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გვანცა აბზიანიძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
 თბილისი/ საქართველო 

საზოგადო მოღვაწეების გამოსახულებები სატირული 

პრესის ფურცლებზე XIX საუკუნის მიწურულსა და  

XX საუკუნის დასაწყისში 

XIX საუკუნის ბოლოდან ჟურნალ-გაზეთების სიმრავლე და 
მასשი გამოქვეყნებული სატირული שინაარსის ტექსტები თუ კარი-
კატურები გვარწმუნებს, რომ პრესა ძლიერმოქმედი იარაღი გახ-
ლდათ იმ პერიოდის საქართველოשი. 

ნაשრომשი მოთხრობილია იმ გამოცემების שესახებ, რომლებ-
-ინაარש იც ლიტერატურულ-კრიტიკული წერილებს სატირულიש
სის მხატვრულად გაფორმებული კომპოზიციებიც ერთვოდა.  

„ცნობის ფურცლის სურათებიანი დამატება“ (გაზეთი, რომე-
ლიც მთლიანად საზოგადოების სხვადასხვა ფენის მდგომარეობის 
 ,მაკის მათრახი“ (გამოცემა სადაცשესახებ მოგვითხრობდა), „ეש
უფრო ხისტად იყო გადმოცემული სხვადასხვა საჭირბოროტო სა-
კითხი, ამასთანავე, მუდმივად აკრიტიკებდნენ პოლიტიკოსებს და 
სამღვდელოების წარმომადგენლებს), „ნიשადური“, „წვერებიანი 
ხუმრობები“, „სალამური“ და სხვ.  

მოთხრობილია იმ მხატვრების שესახებ, რომლებიც მუდმივად 
თანამשრომლობდნენ პერიოდული გამოცემების რედაქტორებთან. 
 ,მერლინგი, მიხეილ ჭიაურელი, ავტორებიש ალვა ქიქოძე, ოსკარש
რომელთაც საფუძველი ჩაუყარეს ქართული კარიკატურის სკოლას. 

გარდა ზემოხსენებული საკითხებისა, სატირული პრესის 
ფურცლებზე ხשირად ჩნდებოდა მწერლების, საზოგადო მოღვა-
წეების, კულტურისა და ხელოვნების წარმომადგენლების שარ-
ჟები, კომპოზიციები, რომლებსაც დღეს ისტორიული მნიשვნე-
ლობა  აქვს (ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, იაკობ გოგებაשვი-
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ლი, ვაჟა-ფשაველა, ნიკო ნიკოლაძე, დიმიტრი არაყიשვილი, გერონ-
ტი ქიქოძე...). 

გარდა ქართული სივრცისა, ნაשრომשი მოთხრობილია იმავე პე-
რიოდის ფრანგული პრესის שესახებ: (La caricature, Le charivari, La lune ( 
მთვარე), le Grelot (ზარი), Le Siflet (სასტვენი), Chat noire (שავი კატა).  

დასახელებულია ის მხატვრები, რომლებმაც ფრანგული პრე-
სის „ოქროს ხანა“ שექმნეს: ალფრედ ლე პეტიტ, ანდრე ჟილი, ონო-
რე დომიე. 

ასევე, განხილულია განსხვავებები ქართულ და ფრანგულ გა-
მომსახველობით სატირას שორის. 

Gvantsa Abzianidze  

PhD student / 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University / 

Tbilisi/ Georgia  

IMAGES OF PUBLIC FIGURES ON SATIRICAL PRESS PAPERS  

IN THE END OF XIX CENTURY  

AND THE BEGINNING OF XX CENTURY 

From  the  end of XIX  century multiplicity of magazines  and newspa‐

pers,  satirical  texts and Caricatures published  in  them demonstrates  that 

the press was a powerful weapon for that period in Georgia. 

The paper  retells about publications,  in which  literary‐critical  letters 

were enclosed by artistically made compositions of a satirical content.  

„Notice sheet added by images“ (newspaper which retailed us entirely 

about different level condition of society), „The devil's throat“(publication 

where different issues of the day were more rigidly narrated, at the same 

time politicians and clergy representatives were constantly criticized), „Sal‐

ammoniac“, „Behind the jokes“, „Reed‐pipe“ etc.  

Paper  gives  information  on  artists who  used  to  cooperate with  the 

publishers of periodical editions. Shalva Kikodze, Oscar Shmerling, Mikheil 

Tchiaureli, authors who laid the foundation to Georgian Caricature School. 
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In addition to aforementioned issues caricatures, compositions of wri‐

ters, public figures, culture and art representatives have been often displa‐

yed  on  satirical  press  sheets  which  have  historical  meaning  today.  Ilia 

Tchavtchavadze, Akaki Tsereteli,  Iakob Gogebashvili, Vazha‐Pshavela, Niko 

Nikoladze, Dimitri Arakishvili, Geronti Kikodze...). 

Together with  the   Georgian artistic space,  the paper deals with  the 

French Press of the same period: (La caricature, Le charivari, La lune ( Mo‐

on) , le Grelot ( Bell), Le Siflet (whistle) , Chat noire ( Black Cat)  

Named Artists, who created “Golden Age” of French Press: Alfred Le 

Petit, Andre Zhili, Onore Domie. 

Also differences between Georgian and French expressive  satire are 

discussed.  .
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თეონა აბულაძე 
დოქტორანტი/ 

 /ოთა რუსთაველის სახ. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიש
ბათუმი/ საქართველო 

არქაიზმები აჭარაში მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა 

მეტყველებაში 

თანამედროვე ბერძნული ენის დიალექტთა שორის პონტოურს 
განსაკუთრებული ადგილი უკავია, გამომდინარე იქიდან, რომ პონტო-
ური გარკვეული პირობების გამო იზოლირებულად ვითარდებოდა. ამ 
თვალსაზრისით, კიდევ უფრო საინტერესოდ გვესახება აჭარაשი 
მცხოვრებ პონტოელ ბერძენთა მეტყველება, ვინაიდან, აქ მცხოვრებ 
ბერძენთა ისტორიულ-გეოგრაფიულმა პირობებმა მნიשვნელოვანი 
გავლენა მოახდინა მათ მეტყველებაზე, ენასა თუ კულტურაზე. გარდა 
ბიზანტიურისა და თურქული ენის დიდი გავლენებისა, აქაურ ბერძენ-
თა მეტყველებამ, ბუნებრივია, ქართულის გავლენაც განიცადა.  

უნდა აღინიשნოს, რომ მიუხედავად უცხო ენათა გავლენებისა, 
პონტოური დიალექტი არ კარგავს თვითმყოფადობას, უფრო მეტიც, 
ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ ბევრი ძირძველი ბერძნული ლექსიკუ-
რი ერთეული, გრამატიკული ფორმა, რაც თანამედროვე ბერძნულשი 
აღარ გვხვდება, პონტოურს שემოუნახავს, დაუცავს მცირე ფონეტი-
კური სახეცვლილებით, ხשირ שემთხვევაשი კი, ზუსტად ისეთივე 
ფორმით, როგორიც ძველი ბერძნულისთვის იყო დამახასიათებელი. 

ნაשრომשი ვისაუბრებთ აჭარაשი მცხოვრებ პონტოელ ბერძენ-
თა მეტყველებაשი დადასტურებულ არქაულ ფორმებზე. 

საანალიზო მასალა მოპოვებულია ჩვენს მიერვე, שოთა რუს-
თაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტის „პონტოელი ბერძნები აჭარაשი – წარსული და თანამედ-
როვეობა“ ფარგლებשი.  

ნაשრომשი განვიხილავთ ლექსიკურ ერთეულებს, რომლებიც ზუს‐
ტად ისეა שემორჩენილი, როგორც ძველი ბერძნულისთვის იყო დამახა-
სიათებელი: – ta wjtiva (ყურები), a[poqen (საიდან). არქაიზმებს პონ-
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ტოურשი ფონეტიკური სახეცვლილება განუცდია: კვერცხი – to; w/jon 

(ძვ.ბ.), οβά (პონტ.); კოვზი – oJ kovclo~ (to; kocliavrion) (ძვ.ბ.), პონ-
ტოური – χουλιάρ; ხשირად ძველი ბერძნული ენის ორის სიტყვის שე-
ერთებით პონტოურשი ამავე მნიשვნელობის კომპოზიტს ვღებულობთ: 

გრიგალი – hJajhvr, dunatov~ (ძვ.ბ.), δυνατόναέρα (პონტ.) და სხვ.;  
გამოვლენილი მასალა საინტერესოა ბერძნული ენის საერთო 

პროფილის დასადგენად. 

Teona Abuladze 

PhD Student 

/Shota Rustaveli Batumi State University/  

Batumi/Georgia 

ARCHAISMS IN THE SPEECH OF PONTIC GREEKS RESIDING 

IN ADJARA 

Among modern Greek Language Dialects Pontic dialect has the special 

place as Pontic was developing isolated, besides historical‐geographic con‐

ditions of Pontic Greeks made important influence upon their speech, lan‐

guage  and  culture.  It  is  noteworthy  that many  old  Greek  lexical  units, 

grammatical forms which are not met in modern Greek are kept by Pontic 

dialect  and  kept with  small phonetic  changes  in  frequent  cases with  the 

same forms as it was common for Old Greek.  

In our research we  talk about archaic  forms of speech  introduced  in 

Greek Speech residing in Adjara.  

In our  research we discuss  the units which  are  kept with  the  same 

form as they were in old Greek language: archaisms in Pontic Greek do not 

suffer  from any phonetic  changes: egg –  οβον  (old Greek),  οβά  (Pontic). 

spoon ‐(to kocliavrion)(old Greek), Pontic – χουλιάρ; frequently by unifying 

two Greek words we receive the same composite in Pontic: Hurricane– τα 

αερ, δινατον (old Greek), δυνατόναέρα (Pontic) etc.  

Therefore,for identification of full historical development  of Greek lan‐

guage, more  attention  should  be  paid  to  dialects  including  Pontic  dialect.
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ინგა ადამია 
 ფილოლოგიის დოქტორი/ 
თავისუფალი მკვლევარი 
/თბილისი/ საქართველო 

 ჰეროსა და ლეანდრეს მითი და  

„თავფარავნელი ჭაბუკი“  

  სამეცნიერო ლიტერატურაשი არაერთხელ ქცეულა მსჯელო-
ბის საგნად მითოლოგიის (ხალხური სიტყვიერების) და ლიტერა-
ტურის ურთიერთმიმართების საკითხი, რომლის საფუძვლიანი 
-ემოქმედეש ესწავლა უფრო ნათლად წარმოგვიდგენს ხალხურიש
ბის მნიשვნელობას მსოფლიო კულტურის ისტორიაשი. 

 დღევანდელი თვალსაწიერიდან მთელი მსოფლიოს წინაשე 
რეალობასავით გაცოცხლებულა უძველესი მითოლოგიური თქმუ-
ლებები. ტიმ სევერინმა საბერძნეთიდან – საქართველომდე (ის-
ტორიულ კოხეთამდე) გაცურვით ძველელადური ნიმუשის ხომალ-
დით „არგო“ გააცოცხლა არგონავტების მითი, ჰაინრიხ שლიმანმა 
ტროას გათხრებით – ჰომეროსის „ილიადა“, ხოლო ჯ. ნ. გორდონ 
ბაირონმა ლეგენდარული ჰელესპონტის – დარდანელის სრუტის 
გადაცურვით  -ლეანდრისა და ჰეროს სიყვარულის ლეგენდა. ბა-
ირონის שემოქმედებაשი ალუზია ანუ ქარაგმა, როგორც სტილის-
ტური ხერხი, აბსოლუტურად უნიკალურ שინაარსს იძენს. მისი 
ცხოვრებისა და שემოქმედების ამ ასპექტზე პირველად ყურადღე-
ბა გაამახვილა ქართველმა მკვლევარმა, პროფ. ინესა მერაბიש-
ვილმა, ლორდ ბაირონი თავისი שთამბეჭდავი ცხოვრებით პრომე-
თეს განასახიერებს, ხოლო მითიური გმირების წარმოსახვამ იგი 
ჰელესპონტის ნაპირებთან მიიყვანა, სადაც ჰეროსა და ლეანდრის 
მითის უკვდავყოფა שეძლო. 

 ბერძნულ მითოლოგიაשი გავრცელებული არაერთი ამბავი 
ანალოგიას სწორედ ქართულ და კავკასიურ ფოლკლორשი პო-
ულობს და აქვე აღვნიשნავთ, რომ გარდა მედეას მითისა, ქართულ 
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ხალხურ ფოლკლორשი, გვხვდება იგივე სიყვარულის ისტორია, 
როგორიც ჰეროსა და ლეანდრის მითია, მაგრამ, რა თქმა უნდა, 
განსხვავებული სიუჟეტით. 

 ბერძნული მითი ჰეროსა და ლეანდრეს שესახებ, ბაირონმა 
თავისი ტექსტუალური ინტერპრეტაციის ენით, საზოგადოების 
ანუ კულტურის მატარებელთა ცნობიერებაשი სწორედ ტექსტების 
მეשვეობით დაამკვიდრა. პოემა „აბიდოსელი საპატარძლო“ და 
ლექსი „სესტოსიდან აბიდოსამდე“ სწორედ ჰეროსა და ლეანდრის 
მითზე დაყრდნობით שეიქმნა, ხოლო ჩვენს ქართულ სინამდვი-
ლეשი ხალხური ზეპირსიტყვიერების ნიმუשმა שემოგვინახა იგი 
„თავფარავნელი ჭაბუკის“ სახით, რომელიც ქართული ხალხური 
პოეზიის თვალმარგალიტი და ასევე ზემოთ ხსენებული მითის ინ-
ტერპრეტაციაა. 

Inga Adamia 

Doctor of Phylology 

/ Free researcher/ 

Tbilisi/Georgia 

HERO AND LEANDER MYTH AND “THE LAD FROM TAVPARAVANI” 

The issue of correlation between mythology (folklore) and literature re‐

peatedly appears as a subject of debates in academic publications that addi‐

tionally proves the necessity of its thorough studying, especially as folklore it‐

self plays the most significant role in the history of the World culture. 

Nowadays we can see that ancient myths, legends and sagas have be‐

en revived in various fields of history and literature. Tim Severin found a li‐

kely explanation for the  legend of the Golden Fleece and sailed from nor‐

thern Greece through the Dardanelles to Georgia, on a galley based on a 

detailed scale model of the “Argo”. Heinrich Schliemann, making archeolo‐

gical  excavations of  ancient  Troy, blew  the new  life  into Homer’s  “Iliad” 

and George Gordon Byron, sailing across the  legendary Hellespont – Dar‐

danelles, brought to reality the legend of love between Hero and Leander. 
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Byron alluded to this myth  in “The Bride of Abydos” and the poem “From 

Sestos to Abydos”.  

The paper argues that the plot of a masterpiece of Georgian folklore 

“The  Lad  from Tavparavani”  is  similar  to  the myth of Hero and  Leander. 

Apart  from  the myth  about Medea  there  are  lots  of  analogies  of Greek 

mythological sagas in Georgian and Caucasian folklore. 

When crossing the Dardanelles in emulation of Leander Byron did not 

know about its link with Georgian culture. Byron, using the language of in‐

terpretation and  texting, managed  to  infuse  the Greek myth about Hero 

and Leander into human perception.  

Allusions as stylistic means acquire absolutely unique  implications  In 

Byron’s life. Georgian scholar, Professor Innes Merabishvili was the first to 

emphasize  this  aspect  of  Byron’s  attitude  towards myths.  The  poet  not 

only alludes  to  them  in poetical  lines but  reincarnates  them with his  life 

episodes. One of them is the myth of Hero and Leander. Fired with imagi‐

nation, Byron  landed on the coast of Hellespont, blew the  immortal spirit 

to the myth, when crossing the strait and  laid a symbolic bridge between 

Europe and Asia. 
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ქეთევან ანთელავა 
დოქტორი 

/ივ.ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

ხელოვნების მფარველი ფილანტროპი ქალები 

პოსტვიქტორიანულ ამერიკაში: 

ჯეინ სტენფორდი, იზაბელა სტიუარტ გარდნერი 

მე‐20  საუკუნის  მიწურულს  ქალთა  ისტორიის  დარგשი  გან-
ხორციელებული  კვლევები  წარმოადგენდა  ისტორიულ  თუ  კულ-
ტურულ  პროცესებשი  ქალთა  როლის  ახლებურად  დანახვის  სე-
რიოზულ  ცდას.  სწორედ  ამ  კვლევების   ედეგადש განხორციელდა 
არსებული  ისტორიული ნარატივებისა და მანამდე კრიტიკის გა-
რეשე მიღებულ წარმოდგენათა გადაფასება. ეს ახლებური ხედვა 
ყველაზე ნაკლებად იქნა გათვალისწინებული ხელოვნების მფარ-
ველობის სფეროשი მოღვაწე ქალთა საქმიანობის שესწავლისას. ამ-
ას თავისი ახსნა აქვს – მიუხედავად იმისა, რომ ხელოვნების 
სფერო ქალთა პრეროგატივად იყო მიჩნეული, ამ სფეროשი ქალთა 
სრულფასოვან დამკვიდრებასა და გადაწყვეტილებების მიღების 
უფლების მოპოვებას არანაკლები სირთულეები ახლდა, ვიდრე 
სამოქალაქო უფლებების, განათლების მიღებისა და დასაქმების 
სფეროשი თანასწორობის მოპოვებას. მამაკაცების მიერ დადგე-
ნილი წესების თანახმად, ერთი მხრივ, ქალს სულიერი სფერო და 
კულტურის მეურვეობა „ჩააბარეს“, ხოლო მეორე მხრივ – მკაცრი 
 .ეზღუდვები დაუწესესש

უმკაცრეს ჩარჩოებשი ყოფნის მიუხედავად, სახლის დეკორი-
რებით დაწყებულმა ქალთა საქმიანობამ წარმოუდგენელი დაბ-
რკოლებები გადალახა და პირადი მისწრაფებების საბოლოო ინ-
სტიტუციონალიზაციის სახე მიიღო – ამ საქმიანობის שედეგად 
დაარსდა ქვეყნის უმსხვილესი მუზეუმები, რამაც უდიდესი როლი 
-ეასრულა ამერიკის ინტელექტუალურ და კულტურულ განვითაש
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რებაשი, ქვეყნის ზოგადევროპულ კულტურულ პროცესებთან ზია-
რებასა და ფუნდამენტურ ფასეულობათა ჩამოყალიბებაשი.  

ჯეინ სტენფორდისა და იზაბელა სტიუარტ გარდნერის საქმი-
ანობა ხელოვნების მფარველობის სფეროשი ამ მოძრაობის გარ-
დამტეხ ეტაპად წარმოგვიდგება. პიროვნული განსხვავებულობის 
მიუხედავად ამ ორ ქალს ბევრი რამ ჰქონდა საერთო: ორივე იყო 
საზოგადოებრივი მოღვაწე, კულტურის ქომაგი და იმ ტიპის 
ქალთა წინამორბედი, რომლებმაც שემდგომשი უარი თქვეს საყო-
ველთაოდ მიღებული ნორმების მორჩილებაზე. მათმა საქმიანო-
ბამ ფილანთროპიის მომავალ ტენდენციებს ჩაუყარა საფუძველი 
და ასპარეზი გაუხსნა მე-20 საუკუნის დასაწყისის ინდივიდუა-
ლისტ ქალებს, რომლებმაც უკვე სამუდამოდ שეცვალეს ამერიკუ-
ლი ხელოვნებისა და ფილანთროპიის კონტურები. 

Ketevan Antelava 

PhD 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

ART PATRON WOMEN IN POST‐ VICTORIAN AMERICA: 

 JANE STANFORD, ISABELLA STEWART GARDNER 

The research conducted in the field of women’s history at the end of 

the 20th century constituted a serious attempt to see the role of women in 

historical  and  cultural processes  in  a new  light. These particular studies 

precipitated the reevaluation of existing historical narratives and the atti‐

tudes that, until then, had been accepted without criticism. This novel per‐

spective was the least considered one during the study of the activities of 

women working  in  the  field of  art patronage.  This has  an  explanation  – 

despite the fact that the field of art was seen as a prerogative of women, 

the full fledged establishment of women in this field, and their attainment 

of the right of decision‐making, was associated with no less difficulty than 

women’s efforts to obtain the rights of education and equality of employ‐
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ment. According to the rules, established by men, on the one hand women 

were  “entrusted” with  the  spiritual  sphere  and with  the  guardianship of 

culture, while on the other, strict restrictions were placed on them. 

Despite  being  faced with  the  aforementioned  restrictions, women’s 

activities, which began with home decoration, overcame tremendous diffi‐

culties and eventually, achieved realization – many of the country’s major 

museums were founded as a consequence of these activities. This played a 

major role  in the  intellectual and cultural development of America,  in the 

association of  the country with general European cultural processes, and 

the development of its fundamental values. 

We can view the activities of Jane Stanford and Isabella Stewart Gar‐

dner  in  the  field of  art patronage  as  a  turning point  for  this movement. 

Despite personal differences, these two women had many things  in com‐

mon: both were public figures, supporters of culture, and precedessors of 

those women who would, in the future, refuse to submit to universally ac‐

cepted norms. Their activities  laid the foundation for the future trends  in 

philanthropy and opened the door for the  individualist women of the be‐

ginning of  the 20th century who,  in  turn,  forever changed art and philan‐

thropy in America. 
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Nikolai Anisimov 

Tartu, Estonia 

BEHAVIOUR STEREOTYPES IN CONTACT WITH A NEW‐BORN IN 

UDMURT TRADITIONAL CULTURE: THE COMMUNICATIVE ASPECT  

My presentation  is dedicated  to  the analysis of Udmurt behavioural 

stereotypes observed  in communicating with a new‐born, as they exist  in 

contemporary Udmurt folk tradition. This research relies on sources from 

scientific  literature  as well  as  on my  fieldwork materials  gathered  from 

2008 to 2017 in Udmurt local groups. I endeavour to reveal the peculiariti‐

es  and  the  semantic  contents,  and  the  traditional  and modern elements 

encompassed in this issue.  

The  available materials  show  that  the  particular  status  of  the  new‐

born in Udmurt folk culture mobilises a whole system of ethnic behavioural 

models of contact and dialogue with the new community member. On the 

bases of my research, I argue that many behaviour stereotypes reflect an‐

cient Udmurt mythological  representations, which  regulate communicati‐

on  in words and actions with  the  infant  in  today’s  culture. Nevertheless, 

observation  of  younger  Udmurt  generations  shows  that  a  considerable 

part of the ordinary and sacral behaviour is undergoing transformation and 

redefinition. 
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დიანა ანფიმიადი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო/ 
თბილისი/საქართველო 

 ლექსის „ბწკარედული თარგმანის“ ლინგვისტიკა 

მხატვრული თარგმანი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიשვნელოვანი 
და, ერთგვარად, ჯადოსნური ენობრივი მოვლენაა. ერთი ენიდან 
მეორეზე ტექსტის გადმოტანა თუ ხელახალი ქმნადობა, ზუსტი 
თარგმანი თუ პოეტური ინვარიაცია, שემოქმედება თუ თანაשემოქ-
მედება... ბიბლიის უძველესი თარგმანებიდან დაწყებული, თარგმა-
ნის თეორიისა თუ პრაქტიკის საკითხებზე მსჯელობა, წერა, ლინ-
გვისტური თეორიები, ლინგვისტური სკოლები, ცვლილებები, მიდ-
გომები – კვლევა თუ კამათი ალბათ არც არასდროს დამთავრდება. 

განსაკუთრებით რთულია პოეზიის თარგმნა – ახალი ენობრი-
ვი და პოეტური რეალობის שექმნა სხვა ენაზე, რომელიც, როგორი 
ზუსტიც არ უნდა იყოს, მაინც სხვა ენობრივი სამყაროს კუთვნი-
ლებაა, ერთგვარი ხელახალი שემოქმედებითი პროცესია. 

საინტერესო ენობრივ ფაქტს თუ მოვლენას ე.წ. ბწკარედული, 
„სიტყვა სიტყვითი“ თარგმანი წარმოადგენს. იგი ერთგვარი მედი-
უმია ორ ენას שორის, პირველი ენის სინტაქსურ თუ ფრაზეოლო-
გიურ მახასიათებლებთან ერთად მეორე ენის მორფოლოგიურ თუ 
სემანტიკულ ნიשნებს ატარებს, שესაბამისად, გარკვეული თვალ-
საზრისით, שუალედური ენობრივი სისტემაა. 

მოხსენებაשი განვიხილავთ პოეზიის ბწკარედულ თარგმანს, 
მორფოლოგიურ, სინტაქსურ, ფრაზეოლოგიურ და სემანტიკურ 
მახასიათებელს, გამოვყოფთ ბწკარედული თარგმანის ენობრივ 
სისტემასა და უნივერსალურ თავისებურებებს, ასევე – კონკრე-
ტულ ნიשნებს, სათარგმნი ენის თავისებურებიდან გამომდინარე.  

მოხსენების ენობრივი მასალა მრავალფეროვანი და მდიდა-
რია, שეიცავს სხვადასხვა დროს მთარგმნელთა მიერ שესრულე-
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ბულ ბწკარედულ თარგმანებს ინგლისური, ფრანგული, რუსული 
და ბასკური ენებიდან, ასევე ქართული პოეზიის უცხოენოვანი 
თარგმანების ბწკარედებს. 

მოხსენებაשი წარმოვადგენთ კვლევის რამდენიმე ეტაპს, პირ-
ველი ენიდან მეორეზე שესრულებული ბწკარედული თარგმანის 
თავისებურებებს და ლიტერატურული თარგმანის მხატვრულ 
თარგმანად გარდაქმნის თავისებურებებსა და კანონზომიერებებს.  

ვფიქრობთ, ბწკარედული თარგმანის, როგორც თავისთავადი 
ენობრივი მოვლენის, კვლევა მრავალ საინტერესო და მნიשვნელო-
ვან ფაქტს გამოავლენს. 

Diana Anphimiadi 

PhD student  

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia  

LINGUISTICS OF “INTERLINEAR TRANSLATION” OF POETRY 

Literary translation is an extremely significant and, in a way, magic lin‐

guistic phenomenon. Translating a text into another languages a new crea‐

tion, word‐for‐word translation or poetic in‐vatiation, creative process sort 

of  a  co‐creation. Discussions, written works,  linguistic  theories,  linguistic 

schools, changes and approaches to theory and practice of translation, his‐

tory of which begins from the earliest translations of the Bible, will never 

come to an end. 

Translating poetry  is particularly difficult:  it takes a separate creative 

process to create a completely new  linguistic and poetic reality  in a diffe‐

rent language, which, no matter how precise, still belongs to a completely 

different linguistic world. 

The so‐called “interlinear translation” is a peculiar linguistic phenome‐

non.It  is  a  sort  of  a  medium  between  two  languages.  Alongside  with 

syntactical and phraseology characteristics of the first language, it also car‐
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ries morphological  and  semantic  characteristics  of  the  second  language, 

and, thus, may be regarded as a sort of an intermediary linguistic system. 

This talk aims to discuss interlinear translation of poetry, its morpho‐

logical, syntactical, phraseology and semantic characteristics; we separate 

the linguistic system and universal peculiarities of interlinear translation, as 

well as specific signs deriving from peculiarities characteristic to the tran‐

slated language. 

Linguistic materials of the talk are rich and diverse, containing a vari‐

ety  of  interlinear  translations  from  English,  French,  Russian,  and Basque 

languages, as well as interlinear translations of Georgian poetry into a vari‐

ety of foreign languages. 

In this talk, we summarize several stages of research, peculiarities of 

interlinear translation from one language into another, as well as peculiari‐

ties and patterns associated with literary translation. 

We believe that study of  interlinear translation as a self‐standing  lin‐

guistic phenomenon will yield interesting and significant results. 
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Мариям Арпентьева  

Профессор 

/Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского/ 

Калуга/ Россия 

ОНТОЛОГИЯ С. Л. ФРАНКА И СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Современная  постнеклассическая  модель  управления  опирается 

на фундаментальное  единствочеловека и  культуры,  в  том  числе  пер‐

вичность  «Мы»,  всеединство  человечества.Эвергетическая  и  другие 

модели  и  теории  управления  исходят  из  того,  чточеловеческая  общ‐

ность и человек не противопоставлены,  но,  напротив,едины.  Если же 

рассматривать их со стороны вопроса о первичности и вторичности, то 

человек неразрывно связан с культурой,с общностью. Общность «кон‐

ституирует»  человека  как  человека,  человек  образует  общности,  со‐

циум. Культура, которую человек создает, им же и создается, и воссоз‐

дается. Поэтому в управлении сообществами,  государствами,  органи‐

зациями  и  людьми,  человека  –  самим  собой,  существуют  и  взаимно 

дополняют друг друга модус «индивидуальный», предполагающий су‐

ществование  стоящего  «над»  обществом  менеджера,  руководителя, 

лидера; а такжемодус«коллективный», предполагающий прямое учас‐

тие людей в решении касающихся их вопросов.  

Принципы  (культурные универсалии)  культуры как условия чело‐

веческого  существования  обладают  своим  особым  существованием: 

люди руководствуются ими так, как будто (alsob) эти принципы имеют 

объективное  основание  («укоренены  в  реальности»),  хотя  научного 

доказательства  их  объективности  нет  [1],  как  нет  и  полного  пони‐

мания.  В  результате  этого  возникает  необходимость  упрощениядо 

фикций,  как это описано в концепция Г. Файхингера  [2] или симуляк‐

ров,  как это описано у Ж Бодрийяра и других постмодернистов Куль‐

турные универсалии помогают человеку«нести груз нравственной жиз‐
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ни»[3]. Они – не простые утилиты,  как писал Г. Файхингер, которыми 

нужно  пользоваться  или  при  необходимостизаменять,  ноосновы  бы‐

тия  человека.  Однако,  эти  универсалии  все  же  подвергаются  перес‐

мотру:  культура поддерживает  себя «материально‐весомыми»,  в  том 

числе насильственными, средствами, без которых нет никакой реаль‐

ной  власти.  Однако,  тогда  культурапредстает  как  то,  что  приходится 

терпеть, чтобы выжить, каксовокупность условий, при которых проти‐

воположные  воли  и  желания  не  уничтожают  друг  другаво  взаимных 

столкновениях, а находят компромисс. В это смыслеразвитие и сущес‐

твование культуры зависит от того, насколько приспособление к меня‐

ющимся  условиямуспешно  .  При  неуспехекультурные  принципы  пе‐

рестают быть основами общественной жизни, ориентирами поступков, 

их ценность падает (десакрализация). Тогда еевласть над людьми ста‐

новится  условной,  разрыв  индивидуального  и  социального,  увеличи‐

вается.  Так происходит,  например,  потому,  что  культурные  универса‐

лии  вырождаютсяв  свои  противоположности: «После Освенцима лю‐

бая культура вместе с любой ее уничижительной критикой всего лишь 

мусор» [4, 6]. Однако, это согласие с гибелью и соучастие гибели куль‐

туры – фарисейство: «вслед за универсалиями в небытие отправляется 

и человек, оставляя взамен …только свою природную массу» [5]. Чело‐

век без ценностей,  человек,приспособивший ценности к«своей само‐

довольной малости», – всего лишь бутафория посткультуры: «человек 

вне культуры – фикция человека, культура, отчужденная от человека, 

подавляющая или принижающая его,  провоцирующая на бунт – фик‐

ция культуры. Но ни человеку, ни культуре нельзя быть фикциями, это 

–  их небытие», –  пишет В. Порус.  [11, c.376‐377]. Необходимо их бы‐

тийное единство. 

Эта проблема – центральна для религиозной философии России, 

С.  Л.  Франка,  развивавшего  идею  всеединства,  охватывающую  и 

отношение  «человек‐культура».  С.Л.  Франк  полагал  что  всеединство 

человечества,  преодолевающее  индивидуализацию  как  распад 

человека  ибытия,  не  может  быть  достигнуто  усилиями  духовных 

наставников, но и не разделялэсхатологизма Н. А. Бердяева, для кото‐

рого  идея  всеединства  противоречила  идеалусвободы.  С.Л.  Франк 
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стремился вывести принципы культуры из внутренних оснований бы‐

тия.Он  отвергал  фикционализм,  так  де  как  утилитаризм  и  аскетизм: 

«Утилитаризм  ни  во  что  не  ставит  отвлеченные,  даже  полагаемые 

абсолютными,  ценности,  предпочитая  им  практическую  пользу;  его 

антипод  –  аскетизм  –  выпячивает  мораль  как  единственную  опору 

культуры,  провозглашая  анафему  земным  стремлениям  и  нуждам. 

«Оба  не  достигают  высшего  единства  трансцендентного  с  эмпири‐

ческим и его не допускают» [7, с.46]. «Культура есть совокупность аб‐

солютных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и сос‐

тавляющих  его  духовно‐общественное  бытие»  [7,  с.49].  Однако, 

«парадокс культуры»в том,  чтоее основания не укоренены в эмпири‐

ческих условияхжизни людей, но и не являются внешними по отноше‐

нию к этим условиям: «Все старые – или вернее, недавние прежние – 

устои и формы бытия гибнут, жизнь беспощадно отметает их, изобли‐

чая  если  не  их  ложность,  то  их  относительность…  Кто  ориентируется 

только на них, рискует… потерять разумное и живое отношение к жиз‐

ни, …а если он ограничивается их отрицанием – духовно развратиться 

и  быть  унесенным  потоком  всеобщей  подлости  и  бесчестности»  [8, 

с.114]. Этот «парадокс» неразрешим, пока «человек‐культура» отделе‐

ны,  философу  и  ученому  нужна  их  целостность  –  «культура‐в‐

человеке».  На  пути  к «онтологии  культуры»  С.  Франк  приходит  к  по‐

ложению об онтологической значимости личности [9], особенно о зна‐

чимости духовной жизниличности [7, с.50]. По его мнению, «мир дол‐

жен  мыслиться  состоящим  из  реальных  деятельных  существ  или  ин‐

дивидов» [10]. Культура предстает как сфера непрерывного творчества 

личностей, направляемого общей для них целью. 

При этом «свободное культурное творчество отдельного человека 

должно быть ограничено всеобщностью культурных целей. Но призна‐

ние может быть и не свободным, а вынужденным», – отмечает  В. По‐

рус [11, с. 383].«Отсюда невольно рождается убеждение, что развитие 

культуры может быть обеспечено только подчинением личностей воле 

целого, только разумным, руководимым общими идеалами деспотиз‐

мом» [7, c.54]. Однако, отмечает В. Порус, «Прямо на этом убеждении 

общество и въедет в «скотный двор»: деспотизм не был бы самим со‐
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бой, если бы не подменял «общие идеалы» … своими частными инте‐

ресами, а разумность – софистическими парадоксами» [11, с. 384]. 

С. Франк полагал, что«еслипротиворечие неразрешимо, это следует 

признать фундаментальной чертой онтологии, а не свидетельством не‐

приемлемости последней» [11, с. 385]. Ни Бог, ни культура не нуждают‐

ся в оправдании, но нуждаются вусилии веры, любви итворчестве [11]. 

Жизнеспособная  культура  не  является  внешней.  Если  же  такое 

«овнешнение»  возникает,  то  оно  есть  симптом  утраты 

жизнеспособности, кризиса: духовный мир человека и его жизнь в це‐

лом превращаются в сферу имитаций, игры с «фикциями» и симулякра‐

ми:  «Подлинность  вытесняется  подделками,  ценности  –  ценниками, 

жизнь людей – театром марионеток»[11, с.387]. Призрак этой культуры 

как культуры лишенной Бога – не безобиден: «доверившись ему, чело‐

вечество сползает в пучину мировых катастроф».  

Отказ  от  Бога  –  результат«эпистемологического  разочарования» 

(идея  Бога  выглядит  слишком  иррациональной  на  фоне  культа  науч‐

ных  знаний  и методов), «нравственногоразочарования»  (страх  перед 

божьей карой не удерживает людей от греха, но служит орудием обма‐

на  верующих)  и«утилитарное разочарование»  (идея Бога не дает  ком‐

форта и благополучия,  но вносит не оправданное беспокойство о  том, 

бытие не гарантировано, в том числе культурными ценностями) [12]. 
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Maryam Arpentieva  

ONTOLOGY OF S. L. FRANK AND 

MODERN MANAGEMENT OF COMPLEX SYSTEMS 

The modern post‐nonclassical model of management  is based on the 

fundamental unity of man and culture, including the primacy of «We», the 

unity of mankind. Evergetics and other models and management theories 

proceed from the fact that the human community and man are not oppo‐

sed, but, on the contrary, are one. If we consider them from the side of the 

question of primary and secondary, then a person was  inextricably  linked 

with culture, with a commonality. The community «constitutes» a person 
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as a person. А person forms a community, a society. The culture that man 

creates, he creates and recreates. Therefore,  in the management of com‐

munities, states, organizations and people, the individual – by himself, the‐

re exist and mutually complement each other the «individual» mode, pre‐

supposing  the existence of a manager,  leader,  leader  standing over «the 

society»; as well as the mode of «collective», involving the direct participa‐

tion of people in solving their problems. 

The principles (cultural universals) of culture as the conditions of hu‐

man  existence  have  their  own  special  existence:  people  are  guided  by 

them as if (als ob) these principles have an objective basis («rooted in rea‐

lity»), although there is no scientific proof of their objectivity [1] there is no 

full understanding. As a result, there is a need for simplification to fictions, 

as described in the concept of G. Faichinger [2] or simulacra, as described 

by J. Baudrillard and other postmodernists. Cultural universals help a per‐

son «carry the burden of moral life» [3]. They are not simple utilities, as G. 

Faichinger wrote, which must be used or replaced, if necessary, but the ba‐

sis of human being. However, these universals are still subject to revision: 

culture  supports  itself with «materially  significant»,  including violent me‐

ans, without which there is no real power. However, then culture appears 

as what one has to endure in order to survive, as a set of conditions under 

which opposing wills and desires do not destroy each other  in mutual en‐

counters,  but  reach  a  compromise.  In  this  sense,  the  development  and 

existence of culture depends on how much adaptation to changing conditi‐

ons  is successful.  If  the cultural principles  fail, cultural principles cease  to 

be the foundations of social life, the guiding principles of actions, their va‐

lue falls  (desacralization). Then her power over people becomes conditio‐

nal, the gap between the individual and the social increases. This is the ca‐

se, for example, because cultural universals degenerate  into their opposi‐

tes: «After Auschwitz, any culture, together with any derogatory criticism, 

is just rubbish» [4, 6]. However, this agreement with death and the compli‐

city of the death of culture – pharisaism: «following universals, a person goes 

to non‐existence,  leaving  in  return  ... only his natural mass»  [5]. A person 

without values, a person who has adapted values to «his self‐satisfied smal‐

lness» is just a sham of post‐culture: «a person outside culture is a fiction of 
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a person, a  culture alienated  from a person, overwhelming or belittling  it, 

provoking a rebellion is a fiction of culture. But neither man nor culture can 

be fictions, it is their nonexistence, «writes V. Porus. [11, pp.376‐377]. Their 

existential unity is necessary. 

This problem is central to the religious philosophy of Russia, SL Frank, 

who developed  the  idea of unity, embracing  the «man‐culture» attitude. 

S.L. Frank believed that the unity of mankind, overcoming individualization 

as the disintegration of man and being, can not be achieved by the efforts 

of spiritual  instructors, but also did not share  the eschatology of NA Ber‐

dyaev, for whom the  idea of total‐unity was contrary to the  ideal of free‐

dom. S.L. Frank  sought  to derive  the principles of culture  from  the  inner 

bases of being. He rejected  fictionalism, both as utilitarianism and asceti‐

cism: «Utilitarianism does not place abstract, even absolute‐value values in 

anything, preferring practical utility  to  them;  its  antipode  –  asceticism  – 

bulges out morality as the only support of culture, proclaiming anathema 

to earthly aspirations and needs. «Both do not reach the highest unity of 

the transcendent with the empirical and do not allow it» [7, p.46]. «Culture 

is the totality of absolute values created and created by mankind and con‐

stituting its spiritual and social being» [7, p.49]. However, the «paradox of 

culture»  is that  its foundations are not rooted  in the empirical conditions 

of  people's  lives,  but  they  are  not  external  in  relation  to  these  conditi‐

ons.«All old – or rather, recent ones – the foundations and forms of being 

perish, life ruthlessly sweeps away them, exposing if not their falsity, then 

their relativity ... Who is guided only by them, risks ... to lose a reasonable 

and lively attitude to life ... and if he is limited to their negation – to spiritu‐

ally become corrupted and be carried away by a  flood of  total meanness 

and dishonesty « [8, p.114]. This «paradox»  is unresolved, while the «hu‐

man culture»was separate, the philosopher and the scientist need their in‐

tegrity «culture  in man.» On the way to the «cultural ontology», S. Frank 

comes to the position about the ontological significance of the person [9], 

especially the importance of the spiritual life of the person [7, p. 50]. In his 

opinion, «the world must be thought of as consisting of real active beings 

or individuals» [10]. Culture appears as a sphere of continuous creativity of 

individuals directed by the common goal for them. At the same time, «the 
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free cultural creation of an individual person must be limited by the univer‐

sality of cultural goals. But recognition may not be free, but forced «, – V. 

Porus notes [11, p. 383]. «Hence the involuntary conviction that the deve‐

lopment of culture can be ensured only by the subordination of individuals 

to the will of the whole, only by a rational, despotism guided by common 

ideals» [7, p.54]. However, V. Porus points out: «Right on this belief, soci‐

ety will enter the» farmyard «: despotism would not be  itself  if  it did not 

substitute» common ideals «... with its own private interests, and rationa‐

lity with sophistic paradoxes» [11, from. 384]. S. Frank believed that «if the 

contradiction is insoluble, this should be recognized as a fundamental fea‐

ture of the ontology, and not a testimony to the unacceptability of the lat‐

ter.» [11, p. 385]. Neither God nor culture needs justification, but they ne‐

ed an effort of faith, love and creativity [11]. A viable culture is not exter‐

nal. If such «emergence» arises, it is a symptom of a loss of vitality, a crisis: 

the  spiritual world of man  and his  life as  a whole are  transformed  into a 

sphere of  imitations, games with «fictions» and simulacras: «Authenticity  is 

supplanted by fakes, values – price tags, people's lives – theater of puppets 

«[11, p. 387]. The specter of  this culture as a culture devoid of God  is not 

harmless: «trusting in it, humanity is creeping into the abyss of world catas‐

trophes.» The idea of God looks too irrational in the background of the cult 

of scientific knowledge and methods. Fear of God's punishment does not ke‐

ep people from sinning, but serves as a tool for deceiving believers. The idea 

of God does not give comfort and well‐being, but  introduces an unjustified 

concern about was not guarantee, including cultural values. Refusal of God is 

the  result  of  «epistemological  disappointment»,  «moral  disappointment» 

and «utilitarian disappointment» [12]. 
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არქივირებული თემატურად და ჟანრობრივად მრავალფეროვანი 
მასალის ანალიზს (ქრონომეტრაჟი – 160 სთ.); განვიხილავთ სა-
ველე სამუשაოსთან დაკავשირებულ კონკრეტულ პრობლემებს, ინ-
ფორმატორთა რელიგიასთან, სქესთან, ასაკთან, ასევე მათი გან-
სახლების ტერიტორიასთან ბმულ ენობრივ კომპეტენციას; მასა-
ლის ჩაწერისას კოდების ცვლის საკითხებს; წარმოვაჩენთ ლაზუ-
რის, როგორც საფრთხეשი მყოფი ერთ-ერთი ქართველური ენის, 
ციფრული დოკუმენტირების აუცილებლობასა და დოკუმენტირე-
ბის, როგორც მეთოდის, მნიשვნელობას. 

მოხსენებაשი ასევე წარმოდგენილი იქნება: 1) კოდირებული, 
ლინგვისტურად დამუשავებული ტრანსკრიბირებული და ანოტი-
რებული (LGR, IPA, POS) ტექსტის ნიმუשები, რომლებიც მზადდება 
გამოსაცემად და 2) ფოტო-ვიდეო მასალის კოლაჟი, რომელשიც 
ასახულია საველე მუשაობის שედეგები.  
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(1) ჩხალური 

ჩქინ , ლაზ-ეფე-ქ , ონწელ-ის ვ-ი-რტ-ი-თ 

čkin , laz-epe-k , onc'el-is v-i-rt'-i-t 

ჩვენ.ERG.PL  
ლაზ-PL-
ERG 

 აკვანი-GEN 

S1- PASS-ზრდა-
PM-S1.PL(AOR) 

 

1PRN 

 

 

 
N  N V 

„ჩვენ, ლაზებმა (=ლაზები), აკვანשი გავიზარდეთ“ 

Nato Akhalaia 

PhD student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

 Zezva Kavtaradze 

PhD student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

LAZ MATERIALS DOCUMENTING ISSUES 

(Field work outcomes) 

The paper  covers  the outcomes of one‐year  (2013‐2014) expedition 

carried out  in Georgia and Turkey  in Laz functioning area, analysis of digi‐

tally archived  thematically and genre diverse material  (Chronom. 160 ho‐

urs). The authors consider: specific problems related to field work; linguis‐

tic competence that is linked to religion, sex, age and resettlement area of 

the informants; issues of code changing during material recording. The aut‐

hors highlight the need for digital documenting of Laz as one of endange‐

red Kartvelian languages and importance of documenting as the method. 
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The  paper  also  includes  coded,  linguistically  processed  transcribed 

and annotated (LGR,  IPA, POS) samples of texts which are prepared to be 

published. 

(1) chkhal 

ჩქინ , ლაზ-ეფე-ქ , ონწელ-ის ვ-ი-რტ-ი-თ 

čkin , laz-epe-k , onc'el-is v-i-rt'-i-t 

ჩვენ.ERG.PL  ლაზ-PL-ERG  აკვანი-GEN 

S1- PASS-ზრდა-
PM-S1.PL(AOR) 

 

1PRN 

 

 

 
N  N V 

„ჩვენ, ლაზებმა (=ლაზები), აკვანשი გავიზარდეთ“ 
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Galina Babak 

PhD student 

/Charles University/ Department of East‐European Studies/ 

 Prague 

THE PANFUTURISTIC CONCEPTION OF “NEW” ART 

AS ONE CASE OF THE RECEPTION OF RUSSIAN FORMALISM 

IN UKRAINIAN CULTURE IN 1920’S‐1930’S 

One of  the most  important  topics of Soviet  theoretical discussions  in 

the 1920’s was  the dualism of “form” and “content”  in  literature and art. 

Such discussions we held in Soviet Ukraine too. Even though we cannot spe‐

ak about  “Ukrainian  formalism” as an organized and disciplined aesthetic 

school we can perceive the development of the formalist discourse in Ukrai‐

nian culture of that period. One of the examples could be the Panfuturistic 

conception of “new” art suggested by the theorist and leader of the Ukraini‐

an avant‐garde movement Mychail’ Semenko. The conception  is based on 

such terms as “destruction” and “construction”, “ideology”, “ texture” (rus. 

фактура), and “material” which were taken from the Russian formalist disco‐

urse  by way  of  “in‐building”  them  into  another  system while  occasionally 

changing their original functions.  In Semenko’s conception of art, the “con‐

struction” and “destruction” describe the dynamics and development of art, 

“ideology” and “texture” describe its structure: “texture” appeals to external 

form, “ideology” is equivalent to the content. The term “texture” also inclu‐

des three elements – “material”, “form” and “content”. The components of 

the “texture” could change and vary  in different artistic  forms. This means 

that the material for poetry is a not a single word, but a summary of words, 

motives, devises, and stylistics – all of them make up “texture”.  
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ხათუნა ბაინდურაשვილი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
/თბილისი/ საქართველო 

ირანის ადმინისტრაციული პოლიტიკა და  

აღმოსავლეთ საქართველო (XVII-XVIII სს.) 

ირანשი ყიზილბაשთა სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისთანავე მი-
სი ადმინისტრაციული პოლიტიკა მთლიანად שეერწყა სეფიანთა 
საგარეო პოლიტიკას, რომელიც მუსლიმურ-თეოკრატიული ნორ-
მებითა და პრინციპებით იმართებოდა. 

ირანის שაჰების გენერალურ გეგმას „გურჯისტანის საკითხשი“ 
ქართლისა და კახეთის სამეფოების გაუქმება, მათი ისლამიზაცია-
თურქმანიზაცია და აღმოსავლეთ საქართველოს ირანის שტატნა-
ციონის ერთ-ერთ რიგით რგოლად – ჯერ ვილაიეთად (ქართლი) 
და სახანოდ (კახეთი), שემდგომ კი საბეგლარბეგოდ გადაქცევა 
წარმოადგენდა. 

წარმოდგენილი კვლევა ემყარება ქართული საისტორიო 
თხზულებების, ქართულ-სპარსულ ორენოვან საბუთთა და სპარ-
სული ფირმანების მონაცემებს. სტატიის მიზანია ირანის სახელ-
მწიფო-ადმინისტრაციული პოლიტიკის დეტალურად שესწავლა და 
მისადმი დაქვემდებარებული აღმოსავლეთ საქართველოს პოლი-
ტიკური ერთეულების – ქართლისა და კახეთის იურიდიული სტა-
ტუსის განსაზღვრის პრინციპების ეტაპობრივი წარმოჩენა.  

სტატიაשი განსაკუთრებული აქცენტებია გაკეთებული ქარ-
თულ სინამდვილეשი ბეგლარბეგის სახელოს, როგორც მუს-
ლიმური ინსტიტუციის שესწავლაზე.  

აღმოსავლეთ საქართველოს საბეგლარბეგოდ გადაქცევის და 
მმართველობის სადავეებიდან ბაგრატიონთა ჩამოცილების მცდე-
ლობა ირანის იმ მიზანს ემსახურებოდა, რასაც ქართული მიწების 
სრული ინკორპორაცია და აღმოსავლეთ საქართველოს რიგით ირ-
ანულ პროვინციად გადაქცევა უნდა მოეხდინა. 
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Khatuna Baindurashvili 

Phd Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

ADMINISTRATIVE POLITICS OF IRAN AND EASTERN GEORGIA 

(XVII-XVIII) 

With the establishment of the Qizilbash state in Iran, its administrati‐

ve policy has been  totally merged with  the Safavids  foreign policy, which 

was governed by Muslim‐theocratic norms and principles. 

The general plan of Iranian Shahs regarding“Gurjistan issue” was the abo‐

lition of the Kingdoms of Kartli and Kakheti, their Islamization and Turkmeniza‐

tion, and  turning east Georgia  into one of  the  Iranian state‐nation – Velayet 

(Kartli) and Khanate (Kakheti), and later into Beilarbeilik.  

The presented research is based on Georgian historical works, Georgi‐

an‐Persian bilingual documents and Persian firmans. The aim of the article 

is detaild study of state‐administrative policy of Iran and to outline the sta‐

ges of the principles of determining the legal status of the political units of 

East Georgia – Kartli and Kakheti.  

In the article the special focus is made on the study of Beilarbey’sinsti‐

tuton as a Muslim governing sistem.  

The  formation of eastern Georgia  into Beilarbeilik served attempt  to 

seize the reign of Bagrations, which would have led to incorporation of Ge‐

orgian lands and to turn Georgia into an ordinary Iranian district province.  
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ზურაბ ბარათაשვილი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ქცევის გრამატიკული კატეგორიის ტიპოლოგიური 

დახასიათებისათვის 

ნებისმიერი გრამატიკული კატეგორიის სრული ტიპოლოგი-
ური დახასიათებისათვის აუცილებელია მისი განხილვა სხვადას-
ხვა ენობრივი დონის ურთიერთשესაბამისობის მიხედვით: როგორ 
აისახება სემანტიკური თავისებურებები სინტაქსურ ფუნქციებשი 
და როგორ მარკირდება ეს კატეგორიები მორფოლოგიურად. 

ქცევის კატეგორიის ტიპოლოგიური ანალიზის שესახებ აზრთა 
სხვადასხვაობა არსებობს: 1. უჭირთ იმის გარკვევა, თუ როგორ უნ-
და დახასიათდეს ქცევა ტიპოლოგიური თვალსაზრისით (მ. ჰასპელ-
მათი); 2. ქცევა שეიძლება განვიხილოთ როგორც აპლიკატივის კერ-
ძო שემთხვევა (ვ. პლუნგიანი; שდრ. ლაზურისათვის რ. ლაკრუას שე-
ხედულება); 3. საשუალი გვარის ერთ-ერთი ტიპი (ს. კემერი); 4. ქცე-
ვა (resp. ვერსია) წარმოადგენს ცალკე ტიპოლოგიურად ღირებულ 
გრამატიკულ კატეგორიას (ი. მელჩუკი). 

სემანტიკური თვალსაზრისით, ქცევის მორფოლოგიური მაჩ-
ვენებლები (/Ø-/, /ა-/, /უ-/, /ი-/ მორფები) უკავשირდება ნეიტრა-
ლურ, საზედაო (resp. ლოკატიურ), საობიექტო (resp. ბენეფაქტივი) 
და სასუბიექტო (resp. ავტობენეფაქტივი, იგივე ირიბი რეფლექ-
სივი) მნიשვნელობებს. ამათგან ბენეფაქტიური და ლოკატიური 
მნიשვნელობები აპლიკატივის ზოგადტიპოლოგიური კატეგორიის 
მნიשვნელობებს განეკუთვნებიან, ხოლო ავტობენეფაქტივი საשუ-
ალი გვარის ერთ-ერთ ტიპს წარმოადგენს. 

სინტაქსური თვალსაზრისით, ქცევა არ განეკუთვნება აპლი-
კატივის პროტოტიპურ שემთხვევას: პროტოტიპური აპლიკატივი 
გამოხატავს უბრალო დამატებით გამოხატული აქტანტის დაწინა-
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ურებას პირდაპირი ან პირველადი დამატების ფუნქციამდე (ლ. 
კულიკოვი, პ. ფარელი, რ. დიქსონი), მაგრამ თუ გავაფართოებთ 
განმარტებას (ისევე, როგორც რ. ლაკრუას ნაשრომשი), მაשინ აპ-
ლიკატივი უნდა გავიგოთ, როგორც უბრალო დამატების ნების-
მიერი სახის დაწინაურება (რ. დიქსონი, ა. აიხენვალდი).  

მორფოლოგიური თვალსაზრისით, ქართულשი როგორც აპლი-
კატიური, ისევე საשუალი გვარის მნიשვნელობები მორფოლოგიურად 
განეკუთვნებიან ერთსა და იმავე გრამატიკულ კატეგორიას, 
რადგანაც ერთი და იმავე სიტყვაფორმის ფარგლებשი ოთხი მორ-
ფოლოგიური მაჩვენებლიდან ვლინდება მხოლოდ ერთ-ერთი მათგანი; 
ამასთანავე, მათი გამოვლინება ობლიგატორულია (resp. სავალდებუ-
ლოა): არ არსებობს ზმნური სიტყვაფორმა ქცევის მაჩვენებლის გარე-
 ნული კატეგორიის ფლექსიურობას და არაשე, რაც მიუთითებს აღნიש
დერივაციულობას მორფოლოგიური თვალსაზრისით. 

ქცევის გრამატიკული კატეგორია ქართულשი უნდა განვიხი-
ლოთ როგორც ორი ზოგადტიპოლოგიური კატეგორიის (აპლიკა-
ტივი და საשუალი გვარი) კონკრეტული გამოვლინება ერთ გრამა-
ტიკულ კატეგორიად, რომლის მთავარ სინტაქსურ ფუნქციას, ერ-
თი მხრივ, წარმოადგენს ვალენტობის კლება-მატება (რ. ასათი-
ანი), ხოლო, მეორე მხრივ, აპლიკატივისა და საשუალი გვარის 
მნიשვნელობათა და ფუნქციათა გამოხატვა როგორც მორფოლო-
გიური მაჩვენებლებით, ასევე სინტაქსურად.  

Zurab Baratashvili 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

TOWARDS THE TYPOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE 

GRAMMATICAL CATEGORY OF VERSION 

In  order  to  provide  a  full  typological  characterization  of  any  gram‐

matical  category  it  is  necessary  to  discuss  it  according  to  the  cor‐
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respondence between different  linguistic  levels:  i.e. how  semantic pecu‐

liarities map onto syntactic  functions and how  these categories are mor-

phologically marked. 

There are different approaches about the analysis of the category of versi-

on, namely: 1. it is difficult to elucidate how to characterize Version from the ty-

pological standpoint (M. Haspelmath); 2. version can be considered as a parti-

cular instance of applicative (V. Plungian; cf. the viewpoint for the Laz language 

by R. Lacroix); 3. Version is one of the types of middle voice (S. Kemmer); 4. Ver‐

sion is a separate typologically valid grammatical category (I. Mel’čuk). 

Semantically, the morphological markers (/Ø‐/, /a‐/, /u‐/, /i‐/ morphs) 

of version are connected to neutral, locative, objective (resp. benefactive), 

and  subjective  (self‐benefactive,  id.  indirect  reflexive) meanings.  Out  of 

these meanings,  benefactive  and  locative  belong  to  the meaning  of  the 

cross‐linguistic  category of applicative, and  the  self‐benefactive  is one of 

the type of the middle voice. 

Syntactically, version does not belong to the prototypical  instance of 

applicative:  the  prototypical  applicative  expresses  the  promotion  of  an 

oblique object to the function of the direct or primary object (L. Kulikov, P. 

Farrell, R. M. W. Dixon); but if the definition is extended (as it is presented 

in the paper by R. Lacroix) then applicative can be understood as any pro‐

motion of the oblique object (R. M. W. Dixon, A. Y. Aikhenvald). 

Morphologically, both middle and applicative meanings belong to the 

same grammatical category as out of the four morphological markers, only 

one  is manifested  in  the  same word‐form. Herewith,  their appearance  is 

obligatory: a verbal word‐form does not exist without a versional marker, 

that  indicates to the  inflectionality and not derivationality of the category 

according to morphology. 

In Georgian,  the  grammatical  category of  version  should be  consid‐

ered as  the particular  instance of  two cross‐linguistic categories  (applica‐

tive and middle voice) manifested in a single grammatical category, whose 

main syntactic function, on the one hand, is the change of valency (R. Asa‐

tiani), and, on  the other hand,  the meanings and  functions of applicative 

and middle voice are conveyed both morphologically and syntactically. 
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მაია ბარიხაשვილი 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი/ 

თბილისი/საქართველო 

ელენე ნაპირელი  
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი/ 

თბილისი/საქართველო 

ჴ ფონემის დისტრიბუციის შესახებ ფერეიდნულში 

(ერთი მთქმელის მიხედვით) 

ფერეიდნულ დიალექტשი שემონახულ არქაიზმებს שორის, ჩვენ-
თვის საინტერესო აღმოჩნდა ჴ თანხმოვანი და მისი კვლევა სხვა 
ქართული დიალექტების მოცემულობასთან שეპირისპირებით. 

ძველ ქართულשი ჴ და ხ დამოუკიდებელი ფონემები იყო. ახალ 
ქართულשი მხოლოდ ხ მოგვეპოვება. ქართული ენის კახურსა და 
ინგილოურ დიალექტებשი ჴ ფონემა ძირითადად იმ სიტყვებשი იხ-
მარება, სადაც ძველ ქართულשი გვქონდა. ანალოგიური დებულე-
ბა მთის დიალექტების მიმართ წამოაყენა ა. שანიძემ.  

ჴ და ხ ფონემათა დისტრიბუციის თვალსაზრისით ქიზიყურשი 
არ მომხდარა პრინციპული ცვლილებები ძველ ქართულთან მი-
მართებით. ხმოვანთა და სონორ თანხმოვანთა მეზობლობაשი ქიზი-
ყურשიც ხ/ჴ მონაცვლეობას გვიჩვენებს. აქაც, ისევე როგორც ძველ 
ქართულשი, იქმნება ამ ფონემათა დისტრიბუციის გადამკვეთი 
ველი, რაც ურთიერთჩანაცვლების საשუალებას აძლევს მათ.  

როგორც უკვე აღვნიשნეთ, ფერეიდნულმა დიალექტმა დღემდე 
 ემოინახა არქაული ფონემა ჴ, რომლის დისტრიბუციის და ზოგადადש
დიალექტის ფონეტიკის, მორფოლოგიისა და სინტაქსის שესახებ 
მწირი სამეცნიერო ინფორმაცია მოგვეპოვება. ქართული დიალექ-
ტების კორპუსשი ჴ-ს שემცველობით 2023 სიტყვა-ფორმა მოვიძიეთ. 
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აქედან 260 ფერეიდნულשია დადასტურებული. დასახელებულ დია-
ლექტשი ჴ გვხვდება როგორც სახელებשი, ასევე ზმნებשიც.  

ფერეიდნული დიალექტის ვიდეო-აუდიო და ტექსტურ მასა-
ლაზე დაყრდნობით ჩვენ ვიკვლევთ ჴ ფონემის გამოყენების שემ-
თხვევებს. უნდა აღინიשნოს, რომ ერთსა და იმავე მთქმელთან ჴ 
ფონემას ხשირად ხ ენაცვლება, ხან გარდამავალი ბგერა ისმინება. 
ამიტომ ჩვენ שევეცადეთ პრაატის პროგრამის მიხედვით დაგვე-
ზუსტებინა ფონემის იდენტურობა.  

მოხსენებაשი ვრცლად ვისაუბრებთ ჴ ფონემის დისტიბუციაზე 
ფერეიდნულשი და ასევე პრაატის პროგრამის მიხედვით წარმო-
ებულ კვლევაზე. 

Maia Barikhashvili  

TSU Arn. Chikobava institute of linguistics/ 

Tbiilsi/ Georgia 

Elene Napireli 

TSU Arn. Chikobava institute of linguistics/ 

Tbiilsi/ Georgia 

DISTRIBUTION OF THE PHONEME Q IN FEREYDANIAN 

(According to One Narrator) 

Fereydan  is  an  Iranian  province  in  Isfahan  region  (Shahrestan  –  an 

administrative unit) according to the data of 1980. The Fereydanian Geor‐

gians are the successors of those who were expatriated by Iran Shah (Shah 

Abbas  I)  from Georgia’s Kakheti, Kiziki and Saingilo  regions  to  Iran at  the 

beginning of the 17th century.  

The  features  of  Fereydanian  is  of  utmost  importance  in  terms  of 

studying the history of Georgian dialects as well as the internal rules of the 

language  development  as  Fereydanian  keeps  the main  characteristics  of 

Kakhetian‐Ingilo dialect  from  the 17th century. As a  result of evolution  it 
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also obtained the new ones that have  independently emerged  in a whole 

set of Georgian dialects (B. Jorbenadze, Georgian Dialectology).  

According to the archaisms preserved in Fereydanian dialect (perman‐

sive, the ending‐es  in past  imperfect and perfect tenses, the ending  ‐is  in 

passive  voice  of  the  present) Q  sound  could  be  perceived  as  similar  to 

other mountainous dialects (Tushetian, Khevsuretian, Mokhevian). But this 

archaism is not any specific. Eastern lowland dialects could also be charac‐

terized with all this. They lost it but the mountainous parts of the country 

preserved  them. Therefore, one and  the  same  feature  (archaism)  should 

be differently assessed  in mountainous and  lowland  (Kizikian,  Ingilo) dia‐

lects. The latter are of utmost significance in terms of researching the Fer‐

eydanian genealogy.  

As far as we know, Q and X were different, independent phonemes in 

the old Georgian language. We have only the phoneme X in new Georgian.  

In Kakhetian and  Ingilo dialects of the Georgian  language the Q pho‐

neme is used in those words as it was in old Georgian. The same viewpoint 

regarding the mountainous dialects was raised by A. Shanidze.  

No basic changes have been occurred  in Kiziki dialect  in terms of the 

distribution of the phonemes Q and X. We see their interchange when be‐

ing with vowels and sonorous consonants  in words. Here, as  in old Geor‐

gian, a joint field of the distribution of these phonemes is created that al‐

lows them to interchange each other.  

The reason of the interchange lays in the Old Georgian language (the 

entire language system) phonemic structure and is stipulated by the iden‐

tity  of  the  fields  of  the  given  phonemes.  As  a  result  of  a whole  set  of 

changes  at  the modern  stage  of  development  of  the Georgian  language 

(primarily,  disappearance  of  the Q  phoneme)  contraposition  of  the Q/X 

phonemes vanished  in  the  language phonemic structure. But several dia‐

lects still kept  this peculiarity of  the old Georgian  language structure  (M. 

Tandashvili, Morphological Analysis of Kakhetian Dialect, 1998).  

On the basis of various scientific works we have described the Q pho‐

neme distribution in the Georgian dialects.  
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As  stated above,  the aforementioned dialect has kept  the Q archaic 

phoneme,  but  information  on  its  distribution  and  dialectics  phonetics, 

morphology and syntax is scarcely available.  

We have  found 2023 word‐forms  containing  the phoneme Q  in  the 

Georgian dialectal  corpus. 260 out of  them have been attested  in Ferey‐

danian. The Q phoneme can be found in nouns as well as verbs.  

Based on the video‐audio and text materials of Fereydanian dialect we 

are  studying  the  cases of using  the Q phoneme.  It  should be noted  that 

theQ phoneme often replaces x when used by one and the same narrator. 

Sometimes a transitional sound can be heard. Therefore, we have tried to 

apply  the material  processed  by  Z.  Purtskhvanidze  and  specify  the  pho‐

neme identity by means of the Praat program.  

The issue of the distribution of the phoneme Q in Fereydanian and the 

research  conducted  according  to  the  Praat  program  will  be  widely  dis‐

cussed in the present paper. 
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ლევან ბებურიשვილი 
ფილოლოგიის დოქტორი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

ვაჟა-ფშაველას ჰუმანიზმი 

ქართველი მკითხველის ცნობიერებაשი ვაჟა-ფשაველამ თავი 
დაიმკვიდრა, როგორც გამორჩეულად ჰუმანისტმა მწერალმა. 
საინტერესოა, თუ როგორ იხატება ადამიანთა שორის საურთიერ-
თო ეთიკის პრინციპები მწერლის שემოქმედებაשი, რა უმთავრეს 
ფუნდამენტს ეფუძნება ვაჟას ნორმატიული ეთიკა. 

ვაჟა-ფשაველას მიხედვით, ამქვეყნად ყოველგვარი მשვენი-
ერებისა და სათნოების საძირკველი სიყვარულის ყოვლისმომ-
ცველი გრძნობაა. განუზომელია მისი კოსმიური მნიשვნელობა. 
სწორედ ამ გრძნობის ძალა ასულდგმულებს სამყაროשი სიცო-
ცხლის ყველანაირ გამოვლინებას. პოეტის თქმით, სიყვარულის 
ნიჭი ღვთისაგან ადამიანთათვის ბოძებული უდიდესი წყალობაა, 
სამყაროს ჰარმონიის, სიცოცხლის მარადიული განשლა-გაფურ-
ჩქვნის უპირველესი საფუძველი. 

ვაჟა-ფשაველას ეთიკური მრწამსის გასააზრებლად მნიשვნე-
ლოვანია იმის ნათელყოფა, თუ როგორაა წარმოდგენილი მტრის 
კონცეპტი მწერლის მხატვრულ ნააზრევשი. ვაჟას პოეზია გან-
მსჭვალულია ჰუმანიზმის, საყოველთაო სიყვარულისა და სიბრა-
ლულის სულისკვეთებით, ამასთანავე, აღსანიשნავია, რომ პოე-
ტის არაერთ თხზულებაשი თავს იჩენს שურისძიების მოტივიც. 
ვაჟას ეთიკური მრწამსის საყრდენი ქრისტიანული მოძღვრებაა. 
მწერლის გმირები პირადი მოწინააღმდეგისადმი მიმტევებელნი 
არიან, სამשობლოს მტრისადმი კი – დაუნდობელნი. 

მტრისადმი მტრულად მოქცევას, ვაჟა-ფשაველას აზრით, ამ-
ართლებს ადამიანის ღირსებისა და თავმოყვარეობის ისეთი שე-
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ლახვა, რომელიც არავის ეპატიება. שურისგება გამართლე-
ბულია, აგრეთვე პატრიოტული მიზანდასახულობით. პოემა 
„სისხლის ძიებაשი“ ვაჟა გვიჩვენებს სისხლის აღების იმ სოცია-
ლურ ფუნქციასაც, რომელიც მას ერთ დროს ჰქონდა, კერძოდ – 
მართლმსაჯულების განხორციელების ფუნქციას. 

მტრისადმი მტრულად დახვედრის, დამპყრობელზე שურის-
ძიების მოტივი თანმიმდევრულადაა გატარებული პოემა „ბახ-
ტრიონשი“. ნაწარმოების გმირები ანთებულნი არიან שურისგების 
წყურვილით, ოღონდაც ეს გრძნობა უცხოტომელთადმი თავის-
თავადი სიძულვილის ნიადაგზე კი არაა წარმოשობილი, არამედ 
მათი არაადამიანური სისასტიკით, ქართველთა პიროვნული, ერ-
ოვნული და რელიგიური ღირსების გათელვის აურაცხელი ფაქ-
ტითაა მოტივირებული. 

საგულისხმოა, რომ სწორედ ამ პოემაשი, რომელიც, თუ שეიძლება 
ითქვას, სუნთქავს שურისძიებით, ლირიკული გადახვევის სახით მწე-
რალს שემოაქვს თანაგრძნობისა და სიბრალულის მოტივი („მკვდარია 
უგრძნობი კაცი...“). კაცთმოყვარეობის უღრმესი გრძნობა ასხივოს-
ნებს ბერი ლუხუმის მხატვრულ სახეს. ნაწარმოების ფინალשი ლუხუმს 
გველის საოცარი თანაგრძნობა ხვდება სწორედ იმის გამო, რომ თავა-
დაც იმავე არაჩვეულებრივი უნარითაა დაჯილდოებული. 

ვაჟა-ფשაველას გმირები მაღლდებიან მტრისადმი თავისთავადი 
სიძულვილის გრძნობაზე. მათ აქვთ უნარი, დაინახონ და დააფასონ 
მოწინააღმდეგის ღირსება. მიუხედავად რელიგიური და ეთნიკური 
განსხვავებისა, ვაჟას პერსონაჟები სულიერ სიახლოვეს ჰპოვებენ 
ერთმანეთთან. ვაჟა-ფשაველა გვიჩვენებს ადამიანური ყოფის იმ 
ტრაგიზმს, რომ სამწუხაროდ ხשირად ღირსებითა და ვაჟკაცობით 
სწორფერი რაინდები მტრულ ბანაკებשი ირიცხებიან. ამიტომაც שე-
გვახსენებს დიდი პოეტი „ერთურთის დანდობის“ აუცილებლობას. 
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Levan Beburishvili 

Doctor of Philology 

/ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 
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HUMANISM IN VAZHA PSHAVELA’S LITERARY WORKS 

In the awareness of the Georgian people Vazha Pshavela established 

himself as the distinctively humanist writer. In Georgian literary criticism it 

is noted  that  in Vazha Pshavela’s creative writings humanism  is  raised  to 

the cosmic height.  It  is  interesting, how the communicative ethics among 

the people is presented in Vazha Pshavela’s writings. 

For understanding Vazha Pshavelas ethical beliefs,  it  is  important  to 

consider the concept of Enemy  in his  literary writings. Vazha Pshavela de‐

clared  the  love  to be  the boundless  feeling, which doesn’t  recognize  the 

religious and ethnical borders, but at the same time the highly significant 

place is occupied by the theme of the revenge in his creative works.  

The  idea of meeting  the enemy with hostility  is  clearly expressed  in 

the poem “Bakhtrioni”. Here the revenge is motivated by the fact of insult‐

ing  the personal, national and  religious dignity.  In Vazha Pshavela’s writ‐

ings the act of revenge, having been conditioned by the patriotic motiva‐

tion,  is originated  in the defensive  instinct, but  in the process of develop‐

ment it assumes the social function and the latter turns into the main driv‐

ing force of its. That’s why, it becomes the universally acknowledged moral 

norm, which  is  handed  down  from  generation  to  generation.  It’s worth 

considering that in the same poem the sense of revenge is balanced by the 

motivation for the feeling of compassion: “The senseless man is dead, he is 

even much more  horrific  than  the  dead”.  “The  end  of  “Bakhtrioni”  and 

“Host and Guest” are similar: in both of the stories the hostility, the thirst 

of blood and cruelty existing in life are defeated by the sympathy and soli‐

darity in the fantastic‐ mythical and ideal fields. 
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ვანო ბერიკიשვილი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

ანტიოქიის საპატრიარქო  

XVII საუკუნეში 

(უნიის წარმოქმნის საკითხისათვის) 

XVII საუკუნე მეტად საინტერესო პერიოდია აღმოსავლეთის 
საქრისტიანოსათვის, განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს ან-
ტიოქიის საპატრიარქო, რომლის წიაღשიც არაერთი მნიשვნელო-
ვანი ფაქტი მოხდა მოცემულ ეპოქაשი, ასევე მოღვაწეობდა მრავა-
ლი გამორჩეული ფიგურა. 

მუსლიმთა მიერ ბიზანტიის იმპერიის ტერიტორიების დაპყრო-
ბის שედეგად ანტიოქიის გავლენა თანდათანობით שესუსტდა, ხოლო 
XVII საუკუნისათვის ოსმალთა ხელשი ანტიოქიის ქრისტიანები მეტად 
რთულ მდგომარეობაשი აღმოჩნდნენ. ეს პრაქტიკულად თანაბრად 
ეხება ალექსანდრიას, იერუსალიმისა და თვით კონსტანტინოპოლ-
საც კი. ამ საპატრიარქოთა ძლევამოსილება ისტორიას ჩაბარდა. ან-
ტიოქიის პატრიარქთა რეზიდენციამ დაკნინებული თეოპოლისიდან, 
„საღმრთო ქალაქიდან“, დამასკოשი გადაინაცვლა. 

XVII საუკუნეשი აღმოსავლეთის საქრისტიანოשი განსაკუთრე-
ბით გააქტიურდნენ კათოლიკე მისიონერები. რომის ეკლესია 
ცდილობდა, უნიაზე დაეთანხმებინა პრაქტიკულად ყველა კონფე-
სიის წარმომადგენელნი. ერთადერთი კონფესია, რომელმაც უნია 
მთლიანად მიიღო, მარონიტების ეკლესიაა. დანარჩენ კონფესიებ-
-ი მოხდა გაყოფა: დიდმა ნაწილმა ტრადიციული გზა არჩია, ნაწიש
ლი კი რომის იურისდიქციაשი שევიდა, მაგალითად, არსებობენ მო-
ნოფიზიტი გრიგორიანელი სომხები და უნიატი კათოლიკე სომ-
ხები, იგივე ითქმის იაკობიტებზე, ნესტორიანელებზე (ასურელ-
ქალდეველებზე). აღმოსავლეთשი მართლმადიდებელთა שორის 
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მხოლოდ და მხოლოდ ანტიოქიის საპატრიარქოשი שეძლეს მისიო-
ნერებმა უნიატობის שეტანა. ანტიოქიის მელქიტური საპატრიარ-
ქო გაიყო, ვინაიდან მელქიტთა ერთმა ნაწილმა რომის იურის-
დიქცია აღიარა. 

ანტიოქიის საპატრიარქოს გაყოფა აქტიურმა მისიონერულმა 
საქმიანობამ გამოიწვია. იმავდროულად ნათელია, რომ მელქიტთა 
უმრავლესობა მართლმადიდებლობის ერთგული დარჩა, რაשიც გა-
დამწყვეტი როლი ითამაשა მაკარი ანტიოქიელის პოზიციამ. 

 ნაשრომשი მიმოხილულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა: დასავ-
ლური ქრისტიანული მისიები აღმოსავლეთשი XVII საუკუნეשი, მათი 
საქმიანობა მელქიტთა, იაკობიტთა, მარონიტთა, სომეხთა და ასუ-
რელ-ქალდეველთა שორის, საპატრიარქო უნიის გზაზე მაკარი ანტი-
ოქიელის ზეობამდე, ძალაუფლებისათვის ბრძოლა მელქიტთა שორის 
(1611–1628), ეგნატე III ატიას (1628-1634) ზეობა, მელეთიოს კარმას 
მოღვაწეობა (მიტროპოლიტობა /1612-1634/ და პატრიარქობა /1634-
1635/), ექვთიმე III-ის (1635-1647) ზეობა, მაკარი ანტიოქიელის ზეობა 
(1647–1672) და უნიის უარყოფა, მაკარის მოღვაწეობა მართლმადი-
დებლურ ქვეყნებשი მეორე ვიზიტამდე, მაკარი ანტიოქიელის მეორე 
ვიზიტი მართლმადიდებლურ ქვეყნებשი. 

ამ საკითხებთან დაკავשირებით დიდძალი სამეცნიერო ლი-
ტერატურა არსებობს. წინამდებარე ნაשრომשი მოცემულია მცდე-
ლობა, წარმოდგენილ იქნას ანტიოქიის საპატრიარქოს გაყოფის 
წინაპირობები და წარმოჩინდეს ამ საკითხთან მიმართებაשი არსე-
ბული განსხვავებულ ისტორიოგრაფიათა მონაცემები. 
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THE PATRIARCHATE OF ANTIOCH IN THE XVII CENTURY  

(Towards the Question of the Rise of the Union) 

The 17th century  is a very  interesting period  for the Christian Orient. 

The  Patriarchate  of  Antioch  deserves  a  special  interest,  as  a  number  of 

important events occurred  there at  that  time and many outstanding per‐

sonalities developed their activities. 

After the Islamic conquest of the territories of the Byzantine Empire the in‐

fluence of Antioch gradually ceased and by the 17th century under the Ottoman 

rule  the Christians of Antioch  found  themselves  in a difficult  situation. This  is 

equally true  for Alexandria,  Jerusalem and Constantinople  itself. The power of 

these Patriarchates came to an end. The residence of the Patriarchs of Antioch 

was transferred from the declined “Theopolis” to Damascus. 

The Catholic missionaries became especially active in the Christian Orient 

in the 17th century. The Church of Rome tried to convince practically the mem‐

bers of all the confessions to agree with the union. The only confession, which 

entirely received the union, was the Maronite Church. In the rest of the com‐

munities  a  division  took  place,  the majority  preferred  the  traditional  road, 

while some of them entered the jurisdiction of Rome, for example, there exist 

pre‐Chalcedonian Gregorian  Armenians  and  uniate  Catholic  Armenians,  the 

same can be said about  Jacobites and Nestorians  (Assyro‐Chaldeans).  In  the 

Middle East among the Greek Orthodox (Melkite) Patriarchates the missionar‐

ies could introduce the union only in Antioch. The Patriarchate of Antioch was 

divided, because certain part of the Melkites embraced the union. 

The split of the Patriarchate of Antioch was a result of active mission‐

ary activities, at the same time, it is obvious, that the majority of the Mel‐



  73

kites remained faithful to Greek Orthodoxy and the decisive part in it took 

the position of Makarius ibn az‐Za‛īm. 

The  following  issues  are  discussed  in  the  present  paper:  Western 

Christian missions  in the Orient  in the 17th century, their activities among 

the Melkites,  Jacobites, Maronites, Armenians and Assyro‐Chaldeans;  the 

Patriarchate of Antioch on  the way  to  the union before Makarius  ibn az‐

Za‛īm’s term, the struggle for power among the Melkites (1611‐1628), Eg‐

natius  III  Attiya  as  a  Patriarch  (1628‐1634),  the  activities  of Melethyios 

Karma (as a Mitropolite /1612‐1624/ and as a Patriarch /1634‐1635/), the 

term of Euthimios  III  (1635‐1647) and Makarius’ activities before his sec‐

ond visit to the Christian countries, finally, his second visit to the Christian 

countries and rejection of the union. 

