- გვ. 2-3 = აღსრულდა!   

№ 128.- გვ. 2-3 = აღსრულდა!    

№ 129.- გვ. 2-3 = აღსრულდა!     

№ 177.- გვ. 2-3 = პასუხი განუსჯელთადმი     

№ 178.- გვ. 2-3 = პასუხი განუსჯელთადმი     

№ 179.- გვ. 2-3 = პასუხი განუსჯელთადმი     

№ 180.- გვ. 2-3 = პასუხი განუსჯელთადმი     

№ 182.- გვ. 2-3 = პასუხი განუსჯელთადმი     

№ 183.- გვ. 2-3 = პასუხი განუსჯელთადმი     

№ 192.- გვ. 2 = „კაცია-ადამიანი?!“  

№ 229.- გვ. 2-3 = ცოტა რამ ბ-ნ. ჟ-ნიას წიგნის გამო   

№ 232.- გვ. 2-3 = ცოტა რამ ბ-ნ. ჟ-ნიას წიგნის გამო    

№ 233.- გვ. 2-3 = ცოტა რამ ბ-ნ. ჟ-ნიას წიგნის გამო    

№ 235.- გვ. 2-3 = ცოტა რამ ბ-ნ. ჟ-ნიას წიგნის გამო    

№ 236.- გვ. 2-3 = ცოტა რამ ბ-ნ. ჟ-ნიას წიგნის გამო    

№ 238.- გვ. 2-3 = ცოტა რამ ბ-ნ. ჟ-ნიას წიგნის გამო    

№ 240.- გვ. 2-3 = ცოტა რამ ბ-ნ. ჟ-ნიას წიგნის გამო    

№ 241.- გვ. 2-3 = ცოტა რამ ბ-ნ. ჟ-ნიას წიგნის გამო    

938. ივერია.- 1899 

№ 148.- გვ. 4 = წერილი რედაქციის მიმართ 

939. ივერია.- 1905 

№ 61.- გვ. 2-3 = რა  საწარმოვო ძალა აქვს ადამიანს?   

№ 165.- გვ. 2-3 = რა  საწარმოვო ძალა აქვს ადამიანს?  

№ 148.- გვ. 4 = წერილი რედაქციის მიმართ  

940. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული.-2013 

№ 15.- გვ. 19-82 = გელაშვილი გ. მიხაკო წერეთლის  რამდენიმე წერილი უორდროპთა... 

941. კრებული.-1957 

№ 1.- გვ. 55-72 = მიხეილ წერეთლის ნაამბობი 
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942. ლამპარი.-1906 

№ 33.- გვ. 2 = ისიდორე რამიშვილისადმი დეპეშა  

943. ლიტერატურული  საქართველო. -1987 

№ 39.- გვ. 6-7 = მიხაკო წერეთელი 

944.  მნათობი.- 1988 

 № 5.- გვ. 151-158 = დურმიშიძე ს. ბარათები მეუღლისადმი 

945. მნათობი.- 1993 

 №2.- გვ. 117-131 = სიტყვა წარმოთქმული 1916 წ. 26-29 ივლისს 

946. მნათობი.- 1995 

 №3-4.- გვ. 120-130 = გიორგაძე გ. მიხეილ წერეთელი და...   

947. მოამბე.-1904 

№ 11- გვ. IV, 11 = საზოგადოებრივი პრინციპები და... 

948.  მოამბე.- 1905 

 № 7.- გვ. III, 1-17 = მუშათა მოძრაობა საფრანგეთში   

949. მოამბე.- 1910   

№ 1.- გვ.-1-3 = მონის სიყვარული   

№ 1.- გვ. 12-14 = ჯავახიშვილის ლექციები   

950. მეგობარი.-1906 

№ 46.- გვ.-2-3 = არ ახალია, ძველია! 

№ 49.- გვ. 2-4 = არ ახალია, ძველია!   

951. მუშა.- 1906 

№ 7.- გვ.-1-2 = პასუხი ბ. ბ. პროტესტანტებს   

№ 9.- გვ.- 1-2 = პასუხი მუშებს 

№ 12.- გვ.-1-3 = პასუხი მუშებს    

№ 18.- გვ.-1-3 = პასუხი მუშებს    

№ 23.-გვ.-1-3 = პასუხი ახალგაზრდობას    

№ 39.- გვ.-1-2 = „დუმამ“ რევოლუციონური როლი ითამაშა?!    