The vast  scholarly  literature exists  towards  the above mentioned  is‐

sues. In the given paper there is an attempt to present the reasons of the 

split within the Patriarchate of Antioch and to make evident controversial 

data in the various historiographies about the division under question. 
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სალომე ბობოხიძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

პოსტსაბჭოთა ეპოქის რეცეფცია 

ნაირა გელაშვილისა და კრისტა ვოლფის რომანებში 

მეოცე საუკუნის 90-იან წლებשი საბჭოთა კავשირის დაשლისა 
და ბერლინის კედლის დანგრევის שემდეგ საქართველოსა და აღ-
მოსავლეთ გერმანიის საზოგადოება ერთნაირმა שიשმა, გაუცხო-
ებამ და დაბნეულობამ მოიცვა, ეს იყო שიשი მომავლისა, რომელიც 
არავინ იცოდა, რას უქადდა ქვეყანას. ამ მოვლენებმა სრულიად 
  .ეცვალა ადამიანთა ცხოვრება, მათი მიზნები, ოცნებებიש

ამ მხრივ, საყურადღებოა ორი რომანის: გერმანელი მწერლის, 
კრისტა ვულფის „ანგელოზების ქალაქისა“ და ნაირა გელაשვილის 
„პირველი ორი წრე და ყველა სხვა“ שედარება. ორივე ავტორის 
ტექსტების ცენტრალური პრობლემა გარდამავალი ეპოქის საზო-
გადოების ტრაგიკული მდგომარეობის წარმოჩენაა. 

საინტერესოა, რომ რომანებשი მხატვრულ გამონაგონთან ერ-
თად დიდია ავტობიოგრაფიული ნარატივის წილი. რა თქმა უნდა, 
არც ერთი მათგანი არაა დოკუმენტური ჟანრის ტექსტი, თუმცა 
ეს ის שემთხვევებია, როდესაც დოკუმენტების, ასევე ავტორისე-
ული ხედვებისა და ტკივილების ერთიანობა თავიდან განგვაცდე-
ვინებს მკითხველს ამ ორი პოსტსოციალისტური ქვეყნის არეულ 
თავგადასავალს. 

როდესაც გარეთ, სამყაროשი ახალი ქვეყნები იბადება თუ ერ-
თმანეთს ერწყმის, ამ რომანების გმირებმა თითქოს ნაჭუჭשი 
მოიქციეს თავი, თავიანთი სამყარო שექმნეს და იმ სამყაროდან აკ-
ვირდებიან გარეთ მიმდინარე მოვლენებს, თუ კრისტა ვოლფის 
-ორებით, ამეשობლოდან მოשი ეს სამყარო თავისი სამשემთხვევაש
რიკის שეერთებული שტატების ერთ-ერთი ქალაქשი – ლოს ანჯე-
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ლესשია, ნაირა გელაשვილის რომანის გმირები ქვეყნის שიგნით, 
მოვლენების ეპიცენტრשი, „მთარგმნელობით კოლეგიაשი“ მუשა-
ობენ და სწორედ ამ שენობიდან ადევნებენ თვალს, თუ როგორ 
იცვლება ირგვლივ ყველაფერი. 

მოხსენების მიზანია, თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეო-
ბითი მეთოდოლოგიების მოשველიებით დაადგინოს ლიტერატუ-
რული პარალელები, მსოფლმხედველობრივი და ესთეტიკური კავ-
 ირები გარდატეხის პერიოდის გერმანელი მწერლის – კრისტაש
ვოლფისა და პოსტსაბჭოთა ეპოქის ქართველი მწერლის – ნაირა 
გელაשვილის რომანებשი. 

Salome Bobokhidze  

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

 Tbilisi/Georgia 

RECEPTION OF THE POST‐SOVIET EPOCH IN THE NOVELS OF 

CHRISTA WOLF AND  NAIRA GELASHVILI 

In the 1990s, after the collapse of the Soviet Union and the fall of Ber‐

lin wall,  Georgian  and  German  societies were  in  similar  situation.  They 

were engulfed by the similar fear, chaos, and confusion. It was the fear of 

the  future, which no one  knew what would bring  to  the  country.  These 

events drastically altered the lives of people, their dreams and goals. 

From this point of view  it  is  interesting to compare two novels, “City 

of  angels” by German writer Christa Wolf  and  “The  first  two  circles  and 

everything else” by Georgian writer Naira Gelashvili. The central problem 

for both writers is to show the tragedy of transitive society. 

It  is  interesting  that  in  these novels  together with  fiction  there  is  a 

huge  part  of  autobiographical  narrative.  Of  course  none  of  them  is  a 

documentary  text  but  these  are  the  cases when  the  unity  of  the  docu‐

ments, the visions and pain of the authors make the reader experience the 

deranged adventure of these two post‐ soviet countries again. 
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When  in the outside world the new countries are being born or two 

countries being merged into one, the characters of these novels decided to 

lock  themselves  into  shell,  create  their  own  universe,  and  observe  the 

events taking place outside from this universe. If in the case of Christa wolf 

this universe is far from her home, in one of the cities in USA – Los Angeles, 

the Characters of the novel by Naira Gelashvili are inside the country at the 

very  centre of events, working  in  “Translator’s  collegium” and  looking at 

how everything changes around them. 

Our  aim  is  to  analyze,  and  as  a  result  find  the  literary parallels be‐

tween  the  novels  of  Georgian  and  German writers,  ideal  and  aesthetic 

connections using the modern methods of literary studies. 
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ეთერ ბოკელავაძე  
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

საქართველოსა და იერუსალიმის მართლმადიდებელ 

ეკლესიათა ურთიერთობები XX საუკუნის 70‐80-იან წლებში 

საქართველოსა და იერუსალიმის მართლმადიდებელ ეკლესი-
ათა ურთიერთობები სათავეს ჯერ კიდევ ადრექრისტიანულ ეპო-
ქაשი იღებს. საერთო სარწმუნოებრივმა ტრადიციებმა მჭიდროდ 
დააკავשირა ერთმანეთთან ქრისტეს ორი მოციქულის (წმინდა 
იაკობისა და ანდრია პირველწოდებულის) საყდარი. ადრეשუასაუ-
კუნეებიდანვე ქართველი ბერები მნიשვნელოვან როლს ასრულებ-
დნენ წმინდა მიწაზე სამონასტრო ცხოვრების განვითარების საქ-
მეשი, რაც ქართული საეკლესიო-კულტურული სავანეების დაარ-
სებასაც გულისხმობდა. 

ქართველ და იერუსალიმის საეკლესიო მოღვაწეთა ურთიერ-
თობები, გარდამავალი ინტენსივობით, მრავალი საუკუნის განმავ-
ლობაשი გაგრძელდა. თუმცა, რთული საერთაשორისო თუ שიდაპო-
ლიტიკური ვითარების გამო, დროთა განმავლობაשი, ქართველთა 
პოზიციები წმინდა მიწაზე שესუსტდა. XIX საუკუნიდან კი საქარ-
თველოს ეკლესიის რუსეთის ეკლესიის დაქვემდებარებაשი გადას-
ვლის, ხოლო მოგვიანებით, ქვეყანაשი არსებული საბჭოთა რეჟი-
მის პირობებשი, იერუსალიმის ეკლესიასთან ურთიერთობების აღ-
დგენის ყოველგვარი მცდელობა უשედეგოდ დასრულდა.  

ორ უძველეს სამოციქულო ეკლესიას שორის ისტორიული ურ-
თიერთობების აღდგენაზე მუשაობის დაწყება მხოლოდ გასული სა-
უკუნის 70-იანი წლების მიწურულსა და 80-იანი წლების დასაწყისשი 
გახდა שესაძლებელი, რაც უმთავრესად, საქართველოს კათო-
ლიკოს-პატრიარქის, ილია II-ის სახელთან არის დაკავשირებული.  
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მოცემულ ნაשრომשი განხილული გვაქვს საქართველოს კა-
თოლიკოს-პატრიარქის, ილია II-ის ღვაწლი საქართველოს ეკლე-
სიის იერუსალიმის საპატრიარქოსთან ტრადიციული ურთიერთო-
ბების აღდგენის საქმეשი; ორმხრივი ვიზიტები; დიალოგი წმინდა 
მიწაზე არსებულ ქართველთა ისტორიული, ჯვრის მონასტრის 
დაბრუნების საკითხის ირგვლივ; ურთიერთობა ისრაელის ხელი-
სუფლებასთან და საქართველოსა და იერუსალიმის სასულიერო 
და აკადემიურ მოღვაწეთა ურთიერთთანამשრომლობის განახლე-
ბის ტენდენციები. שეფასებული გვაქვს ყოველივე აღნიשნულის 
მნიשვნელობა, როგორც საქართველოს ეკლესიის, ისე საქართვე-
ლოსა და იერუსალიმის ეკლესიათა שორის ურთიერთობებისა და 
საქართველოსა და ისრაელის სახელმწიფოთა שორის ურთიერთო-
ბების ისტორიაשი.  

Eter Bokelavadze 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

RELATIONS BETWEEN ORTHODOX CHURCHES OF GEORGIA 

AND JERUSALEM IN 70‐80S OF THE XX CENTURY 

Relations between Orthodox Churches of Georgia and Jerusalem start 

in  the  early  Christian  era.  The  common  faith  traditions  have  connected 

closely Christ's two disciples’ (St. Jacob and Andrew the First) churches to 

each other. In  Early Middle Ages Georgian monks played an important role 

in the development of monastic life on the holy land which meant forming 

of the Georgian ecclesiastical and cultural habitats. 

Relations  between  Georgians  and  the  church  pilgrims  of  Jerusalem 

continued  for many centuries. However, due  to  the difficult  international 

or internal political situation, the positions of Georgians had waned. Since 

the XIX  century,  the Church of Georgia was  subordinated  to  the Russian 
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Church, and later, in the conditions of the Soviet regime in the country, all 

attempts to restore relations with the Church of Jerusalem resulted vain. 

The restoration of historical relations between the two ancient Apos‐

tolic Churches became possible only at the end of the 70s and early 80s of 

the  last  century  which  is  mainly  related  to  the  Catholicos‐Patriarch  of 

Georgia – Ilia II. 

In  this work we have  reviewed  the accomplishments of  the Catholi‐

cos‐Patriarch of Georgia – Ilia II, who greatly contributed to the restoration 

of traditional relations between Georgian and Patriarchate of Jerusalem, in 

order to make bilateral visits, conduct dialogue regarding the return of the 

historical,  Jvari Monastery of Georgians on the Holy Land, and build rela‐

tions with  Israeli  government,  to  renew  cooperation  between  Georgian 

and  Jerusalem  clerical and academic  figures. We have evaluated  the  im‐

portance of  this  as  the  relationship between  the Church of Georgia  and 

Churches of Georgia and Jerusalem, the history of relations between Geor‐

gia and Israel. 
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ზურაბ ბოლქვაძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

თანამედროვე საზოგადოების ლინგვისტური 

განზომილებების ინტერპრეტაცია 

გლობალიზაციის ეპოქაשი ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
განვითარებამ და საინფორმაციო ნაკადების ზრდამ მნიשვნე-
ლოვანი ბიძგი მისცა სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებასა 
და არსებული მიზანდასახულობების და שეხედულებების ახლე-
ბურ שეფასებასა და გააზრებას. ფაქტია და שეუქცევადი პროცესი, 
რომ თანამედროვე კონსტელაციები სოციუმის ლინგვისტურ გან-
ზომილებაზე რელევანტურად აისახება. ტექნოლოგიების ინტეგრა-
ციამ ყოფით და ოფიციალურ სფეროשი ლინგვისტიკის სივრცე მო-
დერნისტული ელემენტებით გაამდიდრა და გაამრავალფეროვნა. 

თანამედროვე საზოგადოება, რომელსაც სტრუქტურირებუ-
ლი მთლიანობის სახე აქვს, გლობალიზაციის ეპოქაשი გამოირჩევა 
მზარდი სოციალური პროგრესით, ახალი ღირებულებებითა და 
იდეების ტრანსფორმაციით. שესაბამისად, სოციალური დისკურსი 
მდიდარი რეფერენტული სივრცით, განსხვავებული მნიשვნელობე-
ბითა და ლინგვისტური მახასიათებლებით ხასიათდება. 

მოხსენებაשი ვისაუბრებთ ენის, როგორც სოციალური ფენო-
მენის როლზე, ასევე, თანამედროვე საზოგადოების ლინგვისტურ 
დონეზე, ენის არსებობის ფორმების კავשირზე სოციალურ პროცე-
სებთან, გავლენებთან, რომლებსაც სოციალური ფაქტორები ახ-
დენენ ენაზე.  
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Zurab Bolkvadze  

Doktorand/ 

 Staatliche Iwane‐Dschawachischwili‐Universität Tbilissi  

DIE INTERPRETATION DER LINGUISTISCHEN DIMENSIONEN 

DER MODERNEN GESELLSCHAFT 

Die Entwicklung der Informationstechnologien und die zunehmenden 

Informationsströme  im Zeitalter der Globalisierung haben die Bildung der 

Zivilgesellschaft,  sowie  das  neue  Verständnis  und  neue  Bewertung  der 

existierenden  Zielstrebungen  und Meinungen  bedingt.  Es  ist  ein  irrever-

sibler Prozess und eine Tatsache, dass moderne Konstelationen auf die lin-

guistische Dimension des  Soziums eine  relevante Auswirkung haben. Die 

Integration der Technologien im alltäglichen und offiziellen Bereich hat den 

linguistischen Raum mit modernistischen Elementen bereichert und  viel-

fältig gemacht.  

Moderne  Gesellschaft,  die  eine  strukturelle  Einheit  bildet,  wird  im 

Zeitalter der Globalisierung durch einen wachsenden  sozialen Fortschritt, 

neue  Werte,  sowie  transformierte  Ideen  gekennzeichnet.  Dementspre-

chend wird sozialer Diskurs durch einen reichen Referentraum, andere Be-

deutungen und linguistische Eigenschaften charakterisiert.  

Der  Vortrag  berichtet  sowohl  über  die  Rolle  der  Sprache,  als  eines 

sozialen  Phänomens  und  das  linguistische Niveau  der modernen Gesell-

schaft, als auch über den Zusammenhang der sozialen Formen der Sprach-

existenz mit sozialen Prozessen, den Einflüssen, die soziale Faktore auf die 

Sprache ausüben.  
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Tatyana Bondareva  

Arkalyk State Pedagogical Institute named after I. Altynsarin 

/Arkalyk/Kazakhstan/ 

ADAPTATION OF STUDENTS  

TO THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL‐CREATIVE POTENTIAL: 

THE THEORETICAL ASPECT 

One of the priority goals of  its programs, many educational  instituti‐

ons lay down the development of the intellectual and creative potential of 

students. Development of  intellectual and creative potentials  in educatio‐

nal institutions is understood differently, most often they mean specifically 

intellectual abilities or decorative and applied creativity, less often the se‐

arch for new ways (methods) of solving problems (heuristic, non‐standard, 

aimed at developing  logical thinking); even  less real research activities ai‐

med at finding new methods, technologies, authoring developments. As a 

rule, such intellectual and creative potential is inherent in a small number 

of students with a high level of motivation and possessing an activity of in‐

terest to them. 

Analysis of psychological and educational literature on intellectual and 

creative potential research allows us to define the intellectual and creative 

potential – as the  integrative ability of a person, the use of  individual and 

personal resources, the actualization of one's own thinking abilities, life ex‐

perience, knowledge, skills, direction, personality motivations to self‐deve‐

lopment and creative self‐realization. Since the development of intellectual 

and creative potential is aimed at the activation of individual and personal 

resources, they are  inherently  innovative, and consequently, obey the ru‐

les of human behavior formed  in an  innovative environment  (educational 

environment). 

We consider the educational environment  in the context of develop‐

ment,  namely,  how  the  developing  educational  environment  is  a  state 

(substance)  of  the  educational  environment,  the  interconnection  of  its 
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components allows the person to pass dynamically the following phases of 

development: object,  subject‐functional,  subject,  transformation,  thereby 

passing from one qualitative state development in another. 

When evaluating the product of  intellectual and creative potential,  it 

is necessary to take into account the personal and subjective attitude to his 

society. When organizing a process  that ensures adaptation  to  the deve‐

lopment of intellectual and creative potential in an educational institution, 

it is necessary to take into account the conditions under which such adap‐

tation is carried out. Practice shows that the learning process is more pro‐

ductive if its organization is conducted taking into account the factors influ‐

encing the adaptation process. 
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 ალვა ბუაძეש
დოქტორანტი 

/აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
ქუთაისი/საქართველო 

 ახალი მასალები 

გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის ქუთაისისათვის 

ქუთაისი განეკუთვნება იმ უძველეს დასახლებათა რიცხვს, 
რომლებმაც თანმიმდევრული განვითარების გზით თითქმის ყვე-
ლა ეპოქა გაიარეს. დღევანდელი ქალაქის ტერიტორიაზე პირველ-
მოსახლენი ქვედა პალეოლითשი ჩნდება და მას שემდეგ თითქმის 
უწყვეტად მომდინარეობს. 

ქუთაისის სიძველეების მეცნიერულ კვლევას საფუძველი დი-
უბუა დე მონპერემ (XIX ს-ის 30-იანი წლები) ჩაუყარა. მასვე ეკუთ-
ვნის „ქუთათისიუმის“ ლოკალიზაციის პირველი მცდელობა. 

არქეოლოგიურ ძეგლებს ქუთაისשი პირველად მწერალმა და სა-
ზოგადო მოღვაწე გიორგი წერეთელმა 1870-იან წლებשი მიაკვლია. 

ქუთაისის კვლევის მნიשვნელოვანი წილი ძვ. წ. I ათასწლეუ-
ლის ძეგლების שესწავლას მიეძღვნა. აღნიשნულ საქმეს მეცნიერუ-
ლი საფუძველი აკადემიკოსმა ოთარ ლორთქიფანიძემ ჩაუყარა. 
უკანასკნელი 50 წლის განმავლობაשი ჩატარებული კვლევების שე-
დეგად „არქიელისა“ (ბაგრატის ტაძრის მიდამოები) და „გაბაשვილ-
დათეשიძის გორების“ ტერიტორიაზე გამოვლინდა გვიანბრინჯაო 
ადრერკინის ხანის ვრცელი, გამაგრებული საქალაქო ტიპის სამო-
სახლო, რომლის ბაზაზეც ადრეანტიკური ხანაשი აღმოცენდა ასე-
ვე ქალაქური ტიპის დასახლება, რომელიც დაახლოებით 10 ჰექ-
ტარზე ყოფილა განფენილი. 

1984-90 და 2005-17 წლებשი „გაბაשვილის გორასა“ და ბაგრა-
ტის ტაძრის მიდამოებשი ჩატარებული კვლევების שედეგად გამოვ-
ლინდა გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის მძლავრი კულტურული 
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ფენები. განსაკუთრებით გამოსაყოფია 2014 და 2017 წლის საველე 
არქეოლოგიური სეზონი, რომლის დროსაც დაფიქსირდა საქალა-
ქო ცხოვრებისთვის დამახასიათებელი არაერთი დეტალი. 

დღემდე ჩატარებული სამუשაოები ცხადად უჩვენებს გვიან-
ბრინჯაო-ადრერკინის ხანის ქუთაისის არქეოლოგიური ძეგლების 
კვლევის პერსპექტივებს. 

Shalva Buadze 

PhD student  

/Kutaisi Akaki Tsereteli State University/ 

Kutaisi/Georgia 

 NEW MATERIALS FOR KUTAISI 

OF  LATE BRONZE–EARLY IRON AGE 

Kutaisi belongs to those ancient settlements, which have subsequent-

tly undergone almost all the ages of development. At the territory of the 

modern  city,  first  settlers emerge  in  Lower Paleolithic Period,  and  after-

wards the settlement process never stopped. 

Dubois de Montpéreux  started  to  study Kutaisi  antiquities  scientifically 

(30s of 19th century). He, for the first time attempted to allocate “Kutatisium”. 

The writer and  the public  figure Giorgi Tsereteli  found archeological 

monuments in Kutaisi in 1870s. 

Significant part of researches of Kutaisi was dedicated to the studies 

of the first millennium B.C. that was studied scientifically by the academi‐

cian Otar Lordkipanidze. As a result of the researches implemented during 

the  last 50 years, at  the  territories of Archieli  (Bagrati Temple  surround‐

ings) and Gabashvili‐Datesidze Mounts, Late Bronze and Early Iron Age vast 

reinforced urban type settlement was revealed, at the base of which in Early 

Antique  Age  the  urban  type  settlement  appeared,  spread  over  approxi‐

mately 10 ha. 
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As a result of the digs carried out at the territory of Gabashvili Mount 

in 1984‐90 and 2005‐17 strong cultural layers of the Late Bronze and Early 

Iron Age were found. Especially, the field archeological season of 2014 and 

2017  should  be  distinguished, when  several  details  characteristic  of  the 

urban life were verified. 

The conducted works demonstrate the prospects of studies of the ar‐

chaeological monuments of Kutaisi of the Late Bronze and Early Iron Age. 
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ლატავრა ბუკია 
დოქტორანტი 

/საქართველოს ანდრია პირველწოდებულის სახ. 
ქართული უნივერსიტეტი / 

თბილისი/ საქართველო 

თედო სახოკია საქართველოში საზღვარგარეთიდან 
იარაღის შემოტანის შესახებ 

(ერთი გვერდი 1905 წლის რევოლუციის ისტორიისა) 

 თედო სახოკია XIX ს.-ის 90-იან წლებსა და XX ს.-ის პირველ 
ნახევარשი მოღვაწეობდა. მისი, როგორც ისტორიკოსის, როლი 
საქართველოს ისტორიოგრაფიაשი ფასდაუდებელია.  

 საქართველოს ისტორიაשი თედო სახოკია ცნობილია, რო-
გორც საბჭოთა პერიოდשი მოღვაწე ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი, 
ლექსიკოგრაფი, მთარგმნელი, პედაგოგი, ფოლკლორისტი და სხვა. 

 თედო სახოკიას გამოუქვეყნებელი ხელნაწერი, რომელიც 
ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრשი, თედო სახოკიას 
ფონდשი, აღწერილობათა წიგნი N73, დათარიღებულია 1931 წლის 
27 მარტით. ხელნაწერის მოცულობა שეადგენს 90 გვერდს. 
გადმოცემულია ცნობები, 1905 წელს საქართველოשი שემოტანილი 
იარაღის שესახებ. კერძოდ, საქართველოს საოციალისტ-ფედერა-
ლისტური პარტიის ხელმძღვანელობით, საფრანგეთשი მყოფი პარ-
ტიის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი დეკანოზიשვილის მიერ საქარ-
თველოשი მიმდინარე მოვლენების – მოახლოებული რევოლუციის, 
იაპონიის სამხედრო მთავრობის დახმარებით שვეიცარიაשი שეძე-
ნილ იქნა (თოფები, თავისი ვაზნებით) იარაღი. საქართველოשი 
პარტიის ლიდერთა שორის, ამ მისიას უשუალოდ ხელმძღვანე-
ლობდა שავიზღვისპირა ზოლשი თედო სახოკია. 

თედო სახოკიას ხელნაწერשი აღწერილი აქვს საქართველოשი 
სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტიის ლიდერის გიორგი ლასხიש-
ვილის, პარტიის წევრთა მიერ, იარაღის მისაღებად გაწეული საქ-
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მიანობა. დეტალურად აქვს აღწერილი, იარაღის שეძენა, აგრეთვე 
გემ „სირიუსის“ და მისი ეკიპაჟის წევრთა ისტორია. გემიდან იარა-
ღის გადმოტვირთვა, წინასწარ მომზადებულ საწყობשივე დალაგე-
ბა, שემდეგ გატანა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეשი და ხალხის 
-ი, ბაשეიარაღება. სარევოლუციო კომიტეტების დაარსება ფოთש
თუმსა და სოხუმשიც.  

აღწერილია რეპრესიები და სადამსჯელო ოპერაციები. აგ-
რეთვე იმ პერიოდის მოვლენების ამსახველი, საგაზეთო კორეს-
პონდენციები, დამნაשავეთა დასჯისა და დაკავების სასამართლო 
პროცესები. 

ვფიქრობ, აღნიשნული ხელნაწერის მიხედვით, საქართველოს 
ისტორიაשი ამ ისტორიული მოვლენის, שეფასება, საუკუნის שემ-
დეგ ამ მოვლენების გახსენება, იქნება იმ ადამიანების დაფასება, 
რომლებმაც თავიანთი სამשობლო ქვეყნის ისტორიაשი, საკუთარი 
სიცოცხლით მიაგეს პატივი, ერის თვითგამორკვევას.  

Latavra Bukia 

PhD Student 

/St. Andrew the First‐Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia/ 

Tbilisi/Georgia 

TEDO SAKHOKIA  ABOUT ARMS IMPORT FROM ABROAD 

(A page of the 1905 revolution) 

Tedo Sakhokia worked in the 90s of the XIX century and the first half 

of the XX century.   As a historian he  is of major  importence. Morever, he 

opposed actively the political regime.  

In  the history of Georgia Tedo Sakhokia  is known as a historian, et‐

hnographer, lexicographer,  translator, folklorist  etc. 

 The unpublished manuscript of Tedo Sakhokia is kept in the National 

Center of Manuscripts, in the Tedo Sakhokia Foundation, book N73, dated 

by 27 March 193, it consists of 90 pages. The volume tells about the arms 

smuggled  into Georgia  in 1905. The arms were   bought  in France by  the 
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leaders  of  the  Georgian  –  Federalist  party  leadership,  namely  Giorgi 

Dekanozishvili,  by  the  aid  of  the  Japanese  government  and  the 

forthcoming expected revolution in Georgia. Tedo Sakhnokia party leaders. 

was among the  Among the leaders of the The described event was entirely 

directed by Tedo Sakholia at the Black Sea coast. 

Tedo Sakhokia's manuscript was described by Giorgi Laskhishvili, Lea‐

der of  the Socialist‐Federalist Party  in Georgia,  regarding  the party mem‐

bers taking up the arms, all the details, of the purchase of weapons, as well 

as the history of the ship ~Syrius~ and its crew. Unloading of weapons from 

the ship, sorting  them    in  the prepared warehouse,  then sending out  the 

weapons  to  the different parts of Georgia. Establishment of  the Commu‐

nist Party Committees in Poti, Batumi and Sokhumi. 

Repressions and punitive operations are described. As well as newspa‐

per correspondences, legal proceedings, detentions and punishment of the 

perpetrators.  

I  think, century  later  recollection of  those events and will be greatly 

appreciated  by  the  public  and  particularly  those  wo  are  interested  in 

history of their homeland, honoring the nation's self‐determination. 
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ლანა ბურკაძე 
დოქტორანტი 

/ბათუმის שოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
ბათუმი/საქართველო 

რომაული სტრატეგიული ინტერესები 

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში IV- VI საუკუნეებში 

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო რომის ინტერესის სფეროשი 
ჯერ კიდევ ძვ.წ. I საუკუნეשი მოექცა. ამის ნათელი დადასტურებაა 
პომპეუსის ლაשქრობა იბერია-კოლხეთשი, არისტარქეს კოლხეთשი 
ხელდასმა, שემდგომשი კი, პოლემონის პონტოს სამეფოשი שესვლა 
და კაბადოკიის პროვინციის გამგებლობაשი მოქცევა.  

უკვე ახ.წ. 70-იანი წლებიდან, რომაელებმა დაიწყეს სტრატეგიუ-
ლი პუნქტების დაარსება სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოשი, მათ 
-ორის იყო აფსაროსი, ფაზისი და უფრო ზემოთ დიოსკურია და პიტიש
უნტი. ეს სიმაგრეები მიმართული იყო, იმისაკენ რომ დაეცვათ იმპე-
რია ჩრდილოეთით მცხოვრები მომთაბარე ტომების שემოსევებისაგან.  

რომשი მიმდინარე მოვლენები ყოველთვის აისახებოდა მის 
მიერ დაქვემდებარებულ ტერიტორიებשი, პროვინციებשი.  

IV საუკუნისათვის მნიשვნელოვანი ცვლილებები ხდება რომის 
იმპერიაשი. რესპუბლიკის ხანაשი და ადრეული იმპერიის (პრინცი-
პატის) პერიოდשი წარმოებული დაპყრობითი ომების שედეგად იმ-
პერიამ გრანდიოზული მასשტაბები მიიღო. მის שემადგენლობაשი 
 ედიოდნენ სხვადასხვა მოდგმის ხალხები და ტომები, რომლებიცש
სრულიად განსხვავებული სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტუ-
რულ დონეზე იდგნენ. თანდათან აשკარად ხდებოდა, რომ ამ უზ-
არმაზარი სახელმწიფოს ერთი ცენტრიდან მართვა שეუძლებელი 
იყო, განსაკუთრებით კი რომის აღმოსავლურ პროვინციებשი.  

IV ს.-ის მეორე ნახევრიდან აღმოსავლეთ რომის (ბიზანტიის) 
პოზიციები აღმოსავლეთשი მნიשვნელოვნად שეირყა. აქედან გა-
მომდინარე, ბიზანტიის იმპერიას აღმოსავლეთשი მორჩილ ვასალ-
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ზე მეტად ძლიერი მოკავשირე სჭირდებოდა. იგი ამ დროს იძულე-
ბულია, არა მარტო שეურიგდეს ლაზეთის სამეფოს გაძლიერებას, 
არამედ ხელი שეუწყოს და მხარი დაუჭიროს მას. ლაზიკის ძლიერი 
სამეფო ბიზანტიას სჭირდებოდა რათა თავი დაეცვა გუთებისა და 
ჰუნების שიდა ტერიტორიაზე שემოჭრისგან. 

ყოველივე ეს აიძულებდა ბიზანტიას שერიგებოდა ლაზიკის გა-
ფართოებას, გაძლიერებას და მისი დამოუკიდებლობის გაზრდას. IV 
საუკუნიდან ლაზიკის ტერიტორიაზე, თვით მის ზღვისპირა სიმაგრე-
ებשიც კი აღარ იდგნენ რომული გარნიზონები. ბიზანტიელი მწერლე-
ბი გარკვევით წერდნენ, რომ ლაზები არც ხარკს იხდიდნენ, არც სხვა 
რამეשი ემორჩილებოდნენ რომაელებს. გარდა იმისა, რომ მტკიცედ 
იცავდნენ საზღვრებს, რათა ჰუნები რომაელთა მიწა-წყალზე არ שე-
მოჭრილიყვნენ. ლაზთა მეფის რომზე დამოკიდებულება მხოლოდ 
იმაשი გამოიხატებოდა, რომ მას ტახტზე იმპერატორი ამტკიცებდა.  

ამრიგად, როგორც რომის იმპერიისათვის, ასევე שემდგომ ბიზან-
ტიის იმპერიისათვისაც, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო წარმოად-
გენდა მნიשვნელოვან ტერიტორიას, რადგან ეს იყო ტერიტორია, რო-
მელიც წარმოადგენდა იმპერიის თვდაცვით ზოლს, ჩრდილოეთიდან 
მომავალი მომთაბარე ტომებისაგან. სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, 
რომ ლაზიკა წარმოადგენდა იმპერიის გავლენის ქვეש მყოფ ტერიტო-
რიას, რომელიც იმავდროულად დამოუკიდებლობით სარგებლობდა.  

 Lana Burkadze 

PhD student  

/Batumi Shota Rustaveli State University/ 

Batumi/Georgia 

ROMANS STRATEGIC INTERESTS IN SOUTH‐WEST GEORGIA 

IN IV–VI CENTURY A.D. 

 South‐West Georgia was always a  sphere of  interest  for Romans  in 

1th  century BC. First of all, we should mention Pompey's campaign in Ibe‐
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ria, designation of Artagi in Cochi. After this, Colchis were under the Pole‐

mon's Ponto and ended as the part of Cappadocia.  

 Already around 70 AD. Rome started to established strategic point in 

South‐West Georgia. Including: Afsarus, Phasis, Dioscuria and Pitiunt. The‐

se fortifications were to to protect Rome and its provinces from the invasi‐

ons of nomadic tribes living in the north. 

The current affairs from Rome always were reflected in the provinces, 

which were subordinates to it. 

In the 4th century, significant changes were made in the Roman Empi‐

re. In the era of the Republic and the early Empire (Principality), the empire 

received grandiose magnificence of  territory. These  territories were com‐

prised from the defence of peoples and tribes. Who stood on a completely 

different social, economic and cultural level. Gradually it was clear that the 

management of this huge state from one point was  impossible, especially 

the long‐distance and eastern provinces of Rome. 

In 2nd ‐3rd cenruries A.D. eastern and western parts of the empire we‐

re already different. Despite this distinctions, the Empire was maintaining 

formal integrity, but the formal condition ended in the end of the 40th cen‐

tury when Emperor Theodos  I  (379‐395) died, before his death he broke 

empire into two parts for his sons in 395. Since gthan the Eastern provinces 

have been established as a separate state‐Eastern Roman Empire. And So‐

uthwest Georgia was part of the Byzantine. 

From the second half of 4th century AD, the Byzantine positions in the 

East were significantly shaken. Consequently,  the Byzantine Empire more 

needed a strong ally  in the East than the weak obedience. They were for‐

ced not only to reinforce and strengthen the Kingdom of the  Laz but also 

to support them. Byzantines needed power of Lazica in order to avoid the 

invasions of its territory from Huns and Goths. 

All  of  this  compelled  Byzantine  to  conciliate  Lazicas  expansion, 

strength and  independence. From the 4th century A.D. on the territory of 

Lazica,  even  on  a  coastal  area,  there  were  no  state  garrisons  of  Ro‐

mans.The Byzantine writers clearly wrote that the Laz did not pose threat to 

Romans and they were not subduing them. Besides, they stood firm on the 
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borders, and the Hunts were not allowed to cross the Roman  land.The role 

of Romans was only to show that the throne was given to the Lazi king by 

them. 

Thus, South‐west Georgia was an  important  territory  for  the Roman 

Empire, and later for Byzantine Empire, as it had a good location for defen‐

ding empire from the invasion of northern tribes. This was the reason that 

Lazica was the subordinate of the empire, enjoying at the same time inde‐

pendence. 
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მზისა ბუსკივაძე 
ფილოლოგიის დოქტორი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

ქალთა ტიპები თურქ ხალხთა დესთანებში 

თანამედროვე საზოგადოების განვითარების ერთ-ერთ სტრა-
ტეგად საზოგადოებაשი ქალის როლის და ადგილის განსაზღვრა 
-ესაძლოა მივიჩნიოთ. საზოგადოების სტრუქტურირების, სოციაש
ლური ყოფის, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის ასახვა, 
ანარეკლს ლიტერატურაשი პოულობს. ამა თუ იმ ერის ცხოვრება-
-ესახებ ნათელ წარმოდგენას წერილოש ი მიმდინარე პროცესებისש
ბით ლიტერატურასთან ერთად, ზეპირსიტყვიერი ლიტერატურაც 
გვიქმნის. ფოლკლორის სხვა ჟანრებთან שედარებით გავრცელე-
ბის და მრავალფეროვნების კუთხით, ეპოსის ჟანრი მეტ ყურადღე-
ბას იმსახურებს. თურქული ფოლკლორული სამყარო საგმირო ეპ-
ოსით ძალიან მდიდარია. დესთანები თურქ ხალხთა სოციალური 
ყოფის, საზოგადოებრივი მოწყობის, სამყაროს שესახებ რწმენა-
წარმოდგენების ახლოდან გაცნობის საשუალებას გვაძლევს. 
თურქ ხალხთა დესთანებשი მთავარი გმირების გვერდით მნიשვნე-
ლოვან როლს თამაשობენ ქალი პერსონაჟები. თურქ ხალხებשი ქა-
ლისადმი დამოკიდებულება თანასწორი ურთიერთობიდან, ქალის 
პასიურ აქტორად ქცევის პროცესამდე სხვადასხვა ეტაპებს გა-
დის. ორჰონის წარწერებשი ჰანის გვერდით, ხათუნიც მოიხსენიე-
ბა. სახანოსთან დაკავשირებულ გადაწყვეტილებას ისინი ერთობ-
ლივად იღებენ. მე-11 საუკუნის წერილობით ძეგლשი “Kutagu Bilig” 
დამოკიდებულება მკვეთრად שეცვლილია. აღნიשნული ცვლილება 
ისლამის რწმენასთან არის დაკავשირებული. ქალთა ტიპების 
კვლევის პროცესשი მნიשვნელოვანია იმის გათვალისწინება ისლა-
მამდელ, თუ ისლამის שემდგომ პერიოდს ეკუთვნის ესა თუ ის 
დესთანი. ერთი שემთხვევაשი ვხვდებით ქალის აქტიურ და მებ-
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რძოლ ტიპს, მეორე שემთხვევაשი კი שედარებით – პასიურს. „ოღ-
უზ კაღანის“ დესთანשი ქალს საკრალური ფუნქცია აქვს მინიჭებუ-
ლი. „მანას“ დესთანשი მანასის მეუღლე, ხשირ שემთხვევაשი თავად 
მანასზე მეტი გამჭრიახობით და ბრძოლისუნარიანობით გამოირ-
ჩევა. „ქოროღლუს“ დესთანის თურქმენულ ვარიანტשი ქოროღ-
ლუს მეუღლე აგაიუნუსი ქოროღლუს გადაწყვეტილებებზე დიდ 
გავლენას ახდენს. იგი ავტორიტეტული, ძლიერი და გონებაგამ-
ჭრიახ პერსონაჟს წარმოადგენს. ჰაკასების ცნობილი დესთანის 
„ალთინ აღირი“ მთავარი გმირი ქალია. ქალთა ტიპების კლასიფი-
ცირებისას გამოიყოფა ქალთა שემდეგი ტიპები: 

1. მებრძოლი ქალის ტიპი; 
2. ბრძენი ქალის ტიპი; 
3. პასიური ქალის ტიპი. 
აღნიשნული კლასიფიკაციის საფუძველს თურქ ხალხთა მომთა-

ბარე ცხოვრების სტილი, რელიგია და ოჯახის სოციალური ინსტი-
ტუტი განაპირობებს. დესთანებשი მოცემული ქალთა ტიპების გაა-
ნალიზება საשუალებას გვაძლევს ვიმსჯელოთ ქალთა სოციალური 
როლისა და სტატუსის שესახებ. გარდა ამისა, მნიשვნელოვანია იმის 
დადგენაც, რამდენად დიდი გავლენა იქონია მკვიდრ ცხოვრებაზე 
გადასვლამ ქალთა მიმართ שემდგომ დამოკიდებულებაზე.  

Mzisa Buskivadze 

Doctor of philology 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/ Georgia 

TYPES OF WOMEN IN THE DASTANS OF TURKIC PEOPLES 

One could consider determination of women’s  role and place  in  the 

society as one of the development strategies for the contemporary society. 

Structuring of  the society’s, social  life, cultural and mental heritage  is  re‐

flected  in  the  literature. Together with  the written  literature,  the oral  lit‐

erature provides clear vision of the processes in the life of one or another 
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nation. In comparison with the other genres of folklore, epos deserves par‐

ticular attention with respect of dissemination and versatility. Turkic folk‐

lore world  is very rich with heroic epos. Dastans allow gaining  insight  into 

the social  life, social order, beliefs and views about the world.  In the das‐

tans of Turkic peoples, side by side to the main characters female person‐

ages play significant roles. In the Turkic peoples, attitude towards women 

has passed  various  stages  from  equal  relations  to  turning  them  into  the 

passive actors.  In Orkhoninscriptions,  together with Han, Khatun  is men‐

tioned as well. Decisions related to the khanate were made  jointly.  In the 

written monument of 11th century “KutadguBilig” the attitude is absolutely 

different. Such change is related to Islam. In the process of studying of the 

women types it is significant to take into consideration whether the dastan 

belongs to the pre‐Islamic or Islamic period. While in the former case there 

are active and fighting women,  in the  latter they are relatively passive.  In 

dastan of  “OghuzKhagan” woman has a  sacral  function.  In  the dastan of 

“Manas”,  Manas’s  spouse  is  distinguished  with  greater  smartness  and 

combative spirit than her husband. In Turkmen version of “Koroghlu” das‐

tan, Koroghlu’s wife, Agaiunus has great influence over his decisions. She is 

an authoritative, powerful and smart character. Main character of Khakas‐

dastan “AltinAghir” is a woman. In classification of the women’s types the 

following types were identified: 

1. Fighting women type; 

2. Wise woman type; 

3. Passive woman type. 

Basis of this classification is provided by the nomadic lifestyle of Turkic 

peoples, their religion and family social  institute. Analysis of the women’s 

types in the dastans allows to clarify of the women’s social status and role. 

In  addition,  it  is  significant  to  find out, how  switching  to  the  settled  life 

impacted the attitude to women. 
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ნანა გაბადაძე  
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

ქართული და რუსული ენების 

ლინგვო-კონცეპტუალური ველის კვლევის  

ზოგიერთი დებულება 

ენობრივმა ნიשან-კონცეპტებმა კვლევაשი שექმნეს სისტემა, 
კონცეპტთა სიმრავლე, რომლებიც მექანიკური გროვა როდია, 
ესაა მოწესრიგებული სიმრავლე, სადაც ყოველ ნიשანს მიჩენილი 
აქვს გარკვეული ადგილი ნიשანთა სიმრავლეשი. ისმის კითხვა: რის 
მიხედვით? იმის მიხედვით, თუ როგორია მისი მიმართება, ერთის 
მხრივ, აღსანიשნავ და მეორეს მხრივ, სხვა ნიשან-კონცეპტებთან, 
გავარკვიეთ, რომ ენობრივ ნიשან-კონცეპტთა שორის სიტყვათა 
მარაგია (ლექსიკა) ენის ძირითად ნიשან-კონცეპტთა მატერიალურ 
ფონდს რომ ქმნის, მორფოლოგია, სინტაქსი, სტილისტიკა. ამ 
ფონდის გამოყენების שესაძლებლობას ითვალისწინებენ მორფო-
ლოგიური ინვენტარი, სინტაქსის დებულებანი. ესაა ფორმულები, 
რომლებიც აღნიשნავენ, თუ რა ადგილი უკავია სიტყვებსა და მათ 
ვარიაციებს ენობრივი სისტემის שიგნით. 

მნიשვნელობის (აზრის) ორი ფუნქცია, სუბიექტური, რომე-
ლიც ადამიანის მდგომარეობის განმსაზღვრელია და ობიექტური, 
რომელიც წინადადების, სიტყვის თუ ფრაზის ჭეשმარიტება-მცდა-
რობას განაპირობებს, ამ უკანასკნელის რაიმე რწმენით წარმო-
თქმას გულისხმობს, მისი კონცეპტუალიზაციის პირობაა, სამ-
ყაროს ფრაგმენტს წარადგენს, სისტემატიზაციას ექვემდებარება. 

რწმენა, რომელიც ამა თუ იმ სიტყვის გამოყენებას, ე.ი. მის 
ფუნქციონალობას, განაპირობებს, აღნიשნავს שემეცნებითი თუ 
სხეულის, ან ორივეს ერთად, მდგომარეობას, მათი კომბინირებუ-
ლი სახით წარდგენას. 
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სიტყვას აქვს „მნიשვნელობა“, აღნიשნავს ფუნქციონალობას, 
ასოციაციათა მწკრივს, თუ გინდაც, პირობით რეფლექსს, რომე-
ლიც აკავשირებს მას, სიტყვა-კონცეპტს, რაღაც განსხვავებულთან. 

ყველაფერი რაც სამყაროשია, ფაქტად იწოდება, რომელიც 
რაიმე მტკიცებულებას ჭეשმარიტება/მცდარობის ელფერს ძენს. 
ხოლო ჭეשმარიტების პირობას, ჩვენს שემთხვევაשი, განაპირობებს 
რწმენასა და ფაქტთან კავשირი, სიტყვა კონცეპტების კონცეპტო-
სფეროს კვლევა, რომელიც ფაქტ-ვერიფიკატის სახით წარვუდგი-
ნეთ ლინგვო-კულტურულ საზოგადოებას, გამომდინარე იქიდან, 
რომ ენობრივი ხედვა წარმოადგენს უკვე ჩამოყალიბებული ღირე-
ბულებათა პრიზმიდან კულტურის დანახვას, სადაც ენობრივი 
ცნობიერება კულტურულ ფასეულობებთან მოიაზრება, რომე-
ლიც, თავის მხრივ, უשუალო კავשირשია სამყაროს ხატთან, რომე-
ლიც ღირებულებათა სისტემას წარმოგვიდგენს ორივე שეპირისპი-
რებულ ენაשი.  

Nana Gabadadze 

Phd Student 

/ Iv. Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

RUSSIA AND GEORGIA SOME LINGVO-CONSEPTION  

SEARCHING STATUE 

Word – concept research reveals that material aspect of word – con‐

cept helps us to understand its linguistic aspect, as they both are based on 

idea. So, it would be great if each part of linguistic meaning would have its 

identical meaning  from external aspect  . Although  it can’t be carried out 

materially. Generally,  the external aspect of word –  concept  is extended 

and  implies  the  variety of word –  concepts  associated with  it.  so  in one 

word area a plenty of lexico – semanticalvariants are found – “varieties of 

meaning” that don’t influence on each separate concept negatively.  



  99

All  in  all  it  contributes  to development  and  functioning of  linguistic 

units and a braining proof depends on structures of semantic  field which 

represents  variety of  linguistic‐semantic  stylistic –  associate  field  in both 

research  languages  (Russian / Georgian), materialization of ethno‐cultural 

memory  and  civilized  forms  and  helps  to  perceive  individual  knowledge 

flow  on  the  basis  of  dictionary  definitions. And  it  turns  into  the  subject 

matter of speaking in both research languages.  

Linguistic unit combines us in relation to universe language and speak‐

ing is connected to thinking and perception.  

Awareness  and  language  determines  Ethno  and  Culture  Linguistic 

view  implies  to see cultures  from  the points of sophisticated values’ per‐

spective.  

Ethno‐linguistic  awareness  is  regarded  in  terms  of  cultural  values. 

Ethno‐linguistic awareness  is  connected with  the  icon of universe, which 

constitutes system of values. Perception and  language  totally reflects  the 

universe. Awareness and thinking, party studies the one.  

Universe perception is possible by means of logics and motions.  

Comparison of Linguistic phenomena (at the example of Russian and 

Georgian languages), Is one the most considerable preconditions for  carry‐

ing out perception principle, and as our research proves it is of a great im‐

portance.  
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ზინა გაბიჩვაძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

მეღვინეობის სალექსიკონო მასალა 

დღეს, როდესაც ასე აქტუალური გახდა ღვინის წარმოება და 
მსოფლიო ბაზარზე ქართული ღვინის წარმოჩენა, მიგვაჩნია, რომ 
მეღვინეობაשი ლინგვისტური კუთხითაც ბევრი რამ არის გასაკე-
თებელი. აუცილებელია, שეძლებისდაგვარად, ყველა იმ სიტყვისა 
და ტერმინის שეკრება-მოძიება, რომლებიც ღვინოს უკავשირდება. 
დღემდე არ არსებობს ლექსიკონი, რომელשიც სრულყოფილად არ-
ის שეკრებილ-გაანალიზებული აღნიשნული სფეროს ლექსიკა.  

უძველესი ნივთიერი საბუთი საქართველოשი ვაზისა და მევე-
ნახეობა-მეღვინეობის, როგორც დარგის, არსებობის שესახებ ენო-
ლითის ხანას (ძვ. წ.აღ. V-IV ათასწ.) ეკუთვნის. აქედან მოყოლებუ-
ლი მევენახეობა-მეღვინეობა ქართველთა მეურნეობის ძირითად 
დარგთაგანი იყო და ბუნებრივია ეს ენაשიც აისახა. ამიტომ მევე-
ნახეობა-მეღვინეობის ტერმინების ჩასახვას ქართულ ენაשი დიდი 
ისტორია აქვს, მისი გენეზისი საუკუნეთა სიღრმეשი იკარგება. 

სასოფლო მეურნეობის ყველა სხვა დარგისგან მევენახეობა 
იმით განსხვავდება, რომ მის საგანს და მთელ საზრუნავს ერთად-
ერთი მცენარე, ვაზი წარმოადგენს. ამ დარგს ძველი საქართვე-
ლოს ეკონომიკაשი განსაკუთრებული მნიשვნელობა ჰქონდა. 

ვაზსა და ყურძენთანაა დაკავשირებული ქართული მეღვინეო-
ბის ლექსიკის ჩამოყალიბებაც, ამ ტერმინთა უმეტესობა მეტყველი 
და ტევადია. ვფიქრობ, მეღვინეობის ხალხური ლექსიკის שესწავლა 
და დარგის ტერმინოლოგიის שევსება დღეს აუცილებელია, რადგან 
ტექნიკური პროგრესის გამო თანდათან იკარგება ან იცვლება ე.წ. 
ნეოლოგიზმებით ძველი, ქართული ლექსიკა. მეღვინეობის სამეც-
ნიერო ტერმინოლოგიაשი გვხვდება ისეთი ტერმინები, რომელთა 
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ფარდი שესატყვისი, שეიძლება უფრო ტევადიც, გვაქვს ხალხურ 
ლექსიკაשი, რომელთა უმეტესობაც დავიწყებული ან დაკარგულია. 
 ევეცადეთ დიალექტური, ძველი და ახალი სალიტერატურო ენისაש
და სხვადასხვა დარგის ტერმინოლოგიურ ლექსიკონებשი არსებუ-
ლი სასურველი მასალა მეტ-ნაკლები სისრულით აღგვენუსხა, თავი 
მოგვეყარა და, שეძლებისდაგვარად, ერთიანი სახე მიგვეცა. საა-
ნალიზო მასალა თემატურ ჯგუფებად არის დაყოფილი. 

ტერმინოლოგიის სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისებურე-
ბების שესწავლისას საჭიროა ამ ტერმინთა ლინგვისტური აღწერა, 
მისი აღნაგობისა და שედგენილობის დადგენა, სიტყვაწარმოებითი 
-ესაძლებლობების გამოვლენა, ტერმინოლოგიურ ერთეულთა აგש
ების ზოგადი ტენდენციების განსაზღვრა, რა სახეები თუ სისტე-
მები გამოიყოფა ამ ტერმინებשი, რა კანონზომიერებით იქმნებო-
და, იცვლებოდა ან იკარგებოდა ესა თუ ის ტერმინი და რა ადგილი 
აქვს მას დღევანდელ სამეცნიერო ტერმინოლოგიაשი. 

მიუხედავად იმისა, რომ שესწავლილი ვაზის კულტურასთან 
დაკავשირებული, მევენახეობის ლექსიკა (ვაზი (ნაწილები, ზრდა, 
ავადმყოფობა), ვენახი და მასთან დაკავשირებული სამუשაოების 
ლექსიკა), არ გვაქვს ამ ტერმინთა ლექსიკონი. ვფიქრობთ, ლექსი-
კონשი აუცილებელი თუ არა სასურველი მაინც იქნება მეღვინეო-
ბისა და მევენახეობის ტერმინთა გაერთიანება. თუმცა თავდაპირ-
ველად שემოგთავაზებთ მხოლოდ მეღვინეობის ლექსიკის სალექ-
სიკონო მასალას. 

Zina Gabichvadze 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

DICTIONARY MATERIALS FOR WINE‐MAKING 

Today, as wine‐making  is popular again and Georgian wine  is gaining 

global presence, we think, that there is much to be done in linguistics of vi‐
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ticulture. It is necessary to seek and gather all words and terms related to  

wine. To this day, there is not a single dictionary which contains all words 

related to this field. 

The evidence, that wine‐making was part of Georgian agriculture, da‐

tes back to V‐IV centuries BC. From this period wine‐making was one of the 

main parts of Georgian farming culture and of course this factor  is repre‐

sented in Georgian language. Thus, terms related to wine‐making have rich 

history, genesis of those is lost in time. 

The difference between other  fields of  agriculture  and  viticulture  is 

that, wine‐making is centered around vine itself, the plant had a vital role 

in Georgian economics since ancient times. 

Forming of vocabulary related to the wine‐making is mostly linked to 

the vine an grapes, most of these words and terms are expressive and ca‐

pacious. In my opinion, it is essential to study and replenish terminology of 

the  field, because  as  a  result of  technological progress  ancient Georgian 

words are lost or substituted by neologisms. Forgotten Georgian words so‐

metimes are better or equal match  for  scientific  terms used  in wine‐ma‐

king. We tried to find and collect words, that were in old and new literatu‐

re and dictionaries of other fields. Materials for analysis are divided in the‐

matic groups. 

When studying individuality of these words, it is important to describe 

their  linguistic characteristics, to determine their structure and compositi‐

on, to show their ability to produce new words, to determine general ten‐

dencies of terminological unit construction, to find what systems stand out 

in  these  terms, with what  regularity  they were  formed,  changed or  lost, 

and what place do they have in today’s scientific terminology.  

Even though vocabulary related to vine and vineyards has been rese‐

arched, we don’t have specific dictionary for these terms. In our opinion, it 

is essential, that terms related to both wine‐making and vine‐growing will 

be collected  in one dictionary, but at  this point we would  like  to present 

you only wine‐making terminology. 
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Samantha Guthrie  
Master of Public Policy 

/University of Virginia/ 

USA 

UNCOVERING CONTEMPORARY LIVED IDENTITY 

IN THE CHECHEN REPUBLIC 

A generation of Chechens was born in the late 1980s and early 1990s, 

on the cusp of the fall of the Soviet Union. This generation was raised not 

only  in the uncertainty and chaos of the new Russia, but  in an active war 

zone  for no  less  than 4 years, and  in  the  insurgent phase of  the  Second 

Chechen War  for  nearly  another  decade.  The  constant upheavals  of  the 

past  two and a half decades created conditions  for a crisis of  identity  for 

young Chechens. While Chechnya today is stable, the refinement of a new 

Chechen  identity  instigated by  the crises of  the 1990s continues. The ho‐

nest, organic  expressions of  self  that  young people  share  through  social 

media reveal the birth of a new Chechen identity – one that is heavily influ‐

enced by war, economic instability, “traditional” pre‐Russian Chechen cul‐

ture, Soviet culture, the reigns of Vladimir Putin and Ramzan Kadyrov, and 

globalized popular culture.I sought to answer the question: How do  lived 

expressions of identity, as seen through the crafted behaviors of Chechen 

young people, help us redefine and better understand the archetypes of 

contemporary Chechen  identity?  In my research on Chechnya’s most po‐

pular  social media  sites,  centered  in  thepolitical  and historical  context,  I 

developed five main social archetypes that young people in contemporary 

Chechnya project as conscious, crafted self‐image, and broke down these 

archetypes in the frames of place, religion, and gender. Understanding the 

lived  identity of young, urban Chechens  is  the key  to understanding and 

predicting the Republic’s future trajectory, which has implications for all of 

Russia and the Caucasus region. 
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ქეთევან გარაყანიძე 
დოქტორანტი 

/ბათუმის שოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი/ 
ბათუმი/საქართველო 

მზის დაბელება თხოთის მთაზე და  მეფე მირიანი, 

როგორც ინიციაციის ადეპტი  

 მირიანის ნადირობა და მზის დაბნელების ეპიზოდი ერთ-ერ-
თი მნიשვნელოვანია „მოქცევაი ქართლისაის“ კრებულשი დაცული 
ისტორიებიდან.  აღნიשნულ  საკითხთან  დაკავשირებით  ხשირად 

გვხვდება მსჯელობა სხვადასხვა დროის სამეცნიერო პუბლიკაცი‐
ებსა და მონოგრაფიებשი. საკითხით სადისერტაციო თემის („წარ-
მართობის კვალი ადრეული პერიოდის ქართულ ჰაგიოგრაფიაשი“) 
ფარგლებשი დავინტერესდით და ნაשრომის ერთ-ერთი ქვეთავი 
სწორედ ამ პრობლემის ახლებურ გააზრებას დავუთმეთ. ჩვენი მი-
ზანი მზის დაბნელების სცენის ანტიკურ მისტერიებთან დაკავשი-
რება და მირიან მეფის გამორჩეულობის ჩვენებაა. ვცდილობთ, მი-
სი თავგადასავალი გავიაზროთ ქურუმთა საქმიანობასთან პარა-
ლელით და წარმოვაჩინოთ პირველი ქრისტიანი მეფე, როგორც 
უფლის მიერ ხელდასმული ადამიანი (ადეპტი), რომელიც ფლობს 
დიდ რელიგიურ საიდუმლოებასა და ცოდნას სამყაროს მარადიუ-
ლობის שესახებ.  
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Ketevan Garakanidze 

PhD Student 

/Batumi Shota Rustaveli State University / 

Batumi /Georgia 

A SOLAR ECLIPSE ON MOUNT TKHOTA AND KING MIRIAN 

AS AN ADEPT OF SPIRITUAL INITIATION 

The episodes of King Mirian’s hunting on Mount Tkhota and a  solar 

eclipse are of a particular  importance among the stories  included  in chro‐

nicles of “Conversion of Kartli”. The issue attracted our attention and inte‐

rest within the dissertation theme and one of the sub‐chapters  is dedica‐

ted to analyzing the problem in a novel way. Our objective is to relate the 

scene of a solar eclipse to ancient mysteries and reveal otherness of King 

Mirian. We  try  to draw a parallel between  the king’s experience and old 

Egyptian oracles’ mystic activities and present the first Christian king as an 

adept appointed by God who acquires a great religious mystery and know‐

ledge about eternity just like an oracle. 
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თამარ გასიტაשვილი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

სპარსულიდან ქართულში დამკვიდრებული 

ჭურჭლის აღმნიშვნელი ტერმინები 

„რუსუდანიანის“ მიხედვით 

ქართველ და ირანელ ხალხებს, როგორც მუდამ ერთ გეოგრა-
ფიულ და კულტურულ არეალשი მცხოვრებთ, სხვადასხვა დროს, 
სხვადასხვა სახითა და ფორმით, ყოველთვის ჰქონდათ ერთმანეთ-
თან ურთიერთობანი, მაგრამ იგი ისეთი მჭიდრო და მრავალფერო-
ვანი არასოდეს ყოფილა, როგორც XVI-XVIII საუკუნეებשი. 

ქართულשი שემოსულია როგორც ძველი, ისე საשუალო და გან-
საკუთრებით ახალი სპარსული ლექსიკა. 

ახალი სპარსული ლექსიკის שემოდინება ქართულשი ძირითა-
დად ორ ნაკადად მოხდა, პირველად XI-XII, ხოლო მეორედ – ჩვენ-
თვის საინტერესო XVI-XVIII საუკუნეებשი.  

ჩვენი ნაשრომიც სწორედ ამ ხანის უცნობი ავტორის (XVII ს.) 
ქართული საგმირო-სათავგადასავლო ჟანრის ნაწარმოების – „რუ-
სუდანიანის“ დარგობრივ, კერძოდ, ჭურჭლის აღმნიשვნელ სპარ-
სულ ლექსიკას ეძღვნება. 

ჩვენ მიერ გამოვლენილი და გაანალიზებულია שემდეგი ლექსი-
კური ერთეულები: 

ნალბაქი არაბ. – სპ. نعلبکی [na’lbakī], שუשა სპ. شيشه [šīša (-e)], 
ზარფუשი სპ. سرپوش [sarpūš], ფისოსი სპ. پى سوز [pīsūz] // پيه سوز 
[pīhsūz], ფიდანი სპ. پيه دان [pīhdān], მათარა არაბ.-სპ. متاره [matāra(-e)], 
ქუზა სპ. کوزه [kūza (-e)], ალთაფა სპ. آبتابه [ābtāba (-e)] // آفتابه [āftāba (-
e)], თუნგი სპ. تنگ [tong], თეფשი სპ. تپشی [tepešī // tepšī], ლანგარი სპ. 
 .[bārqaš // bārqeš] بارکش .ი სპשბარქა ,[langarī] لنگری
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ამ ტერმინების ფონეტიკური, მორფოლოგიური, სემანტიკური 
და, ამავე დროს, ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ანალიზის שედეგად 
გაირკვა, რომ სიტყვები שემოსულია გარკვეული ფონეტიკური და 
სემანტიკური ცვლილებებით, რომლებიც ქართული ენის დიალექ-
ტებשი გვხვდება სხვადასხვა ვარიანტებით. ყურადღება მიიქცია 
ზოგიერთი სიტყვის საინტერესო ეტიმოლოგიამ. 

Tamar Gasitashvili 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

SOME VESSEL TERMINOLOGY SETTLED FROM PERSIAN INTO 

GEORGIAN ACCORDING TO “RUSUDANIANI” 

The Georgian and Iranian people, having inhabited permanently in the 

same geographic and cultural area, in different periods of time, always had 

relationships  in various outlook and forms, but  it had never been so close 

and various, as in the XVІ‐XVІІІ centuries. 

Both  old  and middle  and  especially modern  Persian  vocabulary  has 

been introduced in Georgian language.  

Forthcoming  of modern  Persian  vocabulary  into  Georgian  language  

basically occurred  in  two  flows,  firstly  in XI‐XII  centuries, and  the  second 

one – in XVI‐XVIII centuries.  

Our thesis is dedicated to the Persian vocabulary of the Georgian heroic – 

adventure writing – Rusudaniani” of the unknown author of this era (XVII c.).  

We have demonstrated and analyzed the following lexical units:  

Georgian nalbaki < Arabian – Persian نعلبکی [na’lbakī], Georgian shusha 
<  Persian   شيشه [šīša (‐e)],  Georgian  zarpushi  <  Persian   سرپوش [sarpūš], 
Georgian pisosi < Persian پى سوز [pīsūz] // پيه سوز [pīhsūz], Georgian pidani < 
Persian پيه دان [pīhdān], Georgian matara < Arabian – Persian متاره [matāra(‐

e)], Georgian kuza < Persian کوزه [kūza (‐e)], Georgian altapa < Persian آبتابه 
[ābtāba  (‐e)]  //   آفتابه [āftāba  (‐e)],  Georgian  tungi  <  Persian   تنگ [tong], 
Georgian  tepši  <  Persian تپشی  [tepešī  //  tepšī], Georgian  langari  <  Persian 
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tepši < Persian تپشی  [tepešī //  tepšī], Georgian  langari < Persian لنگری  [lan‐
garī], Georgian barkashi < Persian بارکش [bārqaš // bārqeš]. 

As a result of phonetic, morphological, semantic, and simultaneously, 

historical‐etymological analysis, it has been clarified that the words had be‐

en entered with some phonetic and semantic modifications, which are  in 

Georgian  dialects  in  different  versions.  Interesting  etymology  of  some 

words have been drawn attention.  
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ლევან გელაשვილი 
დოქტორანტი/ 

ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

„ვეფხისტყაოსანი“ და კინო 

ნაשრომשი განხილულია „ვეფხისტყაოსნისა“ და კინოს ურთი-
ერთგადაკვეთის წერტილები, ეკრანიზაცია და ეკრანიზაციის ის-
ტორია და პოემის ეკრანიზაციაשი ლიტერატორების და კინომუשა-
კების ჩართულობა. მხატვრული ნაწარმოების წარმოსახვის თავი-
სუფლება שეფარდებითია. რამდენადაც იგი שემოფარგლულია აღ-
საქმელი ნაწარმოების ფორმითა და שინაარსით. მიუხედავად ამ-
ისა, ერთი მკითხველის აღქმა იმავე ტექსტის სხვა მკითხველის 
აღქმისგან განსხვავებულია. ოციან წლების ერთ-ერთ ჟურნალשი 
კინო, როგორც ტექნოლოგიური სიახლე განხილული იყო ვეფხის-
ტყაოსნის მაგალითზე. სტატიაשი שესწავლილია ისტორიულად რო-
გორ ვითარდებოდა ვეფხისტყაოსნის ადაპტაციის მიდგომები, კი-
ნო როგორც ახალი მედია ეტაპობრივად ამუשავებდა პოემის მხატ-
ვრულ-שინაარსობრივ მხარეს. კინოს  სოციალურ  გარემოשი  პედა‐
გოგიზაციასთან ერთად მოხდა პოემის ტექსტის და სიუჟეტის კი‐
ნონარატივად და ბლოკბასტერად აღქმა. שეიძლება ლიტერატურუ‐
ლი  თხზულება  სულაც  არ  იყოს  კინემატოგრაფიული  ხედვის 
ტექსტი,  მაგრამ  ტექსტის  წაკითხვის  გარკვეული  სტრატეგიები 
ქმნიდეს  მასשი  კინემატოგრაფიულ  აქტს. ზოგი  ლიტერატურათ‐

მცოდნე მიიჩნევს, რომ ტექსტის მნიשვნელობა მკითხველის გამოც‐

დილებაა.  ტექსტი  ადამიანის  გონებაשი  პროეცირებს  კითხვასა  და 
აღქმას שორის. კითხვის დროს კონკრეტულ სააზროვნო ლოკაციურ 

არეალשი წარმოიქმნება აზრი, რომელიც ისტორიის ტრადიციისა და 
კულტურის აზრობრივ არეשი ექცევა. ელიოტის აზრით, პოეტური 
ტექსტი, უკვე არსებულ ხელოვნების ნიმუשებთან שედარებისას გა-
მოხატავს აზრს იური ლოტმანის თვალთახედვით ისტორიული 
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კანონზომიერებანი რეალიზდება არა პირდაპირ, არა უשუალოდ, 
არამედ ადამიანის ფსიქოლოგიური მექანიზმების მეשვეობით. 

Levan Gelashvili 

PhD Student 

/ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/ Georgia 

“THE KNIGHT IN THE PANTHER`S SKIN” AND CINEMA 

The research presents the discussion of the following issues: intersec‐

tion points between the poem "The Knight  in the Panther's Skin" and the 

movie, the filming of the poem and the history of filming, the involvement 

of writers and  cinema workers  in  the process of  filming. The  freedom of 

imagination of work of art  is  relative. As  it  sets bounds  to  the  form and 

content of the perceivable creation. The perception of same texts are diffe‐

rent for each reader though.  In ae magazine of the 1920's the movie was 

discussed as the technological innovation based on the example of the po‐

em "The Knight in the Panther's Skin". This article presents the process of 

developing the approaches of the poem adaptation historically, cinema as 

a new media was gradually refining the artistic‐substantive aspects of the 

poem. Together with pedagogization of the film in the social environment 

the poem text and plot were perceived as film narrative and blockbuster. It 

is quite possible that literary work may not be the vision of cinematograp‐

hic text, but some strategies of reading the text may create cinematograp‐

hic acts in it. Some literary critics think that the meaning of the text is the 

experience of the reader. Text in our mind provokes between reading and 

perception. While  reading  in  some  specific  cognitive  zones  concepts  are 

formed, which comes  to  the  tradition of history and culture. Eliot  thinks, 

poetic text, expresses the idea only by  comparing them to the already ex‐

isted masterpieces. Yuri Lotman says,  that historical regularities are reali‐

zed not directly and immediately, but with the help of human's psychologi‐

cal mechanism.  
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ლინდა გიორგაძე 
მაგისტრანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ტრანსპორტის ტერმინოლოგიის რედაქციის 

საკითხებისათვის 

რუსულ-ქართული ლექსიკონის რედაქციისას წავაწყდით სა-
ჭიროებას, განსაკუთრებული ყურადღება მიგვექცია ისეთი ლექ-
სიკური ჯგუფისათვის, როგორიცაა ავტონაწილებისა და ზოგა-
დად, ტრანსპორტის ტერმინოლოგია. რადგან დღესდღეობით სატ-
რანსპორტო ტექნოლოგია სულ უფრო ვითარდება, שესაბამისად, 
ჩნდება ახალი ცნებებიც, რომელთა ქართული שესატყვისების שექ-
მნა მნიשვნელოვანია. სწორედ თარგმნითი და ტერმინოლოგიური 
ლექსიკონების שევსება-განახლებას ემსახურება ჩვენ მიერ שესრუ-
ლებული სამუשაო. 

 ევისწავლეთ ავტონაწილების ტერმინთა რუსულ-ქართულიש
 ესატყვისები, მოვიძიეთ ინგლისურენოვანი ეკვივალენტები ჩვენსש
ხელთ არსებულ თითქმის ყველა ელექტრონულ თუ ბეჭდურ, სხვა-
დასხვაენოვან ლექსიკონשი. שევეცადეთ, שეგვეგროვებინა ავტონა-
წილებთან დაკავשირებული ტერმინების שესატყვისები რამდენიმე 
ენაზე, ასევე שევისწავლეთ ქართველ ხელოსნებთან უკვე დამ-
კვიდრებული ტერმინები. 

ზოგიერთი ტერმინს ქართული שესატყვისი არ მოეპოვება ან 
დავიწყებულია ქართული და დამკვიდრებულია რუსულის გავლე-
ნით שემოსული ხელოსნური ტერმინები. 

მოხსენებაשი განვიხილავთ ჩვენ მიერ დამუשავებულ მასალას, 
წარმოგიდგენთ კვლევის שედეგებს და იმას, თუ რა სახის ტერმი-
ნების שეტანა მიგვაჩნია საჭიროდ რუსულ-ქართული ლექსიკონის 
ახალ რედაქციაשი. ასევე ვისაუბრებთ მუשაობის პროცესשი წარ-
მოქმნილ პრობლემებსა და მათი გადაჭრის გზებზე. 



  112

Linda Giorgadze 

MA Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

THE ISSUES OF EDITING 

OF TERMINOLOGY OF TRANSPORTS 

While editing Russian‐Georgian dictionaries we have faced the neces‐

sity  to pay  special attention  to  the  specific  lexical group of words, which 

are names of car parts and the transport terminology in general. As in the 

modern world transport equipment is improving to‐day, accordingly appe‐

ars many new concepts, so  it’s  important  to create Georgian equivalents 

for this kind of words. Our job serves for editing and updating terminologi‐

cal and translation dictionaries. 

We  have  researched  equivalents  of  Russian,  English  and  Georgian 

transport terms in each available electronic and printed source and found 

out barbarisms in this sphere, we also studied the terms which are already 

established with georgian mechanics. 

Some of technical terms have not Georgian equivalents at all, or usu‐

ally they are  just  in passive vocabulary, and are established as barbarisms 

from Russian language. 

In our report we’ll represent the processed materials, we’ll show the 

results of our  research and share our opinions about what kind of  terms 

we  support  to  add  in  updated  Russian‐Georgian  translation  dictionary. 

What’s more, we’ll talk about the main problems we have faced during our 

work and about the ways of solving them. 
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ეკატერინე გოგალაძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

თავმდაბლობა-თავაზიანობის გამოხატვა  

თუ საუბრის სტრატეგია 

(სპარსული და ქართული სამეტყველო ეტიკეტის მიხედვით) 

მოხსენება ეხება ქართულსა და სპარსულשი თავმდაბლობის გა-
მომხატველ ვერბალურ საשუალებებს. მოხსენების მიზანია დაიძებ-
ნოს თანამედროვე ქართულსა და სპარსულשი თავმდაბლობის გა-
მომხატველი ემპირიული მასალა და მოხდეს მათი კლასიფიცირება.  

თავმდაბლობა თავაზიანობის გამოხატვის ერთ-ერთი საשუა-
ლებაა. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით ასე 
განიმარტება: „თავმდაბლობა (თავმდამლობისა) თავმდაბლის 
თვისება, – მოკრძალებულობა, მორიდებულობა“. სპარსულ ენა-
 :ნავად გამოიყენება სიტყვებიשი თავმდაბლობის აღსანიש
forutan; tavazo’ qardan – motavaze’, khaze’, khashe’. თავმდაბლობა ამ-
ასთანავე საუბრის წარმართვის პროცესשი ერთგვარი სტრატეგიაა 
დასახული მიზნის მისაღწევად. იგი ერთდროულად ავლენს ად-
რესატისა და ადრესანტის ურთიერთდამოკიდებულების სახეს – 
პატივისცემას, მოკრძალებას და ამასთანავე שეიძლება მოგვევლი-
ნოს საუბრის მონაწილეთა მიერ გამოყენებულ მიზნის მიღწევის 
ვერბალურ იარაღად. თავმდაბლობის ვერბალური გამოხატვა ქარ-
თულსა და ირანულ ყოფაשი ისმის ძირითადად კომპლიმენტის, სა-
ჩუქრის მიღებისას, მადლობის ან שეთავაზების საპასუხოდ და ა.ש.  

მოხსენებაשი განხილულია თანამედროვე ქართულსა და სპარ-
სულשი თავმდაბლობის გამომხატველი ძირითადი ფრაზეოლოგია. 
აღნიשნული שინაარსის მატარებელი ფრაზები და გამოთქმები 
დაჯგუფებულია და აღწერილია ეტიკეტურ სიტუაციათა მიხედ-
ვით. ქართულსა და სპარსულ ენაשი არსებული ემპირიული მასალა 
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გავაანალიზეთ ცალ-ცალკე; მოვახდინეთ არსებული მასალის שე-
პირისპირებითი ანალიზი; ემპირიული მასალის გაანალიზების שე-
დეგად დადგინდა ქართულ და ირანულ ყოფაשი თავმდაბლობის 
გამომხატველი ფრაზეოლოგიის გამოყენების მიზანი და სიხשირე 
ეტიკეტურ სიტუაციათა მიხედვით. განისაზღვრა თავმდაბლობის 
გამოხატვის თავაზიანობის ხარისხი ირანულ და ქართულ ყოფაשი. 

Ekaterine Gogaladze 

PhD student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

MODESTY – 

EXPRESSIONS OF COURTESY OR STRATEGY OF SPEAKING 

(According to Persian and Georgian etiquette) 

The report refers to verbal expressing of humility in Georgian and Per‐

sian. The  report aims at  finding empirical material expressing humility  in 

modern Georgian and Persian and classifying them.  

Modesty is one of the means of expressing courtesy. According to the de‐

finition of the Georgian explanatory Dictionary: “Humility (humbleness) is the 

quality of humility, – modesty, mildness” („თავმდაბლობა  (თავმდაბლო-
ბისა) თავმდაბლის თვისება, – მოკრძალებულობა, მორიდებულო-
ბა“). In the Persian  language a number of terms are used to mark Modesty: 

forutan; tavazo’ qardan , motavaze’, khaze’, khashe’. Humility In the process 

of the conversation may be considered as well as strategy of conversation. Hu‐

mility will be the verbal tools of achieving the goals. 

The report presents the main phraseology expressing humility in mo‐

dern Georgian  and  Persian.  Phrases  and  expressions  of  this  content  are 

classified and described according the Etiquette Situations. 

The empirical material in Georgian and Persian languages were separately 

analyzed. The analysis of empirical material has been determined the frequency 

of using the Phraseology of modesty  in Georgian and Persian. The  level of the 

modesty expression was defined in Iranian and Georgian everyday life. 
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ზაალ გოგენია 
ასისტენტ პროფესორი 

/ივ.ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

„მონარქისტული შეთქმულება“  

ესპანეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ და 

ფაშისტური იტალია 

ესპანეთის სამოქალაქო ომის მკვლევართა ნაწილი ფიქრობს, 
რომ ესპანეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ მოქმედი მონარქისტუ-
ლი ძალები უფრო იყვნენ დაინტერესებული იტალიის რეჟიმთან 
ურთიერთობებით, ხოლო იტალიის ინტერესები ოკაზიონალური 
იყო. რომი რეაგირებდა ესპანელი მონარქისტების სხვადასხვა ინი-
ციატივაზე, მაგრამ ჰქონდა კორექტული ურთიერთობები კანონი-
ერ მთავრობასთან. მიუხედავად ამისა, სხვადასხვა დოკუმენტე-
ბისა და ლიტერატურის שესწავლა აჩვენებს, რომ ურთიერთობები 
იყო უფრო კომპლექსური და იტალია საკუთარი ინტერესებიდან 
გამომდინარე აქტიურად ცდილობდა საჭირო კონტაქტების დამყა-
რებას ესპანეთשი. 

იტალიაשი მხარდაჭერას ეძებდნენ ესპანური ფალანგა და 
სხვადასხვა მონარქისტული ჯგუფი. მონარქისტების ერთ ნაწილ-
თან שეთანხმებაც გაფორმდა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მუსო-
ლინი მტრულად იყო განწყობილი რესპუბლიკის მიმართ და ნაკ-
ლებად უწევდა ანგარიשს იდეოლოგიურ მოსაზრებებს. პოლიტი-
კური რეალიზმი კარნახობდა მას, რომ ესპანეთשი მხარი უნდა 
დაეჭირა კონსერვატიული ჯგუფებისთვის, ახალბედა ფაשისტური 
ჯგუფების ნაცვლად. საყურადღებო ასპექტია ის, რომ ესპანეთის 
რესპუბლიკის წინააღმდეგ მებრძოლებს მუსოლინიმ დახმარების 
 ესახებ მზაობა ერთგვარი დათქმით დაუდასტურა: საუბარი იყოש
დახმარების שესაძლებლობაზე არა აჯანყების ორგანიზებისა და 
მომზადებაשი, არამედ მხოლოდ მისი დაწყების שემდეგ.  
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აჯანყების დაწყებამდე რომשი ბევრი ინფორმაცია დაგროვდა, 
რომლის საფუძველზეც იქ ჰქონდათ საკმარისი წარმოდგენა ესპა-
ნეთის მოვლენებთან დაკავשირებით. გოიკოეჩეას და ოლასაბალის 
დეტალური ანგარიשები, სან სებასტიანשი იტალიის კონსულის პა-
ტერნოს დეპეשა, დე როსის ორი დეპეשა ადასტურებს, რომ თუ 
რომისთვის მოულოდნელი იყო აჯანყების დაწყება, ეს იყო არა ინ-
ფორმაციის ნაკლებობის ბრალი, არამედ იმის, რომ სხვადასხვა 
წყაროებიდან მოსულ ინფორმაციას ნაკლებ ანგარიשს უწევდნენ.  

Zaal Gogenia 

Assist. Prof. 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

“MONARCHIST CONSPIRACY” 

AGAINST THE SPANISH REPUBLIC 

AND FASCIST ITALY 

Some researchers of the Spanish Civil War consider that Spanish mo‐

narchist groups were more interested in relations with Italy, while the Itali‐

an interest was the occasional. The official Rome simply was reacting to so‐

me initiatives of monarchists but at the same time it still had normal relati‐

ons with the Spanish republican government. Nevertheless, the documents 

show that the relations were much more complex and Italian government 

was trying to establish contacts in Spain in order to achieve its interests. 

The Italian assistance was sought by the Spanish Phalange and the monar‐

chist groups. The latter were even able to sign an agreement with the Italian go‐

vernment. This fact shows that Mussolini was opposing the republic  in general 

and did not pay much attention  to  the  ideological  issues. The political realism 

was dictating him  to support  the conservative groups  in Spain,  instead of  the 

newly‐founded fascist organizations. It is also significant that he made some kind 

of precondition to his assistance: Mussolini was ready to help the rebels only af‐

ter the outbreak of the hostilities and not in the preparation of the revolt. 
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There was sufficient  information  in Rome before the outbreak of the 

hostilities in Spain. Nevertheless, the beginning of the rebellion was unex‐

pected to some level. The detailed reports of Goicoechea and Olazabal, the 

telegram of Paterno, the Italian consul  in San Sebastian, two telegrams of 

de Rossi confirm that the unpreparedness of the Italian government to the 

beginning of revolt was caused not by the lack of data but by the fact that 

the Italians paid little attention to the received information. 
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ქეთევან გონგაძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

იკონოგრაფიული პროგრამების ურთიერთკავშირები 

მაცხვარიშის თარინგზელის ეკლესიასა და 

ზემო სვანეთის მოხატულობებს შორის 

მთავარანგელოზთა დარბაზული, XIII-XIV საუკუნეების ეკლე-
სია ზემო სვანეთשი, ლატალის თემის სოფელ მაცხვარიששი, მა-
ცხოვრის ამაღლების ეკლესიის სიახლოვეს არის აღმართული. მო-
ხატულობის იკონოგრაფიული სქემა שეიცავს სვანური ეკლესიები-
სათვის დამახასიათებელ ტრადიციულ ქრისტოლოგიურ ციკლს 
და ცალკეულ წმინდანთა გამოსახულებებს. სამხრეთისა და ჩრდი-
ლოეთის კედლებზე ორ-ორი საუფლო სცენაა წარმოდგენილი, ის-
ევე როგორც კამარის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ფერდებზე ორ-
ორი. ხოლო დასავლეთ კედელზე კი სამი სცენაა გადმოცემული. 
სამივე კედლის ქვედა რეგისტრი წმინდა მეომართა და წმინდა დე-
დათა ფიგურებს ეთმობა. პილასტრებზე კი გადმოცემულნი არიან 
წინასწარმეტყველნი, მოციქულნი, უვერცხლო მკურნალნი. კამა-
რაשი კი წარმოდგენილია „ამაღლება“, „წმინდა მანდილიონი“, 
„ქრისტე ძველი დღეთა“. ეს მოხატულობა განსაკუთრებულია, 
რადგან ზემო სვანეთשი XVI ს-ით სხვა ეკლესიათა ფრესკები არ 
თარიღდება. שეიძლება ითქვას, რომ თარინგზელის ეკლესია მიჰ-
ყვება პალეოლოგოსური პერიოდის მონუმენტურ მხატვრობას 
სქემატური აგებისა და იკონოგრაფიული პროგრამის მხრივ. აქვე 
აღსანიשნავია ზემო სვანეთის სხვა ეკლესიათა მოხატულობები, 
რომლებიც X-XVII საუკუნეებს მოიცავს. მიუხედავად ეპოქათა გან-
სხვავებულობისა, ამ ნიმუשთა שორის მჭიდრო ურთიერთკავשირე-
ბია, უპირველეს ყოვლისა – ტრადიციული მხატვრული ხედვისა 
და პრინციპების თვალსაზრისით. საუკუნეთა მანძილზე שენარჩუ-
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ნებულია ერთიანი, უწყვეტი სტილი, ორიგინალური კომპოზიცი-
ები, ემოციური გამომსახველობა და მდიდარი ფერადოვნება. ამ-
ასთან ერთად, მოგვიანო პერიოდשი ხשირად მიმართავენ ცალკე-
ულ იკონოგრაფიულ მოტივებს, რაც განაპირობებს მოხატულო-
ბათა ერთიან სახეს.  

 ჩვენს მოხსენებაשი გვსურს განვიხილოთ მაცხვარიשის თა-
რინგზელის ეკლესიისა და ზემო სვანეთის მხატვრობის მოხატუ-
ლობის იკონოგრაფიული პროგრამების ურთერთმიმართებები, რა 
სიახლე שეაქვს მაცხვარიשის თარინგზელის მოხატულობას ზემო 
სვანეთის მხატვრულ სკოლაשი და როგორ უკავשირდება იგი მა-
ნამდე არსებულ ფრესკულ ნიმუשებს. 

Ketevan Gongadze 

PhD student  

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University / 

 Tbilisi/Georgia  

ICONOGRAPHIC INTERRELATIONS 

BETWEEN MATSKHVARISHI TARINGZELI CHURCH 

TO UPPER SVANETIAN MURALS 

Matskhvarishi Taringzeli 13‐14th c. church is situated in Upper Svane‐

ti, in the village Matskhvarishi, near Christ’s Ascension church. The iconog‐

raphic scheme is created according to Upper Svanetian church mural com‐

positions. On the south and north walls and vaults there are two Christolo‐

gical scnens. On the west wall there are three scenes. On the lower register 

there are depictions of warrior  saints and holly mother. On  the pilasters 

there are depicted prophets, apostles, healers. In the line of the ceiling va‐

ult there are represented: “Ascension of the Christ,”“holly mandilion of the 

Christ” and “Christ of old days”. The murals of Taringzeli church is distingu‐

ished, because  this  is an only example dated by 16th c.  in Upper Svaneti. 

The  iconographic program of Taringzeli church follows the paleologeanar‐

tistic style in the way of schematic construction and iconographic program. 
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Mural paintings in Upper Svaneti date from 10th to 17th centuries. Inspite of 

different  characteristics  of  various  epochs,  there  are  strong  connections 

between those murals, which are revealed in traditional artistic views and 

principles. There is one continuous style, distinctive compositions, emotio‐

nal expressions and rich color. In the late middle centuries churches there 

are  taken particular  iconographic motives, which provide one entire cha‐

racter.  

 In our thesis, we would like to discuss iconographic interrelations bet‐

ween Matskhvarishi  Taringzeli  church  to  Upper  Svanetian murals,  what 

kind of innovation does Taringzeli church suggest and how it is connected 

to previous mural paintings in Upper Svaneti.  
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მანუჩარ გუნცაძე 
დოქტორანტი 

/ივ.ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი /საქართველო 

ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტის  

ეკონომიკური მხარე  
(ისტორია და თანამედროვეობა) 

ცხინვალის რეგიონשი არსებული კონფლიქტი სათავეს საქარ-
თველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდשი იღებს, שესაბა-
მისად, მისი שესწავლაც სწორედ აღნიשნული პერიოდიდან უნდა 
დავიწყოთ. კონფლიქტის დაწყებას და მის მსვლელობას რამდენიმე 
ფაქტორი განაპირობებდა და პოლიტიკურ-სამხედრო მოვლენებ-
თან ერთად ხשირად ეკონომიკური ფაქტორიც მნიשვნელოვანი იყო. 

კონფლიქტის მსვლელობისას ეკონომიკური ფაქტორი კარგად 
ჩანს როგორც მის საწყის პერიოდשი, ასევე თანამედროვეობაשიც. 
ეს მოიცავს როგორც ესკალაციის წარმოქმნის მიზეზებს, ასევე 
კონფლიქტის გაყინული მდგომარეობის პერიოდשი ეკონომიკური 
ურთიერთობის ფორმებს, რომლებსაც თავისი დადებითი და უარ-
ყოფითი მხარეები ჰქონდათ. 

საკვლევი თემა მოიცავს საქართველოს დემოკრატიული რეს-
პუბლიკის პერიოდიდან მოყოლებული დღემდე არსებულ ეკონო-
მიკური ფაქტორების ანალიზს, თუ რა როლს ასრულებს ეკონო-
მიკური რეფორმები და ურთიერთობები კონფლიქტის გაღვივე-
ბასა და მის დარეგულირებაשი.  
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Manuchar Guntsadze 

PhD Student 

/ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

ECONOMIC SIDE OF THE CONFLICT 

IN TSKHINVALI REGION 

(History and Modernity) 

The conflict in Tskhinvali region emerged at the time of the Democra‐

tic Republic of Georgia.  It means, we should study  it  from  its very begin‐

ning. The conflict factors are considered to be not only military and politi‐

cal issues, but economic as well. 

Conflict economic factor can be observed in its starting period and no‐

wadays too. This includes not only the causes of escalation, but economic 

relation forms at the period of conflict stability that had positive and nega‐

tive sides. 

The aim of my paper is to analyze economic factors from the period of 

the First Democratic Republic of Georgia up to status quo, also   How   are 

economic reforms reflected in conflict’s formulation and regulation. 
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მარიამ გურგენიძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

 ინგლისში ეთნიკური იდენტობისა და 

დანიელთა ადაპტაციის საკითხისათვის 

ინგლისური იდენტობის ჩამოყალიბება, ვიკინგებთან დაპი-
რისპირების, ბრძოლის მიზეზების ძიება, წარმოჩენა, გაგება שე-
საძლებელია ანგლო-საქსონური ქრონიკების ტექსტებიდან. 

მკვლევართა ნაწილი მიიჩნევს, რომ სახელწოდება ვიკინგი, 
უფრო აღწერითი ხასიათისაა, ვიდრე ეთნიკური. აღწერითი მათი 
საქმიანობიდან, ბრძოლის მეთოდებიდან გამომდინარე. კავשირשია 
მათ იერიשებთან. 

სახელწოდება „ვიკინგი“ საერთოა ნორვეგიელი, დანიელი და 
-ვედი ხალხისათვის, როგორც უცხოტომელთათვის, ანუ ერთი იდש
ენტობის აღმნიשვნელია, რომელიც მიენიჭა მათ თავდასხმების 
საპასუხოდ. 

ინგლისის მეფის ალფრდ დიდის (849–899 წწ.) მიზანი იყო שე-
ექმნა საერთო ისტორია ინგლისელთათვის, საერთო მემკვიდრეო-
ბა, რწმენა, ენის, კულტურისა და რელიგიის დახმარებით. ტექს-
ტებשი სულ უფრო ხשირად ჩნდება ტერმინი „ინგლისელი“. ალფრე-
დის მითითებით שექმნილი ტექსტები გამოიყენებოდა საგანმანათ-
ლებლო დანიשნულებითაც, რომელსაც უნდა שეექმნა „თავისუფა-
ლი ინგლისელი ახალგაზრდა ადამიანი“. 

საყურადღებოა ბრუნანბურჰის ბრძოლის (937 წ.) ამსახველი 
ლექსი, სადაც ჩანს თუ როგორ ზეიმობენ ათელსტანი და მისი მე-
ომრები ვიკინგებზე, שოტლანდელ და სტარსკლაიდელ ბრიტონებ-
ზე გამარჯვებას. ლექსს აქვს მკაფიო პროპაგანდისტული ტონი, 
ათელსტანის მიმართვა წინაპრებისადმი, გადმოცემული გმირული 
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ისტორიები ანგლო-საქსონური ბრძოლებისა. ლექსი აשკარა მაგა-
ლითია ისტორიული მეხსიერების שექმნის მცდელობისა. 

 ეიძლება ითქვას, რომ დანელო იყო ადგილი, სადაც დანელიש
ვინაობაზე მეტად სოციალურ მდგომარეობს გამოხატავდა. მატე-
რიალური კულტურის ნიმუשები, ქრისტიანობის გავრცელების 
ნიשნები, მიუთითებს ინგლისური და სკანდინავიური ენის, რელი-
გიისა და კულტურის ასიმილაციაზე. 

Mariam Gurgenidze 

PhD student/  

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/  

Tbilisi/ Georgia 

 FOR THE ISSUE OF ETHNIC IDENTITY AND ADAPTATION 

OF DANISH PEOPLE IN ENGLAND 

The development of English  Identity,  the confrontation with Vikings, 

the search for reasons of fighting, can be understood from the texts of An‐

glo‐Saxon chronicle. 

Part of  the researchers believe  that  the name of Viking  is more des‐

criptive  than  ethnic. Descriptive  from  their  activities, based on  the met‐

hods of fighting. They are in contact with the attacks. 

The name “Viking” is common to the Norwegian, Danish and Swedish 

peoples as for the aliens, or the one  identification, which was awarded  in 

response to their attacks. 

The aim of the King Albert Alfred (849‐899) was to create a common 

history with the English, common heritage, faith, language, culture and re‐

ligion.  In  the  texts  the  term “Englishman” appears more often. The  texts 

created with reference to Alfredi were also used for an educational purpo‐

se, which was meant to create a “free English young man”. 

It  is worth mentioning  the poem depicting  the Battle of Brunanburg 

(937),  showing  how  Athens  and  his warriors  celebrate  Vikings,  Scotland 

and Starcidade Britons. 
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It  is  noteworthy  that  the  lexis  have  a  clear  propaganda  tone, Adel‐

stan's appeal  to  the ancestors, heroic stories of Anglo‐Saxon battles. The 

poem is an obvious example of an attempt to create historical memory. 

It  can be  said  that  there was a place where Danny was more  social 

about his  identity. Marks of material  culture,  signs of  spreading Christia‐

nity, indicate the assimilation of English and Scandinavian language, religi‐

on and culture. 
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სალომე დავითულიანი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
/თბილისი/საქართველო 

ჰაროლდ პინტერის 

ქართული თარგმანები 

ნაשრომשი განხილულია მესამე ათასწლეულის სამყაროს მახა-
სიათებლები. აქცენტი გაკეთებულია გლობალიზაციაზე და აქვე, 
იმ როლზე, რასაც თარგმანი ასრულებს გლობალიზაციაשი. საუბა-
რია, იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ზოგადად კარგი თარგმანი და 
როგორი თავისებურებებით ხასიათდება სხვადასხვა ჟანრის თარ-
გმანები, როგორიცაა პოეზიისა და პროზის თრგმანი. ნაשრომשი 
განხილულია ბრიტანელი დრამატურგის, ჰაროლდ პინტერის שე-
მოქმედება და მისი ქართული თარგმანები. ძირითადად საუბარია 
იმაზე, რომ ძალიან მცირე რაოდენობით მოიპოვება მისი שემოქმე-
დების თარგმანები და ერთმანეთთანაა שედარებული ერთ-ერთი 
მისი პიესის “Ashes  to Ashes”, ორიგინალი და თარგმანი ვარიანტე-
ბი. ასევე, საუბარია იმაზე, თუ რამდენად მარტივი ენითაა ნაწერი 
პინტერის დიალოგები და რამდენად დიდი სიფრთხილე სჭირდება 
მთარგმნელს, რომ ამ სიმარტივის გადმოქართულებისას არ დაი-
კარგოს ის მნიשვნელოვანი განცდა აბსურდულობისა და იმავდრო-
ულად ნაცნობი რეალობისა, რასაც ორიგინალ ტექსტשი, სწორედ 
დიალოგებთა ასეთი სიმარტივით שეიგრძნობს მკითხველი. აქვე, 
აღნიשნულია, რომ საკმაოდ მნიשვნელოვანია, იმ ფრაზათა სიზუს-
ტის שენარჩუნება, რასაც ორიგინალשი ვხვდებით, რადგანაც სწო-
რედ ასეთი სიზუსტე და ასეთი გაცრეცილი, ყოველდღიური, თი-
თქოს განმეორებადი და უმნიשვნელო ფრაზები სძენენ ორიგინალ 
ტექსტს იმ ემოციას, რასაც ავტორისეული ჩანაფიქრი წარმოად-
გენს. ნაשრომის დასკვნით ნაწილשი საუბარია იმაზე, თუ რა არ არ-
ის ნათარგმნი პინტერის שემოქმედებიდან და რომ აუცილებელია 
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მისი თარგმნა არა მხოლოდ ლიტერატურის სფეროს გასამდიდ-
რებლად, არამედ დრამატურგიისთვისაც, სადაც პინტერი, ნამ-
დვილად, ერთ-ერთ მსოფლიო მნიשვნელობის ფიგურად მიიჩნევა 
საკუთარი ნამუשევრებით. 

Salome Davituliani 

PhD student 

 /Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

GEORGIAN TRANSLATIONS OF HAROLD PINTER 

The work  includes  the characteristics of  the  third decade world. The 

focus  is made on globalization and the role of translation  in  it. The talk  is 

about what kind of translation should be considered perfected, and what 

kind of peculiarities does  the different genre  translations,  like prose and 

poetry have. The theses addresses Harold Pinter’s drama and the Georgian 

translations.  Lack of Pinter’s  translations  is  considered mainly.  It  is given 

the comparison of the original play, “Ashes to Ashes”, with the translated 

version. Pinter’s plays  are written with  the  very  simple  language,  so  the 

translator needs to be really careful, not to lose the essential sense of the 

absurdity and, at the same time, the sense of the well known reality which 

is caused exactly with this simplicity in the original text. Also, there is men‐

tioned that, it is quite important to keep accuracy of the phrases, because, 

exactly this kind of pallid, daily, repetitive and  insignificant phrases, make 

us to see the author’s intention in the original text. In the final part of the 

work, the issue concerns what a large part of Pinter’s works is not transla‐

ted. It is necessary to translate Harold Pinter’s works, not only for the lite‐

rature but  also,  for  the  theatre. Pinter  is  considered one of  the modern 

world’s famous dramatists.  
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ნინო დათუნაשვილი 
დოქტორანტი 

/საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. 
ქართული უნივერსიტეტი/ 

 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი/ 
თბილისი/საქართველო 

რიტუალური სამოსი 

ტრადიციული სამოსი ქართული მატერიალური კულტურის 
ერთ-ერთი שემადგენელი ნაწილია, რომლის სახეს საუკუნეთა 
მანძილზე ქვეყანაשი არსებული ბუნებრივი პირობები, კულტუ-
რულ-პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ვითარება გა-
ნაპირობებდა. გარდა ფუნქციური დანიשნულებისა, სამოსს უძვე-
ლესი დროიდან სიმბოლური დატვირთვაც გააჩნდა. მასשი იმალება 
ეპოქისმიერი მსოფლმხედველობა, ესთეტიკა, ტრადიციები, და 
უძველესი რწმენა-წარმოდგენები. 

ამჯერად ჩვენს ყურადღებას שევაჩერებთ რიტუალურ სამოს-
ზე, რომელსაც ერთ-ერთი წამყვანი ფუნქცია ენიჭება რიტუალის 
არსის გაანალიზებაשი. სხვადასხვა რიტუალებს שორის განვიხი-
ლავთ ხალხურ დღეობებსა და რელიგიურ დღესასწაულებს, ასევე 
საინტერესო მასალას გვაძლევს ბავשვის დაბადებასთან, ქორწილ-
თან და გლოვასთან დაკავשირებული სამოსის კვლევაც. ცალკე გა-
მოვყოფთ მეფედ კურთხევის წესსა და ხელოსნობის დარგებთან 
დაკავשირებულ რწმენა-წარმოდგენებს. განვიხილავთ დღევანდელ 
ყოფაשი שემორჩენილ ტრადიციებს. 

უნდა აღვნიשნოთ, რომ მიუხედავად სამოსის მრავალმხრივი 
 ესწავლისა, რიტუალური სამოსის ასეთი, ერთიანი სახით კვლევაש
და მისი ანალიზი ჯერ არ ყოფილა წარმოდგენილი, რაც გარკვე-
ული სიახლეა სამოსის კვლევით დაინტერესებული პირებისათვის. 
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Nino Datunashvili 

PhD Student/  

St. Andrew the First‐Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia/ 

Georgian National Museum / 

Tbilisi/Georgia 

RITUAL CLOTHING 

Traditional  clothing  represents  one  of  the  components  of Georgian 

material culture, stipulated by natural conditions, cultural‐political, econo‐

mic and social situation in the country for  centuries. Apart from its functio‐

nal  purpose,  the  clothing  has  symbolic meaning  from  the  ancient  times 

comprising epochal worldview, aesthetics, traditions, and beliefs. 

In this research I will consider ritual clothing as a tool for analyzing the 

essence of the ritual. Among the various rituals I will consider folk festivals 

and religious holidays. Study of clothing related to child birth, wedding and 

mourning provides interesting material as well. As part of my research I ha‐

ve analyzed practices and beliefs connected  to coronation and workman‐

ship as well as the traditions still been practiced today.  

Despite the comprehensive study of the subject, such extensive rese‐

arch on ritual clothing and its analysis have been conducted for the first ti‐

me and in this regard can be considered as novelty in this field. 
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მაია დამენია 
დოქტორანტი 

/ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

XVII საუკუნეში მოღვაწე კათოლიკე მისიონერის - 

გაეტანო რასპონის „რელაცია სამეგრელოს შესახებ“ 

და მისი პროსოპოგრაფია 

ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაשორისო სიმპოზიუმისთვის 
წარმოვადგენთ XVII საუკუნეשი დასავლეთ საქართველოשი მოღ-
ვაწე მისიონერის – გაეტანო რასპონის დღემდე გამოუცემელ ხელ-
ნაწერს სახელწოდებით – „რელაცია სამეგრელოს שესახებ“. ამ 
რელაციის ციფრული ვერსია ჩამოიტანა სამეცნიერო ექსპედიცი-
ამ, რომელიც კულტურის სამინისტროს მიერ იყო ორგანიზებული 
2011-2012 წლებשი, თვით ხელნაწერი კი ინახება რომשი, თეათი-
ნელთა გენერალურ არქივשი. שოთა რუსთაველის ეროვნული სა-
მეცნიერო ფონდის სადოქტორო პროექტების გრანტით დაფინან-
სების ფარგლებשი მოვამზადეთ სტატია საერთაשორისოდ რეფე-
რირებადი ჟურნალისთვის, რომლის დანართשიც პირველად გამო-
ქვეყნდება ამ რელაციის სრული ტექსტი იტალიურ ენაზე. 

აღნიשნული წყარო უმნიשვნელოვანესია რელიგიური, კულტუ-
რული, ფილოლოგიური, სოციალური, სამართლებრივი, პოლიტი-
კური, ისტორიული პერსპექტივიდან. მისი שესწავლა ციფრული 
ჰუმანიტარიის უახლესი მეთოდების გამოყენებით, კერძოდ, კი 
ფაქტოიდებზე დამყარებული პროსოპოგრაფიული მონაცემთა ბა-
ზაשი ინტეგრირებით, საשუალებას მოგვცემს ვიკვლიოთ ამ პე-
რიოდის სოციალური ისტორიის მნიשვნელოვანი პრობლემატიკა, 
მოვახდინოთ მათი ვიზუალიზება და ყოველივე ამის საფუძველზე 
კი უკვე ჩამოყალიბებული სტერეოტიპული მეხსიერების რევიზია. 

ეს წყარო უნიკალურია თავისი მნიשვნელობით, რადგან მასשი 
დეტალურად არის აღწერილი ევროპელი კათოლიკე მისიონერის 
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მიკროისტორია. ამ სახის ნარატივებით ნამდვილად არ არის მდი-
დარი ქართული საისტორიო მწერლობა. 

მოხსენებაשი მოკლედ განვიხილავთ სამეცნიერო ლიტერატუ-
რაשი გაეტანო რასპონის שესახებ არსებულ ცნობებს. კერძოდ, მის 
წარმომავლობას, განათლებას, სასულიერო კარიერას და სამეგრე-
ლოשი მისიონერული მოღვაწეობის დაწყების სურვილს. რელაცია-
ზე დაყრდნობით დაწვრილებით აღვწერთ მისი მისიონერული 
მოღვაწეობის მიკროისტორიას და ყურადღებას გავამახვილებთ 
მასשი დაცულ პროსოპოგრაფიულ მასალაზე, რომელიც აღწერს 
XVII საუკუნის დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკურ, რელიგიურ, 
სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებას. 

Maia Damenia 

Phd Student 

/Ilia State University/ 

Tbilisi/Georgia 

XVII CENTURY CATHOLIC MISSIONER – GAETANO RASPONI’S 

“RELATIO ON MEGRELIA’’ AND HIS PROSOPOGRAPHY 

For the International Symposium for Young Scholars in the Humanities 

we present  the unpublished manuscript –  “Relazione  sulla Mingrelia” by 

Gaetano Rasponi who was involved in missionary activity in Western Geor‐

gia  in  the end of  the 17th century. Digital photos of  this manuscript were 

brought by the research expedition organized by the Ministry of Culture in 

the 2011‐2012. The manuscript is kept in the General Archive of Theatines 

in Rome. With  the  financial  support of  the doctorate  grant of  the  Shota 

Rustaveli National Science Foundation of Georgia we have prepared the ar‐

ticle for peer‐reviewed journal. Editio princeps of this manuscript in Italian 

language will be published in the appendix of this article. 

This source is invaluable from the religious, cultural, philological, soci‐

ological,  legal, political and historical point of view. To study  this manus‐

cript with the latest methodology of Digital Humanities, in particular the in‐
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tegration into the prosopographic database with visualizations will provide 

us the possibility to research the important aspects of social history. Based 

on  this methodology we  can  revise  the  already  developed  stereotypical 

memory. 

This source is unique in its meaning because it describes  in meticulous 

details  the micro‐history  of  the  European  catholic missionary  in  Georgia. 

There are not many of this kind of narratives in the Georgian historiography. 

In our presentation we will briefly discuss the information about Gae‐

tano Rasponi  in scientific  literature. In particular about his origin, educati‐

on, spiritual career and desire to start missionary activity in Samegrelo. Ba‐

sed on the manuscript we will describe  in details  the micro‐history of his 

missionary activity and will pay our attention on the prosopographic mate‐

rial that describes the political, religious, sociological and cultural life in the 

17th century Georgia. 
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Olha Dovbush  

Doctor of philology  

/Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University/ 

Ternopil/Ukraine 

THE RHETORIC OF SELF‐QUEST IN ERICH SEGAL’S NOVEL 

“OLIVER’S STORY” AND ITS FILM VERSION 

The interdisciplinary character of current comparative studies activates 

the role of semiotics. Nowadays we may notice higher number of investigati‐

ons dedicated not only to the problems of communication between different 

literatures, but also  inter‐semiotic dialogues. The possibility of  such works 

would appear to lie in the broad semiotic interpretation of the notion “text”, 

which allows scholars to treat the latter not only as some chain of graphical 

signs but also as some cultural product or even as culture in its entirety. The‐

refore, the paper treats the text as a complex mechanism grounded in three 

levels – syntactic, semantic and pragmatic and seeks to study each of them 

as a constituent part of a complex phenomenon. 

Any writer, especially one working for the mass market, dreams of his work 

being trendy and recognizable to a large number of people. In the age of popular 

culture such a desire of an author to increase and diversify his readership can no 

longer be classed as strange, but even natural. One of the main means to help 

the reader escape reality and feel genuine emotinal catharsis is the sentimental 

novel. Though originating  in 18th century, the  latter continues  functioning as a 

dominant genre nowadays due to its ability to move the recipient, make him in‐

trospect and search for the inner wholeness. Sentimental pathos of Erich Segal’s 

novel “Oliver’s Story” is that very pragmatic means that bridges all the elements 

of the liteary text under study and defines the character of their interrelations. In 

the same way, confessional nature of the narration of the source text delineates 

the rhetoric of its cinematographic interpretation. The objective of our research 

lies in the establishment of the main narrative strategies used to reveal the inner 

contours of the protagonist’s self by means of semiotic comparing Erich Segal’s 

novel “Oliver’s Story” and its film interpretation. 
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ანა დოლიძე 
მაგისტრანტი 

/საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. 
ქართული უნივერსიტეტი/ 

თბილისი/საქართველო 

ტრადიციულ ქართულ ზნე-ჩვეულებათა 

ტრანსფორმაციის პროცესი XVII საუკუნეში 

მართლმადიდებელ სარწმუნოებას საქართველოשი ოდითგან-
ვე განსაკუთრებული მნიשვნელობა ენიჭებოდა. სარწმუნოება იყო 
ქართველი ერის იდენტობის, კულტურისა და ზნეობის განმსა-
ზღვრელი, რის დაცვასა და שენარჩუნებასაც საუკუნეთა მანძილ-
ზე ასიათასობით ქართველი ეწირებოდა მეფეებიდან დაწყებული 
რიგითი მოქალაქეებით დასრულებული.  

 XVII საუკუნიდან საქართველოשი მკვეთრად שეიცვალა ვითა-
რება. ჯერ ოსმალთა და שემდეგ – ყიზილბაשთა ბატონობამ მეტად 
უარყოფითი გავლენა მოახდინა ქართველთა ზნეობრივ მდგომა-
რეობაზე. ამასთანავე, 1633 წლიდან (როსტომ-ხანის გამეფებიდან) 
სპარსეთის שაჰის მიერ ქართლისა და კახეთის სამეფო ტახტზე 
ბაგრატიონების დასამტკიცებლად აუცილებელი იყო მუსლიმობის 
მიღება, რითაც დაიწყო ზნეობრივი გადაგვარების პროცესი სა-
ქართველოשი. 

 ასეთ რთულ პერიოდשი ქართველობის שენარჩუნება მხოლოდ 
მართლმადიდებელი სარწმუნოების დაცვის שემთხვევაשი იყო שე-
საძლებელი, მაგრამ ჩვენდა საუბედუროდ, მართლმადიდებლობა 
აღარ იყო ერთადერთი სარწმუნოება საქართველოשი. მართლმა-
დიდებლების სასტიკად დევნის ფონზე დაიწყო ქართველთა მასი-
ური „გათათრება“, „გასომხება“, „გალეკება“ და „გაფრანგება“. 

გარეგნულად  გამუსლიმებული,  მაგრამ  გულით  მართლმადიდე‐
ბელი ქართველი მეფეები გრძნობდნენ თავიანთ პასუხისმგებლობას 
ერისა და  ქვეყნის  წინაשე და  ამიტომ როსტომ‐ხანის  (1633‐1658 წ.წ.) 
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მიერ დაწყებული ზნეობრივი გადაგვარების გამოსწორება ჯერ 
ვახტანგ V-მ (1658-1675 წ.წ.) სცადა ეროვნულ-კულტურული 
მოღვაწეობით, რაც שემდეგ გიორგი XI-მ (1675-1688 წ.წ., 1703-1709 
წ.წ.) და ვახტანგ VI-მ (1703-1714 წ.წ., 1716-1724 წ.წ.) განაგრძეს.  

 XVIII საუკუნის დასაწყისשი, როდესაც გარესამყაროשი ვითა-
რება ჩვენ სასარგებლოდ שეიცვალა, ქართველი მეფეები ცდილობ-
დნენ, სწორად გამოეყენებინათ ხელსაყრელი პირობები ქვეყნის 
საკეთილდღეო საქმიანობისათვის, რის שედეგადაც 1744 წლის 1 
(14) ოქტომბერს ქართლისა და კახეთის სამეფო ტახტზე აღდგა 
ქრისტიანულად მირონცხებული მეფობა. ეს იყო ქართველობის 
კიდევ ერთი დიდი გამარჯვება, რისთვისაც ღირსეული მამულიש-
ვილები საუკუნეზე მეტ ხანს იღვწოდნენ. 

Ana Dolidze 

MA in History 

/St. Andrew the First‐Called Georgian University of the Patriarchate Georgia/ 

Tbilisi/Georgia 

THE PROCESS OF TRANSFORMATION OF GEORGIAN TRADITIONAL 

CUSTOMS AND BEHAVIOURS IN THE XVII CENTURY 

Orthodoxy has  always been  a  great  importance  in Georgia. Religion 

was the determination of the identity, culture and morality of the Georgian 

nation, therefore religion was protected by hundreds of thousands of Ge‐

orgians over the centuries. 

The  situation  has  changed  from  the  XVII  century.  The Ottomans  and 

then the Persian domination  had a negative impact on the moral conditions 

of Georgians. They began to fight for full  invasion of our country for which 

the moral and spiritual degeneration of Georgians was necessary.  

 In  such difficult  situation  the only way  to  save Georgians  and  their 

freedom was possible  in preserving the Orthodox faith, but the persecuti‐

on of Christians was followed by “Tatarization” and “Armenization” of Ge‐

orgians. 
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 Therefore,  correction of moral and  spiritual degeneration begun by 

Rostom Khan  (1634‐1658 years)  first was  tried by Vakhtang  the V  (1658‐

1675),  after which George  the  XI  (1676‐1688,  1703‐1709)  and Vakhtang 

the VI (1603‐1614, 1616‐1624 years) continued. 

 In the XVIII century, when the situation  in the world has changed  in 

our favor, Georgian Kings were trying correctly to use the possible favorab‐

le conditions for the welfare of the country. 

 Their effective work had not gone  in vain,  in 1744, accession  to  the 

throne under Christian rule  in Kartl‐Kakheti region was restored. This was 

another great victory of Georgians,  for which Georgian patriots struggled 

more than a century.  
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მარიამ დოლიძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ფრაზების ურთიერთშეთანადება  

ქართულ-გერმანულ ხეთა  

პარალელურ ბანკში 

ბოლო ათწლეულების განმავლობაשი ხეთა პარალელური ბან-
კების שექმნა განსაკუთრებით აქტუალური გახდა. ხეთა პარა-
ლელური ბანკი მოიცავს სინტაქსურად ანოტირებულ ტექსტებს 
ორ ან მეტ ენაზე, სადაც ორი ერთმანეთის ეკვივალენტი წინადა-
დება ურთიერთשეთანადებულია სიტყვების, ფრაზებისა და სხვ. 
დონეზე.  

ფრაზის שეთანადების საფუძველზე שესაძლებელია დავინა-
ხოთ, ერთ ენაზე არსებული წინადადების რომელი ნაწილები שე-
ესაბამება მეორე ენაზე არსებული პარალელური წინადადების 
რომელ ნაწილებს. ხשირად წინადადებაשი ცალკეულ სიტყვათა שე-
თანადება שეუძლებელია, თუმცა שესაძლებელია ამავე სიტყვის 
  .ემცველი ფრაზის სტრუქტურის ანოტირებაש

წინამდებარე ნაשრომשი მიმოვიხილავთ ქართულ-გერმანულ 
პარალელურ ხეთა ბანკשი ნომინალური და ზედსართაული ფრაზე-
ბის ურთიერთשეთანადების პრინციპებს და მათი שემდგომი გამო-
ყენების პერსპექტივებს.  
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Mariam Dolidze 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

 PHRASE ALIGNMENT 

IN GEORGIAN‐GERMAN PARALLEL TREEBANK 

This paper presents the results of phrase alignment  in Georgian‐Ger‐

man Parallel Treebank,  that  is currently under development. Our parallel 

treebank  contains around 125  sentences  from  the  text of organic  law of 

Georgia in each language. Phrase alignment in treebanks shows which part 

of a sentence (word or phrase) in one language is equivalent to which part 

of a corresponding sentence in another language. For this purpose we cre‐

ated  alignment  links manually  on  the  sentence,  phrase  and word  levels 

with the help of the Stockholm TreeAligner – a tool for aligning parallel tre‐

ebanks. The goal is to align as many phrases as possible to show translation 

equivalence.
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ფიქრია ვარდოსანიძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

გარე შეფასების პრაქტიკული განხორციელება 

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფაში 

საქართველოს მაგალითზე  
 (ედეგები, გამოწვევები, მოლოდინებიש)

 

საქართველო ტრანსკონტინენტური ქვეყანაა სამხრეთ-აღმო-
სავლეთ ევროპისა და დასავლეთ აზიის გასაყარზე. ჩვენი ქვეყ-
ნის გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე ქართული 
კულტურა ვითარდებოდა და ვითარდება დასავლური და აღმოსავ-
ლური კულტურის ჭრილשი, თუმცა სოციოპოლიტიკურად და 
კულტურულად ის ევროპის ნაწილია.  

საქართველოשი უმაღლეს განათლებას აქვს გენეზისის ხან-
გრძლივი და რთული პერიოდი და მოიცავს რამდენიმე მნიשვნე-
ლოვან ეტაპს (განსაკუთრებით 1918, 1991 წლები, საქართველოს 
დამოუკიდებლობის პერიოდები). საქართველო ბოლონიის პრო-
ცესს שეუერთდა 2005 წელს, ბერგენის სამიტზე და ამ პერიოდიდან 
ჩვენი ქვეყნის საგანანმანათლებლო სფერო ხელმძღვანელობს ბო-
ლონიის დოკუმენტების, რეგულაციების მიხედვით. თანამედროვე 
საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცე მრავალი გამოწვევის 
წინაשე დგას: ხორციელდება არაერთი საერთო საერთაשორისო 
პროექტი განათლებისა და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების 
მიზნით, მუდმივად განახლებადია საგანმანათლებლო პროგ-
რამები, როგორც ბოლონიის წევრი ქვეყანა ინტენსიურად მო-
ნაწილეობის ოფიციალურ שეხვედრებשი, ხდება უცხოური გამოც-
დილების გაზიარება. თუმცა, აღსანიשნავია, რომ საერთაשორისო 
გამოცდილების გათვალისწინება არ უარყოფს ჩვენი ქვეყნის ღი-
რებულებებს, მენტალიტეტს. საკუთრივ ბოლონიის რეგულაცი-
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ებიც ცხადად მიუთითებენ ინსტიტუციური ავტონომიის აუცილ-
ებლობის שესახებ. ბოლონიის წევრმა ქვეყანამ ეს პროცესი უნდა 
მიიღოს ნაციონალური კულტურის და ტრადიციების გათვალისწი-
ნებით. ყველა დოკუმენტს ახლავს ეს שემოთავაზება.  

წინამდებარე სტატიაשი მიმოხილულია ხარისხის უზრუნველ-
ყოფის ევროპული სააგენტოს მასალები, ხარისხის უზრუნველყო-
ფის სტანდარტები, שიდა და გარე שეფასების მეთოდები, პრინციპე-
ბი, პროცედურები. ჩვენ ხელთ არსებული მასალები שევადარეთ სა-
ქართველოს საგანმანათლებლო სივრცის ხარისხის უზრუნველყო-
ფის მონაცემებს. კვლევისათვის გამოყენებულია კომპარატივის-
ტული ანალიზის მეთოდი. განხილულია განათლების ხარისხის שე-
ფასება, განსაკუთრებით, გარე שეფასების სტრუქტურა; ხაზგას-
მულია שეფასების პროცესשი აქტიური ჩართულობის 
მნიשვნელობა; აღწერილია ორგანიზაციის/-ების მუשაობის 
პროცედურა გარე שეფასებისა და שედეგების განხილვისათვის; 
განხილულია ხარისხის სააგენტოს მხარდაჭერა გარე שეფასების 
პროცესשი; გამოკვეთილია თუ რამდენადაა שესაძლებელია 
ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილება שეფასების პროცესשი 
და მოცემულია שესაბამისი დასკვნები.  

Pikria Vardosanidze 

PhD student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION 

IN EDUCATION QUALITY ASSURANCE ACCORDING  

TO THE CASE OF GEORGIA 

(Results, Challanges, Expectations) 

Georgia is a transcontinental country on the crossroad between Sout‐

heastern Europe and Western Asia. Due to our country’s geopolitical loca‐

tion, Georgian  culture was  developed  and  this  process  continues  in  the 



  141

context of western and eastern culture. However, socio‐politically and cul‐

turally it represents the part of Europe. 

Higher education  in Georgia possesses a  long and complicated stage 

of origin and it consists of several important phases (particularly 1918 year, 

1991 year, and periods of Georgian  Independece). Georgia has  joined the 

Bologna process in 2005 at Bergen Summit and since from this period the 

educational sphere of our country is guided by the documents and regula‐

tions of Bologna. Educational area of contemporary Georgia faces numero‐

us challenges: many common  international projects are  implemented  for 

improving the quality of education and learning; Educational programs are 

renewed gradually; Georgia, being a member country of Bologna, partici‐

pates  in the official meetings  intensely. Foreign experience  is shared. Ho‐

wever, it ought to be noted that foreseeing of international knowledge do‐

es not deny value and mentality of our country. Bologna  regulations evi‐

dently  indicate  the  requirement  of  institutional  autonomy.  The member 

county of Bologna ought to receive this process in view of national culture 

and traditions. Each document is enclosed by this offer. 

In the present article materials of European agency of quality assuran‐

ce, quality enhancement standarts, methods of  internal and external eva‐

luation, principles, and procedures are  reviewed. We compared available 

materials to quality assurance data of Georgian educational area. Compa‐

rative analysis method is used for the research. Assessment of educational 

quality, in particular structure of external evaluation is discussed. The mea‐

ning of active engegement in evaluation process is underlined; the working 

procedure of organization/s for external assessment and discussing of the 

results are described. The support of quality agency in the process of exter‐

nal evaluation is discussed. It states the possibility of avoiding the conflict 

of  interests  in  the  evaluation  process  and  thus  relevant  conclusions  are 

provided.
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ნათია ზოიძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ლიტერატურული თარგმანის გამოწვევები - 

ვირჯინია ვულფის ქართული თარგმანები 

ოცდამეერთე საუკუნეשი, როდესაც გლობალიზაციის პირო-
ბებשი ყველაფერი დაჩქარებულია, სულ უფრო მეტ მნიשვნელობას 
იძენს თარგმნის ხელოვნება, რამეთუ საერთო ღირებულებების 
დანერგვას, რაც არის ქვეყნების ურთიერთგაგებისა და კეთილ-
დღეობის საწინდარი, უპირობოდ სჭირდება სხვადასხვა კულტუ-
რის მატარებლებისათვის ფასეულობებისა და იდეების მשობლიურ 
ენაზე მიწოდება. שესაბამისად, პრაქტიკული ასპექტით თუ განვი-
ხილავთ თარგმნის დანიשნულებას, שეგვიძლია ვთქვათ, რომ 
თარგმნის იდეა, გადმოსცეს ზუსტად ის რაც ორიგინალשი ითქვა, 
ყოველ წუთს ეფექტურად ხორციელდება. განსხვავებულ მოცემუ-
ლობა გვაქვს ხელოვნების სფეროשი, კერძოდ ლიტერატურაשი, 
რადგან მხატვრული ტექსტის თარგმნისას „ზუსტად იგივე აზრის“ 
გადმოცემა ერთი ორად რთულდება.  

ვოლტერ ბენიამინი სტატიაשი: „მთარგმნელის დანიשნულება“, 
ამბობს, რომ ხელოვნება ესაა ადამიანის არსებობის განუყოფელი 
ნაწილი, თუმცა არცერთი ხელოვნების ნიმუשი არ იქმნება იმ მიზ-
ნით, რომ ის რომელიმე კონკრეტულმა მკითხველმა წაიკითხოს. 
მისი აზრით ხელოვნების სამყაროשი დიდი განსხვავებაა 
ორიგინალსა და ნათარგმნს שორის, რადგან რთულია დაადგინო 
თუ ზუსტად რას ამბობს ხელოვნების ნიმუשი. 

მართლაც საინტერესოა, როგორ უნდა განსაზღვროს მთარ-
გმნელმა ამა თუ იმ ლიტერატურული ტექსტის „სათქმელი“ ისე, 
რომ ის უნებურად არ დაკარგოს ან שეცვალოს ნათარგმნשი. ასევე 
საინტერესოა რა დანიשნულება აქვს ლიტერატურულ თარგმანს, 
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არის ეს კომერციული, სოციალური, თუ მთარგმნელის გემოვნება-
ზე მინდობილი? რა ტიპის ტექსტები ითარგმნება უფრო ხשირად 
და რა დოზით ცდილობენ მთარგმნელები ერის წინაשე მდგარ სო-
ციალურ პრობლემებთან უცხოური ლიტერატურული ნიმუשების 
დახმარებით გამკლავებას, ან მათ გარשემო არსებული პრობლემე-
ბის სინათლეზე გამოტანას. ჩემი მოხსენება שეეხება ვირჯინია 
ვულფის თარგმანებს, რომლებიც ზემოთ დასახელებული გამო-
წვევების კუთხით იქნება განხილული. 

Natia Zoidze 

PhD student 

 /Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

CHALLENGES UPON THE TRANSLATORS OF FICTION - 

GEORGIAN TRANSLATIONS OF VIRGINIA WOOLF 

In the twenty first century partly due to the globalization the pace of 

life gets  faster,  therefore  the art of  translation becomes more and more 

important.  Sharing  values  determine  the  understanding  among  nations 

and it is vital for society’s well‐being, thus delivering information to the pe‐

ople through their mother tongue  is vital. In terms of this, the task of the 

translator is to express exactly the same as was conceived originally. If so, 

we  can  regard  that every day  the  task of  translator  is done  successfully. 

However, when  it  comes  to  the  translation of  fiction,  the  case becomes 

more problematic as delivering exactly what the author meant or said  ,  is 

twice as difficult.  

Walter Benjamin in his article ‘’the task of the translator’’ says that art 

is an indivisible part of a human and none of the artists create their art for 

the concrete receiver. He believed that in the realm of art there is a huge 

difference between the original and the translation. 

Obviously , it is very important to know how the translator is to deter‐

mine what is the main message of the concrete novel, how he/she should 
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do her/his  job, without omitting parts or  transforming  the  idea. Further‐

more, it is intriguing to know what the actual goal of translating fiction is: is 

it purely  commercial,  is  it  linked  to  the  social  context, or  rests upon  the 

aesthetic sentiments of the translator. What type of fiction  is selected for 

the translation and are translators trying to deal with the vulnerable issues 

with the help of foreign literary works, are they trying to translate the bo‐

oks that offer the solutions to the social problems around them. My paper 

is about the translations of Virginia Woolf. Every single translation will be 

scrutinized from the perspective of the above mentioned challenges.  
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აპოლონ თაბუაשვილი 
ასოცირებული პროფესორი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ჰამდალაჰ ყაზვინის ცნობები 

საქართველოს სახელმწიფო შემოსავლების შესახებ 

XII‐XIV საუკუნეებში 

(ივ. ჯავახიשვილის პირადი არქივის მიხედვით)*
 

ირანელი ავტორი ჰამდალაჰ ყაზვინი (XIV ს.‐ის I ნახევარი) თა-
ვის ნაשრომשი მიუთითებს, როგორც ჰულაგუიდების სახელმწიფო-
 ი საქართველოს გადასახდელ ყოველწლიურ ხარკის ოდენობასש
(120 თუმანი), ასევე, მონღოლებამდელ პერიოდשი საქართველოს 
სახელმწიფო שემოსავლებს (500  თუმანი). ჰამდალაჰ ყაზვინის 
ცნობებზე ქართველი ისტორიკოსებიდან თავდაპირველად ყუ-
რადღება გაამახვილა აკად. ივ. ჯავახიשვილმა თავის ნაשრომשი 
„საქართველოს ეკონომიური ისტორია“ (ტფ. 1930, გვ. 115‐118), სა-
დაც მხოლოდ წყაროს მნიשვნელობაზეა მსჯელობა. ავტორი აქვე 
აანონსებს, რომ ამ ცნობების დეტალური ანალიზი „სათანადო ად-
გილას“ იქნება მოცემული. მოგვიანებით, 1940 წელს, ივ. ჯავახიש-
ვილის მონაწილეობით שედგენილ ნაשრომשი – „საქართველოს ის-
ტორია უძველესი ხანიდან ჩვენს დრომდე“ (თანაავტორები: ს. ჯა-
ნაשია, ნ. ბერძენიשვილი, გ. ხაჭაპურიძე) ძალიან მოკლედ აღნიשნუ-
ლია XII‐XIII საუკუნეების საქართველოს სახელმწიფო שემოსავლები 
და שედარებულია მეზობელ სახელმწიფოების שემოსავლებთან. 
აღნიשნული ფრაზა שეტანილია, ასევე, ნ. ბერძენიשვილის, ივ. ჯა-

                                                            
*  კვლევა განხორციელდა שოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. გრანტი № YS‐2016‐92, „ფასები ფეო-
დალური ეპოქის საქართველოשი“. 
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ვახიשვილის და ს. ჯანაשიას ავტორობით 1943  წელს გამოცემულ 
სასკოლო სახელმძღვანელოשი და „ქართველი ერის ისტორიის“ 
მეორე წიგნის დამატებაשი, რომელიც ივ. ჯავახიשვილის გარდაც-
ვალების שემდგომ დაიბეჭდა.  

აღნიשნულ აბზაცשი დაשვებული მნიשვნელოვანი שეცდომა שე-
ნიשნა ვარლამ დონდუამ – საქართველოსა და მეზობელ ქვეყნების 
-ი მოტანიשემთხვევაש ედარებისას საქართველოსש ემოსავლებისש
ლია ცნობა მონღოლებამდელ ეპოქიდან, ხოლო მეზობელი ქვეყ-
ნების שემთხვევაשი აღებულია XIV საუკუნის მონაცემები. რ. კიკნა-
ძის აზრით კი, ჰამდალაჰ ყაზვინის ცნობაשი უნდა იგულისხმებო-
დეს არა საქართველოს სახელმწიფო שემოსავლები  XII  საუკუნეשი, 
არამედ სელჩუკთა სახელმწიფოשი გადასახდელი ხარკი. სხვადას-
ხვა მოსაზრების მიუხედავად, ჰამდალაჰ ყაზვნის ცნობის დეტალუ-
რი ფისკალური ანალიზი არც ერთ ავტორს არ שემოუთავაზებია. 

ჩვენი აზრით, ივ. ჯავახიשვილის თანაავტორობით שედგენილ 
ნაשრომשი დაשვებული שეცდომა რედაქტირების שედეგია და არ ეკ-
უთვნის ივ. ჯავახიשვილს. აღნიשნული დასკვნის გაკეთების საשუა-
ლებას იძლევა კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერ-
თა ეროვნულ ცენტრשი დაცული ივ. ჯავახიשვილის პირადი არქი-
ვი, სადაც ხელნაწერი სახით, სხვა საკითხებთან ერთად, მოცემუ-
ლია ვრცელი გამოკვლევა  (#  310) ჰამდალაჰ ყაზვინის ცნობების 
 ნული გამოუქვეყნებელიשი აღნიשესახებ. მოხსენების ფარგლებש
ნაשრომის ანალიზი იქნება წარმოდგენილი. 
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 Apolon Tabuashvili 

Asotiate Professor 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/  

Tbilisi/Georgia 

ACCOUNTS OF ḤAMDALLĀH QAZVĪNĪ 

ABOUT GEORGIA’S STATE REVENUE 

IN XII‐XIV CC.  

(According to the Personal Archive of Ivane Javakhishvili)* 

Iranian author namdallbh Qazvīnī (The first half of 14th c.) refers to the 

annual payment of Georgia  to  Ilkhanate  (120  tomans), also,  the state  re‐

venue  of  Georgia  before  the Mongolian  Period  (500  tomans).  The  first 

among  the Georgian  researchers who  paid  attention  to  the  accounts  of 

namdallbh Qazvīnī was  Ivane Javakhishvili  in his “Economic History of Ge‐

orgia” (Tbilisi, 1930, pp. 115‐118). The importance of above‐mentioned his‐

torical source is discussed in this book. The author announces that the de‐

tailed analysis of this source will be given in “the appropriate place”. Later, 

in 1940 Ivane Javakhishvili participated in composition of the work entitled 

as – “History of Georgia from Ancient times to Present‐day” (co‐authors: S. 

Janashia, N. Berdzenishvili, G. Khatchapuridze). Sufficiently short overview 

of the state revenue of Georgia in 12th‐13th cc. and its comparison with the 

revenues of neighboring countries is provided there. The same phrase ap‐

pears in the secondary school textbook of the Georgian History (published 

in 1943) written by N. Berdzenishvili,  Iv. Javakhishvili and S. Janashia and, 

also,  in appendix of the second volume of Ivane Javakhishvili’s “History of 

the Georgian Nation”, which was published posthumously. 

Varlam Dondua attested that this phrase contains important mistake – 

during the comparison of the revenues of Georgia and neighboring countries 

                                                            
* This work was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF). 
Grant № YS‐2016‐92. “Prices in Feudal Georgia“. 
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the data provided for Georgia is about pre‐Mongolian Period while state re‐

venues of the neighboring countries are from the 14th century. According to 

R. Kiknadze’s opinion, account of namdallbh Qazvīnī implies not the state re‐

venues of Georgia of the 12th century, but the tribute that was paid to Seljuk 

Empire. Despite the different opinions the detailed analysis of the account of 

namdallbh Qazvīnī was not provided by any other researchers. 

According to our opinion, the mistake that appears in Ivane Javakhis‐

hvili’s work written with co‐authors is the result of editorial board and do‐

es not belong to Ivane Javakhishvili. Those conclusions are drown from the 

personal archive of Ivane Javakhishvili preserved in Korneli Kekelidze Nati‐

onal Center of Manuscripts, where handwritten research is preserved (No 

310)  about  the  accounts  of  namdallbh Qazvīnī. During  our  presentation 

this unpublished work of Ivane Javakhishvili will be analyzed. 
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 ორენა თავაძეש
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო  

X-XIV საუკუნეების მოხატულ ოთხთავთა 

სტრუქტურული ანალიზი 

ქართული ხელნაწერი წიგნები ეროვნული საგანძურის უმნიש-
ვნელოვანესი ნაწილია. ხალხის სულიერი ცხოვრება, მისი მდიდ-
რული კულტურული მემკვიდრეობა ხელით გადაწერილ წიგნებשია 
ასახული. ავტორი, მთარგმნელი, დამკვეთი, წიგნის שემქმნელი ოს-
ტატები და მომხმარებელი – ეს ის პიროვნებებია, რომლებმაც 
მხატვრული კულტურის განვითარების გზა განაპირობეს. ქართუ-
ლი ხელნაწერი წიგნის წარმოება გულისხმობს როგორც საწერი 
მასალის თავისებურებებს, ასევე წიგნის ორგანიზაციის, მისი 
სტრუქტურის ჩამოყალიბების საკითხებს. 

-ექმნა ერთש უა საუკუნეების მოხატული ხელნაწერი წიგნისש
მანეთზე დამოკიდებულ თანმიმდევრულ שრომით პროცესებს მოი-
ცავს. ესენია: ეტრატის שექმნა, საწერი ფურცლის მომზადება, და-
კანონვა, რვეულებად שეკვრა, გადაწერა, მოხატვა, აკინძვა, ყდაשი 
ჩასმა (שემოსვა) და მოჭედვა. ხელნაწერი წიგნის שემქმნელნი გან-
სწავლული ოსტატები იყვნენ.  

X საუკუნიდან მოყოლებული ოთხთავის მხატვრული გაფორ-
მება שეიცავს, ერთი მხრივ, ორნამენტულ დეკორს – კამარების, 
თავსამკაულების, მოხატული საზედაო ასოების, ევსებიოსის წე-
რილის שემკულობის სახით, ხოლო მეორე მხრივ – მინიატურებს, 
კერძოდ, თავფურცლის კომპოზიციას, მახარებელთა პორტრე-
ტებს და שინაარსის დამასურათებელ სიუჟეტებს. 

რთული שრომითი პროცესების დაუფლებამ, საფერწერო 
ტექნოლოგიის ღრმა ცოდნამ, ქართველ ხელოვანთ საשუალება 
მისცა שეექმნა მოხატული წიგნის უნიკალური ნიმუשები. שუა სა-
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უკუნეების ხელით გადაწერილი წიგნის שექმნის დროს განსაკუთ-
რებული ყურადღება ექცეოდა ტექსტის კალიგრაფიულ მხარეს და 
ხელნაწერი გვერდების დეკორაციულ მორთულობას. მდიდრული 
იყო ხელნაწერი წიგნის მხატვრული ანსამბლი. მინიატიურიული 
კომპოზიციებით დასურათება და ტექსტის ორნამენტული მოტი-
ვებით שემკობა ქართველ ხელოვანთა დაუשრეტელი, שემოქ-
მედებითი ფანტაზიის שედეგი იყო. წიგნის საერთო მხატვრულ გა-
ფორმებაשი კი განსაკუთრებული ადგილი საზედაო ასოებს ენიჭე-
ბოდა, ისინი ტექსტის მხატვრულ იერსახეს ქმნიდნენ. 

ყურადღებას ვამახვილებთ X‐XIV სს. ოთხთავების (ჯრუჭი IH‐
1660, გელათი QQ‐908, ჯრუჭი  IIH‐1667, მოქვი QQ‐902) სტრუქტუ-
რაზე – სტრიქონის, გვერდის, მუხლებად და თავებად განაწილე-
ბას, დეკორატიული ელემენტებისა და მინიატიურების თავისებურ 
სისტემაზე, მათთვის დამახასიათებელ თავისებურებაზე. 

X‐XIV სს. ხელნაწერების სტრუქტურის და სისტემის ანალიზმა, 
გამოავლინა ხელნაწერებისთვის დამახასიათებელი თავისებურე-
ბები. მოხატული ხელნაწერები გაფორმების ხელოვნებითა და სა-
ფერწერო ტექნიკით მსოფლიო שედევრებს წარმოადგენენ. 

Shorena Tavadze 

PhD student 

 /Ivane Javakhishvili Tbilisi State University / 

 Tbilisi/Georgia  

STRUCTURAL ANALYSIS OF GEORGIAN ILLUSTRATED 

FOUR GOSPELS FROM X‐XIV CENTURIES 

Georgian manuscripts occupy a special place in the Georgian national 

treasure. Manuscripts depict spiritual  life and rich cultural heritage of pe‐

ople. Authors, translators, clients, masters and consumers – these are the 

persons who  influenced  the development of Georgian culture.Production 

of Georgian manuscript  includes characteristics of materials, organization 

and structure of the book. 
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The Process of creating medieval manuscripts  include sequential, co‐

dependent  processes,  such  as:  production  of  parchment,  preparation  of 

sheets,  ruling  the guidelines,  forming a quire,  re‐writing,  illustrating, bin‐

ding, enclosing, and decorating the cover. The creators of the manuscripts 

were skilled masters. 

From  the  X  century  decoration  of Georgian manuscripts  consists  of 

two parts: ornaments/graphical décor (arches, headpieces, decorated initi‐

al  letters, and Eusebius’s  letter) and miniatures,  including  title‐page com‐

position, portraits of Evangelists and illustrated scenes. 

Mastering  the  hard working  procedures  and  in‐depth  knowledge  of 

painting  technology enabled Georgian artists  to create unique specimens 

of  decorated  books. While  creating  the  hand‐rewritten  books  in middle 

ages,  special  dedication was  given  to  calligraphy  and  décor  of  the  han‐

dwritten pages. Artistic ensemble of handwritten book was very ostentati‐

ous. Illustrating with diminutive compositions and adorning text with orna‐

mental motifs was  the  result of  inexhaustible  fantasy of Georgian artists. 

Special  attention was  given  to  initial  letters  as  they  represented  artistic 

image of the whole text. 

We give special emphasis to four gospels structure of X‐XIV centuries 

(Jrutchi  I H‐1660, Gelati Q‐908,  Jrutchi  II H‐1667) –  line, page, article and 

chapter distribution, specific system of decorative elements and miniatures 

as well astheir characteristics. 

Structure and system analysis of X‐XIV centuries’ hand writings revea‐

led specific characteristics for hand writings  in general. Painted hand wri‐

ting with their art design and painting techniques represent world master‐

pieces. 
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თეა თვალავაძე 
დოქტორანტი 

/იაკობ გოგებაשვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

გრიგოლ ორბელიანის 

პირადი წერილების დათარიღება 

ტექსტის שესასწავლად და გამოსაქვეყნებლად დათარიღება 
ერთ-ერთი ძირეული საკითხია, რასაც ზოგადთეორიული და პრაქ-
ტიკული მნიשვნელობა აქვს שემდგომი ტექსტოლოგიური და ლი-
ტერატურათმცოდნეობითი კვლევებისთვის. მასალის ქრონოლო-
გიური პრინციპით განლაგება აკადემიური გამოცემის ერთ-ერთი 
პრინციპია. ამ პრინციპით ლაგდება ტექსტები და ინფორმაცია 
როგორც თხზულებათა სამეცნიერო კრებულებשი, ისე მწერლის 
ცხოვრებისა და שემოქმედების მატიანეשი და, ბუნებრივია, რომ ამ 
პრინციპით განლაგება ვერ მოხდება მასალის დათარიღების 
გარეשე. 

პროექტის – „XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპის-
ტოლური მემკვიდრეობა“ ფარგლებשი გრიგოლ ორბელიანის წე-
რილების ექვსი ტომია გამოცემული; שესაბამისად, ჩატარებულია 
ტექსტოლოგიური კვლევები და დათარიღებულია წერილების უმ-
რავლესობა. დათარიღების მთელი რიგი სიძნელეების გამო, დაუ-
თარიღებელ წერილებს მიახლოებითი თარიღები აქვს მიცემული; 
ამდენად, დასაზუსტებელია პირობითი წლები და დასადგენია აქ-
ამდე გამოუქვეყნებელი წერილების თარიღები.  

დასახული მიზნის მისაღწევად, ვიყენებთ კვლევის სხვადას-
ხვა მეთოდს, მათ שორის, გამორიცხვის, დედუქციურს, კორპუ-
სულსა და სხვა.  

წერილები დასათარიღებლად ვიყენებთ שემდეგი სახის ინ-
ფორმაციას: ქაღალდის ტიპი, ჭვირნიשანი, მელნის ფერი; שინაარ-
სობრივი მონაცემების שედარება; წერილשი მოყვანილი ისტო-
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რიული ან კულტურულ-საზოგადოებრივი ფაქტები; მოხსენიებულ 
პირთა დაბადება-გარდაცვალებისა და სახელობის დღე, ქორწინე-
ბის თარიღი, ოჯახשი მომხდარი სხვა მოვლენები; კონკრეტული 
პირის მიერ გარკვეული თანამდებობის დაკავების ან მისი დატო-
ვების წლები; ადრესატის ან ადრესანტის ადგილმდებარეობა; წე-
რილשი მოხსენიებული ზუსტი თარიღითა და კვირის დღით წლის 
განსაზღვრა.  

დასათარიღებლად ვიყენებთ მეორეხარისხოვან წყაროებსაც, 
მათ שორის: ჩანაწერებს, სხვათა წერილებს, მოგონებებს, ბიობიბ-
ლიოგრაფიებს.  

თემა წარმოაჩენს, რომ თარიღის დადგენა ტექსტოლოგიური 
მეცნიერებისთვის მეტად აქტუალური საკითხია. იგი שემდგომი 
კვლევების საყრდენია და საשუალებას იძლევა, სწორად იქნას გა-
აზრებული როგორც მწერლის, ასევე მისი שემოქმედების მნიשვნე-
ლობა თანადროულ ლიტერატურულ თუ საზოგადოებრივ გარემოשი. 

Tea Tvalavadze 

PhD Student 

/ Iakob Gogebashvili Telavi State University/ 

Tbilisi/ Georgia 

DATING OF GRIGOL ORBELIANI’S PERSONAL LETTERS 

In text study and publishing, dating represents one of the fundamen‐

tal  issues, which possesses general  theoretical and practical meaning  for 

further textual and literary studies. The chronological principle of ordering 

the material  is one of the principles of academic edition.The texts and  in‐

formation are drawn up based on this principle both in the scientific litera‐

ture and annals of a writer’s  life and his/her creative works.  It  is natural 

that ordering of the material according to this principle  is  impossible wit‐

hout dating.  

Six volumes of Grigol Orbeliani’s letters have been released in the fra‐

mes of the project “Epistolary Heritage of the Georgian Writers of the XIX‐
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XX Centuries”. Accordingly,  textual  studies had been performed  and  the 

majority of  letters had been dated. Due to a number of difficulties  in da‐

ting, some dated  letters have approximate dates. Thus, conditional years 

are to be verified and dates of letters that have not been released yet are 

to be determined.  

We use different methods of study to achieve  the aim,  including ex‐

clusion, deduction,corpusstudies, etc.  

To date the  letters, we use the following  information: type of paper, 

watermarking, colour of ink; comparison of the content of the data; histori‐

cal or sociocultural facts; days of birth and death of the mentioned people, 

date of marriage; other events, taking place in the family; years of occupy‐

ing and leaving the posts; location of addressee and recipients; determina‐

tion of the year by means of exact date and day of the week mentioned in 

the letter.  

We use sources of secondary  importance  to date,  including  records, 

letters of other people, reminiscences and bibliography.  

The topic reveals that dating is one of the urgent issues for textual sci‐

entists.  It provides the basis  for further studies and allows correct under‐

standing of  the  importance of  the writer and his/her creativity  in  the ac‐

companying literary and public environment. 
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ნინო თოდუა 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

პ. კაკაბაძის „ყვარყვარე თუთაბერი“ და 

საბჭოთა ლიტერატურული კრიტიკა 

პოლიკარპე კაკაბაძეს იმ ეპოქაשი მოუხდა მოღვაწეობა, როცა 
ადამიანებს ეკრძალებოდათ თავისუფალი სიტყვის თქმა. ცენზუ-
რა გასაქანს არ აძლევდა თავისუფალი აზრის დინებას და ებრძო-
და ინდივიდუალიზმის ყოველგვარ გამოვლენას. ვინც ამ „კალა-
პოტს“ მოერგებოდა, გადარჩენის שანსი ჰქონდა, ვინც არა – იღუ-
პებოდა ფიზიკურად, ან ნადგურებოდა მორალურად. ამ ურთულეს 
ვითარებაשი პ. კაკაბაძემ მოახერხა დარჩენილიყო საკუთარი მო-
რალური პრინციპების ერთგული. მიუხედავად იმისა, რომ საბ-
ჭოთა ლიტერატურული კრიტიკა მის שემოქმედებას ტენდენციუ-
რად განიხილავდა და ცდილობდა წარმოეჩინა მწერალი საბჭოთა 
რეჟიმის მომხრედ, როგორ ჩანს, ხელისუფლებას არ გამოჰპარვია 
დრამატურგის რეალური დამოკიდებულება არსებული სინამდვი-
ლისადმი და ამიტომ ცხადად თუ ფარულად დევნიდა კიდეც მას. 

პოლიკარპე კაკაბაძის שემოქმედებაשი განსაკუთრებული ად-
გილი უკავია პიესას „ყვარყვარე თუთაბერი“. ამ ნაწარმოებით 
დრამატურგმა שექმნა უკვდავი სახე უპრინციპო, მოძალადე, 
მედროვე, გაიძვერა ადამიანისა. ამ თვისებათა ერთობლიობა ლი-
ტერატურულ კრიტიკაשი ყვარყვარიზმის სახელწოდებით დამ-
კვიდრდა.  

კომუნისტური რეჟიმი მძიმე მხოლოდ მწერლებისთვის არ ყო-
ფილა, მის მარწუხებს ვერც კრიტიკოსები გაურბოდნენ და שესაძ-
ლოა, სწორედ ეს იყო მთავარი მიზეზი იმისა, რომ საბჭოთა ლიტე-
რატურულმა კრიტიკამ ყვარყვარეს სახეשი მხოლოდ მენשევიკი 
დაინახა, რომლის არსებობაც ბოლשევიკური მთავრობის ზეობის 
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ხანაשი წარმოუდგენელი იყო, რადგან, თურმე, ბოლשევიზმი ამარ-
ცხებს ყოველგვარ ბოროტებას და, აქედან გამომდინარე, იმ მან-
კიერ თვისებებსაც, რომლებიც ადამიანს გაჩენის დღიდან თან 
სდევს. საბჭოთა კრიტიკის ტენდენციურობაზე მიუთითებს ის 
ფაქტიც, რომ პიესის მეორეხარისხოვანი პერსონაჟები განხი-
ლულნი არიან მხოლოდ ყვარყვარეს ხასიათის გახსნისთვის აუცი-
ლებელ ელემენტებად და არა დამოუკიდებელი მხატვრული ფუნ-
ქციის მქონე სახეებად. 

თავისი პიესით პ. კაკაბაძემ שთამბეჭდავად წარმოაჩინა მძაფ-
რი ზნეობრივი კრიზისით აღბეჭდილი ეპოქის სულისკვეთება. ამ 
გარემოებას საბჭოთა ლიტერატურულმა კრიტიკამ მიზანმიმარ-
თულად აუარა გვერდი. ამ კონკრეტული ნაწარმოების ირგვლივ 
გამოქვეყნებული კრიტიკული ნაשრომების ანალიზი თვალნათლივ 
ავლენს საბჭოთა ლიტერატურათცმოდნეობის ბუნებასა და ზო-
გად თავისებურებებს. 

Nino Todua 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

 Tbilisi/ Georgia 

P. KAKABADZE’S “KVARKVARE TUTABERI” 

AND THE SOVIET LITERARY CRITICISM 

Polikarpe Kakabadze had to live in an era, in which people were depri‐

ved of freedom of speech. Censorship watched closely to stop the stream 

of free thinking and fought against all forms of individual expression. Those 

who could fit  into this “frame bed”  , had a chance to survive. Those who 

could  not  assimilate were  destroyed  either  physically  or morally. Under 

such oppressing conditions P.Kakabadze managed to stay true to his best 

moral principles . Despite the fact that the Soviet literary criticism tried to 

interpret his  literary works  in the  light of Soviet propaganda and acknow‐

ledged him as a soviet writer, who was on the side of the Soviet regime fig‐
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hting against its enemies of class, the Soviet government must have under‐

stood  the writer’s critical attitude  to existing reality as he was oppressed 

secretly as well as openly. 

Among the literary works of P.Kakabadze “Kvarkvare Tutaberi” stands 

out  as  the most  important  legacy,through which  the  playwright  created 

unfading  and everlasting  character of  an unprincipled, opportunistic,wic‐

ked and violating man, whose name has been used in Georgian literary cri‐

ticism as a generalization of all these human features, called“Kvarkvarism”. 

The iron grasp of the Soviet regime affected not only writers, but also 

critics and that must be the reason why Kvarkvare was seen as a Menshe‐

vik, whose  existence was  impossible during  the upheaval of  The Bolshe‐

vism, because Bolshevism defeats evil and therefore can eradicate all the 

dark sides of human nature creating only pure men. The Soviet propagan‐

da  is easy  to  trace  in  the critical discussion according  to which  the other 

characters are considered to be  introduced only to sum up the main cha‐

racter Kvarkvare as small details to full opening of his character. They are 

not  seen as  independent characters having  their own metaphorical mea‐

ning or features. 

P. Kakabadze made an impressive disclosure of the era which was stres‐

sed by acute moral crisis, but The Soviet  literary criticism has  intentionally 

overseen it. The analysis of critical works published during that period reve‐

als the tendencies and general particularities of the Soviet literary studies.  
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ინგა ისიანი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
 თბილისი/ საქართველო 

ჯ. დონის პოეტური ციკლი: ამ ციკლის მეტათემა 
და მისი კონცეპტუალური სტრუქტურა, 

 როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა 

იმისთვის, რომ ადეკვატურად ვიკვლიოთ ჯონ დონის პოეტუ-
რი ციკლი, უნდა დავეყრდნოთ ერთი მხრივ, პოეტური ციკლის თა-
ნამედროვე ცნებას, მეორე მხრივ კი, ტექსტის ლინგვისტურ 
თეორიას. 

დონისეული პოეზიის ენობრივი ასპექტის განმსაზღვრელ 
ფაქტორებად უნდა იქნას მიჩნეული ერთი მხრივ, გამჭოლი მეტა-
ფორულობა, მეორე მხრივ კი, ამ მეტაფორულობის שინაგანი კავ-
-ირი ბაროკოსთან, როგორც დონისეული ეპოქის ესთეტიკურש
მხატვრულ პარადიგმასთან. 

კვლევის მეთოდოლოგიად უნდა იქნას მიჩნეული ინტერდის-
ციპლინარულობა და ამ ინტერდისციპლინარულობის ლინგვის-
ტურად ცენტრირებულობა. მოცემულ שემთხვევაשი, ინტერდის-
ციპლინარულობა უნდა ნიשნავდეს დონისეულ ტექსტთა ენობრივ 
ასპექტზე ყურადღების שეჩერებას. 

იქიდან გამომდინარე, რომ კვლევის საგანს წარმოადგენს დო-
ნისეული პოეტური ციკლის კონცეპტუალური სტრუქტურა, აუცი-
ლებელია იმის დადგენა, თუ რა მნიשვნელობით უნდა ვიხმაროთ 
კვლევის პროცესשი ტერმინი „კონცეპტი“. ტერმინი „კონცეპტი“ 
უნდა დავუკავשიროთ ერთის მხრივ, დონისეული პოეტური ენის 
მეტაფორულობას, მეორეს მხრივ კი, კითხვას იმის თაობაზე, თუ 
რა მიმართებაשია ერთმანეთთან როგორც დონისთვის, ისე 
ზოგადად ბაროკოსეული კულტურისთვის სიყვარულისა და სიკ-
ვდილის კონცეპტები. 
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იმის שემდეგ, როცა უკვე დაკონკრეტებულია ისეთ ცნებათა 
მნიשვნელობა, როგორიცაა ციკლი და კონცეპტი, საჭირო ხდება 
მათი დაკავשირება ისეთ ცნებასთან, როგორიცაა კულტურული 
კონსტანტის ცნება. 

კვლევის საკვანძო პრობლემად უნდა მივიჩნიოთ ბაროკოს 
როგორც მხატვრულ-ესთეტიკური პარადიგმისა და სიყვარულისა 
და სიკვდილის კონცეპტთა დონისეული კორელაციის ურთიერთ-
მიმართება. שესაბამისად, უნდა დაისვას კითხვა იმის თაობაზე, თუ 
რა მიმართებაשია სიყვარულისა და სიკვდილის დონისეული 
კორელაცია ბაროკოსეულ კულტურულ კონსტანტასთან. 

Inga Isiani 

PhD Student 

/ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/ Georgia 

POETIC CYCLE OF J. DONNE: 

THE META‐THEME OF THE CYCLE AND ITS 

CONCEPTUAL STRUCTURE AS THE LINGVO‐CULTURAL PROBLEM 

In order  to adequately  clarify  John Donn’s poetical  cycle, we  should 

base our research on the one hand on the modern notion of poetical cycle 

and on the other hand on linguistic theory of the text. 

In order  to  focus on  linguistic aspect of Donn’s poetry,  the determi‐

ning factors of this linguistic aspects should be on the one hand the accom‐

panying metaphorism and on the other hand the  inner connection of this 

metaphorism to Baroque style as aesthetical fictional paradigm of Donn’s 

period.  

Inter discipline should be considered as  researching methodology as 

well as linguistically centered inter discipline. In the given case inter discip‐

line should mean to focus on linguistic aspects in Donn’s texts. 

As  the  subject of  the  research  is  the conceptual  structure of Donn’s 

poetical cycle, it is crucial to determine in what meaning we should use the 
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term “concept”. The term “concept” should be related to Donn’s poetical 

metaphorism and to the question of what relation is between love and de‐

ath concepts not only for Donn but also for Baroque culture. 

After defining  the meaning of  the notions as cycle and concept,  it  is 

necessary to connect them to such notion as cultural constanta. 

The main problem of the research should be considered the inter rela‐

tion between Baroque as fictional or aesthetical paradigm and love and de‐

ath concepts by Donn’s correlation. Accordingly, we should set the questi‐

on about  the  relation between Donn’s correlation of  love and death and 

Baroque cultural constanta. 
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Жайнагуль Кадыркулова  

Докторант 

/ КНУ им.Ж.Баласагына/ 

Бишкек /Кыргызстан 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА 

Международная трудовая миграция является неотъемлемой час-

тью  современной  мировой  экономики  и  политики.  На  сегодняшний 

день  в  миграционный  трудовой  обмен  вовлечены  практически  все 

страны. По оценкам ООН, только регулируемых трудовых мигрантов в 

мире насчитывается от 120 до 200 млн. человек.  

В Кыргызстане миграционные процессы являются результатом по-

литической  и  социально‐экономической  ситуации,  сложившейся  в 

стране с момента обретения независимости, и в частности, за послед-

ние десять лет.  Тем не менее,  следует отметить,  что вследствие мас-

штаба  этого  явления  миграционные  процессы,  в  некоторой  степени, 

сами  повлияли  на  основные  события  в  социально‐экономической  и 

общественной  сфере  в  стране.  По  данным  Государственной  службы 

миграции  при  правительстве  Кыргызстана,  около  700  000  граждан 

Кыргызстана работают за пределами страны, при общей численности 

населения в 5,836 миллионов человек. Специалисты по вопросам миг-

рации  считают,  что  официальные данные  занижены и  что  почти 20% 

населения  Кыргызстана  находятся  сегодня  в  положении  трудящихся‐

мигрантов (до одного миллиона человек). По данным Единого докла-

да по миграции КР, женщины составляют около 40% мигрантов. В этом 

смысле,  Кыргызстан  является  исключением  среди  стран  отправления 

Центральной  Азии.  В  Таджикистане  и  Узбекистане мигрантами  явля-

ются  в основном мужчины,  чаще всего оставляющие дома женщин  с 

детьми. Несмотря на то,  что в Кыргызстане миграция затрагивает как 

мужчин,  так  и женщин,  это  явление  не  является  нейтральным  в  ген-
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дерном отношении.  Чтобы  понять  конкретные последствия миграци-

онных процессов для женщин,  необходимо рассматривать миграцию 

женщин  с  точки  зрения  отсутствия  гендерного  равенства,  тради-

ционных ролей женщин, рынка рабочей силы для мужчин и для жен-

щин,  широкой  распространенности  имеющего  гендерную  основу  на-

силия  и  происходящей  во  всем  мире  феминизации  нищеты  и  миг-

рации рабочей силы. 

Zhaina Kadyrkulova  

Candidate of Philosophy 

/Doctoral KNU named after Zh. Balasagyn/ 

Bishkek/ Kyrgyzstan 

GENDER ASPECTS OF A LABOR MIGRATION 

ON THE EXAMPLE OF KYRGYZSTAN 

The  international  labor migration  is an  integral part of modern world 

economy and policy. Today practically all countries are involved in migrati‐

on labor exchange. By estimates of the UN, there are from 120 to 200 milli‐

on people of only adjustable labor migrants in the world. 

In  the Kyrgyzstan migration processes are  the  result of political and 

socio‐economic situation prevailing in the country since independence and, 

in particular, over the past ten years. However, it should be noted that the 

scale of the phenomenon of migration processes, to some extent, themsel‐

ves were influenced by the major events in the socio‐economic and public 

sphere in the country. According to the State migration service of the Kyr‐

gyz Government, about 700 000 citizens of Kyrgyzstan are working outside 

the country, with a total population of 5.836 million. Migration specialists 

believe that official data are underreported and that almost 20% of the po‐

pulation of Kyrgyzstan are today in the position of migrant workers (up to 

one million people). According to the Uniform report on migration of KR, 

women make about 40% of migrants. In this sense, Kyrgyzstan is an excep‐

tion  among  the  countries  of  departure  of Central Asia.  In  Tajikistan  and 
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Uzbekistan migrants are generally the men who most often  leave women 

with children at home. In spite of the fact that in Kyrgyzstan migration af‐

fects both men, and women, this phenomenon isn't neutral to gender. To 

understand  the  specific  impact  of migration  on women,  their migration 

must be considered in terms of the lack of gender equality, the traditional 

roles of women in the labor market for both men and women, wide preva‐

lence of gender‐based violence and the ongoing worldwide feminization of 

poverty and migration of the labor force. 
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ნათია კაკაბაძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

საბჭოთა რეალობა 

რეზო ინანიშვილის მოთხრობებში 

დღეს საყოველთაო კვლევის საგანია საბჭოთა ტოტალიტარუ-
ლი ეპოქა, რომელმაც დაღი დაასვა კულტურის ყველა სფეროს. 
ამჯერად ჩვენ მხოლოდ მწერლობაზე ვისაუბრებთ.  

ხელისუფლების მხრიდან მკაცრად კონტროლირებად ლიტერა-
ტურაשი პარტიულობის პრინციპი მოქმედებდა. მწერლები იძულე-
ბულნი ხდებოდნენ ეპოქისათვის ხარკი გადაეხადათ, თუმცა სითა-
მამესა და გულახდილობაზე ბოლომდე მაინც ვერ ახერხებდნენ 
უარის თქმას. სამოციანი წლების გაბედული თაობის ერთ-ერთი 
საუკეთესო წარმომადგენელია რეზო ინანიשვილი, მწერალი რო-
მელმაც שეძლო თავის ნაწერებשი שეენარჩუნებინა უმნიשვნელოვა-
ნესი – ეროვნული სული, ეროვნული სივრცე, שინაარსი, რასაც რე-
ჟიმი ყველაზე მკაცრად ებრძოდა. ყოფილიყო გულწრფელი. ეწერა 
არა მხოლოდ სამשობლოზე, სოფელზე, სიკეთეზე, სიყვარულზე, 
უბრალო, გულთბილ ადამიანებზე... რეზო ინანიשვილის მხატვრულ 
პროზაשი ვხვდებით თემასაც, რომელზეც ვრცლად, ცალსახად 
რატომღაც არ, ან ძალიან იשვიათად საუბრობენ კრიტიკოსები. 

 ამჯერად, ჩვენ სწორედ ამ ნაკლებად שესწავლილ თემაზე გა-
ვამახვილებთ ყურადღებას. ვიკვლევთ თემას რომელსაც ჰქვია – 
1937 წლის ტრაგედია და საბჭოთა რეჟიმის ტერორი.  

 რეზო ინანიשვილი XX საუკუნის იმ იשვიათ მწერალთაგანია, 
რომელმაც გვერდი არ, თუ ვერ აურა რეალობას და „ხალხის 
მტრის“ שვილის მოგონებები პროზაულ ნაწარმოებებად აქცია. 
ვფიქრობ, საინტერესოა ისიც, რომ მოთხრობების პარალელურად 
მოხსენებაשი ვიკვლევთ რეზო ინანიשვილის „სამაგიდო რვეულებ-
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საც“, რომელשიც მკვეთრად იკვეთება მწერლის უარყოფითი და-
მოკიდებულება საბჭოთა რეჟიმის მიმართ. უდავოა, რომ რეზო ინ-
ანიשვილის მოთხრობები და „სამაგიდო რვეულები“ მნიשვნელოვან 
ინფორმაციას იძლევა არა მხოლოდ საბჭოთა რეჟიმის, არამედ 
მწერლის პიროვნების, მისი მრწამსის שესახებაც. 

Natia Kakabadze 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

 Tbilisi/ Georgia 

SOVIET REALITY IN REZO INANISHVILI’S WORKS 

Today the Soviet totalitarian epoch is an issue of the public research. 

It was an epoch, which had a negative influence on every cultural field. In 

the frame of this research we will talk about literature. 

Under strict control of government  in  literature the principle of Party‐

spirit was acting. Writers were forced to pay a tribute to the epoch, but at 

the same time they were trying to keep their courage and sincerity. One of 

the eminent person of 60s  courageous society, was Rezo Inanishvili. The wri‐

ter who kept in his writings: national spirit, national space, essence, the featu‐

res that  were the most important for our country. These were the values that 

soviet regime confronted so much. He was sincere and was writing not only 

about homeland, village, kindness, love, modest and warm people, we also see 

in his writing the issue, which is neglected by other writers and critics. 

In the frame of the paper we will discuss the  issue, which  is not well 

studied. This is 1937 tragedy and the terror of the soviet regime. 

 Rezo Inanishvili was one of the rare writers of  the 20th century, who 

turned “people’s enemy’s” son’s memories into prose. In this paper, we al‐

so research his “table‐top notebooks” where we see writer’s negative atti‐

tude  to  the  soviet  regime.  It’s  indisputable  that  Rezo  Inanishvili’s works 

and “table‐top notebooks” give us  important  information not only about 

the soviet regime, also about his personality and belief. 