№ 40.- გვ.-1-2 = „დუმამ“ რევოლუციონური როლი ითამაშა?!   
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952. ნიშადური .- 1906 

№ 60.- გვ.-2-4 = ჩვენ და „სამნი“ 

№ 61.- გვ.-2-5 = ჩვენ და „სამნი“   

953. ნიშადური .- 1908 

№ 43.- გვ.-2-4 = მტერნი ხართ  თუ მოყვარენი  

№ 44.- გვ.-2-6 = მტერნი ხართ  თუ მოყვარენი  

№ 45.- გვ.-2-4 = მტერნი ხართ  თუ მოყვარენი  

№ 46.- გვ.-2-4 = მტერნი ხართ  თუ მოყვარენი  

№ 47.- გვ.-2-5 = მტერნი ხართ  თუ მოყვარენი  

№ 48.- გვ.-2-4 = მტერნი ხართ  თუ მოყვარენი  

№ 49.- გვ.-2-4 = მტერნი ხართ  თუ მოყვარენი  

№ 60.- გვ.-2-4 = ჩვენ და „სამნი“  

№ 61.- გვ.-2-5 = ჩვენ და „სამნი“ 

954. ნობათი.-1906 

№ 1.- გვ. 4-8 = რევოლუციური და რეაქცია 

№ 2.- გვ. 18-20 = რევოლუციური და რეაქცია   

№ 3.- გვ. 35-38 = კანონი 

 № 4 .- გვ. 52-53 = კანონი 

№ 5.- გვ. 68-74 = კანონი 

№ 6.- გვ. 90-92 = როგორ უნდა მოვრიგდეთ 

 № 7.- გვ. 103-109 = კანონი 

№ 8.- გვ.-113-115 = ვიტტეს ხულიგანური ცინიზმი 

№ 8.- გვ. 122-127 = კანონი  

№ 9.- გვ. 131-136 = კანონი  

№ 10.- გვ. 153-158 = კანონი 

№ 12.- გვ. 180-183 =  სახელმწიფო ძალის... 

№ 13.- გვ. 200-204 =  სახელმწიფო ძალის... 

№ 14.- გვ. 210-217 = სახელმწიფო ძალის... 
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№ 13.- გვ.-197-199 = დუმა, „პარტიები“ 

955. სამშობლოსათვის.- 1925 

№ 3.- გვ.- 3-5 = მწუხარება და იმედი 

№ 5.- გვ.- 2-4 = მწუხარება და იმედი 

956. საქართველო .-1908 

 №1.- გვ. 2-4 = რა არის მოსალოდნელი?  

№ 2.- გვ. 1-3 = დაგვეხმარეთ!  

№ 3.- გვ. 1-5 = ოსმალეთს დრო შეურჩიეს!  

№4.- გვ. 12-16= ლაფ-დასხმულნი კალმოსანნი 

№ 4.- გვ. 16 = შეცდომის გასწორება 

№ 5.- გვ. 13-16 = ერთი გატლეკილი პასუხის გამო 

№ 6.- გვ. 2-6 = ერთი გატლეკილი პასუხის გამო 

№ 6.- გვ. 13-14 = ლაფ-დასხმულნი კალმოსანნი  

№ 6.- გვ. 13-14 = ახალ-მოდის იესო ქრისტე  

№ 7.- გვ. 3-7 = კიდევ ერთი "ლაფდასხმული" მეკალმე 

№ 8.- გვ. 6-7 = კიდევ ერთი "ლაფდასხმული" მეკალმე 

№ 10.- გვ. 1-5 = ოთხი მცნება: 1: ნაციონალიზმი  

957. საქართველოს მოამბე. -1909 

№ 1.- გვ.-7-11 = ერის უფლება   

№ 4.- გვ.-5-7 = ჰაი გიდი მეგობრებო  

№ 4.- გვ.-12-13 = ერის უფლება   

№ 5.- გვ.-13-15 = ერის უფლება  

№ 7.- გვ.-2-6 = ჩვენი ბედი    

№ 8.- გვ.-5-8 = ჩვენი ბედი     

№ 8.- გვ.-10-11 = მისს მარჯორი ვორდროპ     

№ 9.- გვ. 1-3 = საშინელი მდგომარეობა    

958. საქართველოს მოამბე. -1910 

№ 10.- გვ. 1-2 = ახალი წელი    
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№ 11.- გვ. 1-3 = აკადემიკოსი ნ. მარრი და      

№13.- გვ. 9-11 = ბ-ნ ივ. ჯავახიშვილის ლექციები   

959. სახალხო განათლება.- 1988  

№ 42.- გვ. 4 = მიხეილ წერეთლის ბარათი ფილიპე... 