  166

დიანა კაკაשვილი 
თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი/ 

თბილისი/საქართველო 

წარმომავლობის სახელები წოვა-თუშურ ენაში 

წოვა-თუשური ენის სიტყვაწარმოებით სისტემაשი სხვა, აქამ-
დე ცნობილი სემანტიკური ჯგუფების გვერდით, ცალკე უნდა 
გამოიყოს წარმომავლობის სახელები. როგორც დანარჩენ 
-ი, აქაც ოდენ სუფიქსური წარმოება გვაქვს. ადაשემთხვევებש
მიანთა სადაურობას, წარმომავლობას -ოვ და -რენ სუფიქსები 
აწარმოებს. ისინი დაერთვის ადგილის აღმნიשვნელ სახელებს და 
გამოხატავს მოცემული ადგილის მკვიდრს. მაგ., ჩინლ-ოვ 
„ჩინელი“ (שდრ. ჩინეთ „ჩინეთი“); ქიზყ-ოვ „ქიზიყელი“ (שდრ. ქიზიყ 
„ქიზიყი“); ქალქ-ოვ „ქალაქელი“ (שდრ. ქალიქა, ქალაჲქა „ქალაქე-

ლი“); ფეხ-ოვ „სოფლელი“ (שდრ. ფე „სოფელი“) და სხვ. ამავე სე-
მანტიკური ჯგუფის მეორე მაწარმოებლად გვხვდება – რენ სუ-

ფიქსი. მაგ., ფე-რენ „სოფლელი“; ქალქი-რენ „ქალაქელი“; ლომ-
რენ „მთიელი“ და სხვ. რიგ שემთხვევებשი -რენ სუფიქსი ადამიანთა 
კლასשი არმყოფი საგნების წარმომავლობასაც აწარმოებს., მაგ., 
ქალქირენ- გარდა ქალაქელისა, ქალაქურსაც აღნიשნავს. 

ზემოთ მოყვანილი სუფიქსებით ნაწარმოები ეთნონიმების 
გარდა გვაქვს ქართულიდან ნასესხები ისეთი წარმოების სახე-
ლებიც, რომლებიც არ არის გაფორმებული არანაირი დერივატით. 
მაგ., რუს „რუსი“; ლეკ „ლეკი“; ქისტ „ქისტი“ და სხვ.  

აღნიשნულთან ერთად მოხსენებაשი განხილული იქნება წარ-
მომავლობის სახელების წარმოების სხვა, სპორადული שემთხვე-
ვები, აგრეთვე, დერივატების დართვისას სახელის ფუძეשი მომ-
ხდარი ფონეტიკური ცვლილებები, მოცემულ დერივატთა სხვა 
ფუნქციები, პარალელები ახლომონათესავე ჩეჩნურ და ინგუשურ 
ენებთან და აფიქსთა გენეზისის ცდა. 
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Diana Kakashvili 

TSU Arn. Chikobava Institute of Linguistics/ 

Tbilisi/Georgia 

WORDS DENOTING ORIGIN IN TSOVA‐TUSH LANGUAGE 

The names of origin should be identified as a separate semantic group 

in the word‐formation system of theTsova‐Tush language among other al‐

ready known ones. Similarly to other cases, we have only suffixation in evi‐

dence. There are two suffixes referring to a person:  ‐ov and ren. They are 

added to the names of the places and and denote the native or inhabitant 

of a particular place. For example: zinl‐ov “Chinese” (comp. zinet “china”); 

kiziq‐ov “qizikian” (comp.Qiziq “qiziqi”); kalk‐ov “town‐dweller” (comp. ka‐

lika, kalajka “city”); pex‐ov “villager” (comp. pe “village”) and etc.  
In addition to the above‐mentioned, there  is one more suffix for this 

semantic group: – ren, for example: pe‐ren “villager”; kalki‐ren “town‐dwel‐

ler”, lom‐ren “mountin‐dweller”; In some cases ‐ren is used not only for no‐

uns that define a person but also  for other nouns. For example: kalki‐ren 

means both a person from the city as well as all things that come from the 

city too.  

Besides  above  mentioned  suffixal  formation,  there  are  loanwords 

from Georgian  language, which do not take any derivatives. For example: 

rus “Russian”; leḳ “the Lezgi people”; qisṭ “qist” etc. 

The report will also analyse the sporadic cases of formation of this se‐

mantic  group,  correlation  between  roots  and  affixes, phonetic  processes 

related  to  the word  formation,other  functions of  the given affixes, while 

taking  into  consideration  the data of  the Chechen and  Ingush  languages, 

which are closely related to the Tsova‐Tush language. 
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გიორგი კალანდაძე 
დოქტორანტი 

/იაკობ გოგებაשვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თელავი/ საქართველო 

გაბრიელ მცირეს „სამოთხის ყუავილის“ თხრობათა 

წარმომავლობის საკითხი 

ქრისტიანულ ლიტერატურაשი ფართოდ იყო გავრცელებული 
თხრობები წმინდა მამათა שესახებ და მათგან ხשირად ადგენდნენ 
ვრცელ კრებულებს, რომლებსაც ჰომილეტიკური დანიשნულება 
ჰქონდა. ამ თხრობებს ეკლესიაשი მთელი წლის განმავლობაשი კი-
თხულობდნენ. 

გაბრიელ მცირეს პატერიკულ კრებულשი „სამოთხის ყუავი-
ლი“ სულ ასი თხრობაა, რომლებიც ათ თავად არის დაყოფილი. 
ტექსტის წინასიტყვაობიდანვე ვიგებთ, რომ მისი שემდგენელი 
ეყრდნობოდა კრებულს სათაურით: „სამოთხე“. 

გასარკვევია, თუ რომელ კონკრეტულ კრებულს გულისხმობ-
და იგი. ამ დასახელების კრებული ქართულ ხელნაწერებשი რამდე-
ნიმეგან გვხვდება: 1. იოანე მოსხის (550-634) პატერიკების კრებუ-
ლი (VII ს.); 2. სტეფანე დეკანოზის მიერ გადაწერილი – წმიდათა 
მამათა და დედათა საქმეთა და განგებათა კრებული, დათა-
რიღებული 977 წლით, ოשკის სამოთხედ წოდებული; 3. თეოფილე 
ხუცესმონაზვნის XI-XII საუკუნის წმიდა მამათა სწავლათა და 
თხრობათა კრებული; 4. ჩვენამდე მოუღწეველი და აწ მხოლოდ 
ლიტერატურული წყაროებით ცნობილი „სკიტის სამოთხე“.  

კვლევის שედეგად დადგინდა, რომ „სამოთხის ყუავილשი” שე-
მავალ თხრობათა სიუჟეტების უმეტესობა שინაარსობრივი თვალ-
საზრისით ყველაზე მეტ თანხვედრას თეოფილე ხუცესმონაზვნის 
ხელნაწერთან ამჟღავნებს; გარკვეულ თანხვედრაשია „ანბანურ 
პატერიკთან"; მცირე שინაარსობრივი მსგავსება აქვს იოანე მოს-
ხის „სამოთხესთან”.  
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„სამოთხის ყუავილის” თხრობათა დასაწყისი და დასასრული 
ნაწილები უმეტესწილად שთაგონებულია ხელნაწერით: „კრებული-
სწავლანი“ (S 1139), ან, სავარაუდოდ, ჩვენთვის უცნობი, თუნდაც 
მოუღწეველი ამგვარი წყაროთი.  

-ესაძლოა, გაბრიელ მცირის „სამოთხის ყუავილש ესაბამისადש
  :ემავალ თხრობათა წარმომავლობის ორი ვერსია გავიაზროთש “იש

1. გაბრიელ მცირეს ძირითად წყაროდ გამოყენებული აქვს 
თეოფილე ხუცესმონაზვნის კრებული სახელწოდებით: „სამოთხე“ 
და שევსებული აქვს სხვა წყაროებით. ამ აზრს განამტკიცებს 
-ემდეგი: „სამოთხის ყუავილის“ ტექსტის თეოფილე ხუცესש
მონაზვნის ხელნაწერთან שედარებისას აღმოჩნდა, რომ ასიდან 
ოთხმოცდაცამეტი თხრობა שინაარსობრივად ერთმანეთს 
ემთხვევა.  

2. ვფიქრობთ, არსებობის უფლება აქვს ასევე ვარაუდს, რომ 
საქართველოשი არსებობდა წყარო, რომელიც გაბრიელ მცირის 
მიერ „სამოთხის ყუავილשი“ שეტანილ თხრობებს სრულად მოიცავ-
და, დღეს კი იგი სიძველეთსაცავებשი არ იძებნება.  

Georgi Kalandadze 

PhD Student 

/Iakob Gogebashvili Telavi State University/ 

Telavi/ Georgia 

THE ISSUE COVERING THE ORIGIN OF THE PATROLOGICAL 

COLLECTION OF GABRIEL MTSIRE – “SAMOTKHIS QUAVILI” 

("THE FLOWER OF THE PARADISE") 

In  Christian  literature  there was  a widespread  narratives  about  the 

Holy Fathers, and they often had extensive collections, that had a holistic 

purpose. These narratives were read in the church throughout the year. 

“The  Flower  of  the  Paradise”  is  divided  into  ten  chapters,  each  of 

which has a general, uniting title: I – "On Humbleness and Meekness in Re‐
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semblance of Christ";  II –  "On Obedience  to  Jesus Sweet  Lord";  III –  "On 

Confession and Repentance Giving Joy to Angels", etc. 

Each chapter consists of ten spiritual narratives and  is entitled accor‐

ding to its contents. The titles of the sub‐chapters of “The Flower of the Pa‐

radise” reflect ten main  issues, that are necessary to guide the God‐plea‐

sing life of a Christian person: 1. Humbleness and meekness; 2. Obedience; 

3. Confession and repentance; 4. Patience; 5. Fasting and prayer; 6. Mercy; 

7. Righteousness and truth; 8. Purity; 9. Faith; 10. Love. 

At the end of the manuscript is “bechedi” (seal) Gabriel Mtsire writes: 

“This divinely inspired writing is called “The Flower of the Paradise”, becau‐

se it is compiled by means of selection from the book of the Fathers which 

is “Samotkhe”  (The Paradise).”  It  is obvious from this evidence, that “The 

Flower of  the Paradise”  is made up of  the narratives,  selected  from  the 

existing  literary source, entitled – “The Paradise”, “compiled by means of 

selection”. 

In Georgian sources several texts are known under the title “The Para‐

dise”: 1. Collection of the Paterics by  John Moschus  (550‐634)  (7th c.); 2. 

Collection of Acts and Rules by Holy Fathers and Mothers, made by Arch‐

priest Stephane, dated to the year 977, referred to as “The Oshki Paradi‐

se”; 3. Collection of teachings and narratives of the 11th‐12th‐cc. Holy Fat‐

hers by Hieromonk Theophilus; 4. “The Scete Paradise”, known only from 

literary sources. 

“The Flower of the Paradise” bears certain resemblance to the 7th c. 

text, authored by  John Moschus:  “The  Leimonarion”  (Leimzn).  It  is note‐

worthy, that “The Flower of the Paradise” shows semantic (non‐literal) si‐

milarity with the texts, which are entered in the book: “The Alphabetic Pa‐

tericon. Selected Teachings of Fathers of the Scete”. “The Flower of the Pa‐

radise” displays the most resemblance with the book “Teachings and Nar‐

ratives of the Holy Fathers” by Hieromonk Theophilus. Ninety‐three narra‐

tives of “The Flower of the Paradise” show semantic similarity with the nar‐

ratives included in the manuscript of Hiromonk Theophilus. It is also note‐

worthy,  that  the  style  and  language  of  “The  Flower  of  the  Paradise”  by 

Gabriel Mtsire differs from the above‐mentioned manuscripts. 



  171

Accordingly, we assume two versions of the origin of the narratives in‐

cluded in “Samotkhis Quavili” (The Flower of the Paradise): 

1. Mostly, the collection by Hieromonk Theophilus entitled “The Para‐

dise” was used and the text was complemented from other sources. 

2. A source was used, which entirely covered the narratives  included 

by Gabriel Mtsire  in “The Flower of the Paradise”, which  is not known till 

now. 
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თამარ კახეთელიძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

რომანისა და ფილმის სცენარის 
ლინგვისტური ანალიზი 

წინამდებარე ნაשრომის პრობლემატიკა ეხება ორი სრულიად 
განსხვავებული ტექსტის სახეობის, რომანისა და ფილმის სცენარის 
ლინგვისტური ანალიზს, რომელიც ინფორმაციის გადატანის სა-
კითხს ლიტერატურული ტექსტიდან არალიტერატურულ ტექსტשი 
განიხილავს. საანალიზო მასალად שერჩეულია ბერნჰარდ שლინკის 
რომანი „წამკითხველი“ (der Vorleser) და მის საფუძველზე שექმნილი 
ფილმის სცენარი. 

რომანი თხრობითი ლიტერატურის, ეპიკურ ჟანრს მიეკუთვნება, 
რომლისთვისაც დამახასიათებელია ფიქტიური (მხატვრული) სამყა-
რო, ფიქტიური გმირები და მოქმედება, თავისებური დროითი 
სტრუქტურა. ამისაგან განსხვავებულ სურათს გვაძლევს ფილმის 
სცენარი, რომელიც გამოყენებით ტექსტის სახეობებს მიეკუთვნება, 
თუმცა დრამისათვის დამახასიათებელი სტრუქტურით გამოირჩევა 
(სამაქტიანი სტრუქტურა), მასשი ვხვდებით როგორც ინსტრუქცი-
ულ, ასევე ნარატიულ (დრამატულ) ასპექტებსაც, თუმცა ფილმის 
სცენარის ძირითადი ფუნქცია, რომანისაგან განსხვავებით, ისტო-
რიის (ამბის) თხრობაა ვიზუალური სურათებით, ამიტომაც ეს უფრო 
რაიმეს კონკრეტულად ჩვენებაა და არა მხოლოდ ამბის მოთხრობა.  

ტექსტების שედარების საფუძველს წარმოადგენს ტექსტის 
ლინგვისტური ანალიზი, რომელიც ემყარება კლაუს ბრინკერის 
ტექსტის ლინგვისტური ანალიზის ინტეგრალურ მოდელს, რომ-
ლის მიხედვითაც שევეცდებით გამოვაპირობოთ თემატურ-ფორმა-
ლური, ენობრივი მსგავსება-განსხვავებულობა, რომანსა და 
ფილმის სცენარს שორის. ვინაიდან ლიტერატურული ტექსტი שექ-
მნილია გერმანული კულტურის სივრცეשი, ხოლო მის საფუძ-
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ველზე שექმნილი ფილმის სცენარი ამერიკული კულტურის სივ-
რცის პროდუქტია, დამატებით წინ წამოიწია საკითხმა თუ რამ-
დენად განაპირობებს ინფორმაციის ცვლილებას განსხვავებულ 
კულტურათა არეალשი ტექსტის პროდუცირების პროცესი. 

Tamar Kakhetelidze 

PhD student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State Univesity/ 

Tbilisi/Georgia 

LINGUIST ANALYSIS OF NOVEL AND FILM SCENARIO 

The paper concerns two  fully different types of texts: novel and  film 

and  linguistic analysis of their scenario  ,  it exploits  its task to transfer the 

information  from  literary  to  non‐literary  text.  The  selected material  for 

analysis  is  Bernhard  Schlink’s  novel  “The  Reader”  (Der  Vorleser)  and  its 

screen‐script that was created based on the novel. 

The novel belongs to narrative  literature, epic genre, for which  is cha‐

racterized by fictive (artistic) world, fictive heroes and actions, specific time 

structure. Film scenario gives us different picture, which belongs to the usab‐

le text types, however it can be characterized by using typical structure that 

is common for the drama(three acts structure), where we observe not only 

instructive, but also narrative  (dramatic) aspects, but main  function of  the 

film scenario is different from novel, as it represents the narration of history 

(story) with the help of visualized   pictures, So basically  it  is the about sho‐

wing some concrete image rather than  narration of the story. 

The base for comparing texts  is the  linguist analyze,  it  is draws upon 

the  integral  method  of  linguistic  analysis  by  Klaus  Brinker's,  according 

which we  try  to distinguish  thematic‐formal,  linguistically similar or diffe‐

rent features of  among the novel and the film scenario. 

Due to the fact that literary text is created in German cultural space and 

the film scenario , based on the novel, is a product of American cultural spa‐

ce,  the  following  issue  comes  forward,  it  is  interesting  to  figure out   how 

much does  the different  cultural  spaces define  the  change of  information.
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Merlin Kirikal  

Tallinn University/ 

Talin/ Estonia 

GENDERED REPRESENTATIONS OF CREATIVITY 

IN JOHANNES SEMPER’S PROSE 

This paper is analyzing the prose of the Estonian writer Johannes Sem‐

per  (1892–1970) who has  a  controversial  reputation  in  Estonian  cultural 

history. Due to his novel Red Carnations (1955), which was written in socia‐

list realist manner and his opportunistic political views during Soviet occu‐

pation in Estonia, his prose is nowadays almost excluded from the Estonian 

literary canon, although his merits as  literary organizer, noted  translator, 

essayist and sophisticated poet are still highly valued. Having said that I still 

believe that some of his earlier prose – for example, an innovative collecti‐

on of short stories Ellinor (1927) narrated by a New Woman or his novel Je‐

alousy (1934) – is truly worth looking into.  

Much earlier,  in 1918, Semper  issued his prose debut, a collection of 

five  short  stories called Chain of China. The protagonist of  the  last  three 

short  stories  is Tarm, a male painter, who  is actively  looking  for an  ideal 

woman and who takes pleasure  in analysing the meaning and function of 

art. In his essays, Semper returns to the questions of art over and over aga‐

in. It is clear that to him a great artist (or rather the myth of this kind of fi‐

gure) controls her/his instincts, lives analytically and with full knowledge of 

her/his actions. How does  this kind of artistic attitude relate  to Semper´s 

Tarm? The focus of this paper is to examine the construction of artist and 

his/her creativity in Semper’s prose. In order to do that I aim to analyse the 

value system, gender relations and the sociocultural context of 1920s and 

1930s. 
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ნათია კენჭიაשვილი 
დოქტორანტი 

/ივ.ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

შედარების გამოხატვის ენობრივი საშუალებები 

VIII-XVIII სს. ქართული რიტორიკული ტექსტების 

მიხედვით 

 ედარება რიტორიკული სტილის ტექსტებისთვის ერთ-ერთიש
დამახასიათებელი და გავრცელებული სტილისტური ხერხია. ორა-
ტორი ემოციისა და שეფასებითი დამოკიდებულების გამოსახატა-
ვად იყენებს სხვადასხვა სახის გრამატიკულ (მორფოლოგიურ და 
სინტაქსურ) საשუალებებს, მათ שორის: აფიქსებს, თანდებულიან 
კონსტრუქციებს, კავשირებით სიტყვებს, რომელთაც שედარებე-
ბის שექმნის ფუნქცია აქვთ. 

VIII‐XVIII საუკუნეების ქართული მჭევრმეტყველებითი ტექ-
სტების שესწავლის שედეგად გამოვლინდა სხვადასხვა მორფოლო-
გიური და სინტაქსური საשუალება, რომელთაც აქვთ שედარებების 
 :ექმნის ფუნქცია. ესენიაש

1. თანდებულები: -ვით, -ებრ (-ებ, -მებრ), -ებრივ (-ებრი); 
2. მარტივი კავשირებითი სიტყვები: ვითარცა / როგორც; 
3. რთული კავשირებითი სიტყვები: ვითარცა..., ესრე / 

ვითარცა..., ესრეთვე / ვითარცა..., ეგრეთვე / ვითარცა..., ეგრე / 
ვითარცა..., ეგრეცა და როგორც..., ეგრეთვე / როგორც..., ისე / 
ისე, როგორც / ისე..., როგორც. 

აღნიשნული ენობრივი საשუალებები ქმნიან שედარებებს, 
თუმცა – არა ყოველთვის. სიხשირულად ყველაზე მეტ שედარებას 
ქმნის ვითარცა მარტივი კავשირებითი სიტყვა. 

ქრონოლოგიურად, -ებრ თანდებული − ვით თანდებულს წინ 
უსწრებს. რაც שეეხება ვითარცა და როგორც მარტივ კავשირებით 
სიტყვებს, ახალ ქართულ მჭევრმეტყველებაשი (XIX ს.-დან) ვითარ-
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ცა ფორმამ ნელ-ნელა დაკარგა თავისი სემანტიკური ფუნქცია და 
მას აქტიურად ენაცვლება როგორც კავשირი. 

ფუნქციურად -ებრ და -ვით თანდებულები ერთმანეთს თავი-
სუფლად ენაცვლებიან ისევე, როგორც ვითარცა და როგორც 
მარტივი კავשირებითი სიტყვები. 

Natia Kenchiashvili 

Phd Student 

/Iv. Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/ Georgia 

LINGUISTIC TOOLS OF EXPRESSING COMPARISON  

ON THE EXAMPLE OF GEORGIAN RHETORIC TEXTS 

OF THE VIII AND XVIII C. 

Comparison  is one of the characteristic and common stylistic techni‐

ques  for rhetorical style texts. The orator uses various grammatical  (mor‐

phological and syntactic) tools to express emotions and evaluations, inclu‐

ding: constructs, constructed, conjunction with words that have the functi‐

on of creating comparisons. 

As a result of study of Georgian rhetoric texts of the VIII‐XVIII centuri‐

es, various morphological and syntactic  tools have been  identified, which 

have the function of creating comparisons. These are: 

1. Postposition: ‐ვით [vit],  ‐ებრ [‐ebr] (‐ებ [‐eb],  ‐მებრ [‐mebr],  ‐

ებრივ [‐ebriv]; 
2. Simple connecting words: ვითარცა [vitarca] / როგორც [rogorc];  

3. Complex connecting words: ვითარცა..., ესრე [vitarcap, esre] / 
ვითარცა..., ესრეთვე  [vitarcap, esre] / ვითარცა..., ეგრეთვე  [vitar‐
cap, esre] / ვითარცა..., ეგრე  [vitarcap, egre] / ვითარცა..., ეგრეცა 
[vitarcap,  egreca]  და  როგორც...,  ეგრეთვე  [rogorcp,  esretve]  / 
როგორც..., ისე [rogorcp, esretve] / ისე, როგორც [rogorcp, esretve] / 

ისე..., როგორც [rogorcp, esretve]. 
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All of those morphological and syntactic tools can create comparisons, 

but not always. Frequently, the most common comparisons are made with 

using simple connecting word ვითარცა [vitarca]. 
Chronologically,  postposition  ‐ებრ  [‐ebr]  is much  older  than  ‐ვით 

[vit] postposition, as a consequence of the precedent. What about simple 

connecting words –ვითარცა [vitarca] / როგორც [rogorc] –  in modern 

Georgian  rhetoric  (from XIX  c.),  –ვითარცა  [vitarca]  gradually  loses  the 
semantic  function,  it  is actively replaced by  the another connecting word 

როგორც [rogorc]. 

Functionally ‐ებრ [‐ebr] and ‐ვით [vit] postpositions can freely inter‐

change each other, as well as as simple connecting words – ვითარცა [vi‐
tarca] / როგორც [rogorc]. 
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ლევან კოჭლამაზაשვილი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ხათურ-ქართველური ლექსიკის თანხვედრის გამო 

მოხსენება ეძღვნება ხათური ენის ლექსიკური ერთეულების 
-ესატყვისები გამოუვლინდათ ქართვეש ესწავლას, რომელთაცש
ლურ ენებשი. ამ ეტაპზე שერჩეულ იქნა ტექსტებשი დამოწმებული 
რამდენიმე სახელური და ზმნური ძირ-ფუძე: kurt  „ფოთოლი“, ka 
„რქა“ , kup‐  „ტუჩი, კბილი“, kawaḫ „მოხმობა“, ḫukur  „დანახვა“, kir 
„დაძახება“, tiu „დატოვება“, zuḫ „ტანისამოსი“. 

კვლევა ცხადყოფს, რომ ხანგრძლიობის მიუხედავად მეტ-
ნაკლებად שენარჩუნებულია ფონეტიკურ-სტრუქტურული და სე-
მანტიკური სიახლოვე ქართველურ და ხათურ ძირთა שორის. ის 
ცვლილებები კი, რაც კი მცირეოდენ სხვაობას გვიჩვენებს, ექვემ-
დებარება ქართველურ ენებשი ისტორიულად მოქმედ ფონეტიკურ 
კანონებს, რაც სისტემური ხასიათის მატარებელია: 

▪ 
 ხათ.  kurt- „ფოთოლი“ 
ქართ.  კვირტ-ი „კვირტი“ 
კოლხ. --- 
სვან.  კუ̂ირტ „კოკორი“ 

▪ 
ხათ.  ka- „რქა“ 
ქართ. რქა 
კოლხ. ქრა-ლ-ეფ-ე (ლაზ.), ქა-ლ-ეფ-ი (მეგრ.) „რქები“ 
სვან.  --- 

▪ 
ხათ.  kup- „კბილი“ 
ქართ. კბ-ილ-ი   
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კოლხ. კიბ-ირ-ი „id“ 
სვან. --- 

▪ 
ხათ.  kawaḫ- „მოხმობა“ 
ქართ. მო-ჴმ-ობ-ა  
კოლხ. ხომ- // ხუ̂ამ- „ლოცვა“ 
სვან.  ჴუ ̂ამ- „გადალოცვა“ 

▪ 
ხათ. ḫukur- „დანახვა“ 
ქართ. ყურ-ებ-ა „ყურება“ 
კოლხ. ყუჯ- // ჸუჯ- „id“ 
სვან. --- 

▪ 
ხათ. kir- „שეძახილი“ 
ქართ. ყვირ-ილ-ი „ყვირილი“ 
კოლხ. ყურ- // ჸურ- „ყვირილი, ყმუილი“ 
სვან. ყულ- //ყუ̂ილ- „ყვირილი“  

▪ 
ხათ. tiu- „დატოვება“ 
ქართ. ტევ-ებ-ა „ტოვება“ 
კოლხ. ტევ- // ტალ- „id“  
სვან. --- 

▪ 
ხათ zuḫ- „ტანისამოსი, კაბა“ 
ქართ. --- 
კოლხ. ძიქვ-ა „שარვალი, ახალუხი“ 
სვან. --- 
 გამოჩნდა, რომ ძირ-ფუძეთა თანხვედრის ყველა მოყვა-

ნილი שემთხვევა ახლომდგომია שინაარსითაც, ზოგჯერ ფონეტი-
კურადაც იდენტურია. שესაძლოა, ის ფონეტიკური სხვაობები, 
რაც ხათურს ქართველურ ენებთან მიმართებით აქვს, განპირობე-
ბული იყოს ლურსმული დამწერლობის სპეციფიკით. დასაფასე-
ბელია იმ ეპოქის ფონეტიკური აზროვნება, რომ ტექსტების ავ-
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ტორებს שეძლებისდაგვარად გამოესახათ გრაფიკულადაც ხათუ-
რი ბგერების თავისებურებანი. ეს ფორმები მეტ-ნაკლებად იძლე-
ვა კოდირებული მასალის იდენტიფიკაციის საשუალებას. שესწავ-
ლილ მაგალითებს კი დამატებით მასალად მოვიაზრებ ხათურის 
იბერიულ-კავკასიურ ენებთან მიმართების თვალსაზრისით. 

Levan Kochlamazashvili 

PhD student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

DUE TO COMPATIBILITY OF HATTIAN 

AND KARTVELIAN VOCABULARIES 

The paper refers to the  study of lexical units found in the Hattian lan‐

guage, the correspondences of which has been revealed  in the Kartvelian 

languages. At  the present stage, a number of noun and verb  root words, 

which were verified in different texts, have been selected: kurt „leaf“, ka „‐

horn“ kup‐ „lip, “tooth“, kawaJ „call up“, Jukur „see“, kir „call“, tiu „leave“, 

zuḫ „clothes“. 

The study has identified that despite the continuanceof time, the pho‐

netic‐structural and semantic proximity between the Kartvelian and Hatti‐

an languages more or less persists and the changes, which represent minor 

differences fall within the scope of historical phonetic laws of the Kartveli‐

an languages and have systemic character: 

1. 

Hatt.   kurt “leaf” 

Geo.  ḳwirt‐i “bud” 

Colch.  ‐‐‐ 

Svan.  ḳwirt“rose‐bud” 

2. 

Hatt.  ka‐“horn” 

Geo.   rk‐a “id” 
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Colch.   kra‐l‐ep‐e (Laz.), ka‐l‐ep‐i (Megr.) „horns“ 

Svan.   ‐‐‐ 

3. 

Hatt.  kup‐“tooth” 

Geo.   ḳb‐il‐i“tooth” 

Colch.   ḳib‐ir‐i “id” 

Svan.  ‐‐‐ 

4. 

Hatt.  kawaḫ‐ “call up” 

Geo.   mo‐qm‐ob‐a“call up” 

Colch.   xom‐ // xwam‐“pray” 

svan.   qwam‐ “transfer” 

5. 

Hatt.   ḫukur‐ “to see” 

Geo.  q̣ur‐eb‐a „to look“ 

Colch.   q̣uǯ‐ // ‘uǯ‐ “id” 

Svan.  ‐‐‐ 

6. 

Hatt.  kir‐“exclaim” 

Geo.  q̣wir‐il‐i“scream” 

Colch.  q̣ur‐ // ‘ur‐ “scream, howl” 

Svan.  q̣ūl‐ // q̣wil“scream” 

7. 

Hatt.  tiu‐ “abandon” 

Geo.  ṭev‐eb‐a“leave” 

Colch.  ṭev‐ // ṭal‐ “leave” 

Svan.  ‐‐‐ 

8. 

Hatt.  zuḫ‐ “clothes, dress” 

Geo.  ‐‐‐ 

Colch.  ӡikw‐a “trousers, akhalukhi” 

Svan.  ‐‐‐ 

It has become clear  that all mentioned cases of  the compatibility of 

the root words are close in meaning, and sometimes phonetically identical. 
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The  phonetic  differences  of  the  Hattian  language  towards  the Georgian 

languages may be conditioned by the specific character of cuneiform wri‐

ting. The phonetically developed way of thinking of that age  is worth no‐

ting, due to the fact that the authors of the texts made their best attempts 

to depict the peculiarities of Hattian sounds graphically. These forms more 

or less provide the opportunity to identify the encoded material. I consider 

the provided examples as extra material in terms of the Iberian‐Caucasian 

languages.
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მარგო კუბლაשვილი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

კულტურათაშორისი კომუნიკაცია 

ევროპის მოხალისეობრივი სერვისის (EVS) მაგალითზე 

აღნიשნული კვლევის საგანს წარმოადგენს ინტერკულტურუ-
ლი დიალოგისა და კულტურათაשორისი კომუნიკაციის განხილვა 
ევროპის მოხალისეობრივი სერვისის (European  Voluntary  Service) 
მაგალითზე. კერძოდ, კვლევა მიზნად ისახავს EVS-ის, როგორც ინ-
ტერკულტურული დიალოგის ხელשემწყობი პროგრამის აქცენტი-
რებას და მის ფარგლებשი გამოვლენილი პრობლემებისა და არსე-
ბული שესაძლებლობების გაანალიზებას. 

ნაשრომის ძირითად მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოად-
გენს სოციალური კვლევის მეთოდი, კერძოდ, პროექტשი მონაწი-
ლე მოხალისეების (Volunteers) გამოკითხვა-ანკეტირება და მათი 
გამოცდილების საფუძველზე პროექტით დასახული მიზნებისა და 
მიღწეული שედეგების שეჯამება. 

საკვლევი პრობლემის აქტუალობა და მნიשვნელობა კიდევ 
უფრო ნათელია დღეს, როდესაც ინტერკულტურული დიალოგის 
ხელשეწყობა განიხილება როგორც ერთ-ერთი უმნიשვნელოვანესი 
წინაპირობა თანამედროვე მსოფლიოს მשვიდობიანი და ჰარმონიუ-
ლი თანაარსებობისათვის. გლობალიზაციის პროცესის ფონზე 
ძალზე საინტერესოდ ისახება განსხვავებულ ჯგუფთა და ინდი-
ვიდთა ინტენსიური ურთიერთქმედების שესწავლა და მისი პრაქ-
ტიკული ღირებულებების გამოვლენა-დადგენა. ვფიქრობ, ჩემს 
მიერ განხილული ნაשრომი პირდაპირ მოახდენს აწმყოსთვის გან-
საზღვრული მიზნების აქტუალიზებას.  

მართალია, მე ნამდვილად არ ვარ პირველი, ვინც კულტურა-
თაשორისი კომუნიკაციის საკითხი მეცნიერულად שეისწავლა, 
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თუმცა ჩემი მოხსენების ორიგინალურობა, გნებავთ, სიახლე, ამ 
საკითხის იმ კონკრეტული პროგრამის ჭრილשი განხილვაა, რომ-
ლის שესწავლისთვის ხელი საქართველოשი ჯერ არავის მოუკიდე-
ბია და მით უფრო სამეცნიერო ნაשრომი არ მოუმზადებია. 

Margo Kublashvili 

PhD student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia  

INTERCULTURAL COMMUNICATION AS AN EXAMPLE OF 

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE (EVS): 

A SURVEY-BASED INVESTIGATION 

The  subject  of  this  article  is  intercultural  dialogue  and  intercultural 

communication as an example of European Voluntary Service (EVS). The ar‐

ticle aims at discussing EVS in terms of the intercultural dialogue, emphasi‐

zing  its  role as a supporting programme  for  intercultural communication, 

analysing  the practical values of  the project, problems and opportunities 

identified during this process.  

The major research strategy is a survey‐based investigation of EVS vo‐

lunteers. Using the mail‐survey questionnaire, the article allows us to see 

how EVS project has  succeeded  in  the  field of  intercultural dimension/in 

reaching its main goals and objectives.* 

The actuality and  importance of  the  research problem  is even more 

evident today, when the promotion of intercultural dialogue is regarded to 

be one of the most important prerequisites for the peaceful and harmonio‐

                                                            
*  I would like to mention that I have been in Czech Republic wirhin the framework 

of this programme for six months and therefore I can say that this experience 

and the relation with trainers directly involved in the project, mentors, and, of 

course, with EVS volunteers, have definitely helped me to conduct the desired 

research. 
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us coexistence of the modern world. Indeed, in the background of the glo‐

balization process, it is becoming even more interesting to study the inten‐

sive interaction between different groups and individuals and to identify its 

practical values. I think my research will directly affect the specific purpo‐

ses of the present situation. 

Although  I  really would  not  be  the  first  person making  a  scientific 

study  in  intercultural communication  issues,  I can  say  that  the originality 

and novelty of my research lies in discussing this issue in the context of the 

particular programme, which has not been a study subject before in Geor‐

gia and even more, no one has carried out a scientific research on it. 
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Сирье Купп-Сазонов  

Доктор 

/ Тартуский университет/ 

Тарту/Эстония 

ПЕРЕВОД –  «СВОЙ» ИЛИ «ЧУЖОЙ» ТЕКСТ? 

Вопрос, должен ли перевод восприниматься читателями как 
«свой» или, наоборот, как «чужой» текст, остается до сих пор без ок-

ончательного ответа. Сторонники есть у обеих точек зрения.  
В теории и практике перевода различаются две стратегии: 

форенизация (foreignization) и доместикация (domestication), пер-

выми ввел их в переводоведение американский ученый Л. Венути 
[Venuti 1995, 1998]. Форенизация означает, что текст перевода чи-

тается именно как перевод, т. е. читатель четко чувствует, что перед 
ним текст из иной культуры. По словам Л. Венути, в таком случае пе-

реводчик становится «видимым» [Venuti 1995: 1-2]. Стратегия домес-
тикации, в свою очередь, проявляется в том, что текст воспринимается 
читателем как «свой» (т. е. не как переводной). Для этого должен 
быть выполнен ряд условий: текст должен читаться легко, быть 
понятен, не должен содержать никаких элементов чужой культуры и 
т. д. В этом случае переводчик становится «невидимым».  

Принято считать, что выбор конкретной стратегии играет, прежде 
всего, существенную роль в переводе лексики, в частности, в пере-

даче реалий, однако на самом деле, эта дилемма переводчика 
касается и других уровней языка, в том числе грамматики. В нашем 
докладе делается попытка проанализировать проявление стратегий 
перевода форенизации и доместикации именно на грамматическом 
уровне языка в русско-эстонском художественном переводе. Более 
подробно будут рассмотрены категории числа и времени. 
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Sirje Kupp-Sazonov  
PhD 

/ University of Tartu/ 

Tartu / Estonia 

IS A TRANSLATION AN “AUTHENTIC” OR A “FOREIGN” TEXT? 

There  is  still no  answer  to  the question whether  the  reader  should 

know that he/she  is reading a translation or not. There are two strategies 

mentioned in translation studies: foreignization and domestication [Venuti 

1995, 1998]. 

If one usually speaks about these strategies  in relation to translating 

realia (words and expressions for culture‐specific elements), then the cur‐

rent presentation attempts to examine if those strategies can also be used 

in “translating” grammatical forms, their meaning, function and use. Cate‐

gories of number and tense are analyzed more profoundly. This paper does 

not cover cases where the translator has no choice, i.e., when the rules of 

the target language do not allow a certain grammatical form to be used.  

  Results of  the analysis show  that even  if a translator  follows  the 

strategy of domestication when translating grammar forms, the reader can 

still detect that he or she  is reading a translation, and not an original, be‐

cause the wider context of the book will still contain references to another 

culture.  This  “visibility”  of  the  translator  is  not  necessarily  a  bad  thing, 

however,  because  good  translations  that  also  preserve  some  “foreign” 

elements can enrich the target culture and language.  

References: 

Venuti L. 1995 – The Translator's Invisibility: A History of Translation. 

London and New York.  

Venuti  L.  1998  –  Strategies  of  translation.  In  M.  Baker  (eds.), 

Routledge encyclopedia of translation studies. London. 
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Анна Куринная  

Доцент 

/Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина/ 

Харьков/ Украина 

ТЕЛЕДРАМАТУРГИЯ В СИСТЕМЕ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК УКРАИНСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

Отдельную  нишу  в  системе  гуманитарных  наук  занимает  искус‐

ствоведение. В ключе стремительного развития и модернизации сов‐

ременных  зрелищных  искусств  в  поле  украинского  искусствоведения 

попадают разнообразные его направления исследований. Однако, на 

наш  взгляд,  особую  динамику  сегодня  также  демонстрирует  направ‐

ление аудиовизуальных искусств. Данное понятие укоренилось, в час‐

тности,  в  украинской высшей школе,  только в последние  годы,  пред‐

ставляя собой междисциплинарное понятие, объединяющее звуковую 

и  визуальную  составляющую  произведения:  кино‐,  теле‐  или  видео‐

фильма.  (При  этом  наиболее  близкими  являются  такие  направления 

искусствоведения,  как  киноискусство,  видеоарт,  экранные  искусства, 

медийные искусства).  

Исследование  теледраматургии  в  Украине  также  является доста‐

точно молодым и, увы, малоизученным направлением в области ауди‐

овизуального  искусства.  В  частности,  некоторые  аспекты  теледрама‐

тургии  в  своих  печатных  трудах  изучали  украинские  искусствоведы 

М. Е. Вайно, А. З. Житницкий, Р. Н. Ширман и др. Автор, как творец тек‐

стуалогической,  вербальной  составляющей,  создавая  произведение 

аудивизуального  искусства,  подчиняет  его  особой форме  построения 

повествования, которая и обозначается термином – теледраматургия. 

Данное  понятие  (появившееся  в  специальной  литературе  в 1967  г.,  в 

частности,  благодаря  труду Э.  Б.  Робертса «Телевизионная драматур‐

гия.  Советы молодому драматургу»)  включает  в  себя изучение  струк‐
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турной  и  смысловой  составляющей  как  готового  аудивизуального 

произведения, так и его первоосновы – сценария.  

Тем  не менее,  изучение  драматургии  экрана,  на  наш взгляд,  со‐

держит  в  себе  большие  перспективы. «Теледраматургия»  (или «Сце‐

нарное  майстерство  на  телевидении»)  является  отдельной  дисцип‐

линой  в  программе  обучения  будущих  специалистов  в  украинских 

высших учебных заведениях, в частности,  специальностей «Аудивизу‐

альное искусство и производство» и «Журналистика». 

Anna Kurinnaya 

Associate Professor, Candidate of Arts 

/V.N. Karazin Kharkiv National University/  

Kharkiv/Ukraine 

TELEDRAMATURGY IN THE SYSTEM OF ARTISTIC HUMANITARIAN 

SCIENCES OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Art studies has a special place in the system of the humanities. In the fi‐

eld of Ukrainian art   various trends of research  fall  into the mainstream of 

the rapid development and modernization of entertaining arts. However, in 

our opinion, Today the field of audiovisual arts also shows special dynamics . 

This notion was fixed, in particular, in Ukrainian higher education, only 

in  recent  years,  representing  an  interdisciplinary  concept  that  combines 

the  sound  and  visual  component  of  a work:  cinema,  television  or  video 

film. (At the same time, the closest are such areas of art criticism as cinema 

art, video art, screen art, media art). 

The study of tele‐dramaturgy in Ukraine is also quite young and, a scar‐

cley‐studied field of audiovisual art. In particular, some aspects of television 

dramaturgy were studied by Ukrainian art critics M. E. Vaino, A. Z. Zhitnitsky, 

R. N. Shirman, and others. The author, as the creator of the textual and ver‐

bal component, creating a work of audiovisual art, subordinates it to a speci‐

al form of the narrative, which is denoted by the term – tele‐dramaturgy. 
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This concept  (which appeared  in the special  literature  in 1967. Parti‐

cularly,  thanks to the work of E. B. Roberts “Television dramaturgy: Advi‐

ces for the young playwright”  includes the study of the structural and se‐

mantic component of both  the  finished audiovisual work and  its primary 

basis – the script. 

Nevertheless, studying the drama of the screen, in our opinion, conta‐

ins greater prospects. “Tele‐dramaturgy” (or “Scenic Art on Television”) is a 

separated discipline in the curriculum of future specialists in Ukrainian hig‐

her educational institutions, namely:  “Audiovisual Art and Production” and 

“Journalism”.
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University of Tartu 

/ Tartu/ Estonia 

THE PREVALENCE OF FOLKLORE 
IN CONTEMPORARY TRADITIONS OF SHARKAN UDMURTS 

The  Prevalence  of  Folklore  in  Contemporary  Traditions  of  Sharkan 

Udmurts. 

One of the priority fields in modern Folklore and Ethnography studies 

is the research of  local traditions. Conducting studies of separate parts of 

the traditions gives an opportunity to represent a whole view of the world 

of an ethnic group. 

This article  focuses on  the  folklore  traditions of Udmurts of Sharkan 

district which  is situated  in the middle part of Udmurt Republic. The data 

under  analysis was  recorded  during  the  research  expedition which  took 

place in 2016 in the village of Keldysh. The study of the texts reveals that in 

current tradition of Keldysh people Udmurt and Rusisian lyrical songs have 

the prevailing position. 

The signs connected with weather, beliefs about fate are still well re‐

membered by old residents but they are not used in everyday life anymo‐

re. The villagers remember sacred places and treat them with respect. To‐

ponymic legends about the names of forests, rivers, hills, mythological ta‐

les about supernatural beings are widely spreaded among the villagers. 

It  is encouraging  to mention  that  the  ritual culture still exists. There 

are some rituals that belong to calendar traditions that have roots  in pre‐

Christian  and  Christian  beliefs  such  as  Christmas, Maslenitsa,  beginning 

and the ending of  field works.  It  is notable that Keldysh Udmurts respect 

the Annunciation which  is considered to be the most significant celebrati‐

on during the year. The villagers still follow the rule which forbids to start 

working on that day saying that even birds that come back from the South 

do not make nests. 
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As  for  family  rituals,  there  is  a  specific  rite  devoted  to  a  new‐born 

child, nim seton (giving a name). 

Thus  the  preliminary  study  of  folklore  traditions  of  Udmurts  from 

Keldysh shows  that old  residents still keep  in memory some  fragmentary 

knowledge of different genres of folklore and ritual culture. It is necessary 

to conduct a deep study of  folklore and ethnographic peculiarities of  the 

culture of Sharkan Udmurts to reveal common traits and features that will 

allow us to build a full picture of the diverse culture of this area. 
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თინათინ ლეკიაשვილი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 თბილისი/ საქართველო 

სიზმრისა და ჩვენების მხატვრული ფუნქცია 

დავით გურამიშვილის მემკვიდრებობაში 

დავით გურამიשვილის שემოქმედების მიმართება ბიბლიურ 
ხატ-სახეებთან არაერთგზის არის שენიשნული სამეცნიერო ლიტე-
რატურაשი. ჩვენი კვლევის მიზანია სიზმრის/ჩვენების მხატვრული 
ფუნქციის განსაზღვრა დავით გურამიשვილის ერთი ლირიკული 
ნაწარმოების მიხედვით – „სიზმარი დავით გურამის שვილისა 
ტყვეობასა שინა“, რომელიც საგანგებოდ არ שესწავლილა. ბიბლი-
ურ სიზმარ/ჩვენებათა მონაცემების გათვალისწინებით שესაძლე-
ბელი ხდება გურამიשვილისეული კონცეფციის ინტერპრეტაცია.  

 „დავითიანი“ გამსჭვალულია ბიბლიური სახისმეტყველებით. 
-ესაბამისად, სიზმარი/ჩვენების საკითხიც ბიბლიური მონაცემეש
ბის გარეשე ვერ აიხსნება. ლექსს მწყემსისა და დაკარგული 
ცხვრის სიმბოლიკა გასდევს, რომელთა გააზრება-გაცნობიერება 
ბიბლიის, საღვთისმეტყველო მწერლობის გათვალისწინებითაა שე-
საძლებელი.  

ნაწარმოების მიხედვით, დავით გურამიשვილს წმინდანთა 
მსგავსად ჩაესმის ძილשი ხმა უფლის ანგელოზისა. ეს ხმა მას გა-
მოფხიზლებისა და მოქმედებისაკენ მოუწოდებს, שეახსენებს, რომ 
დროა თავი დააღწიოს ტყვეობას და სამשვიდობოს გავიდეს. მუს-
ლიმთა ხელשი ჩავარდნილ პოეტს ანგელოზი უფლის ნებას უცხა-
დებს, რომ ქრისტიანთა გარემოცვას, ქრისტიანულ სამყაროს უნ-
და დაუბრუნდეს; ურჯულოთა שორის ყოფნა მისთვის უდიდესი 
ტანჯვაა. პოეტიც მთელი არსებით მიილტვის ღვთისაკენ.  

დავით გურამიשვილმა ვერ იცნო ანგელოზი, მასავით ტყვედ 
ჩათვალა მოსული და ნათქვამი ეჭვით მიიღო. მისი პასუხი მოწ-
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მობს, რომ მას უფლის სახით უკვე ჰყავს მფარველი და სხვას ვე-
რავის ენდობა. ეს მფარველი მწყემსი კეთილია, რომლის სიმბო-
ლიკის שემცველი ფრაზები „დავითიანשი“ მრავლად გვხვდება: 
„მწყემსმან კეთილმან ცხვართათვის დადვისო სული ტკბილია“, 
„თვისთა სამწყსოსა ცხვართათვის სისხლისა დამაქცეველი“. პოე-
ტი, როგორც „ცხოვარი წარწყმედილი“, ევედრება კეთილ მწყემსს 
იესო ქრისტეს, რათა იხსნას იგი: „ვარ ვით ცხოვარი წყმედილი, აწ 
მომიძიეო, იესო, მწყემსო კეთილო, კაცთა მეცხორეო!“ მწყემსი კე-
თილი პოეტს არასოდეს ტოვებს.  

-ვილის სიზმარი წინასწარმეტყשესაბამისად, დავით გურამიש
ველურია, პოეტი ტყვეობას სწორედ ამ ჩვენება/სიზმრის שემდეგ 
აღწევს თავს და ცხადი ხდება, რომ პოეტის ცხოვრების ურთულეს 
და უმნიשვნელოვანეს მომენტებשი მისი მფარველი უფალია. שე-
საბამისად, ლექსשი ჩვენება/სიზმარს ადამიანის სულიერი ხსნის 
მხატვრული ფუნქცია აკისრია.  

Tinatin Lekiashvili 
PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

 Tbilisi/ Georgia 

ARTISTIC FUNCTION OF  A DREAM AND VISION 

IN DAVID GURAMISHVILI'S HERITAGE 

David Guramishvili's reference to biblical images has already been no‐
ted in scholarly literature. The goal of our research is to determine the ar‐
tistic function of a dream/ vision according to David Guramishvili's lyrical 
work –  “A Dream of David the son of Guram in Captivity”, which has not 
been thoroughly studied so far. Given the biblical dream / testimony data, 
Guramishvili's concept is interpreted. Taking into the consideration the da‐
ta of biblical dream/visions, the interpretation of Guramishvili’s concept 
becomes possible.  
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The biblical symbolic thought runs through the whole poem “Davitia‐
ni”. Therefore, the issue of dream / vision cannot be explained without 
biblical data. The poem is accompanied by the symbolism of a shepherd 
and lost sheep, which can be understood taking into consideration the 
Bible, the theological literature. 

According to the work, just as the saints, David Guramishvili heard 
the voice of the Lord’s angel in his dream. This voice calls for awakening 
and action, reminding him that it is time to escape captivity and reach the 
safety. The poet who has fallen into the hands of the Muslims is informed 
about the Lord’s will by the angel, he  should return to the Christian 
world; being in the midst of the unbelievers is a great suffering for him. 
The poet aspires to God with his whole being.  

David Guramishvili failed to recognize the angel; he considered him 
as a prisoner like himself and got suspicious. His response testifies to the 
fact that he has already had a protector in the person of the Lord and can‐
not trust anyone else. This protector is a good shepherd and in ~Davitia-
ni~ there are many phrases indicating this symbolism.  

That's why David Guramishvili's dream is prophetic, the poet mana‐

ges to escape captivity just after this vision / dream and it becomes clear 
that God is a protector in the most challenging and important moments of 
the poet's life. Consequently, the dream/vision in the poem acquires artis‐
tic function of spiritual salvation of the human soul. 
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PhD Student 

/CUNY Graduate Center/ 

NYC/USA 

LANGUAGE CHANGE IN BILINGUAL COMMUNITIES:  

THE CASE OF GEORGIAN IN AMERICA  

Languages  change  rapidly when  spoken  in bilingual  communities.  In 

the American context, such change is further propelled by the social domi‐

nance of English in public life; speakers of a non‐English language are typi‐

cally limited in the variety of language exposure they receive in their home 

language. That is, they speak it with a limited group—their family and com‐

munity—and  communicate  in  limited  registers—often  oral  and  familiar, 

not written or formal. This social situation has consequences upon the lan‐

guage’s structure. Language  internal changes are accelerated  (e.g., Silva‐‐

CorvalÁn, 1994), formal structures learned through schooling are lost (e.g., 

Rothman, 2007), and  the  rate of acquisition  typical of monolingual  spea‐

kers is protracted across a delayed time‐frame (e.g., Oller &Eilers, 2002). 

The present study documents incipient changes in Georgian as spoken 

by Georgian‐Americans. Participants were Georgian‐American children and 

young adults (n=35) who were either born in the US or immigrated before 

puberty. All speak primarily Georgian with their families. Spoken narratives 

were collected using a picture‐book description task (the “frog story” met‐

hodology, Berman & Slobin, 1994). The narratives were coded by clause for 

the following morphosyntactic features: nominal declensions, verbal inflecti‐

on (person and number agreement for subject and object markers, tense‐as‐

pect‐mood markers), verb class, and screeve. The results from the Georgian‐

Americannarrative analysis are compared with narratives collected using the 

same methodology from Georgian children (n=30) raised in Georgia.  

Two  striking  features  of  language  change  in Georgian  emerge  from 

the analysis. First, Georgian‐American bilinguals tend to use singular verbal 
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agreement for third person plural subjects. This tendency  is also found  in 

the narratives of  the Georgian  children. Such variation  in number agree‐

ment  is  also  present  across  various  dialects  of  Georgian  (Jorbenadze, 

1989). This change is therefore attributed to lack of standardized schooling in 

the language. Second, Georgian‐American bilinguals often use nominal case 

in non‐standard ways. While such variation in case marking is found with so‐

me of  the  youngest Georgian  speakers  (around  age 5),  it  is not  typical of 

adult monolingual Georgian speech. This change is argued to reflect delayed 

acquisition of morphosyntactic structures due to the bilingual situation. 
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 КОНЦЕПТ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ 

Концепт  существует  в  сознании  индивида,  а  также  и  в  языке  эт‐

носа. Является фундаментальной формой обыденного мышления.  

Лингвокульутрология как отмечает Г.В. Смирнова, это междисцип‐

линарная наука, появившаяся на стыке лингвистики, психологии, этно‐

графии,  культурологии,  объектом которой является изучение взаимо‐

связи языка как передатчика культурной информации, культуры и че‐

ловека. Основной задачей, решаемой лингвокультурологией, является 

изучение влияния культуры на «формированные языковых концептов, 

исследование  проблемы  лингвокультурной  компетенции,  изучение 

«языковых смыслов» и ряд других вопросов» [3]. 

Согласно автору концепты представляют собой некие идеальные, 

абстрактные единицы, которыми человек оперирует в процессе мыш‐

ления,  выступают результатами всей деятельности  человека и позна‐

ния им окружающего мира.  

В сознании человека концепты формируются различными путями: 

в  результате  восприятия  окружающего  мира  непосредственно 

органами  чувств,  на  основе  предметно‐практической  деятельности 

человека, на основе его научной или мыслительной деятельности, на 

основе вербального или невербального. Лучший способ определения 

концепта дает язык. Простейшие концепты, по мнению одних лингвис‐

тов,  представлены  только  одним  словом,  а  сложные  –  словосоче‐

таниями  или  предложениями.  Другие  лингвисты  рассматривают  кон‐

цепты  как  семантические  признаки  или маркеры.  А.  Вежбицкая  при‐

меняет  термин  «семантические  примитивы»,  комбинацией  которых 

можно описать всю лексическую систему языка» [2: 225‐252]. 
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Н.Д.  Артюнова  утверждает,  что  концепт  возникает  в  результате 

взаимодействия  национальной  традиции  и  фольклора,  религии  и 

идеологии, жизненного опыта и образов искусств. Базой образования 

концептов  выступают  явления  реальной  действительности,  «которые 

становятся  объектом  оценки,  а  для  того,  чтобы  оценить  объект,  че‐

ловек должен «пропустить» его через себя» [1: 204].  

С лингокультурологической точки зрения концепт характеризуется 

как  ключевое  слово  культуры,  культурный  фокус.  По  мнению  Степа‐

нова «сгусток культуры в сознании человека» [4].  

Определяющим в понимании лингвокультурного концепта высту‐

пает представление о культуре как «символической Вселенной», кон‐

кретные  проявления  которой  в  сопоставлении  с  инокультурной  обя‐

зательно этноспецифичны.  

Концепт  группируется  вокруг  сильной  ценностно‐акцентуированной 

точки  зрения  сознания,  что  позволяет  выявить  универсальные  и  идео‐

этнические особенности человека и преодолеть барьеры непонимания. 
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Adigat Magomedova  

CONCEPT IN LINGUOCULTUROLOGICAL DOCTRINES 

The concept exists in the consciousness of the individual and also in the 

language of the ethnic groups is a fundamental form of ordinary thinking. 

Linguoculturology, as G.W. Smith notes, is an interdisciplinary science 

that emerged at  the  intersection of  linguistics, psychology, ethnography, 

culture, the object of which is the study of the relationship of the language 

as a transmitter of cultural information, Culture and human being. The ma‐

in task of the linguo‐cultural is to study the influence of culture on ”moul‐

ded linguistic concepts, to study the problem of linguistic and cultural com‐

petence, to study 'language semantics' and a number of other issues” [3]. 

According  to  the  author,  the  concepts  represent  the  ideal,  abstract 

units that a person operates in the course of thinking, the results of all hu‐

man activities and the knowledge of the world around them. 

In human consciousness, concepts are shaped in a variety of ways: by 

the perception of the surrounding world directly through the senses, thro‐

ugh human‐centred and practical activities, on the basis of his scientific or 

intellectual activity, on the basis Verbal or nonverbal. The best way to defi‐

ne a concept is by language. The simplest concepts, in the opinion of some 

linguists, are presented in a single word and complex by phrases or propo‐

sals. Other  linguists consider concepts as semantic signs or markers. Defi‐

ning Emotional concepts applies the term “semantic primitives”, the com‐

bination of which can describe  the entire  lexical system of  the  language” 

[2:225‐252]. 

N.D. Artyunova argues  that  the concept arises  from  the  interplay of 

national  tradition and  folklore,  religion and  ideology,  life experience and 

images of  the arts. The basis  for  the concept of education  is  real  reality, 

“which is subject to evaluation, and in order to evaluate the object, a per‐

son must" miss it through himself” [1:204]. 
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From a linguo‐cultural point of view, the concept is characterized as a 

cultural keyword, a cultural focus. According to Stepanova, “a mass of cul‐

ture in human consciousness” [4]. 

The understanding of the cultural  linguistics concept  is the notion of 

culture  as  a  “symbolic universe”,  the  specific manifestations of which  in 

comparison with gender necessarily etnic and specified. 

The concept  is revolved around a strong emphasizeding viewpoint of 

consciousness, which reveals the universal and ideoetnic characteristics of 

the individual and overcoming barriers of misunderstanding. 
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  202

მარიამ მათიაשვილი 
დოქტორანტი/ 

ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

გრამატიკულ ელემენტთა გრამატიკალიზაცია  

და შედეგად კორპუსში წარმოშობილი  

პრობლემების ანალიზი 

(რაღაც ,  სადღაც  ელემენტების მაგალითზე ქართულשი) 

ენა მუდმივად იცვლება და ვითარდება, დროთა განმავლობა-
 ვნელობას და ეს ეხებაשი სიტყვები იცვლიან/იფართოებენ მნიש
არამარტო ლექსიკური მნიשვნელობის მქონე სიტყვებს, არამედ 
გრამატიკულ ერთეულებსაც, რამდენადაც მათ სემანტიკად שეიძ-
ლება, მათი ფუნქცია მივიჩნიოთ.  

მოხსენება ეხება ლინგვისტურ ერთეულთა მნიשვნელობის 
ცვლილებებს, კერძოდ კი, პროცესს, რომლის დროსაც გარკვეული 
ფუნქციის გრამატიკული ერთეული იცვლის თავის გრამატიკულ 
მნიשვნელობას და იძენს ახალ გრამატიკულ ფუნქციას. ამ პრო-
ცესს გრამატიკალიზაცია ეწოდება.  

კვლევის მიზანია, რაღაც, სადღაც ელემენტთა გრამატიკალი-
ზაციის שედეგად მიღებული მნიשვნელობის ფუნქციურ-სემანტი-
კური ანალიზი კორპუსლინგვისტიკასთან მიმართებით, ამ ელე-
მენტთა გრამატიკალიზებულობის დადასტურებისათვის, გარკვე-
ული მეთოდური ჩარჩოს שექმნა.  

საკვლევ აღებული რაღაც, სადღაც ელემენტები გარკვეულ 
 :ი გრამატიკალიზდებინ, მაგალითადשემთხვევებש

რაღაც 
ა) პირვანდელი ფუნქციით – „თუ გვინდა რაღაც გავაკეთოთ, 

პოლიციამ მუשაობის ფორმები უნდა שეცვალოს“.  
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 :.დრש
ბ) ახალი გრამატიკული ფუნქციით – „იურიდიული კომიტე-

ტის თავჯდომარე ვიყავი, თუმცა რაღაც არ მახსენდება..“ 

სადღაც 
ა) პირვანდელი ფუნქციით – „ისინი სადღაც კი არ שეჭრი-

ლან, არამედ იცავდნენ საკუთარ სახლ-კარს“. 

 :.დრש
ბ) ახალი გრამატიკული ფუნქციით – “ვვარაუდობთ, სად-

ღაც 21 მაისს“; „ზუსტი თარიღი არ ვიცი, მაგრამ სადღაც 
გასული წლის ნოემბერשი“. 

კვლევისას გამოყენებულია როგორც კორპუსზე დაფუძნებუ-
ლი მეთოდი – ემპირიული მონაცემები მოპოვებულია „ქართული 
ენის ეროვნული კორპუსიდან“, ისე კორპუსზე ორიენტირებულ 
კვლევის მეთოდს, რაც გულისხმობს ამბიგურობის პრობლემის 
აღმოჩენას კორპუსשი საკვლევი ელემენტებისათვის და გარკვეუ-
ლი რეკომენდაციების שემუשავებას დისამბიგვირებისთვის.  

კვლევისას გამოყენებულია სუბსტიტუცია; კითხვის დასმის 
მეთოდი; პერმუტაცია და ა.ש. მეთოდები, რომელთა საשუალები-
თაც უფრო მარტივი ხდება აღნიשნულ გრამატიკულ ელემენტთა 
ფუნქციის שეცვლის დადასტურება.  

კვლევის שედეგად ირკვევა, რომ რაღაც ელემენტის გრამატი-
კალიზაციისას იგი ზმნიზედის ფუნქციით გამოიყენება და ფუნ-
ქციურად დაახლოებით იგივე שინაარსი აქვს, რაც ზმნიზედას რა-
ღაცნაირად. სადღაც ელემენტი კი რჩება ზმნიზედად, მაგრამ აღ-
არ არის ადგილის ზმნიზედა, მიუთითებს მიახლოებითობას და 
იგივე სემანტიკა აქვს, რაც სიტყვას დაახლოებით.  
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Mariam Matiashvili 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

GRAMMATICAL ITEMS GRAMMATICALIZATION AND ITS 

PROBLEMS IN CORPORA 

 (Based in empirical data – რაღაც ‘Something’, სადღაც ‘Somewhere’) 

My  research  focuses  on  the ways  in which  grammatical  and  lexical 

items lose meaning and change function. In particular, this paper analyses 

the process that grammatical  items undergo when they  lose their original 

functions and take on the new ones, known as grammaticalization. Despite 

the fact that lexical items are grammaticalized too, this paper concentrates 

only on grammatical items. 

Namely,  grammatical  items  –  რაღაც/something,  სადღაც/some-

where –  are taken as the primary units for the analysis as in Georgian they 

are grammaticalized  in many cases and require understanding of the vari‐

ous functions they adopt in different situations. For example: 

რაღაც – Something 

a) Traditional Grammatical function – “if we want to do something, 

Police’s  management  style  should  be  changed”  –  in  this  case 

რაღაც – Something is pronoun. 

b) New Grammatical function – “ Somehow I can’t remember…” 

In this case I translated რაღაც as ‘Somehow’ – Thus the previous fun‐

ction is changed, ‘რაღაც’ is not pronoun anymore.  

სადღაც – Somewhere  

a) Traditional Grammatical function – “I wanted to be somewhere in 

the village” 

In this case ‘სადღაც – Somewhere’ is adverb.  
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b) New Grammatical  function –  “I don’t  remember exactly  the date 

but it was around last year, in November” 

In this case  I translated ‘სადღაც’ as  ‘Around’ – the previous gram‐

matical function is changed. 

These units of analysis serve to illustrate problems of semantic ambi‐

guity in the Georgian National Corpora (GNC) and Georgian Reference Cor‐

pora (GRC), which are extensively investigated in this study. 

 The aims of this paper    is to analyze the grammaticalization –  ie; ex‐

tension,  decategorization,  desemanticalization&  erosion  –  of  the  study’s 

selected lexical items in the Georgian Reference Corpora , to gain a detai‐

led understanding of how and to what degree these items are grammatica‐

lized  in the GNC, and finally to troubleshoot and propose potential soluti‐

ons to problems concerning ambiguity in the Georgian Nattional Corpora. 

The paper    shows  that Grammaticalized რაღაც  ‘Something’used as 

an adverb and its semantic is similar to the word – “Somehow”.Grammati‐

calized item – სადღაც ‘Somewhere’ is still adverb but it does not refer to 

location anymore and its semantic is something like ‘Around’.  
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მანანა მათიაשვილი 
ფილოლოგიის დოქტორი 

/კავკასიის უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ლოგიკით იმპლიცირებული ჩანართების (ლიჩ) ფუნქცია 

შემატება-კლების მეთოდის პრობლემის  

გადასაჭრელად 

სტატიის მიზანია ქართულ თარგმანმცოდნეობაשი ახალი 
მთარგმნელობითი ხერხის დამკვიდრება. აღნიשნული ტექნიკური 
საשუალება (ლიჩ) ტერმინის სახით שემოვიტანე ჩემს დისერტაცი-
აשი 2006 წელს. ლოგიკით იმპლიცირებული ჩანართები გულის-
ხმობს მთარგმნელობით ტრანსფორმაციებს, რომლებიც გამოვ-
ლინდა თ. ს. ელიოტის 4 პოემის („უნაყოფო მიწა“, „ფერფლის 
ოთხשაბათი“, „ფუტურო ხალხი“, „ოთხი კვარტეტი“) ზ. რატიანი-
სეული ქართული თარგმანების დეტალური שესწავლის שედეგად.  

ლიჩ-ის, როგორც მთარგმნელობითი ხერხის, დადგენა ეფუძ-
ნება ტექსტის ავტონომიური მნიשვნელობის, კონტექსტის, ექ-
სტრა-ლიგვისტური ფაქტორების, ინტერტექსტუალური და 
ფონური ინფორმაციის ლოგიკური ერთიანობის აღქმას. ტერმინის 
სათაურשი „ჩანართები“ ნიשნავს თარგმანის ტექსტשი ორიგინალის 
ტექსტისგან განსხვავებული ისეთი ლექსიკური ერთეულების ჩარ-
თვას, რომლებიც ეფუძნება მყარ ლოგიკურ საფუძველს იმისათვის, 
რომ მივიღოთ მაქსიმალურად ადეკვატური და სწორი თარგმანი. 
საილუსტრაციო მასალის ანალიზის שედეგად გამოიკვეთა ლიჩ-ის 3 
სახეობა: 1. კონტექსტით განპირობებული, 2. სინონიმური კომპენ-
საციის გზით მიღებული და 3. ახსნა-განმარტებითი.  

ლიჩ-ის ხერხის გამოყენება განსაკუთრებით ეფექტურია 
პოეტურ თარგმანשი, რამდენადაც ყოველთვის გარკვეულ სირთუ-
ლეებთანაა დაკავשირებული მხატვრული სახეების, ალუზიების და 
ენიგმატური პოეტური მესიჯების სწორად გადატანა თარგმანის 
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ენაზე. ლიჩ-ის ხერხი აადვილებს დრამატურგიული ნაწარმოებე-
ბის თარგმნას და მთარგმნელს ეხმარება დიალოგებשი არასრული 
ფრაზების, ნომინალური წინადადებების, დესკრიპციული პასა-
ჟების, უცხოენოვანი ჩანართებისა და კონსტრუქციების ადეკვა-
ტურ რეპროდუცირებაשი წყარო-ენის ფრაზების ფუნქციური კო-
ჰერენციის שენარჩუნებით.  

ამგვარად, ლიჩ-ის საשუალებით მთარგმნელი שიფრავს ორიგი-
ნალის ტექსტის რთულ მონაკვეთებს და ქმნის მათ ფუნქციურ ად-
ეკვატებს თარგმანის ენაზე ნაკლები ძალისხმევით, რითაც ხელს 
უწყობს שემატება-კლების პრობლემის წარმატებულად გა-
დაწყვეტას. 

Manana Matiashvili 

PhD  

/ Caucasus University/ 

Tbilisi/Georgia 

STRATEGY OF LOGICALLY IMPLICATED INSERTIONS (LII) 

TO RESOLVE A PROBLEM  

OF LOSS AND GAIN IN TRANSLATION 

The aim of the article is establishing new techniques in Georgian Tran‐

slation Studies  that  I gave a name of  logically  Implicated  Insertions  (later 

LII)  in 2006  in my dissertation  for PhD. LII  introduce  translator’s  transfor‐

mations that were revealed after detailed case study of Georgian translati‐

ons by Z. Ratiani of T. S. Eliot’s 4 most important poems (“The Waste land”, 

“Ash Wednesday”, “The Hollow Men”, “Four Quartets”).  

The  strategy of LLI  is based on  logical comprehension of  the  textual 

meaning,  context, extra‐linguistic  factors  and  interlinear  and background 

information.  Insertions here mean  “inserted  lexical units”  in  TLT  that do 

not exist in the SLT though they are supposed by strict logic in order to re‐

ach maximum of adequacy in translation. There were found 3 types of LII: 
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1.  context‐based,  2.  Based  on  synonymous  compensation  and  3.  Expla‐

natory. 

LLI can be widely used  in poetry translations as there  is always prob‐

lem of rendering poetical images, allusions and difficult‐to‐decipher messa‐

ges correctly in TLT. They are especially helpful while translating theatrical 

pieces for reproducing incomplete phrases and nominal sentences in dialo‐

gues as well as some foreign words and constructions and descriptive pas‐

sages to show functional coherence between SLT units. 

It  can be  concluded  that  LLI help  a  translator  to  create  functionally 

adequate  versions  of  complex  SLT  units  in  TLT with  less  effort  and  thus 

contribute  to  balancing  a  problem  of  Loss  and  Gain  in  translated  text.
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ესმა მანია 
დოქტორანტი 

/იაკობ გოგებაשვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თელავი/ საქართველო 

უბის წიგნაკი,  

როგორც პერსონალური მონაცემი  

უბის წიგნაკი საზოგადო მოღვაწის პირადი არქივის ყველაზე 
„პერსონიფიცირებული“ კომპონენტია. ის ხשირად, არსებული საკა-
ნონმდებლო კლასიფიკაციით, ე. წ. განსაკუთრებული კატეგორიის 
პერსონალურ მონაცემსაც שეიცავს, მათ שორის პიროვნების რა-
სობრივი და ეთნიკური კუთვნილების, პოლიტიკური שეხედულებე-
ბის, რელიგიური და ფილოსოფიური მრწამსის, პროფესიული ორ-
განიზაციის წევრობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ნასამარ-
თლობის და ა.ש. ამსახველ მასალას. ფრაზა „უბის წიგნაკი“ („უბე“ 
და „წიგნის“ კნინობითი ფორმა, თან სატარებელი...) სახეობრივი 
თვალსაზრისითაც პერსონალური მონაცემის მეტაფორა და მხო-
ლოდ პირადი დანიשნულების ტექსტთა სპეციფიკური კრებულია. 

არაერთი ეთიკური თუ ტექნიკური სირთულე იჩენს თავს, როცა 
საზოგადო მოღვაწის არქივის დამუשავება პირველ ეტაპზე მოი-
თხოვს საარქივო ერთეულების ადეკვატური და ამომწურავი რაობის 
დადგენას, მეორე ეტაპზე კი დგება მისი პუბლიკაციის საჭიროება.  

ჩვენი მოხსენება უბის წიგნაკის, ამ უნიკალური ინტელექტუა-
ლური პროდუქტის, არსისა და ბუნების გარკვევის მოკრძალებუ-
ლი მცდელობაა. ის ამ ერთეულთა ტექნიკურ და კონცეპტუალურ 
კლასიფიკაციასთან ერთად, שეეხება שემდეგ საკითხებს:  

უბის წიგნაკი, როგორც მოღვაწის ფსიქოლოგიური პორტრე-
ტის წყარო; როგორც დროისა და რესურსების ოპტიმალურად 
მართვის მექანიზმი; როგორც მოღვაწის שემოქმედების პოტენცი-
ური განვითარების ინდიკატორი. 
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განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა უბის წიგნაკების 
ეთიკური ასპექტების ანალიზს, მისი სოციალიზაციის პრობლემას 
როგორც აკადემიური, ისე პოპულარული გამოცემის ფორმატשი, 
უბის წიგნაკების გამოცემის მეთოდებსა და გამოცდილებას. 

კვლევა დაეყრდნობა ილია ჭავჭავაძის, ალექსანდრე ყაზბე-
გის, დიმიტრი ბაქრაძის, ევგენი ვეიდენბაუმის, გიორგი წერეთ-
ლის, ექვთიმე თაყაიשვილის, კალისტრატე ცინცაძის და სხვათა 
საარქივო მასალას.  

Esma Mania 

PhD Student 

/Iakob Gogebashvili Telavi State University/ 

 Telavi/ Georgia 

THE NOTEBOOK  
AS A PERSONAL DATA 

Pocketbook  is  the most  “personified”  component of  the public  figu‐

re’s personal achivements. In many cases, it can even contain the personal 

data of so called special category as per effective  legislative classification, 

including materials describing racial and ethnical belonging, political views, 

religious and philosophical beliefs, professional organization membership, 

health status, criminal record etc. Term “pocketbook” (combination of the 

“pocket” and “book”, something  that one can  take with him/her...), with 

respect of the type as well, is the personal data metaphor and the specific 

collection of the texts for personal purposes.  

Number of ethical and technical difficulties show up at the first stage 

of processing of the public figure’s archivements, as it is required to iden‐

tify adequate and  thorough essence of  the archived  items and at  the se‐

cond stage it should be published. 

Our paper  is a humble attempt of clarification of  the  substance and 

nature of this unique intellectual product. Together with the technical and 

conceptual classifications of these items, it deals with the following issues: 
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Pocketbook  as  a  source  of  psychological  portrait  of  a  public  figure, 

mechanism of optimal time and resources’ management; as the  indicator 

of potential development of the public figure’s activities.  

Special attention will be paid to the analysis of the ethical aspects of 

the pocketbooks, in both, academic and popular publication format of his‐

/her socialization problem, methods and experience of pocketbooks’ pub‐

lication. 

The  research will be based on  the archive materials of  Ilia Chavcha‐

vadze,  Alexander  Kazbegi,  Dimitri  Bakradze,  Evgeni  Veidenbaum,  Giorgi 

Tsereteli, Ekvtime Takaishvili, Kelistrate Tsintsadze and others. 
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მარიამ მარჯანიשვილი 
ფილოლოგიის დოქტორი 

/ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის 
 მეცნიერ-თანამשრომელი/ 

 ქუთაისი/საქართველო    

 ლიტერატურული ასპექტები 

 ემიგრანტთა ეპისტოლეებში 

ჯერ კიდევ XX საუკუნის დასაწყისשი ევროპელებისათვის რუ-
სეთის მიერ დაპყრობილი საქართველოს წარმოსაჩენად გიორგი 
მაჩაბელმა, მიხაკო წერეთელმა, ძმებმა ლეო და გიორგი კერესე-
ლიძეებმა გარკვეული როლო ითამაשეს. 

ძმები კერესელიძეების უשუალო მონაწილეობით დაარსებული 
„სეპარატისტთა ჯგუფი“ თუ „საქართველოს განმათავისუფლებე-
ლი კომიტეტი“, שემდგომ წლებשი ჩამოყალიბებული „თეთრი გიორ-
გი“ გახლდათ აქტიური პარტიული ორგანიზაცია, რომელიც ყვე-
ლაფერს აკეთებდა რუსეთის სივრციდან საქართველოს გამო-
სახსნელად. 

მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების שემდეგ ლეო კერესელი-
ძის ბერლინის დაბომბვისას დაღუპვამ, გიორგი კერესელიძე სა-
ბოლოოდ ჩამოაשორა პარტიულ საქმეს და იგი ფართო ლიტერა-
ტურულ მოღვაწეობაשი ჩაერთო. 

1956 წლიდან თბილისשი დის ელენე გლურჯიძის სახელზე 
გამოგზავნილ ეპისტოლეებשი გიორგი კერესელიძე კულტურის, 
ხელოვნებისა და მწერლობის שესახებ მისეულ שეხედულებებს გა-
დმოსცემს, რითაც კიდევ უფრო ამდიდრებს ქართულ ემიგრან-
ტულ ლიტერატურულ שემოქმედებას. 
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Mariam Marjanishvili 

Doctor of Philology 

/Kutaisi/Georgia 

  LITERARY ASPECTS 

 IN EMIGRANT’S EPISTLES 

In  the  esarly XX  century, Giorgi Machabeli, Mikhako  Tsereteli, brot‐

hers Leo and Giorgi Kereselidze played a certain role in presenting Georgia, 

which was occupied by Russia, to Europeans.  

Kereselidze Brothers established a “Group of separatists” and “Libera‐

tion  committee of Georgia”,  later  they established  “White Giorgi”;  these 

were  active party organizations, which did  their best  to  liberate Georgia 

from Russia.  

After the Second World War, Leo Kereselidze was killed during bom‐

bing of Berlin, which made Giorgi Kereselidze abandon political activity and 

he fully dedicated himself to literature.  

Since 1956, in his letters addressed to his sister, Elelne Glurjidze, who 

lived  in Tbilisi, Giorgi Kereselidze expressed his  ideas and opinions about 

culture, art and writing, which contributes to the Georgian emigrational li‐

terature. 
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ნინო მგალობლიשვილი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
/თბილისი/საქართველო 

სუბკულტურული ვესტიმენტარული კანონი და 

 მისი ადაპტირება 

 ქართული მასობრივი მოხმარების სფეროში 

21-ე საუკუნის დასაწყისიდან მოდამ שეიძინა ახალი სულიერი 
და ფასეულობითი ორიენტირები. კულტურული გარემო გამდიდ-
რდა ალტერნატიული და მარგინალური კულტურის პოტენცია-
ლით. ქართული მოდის პრაქტიკაשი მკვიდრდება სუბკულტურული 
სტილების მიერ ინდუცირებული პროცესები. მოდის ელიტარულ თე-
ორიაשი ასახული მოდის გავრცობის პროცესმა „ზევიდან ქვევით“ 
(Trickle‐down theory) ამ ფენომენის ზეგავლენით שეიძინა საპირისპირო 
მიმართულება (Trickle‐up  theory). ამასთან დაკავשირებით, שეიქმნა ამ 
მიმართულების სიღრმისეული ანალიზის აუცილებლობა. 

წარმოდგენილ ნაשრომשი ჩვენ ვამახვილებთ ყურადღებას 
სუბკულტურული ინოვაციების და მოდური ტრენდების თანაფარ-
დობის ზოგიერთ ასპექტზე. ეს საკითხებია: სუბკულტურული ვეს-
ტიმენტარული კანონის და მაღალი მოდის ურთიერთმოქმედება; 
ჯგუფური ნიשნური კოდის ადაპტირება ქართული მასობრივი მოხ-
მარების სფეროשი. პრობლემა განიხილება ახალგაზრდული მოძ-
რაობების ტანსაცმლის მაგალითზე. ნაשრომשი განისაზღვრა მოვ-
ლენის განსაკუთრებული როლი ახალი ესთეტიკური იდეალების 
ფორმირებაשი – მაღალ მოდაשი დამკვიდრებული რაფინირებული 
სილამაზე და ახალგაზრდული გარემოს იდეალები שეირწყა მთლი-
ანობაשი და გარდაქმნეს საყოველთაოდ მიღებული სილამაზის 
ეტალონები. 

სუბკულტურული კოსტიუმების (ე. წ. „ანტიმოდა“, Streetstyle) 
განხილვის שედეგად, არჩეული თემის აქტუალობა განისაზღვრება 
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 ი ერთიანი ტერმინოლოგიის არשემდეგით: სამამულო კვლევებש
არსებობით და Streetstyle-ის, როგორც მოვლენის, განსაზღვრის 
ბუნდოვანობით; Streetstyle-ის, როგორც სოციალურ-კულტურული 
მოვლენის, კომპლექსური კვლევის აუცილებლობით; ისტორიული 
მომენტით (XX საუკუნის ბოლო – XXI დასაწყისი), რომელიც საשუა-
ლებას გვაძლევს ობიექტურად שევაფასოთ მოდაשი არსებული 
მოვლენები. 

აღნიשნული მოვლენა სამამულო ჰუმანიტარულ წყაროებשი 
ჯერჯერობით სათანადო ყურადღების მიღმაა. ამდენად, ჩვენი 
კვლევის აქტუალობასა და სიახლეზე მეტყველებს პრობლემის 
თეორიული დაუმუשავებლობა და მისი პრაქტიკული მნიשვნელობა. 

Nino Mgaloblishvili 

PhD student  

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/  

Tbilisi/Georgia  

SUBCULTURAL CLOTHING STYLE CODES  
AND THEIR ADAPTATION  

IN GEORGIAN MASS CONSUMPTION SPHERE 

From the beginning of 21st century the fashion obtained new spiritual 

and valuable orientations. Cultural environment had been enriched with al‐

ternative and marginal cultural potential. The Processes  induced   by sub‐

culture styles are introcuded in Georgian fashion practice. The fashion en‐

hances  process  “up  to  down”(Trickle‐down  theory)  is  expressed  in  elite 

theory of  fashion, by  the  impact of  this phenomena  it obtained opposite 

direction  (Trickle‐up  theory).  In  this  regard necessity of  in‐depth analysis 

has emerged. 

 In the paper work we pay attention to some aspects of the ration of 

subcultural innovations and fashion trends. These issues are interaction of 

subcultural west mental rules and high fashion; adaptation of group ben‐

chmark code in Georgian mass consumption sphere. The problem is discus‐
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sed on the pattern of clothes of youth movements. In the work the special 

role of the event in formation of new aesthetic ideals is outlined – the refi‐

ned beauty established  in high  fashion and  ideals of  young environment 

have been merged and the beauty etalons were transformed. 

As a result of discussion of subcultural costumes (so called “anti fashi‐

on”,  Streetstyle)  the  actuality of  the  topic have been determined  as  fol‐

lows: by absence of common term in the native researches and Streetstyle 

as obscurity  form  the  event;  Streetstyle  as  social‐cultural  event  requires 

complex study; Historical moment (for the end of XX century to the begin‐

ning  of  XXI), which  gives  us  opportunity  objectively  estimate  the  events 

that exist in the fashion.  

The mentioned  event  is  beyond  the  proper  attention.  The  practical 

importance and theoretical uncertainty of the problem shows the topica‐

lity and novelty of our research.  
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ნინო მეგენეიשვილი 
დოქტორანტი 

/სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

გარეჯულ ხელნაწერთა ანდერძ-მინაწერების 

წაროთმცოდნეობითი მნიშვნელობა 

გვიანფეოდალური ხანის საქართველოს კულტურულ ცხოვრე-
ბაשი დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს მნიשვნელოვანი 
ფუნქცია ეკისრა.  XVII‐XVIII საუკუნეების საქართველოשი იგი იყო 
ყველაზე მსხვილი שემოქმედებითი ცენტრი, რომელიც ცოცხლად 
ინახავდა და ავითარებდა საზღვარგარეთული ქართული მონას-
ტრებისა და ქვეყნის שიგნით არსებული საგანმანათლებლო კერე-
ბის კულტურულ ტრადიციებს. გარეჯის ცენტრს გათვალისწინე-
ბული ჰქონდა ის პრობლემები, რომელიც აწუხებდა ქართველ 
ხალხს და ცდილობდა თავისი წვლილის שეტანას მათ გადაწყვეტა-
-ი. ეკლესიამ, როგორც იდეოლოგიის მძლავრმა იარაღმა და გარეש
ჯის ცენტრმა, როგორც მისმა აქტიურმა ნაწილმა, თავს იდო 
ხალხשი ეროვნული მუხტის გაღვივება რწმენისა და მამულისათ-
ვის თავשეწირული ადამიანების ღვაწლის წინ წამოწევის გზით. ამ 
მიზნით მათ დაიწყეს ჰაგიოგრაფიული და ჰიმნოგრაფიულ-ლი-
ტურგიკული ანთოლოგიების שედგენა. 

ცნობილია, რომ მე-17 – მე-18 საუკუნეებשი გარეჯის მონას-
ტერს ჰქონდა უმდიდრესი ბიბლიოთეკა, ხელნაწერი წიგნები. ამ 
ბიბლიოთეკით სარგებლობდნენ სხვადასხვა იერარქიულ საფე-
ხურზე მდგომი საერო და სასულიერო პირები. გარეჯული ხელნა-
წერი ფონდის აღნუსხვა, ანდერძ-მინაწერების שესწავლა წერა-
კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დაუვალებია პ. კარბე-
ლაשვილისთვის 1886 წელს, რომელიც მას გამოუქვეყნებია 
კიდევაც გაზეთ ივერიაשი. ამის მცდელობა ჰქონდა ექ. 
თაყაიשვილსაც, როცა მან იმოგზაურა დავით გარეჯשი. გარეჯულ 
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ხელნაწერთა არაზუსტი სია שეტანილი აქვს ლ. მენაბდეს წიგნשი 
„ძველი ქართული მწერლობის კერები“. არცერთი დასახელებული 
ნაשრომი და დღეს არსებული ფონდი არ ემთხვევა ერთმანეთს. 
აქვე დავძენ, რომ არსებობს 2008, 2010 წლებשი 2  ტომად 
გამოცემული გარეჯული ისტორიული დოკუმენტების კორპუსი, 
მაგრამ იქ არ არის שეტანილი ინფორმაცია ხელნაწერებიდან. ჩვენ 
კი სწორედ ხელნაწერთა ანდერძ-მინაწერებით დავინტერესდით, 
რადგან ხელნაწერი ინახავს არა ტექსტებს, თხზულებებს, არამედ 
მნიשვნელოვან თარიღებსა და მოვლენებს ისტორიიდან, სწორედ 
ამის გამო ხელნაწერებשი დაცულ მინაწერებს აქვს უდიდესი 
წყაროთმცოდნეობითი მნიשვნელობა. 

Nino Megeneishvili 
PhD Student 

/Samtskhe-Javakheti State University/ 

Tbilisi/ Georgia 

 COLOPHONS OF THE COLLECTION FROM GAREJI-RESEARCH AND 
ITS IMPORTANCE  IN HISTORY AND SOURCE STUDIES 

David Gareji monastery complex has an important function in the cul‐

tural life of Georgia of the Late‐Feudal period. In Georgia of XVII‐XVIII cc it 

was the largest center of creative work, which preserved alive and develo‐

ped cultural traditions of the Georgian monasteries abroad and educatio‐

nal centers inside the country. David Gareji center took into consideration 

the problems, which troubled the Georgian people and tried to put its con‐

tribution in their settlement. The church, as a powerful instrument of ideo‐

logy, and Gareji center, as its active part, shouldered the task to stir up na‐

tional charge in the people by putting in the foreground faith and the con‐

tribution of persons, who  sacrificed  their  life  to  the home  country. With 

this aim in view they started to compile volimes of hagiographic and hym‐

nographic works. 
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It is known that in XVII‐XVIII cc Greji monastery had the richest library, 

manuscript books. Secular and religious persons standing at different hie‐

rarchial stage used this  library. Registering of the Gareji manuscript  fund, 

study of wills‐colophonc (notes) was assigned by the Society for spreaidng 

literacy  to P. Karbelashvili  in 1886, which he published  in  the newspaper 

“Iveria”.  Eq.Takaishvili  also  tried  to  do  this, when  he  travelled  in Gareji. 

Incomplete list of the Gareji manuscrupts is given by L. Menabde in his bo‐

ok  “Old Georgian  Literary Centers”. Not  a  single named work  and  today 

existing fund coiuncide with one another. I can say here that in 2008, 2010 

existed body of historical documents were published in two volumes, but it 

has no information from the manuscripts. Our interest is just in wills‐colop‐

hons (notes), because a manuscript preserves not only texts, works, but al‐

so important dates and events from history. Just because of this the colop‐

hons (notes) preserved in the manuscripts are of great importance in study 

of sources.  
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ლილი მეტრეველი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

თათია ობოლაძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

სოცრეალისტური დისკურსი: ტექსტი და ქვეტექსტი 

საბჭოთა ტოტალიტარული მმართველობის პირობებשი სალი-
ტერატურო სივრცეשი სოციალისტური რეალიზმი ერთადერთ 
უალტერნატივო დისკურსად ფორმდება. წმინდად სოცრეალისტუ-
რი ნარატივების გვერდით ჩნდება ტექსტები ქვეტექსტებით, რო-
მელთა დროითი დისტანციიდან „სწორი წაკითხვა“ საשუალებას 
მოგვცემს არა მხოლოდ მართებულად განვსაზღვროთ ავტორის ინ-
ტენცია, არამედ სრულყოფილად აღვადგინოთ საბჭოთა რეალობა. 

ქართველი დრამატურგის პოლიკარპე კაკაბაძის პიესა „კოლ-
მეურნეს ქორწინება“ (1938 წ.) საბჭოთა კრიტიკაשი სოცრეალის-
ტური დისკურსის კლასიკურ ნიმუשად იყო გააზრებული. ჩვენი მი-
ზანია, მოხსენების ფარგლებשი წარმოვადგინოთ ტექსტის გან-
სხვავებული ინტერპრეტაცია. 

პოლიკარპე კაკაბაძემ ტრაგიკომიკური პასაჟების მონაცვლე-
ბით, იუმორის მხატვრული ხერხის, როგორც საბჭოთა ცენზურის-
გან თავდაცვის ერთადერთი მექანიზმის, გამოყენებით ამხილა 
ტოტალიტარული რეჟიმი; გვიჩვენა, რა ემართება საზოგადოებას 
იდეოლოგიური დიქტატურის პირობებשი; როგორ კარგავს იგი 
განსჯის უნარს და იქცევა ერთგვაროვან, მართვად ბრბოდ; ეჭვ-
ქვეש დააყენა სოციალური თანასწორობის იდეა. 
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ამდენად, ავტორის ჩანაფიქრი არა სოცრეალისტური დისკურსის 
-ექმნა, არამედ საბჭოთა იდეოლოგიის მხილება, „ბედნიერი სახელმწიש
ფოს“, ე.წ. „სოციალისტური დემოკრატიის“ აბსურდულობის ჩვენებაა. 

Lili Metreveli 
PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/  

Tbilisi/ Georgia 

Tatia Oboladze 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

 Tbilisi/ Georgia 

SOCIAL REALISTIC DISCOURSE: TEXT AND SUBTEXT 

In the conditions of soviet totalitarian government socialist realism was for‐

med as a single discourse without any alternatives  in  the  literature. Alongside 

with the purely socialist narratives there appeared the texts with the subtexts, 

“correct reading” of these subtexts, from the time distance, allows to reasonably  

determine not only author’s intention but also properly restore the soviet reality.  

Piece “Kolkhoznik’s Wedding” (1938) by Polikarpe Kakabadze, Georgi‐

an dramatist was regarded as a classic example of socialist realism discour‐

se in the soviet criticism. Our goal is to present different interpretation of 

the text within the scopes of this report.  

By alteration of  the  tragicomic passages, using artistic device of hu‐

mor, as the only mechanism for self‐protection from the soviet censorship, 

Polikarpe Kakabadze unmasked the totalitarian regime, showed what hap‐

pens to the society in the conditions of ideological dictatorship; how it lo‐

ses  the  ability  of  reasoning  and  turns  into  homogenous,  controllable 

crowd; put in doubt the idea of social equality. 
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Thus, the author’s  intention was not creation of the socialist realism 

discourse, rather unveiling of the soviet ideology, demonstration of absur‐

dness of the “happy state”, so called “socialist democracy”.  
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ლელა მიქაბერიძე 
დოქტორი 

/აპ. ქუთათელაძის სახ. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია/ 
თბილისი/საქართველო 

არქეოლოგიური წარმოშობის ბრინჯაოს ექსპონატების 

წინასაკონსერვაციო კვლევა* 

ლითონისგან დამზადებული არქეოლოგიური წარმოשობის 
ნივთები მრავალფეროვანი და მრავლობითი დაზიანებებით שეიძ-
ლება ხასიათდებოდეს. ბრინჯაოს ექსპონატების საკონსერვაციო 
მეთოდის და שემდგომი პრევენციული ღონისძიებების სწორად და-
საგეგმად მნიשვნელოვანია სრულად იქნეს שესწავლილი თითოეუ-
ლი ექსპონატის დაზიანების სახე და ხარისხი.  

საკვლევად שერჩეული იქნა ლითონის ექსპონატები, რომლებ-
საც განსხვავებული ტიპისა და ხარისხის დაზიანებები აქვთ. მათი 
სრული დიაგნოსტიკისათვის კი მივმართეთ არადესტრუქციული 
კვლევის ოთხ განსხვავებულ მეთოდს – ვიზუალური კვლევა, სპექ-
ტრული ანალიზი, რენტგენოგრაფიული კვლევა და ელემენტა-
რულ-მორფოლოგიური ანალიზი. 

ვიზუალური שესწავლის საשუალებით განხორციელდა თითოე-
ული ექსპონატის მდგომარეობის პირველადი שეფასება. ასევე, გა-
ნისაზღვრა თითოეული ნივთის დამზადების ტექნოლოგია. 

ლითონის ნივთების დაზიანებების გამომწვევ ფაქტორებს 
 .ედგენილობააש ვნელოვანი მათი ქიმიურიשორის ერთერთი მნიש
ამიტომაც, שერჩეულ ექსპონატებს ჩაუტარდათ სპექტრული 
ანალიზი, რომელმაც საკმაოდ მრავალფეროვანი სურათი მოგვცა. 

კვლევის שემდგომი ეტაპი ლითონური ღეროს დიაგნოსტიკა 
იყო. გამოვიყენეთ რენტგენოგრაფიული კვლევის მეთოდი, რამაც 

                                                            
* კვლევა განხორციელდა שოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით (გრანტი # DP2016-9). 
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საשუალება მოგვცა ექსპონატების მდგომარეობა ზუსტად שეგვე-
ფასებინა.  

ლითონის ექსპონატის კარბონატული ფენის שედგენილობისა 
და სტრუქტურის დასადგენად ელემენტარულ-მორფოლოგიურ ან-
ალიზს მივმართეთ. ჩატარებულმა კვლევამ გვიჩვენა ბრინჯაოს 
კაზმისა და მისი კოროზიის שედეგად მიღებული პროდუქტების 
  .ორის განსხვავებაש ედგენილობებსש

ჩატარებული კვლევა საשუალებას იძლევა ზუსტად שეფასდეს 
არქეოლოგიური წარმოשობის ბრინჯაოს ნივთების მდგომარეობა 
და ყველა თავისებურების გათვალისწინებით განხორციელდეს 
რესტავრაცია-კონსერვაციისა და שემდგომი პრევენციული ღონის-
ძიებები. ამ კვლევების שედეგად მიღებული ინფორმაცია მომა-
ვალשი მნიשვნელოვანი კომპონენტი იქნება თითოეული ნივთის 
დაზიანების გამომწვევი მიზეზების კვლევაשი. 

Lela Mikaberidze 

PhD 

/ Tbilisi State Academy of Arts/ 

Tbilisi/Georgia 

THE ARCHEOLOGICAL ORIGIN BRONZE EXHIBITS PRE-

CONSERVATION RESEARCH* 

Archeological origin  things made of metal maybe characterized with 

various and multi damages. For bronze exhibits conservation methods and 

after  prevention measurements  it  is  important  to  plan  correctly  to  fully 

study each exhibit's damage‐type and quality.  

                                                            
*  This  research  was  supported  by  Shota  Rustaveli  National  Science  Foundation 

(SRNSF) (grant # DP2016‐9). 
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For research there were selected metal exhibits, which have different 

kinds and different quality damages. For their full diagnosis we applied for  

four different methods of condestructive research – visual research, spec‐

tral analyze, X‐rays research and elementary‐ morphological analyze.  

With visual study first evaluation of each exhibit's conditions was rea‐

lized. Also, the preparation technology for the things was defined.  

Among the important facts that caused damages of the metal things is 

their chemical consistence. That is why the selected exhibits were treated 

by spectral analyze, which gave us a various picture.  

The next step of the  research was diagnostic of the  metal stem. We 

used X‐rays research method, what gave us ability to evaluate conditions 

of the  exhibits’ exactly.  

In order to determine metal exhibits carbonate layer consistence and 

established  structure we  applied  elementary‐morphological  analyze.  The 

results showed us   the difference between bronze casma and consistence 

of  the given products after corrosion.  

The conducted study gives us ability to evaluate the condition of the  

archeological origin bronze things and it gives us the opportunity for  resto‐

ration‐conservation  by  taking  into  consideration  all  the  particularities.  It 

enables us to take after prevention measurements. The research outcomes 

will become an important component for examining the future reason for 

each damaged thing.  
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სოფიო მოდებაძე 
ფოლოსოფიის დოქტორი 

 /ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
 თბილისი / საქართველო 

  მუსიკა, როგორც ფილოსოფიური კვლევის საგანი  

მუსიკა კაცობრიობის სულიერი მოვლენაა, რომელიც საუკუ-
ნეების მანძილზე არა მხოლოდ ადამიანის სულიერი და ემოციური 
სამყაროს გამოვლინებას ემსახურებოდა, არამედ თავის საუკეთე-
სო שინაარსשი ეძებდა კიდევ უმაღლეს, მეტაფიზიკურ დონეს ან 
ფენას – რელიგიურს ან ფილოსოფიურს, რომელიც ასახავდა ყო-
ფიერების სულიერ ფორმებს. ამიტომ მუსიკა ყოველთვის იყო ფი-
ლოსოფოსთა განსაკუთრებული კვლევის საგანი.  

მუსიკალური ხელოვნების ფილოსოფიურ-ესთეტიკური გააზრე-
ბის ცალკეულ მხარეებთან დაკავשირებით მთელ რიგ საყურადღებო 
მოსაზრებებს ვხვდებით სხვადასხვა სამეცნიერო ნაשრომებשი. ჯერ 
კიდევ ანტიკურ ეპოქაשი პითაგორას, ჰერაკლიტეს, სოკრატეს, პლა-
ტონის, არისტოტელეს ფილოსოფიურ-ესთეტიკურმა კონცეფციებმა 
დიდი გავლენა მოახდინეს მუსიკალური ესთეტიკის ჩამოყალიბებასა 
და განვითარებაზე, שექმნეს ის საფუძველი, საიდანაც მომდევნო 
საუკუნეებשი არა მარტო მუსიკის שედევრები ამოიზარდა, არამედ 
დადგა მუსიკასა და ფილოსოფიას שორის მიმართების საკითხი. 

 ი ძირითადად ყურადღება გამახვილებულიაשუა საუკუნეებש
სასულიერო მუსიკაზე. ამ მხრივ საინტერესოა ავგუსტინეს მოსაზ-
რებები გალობის שესახებ, ასევე იოანე ოქროპირის, დიონისე არ-
ეოპაგელის, იოანე პეტრიწის שრომები.  

ახალ დროשი გერმანულმა ფილოსოფიურმა ესთეტიკამ დიდი 
წვლილი שეიტანა მუსიკის სტრუქტურისა და დიალექტიკური არსის, 
მისი სახეობის ახსნა-განმარტებაשი. გარდა რაციონალური კონ-
ცეფციებისა მნიשვნელოვანია მუსიკის ირაციონალური კონცეფ-
ციები ამ მხრივ საინტერესოა שოპენჰაუერისა და ნიცשეს שრომები. 
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განსაკუთრებული სირთულეებით ხასიათდება XX საუკუნე, 
რადგან სციენტისტური და ტექნიცისტური ტენდენციების გაძლიე-
რების שედეგად მუსიკაשი განხორციელებულმა ცვლილებებმა დღის 
წესრიგשი დააყენა ხელახლა განესაზღვრათ მუსიკალური ხელოვ-
ნების აღქმისა და שეფასების, არსისა და დანიשნულების საკითხი. 

პოსტმოდერნულ ეპოქაשი მუსიკა ქაოსის წინაשე აღმოჩნდა, რად-
გან ტრადიციული მსოფლმხედველობისაგან განსხვავებით, რომელიც 
იერარქიულ სტრუქტურებს ქმნიდა, პოსტმოდერნის სამყარო გვთავა-
ზობს ქაოტურ მოდელს, სადაც არ არსებობს მთავარი და მეორეხა-
რისხოვანი. პოსტმოდერნული მუსიკა, რომელשიც ასახვა ჰპოვა პოსტ-
მოდერნული ეპოქისათვის დამახასიათებელმა ნიשან-თვისებებმა (ინ-
ტერტექსტუალობა, ეკლექტიზმი, პლურალიზმი), ხასიათდება ანარქი-
ულობით, რომელსაც არ გააჩნია დასაწყისი, კულმინაცია ან ფინალი, 
რაც მუსიკის გაგების სიძნელეს ქმნის. ამიტომ კიდევ უფრო რთულია 
მუსიკის ფილოსოფიური ასპექტების განსაზღვრა.  

ამრიგად, ფილოსოფიური კვლევის თვალსაწიერשი მუსიკის 
კვლევას განსაკუთრებული მნიשვნელობა აქვს, რადგან მუსიკის 
ფილოსოფიური არსის, ზოგადი კანონზომიერების დადგენის გა-
რეשე שეუძლებელია მუსიკალური ხელოვნების მხატვრულ-ემოცი-
ური, იდეურ-שინაარსობრივი თუ ცალკეული გამომსახველობითი 
ხერხების კვლევა და მათი კომპლექსური გააზრება.  

 Sophio Modebadze 
Doctor of Philosophy 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

/Tbilisi/ Georgia 

MUSIC AS A SUBJECT OF PHILOSOPHICAL RESEARCH 

 Music  is  a  spiritual  phenomenon  of manhood, which  for  centuries 

served not only as a manifestation of spiritual and emotional world, but in 

its content has been looking for even higher, metaphysical level or layer – 

religious or philosophical, reflecting spiritual forms of existence. Therefore 

music has always been a particular subject of research for philosophers. 
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In the various scientific works we meet a number of important opini‐

ons about certain aspects of philosophical‐aesthetic understanding of the 

musical art. Yet in the antique era the philosophical and aesthetic concepts 

of Pythagoras, Heraclitus, Socrates, Plato, Aristotle had a great  influence 

on the formation and development of musical aesthetics; they created the 

foundation, from which  for the following centuries, arose not only master‐

pieces of music, but the issue of the relationship bewteen music and philo‐

sophy became vivid.  

In the Middle Ages the main attention was paid to the Sacred music. 

In this regard Augustine’s opinion about the chant is interesting, so are the 

works of John Okropiri, Dionysius the Areopagite, John Petritsi. 

In modern time German philosophical‐aesthetic has great contribution in 

the structural‐dialect sense of the music, and description of its species. While 

studying music except rational concepts irrational concepts play a vital role to‐

o, in this regard,  Schopenhauer and Nietzsche are of a great importance. 

XX century  is characterized by particular difficulties, because as a re‐

sult of strengthening of scientific and technical tendencies the changes  in 

music were  caused,  therefore  the perception and assessment of musical 

art needed  a re‐definition.  

In the post‐modern era music faced chaos, because unlike to traditio‐

nal worldview, which formed hierarchical structure, the post modern world 

offers  chaotic model, where  there  are no major  and minor. Postmodern 

music, which has been reflected features of postmodern era (intertextua‐

lity, eclecticism, pluralism), that is characterized by anarchism, which does 

not have a beginning, culmination or ending, which creates the difficulties 

of understanding  the music. Therefore,  it  is even more difficult  to define 

philosophical aspects of music.  

Thus, In the philosophical view, the study of music has a special mea‐

ning, because without determination of the philosophical essence and ge‐

neral  regularities of music,  it  is  impossible  to  study  artistic  –  emotional, 

ideological‐contextual or separate expressive methods of musical art and 

complex understanding.  
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ივანე მჭედელაძე  
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
 თბილისი/ საქართველო 

პოეტის საკრალიზაცია/დესაკრალიზაცია:  

ტარას შევჩენკო მოდერნისტულ და პოსტმოდერნისტულ 

უკრაინულ კულტურაში 

თანამედროვე ევროპულ ლიტერატურათმცოდნეობასა და კულ-
ტურის კვლევებשი გააქტიურდა პოეტების როლის კვლევა ნაციო-
ნალური იდენტობის და ლიტერატურული კულტურის ფორმირებაשი. 
ამ მხრივ ცნობილია სლოვენიელი მკვლევრის, მარიან დოვიჩის მიერ 
 ედგენილი ვებგვერდი „ნაციონალური პოეტები და კულტურულიש
წმინდანები ევროპაשი“ (http://cultural‐saints.zrc‐sazu.si/en/), რომე-
ლიც არის „ევროპაשი რომანტიკული ნაციონალიზმის ენციკ-
ლოპედიის“ პარტნიორი პროექტი.  

ვებგვერდზე განთავსებულია ევროპის რუქა და ყოველი ქვეყ-
ნის გამორჩეული ნაციონალური პოეტი და მის სტატუსთან ახლოს 
მდგომი სხვა პოეტებიც. ევროპის რუკაზე უკრაინაც არის დატა-
ნილი და უპირველეს პოეტად სრულიად სამართლიანად აღიარე-
ბულია პოეტი-რომანტიკოსი ტარას שევჩენკო, მის სტატუსთან 
ყველაზე დაახლოებულ უკრაინელ პოეტებად პუბლიკაციის ავტო-
რი, კულტუროლოგი თ. ჰუნდოროვა ასახელებს ი. კოტლიარევსკი-
სა და ი. ფრანკოს.  

ტარას שევჩენკოს, როგორც უკრაინელი ნაციონალური პოეტის, 
იმიჯის კანონიზაციაשი გამოყოფილია რამდენიმე ეტაპი: 1840 წ. პირ-
ველი კრებულის „კობზარის“ გამოცემა, 1857‐1858 წლები – გადა-
სახლებიდან დაბრუნება, 1861 წელი – გარდაცვალება, 1911‐1914 
პოეტის 100 წლის იუბილეს აღნიשვნა უკრაინაשი და 2014 წელი. 
უკანასკნელი თარიღი დაემთხვა ორ დიდ მოვლენას პოეტის 200 
წლის იუბილესა და ევრომაიდნის ეპოქალური ცვლილებებს. ტრი-
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ბუნებიდან ისმოდა უკრაინელი პოეტის ცნობილი ციტატები, ქა-
ლაქის ქუჩებზე, კედლებზე, გამოჩნდა წარწერები שევჩენკოს ნა-
ციონალური ხასიათის პოეზიიდან, საპროტესტო აქციები გადაივ-
სო ბანერებით, მაიდნის ერთგვარი არტეფაქტებით „იბრძოლეთ 
და გაიმარჯვებთ“ (პოემიდან „კავკასია“). 2013‐2014  წლის ევრო-
მაიდნის მოვლენების „სულიერ გეტმანად“ სწორედ ტარას שევჩენ-
კო მიიჩნეოდა.  

თუმცა მთელი ორი საუკუნის განმავლობაשი שევჩენკოს ავ-
ტორიტეტმა განიცადა საინტერესო ევოლუცია, მისი გარდაც-
ვალების დღიდან უკრაინაשი დაიწყო პოეტის, როგორც 
კულტურული ფიგურის საკრალიზაცია. שევჩენკო მიიჩნეოდა „უკ-
რაინელი ერის წინასწარმეტყველად“, „მეფსალმუნედ“. მისი 
ფიგურა ყოველ ისტორიულ და კულტურულ ცვლილებაשი გა-
დამწყვეტ როლს ასრულებდა. რუსული კოლონიალიზმის 
პირობებשი იგი გაიგივდა უკრაინის დამოუკიდებლობის იდეასთან, 
„უკრაინულ ეროვნულ მითთან“. საბჭოთა კრიტიკაשი კი ტ. שევჩენ-
კო აღიარებული იყო როგორც რევოლუციონერი პოეტი. მოხსე-
ნებაשი განვიხილავთ უკრაინელი პოეტის რეცეფციის ორ მნიש-
ვნელოვან ფაქტორს: საკრალიზებული პოეტის პროფანაციას ავ-
ანგარდისტულ და პოსტმოდერნისტულ კულტურულ მოდელებשი.  

-ევჩენკოს ავტორიტეტის პირველი რევიზია დაიწყო ისტორიש
ული ავანგარდის პერიოდשი, რომელიც კლასიკური მემკვიდრეო-
ბისგან გათავისუფლების ფუტურისტული განწყობილებით იყო 
ნაკარნახევი, მსგავსი განწყობილებები გაჩნდა პოსტმოდერნული 
პერიოდის უკრაინულ კულტურაשი. პოსტმოდერნული კულტურა 
ნეოავანგარდისტული ტენდენციების მატარებელია და ტიპოლო-
გიურ კავשირשია ისტორიულ ავანგარდთან. ჩვენ მიერ მოძიებულ 
ემპირიულ მასალაზე დაყრდნობით, თანამედროვე თეორიული ნა-
აზრევის კონტექსტשი განვიხილავთ ნაციონალურ კულტურულ 
კანონשი ტ. שევჩენკოს, როგორც ნაციონალური პოეტის ფიგურის 
ევოლუციას საკრალიზაციიდან დესაკრალიზაციამდე. 
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Ivane Mchedeladze 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/ Georgia 

FROM SACRALIZATION OF A POET TO DESACRALIZATION:  

TARAS SHEVCHENKO IN MODERN AND POSTMODERN  

UKRAINIAN CULTURE 

In modern European literary studies and cultural researches we see a 

new trend of researching the role of poets in forming national identity and 

literary culture.  In this  field a well‐known source  is a web page “National 

poets and cultural saints of Europe” (http://cultural‐saints.zrc‐sazu.si/en/) 

by Slovenian researcher Marijan Dovich, this web‐page is a partner project 

of an “Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe”. 

On the webpage we see a map of Europe and an outstanding poet of 

each country and other poets close to his/her status. On the map of Euro‐

pe there is Ukraine and as its most outstanding poet we see Romanticist‐po‐

et Taras Shevchenko, the author of the publication, culturologist T. Hunduro‐

va names I. Kotliarevsky and I. Franko as the closest poets to his status.  

There  are  three  stages  in  canonization  of  the  image  of  Taras  Shev‐

chenko  as  national  poet  of  Ukraine:  1840  the  publication  of  “Kobzar”, 

1857‐58 return from exile, 1861 – death, 1911‐1914 celebration of 100‐ye‐

ar anniversary and 2014. In 2014 two big events happened, 200‐year anni‐

versary of the poet and historical changes known as Euromaidan. His most 

popular  quotes  from  his  poems  with  nationalism  character  were  ever‐

ywhere, you could hear  them  from  the  tribunes, you could  read  them  in 

streets on the walls, protest actions were filled with banners, kind of arte‐

facts “fight and you will win”  (from poem “Caucasia”). The “spiritual Get‐

man” of Euromaidan events is believed to be Taras Shevchenko. 

In this two centuries authority of Shevchenko underwent an  interes‐

ting evolution, after his death began a process of sacralizing him as a cultu‐

ral  figure. Shevchenko was perceived as a “prophet of Ukrainian nation”, 
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„psalm‐chanter”. His  figure played  a decisive  role  in  every historical  and 

cultural change. During Russian colonialism he was identified with the idea 

of independency, “with Ukrainian national myth”. In Soviet Critics T. Shev‐

chenko was  recognized as a  revolutionary poet.  In  this  report we discuss 

two important factors of reception of this Ukrainian poet – profanation of 

this sacralizied poet in avant‐garde and postmodern models. 

The first revision of authority of Shevchenko began in period of histo‐

rical avant‐garde, which was dictated by futuristic attitude to free literatu‐

re from classic heritage, similar attitude appeared in Ukrainian literature’s 

postmodern period. Postmodern culture carries Neo‐Avant‐garde tenden‐

cies and has typological connections with historical avant‐garde. Relying on 

empirical materials,  in context of modern theoretical thoughts we discuss 

Taras Shevchenko in national cultural law, as a figure of national poet from 

sacralization to desacralization. 
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თამარ მჭედლიשვილი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

საბჭოთა კავშირის კოლაფსი და  

ქართული ავანგარდული ხელოვნების  

პირველი ნაბიჯები ევროპაში 

XX ს-ის 80-იანი წლების ბოლოსა და 1990-იანი წლების დასა-
წყისשი საბჭოთა კავשირის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვ-
რებაשი მომხდარმა პროცესებმა საბჭოთა სისტემის שესუსტება 
გამოიწვია. როდესაც, 1985 წელს მიხეილ გორბაჩოვმა და მისმა 
მომხრეებმა „გარდაქმნის“ პოლიტიკა დაიწყეს, საზოგადოებაשი 
გაიზარდა პოლიტიკური აქტივობა, ჩამოყალიბდნენ მასობრივი, 
მათ שორის ეროვნული, მოძრაობები და ორგანიზაციები. 
წარმოქმნილი ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისი שედეგად 
1991 წლის 26 დეკემბერს საბჭოთა კავשირი ოფიციალურად 
დაიשალა. საზოგადოების პროტესტი ფარულად, მაგრამ ინტენსი-
ური სახით ჯერ კიდევ 70-იან წლებשი დაიწყო. ამ პერიოდისათვის 
კონტრკულტურა, როგორც ტერმინი უკვე იკიდებს ფეხს ქართულ 
ხელოვანთა ფარულად ჩამოყალიბებულ წრეებשი, რომელთა 
წარმომადგენელნიც აქტიურ პროტესტს განიცდიდნენ საბჭოთა 
დიქტატორული სისტემის წინააღმდეგ. სოცრეალიზმით 
გაჯერებული ნამუשევრების პარალელურად იქმნება ინოვაციურ 
თემებზე აგებული ინდივიდუალური ხედვითა და שესრულების 
მანერით გამორჩეული ერთეული კომპოზიციები. ახალგაზრდა 
ხელოვანები ხვდებიან, რომ ამ პერიოდისათვის მხატვრობა 
თავისი აზრითა და მისიით უფრო მეტია, ვიდრე ზოგადად 
ტექნიკურად კარგად שესრულებული ნახატი და უკვე ფარულად 
 ,ი იწყება ინოვაციური თემების ათვისებაשექმნილ ჯგუფებש
რომელთა დემონსტრირებაც ჯერ დახურულ არაფორმალურ 
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სივრცეשი ხდება, ხოლო שემდეგ ნელ-ნელა დღის სინათლეზეც 
გამოდის. ავანგარდისტი მხატვრების პირველი საჯარო გამოსვლა 
1974 წელს ფიქსირდება, როდესაც ერთ-ერთი მხატვარ აბ-
სტრაქციონისტთა ფარული დაჯგუფება არაფორმალურ გამოფე-
ნას საჯაროდ მართავს. თუკი ახალგაზრდების პირველი ინიცია-
ტივა, დამოუკიდებლად გამართონ სტუდენტური გამოფენა მשვი-
დობიანად ჩაივლის, მათი მომავალი ღონისძიებები დარბეულ და 
აღკვეთილ იქნა. მსგავსი שეზღუდვები, ე.წ. „პერესტროიკის“ წლე-
ბამდე გრძელდება. თუმცა, მიუხედავად მკაცრი ცენზურის 
არსებებისა, მხატვართა ნაწილი ევროპაשი გასვლას უკვე 1983 
წლიდან ახერხებს. რადგან ევროპული ქვეყნებისათვის საბჭოთა 
სივრცეשი ჩაკეტილი მხატვრების שემოქმედება ეგზოტიკური და 
საინტერესო აღმოჩნდა, მიუხედავად დახურული საზღვრებისა, 
მაინც ხერხდება გამოფენებსა და სახელოვნებო პროექტებზე მო-
ლაპარაკებები. 1990-იანი წლების დასაწყისשი სიტუაცია იცვლება, 
იხსნება საზღვრები, საქართველოשი ომი მძვინვარებს, ავანგარ-
დისტი მხატვრების ნაწილი ემიგრაციაשი მიდის. 

Tamar Mchedlishvili 

PhD student  

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University / 

 Tbilisi/Georgia  

THE COLLAPSE OF THE SOVIET UNION AND THE FIRST STEPS  

OF GEORGIAN AVANT-GARDE ART IN EUROPE 

The events, which occurred in the social and political life of the Soviet 

Union in the late 80’s and early 90’s of the XX century, caused the weake‐

ning  of  the  Soviet  system. When Mikhail Gorbachev  and  his  supporters 

initiated the political reforms  in the year 1985, the political activity  in the 

society began to grow, mass, among them national, movements and orga‐

nisations began to form. As a result of the economic and political crisis, the 

Soviet Union officially collapsed on 26 December of 1991. The protest aga‐
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inst Soviet dictatorship started secretly but intensively  in 1970’s  in art cir‐

cles. For this period, counterculture as a term is already being used by sec‐

ret circles of Georgian artists. In parallel with the artworks of social realism 

few compositions on innovative themes with prominent technique and in‐

dividual artistic vision are being created. Young artists realise, that for this 

period, the art of painting  is much more by  its mission and  idea than  just 

technically well‐drawn composition. At  first,  the works are demonstrated 

in closed spaces, later works slowly start to emerge to light. The first infor‐

mal and open exhibition of students was opened on May 8, 1974,  in  the 

apartment of one of the young Georgian artists. 22 students from the Aca‐

demy of Arts were involved in this exhibition. The main concept of exhibiti‐

on was “freedom” and its understanding. The second independent exhibiti‐

on of the young artists  inspired by  freedom, was dispersed by Komsomol 

activists in the same year, while the third attempt of the exhibition was ne‐

ver realized, because of the intervention of the State Security Committee, 

the Union of the Soviet artists and the Ministry of Culture. From the 70’s to 

the 90’s the Georgian counterculture was represented by three main avan‐

t‐garde groups. The first group  included painters (Levan Chogoshvili, Irakli 

Parjiani, Gia Bugadze and Keti Matabeli), who linked innovation with Geor‐

gian traditional elements and thus were creating  interesting synthetic ea‐

sel paintings. The members of the second group of the artists, who were 

noticed to be activist students (Gia Edzgveradze and Iliko Zautashvili) were 

considered to be the followers of abstract expressionism. In 70’s they were 

already writing scandal manifests and conceptions. The third line of artists, 

who named themselves as “10th floor group”, gathered in one of the studi‐

os  of  the  Academy  of  Arts.  The  figurative  and  abstract  compositions  of 

enormous size created by them were characterized by the influence of ex‐

pressionism and neo‐wilderness. This  is  the group, which  first  introduced 

the  concept  of  installation  and  performance  in  the  history  of  Georgian 

avant‐garde art. In the late 80’s and early 90’s, when the Soviet Union is on 

the verge of the collapse, the borders of the Union open and a great num‐

ber of contemporary artists start to work in different countries. Irakli Parji‐

ani started to work in Berlin studio in 1989‐1990, Levan Chogoshvili and his 

fellows have an exhibition is several cities of France by the invitation of Le‐
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on Della Granville, the president of the association of critics, in 1990. Can‐

nes festival occurred most successfull for them, where they were awarded 

the President’s prize for the “best national team” (L. Chogoshvili, L. Lasare‐

ishvili, G. Bugadze, I. Chitadze). 

The 10th floor artists, during their co‐existence, in general, outside the 

country, as well as in Eastern and Western Europe have several exhibitions. 

In particular,  they have exhibition  in Eastern Berlin  in 1987.  In 1988  they 

arrive in Narva, where they take part in the Narva art festival by the name 

of “the board of free artists”. In the same year one part of the artists exhi‐

bit their works in François Friedrich's gallery, in Köln. In 1989 the 10th floor 

artists  arrive  in Western  Germany,  where  they  organize  two  exhibition 

showcases and visit François Friedrich's gallery for the second time  in the 

same  year,  where  Karlo  Kacharava,  Georgian  art  critic,  also  worked  in 

1991.  Gia  Edzgveradze,  among  other  Georgian  artists  is  invited  on  Sot‐

heby’s international auction in 1989, where he sells three big canvas. Inte‐

rest in Georgian avant‐garde, which started in the period of the Soviet Uni‐

on, is still topical in 90’s. Because of the political and economic crisis in Ge‐

orgia, great number of Georgian artists go  to Europe and continue active 

work till today.  
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მარიამ ნავაძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

აუდიტორიულად მსგავსი ხმის ნიმუშების 

აკუსტიკური ანალიზი 

სასამართლო პროცესებზე שეინიשნება ციფრული სახის მტკი-
ცებულებების გამოყენების მზარდი ტენდენცია, שესაბამისად, 
უფრო და უფრო ხשირდება ამ სახის მტკიცებულებათა ფაბრიკა-
ციის שემთხვევები. ფაბრიკაციის ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელე-
ბულ საשუალებად მიიჩნევა სუბიექტის მეტყველების ჩანაცვლება 
აუდიტორიულად მსგავსი ხმის მქონე, ე.წ. მიმბაძველის მეტყვე-
ლებით. ხმის ნიმუשების აუდიტორიული მსგავსება ჯერ კიდევ არ 
ნიשნავს იმას, რომ ისინი აკუსტიკური პარამეტრების მიხედვითაც 
მსგავსი იქნებიან. ამიტომ აუცილებელია, ფონეტიკური ექსპერ-
ტიზა არ დაკმაყოფილდეს მხოლოდ და მხოლოდ აუდიტორიული 
ანალიზით. ნაשრომი ორიენტირებულია სწორედ ამ ტიპის ფაბრი-
კაციის გამოაשკარავების საשუალებებზე. 

ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა ორი აუდიტორიულად მსგავსი ხმის 
ჩანაწერის საფუძველზე. שევადარეთ სუბიექტისა და მისი მიმბაძ-
ველის მეტყველება, რომლებიც აუდიტორიული ანალიზის שედე-
გად שეფასდა, როგორც „ძალიან მსგავსი“, და שევეცადეთ שემდეგი 
აკუსტიკური პარამეტრების მიხედვით שეგვედარებინა ისინი: 
ფუნდამენტური სიხשირე (F0), პირველი ფორმანტი (F1), მეორე 
ფორმანტი (F2), მესამე ფორმანტი (F3), მეოთხე ფორმანტი (F4), 
ინტენსივობა (დბ) და გრძლივობა (წმ). 

თავდაპირველად ორივე აუდიოჩანაწერი გავწმინდეთ ფონუ-
რი ხმაურისგან ციფრული ფილტრების საשუალებით. აუდიტორი-
ული ანალიზის שედეგად მიღებული ტრანსკრიფტი ვაქციეთ მონა-
ცემთა ბაზად და გამოვთვალეთ ყველაზე ხשირად განმეორებადი 
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მარცვლები. გაზომვები გავაკეთეთ ორი ტიპის მასალაზე: 1.  [ა] 
ხმოვანი /ქარ/ მარცვლიდან სიტყვა „საქართველოს“ ფარგლებשი 
(13 ტოკენი) და  2.  [ა] ხმოვანი /პარ/ მარცვლიდან שვიდი სიტყვის 
ფარგლებשი (ეპარქია, დეპარტამენტი, მოლაპარაკება, მოლაპარა-
კებები, პარალელი, პარალელები, პარლამენტი). მიმბაძველის მე-
ტყველება ეყრდნობა სუბიექტის ტრანსკრიპტს და არ არის სპონ-
ტანური. სუბიექტის აუდიოჩანაწერის ხანგრძლივობაა 8:09 წუთი, 
ხოლო მიმბაძველისა 8:31.  

დადგინდა, რომ:  
გამოყენებული პარამეტრებიდან ექსპერტიზის პროცესשი 

ქართული ენისთვის ყველაზე ღირებულ პარამეტრს წარმოადგენს 
ფუნდამენტური სიხשირე და ინტენსივობა, რაც שეეხება მესამე და 
მეოთხე ფორმანტს, ისინი ძალიან კარგად ასახავენ მეტყველი პი-
რების ინდივიდუალურ თავისებურებებს, მაგრამ ცალკეულ שემ-
თხვევებשი שიდასპიკერული ვარიაციების მაღალი ხარისხის გამო 
ექსპერტიზის მიზნებისთვის שეიძლება უსარგებლო აღმოჩნდეს 
ბრალდების ჰიპოთეზის გასამყარებლად. 

Mariam Navadze 

AUDITORICALLY SIMILAR AND  

ACOUSTICALLY DIFFERENT SPEECH SAMPLES 

Digital evidences are very often used in the courts and there are many 

facts of  fabrication  for  this  type of evidences. One of  the most  common 

fabrication ways  is  to  change  speaker's  speech with  imitator’s  speech.  If 

two speech samples are very similar by the auditory analysis,yet it doesn't 

mean that this speech sample belongs to one speaker. They should neces‐

sarily be compared by the acoustic analysis. Our work  is concentrated on 

how we can make obvious the differences shown in the auditorically simi‐

lar but acoustically different speech samples. 

We conducted research on  the base of  two auditorically similar spe‐

ech samples which were rated by the auditory as "very similar~. We tried 
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to compare these samples by the following parameters: Fundamental fre‐

quency  (F0),  firs  formant  (F1),  second  formant  (F2),  third  formant  (F3), 

forth formant (F4), intensity and duration. 

First of all we've utilized special  filters  to make clear speech sample 

from background noise and made measurements on the two types of data: 

1. vowel [a] from the syllable /kʰar/ in the bounds of the word " “sa kʐar‐

thvelo “ (13 token) and 2. vowel [a] from the syllable /ṗar/ in the bounds of 

the following words: eṗarkhia, deṗarJamenJi, molaṗaraṓeba, molaṗaraṓe‐

bebi, ṗaraleli, ṗaralelebi, parlamenJi. Imitator's speech is based on the spe‐

aker's  speech  transcript and  so  it's not  spontaneous  speech  sample. The 

speaker's speech sample duration is 8:09 and imitator's speech sample du‐

ration is 8:31. 

conclusions: 

In our opinion,  for Georgian  language  the most valuable parameters 

of forensic phonetic analysis are fundamental frequency and  intensity. As 

for third and fourth formants, they reflect well  individual differences bet‐

ween the speakers, but because of the high degree of the inter‐speaker va‐

riations they may be useless for the forensic phonetic purposes. 
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მაია ნაჭყეპია 
დოქტორანტი  

/ივ.ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/  
ქუთაისი/ საქართველო 

ჯ.დ. სელინჯერის ნოველისტიკა და მოდერნისტული 

ქვეტექსტი  
(„ცხრა მოთხრობის“ ემპირიულ მასალაზე დაყრდნობით) 

1. იმისათვის, რომ სიღრმისეულად იქნას გაანალიზებული 
ჯ.დ. სელინჯერის ნოველისტიკა, საჭიროა, განვიხილოთ იგი, რო-
გორც ამერიკული მოდერნისტული ლიტერატურის გარკვეული 
ეტაპი და დავსვათ კითხვა: რა მიმართებაשია ერთმანეთთან ამე-
რიკული მოდერნისტული მხატვრული დისკურსის ის ნიשან-თვისე-
ბა, რომელიც ცნობილია „აისბერგის პრინციპის“ სახელით და 
სელინჯერისეული ნოველისტიკა? 

2. ზემოთ დასმულ კითხვაზე პასუხის გასაცემად საჭიროა, 
სიღრმისეულად იქნას გაანალიზებული სელინჯერისეული ნოვე-
ლისტიკის ის ასპექტი, რომელიც ნაგულისხმევია თავად „აისბერ-
გის პრინციპის“ მიერ და, שესაბამისად, სელინჯერისეულ კრებულ-
-ემავალ ნოველათა ერთობლიობა განხილულ იქש ”ი “Nine Storiesש
ნას როგორც ციკლი, ხსენებული ციკლის სტრუქტურა კი აღქმულ 
იქნას שემდეგანაირად: ამ ციკლის „დამფუძნებელ“ ნოველად  
უნდა მივიჩნიოთ პირველი მოთხრობა – “A Perfect Day for Banana-

fish”, ხოლო ციკლשი שემავალ ნოველათა როგორც პერსონაჟული, 
ისე სიუჟეტური სტრუქტურა ქვეტექსტურად უნდა უკავשირდე-
ბოდეს პირველი ნოველის როგორც პერსონაჟულ-ქვეტექსტურ 
სტრუქტურას, ისე მის ტრაგიკულ ფინალს; 

3. იმისთვის კი, რომ სელინჯერისეული ნოველისტიკა სიღ-
რმისეულად დაუკავשირდეს „აისბერგის“ ზემოთ ხსენებულ პრინ-
ციპს, აუცილებელია, დავეყრდნოთ ერთდროულად ორ שემდეგ ან-
ალიტიკურ პრინციპს: ა) ინტერდისციპლინარული კვლევის აუც-
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ილებლობიდან გამომდინარე მივმართავთ ავსტრიელი ფსიქო-
ლოგ-ანალიტიკოსის ვ. ფრანკლის „ეგზისტენციალურ ფსიქო-
ლოგიას“ და ბ) როგორც ამ ფსიქოლოგიაზე, ისე სელინჯერის ნო-
ველათა ციკლურობაზე დაყრდნობით, ვცდილობთ, მოვუნახოთ 
ადგილი ამ ნოველისტიკას „აისბერგის პრინციპის“ როგორც 
ისტორიულ დროשი რეალიზებული ტენდენციის სტრუქტურაשი; 

4. თუ ვ. ფრანკლი ლაპარაკობს „ეგზისტენციალურ ფრუს-
ტრაციაზე“, როგორც თანამედროვე ადამიანური არსებობის 
ძირითად მახასითებელზე, სელინჯერისეულ ნოველისტიკაשი 
ხდება ეგზისტენციალური ფრუსტრაციის ეგზისტენციალურ 
ტრაგიზმად ტრანსფორმირება და, שესაბამისად, სწორედ ფრუს-
ტრაციის ტრაგიზმად ტრანსფორმირება უნდა იყოს მიჩნეული 
როგორც სელინჯერისული ნოველისტიკის ცენტრალურ שინა-
არსობრივ ასპექტად, ისე მთლიანად „აისბერგის პრინციპით“ ნა-
გულისხმევი მოდერნისტული ლიტერატურის პრინციპულად 
ახალ ეტაპად. 

Maia Nachkepia 
PhD Student 

/ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Kutaisi/ Georgia 

J.D. SALINGER’S SHORT STORIES AND MODERNIST SUBTEXT  

(Based on the Empirical Material of “Nine Stories”) 

  
1. In order to study Salinger’s short stories profoundly, it is necessary 

to discuss  them as a certain  stage of American modernist  literature and 

raise a question: what is the interrelation between that property of Ameri‐

can modernist  literature, which  is  known as  “The  Iceberg Principle” and 

Salinger’s literary narrative; 

2. In order to answer the above‐mentioned question, it is necessary to 

study profoundly that aspect of Salinger’s short stories, which is implied by 



  242

the “Iceberg Principle” and, accordingly,  to discuss his collection of short 

stories as a cycle and perceive the structure of this cycle  in the following 

way: we should consider his first story ‐“A Perfect day for Bananafish” as 

the “constitutive” story and subtextuallyconnect the personal and thema‐

tic structure of other stories to the personal‐thematic structure and tragic 

end of the first one; 

3. And in order to connect Salinger’s short stories to the above‐menti‐

oned  “Iceberg” Principle”,  it  is  inevitable  to depend upon  two analytical 

principles:  a)according  to  the  peculiarity  of  interdisciplinaryresearch we 

utilize the “Existential Psychology” of Austrian analyst V. Frankl, and b)ba‐

sed on both this psychology and cyclic character of Salinger’s short stories, 

we try to  find the appropriate place of these novels  in the historical ten‐

dency of “Iceberg Principle”; 

4.  If V.  Frankl  speaks  about  ”existential  frustration”  as  the principal 

characteristic of human existence, in Salinger’s stories this frustration turns 

into “existential tragizm” and accordingly, we should think that this tran‐

sformation of existential frustration into existential tragizm is the main as‐

pect of Salinger’s short stories as well as a principally new stage of moder‐

nist literature. 
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ნონა ნებიერიძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ლე წინდებულის ფუნქციები ებრაულ ენაში 

არასრული ანუ დამხმარე სიტყვების რაოდენობა ენაשი שე-
ზღუდულია და ისინი, ჩვეულებრივ, მრავალმნიשვნელობით გამო-
ირჩევა. პოლისემანტიკურობით ხასიათდება ებრაულ ენაשი ხმარე-
ბული წინდებულებიც, მათ שორის ერთმარცვლიანი წინდებული  ל. 

ეტიმოლოგიურად  ל ელემენტს უკავשირებენ ცალკე მდგომ   אל (-
კენ) წინდებულს,  ל წინდებულის თავდაპირველი მნიשვნელობაც მი-
მართულების აღნიשვნა უნდა ყოფილიყო მოძრაობის გამომხატველ 
ზმნებთან, მაგრამ שემდგომ მას გადატანითი მნიשვნელობები שე-
უძენია, რომელთა שორის ყველაზე გავრცელებულია მიცემითი 
ბრუნვის გადმოცემა. ამის გამო წინდებულს “nota dativi“-ს უწოდებენ.  

 ი, იხმარება აგრეთვეשწინდებული უმეტესად ძველ ებრაულ ל 
გენიტივის გამოსახატავად, ერთეულ שემთხვევებשი კი აკუზატი-
ვის მარკერადაც გვხვდება. 

საანალიზო წინდებული გვხვდება კომბინაციაשი სხვადასხვა 
მეტყველების ნაწილთან, უფრო ხשირად არსებით სახელებთან და 
ნაცვალსახელებთან, აგრეთვე ინფინიტივთან, მაგ.  ב  ,“წერა„ לכתו
სადაც ის დესემანტიზაციას განიცდის (שდრ. ინგ. to write „წერა“). 

წინადადების שემადგენლობაשი წინდებულს არ უკავია დამოუ-
კიდებელი სინტაქსური პოზიცია და არ წარმოადგენს დამოუკი-
დებელ წევრს, ის ქმნის დამოკიდებულ სიტყვასთან ერთად ერ-
თიან სინტაქსურ ჯგუფს. 
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Nona Nebieridze 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

THE MORPHOLOGICAL FUNCTIONS OF THE  ל PREFIX 

IN THE HEBREW 

Generally,  in any  language  the number of  the auxiliary words  is  res-

tircted and these words usually have several meanings. Polysemia  is cha-

racteristic of  the prepositions  in Hebrew as well,  for  instance onesyllable 

preposition  ל. 
EEtimologicaly ל element is connected with separatly used preposition 

 אל (“to”). Supposedly, the  initial function of the preposition   used with ,ל 
the  verbs  of motion, was  denotation  of  direction.  Later  the  preposition 

gained  figurative meanings,  among which  the most  commonly used was 

designation of  the Dative. For  this  reason  the preposition  is  called  “nota 

dativi”. 

The  preposition   mostly ,ל  in Old Hebrew,  is  used  also  for  denoting 

Genitive and very rarely as a marker for Accusative. 

The preposition  ל  is found  in combination with the different parts of 

speech, most frequently with nouns, pronouns and infinitives, for instance 

ב   לכתו “to write”.  In  the  latter  combination  the  desemantizasion  of  the 

preposition occurs (compare with “to write”). 

In  the  sentence  the  preposition   ל  doesn’t  occupy  an  independent 
syntactical position  and doesn’t  represent  an  independent member  of  a 

sentence,  but  forms  one  syntactical  group  only  in  combination with  an 

independent word. 
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ანა ნემსაძე 
დოქტორანტი 

/თბილისის აპ. ქუთათელაძის სახ. სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია/ 
თბილისი/საქართველო 

პოსტსაბჭოთა საქართველოს ვიზუალური ისტორია 
(ანალიზი) 

თანამედროვე ეპოქას და საზოგადოებას პოსტინდუსტრიულ 
ეპოქას და პოსტინდუსტრიულ საზოგადოებას ან/და ინფორმაცი-
ულ ეპოქას და ინფორმაციულ საზოგადოებას უწოდებენ. ინფორ-
მაციის ცნების განსაზღვრა და თანამედროვე საზოგადოებაשი მი-
სი მნიשვნელობის, როლის და ფუნქციის გააზრება სამეცნიერო 
კვლევების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა დღეს. ინფორმა-
ციული ეპოქის ძირითად მახასიათებლად שეგვიძლია მივიჩნიოთ 
ინფორმაციის და საკომუნიკაციო საשუალებების საფუძველზე 
სოციალური სივრცის ორგანიზება და საზოგადოებრივი პროცე-
სების მართვა. თავის მხრივ, ეს განსაზღვრა იმ ტექნოლოგიურმა 
ცვლილებებმა, რაც განხორციელდა კულტურაשი მეოცე საუკუნის 
მეორე ნახევარשი.  

დღეს საქართველო, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო 
ქვეყნის საინფორმაციო დისკურსის שექმნის აუცილებლობის წინა-
-ე დგას. ამისთვის საჭიროა იმ პოლიტიკური და სოციალური მოვש
ლენების שესწავლა, რომლებიც ქვეყანაשი განხორციელდა საბჭოთა 
კავשირის დაשლის שემდეგ, რადგან ისინი თვითნებურად ხდება 
ქართული საზოგადოების აწმყოს და მომავლის განმსაზღვრელი. 

ამ კვლევის მიზანია საქართველოს უახლესი ისტორიის პოლი-
ტიკური მოვლენების გაანალიზება კულტურის და ინფორმაციის 
ჭრილשი, კონკრეტულად იმის გამოვლენა, თუ რომელმა პოლი-
ტიკურმა მოვლენებმა שეცვალეს პოსტსაბჭოთა საქართველოს 
სოციალური ცხოვრება ყველაზე მეტად, ვინ განახორციელეს ეს 
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პოლიტიკური მოვლენები და რომელი ვიზუალური და ვერბალური 
მესიჯებით გავრცელდა თითოეული პოლიტიკური მოვლენა. 

ამ საექსპერტო კვლევის მეთოდია ინტერვიუ დარგის ექსპერ-
ტებთან. მასשი მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა პროფესიის ადა-
მიანებმა, რომელთა საქმიანობა უკავשირდება კულტურაზე რეფ-
ლექსიას და ვიზუალურ კომუნიკაციის თემას. ესენი არიან ფილო-
სოფოსები, სოციოლოგები, ჟურნალისტი, მედიის მკვლევარი, პო-
ლიტოლოგი, მხატვარი. რესპოდენტებმა ჩამოთვალეს პოლიტიკუ-
რი მოვლენები და ცალ-ცალკე გააანალიზეს ისინი. კვლევის שედე-
გად გამოვლინდა მნიשვნელოვანი პოლიტიკური და სოციალური 
მოვლენების ვიზუალურ-ვერბალური ნარატივი. კვლევის שედეგები 
ასევე აღწერს პოსტსაბჭოთა საქართველოს პოლიტიკური და სო-
ციალური მოვლენების ვიზუალურ-ვერბალური ნარატივის სხვა დე-
ტალებს. ეს გვაძლევს שანსს, დავიწყოთ שემდგომი რეფლექსიები. 

Ana Nemsadze 

PhD Student 

/Apollon Kutateladze Tbilisi State Academy of Art/ 

Tbilisi/Georgia 

POST‐SOVIET GEORGIA IN VISUAL HISTORY  

(Analysis) 

Contemporary era and  society are called postindustrial era and pos‐

tindustrial society and/or  informational era and  informational society. To‐

day science  intends to define concept of  information and comprehend  in‐

formation’s role and function in contemporary society. Organization of so‐

cial environment and governance of public processes on the base of infor‐

mation and tools of communication are main characteristics of informatio‐

nal era. This was defined by technological changes which were accomplis‐

hed in culture in the second half of twentieth century. Today Georgia as an 

independent  state needs  to  create an  informational discourse of  the  co‐

untry and therefore  it  is very  important to study political and social cases 
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which accomplished in the country after collapse of the Soviet Union beca‐

use they start to define the present and the future of the country. The pur‐

pose of this study is to analyze political cases of the latest history of Geor‐

gia in terms of culture and information, concretely to elucidate which poli‐

tical cases transformed social life of post Soviet Georgia most of all who ac‐

complished  these  political  cases  which  visual  and  verbal messages  was 

each political case spread with.  

The research is conducted on the bais of the interview. Participants of 

the interview are people of various specializations. Their professional acti‐

vity is related to reflections on culture and theme of visual communication. 

They are philosophers, sociologists, a journalist, media researcher, political 

scientist, a painter. The participants of the  interview enumerated political 

cases  and  analyzed  them  separately. The  research  revealed  visual‐verbal 

narative of important social and political cases. The results of the study al‐

so reveal other details of visual verbal narrative of political and social cases 

of post Soviet Georgia. This gives a chance to start further reflection.  
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მარიამ ნუცუბიძე 
დოქტორანტი 

/პარიზი-სორბონის უნივერსიტეტი/ 
პარიზი/საფრანგეთი 

ექვთიმე მთაწმიდელი – 

 პირველი ქართველი კანონისტი 

ექვთიმე მთაწმიდელის მთარგმნელობით მოღვაწეობას არა-
ერთი გამოკვლევა მიეძღვნა და მისი მეთოდების თავისებურება 
საყოველთაოდ არის ცნობილი. ჩვენი მოხსენების მიზანია, წარმო-
ვადგინოთ ექვთიმე სრულიად სხვა რაკურსით და ნათელი მოვფი-
ნოთ მის კანონმდებლობით שემოქმედებას.  

ექვთიმე მთაწმიდელის მიერ X საუკუნის ბოლოს שედგენილი 
„მცირე სჯულისკანონი“ პირველ ქართულ კანონიკურ კრებულს 
წარმოადგენს. ის שეიცავს ბერძნულიდან თარგმნილ שემდეგ საეკ-
ლესიო დადგენილებებს: 1. ტრულოს კრების კანონები (691-692) 2. 
კონსტანტინოპოლის პატრიარქ იოანე მმარხველის მიერ שედგენი-
ლი „კანონნი שეცოდებულთანი“ ორ ნაწილად 3. ბასილი დიდის „კა-
ნონნი დღითი-დღეთა ცთომათანი“ ორ ნაწილად 4. მერვე მსოფ-
ლიო საეკლესიო კრების ძეგლისწერა (843), რომლის მხოლოდ 
ქართული ვერსია არის שემორჩენილი. 

ეს ძეგლი უნიკალურია თავისი שედგენილობით, მას არ მოე-
ძებნება ანალოგი კანონიკურ ლიტერატურაשი. ექვთიმე ბერძნუ-
ლი დედნისგან საკმაოდ განსხვავებულ თარგმანს გვთავაზობს, ის 
ცდილობს მსოფლიო საეკლესიო კრებების მიერ დადგენილი „ხელ-
 ეუხებელი“ საეკლესიო განწესებების ქართული რეალობისთვისש
მორგებას და ამ მიზნისთვის არ ერიდება მათשი ცვლილებების שე-
ტანასაც კი.  

სწორედ ამიტომ „მცირე სჯულისკანონი“ მნიשვნელოვან წყა-
როს წარმოადგენს ეპოქის სოციალური, კულტურული და რელი-
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გიური ისტორიის שესასწავლად და აუცილებელია ამ წყაროს ახ-
ლებური გააზრება. 

ჩვენი მოხსენების მიზანია, თვალნათლივ წარმოვაჩინოთ ექ-
ვთიმეს კანონשემოქმედების რამდენიმე ასპექტი, კერძოდ: 

• რითი ხელმძღვანელობდა ექვთიმე „მცირე სჯულისკანონის“ 
 ;ემადგენელი განწესებების არჩევისასש

• რამდენად გამართლებული იყო ექვთიმეს ცნობილი „שემა-
ტება-კლების“ მეთოდი „ხელשეუხებელ“ საეკლესიო კანონებ-
თან მიმართებაשი და რა მოტივი ამოძრავებდა მას; 

• არსებობს თუ არა კანონზომიერება ექვთიმეს დამატებებשი. 
ამ საკითხების განხილვისას „მცირე სჯულისკანონთან“ ერ-

თად שევისწავლით ექვთიმეს კანონიკურ წერილებს, რომელთა ად-
რესატებს წარმოადგენენ ვინმე ბერი გიორგი და თეოდორე საბა-
წმიდელი. ასევე პარალელს გავავლებთ ბიზანტიურ და სომხურ 
საეკლესიო სამართალთან. 

Mariam Nutsubidze  
PhD Student of Paris-Sorbonne University 

/Paris /France 

EUTHYMIUS THE HAGIORITE – 

 THE FIRST GEORGIAN CANONIST 

The  Small Nomocanon, developed by Euthymius  the Hagioriteat  the 

end of the 10th century,  is the first preserved source of the Georgian ca‐

non  law. This collection contains  several normative  texts  translated  from 

Greek, in particular the canons of the sixth ecumenical council (of the Co‐

uncil Quinisexte of 692), the canons of the punishment, attributed to John 

the Faster, the Epithimies, attributed to saint Basil the Great and the char‐

ter of faith of the council of 843. 

The Small Nomocanon is a unique collection by its composition. It do‐

es not represent a simple grouping of the previous canons, translated from 

Greek to Georgian. It is, on the contrary, more than just a translation: it is 
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an original production with widely autonomous and unique composition. 

Euthymius profoundly reshapes canon and proposes to us an adapted ver‐

sion  to  the needs of  the Georgian society. Therefore,  the Small Nomoka‐

non is an important source to study the social, cultural et religious history 

of that period. 

The purpose of this communication is to approach Euthymius the Ha‐

giorite from a different point of view and to take a closer look at his cano‐

nical works. We will try to scrutinize the Small Nomocanon to this end and 

to reveal some aspects of Euthymius’ working method.  

With  the Small Nomocanon we will explore  canonical  letters of Eut‐

hymius.  Finally, we  propose  to  compare  these  data with  Byzantine  and 

Armenian canon law. 
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ლიდა ობოლაძე 
დოქტორი 

/აკაკი წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
ქუთაისი/საქართველო 

„სიტუაცია“ როგორც წინადადების სიგნიფიკატი და 

წინადადების სემანტიკური ტიპოლოგიზაციის  

საფუძველი 

კვლევაשი საფუძვლიანად שევჩერდებით სიტუაციის ლინგვის-
ტურ ცნებაზე, რომელიც მიჩნეულია წინადადების როგორც ნიש-
ნის სიგნიფიკატად თანამედროვე ლინგვოსემიოტიკაשი, ანუ სინამ-
დვილის ისეთ ასპექტად, რომელიც პრინციპულად განსხვავდება 
სიტყვის სიგნიფიკატით ნაგულისხმევი ასპექტისაგან. აქვე ხაზი 
უნდა გაესვას წინადადების სტრუქტურის იმ კონცეფციას, რო-
მელსაც „ვერბოცენტრისტული კონცეფცია“ ეწოდება და რომე-
ლიც არსებითადაა დაკავשირებული წინადადების ზემოთ დასახე-
ლებულ სიგნიფიკატთან-სიტუაციასთან. რადგან წინადადების 
ლინგვოსემიოტიკური განსაზღვრა ხდება ენის დონეებრივი მო-
დელით ნაგულისხმევ მიმართებათა იმ სისტემის ფარგლებשი, 
რომლის მიხედვით წინადადება, როგორც ნიשნობრივი ერთეული 
ესაზღვრება, ერთი მხრივ, სიტყვას, მეორე მხრივ კი – ტექსტს, აქ-
ედან გამომდინარე, მნიשვნელოვანი და გადამწყვეტია, დავინახოთ 
წინადადება ერთდროულად, იმ განსხვავების გათვალისწინებით, 
რომელიც არსებობს, ერთი მხრივ, სიტყვასა და წინადადებას, მე-
ორე მხრივ კი, წინადადებასა და ტექსტს שორის, ტექსტობრიობის 
უשუალო „წარმომადგენლად“ კი ჩვენს კვლევაשი მივიჩნევთ სამე-
ტყველო-კომპოზიციურ ფორმას.  

კვლევაשი საჭიროდ მიგვაჩნია ექსტრალინგვისტური სიტუა-
ციის ცნებაზე დაყრდნობით სქემატურად მოვხაზოთ კონტურები 
იმისა, რასაც שეიძლება ვუწოდოთ წინადადების სემანტიკური ტი-
პოლოგია, რაც გამომდინარეობს წინადადების ლინგვოსემიო-
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ტიკური კონცეფციიდან. თუ ზოგადად წინადადების სიგნიფი-
კატად მივიჩნევთ რეფერენტულ სიტუაციას, მაשინ წინადადების 
ტიპოლოგიზაციაც უნდა მოხდეს იმ რეფერენტულ სიტუაციათა 
რაგვარობაზე დაყრდნობით, რომელსაც მოცემულ שემთხვევაשი 
ასახელებს და სემანტიკურად ასახავს ესა თუ ის წინადადება. 

ამრიგად, ლინგვოსემიოტიკური თვალსაზრისით ტექსტის დი-
ფერენციალურ ნიשნად, ანუ იმ ნიשნად, რომელიც მას არსებითად 
განასხვავებს წინადადებისგან, წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ იგი 
როგორც ნიשანი მიუთითებს არა ერთ სიტუაციაზე, არამედ სიტუ-
აციათა გარკვეულ ერთობლიობაზე, ანუ, რაც იგივეა, ამა თუ იმ 
რეფერენტულსივრცეზე. ბუნებრივია, რომ წმინდა ლინგვოსემიო-
ტიკური თვალსაზრისით שეუძლებელია ნაשრომשი არ დავეფუძ-
ნოთ ამ დიფერენციალურ ნიשანს, მაგრამ ამავე დროს ვხედავთ იმ-
ასაც, რომ ფაქტორი, რომელიც წინადადებათა ერთობლიობას, 
„ჯაჭვს“, თუ თანმიმდევრობას აქცევს ტექსტად, უნდა მივიჩნიოთ 
თემატური პრინციპი. 

Lida Oboladze 

PhD 

/Akaki Tsereteli State University/ 

 Kutaisi/ Georgia 

 “SITUATION” AS A SIGNIFICATION OF A SENTENCE AND  

AS A BASIS OF SEMANTIC TYPOLOGY OF A SENTENCE 

The paper focuses on a linguistic concept of a situation which is regar‐

ded as a signification of a linguistic unit of a sentence in modern lingosemi‐

otics,  i.e. as an aspect of  reality which  is principally different  from an as‐

pect bearing the meaning of a word signification. We should also highlight 

the concept of a sentence structure called “verbocentric concept” which is 

essentially connected with the above mentioned signification of a senten‐

ce‐situation. Giving a lingosemiotic definition to a sentence on the system 

of linguistic levels, a sentence as a linguistic unit turns to be on the edge of 
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a word or a text, and accordingly,  it’s decidedly  important to study a sen‐

tence altogether according to the difference which is on the one hand bet‐

ween a word and a sentence, and on the other, between a sentence and a 

text, we consider a compositional‐speech  form as a “representative” of a 

text.  In  spite of  the  fact  that  in our  study,  the object of our analysis  is a 

sentence, we define not only a word but also a text  in connection with a 

sentence, in general, a text should also be defined as a linguistic unit. If we 

want to give a textocentric interpretation to a sentence as a linguistic unit, 

and accordingly to regard a sentence as an integrated part of a text, and to 

regard  a  compositional‐speech  form  as  a  “representative”  of  a  text, we 

should remark that a verb among the entire unity of words should be given 

a significant study. According to a verbocentric concept of a sentence, the 

verb can be regarded as a structural centre of a sentence. 

Based on the extralinguistic situation, in our study we find it necessary 

to give a schematic diagram to the structure which can be called a seman‐

tic typology of a sentence and that comes out of the lingosemiotic concept 

of a sentence. If in general, we regard a referential situation as a significati‐

on of a sentence, the typology of a sentence should be based on this refe‐

rential one, which is nominated and defined semantically by a sentence. 

Thus,  according  to  lingosemiotics,  a differential unit of  a  text,  i.e.  a 

unit which essentially differs it from a sentence, is a factor which as a unit 

is focused not only on one situation, but on the specific unity of situations, 

i.e. the referential sphere. As a matter of fact, according to lingosemiotics, 

it  is better to be based on the differential unit, but at the same time, we 

should figure out that, the factor which turns the unity of sentences, “cha‐

in”, or sequence into a text, should be regarded as a thematic principle. 
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Iryna Oliynyk  
Ternopil National Pedagogical University 

/Ternopil/Ukraine  

EMOTIONS AND THEIR VERBAL REPRESENTATION 

IN BOOKS FOR CHILDREN: A CASE OF TRANSLATION 

The  suggested  research  is within  the  scope  of  translational  studies, 

psycholinguistics and children’s literature. The main focus is on the ways in 

which  emotions  are  interpreted  in  children’s  books.  Thus,  the  article  is 

three‐fold. First, it identifies the key emotions represented in books for yo‐

ung  learners.  It has been already distinguished  that  there are  five major 

emotions that express an emotional state of characters in children’s litera‐

ture. They are: love, joy, fear, anger and sorrow. We deal with the concepts 

that represent negative emotions as they are less typical for children’s bo‐

oks and, therefore, fewer scholars address this topic. 

The second line of research deals with studying lexical and stylistic de‐

vices used  for verbalizing emotions. We have defined  three  types of des‐

criptive  language means  that  are  implied  for phrasing  fear,  for  instance. 

They are (1) words and phrases denoting the body movements (e.g. trem‐

ble),  (2) words  that describe  ruthless  and  sharp movements  (e.g.  grasp) 

and (3) those that express an idea of escape and desire to hide away (e.g. 

“a turtle hiding inside its shell”). All the examples are taken from the origi‐

nal books for children written by contemporary American writers.  

The final aspect of the paper  is about analyzing (comparing and con‐

trasting) different translations of these works with special attention to the 

way Ukrainian and Russian interpreters convey the intensity and emotional 

variety of characters’ inner world. It has been noted that translation leads 

to either absolute changes in describing emotions or slight moderation de‐

pending on the words and phrases chosen by translators.  

The  interdisciplinary approach to studying translations for children proves 

to be beneficial and gives ample opportunities for further academic search. 
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მარიამ ორკოდაשვილი 
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი/ 

თბილისი/საქართველო 

კაუზატივები, კაუზაცია და 

 ტემპორალური თანამიმდევრობა 

თემის საგანია კაუზატივების კვლევა და კაუზაციის გამომ-
ხატველი ფრაზების שედარება სხვადასხვა ენაשი. კვლევა იძიებს, 
თუ როგორ არის სხვადასხვა კაუზატიური სტრუქტურა გამოხა-
ტული სხვადასხვა ენაשი. ეს სტრუქტურები שეიძლება გამოხატავ-
დეს როგორც კაუზაციას, ნებელობას, იძულებას, ასევე ქმედებე-
ბის ტემპორალურ თანამიმდევრობას.  

1,000-მდე წერილობითი, სასაუბრო, აკადემიური, და საჯარო 
დისკურსის ნიმუשი გაანალიზდა კვლევის პროცესשი. 

კაუზატივებზე კვლევის ჩატარება იძლევა მნიשვნელოვან שედე-
გებს ტიპოლოგიის, ფსიქოლოგიის და კოგნიტიური პროცესების 
 .ესასწავლისათვის ენის ათვისების, გამოყენების და აღქმის დროსש

კვლევის ინტერესის სფეროს წარმოადგენს, იმის დადგენა თუ 
როგორ გამოიხატება სხვადასხვა ენაשი ისეთი კაუზატიური კატე-
გორიები, როგორებიცაა იძულება, ნებელობა (განზრახვა), უნებ-
ლიე (არაგამიზნული) ქმედება ან მისი გამოწვევა, მიზეზ-שედე-
გობრივი კავשირი, და სხვებისთვის საკუთარი ნება-სურვილის 
თავს მოხვევა.  

 სურვილის, ნებელობის, წახალისების, იძულების ან უნებლიე 
ქმედების ცნებების გამოხატვა სხვადასხვა ენაשი სხვადასხვა სინ-
ტაქსური, ლექსიკო-სემანტური თუ პრაგმატული საשუალებებით 
ხორციელდება.  

-ი ორი საინტეשი ცხადყოფს ამ ფაქტს. ქართულשემდეგი ნიმუש 
რესო ზმნური ფორმაა, რომლებიც გამოხატავს: 1)  ერთი აგენტის 
მიერ მეორე აგენტის იძულებას (ბრძანებით, ნებელობით ან თხოვ-
ნით), რომ שეასრულოს ქმედება. ეს მნიשვნელობა მიახლოებით שეე-
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საბამება ინგლისურ კაუზატიურ სტრუქტურას [I  had  my  car  fixed 

yesterday; გუשინ მანქანა שევაკეთებინე]; 2) ერთი აგენტის მიერ ქმე-
დების გამოწვევას უნებლიედ (დაუგეგმავად, გაუთვალისწინებლად). 
ინგლისურשი ამის ზმნური ექვივალენტი არ მოიძებნება. ის მხოლოდ 
ახსნა-განმარტების გამომხატველი სრული სინტაქსური სტრუქ-
ტურით שეიძლება გადმოიცეს [שემომეჭამა, ინგლისურשი გამო-
იხატება ახსნა-განმარტებით, რომ ამის სურვილი არ მქონდა, მაგრამ 
ისეთი მשიერი ვიყავი, ან ისეთი დაბნეული, რომ ვერ שევნიשნე 
ქმედება როდის განხორციელდა, როდის გაქრა მთელი ნამცხვარი].  

მაשასადამე, კვლევა მით უფრო საინტერესო ხდება, როდესაც 
გათვალისწინებულია ენების ტიპოლოგიური მრავალფეროვნება. 
მაგალითად, ქართულשი ერთ ლექსიკურ ერთეულשი გამოხატული 
კაუზატიური სტრუქტურა [გავაკეთებინე; שემომეჭამა], ინგლისურ 
ენაשი ერთი სრული სინტაქსური სტრუქტურით გადმოიცემა [I had 
him do it; I ate it up without realizing it]. 

ტემპორალური თანამიმდევრობა ერთერთი მნიשვნელოვანი 
გასათვალისწინებელი ფაქტორია კაუზატივების გამოხატვისას. 
თუ ქმედება სისტემატურად მეორდება და უსწრებს მეორე ქმედე-
ბას, მაשინ שეიძლება მიზეზ-שედეგობრიობაზე საუბარი, მაგრამ 
თუ უნებლიე, არასისტემატური ქმედება არის გამოხატული, მაשინ 
მხოლოდ კორელაციაზე שეიძლება ყურადღების გამახვილება.   

 Mariam Orkodashvili 

Georgian American University/ 

Tbilisi/Georgia 

CAUSATIVES, CAUSATION AND TEMPORAL SEQUENCING 

The paper researches the issue of causatives and conducts comparati‐

ve analysis in expressing causation ideas in different languages. The paper 

attempts to analyze the different ways in which causative structures in the‐

se languages express the ideas of causation, volition, imposition, as well as 

temporal sequencing of actions.  
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In  total 1,000 examples  from written,  spoken, academic,  and public 

discourses have been analyzed for study purposes. 

Researching  causatives  yields noteworthy  findings  in  language  typo‐

logy, linguistic psychology, and cognitive processes involved in language ac‐

quisition, usage and perception.  

The research delves into establishing the ways different languages ex‐

press such causative categories as  imposition, voluntary (intentional) acti‐

on, involuntary (unintentional) action or causing this involuntary action, ca‐

usation, and imposition of one’s will and desire over others.  

The forms of expressing the concepts of desire, volition, incentive, im‐

position or  involuntary action differ across  languages are realized through 

varying syntactical structures and lexical‐semantic and pragmatic means. 

The following example could illustrate the point. In the Georgian lan‐

guage there are two interesting verbal structures that express the meaning 

of: 1) one agent causing  something happen by obliging another agent  to 

perform  the action  (through either orders, volition or request). The mea‐

ning roughly corresponds to the English equivalents of causatives [I had my 

car fixed yesterday]; 2) one agent causing something happen through his / 

her involuntary action (i.e. without intentionally wishing the action to hap‐

pen). There  is no English verbal equivalent of this form.  It can be only ex‐

pressed by the complete explanatory syntactic structure to convey the me‐

aning [I ate the whole cake by accident, meaning I did not want  it to hap‐

pen but  I was so hungry or so absent‐minded  that  I did not notice when 

the action happened, how it happened that the whole cake disappeared].  

Therefore, the research becomes even more interesting when the ty‐

pological diversity of languages is accounted for. As an instance, in Georgi‐

an the causative structure reflected  in a single  lexical unit [gavak’etebine, 

shemomech’ama],  is  expressed  through  an  entire  syntactic  construct  in 

English [I had him do it; I ate it up without realizing it].  

Temporal sequencing is one of the important factors to be considered 

while expressing causatives. If an action is systematically repeated and pre‐

cedes another action, causatives can be used to express the idea of causa‐

tion, while in the absence of systematicity and presence of involuntary acti‐

on, only correlation can be underscored.  
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A BREADWINNER OR A HOUSEWIFE? AGENCY IN THE EVERYDAY 

LIFE OF THE GEORGIAN WOMAN 

More than two decades have passed since the collapse of the Soviet 

Union, and social scientists have thoroughly researched the notion known 

as ‘transitional period’, an yet there are still many ‘blank spots’ in this area. 