960. სახალხო გაზეთი.- 1910 

№ 99.- გვ. 2-4 = ხმა შორიდან 

961. სახალხო გაზეთი.- 1913   

№1048.- გვ. 2 = დასელები და თავადაზნაურობა 

 №1052.- გვ. 2-3 = საგულისხმო გახსენება 

962. სახალხო გაზეთი.- 1914   

№1147.- გვ. 3 = ძახილი გმირისა  

№1148.- გვ. 2-3 = არჩილ ჯორჯაძის სამარესთან  

963. სახალხო საქმე.- 1952 

გვ. 10-14 = გიორგი დეკანოზიშვილი   

გვ.17-21 = არჩილ ჯორჯაძის სახსოვრად  

964. ქართველი ერი. -1909 

№1.- გვ. 13-16 = ერის უფლება   

№ 2.- გვ. 13-16 = ერის უფლება    

№ 2.- გვ. 2-3 = ფრანსისკო ფერრერი გვარდია  

№ 2.- გვ. 3-4 = ჩეზარე ლომბროზო   

965. ქართველი ერი. -1943 

№ 1/ 2.- გვ. 7-13 = მეორე მსოფლიო ომო... 

№ 1/ 2.- გვ. 26-28 = სიტყვა ბატონ... 

№ 3/4.- გვ. 7-13 = საქართველოს ცხოვრება... 

966. ქართველი ერი. -1944 

№ 6/7.- გვ. 58-59 = სამგლოვიარო პატონ... 

№ 8/9.- გვ. 51-52 = ზ. ავალიშვილი... 

№ 15.- გვ. 40 = მიხეილ წულუკიძე 
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967. ქართველი ერი. -1955-1956 

№ 1.- გვ. 5 = მოგონება ოცდაექვს.. 

968. ქართული გაზეთი.- 1916 

№ 6.- გვ. 2-4 = რუსეთის ჩაგრულ ერთა ლიგის...  

№ 13.- გვ. 7-8 = ქართველი ერის უფლებები  

№ 14.- გვ. 5-6 = ქართველი ერის უფლებები  

№ 15.- გვ. 7-8 = ქართველი ერის უფლებები  

№ 16.- გვ. 6-7 = ქართველი ერის უფლებები  

№ 17.- გვ. 6-7 = ქართველი ერის უფლებები  

№ 18.- გვ. 6-7 = ქართველი ერის უფლებები  

№ 19.- გვ. 6-7 = ქართველი ერის უფლებები  

№ 20.- გვ. 7-8 = ქართველი ერის უფლებები  

969. ქართული გაზეთი.- 1917 

№ 19.- გვ. 6-7 = ქართველი ერის უფლებები  

№ 20.- გვ. 7-8 = ქართველი ერის უფლებები    

№ 22.- გვ. 4 = დეპეშა ამერიკის პრეზიდენტს    

№ 30.- გვ. 1-2 = რუსის დროებითი მთავრობა და ჩაგრულნი     

№ 30.- გვ. 3-4 = საქართველოს ეკლესია და...    

№ 30.- გვ. 5 = დეპეშა გაზეთ „საქართველოს“ რედაქციას     

№ 30.- გვ. 5 = დეპეშა  ეპისკოპოს ლეონიდს  

№ 30.- გვ. 5 = დეპეშა რუსეთის დროებით მთავრობას  

№ 30.- გვ. 9-10 = ეროვნული საკითხი და სოციალიზმი...   

№ 31.- გვ. 3-6 = მემუარი....  

№ 31.- გვ. 7-9 = ეროვნული საკითხი და სოციალიზმი  

№ 32.- გვ. 3-6 = რუსეთის რევოლუცია  

№ 33.- გვ. 2-5 = რუსეთის რევოლუცია   

970. ქართული გაზეთი.- 1918 

№ 10.- გვ. 2-4 = ეროვნების პრინციპი და საქართველოს....   
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№ 15.- გვ.1-2 = საქართველოს დამოუკიდებლობა  

№ 15.- გვ. 3-8 = სიტყვა თქმული ბ-ნ მ. წერეთლის მიერ...   

971. ქართული ემიგრაცია.-  2012 

№ 3.- გვ. 29-34 = ნიშნიანიძე რ. მიხეილ წერეთლის...   

972. ქართული ემიგრაცია.-  2013 

№ 1.- გვ.171-172 = მიხეილ წერეთლისა და გიორგი...   

№ 1.- გვ.173-175 = მიხეილ წერეთლისა და გიორგი...   

973. ქართული უნივერსიტეტი .- 2009 

№ 10.- გვ. 10 = ბიბილაშვილი ბ. მარტოობა...  

974. შრომა. – 1906 

№ 50.- გვ. 3-4 = ვარ. ჩერქეზიშვილის ლექციაზე 

975. ჩვენი ერი.- 1909 

№ 1.- გვ. 8-12 = ერის უფლება    

№ 2.- გვ. 8-12 = ერის უფლება    

№ 2.- გვ. 7-8 = ქართული თეატრი  

976. ცნობის ფურცელი.- 1904 

 № 2613.- გვ . 2-3 = ფილოსოფოსთა მეორე საერთაშორისო კონგრესი ჟენევაში  

№ 2619.- გვ . 2-3 = ფილოსოფოსთა მეორე საერთაშორისო კონგრესი ჟენევაში    

№ 2651.- გვ. 2-3 = იაპონელი მეცნიერები...    

977. Georgica.- 1935 

№1.- გვ. 28-66 = The Asianic (Asia Minor) Elements in National Georgian… 

978. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.- 1913 

Sumerian and Georgian: A Study in Comparative Philology   //.- გვ. 783-821; 1914.- გვ. 1-36; 1915.- გვ. 

255-288; 1916.- გვ. 1-58.- (ხელმოწერა: M. Tseretheli)  

979. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.- 1914 

გვ. 1-36 = Sumerian and Georgian: A Study in Comparative Philology     

980. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.- 1915 

გვ. 255-288 = Sumerian and Georgian: A Study in Comparative Philology     
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981. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.- 1916 

გვ. 1-58 = Sumerian and Georgian: A Study in Comparative Philology     

982. Oriente Moderno.- 1921 

№ 1.- გვ. 431-439 = IL Georgiano e le sue affinita linguistiche   

983. Oriente Moderno.- 1922 

 № 1.-გვ. 498-510 = IL Georgiano e le sue affinita linguistiche   

984. The Quest.- 1912 

№ 3.- გვ. 225-237 = The Folk-tales and ancient pagan religion of the Georgians  

985. The Quest.- 1912 

№ 3.- გვ. 528-545 = St. George the Moon-God    

986. Revue d’Assyriologie et d’arcgéologie  orientale.- 1933  

vol. 30.- № 1.- გვ. 1-49 = Études Ourartéennes: 1: La stale de Kelichine 

987. Revue d’Assyriologie et d’arcgéologie  orientale.- 1934 

vol. 31.- № 1.- გვ. 31-47 = Remarques Sur les Travaux Ourartéologiques de J. Friedrich   

988. Revue d’Assyriologie et d’arcgéologie  orientale.- 1935 

vol. 32.- № 1.-p. 29-50 = Études Ourartéennes: 2: Contributions a la grammaiore   

vol. 32.- № 2.- p. 57-85 = Études Ourartéennes: 2: Postpositions   

989. Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale.- 1936 

vol. 33.- № 3.- p. 117-142 = Études Ourartéennes: 2: Suffixes verbaux    

vol. 33.-№ 2.- p. 91-102 = Études Ourartéennes: 7: Verbe     

990. Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale.- 1950 

vol. 44.- № 4.-p. 185-192 = Études Ourartéennes: 3: La stele de Sidikan-Topzaoua  

991. Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale.- 1951 

vol. 45.- № 1.- p. 3-20 = Études Ourartéennes: 3: La stele de Sidikan-Topzaoua: (Suite)   

1951.- vol. 45.- № 4.- p. 195-208.- Études Ourartéennes: 3: La stele de Sidikan-Topzaoua: (Suite)  

992. Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale.-1953 

vol. 47.- № 3.- გვ. 131-140 = Études Ourartéennes: 4: La stèle de Kélichine    

993. Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale.- 1954 
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vol. 48.- № 2- p. 67-75 = Études Ourartéennes: 5: L'inscription de Meher-Kapussy   

vol. 48.- № 4.- p. 192-206 = Études Ourartéennes: 5: L'inscription de Meher-Kapussy: commentaries   
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