In this context Madina Tlostanova suggests to adopt an  intersectional ap‐

proach where  the  comparison  of  the  various  aspects  of  reality  in  post‐

Communist societies with Western ‘ideals’ would be replaced with an ‘im‐

parative mutual  learning  process’  (Tlostanova  2012,  131).  This  approach 

will shift the emphasis from the application of ready‐made theories, predo‐

minantly ‘based on the Western cognitive principle of studying the other as 

an  object  from  some  disembodied  position’  (Ibidem,  132),  to  pluriversal 

and pluritopic intersubjectification, paying attention to various local histo‐

ries, which is able to influence the decolonisation of the Western cognitive 

monopoly and also the decolonisation of subjectivity and gender.  

  The collapse of the Communist system in the entire Central‐Eastern 

European region also had gender consequences. The way women experien‐

ced and felt the political and socio‐economic changes of these times differed 

from the analogous male experience. However, such conclusions were often 

generalised, and most researchers who studied gender aspects of the tran‐

sformation presented pessimistic opinions concerning the impact of the con‐

sequences of the Socialist bloc’s collapse on the woman’s position.  

  For a  long  time, women  in Georgia were  involved  in bringing up 

children  and  caring  for  families while men were  the main  breadwinners 

and performed only a supportive role  in bringing up children and keeping 
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domestic economy. Now many women are actually breadwinners in all me‐

anings of this term. Such position of contemporary Georgian women is lar‐

gely dependent on the current socio‐economic situation in the country ca‐

used by the collapse of the Soviet Union, the wars  in Abkhazia and South 

Ossetia and the civil war during this period. It is women who began to earn 

money  for  all  of  their  families while men were  unable  to  deal with  the 

‘post‐war  syndrome’  and  lost  their  jobs.  These  problems  from  the  early 

1990s combined with high unemployment levels in the country again affec‐

ted mainly on men. At the same time Georgian women were able to face 

the apathy of the crisis time, and set financially providing for their families 

as the top priority since other social actors were unable to cope with this 

task. Women's labour indeed became the determining factor for a family’s 

survival  in the conditions of post‐Communist transformation. Women pla‐

ced career and taking care of other members of the family at the centre of 

their identity, claiming that these two spheres allow them to express them‐

selves. This allows me to state that these women possess agency. Activities 

of women (at home and outside) are becoming a key point of cultural pro‐

duction and social reproduction that allow these women to move between 

the household and the public sphere.  
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სოფიო პაპინაשვილი 
დოქტორანტი 

 /ოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტიש/
თბილისი/საქართველო 

ნუდისტური თემატიკის ადგილი  

ქართული მრგვალი ქანდაკების ფორმირების პროცესში 

და მისი ევროპული პარალელები 

მსოფლიო ხელოვნებაשი ქანდაკებას განვითარების დიდი ის-
ტორია აქვს. ცნობილია, რომ საქართველოשი მრგვალი ქანდაკე-
ბის ნიმუשები პალეოლითის პერიოდიდან ფიქსირდება მცირე 
პლასტიკის სახით, თუმცა (საქართველოשი) ქრისტიანული სარ-
წმუნოების დამკვიდრებიდან მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე, 
თითქმის არცერთი ფიგურა არ שექმნილა. მე-19 საუკუნის მეორე 
ნახევარიც გამოკვეთილია თვითნასწავლი მოქანდაკეებით, რომ-
ლებიც გამოჩნდნენ თბილისשი. პირველი პროფესიონალი მოქან-
დაკე, რომელმაც განათლება ჯერ ოდესის სამხატვრო სკოლაשი 
მიიღო, ამის שემდეგ – რუსეთשი და ბოლოს – პარიზשი, იყო იაკობ 
ნიკოლაძე, რომელიც გახდა პროფესიონალი მოქანდაკეების აღ-
მზრდელი საქართველოשი და ამ დარგის დამამკვიდრებელი. უდა-
ვოდ დიდია მოქანდაკე ნიკოლოზ კანდელაკის ღვაწლიც, რადგან 
ის მოგვიანებით, 1920-იან წლებשი שეუერთდა თბილისის სამხატ-
ვრო აკადემიას პედაგოგთა რიგებს და ქანდაკების ჯგუფის ხელ-
მძღვანელი გახდა.  

მრგვალი ქანდაკება რელიეფისგან განსხვავებული სპეციფი-
კისაა როგორც დამუשავების თვალსაზრისით, ისე ხედვის განსხვა-
ვებული წერტილებით. მოქანდაკეთა აკადემიური სწავლა გულის-
ხმობს ნატურის ცოდნას, რომელიც მნიשვნელოვანი და, ამავე 
დროს, რთულიცაა. ადამიანის שიשველი სხეულის გამოსახვას ქვა-
-ტაשი საინტერესო ტრადიცია აქვს. ეს ისტორია მსოფლიო მასש
ბით პალეოლითის პერიოდთან გვაბრუნებს. პირველი ჩამოყალი-
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ბებული კორა-კუროსის ტიპები საბერძნეთის არქაულმა პერიოდ-
მა წარმოשვა და მას שემდეგ, მას აქტუალობა არ დაუკარგავს. ამ 
ასპექტით, საინტერესოა ქართულ სივრცეשი שიשველი ქანდაკების 
 ი ნიუს ჟანრის ჩამოყალიბებისשესწავლა, ანუ ქართულ სივრცეש
წინაპირობების კვლევა. პირველ რიგשი გასათვალისწინებელია ის 
სოციო-კულტურული გარემო, რომელიც დახვდათ პირველ პრო-
ფესიონალ ქართველ მოქანდაკეებს. שეიძლება ითქვას, რომ ნიუს 
ჟანრის დამკვიდრებისთვის არასახარბიელო პოლიტიკურ-იდეო-
ლოგიური ვითარება שეიქმნა განსაკუთრებით საბჭოთა კავשირის 
 .ემდეგ, დაახლოებით 1930-იანი წლების მიწურულიდანש ექმნისש
ნუდისტური ქანდაკების მიმართ საბჭოთა ცენზურის დამოკიდე-
ბულება მკაცრდება, რაც გრძელდება თითქმის მე-20 საუკუნის მე-
ორე ნახევრამდე, უფრო ზუსტად კი 1960-იან წლებამდე, როდესაც 
ნიუ ოფიციალურად დამკვიდრდა ქართულ ქანდაკებაשი, მართა-
ლია, ამ დროისთვის, שიשველი ფიგურები ცოტა იყო, თუმცა მის-
დამი დაინტერესება არასოდეს שეწყვეტილა. ნაשრომשი გაანალი-
ზებული იქნება ქართველი მოქანდაკეების, ძირითადად, იაკობ ნი-
კოლაძის, გიორგი სესიაשვილის და ნინო წერეთლის ნუდისტური 
ქანდაკებები ევროპული გავლენების ფონზე. 

Sofio Papinashvili 

PhD student 

/ Shota Rustaveli Theatre and Film Georgian State University/ 

Tbilisi/Georgia 

THE PLACE OF NUDITY TOPICS IN THE FORMATION OF GEORGIAN 
ROUND STATUES AND ITS EUROPEAN PARALLELS 

The sculpture in the world art has a long history of development. It is 
known that the samples of round statues in Georgia are observed from 
the Paleolithic period as small plastics, but since the establishment of 
Christian faith up to the second half of the 19th century, no figure has been 
created. The second half of the 19th century is aalso presented mostly by 
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the self-taught sculptors, that began to appear in Tbilisi. The first Georgian 

professional sculptor, who got education at Odessa Art School, then in _ 
Russia and finally _ in Paris, was Jacob Nikoladze, who became the tutor of 
professional sculptors in Georgia and the founder of this field. Nikoloz 
Kandelaki’s contribution is as great, as he also joined the кфтл of teachers 
at the Tbilisi State Academy of Arts in the 1920s having become the head 
of the sculpture group. 

The round sculpture is different from the relief specifically both from 
the processing and differing points of view. Sculptor's academic study im‐

plies the knowledge of nature, which is important and at the same time, 
difficult. There is an interesting tradition in the stone of human. This his‐
tory brings us back to the Paleolithic period worldwide’s naked body. The 
earliest known kora-kouros types originated in the archaic period of 
Greece, and since then have not lost its sensibility. In this aspect, it is in‐
teresting to study the naked sculpture in the Georgian space, conjuction 
the prerequisites for the establishment of the "Nu" genre in the Georgian 
space. First of all, it should be considered socio-cultural environment, 
which was first experienced by Georgian sculptors. It can be said, that the 
political and ideological situation of the genre of “Nu” Foundation was 
created especially after the establishment of the Soviet Union in the late 
1930s. The attitude of the Soviet censorship towards the nudity sculpture 
is straining, which lasts almost until the second half of the 20th century, 
more precisely in the 1960s when "Nu" was officially established in Geor‐
gian sculpture, although at this time the naked figures were small, but 
never stopped to be the scope of interest. In this paper we will  analyze 
Georgian sculptor’s: principally Iakob Nikoladze, Giorgi Sesiashvili and 
Nino Tsereteli nude statues at the background of European influences. 
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ილია პაჭკორია 
ფილოლოგიის დოქტორი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ჰამლეტის ზნეობრივი სახე 

ჰამლეტის שინაგანი სამყაროს שესახებ, უპირველეს ყოვლისა, 
მისივე მონოლოგებიდან ვგებულობთ. მონოლოგების שემდეგ ყვე-
ლაზე მნიשვნელოვანია ჰამლეტისა და ჰორაციოს დიალოგები. ჰო-
რაციოს გარდა, ჰამლეტი თავის მსოფლხედვისა და ხასიათის 
მნიשვნელოვან שტრიხებს პიესის სხვა პერსონაჟებთან დიალოგ-
-იც ავლენს. დაბოლოს, უფლისწულის პიროვნება ვლინდება აგש
რეთვე მის ქმედებებשი თუ უმოქმედობაשი. 

ჰამლეტი ის პიროვნებაა, რომლისთვისაც სამყარო უბრალო 
მოცემულობას არ წარმოადგენს. ის ბევრს ფიქრობს ადამიანის 
სიცოცხლის საზრისზე და ამიტომ ნაკლებად ჩქარობს მოქმედე-
ბას. მას ჯეროვანი საფუძველი სჭირდება იმისათვის, რომ იმოქმე-
დოს. ბრმა და განუკითხავი მოქმედება მისი სულისთვის უცხოა 
და მიუღებელი. იგი שეკითხვებს სვამს, რომელთა უმეტესობაზეც 
ცალსახა პასუხი არ არსებობს და მხოლოდ ვარაუდები თუ שეიძ-
ლება გამოითქვას. ხედავს რა ადამიანურ უკეთურებას, უფლისწუ-
ლი დაეჭვებულია კაცობრიობის ჰუმანისტურ שესაძლებლობებשი. 
ბოროტებით გარემოცული, თვითონაც გარკვეულწილად ჩათრეუ-
ლია ბოროტმოქმედებაשი, თუმცა მის სულשი კლავდიუსური მსოფ‐

ლხედვის  ჩამოყალიბების  ხელשესახები  საფუძველი  მაინც  არ  არ‐

სებობს, რადგან მისი ქმედებების მოტივები სრულიად განსხვავე-
ბული ბუნებისაა. ჰამლეტი თავისი კარიერული ამბიციების სისუს-
ტით უპირისპირდება ამ ამბიციებისადმი მთლიანად დამონებულ, 
უზურპატორ კლავდიუსს. 

მიუხედავად გარკვეული იმედგაცრუებისა, ჰამლეტს ბოლომ-
დე მაინც არ ჩაუქნევია ხელი კაცობრიობაზე. მას სჯერა ადამიან-
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-ი სიკეთისა და სათნოשი კეთილი საწყისის არსებობისა და მასש
ების გაღვივების שესაძლებლობისა. ამიტომაც უფლისწული ასე 
თუ ისე მაინც იბრძვის სიმართლისათვის და ხედავს კიდეც ამ 
ბრძოლაשი საზრისს, თუმცა წამხდარი დროების გასწორება მას 
ურთულეს საქმედ ესახება. მიუხედავად ნაკლოვანებებისა და 
-ეცდომებისა, ჰამლეტი მაინც მაღალი ადამიანური ღირსების მაש
ტარებელი პერსონაჟია. שეიძლება იგი ვერ აღწევს ზნეობრიობის 
სასურველ სიმაღლეს ელსინორის ფარისევლურ და მტრულ გარე-
მოשი, მაგრამ שინაგანად უდავოდ მიისწრაფვის აქეთკენ, რასაც 
ადამიანურ უკეთურებაზე მისი ტრაგიკული განცდაც ადასტურებს. 

Ilia Patchkoria 

Doctor of philology 

 /Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/ Georgia 

THE MORAL IMAGE OF HAMLET 

Hamlet’s  inner world  is,  first of all,  reflected  in his  soliloquies. After 

the  soliloquies,  the dialogues between Hamlet and Horatio are most  im‐

portant. Hamlet also reveals impotant traits of his worldview and character 

in the dialogues with other characters of the play, besides Horatio. And fi‐

nally, the personality of the prince is revealed in his actions or inaction. 

Hamlet is the person or whom the world is not just givens. He thinks a 

lot about the purpose of human life, and therefore delays taking action. He 

needs proper grounds  for making decisions. Blind  and  arbitrary  action  is 

alien to his soul. He asks questions, the majority of which have no unequi‐

vocal answers. Only assumptions can be made about them. Seeing human 

evil, the prince questions the humanistic abilities of mankind. He  is surro‐

unded by an evil world, and is involved, to some extent, in the wrongdoing. 

However, his motivations are essentially different from Claudius’s intentions. 

Hamlet, with  the weakness of his career ambitions,  is  juxtaposed with  the 

usurper Claudius who is completely enslaved to those ambitions. 
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Despite some disappointments, Hamlet still has not completely given 

up hope in humanity. He believes in the existence of human goodness and 

in the potential of kindling kindness and virtue  in humans. Therefore, the 

prince, in one way or another, still fights for justice as he sees meaning in 

this  fight,  though  setting  the  rotten  time  right  seems  to him  the hardest 

task to accomplish.Despite his faults and mistakes, Hamlet is still an honou‐

rable man. He has not been able to reach the desired moral height  in the 

corrupt and hostile environment of Elsinore, but  internally he has strived 

for it, which is confirmed by his tragic reflections on human evil. 



  266

Наталья Перепич 

Красноярский государственный институт искусств 

/Красноярск /Россия 

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

В СЛАВИЛЬНОЙ МУЗЫКЕ  
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В  музыкальном  искусстве  разных  стран  важное  место  занимают 

славильные  сочинения,  воспевающие  государство,  его  выдающихся 

деятелей,  значимые  исторические  события  и  юбилейные  даты.  Как 

правило,  это  произведения  с  поэтическим  текстом,  где  выражаются 

ключевые государственные идеи. Они предназначены для исполнения 

на церемониальных торжествах при многочисленной аудитории, окан-

чиваются кульминационным хвалебным финалом. По торжественному 

случаю  писали  многие  западноевропейские  композиторы.  В  России 

становление жанровой сферы славильных сочинений и формирование 

специфического комплекса выразительных средств происходило в пе-

риод конца XVII – начала XX века. После революционного переворота 

1917 года в условиях радикальных перемен славильная музыка пере-

жила бурный расцвет. Отвечая требованиям госзаказа, она оставалась 

актуальной с конца 1920‐х до начала 1980‐х годов. 

Несмотря на различие государственной идеологии, в славильной 

музыке царского и советского периода наблюдается преемственность 

выразительных средств. В поэтических текстах продолжается мифоло-

гизированная  трактовка  центральных  образов  и  событий  с  помощью 

ряда  тропов.  Они  нередко  стилизуются  в  «фольклорном  духе».  На 

уровне музыкального  языка  преемственность  обнаруживается  в  пре-

обладании мажорного лада и появлении минора в эпизодах о прош-

лом,  опоре на  песенность, маршевость,  танцевальность,  применении 

музыкально‐изобразительных  и  театрализованных  приёмов,  сох-

ранении  семантики  некоторых  тональностей,  обращении  к  устойчи-
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вым приёмам идеализированной подачи главных образов, тиражиро-

вании  музыкально‐риторических  фигур,  сложившихся  в  славильной 

музыке. 

Употребление  ряда  традиционных  средств  в  сочинениях  совет-

ского периода связано с их переосмыслением в русле новых государ-

ственных  идей,  что  продиктовано  задачей  «вживления»  в  сознание 

граждан  коммунистического  учения.  Характеристике  ключевых  обра-

зов служат бытовавшие в  текстах дореволюционного времени поэти-

ческие  тропы,  а  в музыкальном  языке,  среди прочих,  опора на жанр 

колыбельной  и  колокольность.  Всё  это  способствовало  преподне-

сению образов новой  советской действительности  как  традиционных 

для  русской  истории  и  культуры,  созданию  «фундамента»  коммуни-

кации советской власти и народных масс. 

Natalia Perepich  
Krasnoyarsk State Instotut for Art/ 

Russia 

ON CONTINUITY OF EXPRESSIVE MEANS IN TSARIST  
RUSSIAN AND SOVIET GLORIFYING MUSIC 

Compositions that glorify the State and its outstanding figures, as well 

significant historical events and national anniversaries occupy an important 

place  in the music of different countries. As a rule, such compositions are 

poetic works expressing key national  ideas.  Intended  to be performed at 

official celebrations for large audiences, such music culminates in a lauda‐

tory finale. Many Western European composers wrote music for official ce‐

lebratory occasions. Russian glorifying compositions as a genre and its spe‐

cific complex of expressive means developed from the end of 17th through 

the beginning of the 20th century. Then, as conditions radically changed af‐

ter  the  revolution  of  1917,  the  glorifying music  blossomed, meeting  the 

state demand from the late 1920s to the early 1980s. 
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Despite differences  in  state  ideology, glorifying music of Tsarist and 

Soviet  Russia maintains  the  continuity  of  expressive means.  Key  images 

and historical events keep being presented using mythological poetic tro‐

pes,  sometimes  taken  from  folklore. Musically,  the  continuity  is  found  in 

the predominance of  the major mode, while  the minor mode  is  reserved 

only for representing the past. Other typical elements are reliance on ele‐

ments of singing, marching, and dancing genres, as well as use of musically 

descriptive and  theatrical methods,  tonal  semantic,  standard methods of 

idealization of leading images, replication of musical rhetorical figures from 

Russian glorifying music. 

Yet the traditional means in Soviet official music take a new meaning 

because of changes in the State ideology, driven by the task of instilling the 

Communist teaching into public consciousness. The key images are charac‐

terized using pre‐revolutionary poetic  tropes, while  the music  languages 

drew upon the genres of lullaby and solemn bells, among others. This pro‐

moted  the  images of new Soviet  reality as  traditional  for Russian history 

and culture, laying the foundation for communication between the Soviet 

government and the people. 
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Илона Поленц  
Докторант/  

Charles University/ 

 Prague/ Чехия 

Алена Федорова  
Докторант 

/Римский университет Сапиенца/ 

 Рим/ Италия 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА СМЫСЛОВЫХ ИНТЕРПРЕТАНТОВ В 
НАРРАТИВНОМ АНАЛИЗЕ ОЦЕНОЧНЫХ СУЖДЕНИЙ 

В целях выявления качественных характеристик токсического HR‐

менеджмента нами осуществляется долгосрочное мониторинговое ис‐

следование в 6 странах (Россия, Чехия, Польша, Италия, Латвия, Пакис‐

тан) с использованием количественных и качественных методов, вклю‐

чая нарративныйанализ. 

Собранные нами нарративные истории состоят из повествований 

респондентов на направленные темы, связанные с различными аспек‐

тами токсических практик управления персоналом, с которыми сталки‐

вались  респонденты.  Формы  повествования  предполагали  содержа‐

тельные рассказы, иногда с биографическим экскурсом и подробным 

описанием затронутой темы исследования. 

В качестве респондентов выступили сотрудники разных сфер эко‐

номики: программирование, продажи, банковская сфера, сфера услуг, 

фармацевтика, реклама. Интервью с каждым респондентом занимало 

около 40 минут. В начале разговора использовалось побуждение рес‐

пондента к рассказу вопросом: «Была ли в Вашей трудовой жизни си‐

туация, связанная с негативными переживаниями на работе?» и «Рас‐

скажите про случаи деструктивных отношений с менеджерами и/или 

коллегами, в которые Вы были втянуты» и т.п. 
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При  обработке  полученных  тезисов  на  нескольких  языках,  опреде‐

лении акцентов и  трансформации полученных нарративов в  смысловые 

интерпретанты для дальнейшей систематизации мы столкнулись с рядом 

проблем. Отсутствие полной эквивалентности, объясняемая спецификой 

различных  аспектов  языковой  структуры  обусловила  необходимость 

типологизации  полученных  данных.  Кроме  того,  нами  была  сделана 

попытка  выделения  культурно  значимых  доминант  и  сопоставительной 

лексики из полученных нарративов и их взаимной трансформации. 

Таким  образом,  полученные  и  обработанные  результаты  нарра‐

тивного  анализа  позволили  нам  индентифицировать  виды  и  формы 

токсических  практик  управления  персоналом  в  различных  языковых 

культурах и выявить причинно‐следственные связи между деструктив‐

ными  трудовыми  отношениями  и  благополучием  наемных  работ‐

ников, что в свою очередь, позволит разработать управленческие ин‐

струменты, для снижения уровня токсичности трудовой сферы. 

Illona Polec  

Phd Student 

 / Charles University/ 

 Prague, Czech Republic 

Alena Fedorova 

Phd Student 

/ Sapienza University of Rome/ 

 Italy 

PROBLEMS OF TRANSLATING SEMANTIC INTERPRETANTS 
IN NARRATIVE ANALYSIS OF VALUE JUDGEMENTS 

In order to identify the qualitative characteristics of toxic HR manage‐

ment, we are conducting a long‐term monitoring study in 6 countries (Rus‐

sia, Czech Republic, Poland,  Italy, Latvia, Pakistan), using quantitative and 

qualitative methods, including narrative analysis. 
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The narratives we have collected comprise stories told by our respon‐

dents on pre‐selected topics that have to do with various aspects of toxic hu‐

man  resources management  practices  that  our  respondents  encountered. 

The narrative forms called for real  life stories, occasionally with some biog‐

raphical background and a detailed description of the topic being studied. 

Our respondents included people working in a broad range of sectors 

and industries in the economy: information technology, sales, banking, ser‐

vices, pharmaceuticals, advertising. Each  respondent was  interviewed  for 

about 40 minutes. At  the  start of an  interview  the  respondent would be 

promoted with a question: ~Have you ever encountered a situation where 

something happening at work caused you to feel distress or negative emo‐

tions?~  and  ~Could  you  talk  about  instances of destructive  relationships 

with managers and/or colleagues that you got involved into~ etc. 

While processing  the  responses  in  several  languages,  identifying po‐

ints of emphasis  and while  transforming  the  received narratives  into  se‐

mantic  interpretants  for  subsequent  systematization  we  encountered  a 

number of problems. The difference in grammar and structure from langu‐

age to language meant there was no complete equivalence and as a result 

we  had  to  classify  the  data we  collected.  In  addition, we  attempted  to 

identify culturally significant dominants and compare and contrast the vo‐

cabulary in the narratives we recorded and their mutual transformation. 

In the end, the results of narrative analysis that we obtained and pro‐

cessed allowed us to identify the types and forms of toxic human resources 

management practices in different language cultures and identify the cau‐

se and effect  links between destructive  labor relations and the well‐being 

of employees, which, in turn, should allow us to develop management to‐

ols to reduce the toxicity of the labor environment. 
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ნინო პოპიაשვილი 
ფილოლოგიის დოქტორი 

/განათლების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი/ 
ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 

თბილისი, საქართველო 

ბილინგვური განათლების სათავეებთან 

საქართველოში 
(აფხაზური და ოსური ენების სწავლების მაგალითზე)* 

ბილინგვური განათლების שესწავლა მეოცე საუკუნის 20‐იანი 
წლებიდან იწყება, თუმცა ბილინგვიზმს, როგორც საზოგადოებ-
რივ მოვლენას ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ბილინგვიზმის არსისა 
და ბილინგვური განათლების კვლევის დისკურსשი მნიשვნელოვა-
ნია საქართველოს გამოცდილებაზე დაკვირვება, ვინაიდან საქარ-
თველოשი, როგორც ევროპისა და აზიის საზღვარზე მყოფ ქვეყა-
ნაשი, ბილინგვიზმი და მულტილინგვიზმი მრავალსაუკუნოვან 
ტრადიციას ქმნიდა. ჩვენი აზრით, שესაძლებელია გამოიყოს ორი 
სახის ბილინგვიზმი: 

1.  კოლონიური ბილინგვიზმი: უცხო ენათა გავლენები და 
ქართული ენა. ქართული, როგორც მשობლიური ენა, მეორე 
ენა, როგორც ოფიციალური ენა: ბერძნულის, სპარსულის, 
არაბულის, რუსულის მაგალითზე; 

-იდა ბილინგვიზმი: ქართული ენა, როგორც ოფიციალუש  .2
რი ენა/სახელმწიფო ენა საქართველოשი მცხოვრები უმცი-
რესობებისათვის: აფხაზებისთვის, სომხებისთვის, ოსების-
თვის, აზერბაიჯანელებისთვის და სხვ. 

                                                            
* კვლევა განხორციელდა שოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონ‐

დის  ფინანსური  მხარდაჭერით  (გრანტი  #PhD_F_17_175).  პროექტის სა-
ხელწოდება: აფხაზური და ოსური ენების სწავლება: ისტორია და თანა-
მედროვე მდგომარეობა. 
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ჩვენი კვლევა ეხება ბილინგვური განათლების მოდელებს 
საქართველოשი აფხაზური და ოსური ენების მაგალითზე. ის-
ტორიულ ცნობებთან ერთად დავამუשავებთ თეორიულ საკითხებ-
საც. მოხსენებაשი ყურადღებას გავამახვილებთ שემდეგ ასპექ-
ტებზე: როდიდან დაიწყო საქართველოשი ბილინგვური სწავლება, 
რა წინაპირობები უძღვოდა აღნიשნულ პროცესს და როგორი იყო 
ბილინგვური განათლების שედეგები აფხაზური და ოსური ენების 
მაგალითზე. 

Nino Popiashvili 

Dr. of Philology 

/PhD Student/ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/ Georgia 

ORIGINS OF BILINGUAL EDUCATION IN GEORGIA  

(On the case of Abkhazian and Ossetian languges)* 

The research of bilingual education begins in the 20s of the twentieth 

century, although bilingualism as a public phenomenon has a long history. 

In the discourse of bilingualism and bilingual education,  it  is  important to 

observe the experience of Georgia. The reason lies in the fact that Georgia, 

a  country between Europe  and Asia, has  an old  tradition of bilingualism 

and multilingualism. Two types of bilingualism can be outlined: 

1. Colonial Bilingualism: The  influence of  foreign  languages and  the 

Georgian language. Georgian as a native language, the second language as 

an official language: on the example of Greek, Persian, Arabic, Russian; 

                                                            
*  This research was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation 

(SRNSF) (grant #PhD_F_17_175). project title is: Teaching Abkhazian and 
Ossetian Languages: History and Contemporary Situation. 
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2. Internal Bilingualism: Georgian Language as an Official Language / 

State Language for the ethnic minorities living in Georgia: For Abkhazians, 

Armenians, Ossetians, Azeri, etc. 

The  research deals with  the modeling of bilingual  education on  the 

example of Abkhazian and Ossetian languages in Georgia. Theoretical issu‐

es will be processed together with historical information. In the paper, the 

following aspects will paid attention: when did bilingual teaching  in Geor‐

gia start, what preconditions preceded this process and what was the re‐

sults of the bilingual education on the example of Abkhazian and Ossetian 

languages.
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ნიკოლოზ ჟღენტი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

 მარიამობა, როგორც მთის წმ. გიორგის მონასტრის 

მთავარი დღეობა 
(წარმართული ძირი, ქრისტიანული ტრანსფორმაცია, 

ისტორიული ტრადიცია) 

მთის წმ. გიორგის მონასტერი მდებრეობს რაჭის, იგივე ნაქე-
რალას ქედზე, ზემო იმერეთის (ოკრიბის) და ქვემო რაჭის საზღ-
ვარზე, წმ. გიორგის მთაზე (1746 მ. ზ. დ.). სალოცავი დღესდღეო-
ბით ნანგრევების სახითაა წარმოდგენილი, თუმცა, ადგილობრივი 
მოსახლეობა წელიწადის ერთ დღეს მაინც იკრიბება ამ ადგილას 
და აღნიשნავს მონასტრის დღეობას. მთის წმ. გიორგის მონასტრის 
მთავარი დღესასწაული, მიუხედავად მონასტრის სახელობისა, მა-
რიამობას (ღმრთისმשობლის მიძინების დღეს), 28 აგვისტოს (ძვ. 
სტილით 15 აგვისტოს) აღინიשნება.  

მინიשნებები იმის שესახებ, რომ ეს ტრადიცია ძველი დროი-
დანვე მომდინარეობს, გვხვდება მთის წმ. გიორგისადმი გაცემულ 
რამდენიმე საისტორიო საბუთשი: იმერეთის მეფე გიორგი III-მ 
1637 წლის שეწირულობის საბუთשი, שეწირულობის სანაცვლოდ 
„დაიდვა მარიამობის დღესასწაულის დღეს წირვა მღვდელთ-
მთავრით და კრებულით მისით.“; 1661 წლის שეწირულობის საბუთ-
 ი ვამეყ დადიანი ამბობს, რომ იმერეთის „მეფედ დავჯედით დაש
მარიამობას დღეს שენდა თაყუანისსაცემლად მოვედით...“; 1680‐
1685 წლებשი სვიმონ ნიკორმწინდელმა, שეწირულობის სანაც-
ვლოდ მარიამობის წინა დღეს ჟამის წირვა დაუდგინა ბერებს; 
1795 წელს მარიამ დედოფალმა שეწირულობის საბუთის განახლე-
ბის სანაცვლოდ მარიამობა დღეს ჟამის წირვა დაუდგინა მონას-
ტრის დეკანოზს, მღვდელს და მთავარდიაკონს.  
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მთის წმ. გიორგის მონასტერი არაა გამონაკლისი. მარიამობას, 
როგორც წმ. გიორგის სალოცავის მთავარ დღესასწაულს, აღნიשნა-
ვენ ასევე კახეთის სოფ. აწყურის თეთრი გიორგის ეკლესიაשი, ქარ-
თლის სოფ. არბოשი, სამეგრელოს სოფ. ნაგვაზაოשი, ლეჩხუმის 
სოფ. ოფიტარაשი და სხვ. ივ. ჯავახიשვილი ამ ტრადიციას უკავשი-
რებდა უძველეს ქართულ წარმართულ პანთეონשი არსებულ მთვა-
რის კულტს, რომლის დღესასწაული – მთვარის აღვსება – სწორედ 
ძვ. სტ. 15 აგვისტოს, ქრისტიანულ მარიამობას ემთხვეოდა. 

სხვადასხვა საისტორიო მასალის, თემატური ანალოგებისა და 
ფოლკლორულ-მითოლოგიური საკითხების განხილვის საფუძველზე 
ვვარაუდობ, რომ მთის წმ. გიორგის მონასტრის ადგილას წარმარ-
თობის დროს არსებობდა მთვარის ძლიერი სალოცავი, რომელიც რე-
გიონის გაქრისტიანებისას წმ. გიორგის სალოცავმა ჩაანაცვლა, ხოლო 
მთვარის მთავარი დღესასწაული – ძვ. სტილით 15 აგვისტო – მარი-
ამობის სახით שეუნარჩუნეს სალოცავს, როგორც მთავარი დღეობა.  

აღნიשნული მოვლენა ასახავს ქრისტიანობის გავრცელების 
მשვიდობიან პოლიტიკას როგორც კონკრეტულად ამ რეგიონשი, 
ასევე მთელს საქართველოשი, რა დროსაც დამკვიდრებულმა ტრა-
დიციამ საუკუნეებს გაუძლო და დღესაც კი שენარჩუნებულია. 

Nikoloz Zhghenti 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisis State University/ 

Tbilisi/Georgia 

MARIAMOBA (ASSUMPTION OF MARY) – THE MAIN FEAST DAY 

OF THE MTIS (MOUNTAIN) ST. GEORGE MONASTERY 

(Heathen Origins, Christian Transformation, Historic Tradition) 

Mtis St. George Monastery is situated on the cliff of St. George Moun‐

tain of Nakerala Ridge  (1746 m. above sea  level), on the border of upper 

Imereti (Okriba) and lower Racha. Though the Monastery is ruined, native 

population of the area gathers annually at the site and still celebrate a very 
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special day. The main  feast day  for  the Monastery  is “Mariamoba” – The 

Assumption of Mary, on august 28 (15th of august in old calendar style), in 

spite the fact that the monastery itself and the whole mountain carries the 

name of St. George.  

The  roots of  this  tradition go back  to centuries. The hints about  the 

meaning and importance of the Assumption of Mary for the Monastery can 

be seen  in most of the medieval acts of the Diplomatics (deeds of donati‐

on) given by kings and other  important persons to the Monastery. For  in‐

stance: In 1637 King of Imereti Giorgi III granted a deed of donation to the 

Monastery. In return he demanded a personal liturgy to be held by the Bis‐

hop of Nikortsminda  (local Cathedra) himself and whole brotherhood on 

the day of Assumption of Mary. Another deed of donation was granted by 

Duke of Odishi Vamek Dadiani in 1661. He mentions that when he became 

the king of Imereti, he climbed the mountain and worshiped the St. George 

on the day of Assumption of Mary. Later,  in 1680‐1685 the Bishop of Ni‐

kortsminda Simon,  in return for the donation given to the Monastery, de‐

manded  the  liturgy  to be held on his name on  the eve of Assumption of 

Mary. In 1795, Queen of Imereti Mariam renewed the 15th c. deed of dona‐

tion given to the Monastery, in return she also demanded the personal li‐

turgy to be held by deacon, priest and archpriest of the Monastery on the 

day of Assumption of Mary.  

The Monastery  is not an exception. The Assumption of Mary as  the 

main feast day for the St. George churches is also celebrated in “White St. 

George”  church  of  village  Atskuri  (Kakheti),  St. George  church  in  village 

Arbo (Kartli), St. George church in village Nagvazao (Samegrelo), St. George 

church in village Opitara (Lechkhumi), and other multiple places in Georgia. 

Ivane Javakhishvili considered that this tradition comes from the lunar cult 

of the antique Georgian pagan pantheon, the main feast day of which was 

the 15th of august (waxing crescent phase), and coincided with the Assum‐

ption of Mary.  

According  to  the  various  historic materials,  thematic  analogies  and 

folkloric‐mythological  issues,  I consider that during the heathen period of 

Georgia an important temple of the moon was standing in the area of Mtis 

St. George Monastery.  Later,  during  the  Christianization  of Georgia,  this 
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temple was substituted and replaced with St. George Monastery.  In spite 

of that act, the main feast day of the sacred place (15th of august, present 

28th of august) was maintained and adapted  to  the Christian  feast day – 

Assumption of Mary.  

This act represents the peaceful policy of Christianization of not only 

the concrete  region, but also  the other  regions of Georgia, as a  result of 

what this ancient tradition survived centuries and is still active.  
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თამარ რთველიაשვილი 
დამოუკიდებელი მკვლევარი 

/თბილისი/საქართველო 

R-დ-ებ-ი ყალიბის ნასახელარი ზმნები XII საუკუნის 

ქართული ლიტერატურული ძეგლების მიხედვით 

ნასახელარი ზმნების ჩამოყალიბების ძირითადი ტენდენციები 
უკვე ძველ ქართულשი იჩენს რელიეფურად თავს. მათი კვლევა 
საინტერესოა როგორც ფორმობრივ-ფუნქციური, ასევე სემანტი-
კური თვალსაზრისით. 

 ცნობილია, რომ საשუალი ქართული ენა გარდამავალ საფე-
ხურს წარმოადგენს ძველსა და ახალ ქართულს שორის და მრავალ-
ფეროვან საყურადღებო ენობრივ მასალას გვაწვდის, ამიტომ სა-
ინტერესოდ მივიჩნიეთ ნასახელარ ზმნათა წარმოების שესწავლა 
საשუალ ქართულשი. ამ თვალსაზრისით שევისწავლეთ XII საუკუნის 
ლიტერატურული ძეგლები: „ამირანდარეჯანიანი“ და „ვისრამია-
ნი“. საკითხი გავაანალიზეთ სინქრონიულ ჭრილשი, שევისწავლეთ 
ნასახელარ ზმნათა წარმოების თავისებურებანი, ზმნის გვარის მი-
ხედვით გამოვყავით მაწარმოებელი მოდელები და განვსაზღვრეთ 
მათი ფუნქციები.  

 განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა R-დ-ებ-ი ყალიბის 
ნასახელარ ზმნათა წარმოება. საשუალ ქართულשი, ჩვენ მიერ მო-
ძიებული მასალის მიხედვით, R-ნ (ენ)- ებ- ი ტიპის წარმოებას 
მთლიანად ანაცვლებს R-დ-ებ-ი მოდელი. მათი გამოყენების არც 
პარალელური ფორმებია დადასტურებული. 

წარმოება ძირითადად ზმნისწინიანია (Prev.‐R-დ-ებ-ი). ზმნის-
წინი განასხვავებს მყოფადს აწმყოსგან. კონვერსიის პრინციპი 
ნაკლებადაა დაცული ამგვარი ყალიბის ზმნებשი; აღნიשნული ტი-
პის ზმნებשი -დ სუფიქსი გარდაქცევითობის ფუნქციას იძენს.  

ჩვენ მიერ שესწავლილი ლიტერატურული ტექსტების ენაზე 
დაკვირვებით שეიძლება ითქვას, რომ ნასახელარი ზმნები მდიდარ 
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ფორმათწარმოებით და სიტყვათწარმოებით ნიმუשს წარმოადგე-
ნენ. ამ მოსაზრების ნათელსაყოფად წარმოვადგენთ საინტერესო 
ფაქტობრივ მასალას.  

Tamar Rtveliashvili 

Independent Researcher 

/Tbilisi/Georgia 

THE VERBS OF THE R-D-EB-I STRUCTURE  

ACCORDING TO THE XII C. GEORGIAN TEXTS 

The  general  trends  of  the  constructing  of  the  verbs  of  the  Root‐d‐eb‐i 

structure, that were composed on the basis of the nouns were already develo‐

ped in the old Georgian language. Researching these kind of verbs are too sig‐

nificant according to the formal, functional and semantical points of view.  

It is widely known that the medial Georgian language is an intermedi‐

ate level between old and new Georgian ones and it serves as a deposit for 

the rich linguistic data. That is why I decided to research this particular do‐

main of the Georgian language in the scope of the verbs, that were compo‐

sed on the basis of the nouns.  

In order to obtain the empirical data I have studied the 9 centuries old 

texts of “Amirandarejaniani” and “Visramiani” (written  in 12th century) on 

the basis of the method of synchronic analysis. 

I have studied  the peculiarities of  the verbs,  that were composed  from 

nouns and the verbal suffixes, I have separated the general models of the deri‐

vation of these verbs and, also I have defined their morphological functions. 

The formation of the verbs of the R‐d‐eb‐i structure seemed very sig‐

nificant to me. According to my empirical data the verbs of the R‐n(en)‐eb‐i 

structure are absolutely substituted with the verbs of the R‐d‐eb‐i model. 

Even their parallel formation does not have the regular nature.  

In my paper I will present the empirical data obtained by me in order 

to illustrate the productive formation of the verbs of the R‐d‐eb‐i structure.
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 ოთა როდინაძეש
ფილოლოგიის დოქტორი 

/ბათუმის שოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
ბათუმი/საქართველო 

ტექსტის ტიპები  

და მათი რეალიზაცია თარგმანში 

ნებისმიერი ტექსტის სხვა ენობრივ კულტურაשი სრულყოფი-
ლი ტრანსლაცია რეციპიენტის მשობლიური ენის კოდირების სის-
ტემაשი მის გადაყვანას, დეკოდირებას გულისხმობს. მთარგმნე-
ლისაგან ეს პროცესი არა მხოლოდ ლექსიკური שესატყვისების 
მოძიებას გულისხმობს, არამედ აუცილებელია ერთი კულტურუ-
ლი მენტალობის სხვა კულტურისათვის დამახასიათებელ კონ-
სტრუქციებשი გადაყვანა, თარგმნა, კულტურული კონცეპტების, 
მენტალური ველების სხვაობათა გათვალისწინება, რათა მაქსიმა-
ლურად שენარჩუნდეს სათარგმნი ტექსტის ეროვნული კულტური-
სათვის დამახასიათებელი კონტექსტი. თარგმანის თანამედროვე 
თეორიულ გააზრებას რომელი უფრო პრიორიტეტულია, שინაარსი 
თუ ავტორისეული სტილის გადმოცემა, ტექსტის კულტურული 
კონტექსტის გადმოცემის პრობლემაც ემატება. ამ თვალსაზრი-
სით, საინტერესოა კატერინა რაისის მიერ שემოთავაზებული ტექ-
სტის ტიპების კლასიფიკაცია, ესენია: 

1. ინფორმაციული – მარტივი კომუნიკაცია ფაქტებით (აქ-
ცენტი კეთდება שინაარსზე). 

2. ექსპრესიული – שემოქმედებითი שიგთავსი (აქცენტი კეთ-
დება ავტორზე). 

3. ოპერატიული – ქცევითი რეაქციების გამოწვევა (აქცენტი 
კეთდება ადრესატზე). 

ეს სამი ფუნდამენტური კატეგორია წარმოადგენს ტექსტის 
ტიპების პოტენციური რეალიზაციისა და განსხვავებული მთარ-
გმნელობითი მეთოდების დასაბამს. აღსანიשნავია ისიც, რომ რაი-
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სი აღიარებს ჰიბრიდულ ტექსტებსაც და განიხილავს მათ ერთ 
ტექსტשი რეალიზებულ მრავალჯერად ფუნქციებს, სადაც, 
როგორც წესი, ერთს დომინანტად მიიჩნევს.  

წინამდებარე ნაשრომשი განვიხილავთ და ერთმანეთს שევადა-
რებთ ზემოხსენებულ ტიპებს იმ საკომუნიკაციო არხების მეשვე-
ობით, რომლის მიხედვითაც: 

1.  ტექსტი არის ზეპირი ან წერილობითი; 
2.  წარმოადგენს აზრთა ურთიერთგაცვლის საשუალებას 

(ზეპირი: სატელეფონო საუბრები, პირისპირ საუბარი, ლექ-
ცია, ქადაგება, ტელევიზიით გამოსვლა, და ა.ש.; წერილო-
ბითი ტიპი გულისხმობს გაზეთებს, ჟურნალებს, მხატვრულ 
და დოკუმენტურ პროზას, პოეზიას, ინტერნეტს და ა.ש.). 

Shota Rodinadze 

Doctor of Philology 

/Batumi Shota Rustaveli State University/ 

 Batumi/Georgia 

TYPES OF TEXTS 

 AND THEIR REALIZATION IN TRANSLATION  

The perfect transmission of any text in any of the other linguistic texts 

implies decoding, i.e. transmitting It into the encoding system of recipient's 

native language. This process implies not only finding lexical corresponden‐

ces by a translator, but also requires a transmission of one cultural menta‐

lity into the structures characterized to other culture, translation, taking in‐

to account cultural concepts, differences of mental fields in order to main‐

tain  the national culture‐specific contextof  thesource  text. Contemporary 

theoretical understanding of  the  translation – which  is  the most priority, 

the content or the author’s style – the problem of converting the cultural 

context of the text  is also added. In this regard,  it  is  interesting to classify 

the type of text offered by Katharina Reiss: 
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1.  Informative – “plain communication of facts” (focus on content); 

2.  Expressive – “creative composition” (focus on author ); 

3.  Operative – “inducing behavioral responses” (focus on addressee). 

These three fundamental categories give rise to a large number of po‐

tential realizations of text type and their resulting relationship to translati‐

on methods. It is important to note that Reiss recognizes hybrid texts and 

speaks about multiple functions being realized within a single text, but ge‐

nerally with one being dominant.  

In  the present work we will  review and compare each of  the above 

types through the communication channels, according to which: 

1. Text is verbal or written and 

2. The medium of exchange(oral: telephone conversations, face to fa‐

ce,  lecture,  sermon,  televising, etc.Written  types  include newspaperjour‐

nals, magazines, prose fiction, prose non‐fiction, poetry, internet, etc.). 
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ირინე საგანელიძე 
დოქტორანტი 

/ივ.ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

მზითვის ტრადიცია საქართველოში 

მზითვის ტრადიცია ქართული ისტორიისა და ეთნოკულტუ-
რის განუყოფელი ნაწილია. ამ ტრადიციას უკავשირდება გვიანი 
-ვნელოვანი პერიოשუასაუკუნეების საქართველოს ისტორიის მნიש
დი, ასევე, ის ნათლად მეტყველებს ჩვენს ქვეყანაשი ცივილიზა-
ციის, ყოფითი კულტურის ძირითად აქცენტებზე და საქართვე-
ლოשი მიმდინარე ისტორიულ პროცესსა და სხვადასხვა ქვეყნის 
კულტურების ზეგავლენასაც გვიჩვენებს. საინტერესოდ და მნიש-
ვნელოვნად მიგვაჩნია ამ ძირძველი ტრადიციის განხილვა სხვა-
დასხვა ჭრილשი: თუ როგორი იყო ქალის როლი, მნიשვნელობა, სო-
ციალური ადგილი იმდროინდელ საზოგადოებაשი, ინტელექტუალ-
ური განვითარების საფუძვლები და ზოგადი განათლების ძირითა-
დი ტენდენციები. მზითვის ტრადიცია თვალსაჩინოს ხდის საქარ-
თველოשი ძლიერი თვითმყოფადი კულტურის არსებობას; ის ყო-
ფით ელემენტებს, საჭიროებებს, ცხოვრების წესსა თუ იმდროინ-
დელი საზოგადოების მოთხოვნებს აერთიანებს. ასევე, ძალზე 
მნიשვნელოვანი და მრავლისმეტყველია ისტორიული წყაროები 
ლიტერატურული ტრადიციების თუ რელიგიის ადგილის שესახებ 
ქართულ საზოგადოებაשი. 

ზემოაღნიשნული კვლევა ქართული საქორწინო წეს-ჩვეულე-
ბების שემადგენელი ნაწილის – მზითვის ტრადიციის თავისებურე-
ბების שესწავლას ემსახურება და მრავალ საინტერესო ასპექტს 
მოიცავს, რომელიც იმდროინდელი საქართველოს ისტორიულ 
პროცესებსა და საზოგადოების განვითარების שესახებ მნიשვნე-
ლოვან წარმოდგენას გვიქმნის. 
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Irine Saganelidze 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

 Tbilisi/ Georgia 

TRADITION OF WEDDING GIFT (“MZITVI”) IN GEORGIA 

Tradition of “Mzitvi” (Dowry) is an integral part of Georgian history 

and ethno-culture. This tradition is associated with a significant period of 

late medieval history of Georgia. It also clearly demonstrates basic high‐

lights of the civilization and everyday culture of our country, as well as 

ongoing historical processes in Georgia and the influences of the cultures 

of different countries. 

We think it is interesting and important to discuss this ancient tradi‐

tion within various contexts: What were the roles of women, their impor‐

tance and social place in the society, the basics of intellectual develop‐

ment and the general trends of general education. 

The tradition of “Mzitvi” reveals the existence of a strong, unique cul‐

ture in Georgia; It combines the elements, needs, lifestyle, or demands of 

the society of that time. Historical sources on the literary traditions and 

place of religion in the Georgian society are also significant.  

The above research serves to study the characteristics of the integral 

part of the Georgian wedding traditions – “Mzitvi”, and contains many 

interesting aspects that give us an important view of the historical proc‐

esses of Georgia and the development of the society of that time. 
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ქეთევან სამადაשვილი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

ქალის სახე ქართულ სიმბოლისტურ დისკურსში 

„ცისფერი ორდენის“ წარმომადგენლებმა ევროპაשი აღმოცე-
ნებული მოდერნიზმი ორგანულად שეუთავსეს აზიისა და ევროპის 
გზაგასაყარზე ჩამოყალიბებულ ქართულ პოეზიას. ხელოვნურო-
ბის პრიმატის გაფეტიשება, სტილის ორიგინალობის მკაცრად 
დაცვა, სიმახინჯის ესთეტიზება, პოეტური ნიღბების სიუხვე –
ქართული სიმბოლისტური სკოლის თავისებურებების არასრული 
ჩამონათვალია.  

მრავალფეროვანია ცისფერყანწელთა პოეტური שემოქმედე-
ბის שინაარსობრივი მხარეც: ქალაქი თავისი მომხიბვლელობითა 
თუ სიტლანქით, ისტორიის, ლიტერატურისა თუ მითოლოგიის 
„მკვდრეთით აღმდგარი“ პერსონაჟები, სამყაროს დრამატული აღ-
ქმა, ვნებამორეული თუ პლატონური ტრფობა და მის ობიექტად 
ქცეული მანდილოსნები... 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს ქალი და მისი სახე-როლი ქარ-
თულ სიმბოლისტურ დისკურსשი. უფრო ზუსტად – ინტერესის 
სფეროა ის მეთოდი, ფორმა და მოდელი, რომელთა მეשვეობითაც 
წარმოგვიდგენს ცისფერყანწელთა პოეზია ქალთა სახეებს.  

ნაשრომის სიახლედ მოვიაზრებთ სიმბოლისტური שემოქმედე-
ბის მოარულ პერსონაჟთა როლისა და ხასიათების ურთიერთ-
 .ედარებას, უცხო ასპექტების წარმოჩენასა და გააზრებასש

კვლევისათვის გამოვიყენეთ სიმბოლისტთა თხზულებების 
ანალიზისა და ჩვენთვის ნიשანდობლივი ნაწარმოებების დეტალუ-
რი ანალიზის მეთოდი. 

აღსანიשნავია თხზულებათა ურთიერთשედარებითი კვლევა 
პერსონაჟთა ტიპების მსგავსება-განსხვავების ძიების მიზნით.  
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ნაשრომისათვის სრულყოფილი სახის მისაცემად ნიשანდობ-
ლივია საანალიზო ელემენტების მხატვრული გააზრება – ცისფერ-
ყანწელთა მხატვრული სამყაროს კვლევა, რაც თავისთავად გუ-
ლისხმობს სიახლეს – ინდივიდუალურად აღქმულ ლიტერატურულ 
სამყაროს. ამავდროულად, საფუძველს უყრის დაინტერესებული 
მკითხველის გარკვეულ მზაობას ტექსტების გაცნობისას. 

ცისფერყანწელთა დასשი, ასურელ მამათა მსგავსად, საკრა-
ლური მისიით שეკავשირებული ცამეტი პოეტი ერთიანდება. საკ-
ვლევი თემის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, განვიხილავთ ქა-
ლის თემატიკას მხოლოდ ოთხი სიმბოლისტი ავტორის שემოქმე-
დების ჭრილשი. საკითხის მეტად დასაკონკრეტებლად და მასალის 
უკეთ აღსაქმელად, გამოვყავით ყველაზე ხשირი მიძღვნის ობიექ-
ტი ქალები და ნაשრომის ძირითადი ნაწილი დავყავით שემდეგ ოთხ 
ქვესათაურად: 1. ვალერიან გაფრინდაשვილი და ოფელიას აჩრდი-
ლი; 2. ტიციან ტაბიძის პორტრეტი კაფე „ქიმერიონის“ კედელზე; 
3. პაოლო იაשვილის „მეორე მეს ლირიკული დღიურები;“ 4. שალვა 
კარმელის აზიური მაგია. 

Ketevan Samadashvili 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/  

Tbilisi/ Georgia 

FEMALE IMAGE IN GEORGIAN SYMBOLIST DISCOURSE 

The members of “the Blue Order” candidly combined Georgian Poetry 

(sprouted at the Crossroad of Europe and Asia) with European Modernism. 

Fetishism  of  Artificiality,  Accuracy  of  the  style  authenticity,  Aestheticis‐

m of Ugliness, Diversity of Poetic Camouflages – incomplete records of the 

characteristic features of the Georgian school of Symbolism.  

Diversified  content was  the main aspect of  “The Blue Horns” move‐

ment; city with its own fascination and clumsiness, “resurrected” protago‐

nists, dramatic scope, women as the objects of passion and Platonic lovep. 
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Research aims to analyze the female image and role through the Mo‐

dernist discourse.  

Novelty of the work is considered to study the mutual comparison of 

the  role and  characteristics of protagonists and  to depict and analyse  its 

obscure aspects.  

Conducted  research  includes an analytical method,  to be more precise, 

we conducted an accurate investigation of significant literature compositions. 

Research underscores associated comparison of  the  types of charac‐

ters and inquires their resemblance and divergence.  

Concerning completion of the scientific work we analyzed art elements 

–  through  researching creative world of “The Blue Horns” movement,  that 

implies novelty – exclusive perceptibility of the world of literature, and simul‐

taneously sharpens comprehension and preparedness of reader.  

“The Blue�Horns” movement united 13 Georgian Symbolist Poets and 

writers like the thirteen Assyrian holy Fathers.  

Due to the particularity of the topic, we considered to analyze the fe‐

male thematic through 4 symbolist writers’ point of view and perspective 

of their creative work.  In this regard, to be more explicit we designated 4 

female protagonists with special concern and divided our work into 4 sub‐

titles: 1. Valerian Gaprindashvili and the shadow of Ophelia; 2. Titsian Ta‐

bidze, the portrait on the wall of “Kimerioni” (Chimera café), 3. Paolo Ias‐

hvili, “Lyrical diary of alter‐ego”. 4. Shalva Karmeli, “Asian Magic”. 
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აბდურაჰმან სეჩქინი 
დოქტორანტი 

/საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახ. 
ქართული უნივერსიტეტი/ 

თბილისი/საქართველო 

ქართულ-თურქულ ურთიერთობების შესახებ თურქეთში 
გამოქვეყნებული ლიტერატურა 

ძვ.წ.VIII საუკუნიდან დაიწყო თურქეთ-საქართველოს ურთი-
ერთობები. სამხრეთ კავკასიაשი ჩამოსული კიმერიელები და სკვი-
თები ერთად იწყებენ საქმიან ურთიერთობებს. ამ ურთიერთობამ 
გამოიწვია საქართველოשი ჰუნებისა და ხაზარების שემოსევები. XI 
საუკუნის שემდეგ, მნიשვნელოვანი მოვლენები ხდება. იწყება სელ-
ჩუკთა და ქართველთა ომები.  

თემურლენგი აყ-ყოიუნლუ და ყარა-ყოიუნლუ სახელმწიფოე-
ბის საქართველოשი, ლაשქრობის שენდეგ, საქმიან ურთიერთობებს 
აყალიბებს და ოსმალების მხრიდან ტრაპიზონის აღების שემდეგ 
საქართველო-ოსმალეთის მეზობლობა იწყება.  

ქართულ-თურქული ურთიერთობების ისტორია 2500 წლის 
წინ დაიწყო. ამ ღრმა ურთიერთობებმა საფუძველი ჩაუყარა თურ-
ქეთשი ქართველების/საქართველოს ისტორიასა და კულტურის שე-
სახებ უამრავ სფეროשი აკადემიური მონაცემების שექმნას. 

ამ კვლევაשი გამოყენებული იქნება, თურქეთשი, ქართულ-თურ-
ქულ ურთიერთობებზე ისტორიულ სფეროשი არსებული שემდეგი 
ლიტერატურა: წიგნები, სტატიები, სამაგისტრო/სადისერტაციო 
ნაשრომები და ასევე სიმპოზიუმების ნაשრომები. სწორედ ზემოთ 
აღნიשნულო წყაროების მიხედვით იქნება ეს თემა განხილული. 

ამ კვლევის მიზანი კი ქართველი თურქოლოგებისთვის ახალი 
ლიტერატურას გაცნობაა.  
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Abdurrahman Seckin 
PhD student 

/St. Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia/ 

Tbilisi/ Georgia 

LITERATURE ON GEORGIAN‐TURKISH RELATIONSHIP,  
PUBLISHED IN TURKEY 

Turks and Georgians are  two neighboring nations  that have been  in‐

volved since B.C. XII. But the relations had begun with Kimmers and Scythi‐

ans, who migrated to the south of the Caucasus. 

It  is known that the Hazaras organized several expeditions to today’s 

Georgia. After those attempts in the early age, the beginning of the Seljuk‐

Georgian battles became the breaking point of relations between two nati‐

ons. Then the gaza and jihad activities of the Timur, Akkoyunlu and Karako‐

yunlu states in Georgia developed the relations. 

The  neighboring  relations  began  with  the  conquest  of  Trabzon  by 

Ottoman Empire.  

In  fact,  the history of Turkish‐Georgian  relations dates back  to 2500 

years. This deep‐rooted relationship has naturally led to different academic 

studies in the field of Georgian history and Georgian culture, in Turkey.  

This study will include the historical literature‐related articles, master 

thesis, doctoral thesis and papers reported in History congresses in the fi‐

eld of Turkish‐Georgian relationship.  

The purpose of this study is to introduce and highlight the new litera‐

ture  to  the  academicians who work  in  the  field of Turkology  in Georgia.
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რამაზ სვანიძე  
ასოც. პროფ. 

/აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
ქუთაისი/საქართველო 

თარგმანის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები 

თარგმანი საუკუნეების განმავლობაשი დიდ როლს თამაשობდა 
ნებისმიერი ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაשი. ამ მხრივ, დღესაც 
მთარგმნელის, როგორც სხვადასხვა კულტურისა და აზროვნების 
დამაკავשირებლის, წვლილი שეუფასებელია. ის აძლევს საשუალე-
ბას საკუთარ ხალხს, დაეწაფოს სხვა კულტურის ფასეულობებს, 
ხელს უწყობს ენისა და საზოგადოების განვითარებას, ასევე კულ-
ტურათა שორის დიალოგს. თუმცა თარგმანისადმი ყოველთვის 
ერთგვაროვანი დამოკიდებულება არ სუფევდა. მოხსენებაשი გან-
ვიხილავ სხვადასხვა ავტორის (ჰუმბოლდტი, გოეთე, שლაიერმახე-
რი, ლუთერი და სხვა) დამოკიდებულებას თარგმანის პროცესი-
სადმი. ასევე שევეხები თარგმანის თეორიის მნიשვნელოვან საკი-
თხებს: რამდენ ნაწილად იყოფა თარგმანის პროცესი? როგორ მი-
იღწევა ორიგინალისა და თარგმანის თანაფარდობა? ენობრივ-
სტილური ასპექტების გარდა კიდევ რა ფაქტორებია მნიשვნელო-
ვანი? რას მოიცავს სათარგმნი ერთეული? ლიტერატურულ ტექ-
სტებთან მიმართებაשი რა დამატებითი სირთულეები იჩენს თავს? 
როგორ უნდა გადმოსცეს მთარგმნელმა ნორმის დარღვევის שემ-
თხვევები? რომელი საשუალებებით უნდა ჩაიქარგოს ასეთი ერთე-
ულები მხატვრულ ტილოשი? რას გულისხმობს ტერმინი ეკვივა-
ლენტობა? რას ნიשნავს დენოტაციური, კონოტაციური, პრაგმა-
ტული, ფორმალურ-ესთეტიკური და ტექსტობრივი ეკვივალენტო-
ბა? რომელ ტექნიკას უნდა მიმართოს მთარგმნელმა, როცა ეკვი-
ვალენტური ერთეული არ არსებობს? რა კრიტერიუმებს უნდა აკ-
მაყოფილებდეს კარგი თარგმანი?  

თეორიული საკითხების მიმოხილვის שემდეგ მოხსენებაשი 
წარმოდგენილი იქნება გრიგოლ რობაქიძის „ჩაკლული სულისა“ 
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და ნინო ხარატიשვილის „ჩემი საყვარელი ორეულის“ ლინგვისტუ-
რი, ინტერკულტურული და მთარგმნელობითი ანალიზი. ამ ნაწარ-
მოებებს აერთიანებს ის ფაქტი, რომ პირველად გერმანიაשი გერ-
მანულ ენაზე გამოიცა. თარგმანები ორიგინალის გამოცემიდან 
სხვადასხვა დროითი ინტერვალით שესრულდა: პირველი – რამ-
დენიმე ათეული წლის, მეორე კი – სულ რაღაც ოთხი წლის שემ-
დეგ, რაც სხვადასხვა ფაქტორით იყო განპირობებული. 

ამ ტიპის კვლევები აუცილებელია, რადგან ორიგინალისა და 
თარგმანის שეპირისპირებითი ანალიზი ჯანსაღი კრიტიკის განვი-
თარების საფუძველია. ჯანსაღი კრიტიკა ობიექტური კრიტერიუ-
მების საשუალებით აღწერს და ასაბუთებს იმ კომპონენტებს, რომ-
ლებიც თარგმანის წარმატებას ან წარუმატებლობას განაპირო-
ბებენ. ჩემი აზრით, ამ საკითხისადმი პროფესიონალური მიდგომა 
ხელს שეუწყობს თარგმანის ხარისხის ამაღლებას. 

Ramaz Svanidze 

Assoc. Prof.  

/Akaki Tsereteli State University/ 

Tbilisi/Georgia 

THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF TRANSLATION 

For centuries, translation played an  important role  in the cultural  life 

of every country.  In this regard, even today the contribution of a transla‐

tor, as a connector of different cultures and thinking modes, is invaluable. 

He gives his people the opportunity to  learn the values of other cultures, 

promotes  the development of  language  and  society,  as well  as dialogue 

between  cultures. Nevertheless,  the attitude  towards  translation has not 

always been  this homogenous.  In  the  report  I will discuss  the attitude of 

different  authors  (Humboldt,  Goethe,  Schleiermacher,  Luther,  etc.)  to‐

wards the translation process.  I will also touch upon the  important  issues 

of  translation  theory: How many parts  is  the  translation process divided 

by? How is it possible to achive the original‐translation ratio? Besides lingu‐
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istic and stylistic aspects, what other  factors are  important? What does a 

translation unit contain? What additional difficulties are raised  in relation 

to literary texts? How should a translator convey the cases of the norm vio‐

lation? What means  should be used  for  such units  to be embroidered  in 

the artistic canvas? What does the term equivalence mean? What does de‐

notative, connotative, pragmatic, formal‐aesthetic and textual equivalence 

mean? Which  technique  should  the  translator apply  to when  there  is no 

equivalent unit? What criteria should a good translation meet? 

After reviewing the theoretical  issues, the report will provide  linguis‐

tic, intercultural and translational analysis of Grigol Robakidze's "The Killed 

Soul~ and Nino Kharatishvili's "My Favorite Double~. These works are com‐

bined with the fact that they were first published  in Germany  in German. 

The translations were done with different time intervals from the original: 

the  first  one  –  several  decades  later,  the  other  –  only  four  years  later, 

which was due to various factors. 

This type of research  is necessary because the contrastive analysis of 

the original and translation is the basis for the development of healthy cri‐

ticism. Healthy criticism, by means of objective criteria, describes and sub‐

stantiates the components which determine success or failure of a transla‐

tion.  In my view, a professional approach  to  this  issue will help enhance 

translation quality. 
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Сергей Сидоров 

Тартуский университет 

/Тарту/Эстония 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ КАК МЕТОД СОХРАНЕНИЯ 
ПОЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В процессе  сбора  этнографического материала из д.  Енабердино 

Менделеевского района Республики Татарстан,  возник вопрос,  каким 

образом  можно  в  дальнейшем  использовать  накопленный  материал 

так, чтобы он соответствовал современной информационной, или еще 

называют  электронной  эпохе. Исходя из  этого,  появляется необходи-

мость  обращения  к  мультимедиа  технологиям,  которые  интенсивно 

развиваются в  различных областях,  включая,  образование,  искусство, 

рекламу,  индустрию  развлечений,  медицину,  технику,  математику, 

бизнес, а также научные исследования и пространственно‐временные 

приложения. 

Одним из них таких мультимедиа продуктом может стать «вирту-

альная  экспедиция».  Главной  целью  которой  является  создание  ус-

ловий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов.  

Основными преимуществами данного метода являются: 

1. возможность  осмотра  значимых  мест,  объектов  и  собранных 

материалов, не выезжая на место; 

2. возможность осмотра в любое время и в любом месте; 

3. возможность многократного просмотра экспедиции и прилага-

емой информации; 

4. возможность дополнять информацию; 

5. экономия времени и средств. 

В нашем случае, виртуальная экспедиция проходит на территории 

южных удмуртов, на примере д. Енабердино Менделеевского района 

Республики  Татарстан.  Она  представляет  из  себя  интерактивную  схе-
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матическую карту этих территорий с отмеченными на ней местами для 

молений, жертвоприношений, памятниками имеющих культовое зна-

чение для местных жителей. Ко всем топонимам прикреплены фото-

графии,  фотопанорамы,  подробные  описания,  собранные  входе  ин-

тервью, беседы в виде текста или аудио.  

Виртуальная  экспедиция  как  метод  сохранения  архивных  и  соб-

ственных  полевых  материалов,  позволит  удаленно  познакомить  тра-

диционной культурой народа, определяющую перспективу их исполь-

зования в научной работе, в образовательных программах, в интерак-

тивных музеях  и  в  интернет  среде.  Такая  экспедиция  послужит плат-

формой  для  сохранения,  актуализации,  популяризации  культурного 

наследия народа. 

Sergei Sidorov  

University of Tartu/ 

 Tartu /Estonia 

VIRTUAL EXPEDITION AS A METHOD  
FOR SAVING FIELD MATERIALS 

At the process of gathering ethnographic material in village of Ena‐
berdino, Mendeleevski district, Republic of Tatarstan,I encountered a qu‐
estion, how to use gathered information in a way, that it suits today´s 
standards of technology, or known as technological epoch. Based on this, 
we have to consider using multimedia technology, which is intensively de‐
veloping in many areas, including: education, art, advertisement, enterta‐
inment industry, medicine, technology, mathematics, business, and alsos‐
cientific research and highly developed applications. 

One of such multimedia products may be «virtual expedition». It´s 
main goal is creating possibilities for individual observation and collecting 
necessary facts for your own purposes. 

Greatest advantages of this method are: 
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▪ The opportunity to get known with a place, object or some ot‐
her sort of information from the comfort of your home. 

▪ The opportunity to rewatch at any time or place. 
▪ The opportunity to complement information. 

▪ The opportunity to save money and resources. 
In my case, virtual expedition passes on the territory of northern 

Udmurtia. For example in village of Enaberdino, Mendeleevski district, Re‐
public Tatarstan. It represents itself as an interactive schematic map of 
those territorieswith pointed out places for praying, sacrificing andmonu‐

ments that importancefor the native people. On all places are attached 
photographs, panoramas, detailed descriptions, which are collected during 
an interview, dialogue in a video or audio form. 

Virtual expedition, as a method of saving archives and individual field 
materials, which allows to remotely become falimiar with the  traditions 
and culture of the people living there,defining the perspective of usable 
information in scientific research, educational programs, interactive muse‐

ums and in world wide web. This expedition will serve as a platform for sa‐
ving, updating and popularization of cultural heritage of people. 
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ნიკოლოზ სილაგაძე 
ისტორიის დოქტორი 

 /ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ცნების „გვიანანტიკური ხანის“ 

ახლებური გააზრებისათვის 

გვიანანტიკური ხანა წინა აზიისა და ხმელთაשუაზღვისპირე-
თის ისტორიისთვის უმნიשვნელოვანესი ეტაპია, რომელსაც ბევრი 
საეტაპო მნიשვნელობის მოვლენა (მაგალითად, ქრისტიანობის 
ფართოდ გავრცელება, რომის იმპერიის დაცემა, ხალხთა დიდი გა-
დასახლება) უკავשირდება. ისტორიაשი მისი როლისა და ადგილის 
განსაზღვრა ბევრ სადისკუსიო პრობლემასთანაა დაკავשირებული.  

ისტორიკოსების ერთი ნაწილი გვიანანტიკურ ხანა რომის 
იმპერიის დაცემა-დაქვეითების პერიოდად მიიჩნევს. მათთვის ეს 
ცნება რომის იმპერიის არსებობის ბოლო ორ საუკუნეს გულის-
ხმობს. ამგვარ მიდგომას საფუძველი XVIII საუკუნეשი ცნობილმა 
ინგლისელმა ისტორიკოსმა ედუარდ გიბონმა ჩაუყარა ცნობილი 
წიგნით – „რომის იმპერიის დაცემა“.  

მკვლევართა მეორე ნაწილი გვიანანტიკურ ხანას დამოუკიდე-
ბელ, ელინიზმის მსგავს, ისტორიულ ეპოქად აღიქვამს. ეს იდეა 
ინგლისელი მკვლევარის, პიტერ ბრაუნის 1971 წელს გამოცემული 
წიგნიდან – „გვიანანტიკური სამყარო“ მომდინარეობს.  

მოხსენებაשი დასმულია საკითხი – მართებულია თუ არა გვი-
ანანტიკური ხანის დამოუკიდებელ ისტორიულ ეპოქად განხილვა? 
ეს საკვლევი კითხვა „რომის იმპერიის III საუკუნის კრიზისის“ და-
ხასიათების ფონზე განიხილება. კერძოდ, აქ გამოყოფილია ფაქ-
ტორები (არასტაბილურობა სახელმწიფოשი, არმიის როლის ზრდა, 
ბარბაროსების שემოსევები, იმპერატორის ხელისუფლების ბუნე-
ბის ტრანსფორმაცია, სოციალური პრობლემები – „რევოლუციუ-
რი“ განწყობები, მუשახელის שემცირება, ეკონომიკური პრობლე-
მები, პროვინციების გააქტიურება, რელიგიური და მორალური 
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კრიზისი), რომლებიც III საუკუნის რომის იმპერიაשი მცხოვრებ 
ადამიანს თანამედროვეობის (ანუ III საუკუნის) კრიზისის ეპოქად 
აღქმისკენ უბიძგებდა? მათი ანალიზის ფონზე მოცემულია მცდე-
ლობა პასუხი გაეცეს თანამედროვე ისტორიოგრაფიისთვის აქტუ-
ალურ שეკითხვას – III  საუკუნის მოვლენების სახით მართლაც 
ანტიკური სამყაროს დასასრულის დასაწყისთან გვაქვს საქმე, თუ 
ახალი, არანაკლებ საინტერესო, ისტორიული პერიოდის საწყის 
ეტაპთან? 

Nikoloz Silagadze 

PhD  

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

THE REVISION OF THE CONCEPT OF “LATE ANTIQUITY” 

The Late antiquity is a crucial stage for the history of the Western Asi‐

an and Mediterranean history, which is associated with many landmark ev‐

ents  (such as  the spread of Christianity,  the decline of  the Roman Empire 

and the Migration Period). Determining its role and place in history is rela‐

ted to many issues under discussions. 

Certain historians think that the Late Antiquityis is fall‐down period of 

the Roman Empire. This approach was based on the famous book “the De‐

cline and Fall of  the Roman Empire” by well‐known English historian Ed-

ward Gibbon of the XVIII century. 

Other historians perceive the Late Antiquity as an independent histo‐

rical epoch  similar  to Hellenistic period. This  idea derives  from  the book 

“The World of Late Antiquity” published in 1971 by Peter Brown, an English 

scholar. 

The report presents the question – is it right to consider the Late Anti‐

quity as an independent historical epoch? This research question is discus‐

sed  in the background of the “Third Century Crisis of the Roman Empire.” 

In particular, the factors here (instability in the state, reinforcement of the 
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role of the army, „barbaric“ invasions, the transformation of the nature of 

the  Emperor’s  authority,  social  problems,  that  is,  “revolutionary” moods, 

reduction of workforce, economic problems, activity of provinces, religious 

and moral crisis) encouraged the residents of the Roman Empire  in the III 

century to perceive the contemporaneity (that  is, the third century) as an 

epoch of crisis. Against the background of their analysis, an attempt is ma‐

de to answer the question that is vital for the contemporary historiography 

– Are the events of the third century considered the beginning of the end of 

the Antique world or the beginning of a new, no  less  interesting historical 

period?
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Sarah Slye  

PhD (probationary) 

 /University of Cambridge/ 

USA  

VOLNY GORETS – A MOUNTAINEER SOCIAL DEMOCRATIC  
JOURNAL IN TBILISI IN 1919   

Mosthistorical research on the Caucasus between the Russian Revolu‐

tion and Bolshevik takeoverfocuseson individual national narratives or the 

tension between socialist and nationalist  ideologies. My research recogni‐

zes these  important anglesbut moves beyond them to explore the debate 

surrounding the idea of regional unity, which was also promoted by signifi‐

cantpolitical figures 1917 to 1921. In a presentation earlier this year, Itrea‐

ted the attitude of Georgian National Democrats towards the potential for 

political unity in the Caucasus—or at least some degree of cooperation and 

mutual understanding between the Caucasian nations—as set forthin their 

mouthpiece sakartvelo (“Georgia”) in 1917.  

For the presentation at the International Symposium for Young Scho‐

lars,  I will  analyze  the  contents of  the  Tbilisi‐based  journal Volny Gorets 

(“Free Mountaineer”). It contains a total of 22 issues covering a four month 

timespan from 8 September to 29 December 1919. The editor of the jour‐

nal was Akhmed  Tsalikaty,  an Ossetian Menshevikand  influential Muslim 

leader  in Russiawho  identified as a Mountaineer.Considering his backgro‐

und and  ideological tendencies, myarticle will draw upon the materials  in 

Volny Gorets to gain  insight  into the following questions: 1) Did Mountai‐

neer Mensheviks see any potential for cooperation between the North Ca‐

ucasus and Transcaucasia, 2) Did a Mountaineer who was also a socialist 

identify more strongly with fellow Mountaineers, who were mainly capita‐

lists of a nationalistic turn, or the social democratic leadership of Georgia, 

and 3) What new can we learn from this source about worker movements 
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and military developments in the North Caucasus in late 1919? Thispresen‐

tation will also showcase the published opinions of some of the editor’ssa‐

lient Georgian and Azerbaijani contemporaries (Valiko Djugeli, Spiridon Ke‐

dia, Khamid Sultanov, etc.) concerning the possibility of political recogniti‐

on for the Mountain Republic by the Transcaucasian republics. 
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ნინო სურმავა 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

დასავლეთი და აღმოსავლეთი: სივრცის იმაგოლოგია 

მიხაილ ნუაიმეს ლიტერატურულ ტექსტებში 

აღმოსავლეთი და დასავლეთი კულტურაשი, ლიტერატურასა 
და ფილოსოფიაשი მოიაზრება როგორც მსოფლაღქმისა და საზო-
გადოებრივი მოწყობის ორი არსებითად განსხვავებული ტიპი. 
„აღმოსავლურ-დასავლური“ საკითხის მიმართ ინტერესს ინტე-
ლექტუალური საზოგადოების პოლემიკის რამდენიმე საუკუნო-
ვანი ისტორია აქვს, ეს ინტერესი განსაკუთრებით უკანასკნელ 
ათწლეულებשი გამძაფრდა. აღმოსავლურ-დასავლური პრობლემა-
ტიკა მრავალი სამეცნიერო ცენტრის שესწავლის საგანია. שეიქმნა 
მნიשვნელოვანი სოციალური და კულტუროლოგიური თეორიები. 
გლობალიზაციისა და მზარდი მიგრაციების ფონზე კიდევ უფრო 
აქტუალური ხდება ცივილიზაციათა დიალოგის, კულტურათა 
ურთიერთზიარებისა და სინთეზის თემა. დიალოგის שესაძლებლო-
ბა და საერთო ენის გამონახვა ამ ორ რადიკალურად განსხვავე-
ბულ რეგიონს שორის, პირველ ყოვლისა, პოლიტიკური აქტუალო-
ბით არის ნაკარნახევი, თუმცა სოციალურ მეცნიერებათა სფერო-
დან ჰუმანიტარულ მეცნიერებებשიც გადმოინაცვლა. აღმოსავ-
ლეთ-დასავლეთის שეხვედრის თემამ ნაყოფიერი ასპარეზი პოვა 
მეოცე საუკუნის არაბულ ლიტერატურაשი.  

 ახალმა არაბულმა ლიტერატურამ, რომელსაც აქტიური პო-
ლიტიკურ-ისტორიული და ლიტერატურული კონტაქტები ჰქონდა 
დასავლურ სამყაროსთან, მდიდარი გამოცდილება დააგროვა უცხ-
ოეროვნული თემატიკის მხატვრული დამუשავების თვალსაზრი-
სით. დასავლეთის იმიჯი საკმაოდ მრავალფეროვნად არის წარ-
მოდგენილი მეოცე საუკუნის არაბულ ლიტერატურაשი. დასავლე-
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თი, როგორც სხვა, აღმოსავლეთთან დაპირისპირებული კულ-
ტურული სივრცე არაბულ ლიტერატურულ ტექსტებשი გულის-
ხმობს როგორც ევროპულ ქვეყნებს, ისე ამერიკის שეერთებულ 
 ს-ששტატებსაც. ევროპული სახელმწიფოებისგან განსხვავებით, აש
და არაბულ სამყაროს ერთმანეთთან არ აკავשირებს საერთო კო-
ლონიალური ისტორია. ზოგიერთი არაბისთვის, განსაკუთრებით, 
ლიბანის ქრისტიანი ემიგრანტებისთვის, ამერიკა მეოცე საუკუნის 
დასაწყისשი სტუმართმოყვარეობის სიმბოლოს წარმოადგენდა, ის 
სთავაზობდა მათ უკეთეს და უფრო თავისუფალ ცხოვრებას, 
რეპრესიული ოსმალური რეჟიმისგან და ეკონომიკური სიდუხჭი-
რისგან თავდახსნას. ემიგრანტთა שორის იყვნენ მწერლებიც, ეს 
უკანასკნელნი თავიანთ ნაწარმოებებשი ასახავდნენ ურთიერთო-
ბას მასპინძელ ქვეყანასთან, რომელსაც ჰქონდა განსხვავებული 
კულტურა, ღირებულებები და ცხოვრების წესი. ბუნებრივია, שე-
უძლებელია ერთი მოხსენების ფარგლებשი ჩავტიოთ ზოგადი არა-
ბული ლიტერატურული წარმოდგენები აשש-ზე, ამიტომ ჩვენი ინ-
ტერესის ფოკუსשი ამჯერად მიხაილ ნუაიმეს მოთხრობები „გუგუ-
ლის საათი“, „ერთი კოლოფი ასანთი“ და მისი ესეისტიკა მოექცა.  

Nino Surmava 
PhD Student 

/ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/ Georgia 

WEST AND EAST: IMAGOLOGY OF SPACE IN LITERARY TEXTS 

OF MIKHAIL NAIMY  

 Interest in the “East‐West” issue has  a long history of polemics of the 

intellectual society. Problems of the East and West are the subject of study 

for numerous scientific centers. Significant theories were developed in so‐

cial and culture sciences. Against the background of colonization, globaliza‐

tion and increasing migration, the theme of dialogue between civilizations, 

sharing of cultures and their synthesis was put forward. Possibility of dialo‐
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gue and  finding  something common between  these  two drastically diffe‐

rent eastern and western regionsis dictated, primarily, by the political sig‐

nificance, though it spread from the sphere of social sciences to the huma‐

nities as well. And where, if not in the literature this eternal theme of mee‐

ting of the cultures could find the fertile soil?! 

Meeting of the east and west, their mutual perception is not a new the‐

me  for  the  literature and  it has always been under  the  interest of authors 

from both sides: east and west. Problem of cultural identity and integration 

that happens as a result of  two‐world influence, is still very important.  

In 20th century Arabic  literature the  issue of meeting of the east and 

west was brought in to the literature from the Syrian‐American philosophi‐

cal‐literary school, while the  issue of new understanding of the substance 

of east and its attitude and relation with the western (European‐American) 

cultures in literary essays originated from “Mahjar literature”. Litterateurs 

are aware that this school unified the writers who carried two cultures, ab‐

solute majority of  its  representatives were  from  Syria‐Lebanon and  their 

contribution to development of new Arabic literature is indeed grand. The 

product created by them was called “Mahjar Literature” (literature of emi‐

grants). In early 20th century the Syrian and Lebanese writers who migra‐

ted to America commenced cultural and literary activities there. Arabic in‐

tellectuals who shared the western civilization paid great attention to stud‐

ying of the problem of interrelations between west and east, attempts for 

overcoming  the barriers between  the material and spiritual worlds. Since 

10‐20‐ies of the 20th century this issue was reflected in the literature, es‐

says by the representatives of Syrian‐American  school and further this line 

developed in the early Arabic novels.  

The object of our paper is fiction and essays of famous representative 

of “Mahjar” literature – Mikhail Naimy, who is a writer contemporary to Ri‐

hani.He is the significant figure of Mahjar school, with the attitude towards 

American and western civilization different from Rihani.  
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ნინო ტაბეשაძე 
დოქტორი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო  

ნარატივის სქემატური შაბლონის  

ჩამოყალიბების პროცესი 2008 წლის 12 აგვისტოს შემდეგ 

კოლექტიური მეხსიერების კვლევებმა განსაკუთრებული მნიש‐
ვნელობა  თანამედროვე  ეპოქაשი   .ეიძინაש ზოგი  მკვლევარის  აზ‐
რით, წარსულისადმი საზოგადოებების მასიური მიბრუნება და 
საკუთარი თვითმყოფადობის კვლევა გამოიწვია გლობალიზაცი-
ის, როგორც გაერთგვაროვნების საფრთხის აღქმამ. გარდა ამისა, 
საერთო წარსულის აღქმა აყალიბებს ერს, როგორც მნემონიკურ 
(მეხსიერებით გაერთიანებულ) ერთობას. 

წარსულის გაზიარება და აღდგენა მეხსიერების საფუძველზე 
ხდება. ფართოდ გავრცელებული მნიשვნელობით, მეხსიერება გუ-
ლისხმობს ინდივიდების, ჯგუფებისა და სახელმწიფოთა მცდელო-
ბას, განსაზღვრონ საკუთარი რაობა ისტორიის ინტერპრეტაცი-
ით, დაგროვილი გამოცდილების ასახვითა და ღირსשესანიשნავად 
მიჩნეული მოვლენების დაფიქსირებით [Kansteiner 2006: 8]. მეხსი-
ერება שუამავალია წარსულსა და აწმყოს שორის, მას გამოაქვს და-
ვიწყების განაჩენი ან სიცოცხლეს ანიჭებს წარსულს, שესაბამი-
სად, ერთმანეთთან აკავשირებს ერთობებს ან განაცალკევებს მათ. 
მისი კვლევა სამ ძირითად დონეზე მიმდინარეობს: ინდივიდუალ-
ურ (ძირითადად, სწავლობენ ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები), 
კოლექტიურ (სოციოლოგების, კულტურის მეცნიერებათა და ის-
ტორიკოსთა ინტერესის სფერო) და ინსტიტუციურ (პოლიტიკის 
მეცნიერებები, კულტურის მეცნიერებები და ისტორიკოსები). 

ჩვენი მოცემული კვლევისთვის მეტად საინტერესო იქნება 
კოლექტიური მეხსიერების განხილვა. კერძოდ, განვიხილავთ 
ცნობილი მკვლევრის, ჯეიმს ვერჩის სტატიას ნარატივის სქემა-
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ტური שაბლონის ჩამოყალიბებაზე და 2008 წლის ომის ორი ნარა-
ტივის שედარებას, რომელთაგან თითოეული სხვადასხვა კოლექ-
ტიურ მეხსიერებას ეყრდნობა. სტატიის განხილვის მიზანია იმის 
დადგენა, რამდენად განსხვავებულია ორი კულტურის მიერ ერთი 
მოვლენის ინტერპრეტაცია და რა ხერხებს იყენებენ ინდივიდები 
მოვლენების წარსულთან დასაკავשირებლად, მიმართავენ თუ არა 
ისტორიულ მაგალითებს და რამდენად ამარტივებენ ისტორიულ 
მოვლენას. 

Nino Tabeshadze 

PhD 

 /Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

CREATION OF NARRATIVE TEMPLATE  

AFTER THE 12TH OF AUGUST IN 2008 AUGUST WAR 

Studies of collective memory became very popular in recent years. So‐

me scholars argue that resurrection of collective memory and local traditi‐

ons, returning to indigenous roots was the result of globalization. Most cul‐

tures  started  to perceive  globalization  as  the process of homogenization 

and  tried  to oppose  it. Apart  from  that,  shared  collective memory  forms 

nations as mnemonic (groups with same memory) unities. 

Societies remember and analyze the past based on collective memory. 

Generally, memory  is perceived as an attempt of  individuals, groups and 

states to define themselves with historical interpretation, reflection of past 

experiences  and  commemoration  of  significant  events  [Kansteiner  2006: 

8]. Memory presents  a medium between  the past  and present.  It either 

makes societies and groups  forget something, or  trigger them  to remem‐

ber particular aspects and events. Memory studies can be held on three le‐

vels:  Individual (Psychology and Psychiatry),  Institutional (Political studies, 

Cultural Studies and History) and Collective (Sociology, Culture Studies, and 

History). 
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For  this paper  I have  chosen  study of  collective memory. The paper 

aims to explore the article written by James V. Wertsch about the templa‐

tes of narrative. The study will  try  to apply  the  theory of Wertsch  to  the 

War of August 2008 and see two different narratives to see how collective 

memory influences the perception of the same event.  
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თეა ტეტელოשვილი 
თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი/ 

თბილისი/საქართველო  

„გულის“ შემცველი ქართული ფრაზეოლოგიზმების 

სტრუქტურულ-სინტაქსური ანალიზი 

საენათმეცნიერო ლიტერატურაשი ფრაზეოლოგიზმად განი-
ხილება „განუყოფელი ლექსიკური ერთეული, რომელიც ფორმით 
ჩვეულებრივ שესიტყვებას ემთხვევა, მნიשვნელობით კი ‒ სიტყვას“ 
[ქართული ენა 2008: 486]. ამგვარ გამოთქმათა კვლევა საინტერე-
სოა როგორც სემანტიკური, ისე სტრუქტურულ-სინტაქსური 
თვალსაზრისით. ჩვენ ამ ეტაპისთვის שევეხეთ „გულის“ שემცველ 
ფრაზეოლოგიას, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხო-
ვანია ქართულשი და გამოირჩევა მრავალფეროვნებით.საანალიზო 
ფრაზეოლოგიურ ერთეულებად ვიყენებთ თ. სახოკიას ნაשრომის 
„ქართული ხატოვანი სიტყვა-თქმანი“, ალ. ონიანის „ქართული იდ-
იომებისა“ და ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მასა-
ლას, ამავდროულად ვითვალისწინებთ ქართული ენის ეროვნული 
კორპუსის მონაცემებსაც.  

ჩვენი კვლევა ძირითადად ეხება ორ უმთავრეს საკითხს: (1) რა 
სტრუქტურისაა „გულის“ שემცველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულ-
 ი და (2) რა სინტაქსურ მიმართებას ქმნიან ისინი წინადადებისש
სხვა წევრებთან.  

პირველი საკითხი უשუალოდ უკავשირდება ამგვარი ფრაზეო-
ლოგიის שემადგენელი კომპონენტების კლასიფიკაციას, მათ ად-
გილს სხვა კომპონენტთა ჯაჭვשი, ამ ადგილის მკაცრად განსა-
ზღვრულობის გარკვევას, ამ ჯაჭვשი სხვა არაფრაზეოლოგიური 
სიტყვის ჩართვის שესაძლებლობას და სხვ.  

რაც שეეხება ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა სინტაქსურ კვალი-
ფიკაციას, უნდა აღინიשნოს, რომ ჩვენ ვიზიარებთ მოსაზრებას, 
რომლის მიხედვითაც ფრაზეოლოგიზმის „სემანტიკური მონოლი-
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თურობა (ნომინაციის ერთიანობა) სძლევს მის שემადგენელ ელე-
მენტთა სტრუქტურულ დანაწევრებულობას, რის שედეგადაც წინა-
დადების שედგენილობაשი მისი ფუნქცია ერთი სიტყვის (წევრის) 
ფუნქციის იდენტურია“ [აკ. დავითიანი, ქართული ენის სინტაქსი 
1973: 367]. აღნიשნული თვალსაზრისით მოხსენებაשი განვიხილავთ 
„გულის“ שემცველი ფრაზეოლოგიის მონაწილეობით שექმნილ წინა-
დადებებს, ასევე שევეხებით ამგვარ ერთეულთა ფუნქციურ დატვირ-
თვას სემანტიკურ-სინტაქსური ტრანსპოზიციის გათვალისწინებით. 

Tea Teteloshvili 

TSU Arn. Chikobava Institute of Linguistics/ 

Tbilisi/Georgia 

STRUCTURAL-SYNTACTIC ANALYSIS  
OF GEORGIAN PHRASEOLOGY CONTAINING “HEART” 

In  linguistics phraseology  is considered as an “undivided  lexical unit, 

which coincides with an ordinary phrase by formand with a common word 

by meaning”  [The Georgian Language 2008: 486].  It  seems  interesting  to 

research such expressions in semantic, as well as structural‐syntactic over‐

view. Now we would  like  to discuss  the phraseology containing  the word 

“heart” as they are one of the numerous and variousones in Georgian. Re‐

searchedphraseological  units  are  from  “Georgian  Figurative  Words  and 

Expressions” by T. Sakhokia, “Georgian Idioms” by A. Oniani and Georgian 

Explanatory Dictionary (8 books). We consider data got from The Georgian 

National Corpus as well. 

The paper deals with two main issues: (1) the structure of the phrase‐

ology containing “heart” and (2) how they apply syntactically to other parts 

of asentence. 

The first issue is directly related to classification of the components of 

phraseology, their places within the word‐order, clarifying how fixed they 

are and if there is an opportunity to insert any word in phraseology etc. 
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As for the syntactic analysis of phraseological unites, it should be no‐

ted,  that we agree with  the opinion on which “monolithness  (parts unity 

for nominating) of phraseology dominates structural segregation of contai‐

ning parts and therefore  its function  in asentence  is  identicalof acommon 

single word”  [A. Davitiani,  Syntax  of  the Georgian  Language  1973:  367]. 

From this point of view in our paper we’llanalyse the sentencesthat include 

the phraseology containing the word “heart”, we’ll also deal with their fun‐

ctional role considering semantic‐syntactic transposition. 
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მარინე ტურაשვილი 
დოქტორანტი 

 /ოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტიש/
თბილისი/საქართველო 

ერთი თქმულების კვალდაკვალ  
(„გოგილაანთ ქალქვა“) 

მიწის დროული დამუשავება და მოსავლიანობა ამინდზეა 
დამოკიდებული. ძველად ფიქრობდნენ, რომ ამინდის მართვა 
 იשემთხვევაש ირი წვიმებისשესაძლებელი იყო. გვალვიანობის ან ხש
ქალები აწყობდნენ “დიდებას”, რაც გულისხმობს მოსახლეობაשი 
კარდაკარ ჩამოვლას, კვერცხის, სასმელის, ფულის და ა. ש. 
აგროვებას, שემდეგ שიשველი ფეხით უღელשი שებმასა და წყალשი 
 ესვლას. აგროვებული ფულით აუცილებელი იყო საკლავის ყიდვაש
და ადგილის დედისთვის שეწირვა, რაც სასურველი ამინდის – 
გვალვის שემთხვევაשი წვიმის და წვიმების שემთხვევაשი მზის – 
გამოხმობის საשუალებად მიაჩნდათ. სწორედ ასეთი თქმულებაა 
„ქალქვა“.  

კახეთის 1961 წლის ფოლკლორული ექსპედიციის ვრცელ ანგა-
რიששი მ. ჩიქოვანი საინტერესო ცნობას იძლევა ყვარლის რაიონის 
სოფლების: ენისლისა და საბუის – მიდამოებשი ჯერ კიდევ שემორ-
ჩენილი ამინდის მართვის რიტუალების שესახებ. მკვლევარი ასახე-
ლებს שემდეგი სამი სახის რიტუალს: ა) დიდება, ბ) ქალ-ქვების და-
ტირებასა და გ) წყალשი გუთნის გათრევას (ჩიქოვანი 1964: 229).  

ექსპედიციის ანგარიשისა და გაანალიზებული ტექსტებიდან 
ჩანს, რომ არქივשი დაცული უნდა ყოფილიყო აღნიשნული რიტუ-
ალის დროს שესასრულებელი დიდებისა და ქალ-ქვების დატირე-
ბის აუდიოჩანაწერები, ასევე, სავარაუდო იყო რიტუალის שესრუ-
ლების წესთან დაკავשირებული ჩანაწერების არსებობაც. ყოველი-
ვე ამის ცოდნა, ცხადია, ამძაფრებდა שესაბამისი ხმოვანი ჩანაწე-
რების გამოვლენისადმი ინტერესს. 
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უნდა აღინიשნოს, რომ ფონოარქივשი „ქალქვაზე“ არსებული 
ავთენტური ვერბალური ტექსტების ნიმუשების კვალდაკვალ აღ-
მოჩნდა მუსიკალური ფოლკლორის ნიმუשებიც. დღეისათვის ჩვენ-
თვის ხელმისაწვდომია ამინდის მართვის რიტუალის დროს שესას-
რულებელი ოთხი არაჩვეულებრივი სიმღერა: „გოგილაანთ ქალო“ 
(ID 34559), „დიდება“ (ID 34567), „იავნანა“ (ID 34568), „გონჯაობა“ (ID 
34569) და მდინარის გუთნით მოხვნის რიტუალთან დაკავשი-
რებული განმარტებაც (ID 34566).  

ამრიგად, ტექსტური და აუდიომასალების ანალიზმა საשუა-
ლება მოგვცა მეტ-ნაკლები სიზუსტით აღგვეწერა „ქალქვასთან“ 
დაკავשირებული რიტუალი, თუმცა სურათის სრულყოფილად წარ-
მოდგენა שეგვეძლება ფოლკლორის არქივשი დაცული ფოტო და კი-
ნონეგატივების დიგიტალიზაციით, რაც არქივის ელექტრონული 
დამუשავების სტრატეგიული გეგმის שემდეგ ეტაპზეა ნავარაუდები. 

 Marine Turashvili 

PhD Student 

 /Shota Rustaveli Institute of Georgian literature/ 

Tbilisi/ Georgia 

FOLLOWING THE ORAL TRADITION  
(“Gogilaant Qalqva’’) 

The weather determines the time of working on the land and its pro‐

ductivity.  In ancient times people thought that  it was possible to operate 

the weather. During drought women  conducted  “glorifying”  ritual which 

included going from door to door for gathering eggs, drink, money and etc. 

Then they yoked up walked barefoot and entered  into the water. On gat‐

hered money they bought the cattle for sacrificing them to the protective 

spirit of a place for getting the desirable weather. The folk‐tale “stonewo‐

man” is connected to this tradition.  

In the report of the folklore expedition of 1961 from Kakhetian region 

prof. M. Chikovani gives an interesting information on the ritual of weather 
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operation  in  the villages Eniseli and Sabue. The scientist names  the  follo‐

wing rituals: a) Gloria; b) Mourning of the stonewomen; c) Ploughing in the 

water.  

While working  on  the  project  “Accessibility  of  the  Audio Materials 

Kept in the Folklore Archives by Means of Digitalization and Electronic Sys‐

tematization” we hoped to find the audio recording of the above mentio‐

ned weather ritual and our hopes were realized. There were discovered fo‐

ur  folk  songs  of  the  ritual  of  weather  operation:  Gogilaant  woman  (ID 

34559); Gloria (ID 34567); Iavnana / Violetnana – traditional Georgian Lul‐

laby  (ID  34568); Gonjaoba  –  rain‐making  ritual  (ID  34569)  and  the  com‐

mentaries of the performers of the river ploughing (ID 34566). 

We hope that the retro digitalization of the visual materials of the Ar‐

chive which is the part of the future strategic plan will help us to make full 

restoration of the above mentioned weather ritual.  
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ნათია ფონიავა 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ინტერფერენციული მოვლენები 

კოდორის ხეობის სვანურ მეტყველებაში 

კოდორელ სვანთა მეტყველებაשი ინტერფერენციული პრო-
ცესების שესწავლას არაერთი ნაשრომი მიეძღვნა. ჩვენ ამ საკითხს 
განვიხილავთ კოდორელთა მეგრელი და იმერელი რძლების სვა-
ნური მეტყველების მიხედვით, რაც ენათმეცნიერული კვლევის სა-
განი აქამდე არ გამხდარა.*  

საანალიზო მასალა მოძიებულია ავტორთა კოლექტივის (იზა ჩან-
ტლაძე, ქეთევან მარგიანი-დადვანი, ქეთევან მარგიანი-სუბარი, 
მედეა საღლიანი, რუსუდან იოსელიანი) ნაשრომის „კოდორული 
ქრონიკები (გამოკვლევებითურთ)“ მიხედვით. 

მასალის ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ყველაზე გავრცელებულია 
ლექსიკური ინტერფერენცია – ესა თუ ის სვანური ლექსემა ჩანაც-
ვლებულია სათანადო ქართული სიტყვებით. მაგ.: იხმარება ბიცო-
ლა, მამიდა, დეიდა, არადა სვანურשი მათი საერთო სახელია გიგა... 
განსაკუთრებით რთულადაა საქმე რიცხვით სახელებთან დაკავ-
-ირებით. მთქმელები თითქმის ყოველთვის იყენებენ ქართულ რიש

ცხვით სახელებს: პირელ, მეცამეტე... 
არცთუ იשვიათად სვანურად მეტყველებისას არა მხოლოდ 

ქართული ზმნური ფუძე გამოიყენება, არამედ ზმნა მთლიანად 
ქართული გაფორმებით იხმარება: ამნემ გადამატანინა „ამან გა-

დამატანინა“, ...ი ეჯღა წალობთ „...და იმიტომ ვწვალობთ“.  

                                                            
*  კვლევა განხორციელდა שოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [217848, კოდორული მეტყველების 
ადგილი სვანური ენის სისტემაשი (ინტერდისციპლინური გამოკვლევა 
სვანურ-გერმანული ლექსიკონითურთ)]. 
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იმერელი მთქმელის სვანურ მეტყველებაשი ნათესაობითשი 
უმეტესად გამოყენებულია ამ ბრუნვის ქართული სუფიქსი -ის და 

არა სვანური -იש / -ეש: ხითრიდას სოხუმის პედაგოგიურ ინსტი-
ტუტს „ვსწავლობდი სოხუმის პედაგოგიურ ინსტიტუტს(שი)“.  

ტექსტებשი დასტურდება სვანური ი-ს ნაცვლად ქართული და 

კავשირიც: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწალებელ ლი 
„ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელია“.  

გაბმულ სვანურ მეტყველებაשი ქართულად ჩართულია მთელი 
 :ესიტყვებაც, ძირითადად დალოცვის ფორმულები, იდიომებიש

ჯარი სწერიათ! ერე თაი ერჩინა „რომ თავი ერჩინა“... 
ამდენად, კვლევამ აჩვენა, რომ ქართულის გავლენით გამოწვეუ‐

ლი ინტერფერენციული მოვლენები გვხვდება ლექსიკაשი, მორფოლო‐

გიასა და სინტაქსשი. მეგრელთა სვანურ მეტყველებაשი ვერ დავადას-
ტურეთ ისეთი ინტერფერენციული ფაქტები, რომლებიც ზანურის, 
კერძოდ, მეგრულის გავლენით שეიძლებოდა აგვეხსნა, რადგან მთქმე-
ლებს ძირითადად სვანურად და ქართულად უწევთ მეტყველება. 

Natia Poniava 

PhD student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

INTERFERENCE FACTS  
IN SVAN SPEECH OF KODORIAN RAVINE 

A number of researches have been devoted to the study of interferen‐

ce processes in Kodorian Svan’s speech. We will discuss this issue based on 

the  Svan  speech of Megrelian  and  Imeretian daughters‐in‐law of Kodori‐

ans, who have not been the subject of the linguistic research yet.* 

                                                            
* This work was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) 
[217848, Place of Kodorian speech in Svan system (Interdisciplinary studies with 
Svan‐German dictionaries)]. 
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The  analyzed  materials  were  obtained  from  “Kodorian  chronicles 

(with research)” created by co‐authors (Iza Chantladze, Ketevan Margiani‐‐

Dadvani, Ketevan Margiani‐Subari, Medea Sagliani, Rusudan Ioseliani).  

According to the analyzed materials the most common occurrence  is 

lexical  interference – Svan  lexemes are replaced by the relevant Georgian 

equivalents. For instance, bicola, mamida, deida is used instead of a Svan 

word Giga for all of them… the situation seems more complicated with the 

numerical names, because they are always replaced by Georgian numbers: 

pirwel, mecamese. 

Speakers  of  the  Svan  language  frequently  use  not  only  a  Georgian 

verb stem, but also the formation of a Georgian verb: amnem gadamasani‐

na “it helped me”, … i eJma wwwalobt “…and that’s why we are toiling”.  

An Imeretian respondent uses ‐is “Georgian suffix of genitive” to rep‐

lace the same Svan ‐iš / ‐eš, when she speaks Svan: xwitwridas soxumis pe‐

dagogiur inssisuss “I was studying at Sokhumi pedagogical institute”.  

There are attested Georgian da “and”  instead of Svan  i  in  the  texts: 

kartuli  enisa da  liserasuris maswawlebel  li  “she  is  a  teacher of Georgian 

language and literature”.  

Georgian colocations, basically the phrases used for blessings and idi‐

oms are added in the ongoing Svan speech: Jwari sweriat! “god help him”, 

pere tawi erzina “…to be earned his living”. 

Thus, the research has shown the facts of interference in vocabulary, 

morphology and syntax caused by Georgian influence. We could not attest 

such facts in Svan speech of Megrelians that could be explained by the in‐

fluence of Zan, namely by Megrelian influence, because they basically spe‐

ak Svan and Georgian.  
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მარიამ ფრიდონაשვილი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

„ქალის საქმე“ ხელოვნებაში  

ქალები ხელოვნებაשი წარმოგვიდგებიან, როგორც უმცირე-
სობა და, שესაბამისად, მნიשვნელოვანია მათი ხელოვნების პოპუ-
ლარიზაცია და კვლევა. რა გზებსა და ხერხებს მიმართავენ ისინი 
გამომსახველობის ფორმების ძიებისას, რას ქმნიან, როგორ და რა 
ფორმით წარდგებიან მაყურებლის წინაשე?  

თუ გავითვალისწინებთ პატრიარქალური წყობისთვის მახასი-
ათებელ სხვადასხვა ნიשან-თვისებებს, თეთრკანიანი მამაკაცების 
სამყაროשი ხელოვნებაც სარკისებურად ირეკლავს სოციალურ და 
კულტურულ მდგომარეობას. ქალი ხელოვანების მხრიდან ხשირია 
ამ მოცემულობასთან ბრძოლა, პროტესტი და ამისთვის მიზან-
მიმართულად שემუשავებული გამომსახველობის სხვადასხვა ფორ-
მები. აქცენტი მინდა გავაკეთო სწორედ იმ ფორმებზე რაც გუ-
ლისხმობს ქალის სოციალურ სტატუსს, მას როგორც რეპრო-
დუქციის უნარის მქონე არსებას, ნაზ და სუსტ სქესს და სხვა, ამი-
ტომ სხვადასხვა არტისტებმა שეიმუשავეს ძალიან საინტერესო 
ფორმები, ისეთი როგორიცაა ქარგვა, ქსოვა, სუფრის თემატიკა 
და სხვა. ეს სწორედ ის დამოკიდებულება და ის სასაუბრო ენაა, 
რითიც ისინი პირდაპირ უპირისპირდებიან პატრიარქალურ სამ-
ყაროს, მათი მხრიდანვე მინიჭებული სოციალური სტატუსის שე-
საბამისობაשი.  

ქარგვით და ქსოვით გადმოცემული ქალების პრობლემატიკა 
ეს საკმაოდ მნიשვნელოვანი და საინტერესო მეთოდია თანამედ-
როვე ხელოვნების ისტორიაשი, კონცეპტუალური ხელოვნების 
ერთ-ერთი მიმდინარეობა, რაც საჭიროებს კვლევას და განვითა-
რებას. ნამუשევრები שეიძლება ეხებოდეს როგორც გლობალურ 
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პოლიტიკურ თუ სოციალურ მდგომარეობას, ასევე მედიის გავლე-
ნას და სხვა ეგზისტენციალურ პრობლემებს. რაც მთავარია გა-
მომსახველობის ეს გზა აღმოჩნდა ძალიან ეფექტური და ვიზუ-
ალურად საინტერესო.  

 ამ მიმდინარეობას განვიხილავ ხელოვნებაשი ქალთა ემანსი-
პაციის ჭრილשი, როგორც კონკრეტულ მდგომარეობას არსებული 
დისკრედიტაციის წინააღმდეგ, ბრძოლის ფორმას და ახალ სასა-
უბრო ენას ხელოვნების სფეროשი. განვიხილავ როგორც მეთოდს 
ასევე მისი რეალიზების საკითხებს, როგორიცაა ნამუשევრის მუ-
ზეუმשი ან წამყვან გალერეებשი მოხვედრა, არტისტის პოპულარო-
ბის კოეფიციენტი და გაყიდვადობის მაჩვენებელი.  

Mariam Pridonashvili 

PhD student 

 /Ivane Javakhishvili Tbilisi State University /  

Tbilisi/Georgia  

 “WOMEN CRAFT” IN ART 

Women are presented in art as minorities and consequently it is very 

important  to  research and popularize  their art  thoroughly. More  interes‐

ting  aspect  is  how  do women  artists manage  to  create  or  present  their 

works for the audience or which methods and ways do they use for sear‐

ching for forms of expression.  

If we take into consideration some peculiarities and characteristics of 

the patriarchal system, it is obvious, that art in the world of white men also 

reflects  the  socio‐cultural  realities and  conditions of  the  society. Women 

artists are often struggling and protesting against the reality using intentio‐

nally  elaborated different  forms of  expressions. My  aim  is  to  emphasize 

these  forms of expressions which means  first of all  the societal  status of 

women, a status of a gentle and weak sex with reproductive ability. So dif‐

ferent artists rebel against the patriarchal system and have developed very 

interesting forms of expression like knitting, embroidery, cuisine etc.  
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Expressing the existing problematic  issues among women by knitting 

and embroidery  is quite an  interesting and  important method  in the mo‐

dern art history. It is a new tendency in the conceptual art which requires 

deep research and development and can express different problematic is‐

sues,  like global political or social situation,  influence of media and other 

existentialism problems. Moreover this way of expression is quite effective 

and visually interesting.  

I  discuss  this  tendency  from  the  angle  of  emancipation  among wo‐

men, as a concrete reality against the existing discredit, this  idea  is  like a 

new way of struggle and way of communication  in art which can be fulfil‐

led by realization of ideas in museums, leading galleries, promoting the po‐

pularity of artists and increase sales of their works. As a result this novelty 

could be the logical perspective of modern culture and cause revolutionary 

changes both in the sphere of women rights and say a new word in the art 

space.
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ნათია ფურცელაძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

გრიგოლ რობაქიძის წერილები სტეფან ცვაიგს 

(ეპისტოლური მასალის კულტურული ღირებულება) 

1928 წელს გერმანიაשი, იენაשი, დიდერიხსის გამომცემლობა-
-ი, დაიბეჭდა გრიგოლ რობაქიძის „გველის პერანგი“. რომანი გაש
მოიცა მსოფლიოשი ცნობილი მწერლის – שტეფან ცვაიგის – წინა-
სიტყვაობით. უაღრესად საინტერესოა მათი პირადი მიმოწერა, 
რომელიც „გველის პერანგის“ თარგმნისა და გამოცემის שესახებ 
საუბრით დაიწყო. 

ცნობილია, რომ გრიგოლ რობაქიძის საზღვარგარეთული არქი-
ვი დაკარგულად ითვლება, მისი ცხოვრებისა და שემოქმედების 
ჩვენთვის უცნობი დეტალების გასარკვევად დიდი მნიשვნელობა 
აქვს ნებისმიერი ახალი ინფორმაციის, მასალის გამოჩენას. שტეფან 
ცვაიგის გრიგოლ რობაქიძისადმი გაგზავნილი წერილები, რო-
მლებიც მეტად საყურადღებო იქნებოდა, არ მოგვეპოვება. ქართული 
(ქართულენოვანი) საზოგადოებისთვის ბოლო დრომდე უცნობი იყო 
გრიგოლ რობაქიძის שტეფან ცვაიგისადმი მიწერილი წერილებიც.  

ეს ეპისტოლური მემკვიდრეობა დაცული აღმოჩნდა ამერიკაשი, 
ნიუ-იორკשი, ფრედონიის უნივერსიტეტის დანიელ რიდის ბიბლი-
ოთეკაשი, שტეფან ცვაიგის არქივשი, ხოლო ასლები ინახება საქარ-
თველოს გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის მუზეუმשი. 

სადოქტორო კვლევის ფარგლებשი გავეცანით ამ საარქივო 
მასალას და სწორედ მაשინ გადავწყვიტეთ, გვეთარგმნა. 2016 
წელს გამომცემლობა „არტანუჯმა“ გამოსცა ჩვენი თარგმანი „წე-
რილები სტეფან ცვაიგს“.  

გრიგოლ რობაქიძის წერილები שტეფან ცვაიგისადმი ბევრ 
სიახლეს, მეტად ღირებულ ინფორმაციას שეიცავს და მხოლოდ 
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იმით არ არის მნიשვნელოვანი, რომ მათი საשუალებით ორი მწერ-
ლის ლიტერატურული ურთიერთობების שესახებ გვექმნება წარ-
მოდგენა, ეს მასალა დასაფასებელია იმის გამოც, რომ ვეცნობით, 
როგორ წარადგინა გრიგოლ რობაქიძემ ქართული კულტურა და 
ლიტერატურა ავსტრიელი მწერლის წინაשე. მოხსენებაשი მიმოხი-
ლული იქნება სწორედ ეს საკითხები და ამ ეპისტოლური მასალის 
მნიשვნელობა ქართული კულტურის ისტორიისათვის. 

Natia Purtseladze 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/  

Tbilisi/ Georgia 

LETTERS OF GRIGOL ROBAKIDZE TO STEFAN ZWEIG 

(Cultural value of epistolary material) 

In 1928 Grigol Robakidze’s novel The Snake Skin was published by Dei‐

derich  Verlag,  Yena, with  the  introduction  of  the  famous writer,  Stefan 

Zweig’s. The correspondence that started between the two writers at the 

time of translation and publication of The Snake Skini is very interesting. 

G.Robakidze’s  foreign  archivement  is  considered  to  be  lost;  accor‐

dingly, any new information or material, connected with unknown facts of 

his  life  and work, will be of  an utmost  importance.  There  are no  letters 

written by  Zweig  to Grigol Robakidze, which would  also have been  very 

useful. Georgian society, until recently, was not  familiar with  letters writ‐

ten by Robakidze to Zweig.  

Fortunately,  this epistolary heritage was discovered  in New York,  in 

Daniel Reed Library in The University of Fredonia, in Stefan Zweig’s archive, 

while copies are kept in Giorgi Leonidze museum of literature in Georgia.  

Within the doctoral research, we have familiarized with these archive 

materials and decided to translate them. In 2016, publishing house “Arta‐

nuji” published our translation “Letters to Stefan Zweig”.  
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Grigol Robakidze’s letters to Stefan Zweig include very valuable infor‐

mation; they reveal  literary relationship of the two writers, but this  is not 

the only  importance about them; by means of these  letters we  learn how 

Grigol Robakidze presented Georgian culture and literature to Austrian wri‐

ter. The report will consider these issues and the importance of this episto‐

lary material in the history of Georgian culture.  
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ნათია ფუტკარაძე 
დოქტორი 

/ივ.ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

მესამე დიათეზის ზმნათა კონსტრუქციისათვის 

მეგრულში 

ვეყრდნობით რა მოსაზრებას, რომ გრამატიკაשი გრამატიკულ 
ერთეულთა კლასიფიცირება უნდა მოხდეს არა სემანტიკური, არამ-
ედ ოდენ გრამატიკული – მორფოსინტაქსურად მარკირებული კატე-
გორიებით (არნ. ჩიქობავა, დ. მელიქიשვილი), მეგრულ ზმნურ ფორ-
მათა שესწავლისას ვიხელმძღვანელეთ დიათეზათა მორფოსინტაქ-
სური კლასიფიკაციის ინდუქციური კვლევის პრინციპებით, რომე-
ლიც ჯერ კიდევ 1978 წ. დ. მელიქიשვილის მიერ იქნა שემუשავებული.  

მესამე დიათეზის მეგრული ზმნები სემანტიკურად სტატიკუ-
რია; მოქმედების აღმქმელ-განმცდელი პირი მიცემით ბრუნვაשია 
დასმული. ეს კი გამორიცხავს მესამე დიათეზის R‐Ø და R-უ/ე(ნ) 
სტრუქტურის ფორმათა დამთხვევას I‐II დიათეზის მსგავსი 
სტრუქტურის ზმნებთან. (1) მესამე დიათეზაשი שედის ისეთი 
ზმნური ფორმები, რომელთაც აქვთ დატიური კონსტრუქცია: 
ზმნით გამოხატული მოქმედების აღმქმელ-განმცდელი ბრუნვა-
უცვლელი პირი, სუბიექტურ წყობაשი, უგამონაკლისოდ, მანის 
რიგის პირის ნიשნებით არის გამოხატული (მ-იჸორს მაdat თინა 
„მიყვარს მეdat ის“...); (2 )მესამე დიათეზის ყველა ზმნის ორპირიან 
ფორმაשი მეორე აქტანტი, რომელიც არ არის მოქმედების 
აღმქმელ-განმცდელი, პირველ, მესამე და მეოთხე სერიებשი 
სახელობითი ბრუნვის ნიשნით, ხოლო აორისტשი მოთხრობითი 
ბრუნვის ნიשნით იქნება გაფორმებული. მაგ., „ქიმმაשქირინ 
ოჭკუმალ-ქ მომשივდა (მეdat) საჭმელმა” მეზობელს ჸუდე-ქ 
ვაკეთინუ „მეზობელს სახლმა ვერ გაეკეთა” და სხვ. 



  324

სტრუქტურული თვალსაზრისით, მესამე დიათეზაשი ორი 
სტრუქტურა გვხვდება, ორივე მანის რიგის პირის ნიשნებითაა 
მარკირებული: R‐th.s.‐Ø (მიჸორს „მიყვარს“) და R‐th.s.-უ/ე(ნ) 
(მოჭიჭარუ(ნ) „მეპატარავება“, ოჭიფარუ(ნ) „ევიწროვება“, 
აბაზე(ნ) „שეუძლია ცემოს“, აბათილინე(ნ) „שეუძლია გააბათი-
ლოს“, აბათქე(ნ) „שეუძლია ცემოს/დაბეთქოს“...);  

სემანტიკურად, მესამე დიათეზის ყველა ზმნა שეიწყობს ინაქ-
ტიურ სუბიექტს, სუსტი ნებელობის მქონე მოქმედების აღმქმელ-
განმცდელ პირს. שინაარსობრივად ამითაც განსხვავდება მესამე 
დიათეზის ყველა ზმნა პირველი და მეორე დიათეზის ზმნათაგან. 

Natia Putkaradze 

PhD 

 /Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

TOWARDS THE CONSTRUCTION OF THE 3RD DIATHESIS  

IN MEGRELIAN 

Taking into account the point of view according to which the classifi‐
cation of the grammatical units should be performed with only the gram‐

matical – morphologically and syntactically marked criteria, instead of se‐
mantical ones (Arn. Chikobava, D. Melikishvili), I have decided to classify 
Megrelian verb forms within the boundaries of morpho‐syntactic category 
of Diathesis, that includes the research inductive methods and was deve‐
loped by D. Melikishvili in 1979. 

The third Diathesis contains stative verbs. The perceiver person/agent 
is marked with the markers of the dative case, and accordingly, it is mar‐

ked by the personal markers of m’s row. In the 3rd Diathesis we have both 
structures: R-Ø and R‐u/‐e(n). Though the structures with their general 
endings look similar to verbs of the 1st and the 2nd Diathesis, because of 
the personal markers of m-s row the structures of the third group/con‐
struction will never coincide with the verb structures of the 1st and the 2nd 
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constructions (which are always marked with the personal markers of v’s 
row). In the third Diathesis I locate the verb forms with the permanent dati‐
ve construction. The perceiver/agent, as a rule, is a person, who apprehends 
the action that is expressed by the verb form. It is marked always with the 
markers of the dative case, and never changes its case in the all available se‐
ries: მიჸორს მა თინა [mi’ors ma tina] “Idat love himnom”, etc.  

The second actant/argument of the construction of the 3rd Diathesis 
is not the perceiver of the action; in the 1st, 3rd and 4th series it is marked 
with the markers of the nominative case, as for the Aorist, the second ac‐
tant/argument will be marked with the markers of the ergative case (in 
the 2nd series). e.g.: ქიმმაשქირინ  ოჭკუმალ-ქ [kimmaškirin ozēumal‐

k] “I am hungry (literally: the food make me houngry”, მეზობელს 
ჸუდე-ქ ვაკეთინუ [mezobels ‘udek vaḓetinu] “the neighbor could not 

make/build the house (literally: the houseerg could not be built to neig‐

hbor”, etc. 
The person, who is the perceiver of the action expressed by the verb, 

is always marked with the markers of the m’s row and always is in the da‐
tive case. As we mentioned above, in the 3rd Diathesis we have both struc‐
tures: R-Ø (მუკოჩანს [muḓozans] “is binded”) and R‐u/‐e(n) 
მოჭიჭარუ(ნ) [mozizar-u(n)] “It seems small to me”, აბაზე(ნ) [abaz-

e(n)] “he can beat her”, etc. Though these structures with their general 
endings look similar to verbs of the 1st and the 2nd Diathesis, BUT because 
of the personal markers of m-‘s row the structures of the third group/con‐
struction will never coincide with the verb structures of the 1st and the 2nd 
constructions (which are always marked with the personal markers of v-‘s 
row). 

Semantically, all the verbs of the 3rd Diathesis are connected with the 
inactive perceiver person, who involuntarily feels the action expressed in 
the verb form. On the semantic level this factor is the main distinctive 
marker of the 3rd Diathesis compared with the 1st and the 2nd ones. 
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სოფიო ქადაგიשვილი  
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
/თბილისი/საქართველო 

ეთნიკურობის პერცეფცია „წმ. აბო თბილელის წამებასა“ 

და „წმ. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“ 

ქართული ჰაგიოგრაფია, რომელიც ღრმა ისტორიზმით გამო-
ირჩევა, წარმოადგენს განსაკუთრებულ ისტორიულ წყაროს ეთნი-
კურობის საკითხების שესწავლისათვისაც. 

ეთნიკურობის გამომხატველი ტერმინების სიუხვე და წყარო-
თა ავთენტურობა გვეხმარება კარგად გავიაზროთ აღნიשნული სა-
კითხი. ეთნიკურობის ფენომენის რეპრეზენტაციის თვალსაზ-
რისით ქართულ ჰაგიოგრაფიაשი שესაძლებელია გამოვყოთ რამ-
დენიმე ეტაპი. პირველი, რომელიც ხასიათდება რელიგიის საკი-
თხის წინ წამოწევით და მისი დაცვით, მეორე: გარდამავალი პერი-
ოდია, რომელიც ერთგვარი მდგრადობით ხასიათდება, თუმცა 
ქართულ ჰაგიოგრაფიაשი ამ დროს უკვე שეინიשნება ეთნიკურობის 
გამომხატველი ტერმინების მოჭარბება და ეროვნული იდეალების 
კონტურების გამოსახვა. მესამე ეტაპი, კი ეროვნული იდეალების 
განვითარებით და მათი წინა პლანზე წამოწევით ხასიათდება. 

მოხსენების მიზანი ქართულ ჰაგოგრაფიის სწორედ ამ გარ-
დამავალ პერიოდზე, კერძოდ კი, VIII-X საუკუნეების ძეგლებზე 
დაკვირვებაა. ამიტომ კვლევის ფოკუსשი მოექცა „წმ. აბო თბილე-
ლის წამება“ და „წმ. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“, რომელთა 
ლიტერატურულ თუ წყაროთმცოდნეობით ღირებულებაზე ბევრი 
თქმულა თუ დაწერილა. ამჯერად მე ყურადღებას გავამახვილებ 
დასახელებულ ძეგლებשი ეთნიკურობის გამომხატველ ტერმი-
ნებზე, რომელნიც განსხვავებით წინა პერიოდის ჰაგიოგრაფიული 
ტექსტებისა, უფრო მეტად გამოკვეთს ჩვენ-ჯგუფს. აღნიשნულ 
ძეგლებשი ეთნიკურობის ამსახველი ტერმინების שინაარსის ცვლი-
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ლება, ცხადია, ქართულ ერთობაשი שიდა სოციალური ბმების პერ-
ცეფციების აღქმის ცვლილებაზე მეტყველებს. სწორედ ამიტომ 
არის საინტერესო დავაკვირდეთ ეთნიკურობის გამომხატველ 
ტერმინებს დასახელებულ ჰაგიოგრაფიულ ძეგლებשი. 

Sopio Kadagishvili 

PhD student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

ETHNIC PERCEPTIONS ACCORDING TO THE MARTYRDOM  

OF ST. ABO OF TIFLIS AND VITA OF ST. GREGORY OF KHANDZTA 

The most  available of Georgian hagiographical monuments  are  aut‐

hentic sources; they are characterized by deep historicism and among the 

other evidences contain many terms representing ethnic perception of me‐

dieval Georgian  community. Accordingly, Georgian hagiography  is  relable 

source for study ethnic phenomenon. 

The research reveals that  in the hagiographical texts three phases  in 

representing  phenomenon  of  ethnicity  can  be  traced.  The  first  one  hig‐

hlights the issue of religion, the second is transitional and marked with in‐

terest to collective cultural identity in general, i.e. ethnicity, while the last 

one is marked with development of national ideas and their advancement. 

In  the paper  two monuments of Georgian hagiography, namely,  the 

Martyrdom of Saint Abo of Tiflis (8th c) and Vita of Saint Grigol of Khandzta 

(10thc)  are  studied with  the purpose  to  reveal  the data  reflecting  ethnic 

perceptions  of  medieval  Georgian  community.  Both  these  monuments 

contain valuable  information on ethnicity. They reflect the changes which 

occurred in Georgian community regarding the perception of ethnic bonds. 
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ოქტაი ქაზუმოვი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ქართული საგალობლებისა და  
აზერბაიჯანული მარსიების შეპირისპირებითი ანალიზი  

(გლოვის ჟანრი) 

გარდაცვლილის გლოვას ყოველი ერის ისტორიაשი და ადათ–
წესებשი მნიשვნელოვანი ადგილი უკავია. გლოვის ჟანრი უძველესი 
და, ამდენად, ფოლკლორული წარმოשობისაა. აღნიשნულ ნაשრომ-
 ობაשი ჩვენ გვაინტერესებს გლოვის არა ფოლკლორული წარმოש
(ეს საკითხი დამუשავებულია ამირან არაბულისა და ლელა მახაუ-
რის სადისერტაციო ნაשრომებשი), არამედ გლოვის რელიგიური 
გამოხატვის თავისებურებები (მსგავსება-განსხვავებები) ქრისტი-
ანულ და მუსლიმურ სამყაროשი, კერძოდ კი, განვიხილავთ ქარ-
თულ და აზერბაიჯანულ სასულიერო ლიტერატურაשი მოწამე 
წმინდანთა დატირებებს, რისთვისაც მივმართავთ კომპარატივის-
ტიკულ-ტიპოლოგიურ ანალიზს. უნდა აღინიשნოს, რომ კ. კეკელი-
ძის שემდეგ ქართულ სასულირო ლიტერატურაשი გლოვის საკითხი 
არავის უკვლევია, გარდა ამისა, აზერბაიჯანული სასულიერო ლი-
ტერატურაც ერთგვარად უცხოა ქართული სამეცნიერო საზოგა-
დოებისთვის (მით უმეტეს, რომ მისი კვლევა აზერბაიჯანשიც 
ფრაგმენტულია). 

ნაשრომשი მოყვანილია იოანე მინჩხის, თეოფანე გრაპტოსის 
საგალობლების ეფრემ მცირისეული და სხვ. თარგმანები და שე-
დარებულია აზერბაიჯანელი მარსია-ნოჰების ავტორებს – მუჰა-
მად ფიზულის, კასიმ ბეგ ზაქირს, აბასყული აღა ბაქიხანოვს, სეიდ 
აზიმ שირვანელს, ნათავანს, რაჯისა და სხვებს. გამოკვეთილია 
გლოვის გამოხატვის, წმინდანთა ღვაწლის წარმოჩენის, მათი მა-
წამებლების დაკნინების მაგალითები.  
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Oktai Kazumov 

PhD Student 

/ Tsu Shota Rustaveli Institute of Georgian literature/ 

Tbilisi/ Georgia 

COMPARATIVE ANALYSIS  

OF GEORGIAN CHANT AND AZERBAIJANI MARSYAS  

(Mourning as a Genre) 

The mourning over the deceased has an important place in the history 

and customs of every nation. The mourning genre is ancient and, therefo‐

re, of folkloristic origin. In this work we are not interested in the folkloristic 

origins of mourning  (this  issue was  studied  in  the  PhD  thesis by Amiran 

Arabuli and Lela Makhauri), but  in  the  features of religious manifestation 

of  mourning  (similarities  and  differences)  in  the  Christian  and  Muslim 

world,  in particular, we consider the mourning over martyr saints  in Azer‐

baijan  and  Georgian  ecclesiastical  literature  in  comparative‐typological 

analysis. It should be noted that After K. Kekelidze, nobody in the Georgian 

ecclesiastical literature has ever studied the issue of mourning as a genre. 

In  addition, Azerbaijani ecclesiastical  literature  is  somehow unfamiliar  to 

the Georgian scientific society (what is more, the research of this question 

is fragmental in Azerbaijan). 

In  the work  the  translations  of  Ioanne Minchkhy’s  and  Theophane 

Graptos’ chants, done by Efrem Mtsire and others, are presented  in com‐

parative analysis with Azerbaijani authors of marsya‐nohebi _ Mohammad 

Fizuli, Qasim Beg Zakir, Abbasqulu Agha Bakikhanov, Seyd Azim Shirvannel, 

Natavan, Raaj and others. The examples of expressing mourning, presen‐

ting saints’ merits and diminishing of their tormentors are presented. 
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ლანა ქარაია 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

თანამედროვე მუზეუმი და მისი აუდიტორია – 

პრობლემები და განვითარების გზები  

უკანასკნელი ათწლეულების წლის მანძილზე მუზეუმის როლ-
მა მნიשვნელოვანი ტრანსფორმაცია განიცდა, რაც „რაღაცისთვის 
არსებობიდან ვიღაცისთვის არსებობამდე“ (სტეფან ე. ვეილი) ანუ 
– კოლექციებზე ფოკუსირებიდან აუდიტორიაზე ფოკუსირებაשი 
აისახა, რამაც თავის მხრივ שესაბამისი გავლენა მოახდინა 
თანამედროვე მუზეუმის მისიასა და მენეჯმენტის სტრატეგიულ 
განვითარებაשი. ICOM-ის (მუზეუმების საერთაשორისო საბჭო) გა-
ნახლებული განმარტების თანახმად „მუზეუმი წარმოადგენს არა-
მომგებიან, მუდმივ და ღია ინსტიტუციას, რომელიც ზრუნავს სა-
ზოგადოების განვითარებაზე: აგროვებს, იცავს, იკვლევს, ინტერ-
პრეტაციას უკეთებს და გამოფენს კაცობრიობის მატერიალურ და 
არამატერიალურ მემკვიდრეობას საზოგადოების განათლებისა 
და სიამოვნების მინიჭების მიზნით“.  

მუზეუმების თანამედროვე როლისა და მისიის שესასრულებ-
ლად აუცილებელია სხვადასხვა ტიპისა და ასაკის აუდიტორიის 
(მათ שორის ששმ პირები, მიგრანტები, ეთნიკური უმცირესობა, ოჯ-
ახები, ასაკოვანი ადამიანები და სხვ.) მოტივაციისა და მოთხოვნების 
-ესწავლა და ანალიზი – აუდიტორიის განვითარება, რომელიც მუש
ზეუმს საשუალებას აძლევს ეფექტური კომუნიკაცია მოახდინოს და 
გრძელვადიანი ურთიერთობა დაამყაროს საკუთარ ვიზიტორთან.  

მოხსენებაשი განხილული იქნება მუზეუმის როლისა და მარ-
თვის ევოლუციის, მუზეუმის აუდიტორიის ტიპების, პრობლე-
მებისა და განვითარების საკითხები მსოფლიოს რამდენიმე 
წარმატებული მუზეუმის მაგალითის საფუძველზე.  
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CONTEMPORARY MUSEUM AND IT’S AUDIENCE –  

PROBLEMS AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES 

In the last decades museum has seen a gradual transformation from 

“Being about something to Being for somebody: (Stephen E. Weil), i.e. 

from collections‐focused to becoming audience‐centred institutions, which 

on its own influenced the development of the mission and management of 

21st century museum. According to the definition by ICOM (International 

Council of Museums) “A museum is a non‐profit, permanent institution in 

the service of society and its development, open to the public, which ac‐

quires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and 

intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of 

education, study and enjoyment”. 

In order to efficiently implement the contemporary role and mission 

of the museum it is necessary to understand the motivation and needs of 

different audience (including those with special needs, non‐visitors, mig‐

rants, ethnic minorities, families, older people etc.) – audience develop‐

ment what allows museums to better reach current and potential visitors, 

effectively communicate and develop stronger on‐going relationships with 

its audience.  

The paper will overview issues regarding the evolution of museum ro‐

le and management, types of museum audience, problems and develop‐

ment perspectives based on the examples of several successful museums 

in the world.  



  332

მიხეილ ქართველიשვილი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება 

საეკლესიო წმინდა ნაწილების  

ეკლესიაში დაბრუნების საკითხისადმი 

(XX საუკუნის 40‐50-იანი წლები) 

საბჭოთა საქართველოს שესწავლისას განსაკუთრებულ ინტე-
რესს იწვევს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტო-
რიიდან ცალკეული ფაქტების სიღრმისეული שესწავლა, მიუხე-
დავად იმისა, რომ პოსტსაბჭოთა ისტორიოგრაფიაשი ამ კუთხით 
ბევრი გაკეთდა სრულიად აשკარაა, რომ ახალი წყაროების გამოვ-
ლენა და მათი ახლებური ინტერპრეტაცია ძალიან ბევრ საკითხს 
მოჰფენს ნათელს. 

საბჭოთა პერიოდის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლე-
სიის ისტორიაשი ერთ-ერთ უმნიשვნელოვანეს საკითხს წარმოად-
გენს, წმინდა დიდმოწამე არგვეთის მთავრების დავითისა და კონ-
სტანტინეს წმინდა ნაწილებთან დაკავשირებული საკითხი. ისტო-
რიოგრაფიიდან კარგად არის ცნობილი, რომ მოწამეთას ეკლესი-
იდან სასულიერო წარმომადგენლების პროტესტის მიუხედავად 
წმ. დავითისა და კონსტანტინეს ნეשტები ამოასვენეს და გადაიტა-
ნეს ქუთაისשი, სადაც ხალხს არწმუნებდნენ, რომ ისინი არავი-
თარი წმინდანები არ იყვნენ. ათეისტურად განწყობილმა ბრბომ 
წმ. დიდმოწამეთა წმინდა ნაწილები ანტირელიგიური პროპაგან-
დისათვის გამოიყენა.  

მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა რელიგიურმა პოლი-
ტიკამ რამდენამდე ლიბერალიზაცია განიცადა. ცენტრალური ხე-
ლისუფლება დათანხმდა რუსეთשი მოწვეულიყო საეკლესიო 
კრება, რომელმაც ახალი პატრიარქი აირჩია, გარდა ამისა გაიხსნა 
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მოსკოვის სასულიერო სემინარია-აკადემია. რუსეთის ეკლესიას 
დაუბრუნდა სიწმინდეები, რომლებიც მანამდე მუზეუმებשი იყო 
გადატანილი, ყოველივე ამან ქართველ სასულიერო იერარქებს 
იმედი გაუჩინა, რომ שესაძლებელი იქნებოდა წმინდა დავით და 
კონსტანტინეს ნეשტების მოწამეთას ეკლესიაשი დაბრუნება. 

აღნიשნული საკითხი სამეცნიერო ლიტერატურაשი რამდენადმე 
ფრაგმენტულად არის שესწავლილი, უკანასკნელ წლებשი ამ 
საკითხს ორი საინტერესო პუბლიკაცია მიუძღვნა ისტორიის მეც-
ნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა ელდარ ბუბულაשვილმა, რო-
მელმაც ჯერ გამოაქვეყნა საქართველოს საპატრიარქოს არქივשი 
დაცული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, იმხა-
ნად ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტის ეფრემ II-ის საინტე-
რესო მოგონება ამ საკითხთან დაკავשირებით, ხოლო שემდგომשი 
კვლავ საპატრიარქოს არქივის მასალებზე დაყრდნობით საკითხ-
ით დაინტერესებულ სამეცნიერო და ფართო საზოგადოებას გააც-
ნო ამ საკითხის საინტერესო და მანამდე უცნობი დეტალები. გარ-
და ამისა ამ საკითხს שეეხო ასევე ისტორიის დოქტორი ლევან 
ტყეשელაשვილი თავის ბროשურაשი მოწამეთას ეკლესიის שესახებ. 
დიდმოწამე დავით და კონსტანტინეს წმინდა ნაწილების მოწამე-
თას ეკლესიაשი დაბრუნების ფაქტს ერთი ფრაზით ეხმაურება ამე-
რიკელი ქართველოლოგი სტივენ ჯონსიც. 

ნაשრომის მიზანია שესწავლილ იქნეს როგორც საკითხის წი-
ნაპირობა თუ რა მიზეზებით იყო განპირობებული ხელისუფლების 
დამოკიდებულების ცვლილება, რა კონკრეტულ მიზნებს ისახავდა 
იგი, გარდა ამისა გვსურს ახლად მიკვლეული საარქივო დოკუმენ-
ტებზე დაყრდნობით გავარკვიოთ საბჭოთა საქართველოს ხელი-
სუფლების დამოკიდებულება დავით და კონსტანტინეს წმინდა 
ნაწილების მოწამეთას ეკლესიაשი დაბრუნებასთან დაკავשირებით. 
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THE ATTITUDE OF SOVIET GEORGIAN GOVENEMENT TOWARDS 
THE RETURN OF THE HOLY RELICS 

(40‐50s of Twentieth Century)  

In the process of research of Soviet Georgia the special interest causes 

the  intense  research of  the  facts  from  the history of Georgian Orthodox 

Church. Despite  the great work which was conducted  in Soviet historiog‐

raphy, revealing the new sources and their new interpretation will cast the 

light on many issues. 

In the history of Georgian Orthodox Church during the Soviet era, the 

major importance has the issue of Holy Relics of St. David and Constantine 

– the princes of Argveti (province in Western Georgia). It is well‐known fact 

from historiography  that, despite of protest of Orthodox clerics,  the Holy 

Relics were brought from the church of Motsameta, were these relics were 

preserved during centuries, to Kutaisi. In Kutaisi the Bolshevik officials per‐

suaded the population that St. David and Constantine were not saints and 

these Holy Relics were fraud. The crowd of atheists used these Holy Relics 

for atheistic propaganda. 

After the World War II the atheistic propaganda became more liberal. 

The Kremlin authorities agreed to summon the ecclesiastic council  in Rus‐

sia  to elect  the new patriarch and  to open  the Theological Seminary and 

Academy. The Holy Relics were returned to the Russian church, which were 

scattered in different museums before that. This fact gave rise to the hope 

among Georgian clerics regarding the return of the Holy Relics of St. David 

and Constantine to Motsameta church. 
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This issue is scarcely studied by scholars. Recently the two articles we‐

re dedicated  to  this  very  issue by historian Eldar Bubulashvili who  firstly 

published  the  interest memoir of  than  the metropolitan of Kutatis‐Gaenati 

Ephrem the II, preserved in archive of Georgian Patriarchate. After the publi‐

cation of this document he researched and presented the various unknown 

details concerning these Sacred Relics of St. David and Constantine. Historian 

Levan Tkeshelashvili also reviewed the return of Holy Relics of St. David and 

Constantine in his brochure about the church of Motsameta. American histo‐

rian Stephen Jones also briefly reviewed this historical event. 

5. The aim of this paper is to research the circumstances which caused 

the changing attitudes of Bolshevic officials towards the Holy Relics: What 

was the reason and purpose of these transforming attitudes; and we also 

want to find out the attitude of Soviet Georgian Govenement towards the 

return of Holy Relics of St. David and Constantine.  
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მამუკა ქაფიანიძე 
დოქტორი 

/საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, 
სიმონ ჯანაשიას სახ. საქართველოს მუზეუმი/  

თბილისი/საქართველო 

ზურაბ კობიაშვილის უცნობი კოლექცია 

საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში* 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, სიმონ ჯანაשიას სახე-
ლობის საქართველოს მუზეუმს 1926 წელს שეემატა უძვირფასესი 
კოლექცია საბრძოლო იარაღისა და ბუდისტური ნივთების სახით, 
რომელიც ეკუთვნოდა კერძო კოლექციონერს, პოლკოვნიკ ზურაბ 
სიმონის ძე კობიაשვილს.  

ზურაბ კობიაשვილს სამხედრო სამსახურის დროს ხשირად უწ-
ევდა მოგზაურობა ევროპისა და აღმოსავლეთის ქვეყნებשი. იგი 
იარაღის კარგი მცოდნე და שემფასებელი იყო. წლების განმავლო-
ბაשი მან שეაგროვა მეტად ფასეული კოლექცია, როგორც მხატვრუ-
ლი, ისე ისტორიული მნიשვნელობით. 1924 წელს იგი მეუღლესთან 
ერთად დაბრუნდა თბილისשი და გადაწყვიტა საკმაოდ დაბალ ფა-
სად 8500 მანეთად მიეყიდა კოლექცია (184 იარაღი და 207 ბუდის-
ტურ-ინდუისტური ნივთები) მუზეუმისთვის. მუზეუმის მცირე 
სამეცნიერო საბჭომ (გ. ჩუბინაשვილი, გ. ჩიტაია, გ. გრინევსკი) 
უსახსრობის გამო კობიაשვილს უარი უთხრა. არსებობდა რეალური 
საשიשროება კოლექციიდან კულტურული მემკვიდრეობის ბევრი 
მნიשვნელოვანი ძეგლის საზღვარგარეთ გადინებისა. ამიტომ რამ-
დენიმე თვეשი სამეცნიერო საბჭო კვლავ მიუბრუნდა აღნიשნულ 
საკითხს (ნ. ყიფიანი, გ. ჩიტაია, გ. שევარდნაძე). 1926 წლის ივნისის 

                                                            
* კვლევა განხორციელდა שოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით YS‐2016‐32. პროექტის სახელწოდე-
ბა: „ეთნოკულტურული მემკვიდრეობის ნიმუשები საქართველოს ეროვ-
ნულ მუზეუმשი – ზურაბ კობიაשვილის უცნობი კოლექცია“. 
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თვეשი שედგა שეთანხმება ერთის მხრივ მუზეუმის დირექტორს ალ. 
ჯანელიძესა და მეორეს მხრივ ზ. კობიაשვილს שორის. ხელשეკრუ-
ლების თანახმად იარაღისა და ბუდისტური კოლექცია გადავიდა 
მუზეუმის საკუთრებაשი. თავის მხრივ მუზეუმი ვალდებულებას იღ-
ებდა მის მიერ ნაყიდ კოლექციაשი ზურაბ და თამარ კობიაשვილე-
ბისთვის გადაეხადა 15000 მანეთი ოქროთი. მუზეუმმა ამ თანხის 
დაფარვა, მხოლოდ მეცხრე წელს, 1935 წლის ბოლოსთვის שეძლო. 

წარმოდგენილი იქნება კოლექციაשი დაცული საბრძოლო იარ-
აღების კლასიფიკაცია, მემორიალური ნივთების (გიორგი სააკა-
ძის, ჰაჯი მურატისა, გენერალ ლინევიჩის თოფები, გირეის მუზა-
რადი, მეიარაღე ანდრეა ფერარას და საამ კობიაשვილის ხმლები, 
ასევე ალექსანდრე ბატონიשვილის ნაჩუქარი ცხენის მოსარ-
თავები) წარმომავლობა და ზურაბ კობიაשვილის ბიოგრაფიული 
მონაცემები, რომელიც კვლევის საგანი არასდროს გამხდარა.  

Mamuka Qapianidze 

PhD  

/Georgian National Museum, S. Janashia Museum of Georgia/ 

Tbilisi/Georgia 

UNKNOWN COLLECTION OF ZURAB KOBIASHVILI 

IN THE NATIONAL MUSEUM OF GEORGIA* 

In 1926 National Museum of Georgia. Simon Janashia Museum of Ge‐

orgia acquired the precious collection of weapons and Buddhistic objects, 

which belonged to a private collector, colonel Zurab Kobiashvili. 

Zurab Kobiashvili, while in the military service, often travelled to Eu‐

rope and oriental countries. He was an expert and perfect connoisseur of 

                                                            
* The research was implemented at the financial support of Shota Rustaveli Natio‐

nal  Science  Foundation  YS‐2016‐32.  The  project  title  is:  “Specimens  of  Ethno‐

cultural Heritage  in the National Museum of Georgia – The Unknown Collection 

of Zurab Kobiashvili” . 
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arms. During these years he managed to gather a very valuable collection, 

both of artistic and historic significance. In 1924 year he returned to 

Tbilisi together with his spouse and decided to sell his collection (184 wea‐

pons and 207 Buddhist –Hinduist objects) for a rather low price , 8500 

rubles, to a Museum. The small scientific council of the Museum (G.Chu-

binashvili, G.Chitaia, G.Grinevsky) refused to buy this collection because 

of scarcity of Museum resources. There was a real danger of leakage abro‐

ad of many important monuments of cultural heritage. Therefore, several 

months later the scientific council of the Museum returned to this issue 

(N.Kipiani, G.Chitaia, G. Shevardnadze). In June 1926 the agreement was 

achieved between Al.Janelidze, director of the Museum, from one side, 

and Z.Kobiashvili, from the other. According to the agreement the weapon 

collection and Buddhist objects passed into the ownership of the Muse‐

um. On its turn, the Museum was obliged to pay to Zurab and Tamar Kobi‐

ashvili 15000 rubles, in gold for the collection purchased by it. The Muse‐

um had paid the sum only during the nine years, by the end of 1935 year. 

Classification of the weapons of the collection, origin of memorial ob‐

jects (guns of Giorgi Saakadze, Hadji Murad, general Linevich; helmet of 

Girey, swords of weapon makers Andrea Ferrera and Saam Kobiashvili, as 

well as horse decorations bestowed by prince Alexnader) and biographical 

data of Zurab Kobiashvili, which has never been the subject of study, will 

be presented.  
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მაგული ღამბაשიძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
/თბილისი/საქართველო 

„შეუძლია“ მოდალური ზმნის 

ფუნქციურ-სემანტიკური ანალიზი ქართულში 

ქართულ ენაשი დინამიკური, שესაძლებლობის მოდალობის 
სემანტიკის გამოხატვა „ძალ“ ძირს უკავשირდება. 

როგორც ცნობილია, ძველ ქართულს გარკვეულ שემთხვევებ-
-ინაარსის ორგანულად გამოხატვა და ამიש ი უჭირდა ზმნურიש
სთვის პერიფრასტულ წარმოებას მიმართავდა, რომელიც שემდეგ 
ორგანულმა წარმოებამ שეცვალა. დინამიკური მოდალობის 
გამომხატველი „ძალ-უც“ ზმნაც ძველ სამწერლობო ქართულשი 
თავდაპირველად რთული ზმნით იყო წარმოდგენილი, რომელიც 
დაახლოებით IX საუკუნიდან ორგანულმა „უძლავს“ ფორმამ ჩა-
ანაცვლა, ხოლო X საუკუნიდან ამ მნიשვნელობით „שეუძლია“ ზმნა 
გამოიყენება. ეს ცხადად ჩანს სახარების სხვადასხვა რედაქციის 
  . ედარებისასש

ამგვარად, აღნიשნულმა მოდალურმა ზმნამ განვითარების 
-ეუძლია. ფორმობש < ემდეგი გზა განვლო: ძალ-უც > უძლავსש
რივი ცვლილების მიუხედავად „שეუძლია“ ზმნის სინტაქსური 
კონსტრუქცია არ שეცვლილა.  

აღსანიשნავია, რომ დინამიკური სემანტიკის გამოსახატავად 
ობიექტური წყობის „שეუძლია“ ზმნა დასტურდება სამივე პირისა 
და ორივე რიცხვის ფორმით.  

ძველ ქართულשი ამ სტატიკურ ზმნას როგორც აღწერითი 
(ძალ-უც), ისე ორგანული (უძლავს) წარმოებისას უჭირს მწკრივთა 
წარმოება, „שეუძლია“ ზმნა კი მწკრივთა წარმოების თვალსაზრი-
სით უფრო პროდუქტიულია. ის დასტურდება ყველა მწკრივის 
ფორმით, გარდა მესამე კავשირებითისა. თუმცა უნდა ითქვას ის-
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იც, რომ ზოგიერთ მწკრივשი „שეუძლია“ ზმნას არ მოეპოვება 
ყველა პირისა და რიცხვის ფორმა. 

რაც שეეხება „שეუძლია“ ზმნის სემანტიკას, ის დასტურდება 
როგორც „ნეიტრალური“, ისე – „სუბიექტზე ორიენტირებული“ 
მოდალობის გამომხატველ კონტექსტებשი, როგორც დადებითი, 
ისე – უარყოფითი კონოტაციით. საשუალ ქართულשი „שეუძლია“ 
ფორმის პროდუქტიულობა თანდათან იზრდება. თანამედროვე 
ქართულשი აღნიשნული მოდალური ზმნა წარმოადგენს שესაძლებ-
ლობის სემანტიკის გამომხატველ ძირითად საשუალებას.  

Maguli Ghambashidze 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

FUNCTIONAL-SEMANTIC ANALYSIS 

OF MODAL VERB “SHEUDZLIA” IN GEORGIAN LANGUAGE 

The  semantic  of  dynamic modality  (modality  of  ability)  in Georgian 

language is connected to the root “dzal” (power).  

As it is known, sometimes it was difficult to make simple forms of the 

verb in Old Georgian language. In such cases the language used descriptive 

forms of  the verb,  though  later  it was  changed by  the  simple  formation. 

The  verb  “dzal‐uts” which  expressed  the dynamic modality  firstly  in Old 

Georgian  language  was  presented  by  the  descriptive  form,  which  was 

changed by the simple form “udzlavs” at about ninth century, but from the 

tenth century we have had the form “sheudzlia” to express this semantic. 

This is obvious when we compare the redactions of Gospel.  

Thus  this  modal  verb  developed  in  such  way:  “dzal‐uts”>“udzlav‐

s”>“sheudzlia”. We should mention that despite of the formal changes this 

verb has kept the primary syntactic construction.  

It is important that the verb of objective structure (“sheudzlia”) is con‐

firmed by the forms of the three persons and two numbers.  
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In Old Georgian  language  it  is hard for this static verb to make tense 

paradigms of descriptive (“dzal‐uts”) and simple (“udzlavs”) forms as well. 

As  for “sheudzlia”,  it  is not more productive  in Old and Middle Georgian 

languages, but it is characterized by the variety of tenses in Modern Geor‐

gian language.  

As  for  the  semantic  of  “sheudzlia”  it  is  confirmed  in  the  contexts 

which express the “Neutral” and “Subject oriented” modality as well with 

positive and negative connotations. The productivity of “sheudzlia” grows 

in Middle Georgian language and it is the main expression of dynamic mo‐

dality in Modern Georgian Language.  
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ხათუნა ყანდაשვილი 
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი/ 

თბილისი/საქართველო 

საზოგადო არსებითი სახელის კუმშვის საკითხისთვის 

კახურსა და ფერეიდნულში 

სალიტერატურო ქართულსა და მის დიალექტებשი თანხმოვან-
ფუძიანი საზოგადო სახელები იკუმשება სამ ბრუნვაשი: ნათესაო-
ბითשი, მოქმედებითსა და ვითარებითשი. שეიძლება שეიკუმשოს რო-
გორც ერთმარცვლიანი, ისე ორი და ორზე მეტმარცვლიანი სიტყ-
ვები (რედუცირდება ა და ე ხმოვნები). 

მოხსენებაשი განვიხილავთ კუმשვა-უკუმשველობის საკითხს 
კახურსა და ფერეიდნულשი იმის მიხედვით, თუ რა მსგავსებას ან 
განსხვავებას გვიჩვენებენ ეს დიალექტები. ფერეიდნულשი ა და ე 
ხმოვნები უმეტეს שემთხვევაשი არ რედუცირდება ერთმარცვლიან, 
ორ და ორზე მეტმარცვლიან სიტყვებשი. ჩვენს საკვლევ მასალაשი 
გამოვლინდა שეკუმשული ფუძეებიც, ზოგჯერ ვხვდებით ერთი და 
იმავე ფუძის პარალელურ ფორმებს: მოზობელის // მოზობლის 

(ქ.დ.კ., მ. ბერიძე, ლ. ბაკურაძე, 2017, https://corpora.co) კუმשვა-
უკუმשველობის პარალელიზმი უპირატესად ორზე მეტმარცვლიან 
ფუძეებשი დასტურდება. მრავლობით რიცხვשი არ გვხვდება שე-
კუმשული ფორმები. სამეცნიერო ლიტერატურაשი ფუძეთა უკუმ-
 .(ვილიשდ. ჩხუბიანი) ველობა სპარსულის გავლენითაა ახსნილიש

უკუმשველი ფუძეები გვხვდება კახურשიც არა ისეთი სიხשი-
რით, როგორც ეს ფერეიდნულისთვისაა დამახასიათებელი. ეს მოვ-
ლენაც სპარსულის გავლენას მიეწერება: ჴმალით (ქ.დ.კ., მ. ბერიძე, 
ლ. ბაკურაძე, 2017, https://corpora.co). 

ქართულשი ერთმარცვლიან და ორზე მეტმარცვლიან ფუძეებ-
-ვის ფაქტი გვიანდელი მოვლენაა (თ. უთურשეკუმש ი ხმოვანთაש
გაიძე,  გ. გოგოლაשვილი). ძველ ქართულשივე დასტურდება ფუ-
ძეთა პარალელური ვარიანტები ძირითადად ორმარცვლიან წარ-
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მოქმნილ ფუძეებשი: საბელის // საბლისა, საზღუარის // საზღუ-
რისა (გ. გოგოლაשვილი). 

ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კახურსა და ფერეიდნულשი უკუმשველი 
ფორმების არსებობა სპარსული ენის გავლენით არ უნდა იყოს გა-
მოწვეული. აღნიשნული დიალექტების ვითარება გარკვეულ მსგავ-
სებას ავლენს ძველი ქართულის ვითარებასთან. 

Khatuna Kandashvili 

TSU Arn. Chikobava Institute of Linguistics/ 

Tbilisi/ Georgia 

ON SYNCOPE OF COMMON NOUNS 

IN KAKHETIAN AND FEREYDANIAN 

In  the  literary  Georgian  language  and  its  dialects  certain  vowels  in 

common nouns, the bases of which end in consonants are lost in the follo‐

wing cases: possessive,  instrumental and equative. Syncope may occur  in 

words having one, two or more syllables (the vowels a and e are lost).  

The paper deals with the issues of similarities and differences betwe‐

en Kakhetian and Fereydanian in terms of syncope. In Fereydanian, in most 

cases  the vowels a and e are not  lost  in words having one,  two or more 

syllables. In the research material we have also attested syncopated bases 

and sometimes we even find the parallel forms of the same base, e.g. mo‐

zobelis // mozoblis (GDC, M. Beridze, L. Bakuradze, 2017, https://corpora.‐

co). Such parallel forms are attested in bases with more than two syllables. 

In the plural, words are not syncopated. In the scientific literature unsynco‐

pated bases are explained by the influence of Persian (D. Chkhubianishvili).  

Unsyncopated bases can be found in Kakhetian as well but not as frequent‐

ly as it is typical to Fereydanian. This fact is also attributed to the influence of Per‐

sian, e.g. qmalit (GDC, M. Beridze, L. Bakuradze, 2017, https://corpora.co). 

In Georgian the loss of vowels in bases with one or more than two syl‐

lables  is  the  late phenomenon  (T. Uturgaidze, G. Gogolashvili). Even  in old 



  344

Georgian the parallel versions are mainly attested  in two‐syllable derivative 

bases, e.g. sabelis // sablisa, sazGuaris // sazGurisa (G. Gogolashvili). 

We think that the existence of unsyncopated forms  in Kakhetian and 

Fereydanian  is not conditioned by  the  influence of  the Persian  language. 

The situation of the said dialects shows some similarities with the situation 

of old Georgian.  
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 ამანაძეש ორენაש
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ტრანსნაციონალური გადაადგილებებისა და 
ბიოგრაფიების ლიტერატურა, 

როგორც ლიტერატურათმცოდნეობის ახალი გამოწვევა 

(ტერეზია მორას „ყოველდღიურად“ და 
ზაზა ბურჭულაძის „ტურისტის საუზმე“) 

გლობალური მიგრაციული პროცესების დაჩქარების კვალდა-
კვალ აქტუალური ხდება თანამედროვე ლიტერატურული პრო-
ცესების שეფასება ლიტერატურათმცოდნეობის პერსპექტივიდან, 
როდესაც ავტორები ამა თუ იმ მიზეზის გამო აქტიურად იცვლიან 
საცხოვრებელ ადგილებს და ნაწარმოებებს ქმნიან სამשობლოს 
დაკარგვისა და שეგუება/ვერשეგუების კრიტიკულ და ამავე დროს 
პროდუქტიულ დინამიკაשი. ისინი გამუდმებით რომანტიკულ უტ-
ოპიასა და ტრავმულ გამოცდილებას שორის მოძრაობენ და ეს გა-
მოიხატება წერის ტრანსნაციონალურ მანერაשი, რომელიც გულის-
ხმობს სხვადასხვაგვარ მრავალენოვნებას, იქნება ეს მიმღები ქვეყ-
ნის ენაზე დაწერილ ტექსტשი ჩართული მשობლიურ ენაზე დაწე-
რილი ტექსტები (იოკო თავადა), ასევე მიმღები ქვეყნის ენაზე და-
წერილ ტექსტებשი მשობლიური აზროვნების კვალი, გამოხატული 
იდიომებשი, მეტაფორებשი (ნინო ხარატიשვილი, ლევან ბერიძე). 

მოხსენებაשი ამ თემის გაשლას ვაპირებთ გერმანიაשი მცხოვ-
რები ორი ავტორის, რუმინელი ტერეზია მორასა და ქართველი 
ზაზა ბურჭულაძის რომანების მაგალითზე. ამ ორ რომანს აერთი-
ანებს ის ფაქტი, რომ ორივე ნაწარმოების პროტაგონისტი არაორ-
დინალური პიროვნებაა, რომლებმაც დატოვეს სამשობლო, მოხ-
ვდნენ ბერლინשი და ცდილობენ שეეგუონ რეალობას. მიუხედავად 
იმისა, რომ ამ ორ ავტორს წერის განსხვავებული მანერა და სამ-
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წერლო გამოცდილება აქვს, ბევრი საერთოც მოეძებნება, რომელ-
თაგან ამჯერად ჩვენთვის მნიשვნელოვანია – უხვი ციტატაცია, 
მათ שორის მשობლიური წიგნებიდან, კინოფილმებიდან, ლექსები-
დან. ეს მოვლენა ლინგვოკულტუროლოგიურ თუ ფსიქოსოცია-
ლურ კვლევებשი ცნობილია, როგორც „პრეცედენტის ფენომენი“ 
(იური კარაულოვი), მას უწოდებენ აგრეთვე ტერმინს Replikantia 
(პაველ დონეკი) და იგი שეიძლება ჩაითვალოს ლიტერატურაשი ინ-
ტერკულტურული კომუნიკაციის ერთ-ერთ საשუალებად. 

Shorena Shamanadze 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/  

Tbilisi/ Georgia 

THE LITERATURE OF TRANSNATIONAL MOVEMENT AND BIOGRA‐

PHIES AS A NEW CHALLENGE TO LITERARY STUDIES 
(Terezia Mora’s ‘AlleTage’ (‘All days’) and 

 Zaza Burchuladze’s ‘Tourist’s Breakfast’) 

In  the  footsteps of global migration processes  it becomes  important  to 

analyze modern literary processes in the context of literary studies; when aut‐

hors due to different reasons actively change living places and create works in 

the critical and at the same time productive dynamics of the loss of homeland 

and sense of coping/non‐coping. They permanently move between the roman‐

ticist utopia and traumatic experiences and  it  is expressed  in the transnational 

writing manner, which results in diverse multilingualism, be it texts in native lan‐

guage involved in the works written in the language of host country (Yoko Tava‐

da) or the tracks of native thinking in the texts written in the language of host co‐

untry, expressed in idioms, metaphors (Nino Kharatishvili, Levan Beridze).  

We intend to open the given topic in our report based on the example of 

novels by two authors, Romanian Terezia Mora and Georgian Zaza Burchulad‐

ze. These  two novels are  similar by  the  fact  that protagonists of both  literary 

works are extraordinary individuals who have left their homelands, have appea‐
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red in Berlin and are trying to cope with the reality. Despite the fact that these 

two authors have different writing manners and literary experience, they still ha‐

ve a lot in common, from which significant to us are the following – abundant ci‐

tations, amongst others, from native books, movies and poems. This can be con‐

sidered as the expression of intercultural communication in literature. 
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სოფია שამუგია 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

 სამეტყველო კოდების შერევის საკითხი 

სარფელი ლაზების მეტყველებაში 

უარყოფის კატეგორია უნივერსალურია, იგი ყველა ენაשი 
დასტურდება, მაგრამ მისი გამოხატვა სხვადასხვა ენობრივი მო-
ნაცემებით ხდება. ამ თვალსაზრისით ქართველური ენები, მიუხე-
დავად მათი საერთო გენეტური წარმომავლობისა, მსგავსებასაც 
გვიჩვენებენ და განსხვავებასაც.  

ლაზურსა და მეგრულשი უარყოფის გამოსახატავად ვა/ვარ 
„არ“/„არა“ ნაწილაკებთან ერთად გამოიყენება განუსაზღვრელო-
ბითი ნაცვალსახელებიც:  

ლაზ. მითხანი ვარ = ქართ. არავინ ეტიმ. „ვინც იქნება რომ, 
არა“ ზუსტად ვინმე არა;  
ლაზ. მითხანი ვამოხთუ = ქართ. არავინ მოვიდა ეტიმ. „ვინც 
იქნება რომ, არ მოვიდა“ ზუსტად ვინმე არ მოვიდა; 
მეგრ. მითინი = ქართ. „ვინმე“, ეტიმ. „ვინც იქნება რომ 
არა“; 
მეგრ. მითინი ვაèიდულენც = ქართ „არავინ ყიდულობს“, 
ეტიმ. „ვინც იქნება რომ, არ ყიდულობს“. 

სარფელი ლაზების ქართული მეტყველება საინტერესო მასა-
ლას იძლევა სამეტყველო კოდების שერევის თვალსაზრისით, რო-
ცა ისინი ქართულად მეტყველებენ, ლაზურისებურად გადმოს-
ცემენ უარყოფას: ვინმე არ მოვიდა, ქართული არავინ მოვიდა-ს 
ნაცვლად. 

 რაც שეეხება მეგრელების ქართულ მეტყველებას, ამ თვალ-
საზრისით განსხვავებას არ იძლევა და ქართულისებურ ვითარე-
ბას გვიჩვენებს. 
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Sofia Shamugia 

PhD student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

 THE QUESTION OF MIXING THE SPEECH CODES  

IN SARFELI LAZ’S SPEECH 

 The category of refusal is universal, it is proved in all languages but its 

expression  is based on different  language data.  In  this  regard Kartvelian 

languages, regardless of their common genetic origination, show as simila‐

rities as differences.  

 In the Laz and Megrelian languages, along with the particles I am/am 

“no" / "no". indefinite pronouns are applied as well.  

 Laz  მითხანი ვარ  = Georgian  “nobody“  არავინ  Etym.  “Whoever 

will be, did not „ვინც იქნება რომ, არა“ exactly ვინმე არა “someone 

not“.  

 Laz მითხანი ვამოხთუ = Georgian არავინ მოვიდა nobody came 

Etym. Whoever will be, did not come“ exactly nobody came 

 Megr. მითინი = Georgian  “Someone” Etym.  “Whoever will be, did 

not „ვინც იქნება რომ არა“”. 
 Megr მითინი ვაèიდულენც  =  Georgian  “nobody  buys”  Etym 

„ვინც იქნება რომ, არ ყიდულობს“ “whoever will be does not buy”. 
 The Georgian speech of Sarfeli Lazs gives interesting material in terms 

of mixing the speech codes when they speak in Georgian, they are lazy, re‐

fusing in Laz lnguage: someone did not come, instead of Georgian nobody 

came.  

 As for the Georgian speech of Megrelians, it does not give a differen‐

ce in this view and shows the Georgian situation.  
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ქეთევან שეყილაძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

კომპოზიტები და კოლოკაციები 

(გერმანულ-ქართული იურიდიული ტექსტების მაგალითზე) 

მოხსენების მიზანია, კონტრასტული ლინგვისტიკის პერსპექ-
ტივიდან განიხილოს ცნების კომბინაციური წარმოქმნის ორი სა-
 იשემთხვევაש უალება, კომპოზიცია და კოლოკაცია. კოლოკაციისש
საქმე გვაქვს რამდენიმე ლექსემის თანაარსებობასთან, კომპოზი-
ტებთან კი მხოლოდ ცალკეულ სიტყვებთან. მათ აქვთ ასევე 
მსგავსი ფუნქციები, שესაძლებელია ზოგჯერ ერთმანეთი ჩაანაც-
ვლონ კიდეც. კომპოზიცია გერმანულ ენაשი წარმოადგენს სიტყვა-
წარმოების ერთ-ერთ პოდუქტიულ სახეს. მას განიხილავენ რო-
გორც ენის გამოყენების ყველაზე კომპაქტურ და პროდუქტიულ 
საשუალებას, გერმანულ დარგობრივ იურიდიულ ენაשი იგი განსა-
კუთრებით ხשირია. დარგობრივი კომპოზიტები, მათ שორის იური-
დიულ ენაשი, უმეტესწილად მყარ שესიტყვებებს წარმოადგენენ. 
რაც שეეხება ქართულს, კომპოზიცია ქართულשი ისეთი მოქნილი 
არ არის როგორც გერმანულשი. ამ მხრივ ქართული და გერმანუ-
ლი ენები მნიשვნელოვნად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. საინ-
ტერესოა, თუ როგორ ხდება ერთ ტერმინשი მოქცეული დარგობ-
რივი ცოდნის მანიფესტაცია ქართულ იურიდიულ ენაשი. მოხსენე-
ბაשი აქცენტი კეთდება გერმანული კომპოზიტების ეკვივალენ-
ტებზე სამიზნე ენაשი, ქართულשი. ქართული ენა, მისი ტიპოლოგი-
ური სპეციფიკიდან გამომდინარე, სხვა საשუალებებს მიმართავს 
იმისათვის, რომ ცოდნის რეპრეზენტაცია მოახდინოს. שედეგია ის, 
რომ ქართული ენაשი ხდება ინფორმაციის განვრცობა და სხვა 
ენობრივი საשუალებებით, ამ שემთხვევაשი კოლოკაციებით გადმო-
ცემა იმისათვის, რომ ეს დარგობრივი ცოდნა გადმოიცეს. 
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Ketevan Shekiladze 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

KOMPOSITIA UND KOLLOKATIONEN  
(Am Beispiel der deutsch‐georgischen Rechtstexten) 

Dieser Vortrag hat das Ziel, Kollokationen und Komposita, beide Mittel der 

kombinatorischen Begriffsbildung,  aus der  Sicht der  kontrastiven  Linguistik  im 

Deutschen  (Komposition) und Georgischen(Kollokation) vorzustellen. Bei Kollo‐

kationen handelt es sich um mehrere separate Wörter, bei Komposita um ein 

einziges. Sie haben sehr Ähniche Funktionen, teilweise sind sie austauschbar, da‐

mit stehen Komposita in direkter Konkurrenz zu den Kollokationen (Roth:46). 

Komposition im Deutschen ist durch eine sehr kompakte Form der Informa‐
tionsvermittlung gekennzeichnet. Die Komposita sind in deutschen Rechtstexten 
stark vertreten und gehSren in der deutschen Rechtssprache zu den häufig ver‐
wendeten Mitteln,  im Gegensatz zu Georgischen, wo die Komposition nicht so 
produktiv  ist. Mein Versuch  ist, diese  PhÄnomene  aus  kontrastiver  Sicht  (de‐
utsch‐georgisch) korpusbasiert zu untersuchen und zu beschreiben. Bei rechts‐
prachlichen Termini im Deutschen funktioniert die sprachSkonomische Komposi‐
tion. Fachsprachliche Komposita, darunter die auch in der Rechtssprache, stellen 
zum grouten Teil feste Wortverbindungen dar. Der Fokus liegt mehr auf die rber‐
setzungs Äquivalente der deutschen Komposita  in der Zielsprache,  im Georgis‐
chen. Das Korpus bilden deutsche rechtsprachliche Komposita und ihre entsprec‐
hende Kollokationen im Georgischen. 

Die georgische Sprache muss wegen ihres typologischen Charakters im 
Bereich der Komposition bei  sprachlicher Erfassung von RechtsphÄnome‐
nen Nominalausdrxcke  in syntaktischer Stellung von vorangestellten Attri‐
buten verwenden. Das Resultat ist, dass im Georgischen die Entfaltung und 
Kompensierung der  Information durch andere sprachlichen Mittel erfolgt, 
d.h.  ein deutsches Kompositum  kann  im Georgischen durch  syntaktische 
Konstruktionen  bzw.  Kollokationen wiedergegeben werden,  die  das  Fac‐
hwissen in der Zielsprache repräsentieren.  
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აკაკი ჩიქობავა 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

პოლიტეკონომიკური რეფლექსია  

ქართულ ფეოდალიზმზე 

კონკრეტული ისტორიული მაგალითების მიხედვით 

ფეოდალური ურთიერთობების კვლევას ქართულ ისტორიოგრა-
ფიაשი დიდი ხნის ისტორია აქვს. უმეტესწილად კვლევა ევროპული და 
ქართული ფეოდალიზმის საერთო კულტურული მახასიათებლების მი-
ხედვით ხორციელდება. არის გამონაკლისებიც, როდესაც პოლიტი-
კურ ეკონომიკასაც שეისწავლიან. მოხსენების მიზანია პოლიტეკონო-
მიკური მეთოდისადმი მიბრუნება და მის ფონზე ქართული ფეოდა-
ლური ურთიერთობების რამდენიმე ისტორიული ასპექტის განხილვა. 
პოლიტეკონომიკის მიზანია שეისწავლოს არა მხოლოდ მეურნეობის 
ეკონომიკა ან საწარმოო ძალების განვითარება/ათვისება, არამედ 
უპირატესად საწარმოო ურთიერთობები კონკრეტული ფორმაციის 
 ნული მოხსენების მიზანია ხაზი გაუსვას ფეოდალურიשიგნით. აღნიש
ურთიერთობების პოლიტეკონომიკურ მახასიათებლებს და იკვლიოს 
საწარმოო ურთიერთობები კონკრეტულ ისტორიულ მაგალითებზე. 

ფეოდალიზმის დროს მთავარი საწარმოო საשუალება, მიწა, ფე-
ოდალის საკუთრებაשია და მისი მხრიდან ხორციელდება שრომის 
პროდუქტის სრული ან უმეტესი ნაწილის მითვისება რენტის მეשვე-
ობით. მოხსენებაשი განხილულ იქნება თუ როდის გადადის მიწა სე-
ნიორის ხელשი და როდის ქრება თავისუფალი მწარმოებელი, რო-
მელიც გარეკონომიკური იძულებით კონკრეტულ ადამიანზე, უფ-
რო სწორად კონკრეტულ კლასზე სრულად ხდება დამოკიდებული.  

 მოხსენებაשი განვიხილავ שესაძლებელია თუ არა ფეოდალურ 
ეპოქაשი, ანუ იმ ისტორიულ ფორმაციაשი, სადაც სენიორის სიმ-
დიდრეს და ძალაუფლებას მიწასთან ერთად უპირატესად მისი 
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ყმების რაოდენობა განსაზღვრავს, გლეხი, მთავარი საწარმოო ძა-
ლა, გახდეს ყიდვა-გაყიდვის საგანი. რა ეკონომიკურ როლს თამა-
 ,იשობს ადამიანით ვაჭრობა დიდი ომიანობის პერიოდის ეგრისש
რომელიც ქართულ ისტორიოგრაფიაשი მონიשნულია როგორც ე.წ. 
„ფეოდალური რევოლუციის“ პერიოდი და რა იგულისხმება XI საუ-
კუნის დოკუმენტשი „ნიკორწმინდელის დაწერილი“, სადაც საუბა-
რია მიწის და გლეხის ყიდვაზე და ამ უკანასკნელის მიწაზე მიმაგ-
რებაზე. ასევე განხილული იქნება ფეოდალური მეურნეობა და 
ფეოდალური რენტის ბუნება IX საუკუნის ე.წ. „ფავნელის დაწერი-
ლის“ და მისი თანადროული დოკუმენტების მაგალითზე. 

ცნობილია რომ ფეოდალური ეპოქის საქართველოשი გლეხთა 
მასობრივი აჯანყებები და გამოსვლები არ დასტურდება. ადასტუ-
რებს თუ არა ეს ისტორიული მოცემულობა, სტრუქტურული ჩაგ-
ვრის არარსებობას და როგორ שეგვიძლია განვიხილოთ ამ ფონზე 
მთისა და ბარის დაპირისპირება, მთის მოსახლეობის გამოსვლები 
მეფის ან კონკრეტული ფეოდალის წინააღმდეგ? მოხსენებაשი ნა-
ჩვენები იქნება მთის მოსახლეობის უკმაყოფილების კლასობრივი 
ასპექტი და ამ გამოსვლების პოლიტეკონომიური שინაარსი ფეო-
დალური საწარმოო ურთიერთობების წინააღმდეგ. 

Akaki Chikobava 

PhD student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

POLITICAL-ECONOMICAL REFLECTIONS  

ON GEORGIAN FEUDALISM 

ON THE BASIS OF SOME HISTORICAL EXAMPLES 

Georgian Historiography boasts a  long tradition of research of feudal 

relations.  The  research  proceeds mainly  on  the  basis  of  shared  cultural 

characteristics of European and Georgian feudalism. Still, the study of the 

political economy of Georgian feudalism comes across some exceptions. In 
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this paper I intend to return to the method of political economy and to ob‐

serve some historical aspects of Georgian feudal relations through  its  len‐

ses. Political economy tries to analyze not only the economy or the deve‐

lopment/exploitation of productive  forces, but  first of all the sum of pro‐

ductive  relations within  the  given  formation.  This  paper  aims  at  highlig‐

hting  political‐economical  characteristics  of  feudal  relations  and  to  rese‐

arch into the productive relations via concrete historical examples. 

In feudalism, the principal means of production, the land, is owned by a 

feudal and  it  is him who appropriates the entirety or the biggest part of the 

fruit of  labor  through  rent.  In  the paper  I will discuss  the historical moment 

when the land becomes the property of a feudal seigneur, while independent 

producers cease to exist, having become, due to extra‐economic coercion, fully 

dependent on a certain person, or, more precisely, on a certain class. 

I will  also discuss whether or not  it  is possible  in  the  feudal epoch, 

where the wealth and power of a seigneur is determined by the amount of 

the land and serves he owns, for a peasant, i.e. the principal force of pro‐

duction, to become an object of trade. What role does human trade play in 

Egrisi (Western Georgia) during the period of the Great Wars, which in Ge‐

orgian historiography  is designated as the period of the so called “Feudal 

Revolution”? What does the 11th century document “Nikortsimindelis Dat‐

serili” mean when  it describes the purchase of  land and peasants and the 

“attachment” of  the  latter  to  the  first? Besides  this question,  I will deal 

with the  issues of feudal production and the nature of feudal rent on the 

basis of the example of a 9th century document “FavnelisDatserili” and so‐

me other contemporary documents . 

It is well known that there are no cases of big scale peasant revolts or 

rebellions in feudal Georgia. Is it true that this historical fact disproves the 

existence of structural oppression? How can we discuss the conflict betwe‐

en  the mountainous and non‐mountainous  regions of Georgia or  the  re‐

volts in the mountains against the King or a certain feudal in this context? 

At the end of my paper, I will discuss the political economic aspects of re‐

sistance on the part of the mountainous population of Georgia and its op‐

position to feudal productive relations. 
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მარიეტა ჩიხლაძე 
ფილოლოგიის დოქტორი 

/ივ. ჯავახიשვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

მარია დუ ღოზარიუ სალემა დე კარვალიუ  
ფილოლოგიის დოქტორი 

/ლისაბონის უნივერსიტეტი/ 
პორტუგალია 

XVIII საუკუნის აზულეჟოს პანოზე შესრულებული 

ქეთევან დედოფლის მოწამეობრივი აღსასრულის სცენა 

და მისი ადგილი პორტუგალიელ მისიონერთა ნარატივში  

–  ლისაბონის გრასას მონასტერი 

წინამდებარე მოხსენების მიზანია ლისაბონის გრასას მონას-
ტერשი არსებული XVIII საუკუნის აზულეჟოს პანოს იკონოგრაფიუ-
ლი და მხატვრული שესწავლა, რომელიც მოგვითხრობს ქართლის 
დედოფლის ქეთევანის שირაზשი ყოფნას, მის მოწამებრივ სიკ-
ვდილს სპარსთა שაჰის მიერ 1624 წელს და ავგუსტინელ მისიონერ-
თა მიერ ქეთევან დედოფლის ცხედრის ნაწილების გადაცემას მე-
ფე თეიმურაზისადმი. დასახელებული სცენები, გაשლილი ტრიპ-
ტიქის იკონოგრაფიულ ფორმატשი, რომელიც שესრულებულია 
თვითმხილველი პორტუგალიელი მისიონერის, ამბროზიო დუש ან-
ჟუשის ვრცელი რელაციის კვალდაკვალ – „ნამდვილი ცნობები სა-
ქართველოს დედოფლის ქეთევანის მოწამებრივი სიკვდილის שე-
სახებ“ [...] – წარმოადგენს ნაწილს პორტუგალიელ ავგუსტინელთა 
ორდენის მისიონერთა აღმოსავლეთשი მოღვაწეობისა და მოწამებ-
რივი სიკვდილის ამსახველი ნარატივის, שესრულებული ქაשანური-
სა და ფაიფურის ცისფერ და თეთრ 8665 ფილაზე. 
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როგორც სხვადასხვა ენაზე არსებული ისტორიული წყაროები 
მოწმობს, ქრისტიანი დედოფლის მოწამებრივ აღსასრულს იმთა-
ვითვე მიუპყრია სპარსეთשი მცხოვრები უცხოელი დიპლომატე-
ბის, ისტორიკოსებისა თუ კათოლიკე მისიონერების საგანგებო 
ყურადღება, განსაკუთრებით კი პორტუგალიელ მისიონერთა, რო-
მელთანაც დედოფალს ახლო ურთიერთობა აკავשირებდა. ყოვე-
ლივე ეს პორტუგალიურ ტექსტუალურ და ვიზუალურ წყაროებשი 
ჰპოვებს ასახვას, რაც ერთის მხრივ განპირობებული იყო პორტუ-
გალიასა და სპარსეთს שორის არსებული მყარი დიპლომატიური 
ურთიერთობებით, ხოლო მეორეს მხრივ სტრატეგიული სამისიო-
ნერო საქმიანობით აღმოსავლეთשი, რომელსაც ხელმძღვანელობ-
და პორტუგალიელ ავგუსტინელ ორდენთა გოას არქიეპისკოპოსე-
ბი, სადაც שემდგომ ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები წაიღეს 
მალულად ორმა მისიონერმა (პედრო დუש სანტოשი და ამბროზიო 
დუש ანჟოשი). 

არსებულ წერილობით და ვიზუალურ წყაროებზე დაყრდნო-
ბით, მოხსენება მიზნად ისახავს დასახელებული აზულეჟო პანოს 
იკონოგრაფიულ და მხატვრულ ანალიზს, რომელიც პორტუგალი-
აשი XV საუკუნიდან იწყებს გავრცელებას და XVII-XVIII საუკუნეებשი 
პოვებს თავის განვითარებას იტალიელ და ჰოლანდიელ მხატვარ-
თა ზეგავლენით, და რომლის დამკვეთნი მეტწილად საეკლესიო და 
დიდებულთა წრეებია. ასევე, გათვალისწინებული იქნება XVII-XVIII 
საუკუნეებשი საქართველოსა და პორტუგალიას שორის არსებული 
დიპლომატიური ურთიერთობები, რამაც განაპირობა שემდგომ ქე-
თევან დედოფლის ამბავის წარმოჩენა, როგორც ნაწილი პორ-
ტუგალიელ მისიონერთა მოღვაწეობის ამსახველი ნარატივისა. 
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Marietta Chikhladze 

Dr. of Philology 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

Maria do Rosário Salema de Carvalho 
Dr. of Philology 

/University of Lisbon/ 

Portugal 

SAINT KETEVAN’S MARTYRDOM DEPICTED ON XVIII CENTURY 

AZULEJO PANEL AND ITS REPRESENTATION INTO PORTUGUESE 
MISSIONARIES’ NARRATIVE – GRAÇA MONASTERY OF LISBON 

This paper aims to study the iconographical and artistic aspects of 18th 

century Azulejo Panel, that describes the Georgian Queen Ketevan’s life in 

Shiraz, her martyrdom by Persian Shah in 1624 and the delivery of her re‐

lics  to her son King Teimuraz by  the Portuguese missionaries. The scenes 

depicted on triptych iconography represent the narrative part of Portugue‐

se missionaries’  lives and martyrdoms  in  the  lands of  the Orient, perfor‐

med with 8665 azulejo  tiles  in blue and white patterns, according  to  the 

vast text report by Frei Ambrósio dos Anjos – RelaçÃo Verdadeira Do Glori‐

oso Martírio da Rainha Ketevan da Geqrgia […]. 

As different historical and literary sources confirm, the Martyrdom of 

Georgian Christian Queen attracted attention of many  foreign diplomats, 

historians and missionaries residing in Shiraz in 17th century. Later it beca‐

me an  inspiration of  several  literary works  (among  them  the Poem Mar‐

tyrdom of Queen Ketevan by her son, King Teimuraz). However, her death 

deserved special praise in textual and visual depictions among the Portugu‐

ese Augustinian Mission, partly due to the Portuguese diplomatic presence 

in Persia and partly because of their strategic mission in Orient coordinated 
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from Goa, where  the parts of Saint Ketevan’s  relics were  transported by 

two missionaries: Frei Pedro dos Santos and Frei Ambrósio dos Anjos.  

Taking  into consideration  the various  textual, visual  sources and  the 

Portuguese context in which the Georgian Queen Ketevan’s story is repre‐

sented, the present paper will mainly focus on the  iconographical studies 

of azulejo panel, especially developed in 17th‐18th centuries under influen‐

ce of Italian and Dutch painters and inspired by ecclesiastic and noble clas‐

ses. Special attention will be dedicated to the representation of Queen Ke‐

tevan’s story  in Portuguese missionaries’ textual and visual narratives, ta‐

king into account historical, diplomatic and political relations between Ge‐

orgia and Portugal during 17th‐18th centuries.  

 



  359

მარიამ ჩორგოლიანი 
ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი 

/აპ. ქუთათელაძის სახ. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია/ 
თბილისი/საქართველო 

მოდერნისტული ძიებები XX საუკუნის პირველი ნახევრის 

ქართულ კინომხატვრობაში – კოტე მიქაბერიძის ფილმის 

„ჩემი ბებია“ მხატვრობის მაგალითზე 

ნაשრომი ეხება კოტე მიქაბერიძის 1929 წლის ფილმის „ჩემი 
ბებიის“ მხატვრობას. ფილმი ექსპრესიონისტული ანტიბიუროკრა-
ტიული სატირა-კომედიაა, უხმოა და שავ-თეთრია; მხატვრები იყ-
ვნენ ქართველი მოდერნისტები ირაკლი გამრეკელი და ვალერიან 
სიდამონ-ერისთავი; სცენარის ავტორები – თავად კოტე მიქაბერი-
ძე, გიორგი მდივანი და სიკო დოლიძე; ოპერატორები – ანტონ პო-
ლიტკევიჩი და ვლადისლავ პოზნანი; მსახიობთა ჯგუფი კი שედგე-
ბოდა ალექსანდრე თაყაიשვილის, ბელა ჩერნოვას, აკაკი ხორავას, 
ე. ოვანოვის და სხვათაგან.  

ექსპრესიონისტული ფილმის მხატვრობის שესასწავლად და 
გასაანალიზებლად დახასიათებულია XX საუკუნის დასაწყისის 
ქართული კულტურა – ქართული ავანგარდი და ექსპრესიონიზმის 
ფენომენი მსოფლიო კინემატოგრაფשი. 

ნაשრომשი განხილულია ფილმის ისტორია – שექმნა, აკრძალვა 
და პრემიერა დაახლოებით 40 წლის שემდეგ; საუბარია ფილმשი ნა-
ჩვენებ ბიუროკრატიულობასა და სატირაზე.  

ფილმის მხატვრობის שესაფასებლად და საკვლევად აღწერი-
ლია კადრები, გამოყოფილია ირაკლი გამრეკელისა და ვალერიან 
სიდამონ-ერისთავის დამახასიათებელი ნიשნები „ჩემი ბებიის“ მხატ-
ვრობაשი, საუბარია ამ ორი მხატვრის სინთეზის שესახებ ფილმשი; 
ასევე, XX საუკუნის დასაწყისის მხატვრული ტენდენციების 
გავლენაზე ფილმის მხატვრობაשი და თუ რატომაა ფილმი ექსპრე-
სიონისტულად აღიარებული და რა ქმნის ამ ექსპრესიონიზმს. 
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ნაשრომשი საუბარია კინოზე, როგორც სინთეზურ ხელოვნე-
ბაზე. ნაשრომი არის ნაწილი მარიამ ჩორგოლიანის სამაგისტრო 
თემისა „კოტე მიქაბერიძის ფილმის „ჩემი ბებია“ მხატვრობა“ და 
სამაგისტრო თემისა „მოდერნისტული ძიებები XX ს.-ის პირველი 
ათწლეულების ქართულ კინომხატვრობაשი“. 

Mariam Chorgoliani 

MA in Art History 

/Tbilisi State Academy of Arts/ 

Tbilisi/Georgia 

QUEST FOR MODERNISM IN 20TH CENTURY GEORGIAN MOVIES – 

THE EXAMPLE OF KOTE MIQABERIDZE’S FILM  

‘MY GRANDMOTHER’ 

The theme of this work explores the painting pieces showcased in the 

work of Kote Miqaberidze’s film ‘My Grandmother’(1929). “My Grandmot‐

her” is Georgian expressionistic anti‐bureaucratic silent satire‐comedy film, 

directed by Kote Miqaberidze, and written by Giorgi Mdivani, Siko Dolidze 

and Kote Miqaberidze, cinematography by Anton Polikevich and Vladimer 

Poznan, painting by Georgian modernist artists Irakli Gamrekeli and Valeri‐

an Sidamon‐Eristavi, starring – Alexander Takaishvili, Bela Chernova, Akaki 

Khorava, E. Ovanov and others.  

The paper describes the role of zeitgeist and culture  in the 20th cen‐

tury  society – Georgian  avant‐garde  and Expressionism  in world  cinema‐

tography. 

This work reviews and discusses the history of creation, censorship of 

‘My Grandmother’ and the success that followed  its premiere about forty 

years later. Bureaucracy and satire of this art is thoroughly analyzed. 

Shots of the movie are still examined  in the purpose of thorough  in‐

spection of the featured paintings in ‘My Grandmother’. This work discus‐

ses in individual sections the art of Irakli Gamrekeli and Valerian Sidamon‐

Eristavi, used in the production of ‘My Grandmother’. The work furthermo‐
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re explores the tendencies of the early 20th century art and its influence on 

the paintings that were featured in the movies of the same era; what ma‐

kes  this movie  to be expressionistic;  the discussion about cinema as syn‐

thetic art.  The paper  is part of Mariam Chorgoliani’s MA Thesis – Moder‐

nism  in Georgian Movies  in 20th century  (1910‐1920) and BA Thesis Kote 

Miqaberidze’s film ‘My Grandmother’’ (1929) painting. 
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მაია ცერცვაძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის ეპისტოლური მემკვიდრეობის 

პოეტური სემანტიკის ზოგიერთი საკითხი 

ნიკოლოზ ბარათაשვილის ლიტერატურული მემკვიდრეობა 
უმთავრესად ორ ნაწილად იყოფა: პოეტური ნიმუשები და პირადი 
წერილები.  

ჩვენამდე პოეტის მხოლოდ თვრამეტმა პირადმა წერილმა მო-
აღწია და ქართული ეპისტოლური მემკვიდრეობის „ოქროს ფონ-
დის“ კუთვნილება და ფასდაუდებელი שენაძენია. მათი שესწავლა 
მრავალი კუთხით არის საინტერესო. ისინი იძლევიან საგულისხმო 
მასალას პოეტის ცხოვრებისა და שემოქმედების მრავალი მხარისა 
თუ საკითხის გასარკვევად. ამავდროულად იქ აღწერილი ისტორი-
ული ფაქტებისა და მოვლენების გამო ეს პირადი წერილები 
წარმოადგენენ სანდო წყაროებს ნიკოლოზ ბარათაשვილის ეპოქის 
– საქართველოს ისტორიის ერთი ურთულესი და უმნიשვნელოვა-
ნესი პერიოდისა და საზოგადოების שესასწავლად.  

უაღრესად საინტერესოა ნიკოლოზ ბარათაשვილის პირადი 
წერილების მხატვრული ენაც – წერილების პოეტიკა და მდიდარი 
გამომსახველობითი საשუალებები, რაზეც არაერთმა ლიტერატუ-
რათმცოდნემ, ენათმეცნიერმა, მკვლევარმა თუ მწერალმა მიუთი-
თა. שეიძლება ითქვას, რომ მათი საשუალებით წერილების ადრე-
სანტი ისევე წარმოგვიდგენს თავის დამოკიდებულებას საგნებსა 
და მოვლენებთან, თავის ჩანაფიქრსა და שეხედულებებს, როგორც 
საკუთარ პოეტურ მემკვიდრეობაשი. ამასთან პოეტური ნიმუשე-
ბისგან განსხვავებით ნიკოლოზ ბარათაשვილის პირადი წერილე-
ბის პოეტური სტილისტიკის שესწავლა სათანადოდ ჯერ არ 
მომხდარა. 
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ნიკოლოზ ბარათაשვილის პირადი წერილების მხატვრული 
სტილისტიკის שესწავლის ერთი რგოლი, ბუნებრივია, მისი პოეტუ-
რი სემანტიკის საკითხების კვლევა უნდა გახდეს – წერილების 
ტექსტი გაჯერებულია ტროპებით, ზოგადად, პოეტური სემანტი-
კის კომპონენტებით.  

ნიკოლოზ ბარათაשვილის პირადი წერილების პოეტური სემან-
ტიკის שესწავლა მნიשვნელოვანია იმით, რომ იგი წარმოდგენას שე-
გვიქმნის მე-19  საუკუნის პირველი ნახევრის თბილისელი განათ-
ლებული ახალგაზრდა არისტოკრატის მეტყველების თავისებურე-
ბებზე, კერძოდ, მის ტროპულ მეტყველებაზე, რაც საინტერესოა 
როგორც ენათმეცნიერული, ასევე ლიტერატურათმცოდნეობითი 
თვალსაზრისით.  

წარმოდგენილი მოხსენება ნიკოლოზ ბარათაשვილის ეპისტო-
ლური მემკვიდრეობის პოეტური სემანტიკის ზოგად დახასიათება-
სა და მისი რამდენიმე საკითხის שესწავლას ეძღვნება.  

Maia Tsertsvadze 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

 Tbilisi/ Georgia 

ON SEVERAL ISSUES REGARDING POETIC SEMANTICS 

OF NIKOLOZ BARATASHVILI’S EPISTOLARY HERITAGE 

Nikoloz Baratashvili’s literary heritage can be divided roughly into two 

parts: poetry and personal letters.  

18 personal letters written by the poet, which have reached us, have 

become a priceless possession of Georgian epistolary heritage. The explo‐

ration of these letters is interesting due to many reasons. Firstly, they pre‐

sent remarkable material for studying both, the poet’s  life and his works. 

At the same time, due to the historical facts and events described in them, 

they become a reliable source for exploring history and society of Georgia 
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of the epoch Baratashvili  lived  in, considered to be one of the most com‐

plex and significant periods in the history of Georgia. 

On the other hand, as indicated by a number of Georgian scholars (lin‐

guists,  literary critics or writers), rich stylistic devices and  imagery emplo‐

yed by the author in his letters are also extremely interesting. It can be ar‐

gued that Baratashvili reveals his attitudes and thoughts about certain ob‐

jects and events through his personal letters as well as through his poetry. 

In addition, unlike his poetic heritage, poetic stylistics of his personal  let‐

ters has not yet become an object of a thorough study. 

Arguably,  exploration  of  poetic  semantics  of  Baratashvili’s  letters, 

which reveal a number of tropes and other components of poetic seman‐

tics, should also become a part of general research. In addition, a semantic 

study of the personal letters will be significant as it will depict speech pecu‐

liarities, specifically, the imagery and tropes employed by young, educated, 

upper class people living in Tbilisi in the first part of the 19th century. This 

kind of research raises interest from the point of view of linguistics as well 

as that of literary studies.  

The present paper is dedicated to general properties of poetic seman‐

tics employed by Baratshvili  in his epistolary heritage with  the particular 

emphasis on several issues. 



  365

სალომე ციხისელი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ჩინური სიბრძნე ქართულად 

ჩვენი თემის – „ჩინური სიბრძნე ქართულად“ – მთავარ საკვლევ 
თემატიკას წარმოადგენს ჩინური სიბრძნე-იდიომები, რომლებიც 
ხალხის გამოცდილების, שეხედულებებისა და ემოციების გამო-
ხატულებაა. ისინი ძალიან დიდ როლს თამაשობენ ნებისმიერ ენაשი.  

ჩვენ მიერ წარმოდგენილი თემა ასახავს ჩინური სიბრძნის – 
იდიომატური გამოთქმების ქართულ თარგმანს, რომელიც წარ-
მოდგენილია არა მხოლოდ იმ თანმიმდევრული ოთხსიტყვიანი გა-
მოთქმით, რასაც ჩინური სიბრძნის სტრუქტურული გამოხატვა 
გულისხმობს, არამედ იმ საინტერესო ზღაპრების, ამბების, ისტო-
რიები თარგმნით, რომლიდანაც ჩინური იდიომატური გამოთქმა 
ჩამოყალიბდა. ვფიქრობთ, ჩვენ მიერ წარმოდგენილი თემა იმდე-
ნად აქტუალურია, რამდენადაც ჩვენი ენისგან განსხვავებული ენ-
ის ფრაზეოლოგიური ერთეულების კვლევა გვაძლევს იმის პერ-
სპექტივას, რომ საფუძვლიანად שევისწავლოთ კონკრეტულ ენათა 
ტიპოლოგია, განსხვავებული ფსიქოლოგია და კულტურა, ასევე 
დავადგინოთ ენათა სტილისტური თავისებურებები.  

ჩვენი კვლევის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ჩინური იდიომე-
ბის სტრუქტურულ და სემანტიკურ დონეზე שესწავლა და მათი სა-
კუთარ ენაשი გამოყენება. 

ცხადია, რომ იდიომატური გამოთქმების ღრმა ცოდნა ხელს 
უწყობს ნებისმიერი ადამიანის მჭევრმეტყველური დონის ამაღ-
ლებას. აგრეთვე, שესაძლებელია, საკუთარი ენის გაფართოება 
სხვა ენის იდიომატური გამოთქმების שესწავლისა და მათი საკუ-
თარ ენაשი გამოყენების საשუალებით. სამომავლო პერსპექტივად 
ისახება ის ფაქტი, რომ ჩვენ მიერ ნათარგმნი ჩინური იდიო-
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მატური გამოთქმების שედეგად, მოხდება ჩინური ფრაზეოლოგი-
ური ერთეულების დამკვიდრება და მოხმარება ქართულ ენაשი, 
რაც ხელს שეუწყობს ენობრივი კომუნიკაციის გამდიდრებას, ემო-
ციურად უფრო დატვირთულს და ეფექტურს გახდის მას. 

Salome Tsikhiseli 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

CHINESE WISDOM IN GEORGIAN 

Our topic – “Chinese Wisdom in Georgian” – The main topic of dis‐

cussion is the idioms, which represent people's experience, opinions and 

emotions. They play a great role in any language. 

The theme presented by us reflects the Georgian translation of the 

idiomatic expressions of Chinese wisdom, which is presented not only by 

the consistent four‐word expression of Chinese wisdom's structural ex‐

pression, but also by the translation of interesting fairy tales and stories 

from which Chinese idiomatic formation has been formed. We think the 

topic presented by us is so up to date that research of the phraseological 

units of the language different from our language gives us an opportunity 

to study the typology of the specific languages, different psychology and 

culture, as well as establish the stylistic features of the language. 

The main goal of our research is to study the Chinese idioms on struc‐

tural and semantic level and use them in our own language. 

It is obvious that deep knowledge of idiomatic expressions contribu‐

tes to the increase of the eloquence  level of any human being. It is also 

possible to expand our own language by studying idiomatic expressions of 

other languages and using them in our native speech. The future perspec‐

tive is that the Chinese idiomatic translations translated by us will estab‐

lish and use Chinese phraseological units in Georgian language that will 

promote to enrich language communication. 
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გიორგი ცომაია 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

საბჭოთა ხელისუფლების ბრძოლის მეთოდები 

უკრაინელი ნაციონალისტების წინააღმდეგ 

II მსოფლიო ომის შემდეგ 

სტატიაשი აღწერილი იქნება, თუ როგორ იბრძოდა საბჭოთა 
ხელისუფლება უკრაინელი ნაციონალისტების ორგანიზაციას, 
კერძოდ, ჩამოთვლილი და განხილული იქნება საბჭოთა ხელისუფ-
ლების ბრძოლის მეთოდები უკრაინელი ნაციონალისტების წინა-
აღმდეგ. სტატიაשი განხილული იქნება ის მდგომარეობა, რომე-
ლიც დადგა უკრაინაשი მეორე მსოფლიო ომის שემდეგ, რა ვითა-
რებაשი იმყოფებოდა უკრანელი ნაციონალისტების ორგანიზაცია 
1945 წლის მაისისათვის. ასევე, განხილული იქნებია ის მეთოდები, 
რომელსაც იყენებდნენ უკრაინელი ნაციონალისტები თავისი 
ბრძოლის განმავლობაשი მეორე მსოფლიო ომის שემდეგ. 

სტატიის მიზანია აჩვენოს მკითხველს პროცესების დინამიკა, 
ცვლილებების მიზეზები, თუ როგორ და რა მიზნით იცვლებოდა 
საბჭოთა ხელისუფლების მეთოდები. სტატიაשი განხილული იქნე-
ბა ცალკეული მეთოდების שედეგიანობა. სტატიის მიზანია, აჩვე-
ნოს, თუ რა მდგომარეობაשი აღმოჩნდნენ უკრაინელი ნაციონა-
ლისტები საბჭოთა ხელისუფლების მიერ გამოყენებული მეთოდე-
ბის שედეგად.  
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Giorgi Tsomaia 

PhD Student 

/ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

 

SOVIET GOVERNMENT METHODS OF FIGHTING 

AGAINST UKRAINIAN NATIONALISTS 

AFTER WORLD WAR II 

This paper deals with the ways the Soviet government fought against 

Organisation  of  Ukrainian  Nationalists.  The  methods  that  Soviet  gover‐

nment applied  in order to put down Ukrainian nationalists’ activity will be 

listed and examined. The article will analyse the situation  in Ukraine after 

World War II and the situation in Organisation of Ukrainian Nationalists in 

May 1945. Also, the methods the Ukrainian nationalists used during their 

own fight after World War II will be analysed. 

The aim of  this paper    is  to  show  the  reader  the dynamics of  these 

processes,  the  reasons of changes, and how and  for what  reasons Soviet 

government changed its methods. The article will analyse the results of dif‐

ferent methods. The aim of this article  is to show what was the situation 

for  the  Ukrainian  nationalists  after  Soviet  government  had  applied  its 

methods. 
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სოფიკო ძნელაძე 
ფილოლოგიის დოქტორი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
 თბილისი/ საქართველო 

90-იანელთა თაობა და პოსტსაბჭოთა რეალობა 

აკა მორჩილაძის ნაწარმოებებში  

„ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლები“ და 

„მოგზაურობა ყარაბაღში“ 

აკა მორჩილაძე ცნობილი თანამედროვე მწერალია. სამოქა-
ლაქო ომმა და აფხაზეთის დაკარგვამ მის שემოქმედებაზე დიდი 
კვალი დატოვა. „მოგზაურობა ყარაბაღשი“ პირველი ნაწარმოებია, 
რომლითაც ის ქართულ ლიტერატურაשი שემოვიდა 1992 წელს, 
რომანიც სწორედ გარდამავალი პერიოდის ქართულ სინამდვილეს 
ასახავს. მას 1995 წელს მოჰყვა მეორე ნაწარმოები „ფალიაשვილის 
ქუჩის ძაღლები“, სადაც თითქმის იმავე სატკივარს უტრიალებს 
ავტორი. ქალაქელი ბიჭების ცხოვრების ჩვენებისას მწერალი გუ-
ლახდილად გვიხატავს მისი თაობის ადამიანების ნაკლოვანებებს, 
რომელთაც გარკვეული პერიოდის שემდეგ დაკარგულ თაობად 
მოიხსენიებენ. ამ რომანებשი აისახა 90-იანი წლების თბილისი.  

პრობლემის ასახვა სხვადასხვა კუთხით ხდებოდა, ორივე ნაწარ-
მოები ერთსა და იმავე თემაზეა, თბილისი, სადაც ყოველ ფეხის ნა-
ბიჯზე ტყვიების ზუზუნი ისმოდა, კიდევ უფრო თუ დავავიწროვებთ 
გეოგრაფიულ არეალს, მისი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კრი-
მინალური უბანი ვაკე და იქ მცხოვრები ახალგაზრდების პრობლემე-
ბი. მასשი აისახა პოსტსაბჭოთა პერიოდის უარყოფითი მოვლენები. 
წამალი, რომელმაც დაღუპა თაობა, რომლის שოვნის გამოც გმირები 
ერთი ქვეყნიდან მეორეשი გარბიან, ისე რომ არ უשინდებიან ომს. იმ 
დროს ეს თუ კარგის ნიשანი იყო, ახლა ამ თაობაשი პირიქით არის აღ-
ქმული. აფხაზეთისა და თბილისის სამოქალაქო ომმა ფაქტობრივად 
გაანახევრა თაობა, ვინც გადარჩა ხსნა ნარკოტიკსა და სასმელשი ნა-
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ხა. ტრავმა, რომელიც 90-იანი წლების ქართულ საზოგადოებაשი იყო, 
ძალიან კარგად აისახა მწერლობაשიც, მწერლობა ხომ თავისი დროის 
გამოძახილია, שეუძლებელია, მწერალი მოწყდეს რეალობას და მთა-
ვარ თემად მის ირგვლივ არსებული პრობლემები არ გაიხადოს, ასეც 
მოხდა, აკა მორჩილაძემ მის ირგვლივ რეალურად არსებული სამყა-
რო ასახა, სამყარო, სადაც ერთმანეთის გვერდიგვერდ ომი, ბორო-
ტება, სიყვარული და იმედი არსებობდა. ავტორი თანაუგრძნობს თა-
ვის გმირებს ისიც მათთან ერთად განიცდის, მას ეცოდება ცხოვრე-
ბისგან გარიყული ადამიანები, თუმცა, მთავარი სათქმელიც ხომ 
ესაა გვიჩვენოს გმირები, რომლებიც დროის მსხვერპლნი არიან. ის-
ინი გაორებული პერსონაჟები არიან, ბოროტებისა და სიკეთის 
ზღვარზე მყოფნი, რომლებმაც არ იციან როგორ აუღონ ალღო 
ცხოვრებას, როგორ שეცვალონ საკუთარი მომავალი.  

თემაც სწორედ ამ საკითხის ასახვას ეხება, დაკარგული თაობა, 
რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცის ნაწილია, მათი დანიשნულება ცხოვ-
რებაשი გაურკვეველია, მომავალი ბუნდოვანია, ან აქვთ კი მათ მომა-
ვალი? აკა მორჩილაძე ერთ-ერთი იმ მწერალთაგანია, რომელმაც თა-
ვისი თაობის სათქმელი ამ ორი მხატვრული ტექსტით გადმოგვცა, ის 
გვიყვება იმაზე, რაც ქართველი ერის მეხსიერებაשი არსებობას, თუმ-
ცა, ის ტრავმული ნარატივია, რომელზეც საუბარი ბევრს არ სურს.  

Sophiko Dzneladze 

Doctor of Philology 

 /Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/  

Tbilisi/ Georgia 

90’S GENERATION AND POST-SOVIET REALITY 

IN AKA MORCHILADZE’S BOOKS  
“DOGS OF PALIASHVILI STREET” AND “WALK IN KARABAKH” 

Aka Morchiladze – the faimous modern Georgian writer. Civil war and 

loss of Abkhazia have left an indelible trace in his creativity. ”Walk in Kara‐

bakh” is the first work which Morchiladze ushered into the Georgian litera‐
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ture in 1992; the Georgian reality of a transition period is displayed in the 

nove. In 1995, the book was followed by another work “Dogs of Paliashvili 

street”  in which the author develops a similar theme. By transfer of a  life 

of city guys the writer frankly describes the defects of people of his genera‐

tion which some time later are referred to as “The Lost Generation”. In The 

novels show Tbilisi of the 90s of last century. 

The problem  I was reflected  from different angles, the both works – 

on  the  same  theme.  It  is Tbilisi where  the hiss of bullets  could be heard 

every now and  then;  In order  to narrow down  the geographical area we 

find ourselves in Vake – one of the central and most criminal areas of a city 

and face the problem of the young men living there. The negative effect of 

the post Soviet era could also be obsderved. The drugs which have become 

by a cause of death of the whole generation: to get them, the heroes drive 

to another  country and even  the war  can not  stop  them. At  that  time  it 

was worth it, a sign of validity. However the present generation regards it 

as negative. War in Abkhazia and Civil war in Tbilisi, actually, have warped 

the generation, those who survived have found salvation in drugs and alco‐

hol. The public trauma of 90‐s' has found display in the literature, after all 

the literature is an echo of the time and it is impossible for the writer to be  

torn off from a reality and not to plunge into the reality of essential prob‐

lems.  And  happens,  Aka Morchiladze  has  drawn  the  real‐life world,  the 

world in which side by side co‐existed war, harm, love and hope. The aut‐

hor sympathises with the heroes, empathizes them, feels pity towards the 

outcasts, it is the essence of the work – the author wishes to show the he‐

roes who are victims of time. They are the doubled characters who are on 

the verge, between good and  the harm, not  feeling a correct way  to  life, 

they are people, which do not know how to change the future. 

Our theme displays problems of “The lost generation”, being a part of 

a Post‐Soviet reality, its vital appointment is not known, the future is foggy, 

if it, in general, has the future. Aka Morchiladze – is the writer who told us 

the story of the generation. These two works tell us the story that remains 

in  the memory  of  Georgians,  despite  being  a  traumatic  narrative,  from 

which many have distanced themselves. 
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გვანცა ჭანტურია  
ფილოლოგიის დოქტორი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

მანიპულაციის ენობრივი ხერხები 

 

„სიტყვებს ყოველთვის იყენებდნენ მმართველი კლასები...“ 
ნიცשე 

ადამიანთა שორის კომუნიკაციის დამყარების ერთ-ერთი საუ-
კეთესო, უპირატესი და უნივერსალური საשუალება არის ენა. שე-
საბამისად, ადამიანთა საზოგადოება დამყარებულია ინფორმაცი-
ის გაცვლაზე და გულისხმობს ამ უკანასკნელის ისევე, როგორც 
მოლაპარაკე პირისა და მსმენელის არსებობას. 

ეთნომეთოდოლოგიის ერთ-ერთი ბაზისური პოსტულატი ის 
არის, რომ სოციალური ცხოვრება და მისი თავისებურებები წარ-
მართულია გარკვეული პროცესებით. საუბრის ეთნომეთოდოლო-
გიის მიდგომის ერთ-ერთი გასაღებია ინტერაქტანტთა მიერ გან-
ხორციელებული დისკურსი – ურთიერთობა, მოლაპარაკე პირთა 
განზრახვა ან სოციალური ნორმები, რომლებიც უფრო ზოგად ინ-
ტერაქციულ სტრატეგიებს გვთავაზობენ. მათ שორის მნიשვნელო-
ვანი ადგილი უჭირავს არგუმენტაციას, რომლის მიზანია დარწმუ-
ნება და რომლის გარეשეც არცერთი პოლიტიკური დისკურსი არ 
წარიმართება. 

მანიპულაციის უამრავი ხერხი არსებობს და მას იყენებენ 
სხვადასხვა მიზნის მისაღწევად. თუმცა ჩვენ სტატიაשი განვიხი-
ლავთ მანიპულაციას პოლიტიკაשი და ხალხის მართვის (მასების 
მანიპულაციას) ხერხებს. 

კომუნიკაცია და პოლიტიკა ერთმანეთისაგან განუყოფელი 
ტერმინებია. საზოგადოების ნაწილის აზრით, პოლიტიკური კომუ-
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ნიკაცია მხოლოდ שელამაზებული სახელწოდებაა და ის ადამია-
ნებთან ურთიერთობას/კომუნიკაციას კი არა, მათ მართვას გუ-
ლისხმობს. ისინი აცხადებენ, რომ სადავოა, სად მთავრდება პრო-
პაგანდა და სად იწყება კომუნიკაცია, რადგან დღეს კომუნიკაცია 
ყველა იმ აპრობირებულ და გამოცდილ ტექნიკას აერთიანებს, 
რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაשი გამოიყენეს და რომელიც მა-
სების დარწმუნების თვალსაზრისით წარმატებული აღმოჩნდა. 

თანამედროვე საზოგადოებაשი მნიשვნელოვანი ადგილი უჭი-
რავს მედიას, რადგან ეს არის უახლესი ინფორმაციის მოპოვების 
საשუალება ყველა ადამიანისათვის, ხოლო პოლიტიკოსებისათვის 
თავიანთი აზრების გადმოცემის საשუალებაა, რათა ხალხს გააგე-
ბინონ თავიანთი სურვილები, მოსაზრებები ამა თუ იმ მნიשვნელო-
ვან საკითხებზე. მედია კი მათ ამაשი ეხმარება, რადგან ერთი და 
იმავე ინფორმაციის მასობრივი გავრცელება საשუალებას იძლევა 
იმოქმედო ხალხზე და დაარწმუნო ისინი שენი აზრების სისწორეשი, 
მოახდინო მათი მანიპულირება. 

ჩვენ שევეცდებით, სტატიაשი განვიხილოთ მანიპულაციის ის 
ხერხები, რომლებიც მნიשვნელოვანია პოლიტიკური დისკურსის 
წარმართვისათვის. არსებობს გარკვეული კოდექსი და პირობითო-
ბა, რომელიც წარმართავს თითოეული ადამიანის არსებობას და 
ცხოვრებას საზოგადოებაשი. ეს წესები ამარტივებს ინდივიდთა 
-ეაქვთ სოციაש ორის ურთიერთობებს და გარკვეული წვლილიש
ლური ჰარმონიის ჩამოყალიბებაשი. ისინი ასევე განსაზღვრავენ 
რა არის მოსალოდნელი, ნებადართული ან აკრძალული გარკვეულ 
სიტუაციებשი და გკარნახობენ გარკვეულ მოვალეობებს სოცია-
ლური იერარქიის მიხედვით. 
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LINGUISTIC MEANS OF MANIPULATION 

“The words were always used by the ruling classes…” 

Nietsche 

Language  is  the best and universal ways of communication between 

humans. Consequently, the community of people is based on the exchange 

of information and implies the existence of the latter as well as the speaker 

and the listener. 

One  of  the  basic  postulates  of  ethnomethodology  is  that  social  life 

and its peculiarities are conducted by certain processes. One of the key po‐

ints of speech ethnomethodological approach  is the discourse carried out 

by  the  interactants  –  communication,  the  intent of negotiators or  social 

norms that offer more general  interactive strategies. Among them the ar‐

gumentation takes an  important place to convince and without  it there  is 

no any political discourse. 

There are  lots of ways of manipulation used  for  the achievement of 

different goals. But  in  the article we will discuss manipulation  in policies 

and some methods of mass manipulation. 

Communication and politics are indivisible terms from each other. Part 

of  the society believes  that political communication  is only an embellished  

term and implies not communication with people, but ruling over them. The‐

re is a sharp dispute and debate about where the propaganda ends and the 

communication begins. Today communication  is combined with all the pro‐

ven and practical techniques used in different countries and which have pro‐

ved to be successful in terms of convincing masses. 
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In  the modern  society, media assumes an  important  role, as  it  is  the 

best way to obtain the latest and newest information in the world. For politi‐

cians it is the great opportunity to express their opinions, to understand pe‐

ople's wishes on important issues. The media helps them to mold public opi‐

nion, because mass dissemination of the same  information helps the ruling 

classes to manipulate people and convince them that they are right. 

We will try to discuss the manipulation methods that are important for 

political discourse. There  is a certain code and condition  that controls and 

guides each person’s existence and life in society. These rules simplify relati‐

onships  between  individuals  and  contribute  to  the  development  of  social 

harmony. They also determine what is expected, permitted or prohibited in 

certain situations and dictate certain duties under the social hierarchy. 
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მარიკა ჭითანავა 
დოქტორანტი 

/ივ.ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ქრისტიანული ეთიკისა და პაიდეიას საკითხი  

წმ. გრიგოლ ნაზიანზელთან 

წმინდა გრიგოლ ნაზიანზელი თავისი ეპოქის მოღვაწეთა שო-
რის ერთ-ერთი ინოვატორია, რომელიც პირველად აღწერს იმ ნი-
 ან-თვისებებსა და სათნოებებს, რითაც უნდა ხასიათდებოდესש
იდეალური ქრისტიანი ქალი. ამ კუთხით უნიკალურია თავად კაპა-
დოკიელი მღვდელმთავრის და – ნეტარი გორგონია, რომლის 
ცხოვრების სტილი მოიცავს როგორც ოჯახის שექმნას და, שესაბა-
მისად, თავისი მონაგარის – שვილებისა და שვილიשვილების 
ღმრთისადმი წარდგენას, ასევე მონაზვნობას. სწორედ ქორწინე-
ბიდან და მონაზვნობიდან საუკეთესო ნაწილების აღება და ერთად 
-ეთვისება გახლავთ სასურველი მდგომარეობა წმინდა მამისათש
ვის, რომელიც თავის მერვე სიტყვაשი ხოტბას ასხამს გარდაცვლი-
ლი დის მოღვაწეობას.  

ზოგადად, ბიზანტიური ეპოქის დამოკიდებულება ქალისადმი 
ამბივალენტურია. ის ასოცირდება როგორც ბიბლიურ ევასთან, 
რომელიც სისუსტის, არამდგრადი ნებელობისა და ცდუნების სა-
ხეა, ასევე, ეკლესია ქალს განიხილავს როგორც ღვთის ხატს და 
მამაკაცის თანასწორს სულიერი მოღვაწეობის გზაზე. თავად სა-
მოღვაწეო ასპარეზიც ქალისთვის ორგვარია: ისაა დედა ყოვლად-
წმინდა ღვთისმשობლის საფარქვეש და, როგორც უკეთესი ღვაწ-
ლის გამომრჩევი – მონაზონი. გრიგოლ ნაზიანზელის მიერ მის 
მერვე სიტყვაשი שექმნილი ქალის იდეალური სახე მოღვაწეობის ამ 
ორივე ფორმას აერთიანებს და ამით იგი ქმნის ქალის ახალ პორ-
ტრეტს, რომელიც საერო-სასულიერო მოღვაწეობის აკრიბიით აღ-
წევს სრულყოფილებას. 
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გრიგოლ ნაზიანზელი ჰომილიის დასაწყისשივე ხაზგასმით აღ-
ნიשნავს, რომ დის ქება მიკერძოების გამოხატულებად שეიძლება 
ჩაითვალოს, თუმცა დუმილის שემთხვევაשი ყველასათვის დაფა-
რული იქნება ის მოשურნეობა, რაც მისაბაძი მაგალითი უნდა იყოს 
საზოგადოებისთვის, ამიტომ თავს უფლებას აძლევს სააשკარაოზე 
გამოიტანოს გორგონიას განვლილი ცხოვრება სულიერ ასპარეზ-
ზე (Tor. 8.1.1). 

მერვე სიტყვის ანალიზის საფუძველზე שეიძლება ითქვას, 
რომ გრიგოლ ღვთისმეტყველი გორგონიას ღვაწლის წარმოჩენით 
ცხადყოფს ქრისტიანული ეთიკის ძირითად ნორმებს. ქრისტია-
ნულმა მოძღვრებამ ცალსახად გადაიტანა აქცენტი ფიზიკურიდან 
სულიერ სრულყოფილებაზე და დაამკვიდრა ადამიანის იდეალისა-
კენ სწრაფვის ახალი მორალურ-ზნეობრივი კრიტერიუმები, რო-
მელთა მიზანია აბსოლუტური სიკეთის ბაძვის გზით სულიერი წინ-
სვლა, რაც ვნებათა დათრგუნვით, განსაცდელთა დათმენით, დაუש-
რომელი ღვაწლითა და მოשურნეობით მიღწეულ დინამიკურ პრო-
გრესს გულისხმობს და რისი שედეგიც მადლისმიერი განღმრთობაა. 
ენკომიონის שექმნის მიზანი მხოლოდ კონკრეტული ღვაწლმოსილი 
პიროვნების სახელის უკვდავყოფა კი არა, მომავალ თაობათა ახ-
ალი ზნეობრივი ნორმებით პარადიგმატული განათლებაა. 

Marika Tchitanava 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

THE ISSUE OF CHRISTIAN ETHICS AND PAIDEIA ACCORDING TO 

GREGORY OF NAZIANZUS’ VIII HOMILY  

Saint Gregory of nazianzus is one of the first innovators among the fi‐

gures  of  his  epoche, who  describes  the  traits  and  virtues, which  should 

characteristic for the ideal Christian lady. On this side the Cappadocian bis‐

hop’s sister st. Gorgonia is unique for her life‐style, which consists of both 
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– marriage (to have children and grandchildren and to bring them to God) 

and virginity. To join together these two life forms is a desired state for the 

saint father, who eulogizes his dead sister. 

It must be mentioned, that Byzantistic attitudes toward women were 

ambivalent. On the one hand she is associated to Eva, as female inferiority 

and essential weakness and on the other hand as creature of God and is re‐

deemed in same way as man.  

Gregory of Nazianzus declears  at  the beginning of his  eight homily, 

that laudation of his sister may be charged as partiality, but, on the other 

side  her  hard‐working will  be  unknown  for  everyone,  becoming  a  good 

example for the society. That’s why he decides to make  Gorgonia’s spiritu‐

al life familiar for all. 

One can say,  that according  to  the oratio 8th Gregory of Theologian 

reveals the basic norms of Christian ethics. Christian doctrine transferes its 

accent from physical world to spiritual perfection and establishes new mo‐

ral  criterions  for becoming  ideal.  It might be  got with practice, patience 

and hard‐working. The main target to create a new genre like encomion is 

to educate young people with new moral norms.  
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ანა ჭკუასელი 
დოქტორანტი 

/ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

ევროპელი მისიონერები და ქართულ სივრცეში 
დამკვიდრებული „უცხოს“ კულტურული იდენტობა 

ქართულ საისტორიო ტრადიციაשი ეთნიკურად უცხოს „ჩვენი-
ანად“ აღქმა და მის მიმართ გარკვეული ლოიალობა იשვიათი მოვ-
ლენა არ ყოფილა. ვფიქრობთ, „უცხოს“ ქართულ გარემოשი ადაპ-
ტაციის საილუსტრაციოდ განსაკუთრებით მნიשვნელოვანი და აქ-
ტუალურია საქართველოשი ევროპელი მისიონერების საქმიანობა.  

XVII‐XVIII საუკუნეებשი ქართულ კულტურულ სივრცეשი ევრო-
პელი კათოლიკე მისიონერები საკუთარი ენით კი არა, ადგილობ-
რივი, ქართული ენის კათოლიკური რელიგიის ენად დამკვიდრე-
ბით და ძველი ქართული რელიგიური ტექსტების აღიარებით იმ-
კვიდრებენ ადგილს. საქართველოשი კათოლიკეები მნიשვნელოვან 
ქართულენოვან სივრცეს ქმნიდნენ. პირველ ეტაპზე ისინი კომუ-
ნიკაციის მიზნით სწავლობდნენ ქართულ ენას, რამაც თანდათა-
ნობით განაპირობა ქართულის როგორც კათოლიკეთა მწიგნობ-
რული და რელიგიური საქმიანობის ენად ქცევა. მისიონერების 
საქმიანობის მეשვეობით ქართული ენა გახდა ახალი კულტურული 
კონტექსტის მაფორმირებელი და ქართულენოვანი კათოლიკური 
იდენტობის წამყვანი მარკერი. 

საკვლევად שევარჩიეთ უცნობი მისიონერის მიერ XIX საუკუ-
ნეשი שედგენილი ქართულ-იტალიურ-ლათინური ლექსიკონი, რო-
მელიც ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრשია დაცული (Q ფონდი 510). 
მოცემულ ლექსიკონשი სიტყვები განმარტებულია ძირითადად 
ფრაზასა და კონტექსტשი, რაც שესაძლებლობას გვაძლევს აღვწე-
როთ მაשინდელი ქართული ყოფითი კულტურისა და სოციალური 
გარემოს წამყვანი ასპექტები. ლექსიკონის ანალიზის საფუძ-
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ველზე שევეცდებით ვაჩვენოთ, როგორ მიდიან განსხვავებული 
კულტურის „მატარებელი“ მისიონერული ჯგუფები ქართული ად-
გილობრივი ენისა და გეოგრაფიული სივრცის აღიარებამდე და 
როგორაა მათ განმარტებებשი წარმოდგენილი ქართულენოვანი 
კათოლიკური იდენტობის მაკონსტრუირებელი სენსიტიური მარ-
კერები, რომლითაც მისიონერებმა მონიשნეს ორი კულტურული 
სივრცის (ქართულ-ევროპული) ერთიანობა და საკუთარი არსებო-
ბა ამ სივრცეשი.  

კვლევის שედეგი გვიჩვენებს, რომ მისიონერების მიერ שედგენი-
ლი ლექსიკონი ნათლად ასახავს „ჩვენის“/„აქაურის“ კონცეპტის ფუნ-
ქციონირებას და ქართულ ენობრივ და ტერიტორიულ სივრცესთან 
როგორც მשობლიურთან მიკუთვნებულობის ტენდენციას.  

Ana Chkuaseli 

PhD Student 

/Ilia state University/ 

Tbilisi/Georgia 

EUROPEAN MISSIONARIES AND CULTURAL IDENTITY 

OF THE "STRANGER" ESTABLISHED IN THE GEORGIAN SPACE 

The perception of ethnically foreign as someone close and being  tole‐

rant to him has long become a part of Georgian historical tradition. We be‐

lieve, the activity of European missionaries in Georgia has proved to be es‐

sential for depicting the adoption of the term ”foreign” by Georgian envi‐

ronment. 

The  European  Catholic missionaries  of  the  XVII‐XVIIIcenturies  were 

promoting the local, Georgian tongue as the language of Catholicism in Ge‐

orgia; this strategy together with recognition of ancient Georgian religious 

texts helped them to settle in the local religious space. 

Catholics were contributing to the case of creating the important Ge‐

orgian‐speaking space. 
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The  first  stage was  studying  the Georgian  language, which  led  to  its 

transforming into the language of Catholic literacy and religious rituals. 

Due to the missionary activity, the Georgian  language had an  impor‐

tant part  in  forming cultural context,  thus becoming  the  leading  factor  in 

terms of establishing Georgian Catholic identity. 

The object of the present study  is a Georgian‐Italian‐Latin dictionary, 

created by an unknown European missionary in the 19th century, saved at 

the National Centre of Manuscripts (Qfund510). 

The  dictionary  defines  words mainly  through  phrases  and  context, 

enabling us to recreate the leading aspects of the Georgian cultural and so‐

cial reality of the period. 

Through the dictionary analysis, we will make an attempt to demon‐

strate  the way  in which  the missionary  groups,  come  to  the  acknowled‐

gment of the Georgian linguistic and geographical identity, along with mar‐

kers of Georgian and European Georgian‐speaking Catholic realms and the‐

ir own fixed place in them. 

The results of the study show that the dictionary created by the missi‐

onaries is the vivid example of how the concept of “own” or “local” relates 

to  the Georgian  linguistic  and  geographical  spaces  and  the  tendency  of 

identifying them as native. 
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ეთერ ჭურაძე 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

მხატვრული თარგმანის ეკვივალენტობის შეფასების 

საკითხისათვის 

ჰუმბოლდტი მიიჩნევდა, რომ სიტყვა მხოლოდ ცნების ნიשანი 
არ არის, ცნება ვერ იარსებებს და გაიგება სიტყვის გარეשე. აზრის 
განუსაზღვრელი ძალა ყალიბდება სიტყვად. სიტყვას აქვს თავისი 
ინდივიდუალური ხასიათი და ამ სპეციფიკური ბუნების, ფორმისა 
და ძალის მეשვეობით ზემოქმედებს სულზე (ვ. ფონ ჰუმბოლდტი, 
„ნაწყვეტი „აგამემნონის“ თარგმანის שესავლიდან“). ამდენად, სწო-
რედ სიტყვაა ის ერთეული, რომლის კვალდაკვალ שეიძლება განი-
ხილებოდეს და שეისწავლებოდეს მხატვრულ ტექსტשი გადმოცე-
მული მსოფლმხედველობა, იდეა, არსი თუ მნიשვნელობა. სიტყვა 
ქმნის ქვაკუთხედს, რასაც ემყარება ტექსტი, მისი სემანტიკური 
თუ სტილისტური მახასიათებლები. 

მხატვრული ტექსტის სტილשი აისახება მწერლის დამოკიდე-
ბულება და ხედვა სამყაროს მიმართ. მაგრამ წარმოუდგენელია 
სტილის არსებობა שინაარსის გარეשე. ასევე თარგმანשი שინაარსის 
 ე ირღვევა ნაწარმოების ხასიათი და თვითשენარჩუნების გარეש
სტილიც. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ თარგმნის დროს שეუძლებელია 
 ინაარსის დაკარგვას, რომელიც ფორმის, ანუ სტილისש ეველიოთש
საשუალებით გადმოიცემა და ხორცს ასხამს მწერლის იდეას. 
დედნის ლინგვოსტილისტური სიღრმისეული ანალიზი და ინტერ-
პრეტაცია, სიტყვის გააზრება ტექსტის ძირითად საყრდენად, 
მოგვცემს שესაბამისი თარგმანის שესრულების საשუალებას და 
მხატვრულ-ესთეტიკური ანალოგის שექმნის წინაპირობას. ამისათ-
ვის ტექსტשი უნდა გამოვყოთ ძირითადი მახასიათებლები, რომ-
ლებიც თარგმანשი სათანადოდ უნდა აისახოს. აქედან გამო-
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მდინარე, ჩვენ ტექსტს მივუყენებთ ლინგვისტურ და სტილისტურ 
კატეგორიებს, როგორც ტექსტის ძირითად მახასიათებლებს, 
რომლებიც ქმნის სტილისტურად რელევანტურ ინფორმაციას, 
საბოლოოდ კი ემსახურება მთელი ტექსტის שინაარსის שექმნას. 
სწორედ ამ ლინგვოსტილისტური კატეგორიების აღდგენა თარ-
გმანשი שეიძლება მივიჩნიოთ ობიექტურ კრიტერიუმად, რომლი-
თაც უნდა שეფასდეს თარგმანის ღირსება და უარყოფითი მხარე. 
თუმცა ობიექტურობა არ არის გაზომვადი კატეგორია და თარ-
გმანის კრიტიკა არ არის დაზღვეული სუბიექტურობისაგან, ვი-
ნაიდან თითოეული მთარგმნელის მიერ ტექსტის აღქმა ორაზროვ-
ნებისა და ინტერპრეტირების საשუალებას იძლევა და დამოკიდე-
ბულია სხვადასხვა ფაქტორზე, რაც, რა თქმა უნდა, არ გამორი-
ცხავს თარგმანის კრიტიკის აუცილებლობასა და שეფასების მარ-
თებული კრიტერიუმების ძიებას.  

Eter Churadze 

PhD student 

 /Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

ON THE ISSUE OF EQUIVALENCE EVALUATION 

IN THE FICTION TRANSLATION 

Humboldt states that a word  is not simply the sign of a concept, the 

concept cannot  come  into existence and be understood without a word. 

The  indeterminate  force of a  thought  forms  itself  into a word. The word 

has its own individual nature and with its specific character, form and po‐

wer  affects  the  spirit  (W.  von  Humboldt,  “From  the  Introduction  to  his 

Translation of Agamemnon”). Thus the word is a unit alongwhich the world 

view, idea, essence or meaning conveyed in a fictional text may be discus‐

sed and investigated. The word creates a cornerstone upon which the text, 

its semantic and stylistic characteristics are based.  
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Style of fiction reflects a writer’s attitude and mindset. However,style 

cannot  exist without  content. Moreover,  the nature of  the  literary work 

and  the  style  itself are disrupted without maintaining  the  content  in  the 

course of translation. Therefore, we consider that we should not  lose the 

content which is expressed by means of form, i.e. style and which materia‐

lizes a writer’s idea. An in‐depth lingua‐stylistic analysis and interpretation 

of  the original and a conceptualization of a word as  the basic  foundation 

for the text give us an opportunity to perform proper translation and a pre‐

condition  toreproduce  an  artistic  and  aesthetic  analogue of  the original. 

For this purpose we identify main features in the text that have to be rep‐

resented appropriately in the translation. As a result, we exemine the texts 

with  linguistic  and  stylistic  categories  envisaged  as  basic  features  of  the 

text that yield stylistically relevant information and finally serve to retrieve 

the content of the whole text. Therecreation of these linguistic and stylistic 

categories in the translated text might be considered as an objective crite‐

rion evaluating the merits and drawbacks of the translation. But objectivity 

is not a measurable category and translation criticism does not ensure sub‐

jectivity because the perception of any text by each translator leads to am‐

biguity and  interpretation and depends on several factors that do not eli‐

minateeither  the  necessity  or  the  usefulness  of  translation  criticism  and 

the quest of reliable criteria for translation assessment.  
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ელზა ხაინდრავა 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

ერთაწმინდის წარწერები 

მოცემულ სტატიაשი განხილულია ერთაწმინდის ტაძრის გარე-
თა ფასადებზე שემორჩენილი 6 ნაკაწრი წარწერა, გამოუცემელი. 
აქედან 5 ასომთავრული ანბანით არის שესრულებული, ხოლო ერთი 
ნუსხურნარევი ასომთავრულით. წარწერები სავედრებელი ხასია-
თისაა – მლოცველი שეწყალებას სთხოვს წმინდა ესტატეს, რომლის 
სახელზეც არის აგებული ერთაწმინდის XIII ს. ტაძარი. მათი שეს-
წავლა პალეოგრაფიული თვალსაზრისითაც მეტად საინტერესოა.  

ტაძრის ინტერიერשი განთავსებულია XVIII‐XIX სს. საფლავები 
(როგორც ცნობილია, ერთაწმინდის ტაძარი 1610 წლიდან მოურავ 
გიორგი სააკაძის שთამომავალთა საძვალე გახდა). XVIII ს. ეპი-
ტაფიები გამოქვეყნებული აქვთ პლ. იოსელიანს, ექ. თაყაიשვილს 
და ს. მაკალათიას. 

მოხსენებაשი მოცემულია XIX ს. თავად თარხნიשვილების გვა-
რის წევრების 40-მდე ეპიტაფია. ისინი שეიცავენ ინფორმაციას და-
სახელებულ პირთა გენეალოგიური მონაცემების, სოციალური 
მდგომარეობისა და სტატუსის שესახებ. ასევე, XIX ს. საარქივო მა-
სალაზე დაყრდნობით, განხილულია ერთაწმინდის ტაძარשი და-
საფლავებულ თარხან-მოურავთა საგვარეულოს ცალკეულ წარმო-
მადგენელთა שესახებ დაცული ცნობები. ეს ცნობები שეჯერებუ-
ლია არქივის როგორც გამოქვეყნებულ, ისე დღემდე უცნობ დო-
კუმენტურ მასალასთან.  

განსაკუთრებით აღსანიשნავია ერთი საფლავი, რომელიც მიჩ-
ნეულია დიდი მოურავის გიორგი სააკაძის שვილის, სპარსეთשი და-
ღუპული პაატას საფლავად. როგორც ეპიტაფიის ამოკითხვამ აჩ-
ვენა, აქ მოხსენიებული პაატა არის არა გიორგი სააკაძის ძე, არა-
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მედ მოურავი, თარხნიשვილი და მეჯინიბეთუხუცესი პაატა. ამას 
ადასტურებს ეპიტაფიის ბოლოს დართული გარდაცვალების თა-
რიღი – 1715 ან 1717 წელი. როგორც ცნობილია, პაატა გიორგის ძე 
სააკაძე სიკვდილით დასაჯეს 1625 წელს.  

Elza Khaindrava 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

THE INSCRIPTIONS OF ERTATSMINDA 

 In  this article 6  inscriptions on  the outer  facade of  the Ertatsminda 

church are discussed. This inscriptions are not published. Five of them are 

written  using  Asomtavruli  script  and  one  is written with  the mixture  of 

both Asomtavruli and Nuskhuri scripts. These  inscriptions are of a praying 

nature – the prayer begs for forgiveness to St. Estaté, for whom the church 

of Ertatsiminda (XIII century) is built for. Researching these manuscripts is 

quite interesting from the paleographic standpoint. 

There are XVIII‐XIX century graves in the interior of the church (as it is 

known, the church of Ertatsmindawas the sepulcher of the descendants of 

the feudal lord GiorgiSaakadze). The epitaphs of the XVIII century have be‐

en published by P. Ioseliani, E. Takaishvili and S. Makalatia. 

Up to 40 epitaphs of Lord Tarkhnishvili house name (XIX c.)are given in 

this paper. These epitaphs contain information about the genealogy, social 

situations and status of  these  individuals. Also,  facts about certain repre‐

sentatives of the Tarkhanmouravi clan, who are buried in the Ertatsminda 

church, are discussed based on  the archive materials of  the XIX  century. 

These facts are compared with the archive materials, some of which were 

published and some of which were unknown. 

One of the graves  is particularly notable. This grave  is thought to be 

the resting place of Paata who died  in Persia and who was the son of the 

great  feudal  lord Giorgi Saakadze. The epitaph of  the grave  showed  that 
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here mentioned Paata is not the son of Giorgi Saakadze, but rather the go‐

vernor, Tarkhnishvili and the head royal stable‐keeper Paata. This is confir‐

med by the dates at the bottom of the epitaph – 1715 or 1717. As we know 

Paata, the son of GiorgiSaakadze was executed in 1625. 



  388

ლაשა ხარაზი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

თარგმანის პოლიტიკურობა 

პოლიტიკური ცხოვრების რეალობისთვის ენასთან ურთიერ-
თობის გამოცდილება განსაკუთრებული მნიשვნელობისაა. ამ ურ-
თიერთობას არაფერი აქვს საერთო ენის ფორმალურ პარამეტ-
რებთან, პრობლემების იმ სიმრავლესთან, რომელსაც ენათმეცნი-
ერება სწავლობს და იგი არც წმინდა აბსტრაქტულობაა, რომლის 
 ესახებაც მხოლოდ მოსაზრებებისა და ვარაუდების დახმარებითש
 ეიძლება ფიქრი. პოლიტიკური, როგორც არსებულის ყველაზეש
პრაქტიკული ნაწილი, ყველა სხვა არსებულის მსგავსად ენის სა-
 უალებით გამოითქმება, ოღონდ პოლიტიკურად გამოთქმულისש
თავისებურებაა ისაა, რომ ის, რასაც ჩვენ პოლიტიკურად ვამბობთ, 
თავს ზედმეტად იשვიათად თუ აღიქვამს ასეთად. აღქმის ამ ნაკ-
ლოვანებით იმ ეთიკურის ნიשნით აღბეჭდილ აცდენაზე კი არ მივუ-
თითებთ, რომელიც აზრის ისტორიაשი თქმასა და ქმედებას שორის 
მოცემული ასიმეტრიის სახით კონვენციურად არსებობს და არც ამ 
ასიმეტრიის თეორიისა და პრაქტიკის ერთმანეთთან დაპირისპი-
რების კრიტიკული ვარიაციების განვრცობის აუცილებლობას 
ვიგულისხმებთ მასשი, არამედ უשუალოდ ნათქვამის, როგორც ყო-
ველთვის უკვე პოლიტიკური მოქმედების საკუთარ თავთან დამო-
კიდებულების პერსპექტივიდან שევეცდებით პოლიტიკური ცხოვ-
რების ენასთან ურთიერთობის שინაარსების გარკვევას. 

მოხსენების თემიდან გამომდინარე მთავარ ყურადღებას ენის 
იმ ჟესტის პოლიტიკურად ამეტყველებას დავუთმობთ, რომელსაც 
თარგმანი ჰქვია. გარდა იმისა, რომ ენის ინსტრუმენტებიდან თარ-
გმანი პოლიტიკურად ყველაზე საინტერესოა, იმდენად რამდენა-
დაც იგი ტექსტების და ამდენად, კულტურების ერთმანეთთან 
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-ივეა მოשეხვედრის ადგილია, თარგმანის პოლიტიკურ იდენტობაש
ცემული ურთიერთობის, როგორც პოლიტიკურად ყველაზე საყუ-
რადღებო სემანტემის ძირითადი ასპექტები. ასე მაგალითად, 
მთარგმნელის სათარგმნ ნაწერთან ურთიერთობა იმაზე უსასრუ-
ლოდ ბევრს שეიძლება გვასწავლიდეს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, 
ვიდრე პოლიტიკაზე თუნდაც ყველაზე მართებული განზრახვე-
ბით დაფიქრებული პოლიტიკოსის მოქმედებები. მოხსენებაც სწო-
რედ რომ ამ უკანასკნელი აზრის პოლიტიკურად აქტუალიზაციას 
დაეთმობა. 

Lasha Kharazi 

PhD student  

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

POLITICITY OF TRANSLATION 

For the reality of political life the relation with a language has a signifi‐

cant  importance. The given relation has nothing  in common with the for‐

mal parameters of language, with those problematic multiplicities elabora‐

ted by  linguistics and neither  it  is a pure abstraction,  limiting our thinking 

with mere opinions  and  suppositions. Political,  as  the  foremost practical 

part of being like any other given being is outspoken through language, al‐

though the very peculiarity of a thing outspoken politically  is that too ra‐

rely it conceives itself in a political manner. With this defect of perception 

we do not aim to hint on a disproportion marked by sign of ethics, conven‐

tionally represented  in the history of thought via asymmetry between sa‐

ying and acting and neither do we imply the necessity for extending the cri‐

tical variations while opposing  theory and practice  to each other, but we 

will  try  from  the perspective of self attunement of an ordinary saying, as 

something  always  already  politically  formalized  to  proceed  through  the 

dynamics of relation between political life and language.  
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In accordance with the theme of symposium, the main subject of a pa‐

per will be  the goal  to politically outspeak  the  translation as a gesture of 

language. Despite the fact that translation from the instruments of langua‐

ge is politically the most interesting, as far as it’s a place for encounter bet‐

ween  texts and  therefore cultures,  the very  identity of  translation subsu‐

mes in itself all the basic aspects of politically noteworthy concept of relati‐

on. For example, the relation of translator to the translated text might te‐

ach us endlessly more valuable  things about political  life,  than a Politian 

even with the deepest righteous  intentions. The paper will be oriented to 

actualize this last thought politically.  
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თეა ხეცურიანი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

ჟურნალისტურ ჟანრსა და ტექსტს შორის მიმართება, 

როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა: 

საინფორმაციო ცნობის ტექსტობრივი სივრცე 

ინტერტექსტუალურობის თეორიაზე დაყრდნობით 

 სტატიის მიზანია, განვსაზღვროთ ურთიერთმიმართება ჟურ-
ნალისტური სფეროს (უფრო ზუსტად, ჟურნალისტური დისკურ-
სის) ისეთ ორ ფენომენს שორის, როგორიცაა ჟურნალისტური ჟან-
რი და ჟურნალისტური ტექსტი. და რაც שეეხება ამგვარი ჩვენი 
მცდელობის მეთოდოლოგიურ ასპექტს: ამ მეთოდოლოგიის ძირი-
თად ვექტორს უნდა წარმოადგენდეს ინტერდისციპლინარულობა. 
ბუნებრივია მივიჩნიოთ, რომ მოცემულ שემთხვევაשი ინტერდის-
ციპლინარულობა გულისხმობს უკვე ხსენებული ურთიერთმიმარ-
თების დადგენას ისეთ მეცნიერულ დისციპლინებზე დაყრდნობით, 
როგორიცაა ლინვისტიკა, ჟურნალისტურ ჟანრთა თეორია და 
კულტუროლოგია (კონკრეტულად კი თანამედროვე მედიაკულტუ-
რის თეორია. იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენი მიზანია ამ წმინდა 
ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზისა და ინტერტექსტუალური 
ანალიზის სინთეზი. 

ყოველივე ზემოთ ნათქვამის საფუძველზე שეგვიძლია, שემ-
დეგნაირად განვსაზღვროთ საინფორმაციო ცნობის სტატუსი (თუ 
ადგილი) იმ ზოგადჟურნალისტური საინფორმაციო კონტინუუმის 
ფარგლებשი, რომლის გარეשე ნებისმიერი ჟურნალისტური ჟანრი 
დაკარგავდა თავის ფუნქციურ სპეციფიკას (ანუ ვეღარ იქნებოდა 
ჟურნალისტური დისკურსის ესა თუ ის ქვეტიპი). თუ ამ თვალსაზ-
რისით שევადარებთ ერთმანეთს, ერთი მხრივ, ჟურნალისტურ ჟან-
რთა საინფორმაციო ჯგუფს, მეორე მხირვ კი, ორ დანარჩენს, ად-
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ვილი იქნება, ვთქვათ שემდეგი: ანალიტიკური და მხატვრულ – 
პუბლიცისტური ჟანრები ვერ שეინარჩუნებდნენ თავის ჟურნა-
ლისტურ არსს იმ שემთხვევაשი, თუკი მათשი ეს ფუნქციური არსი 
არ იქნებოდა უზრუნველყოფილი საინფორმაციო ჯგუფის მიერ. 
მაგრამ, ამავე დროს, უნდა დავსვათ კითხვა: თუ თვით საინფორ-
მაციო ჟარნთა ჯგუფი არ არის שინაგანად ერთგვაროვანი – და ეს 
კი, რა თქმა უნდა, ასეა – მაשინ სწორედ კონტინუალურობის პრინ-
ციპის თანახმად უნდა განისაზღვროს საინფორმაციო ცნობის 
სტატუსი ამ ჯგუფის ფარგლებשი. 

Tea Khetsuriani 

PhD Student 

/Iv. Javakhishvili Tbilisi State University/  

Tbilisi/Georgia 

INTERRELATION OF THE JOURNALISTIC GENRE 

AND THE TEXT AS A LINGUOCULTURAL PROBLEM 

The aim of the following article is to define interrelation between two 

phenomena of journalistic discourse such as journalistic genre and journa‐

listic text. And as for the methodological aspect of our research: The basic 

vector of this methodology should be represented by inter‐discipline.  

It  is natural  for us  to consider  that  in  the given case,  inter‐discipline 

means  to analyze  the  interrelation on  the basis of such scientific discipli‐

nes, as  linguistics, the theory of  journalistic genres and history of culture. 

Our aim  is  the synthesis of  this pure  linguistic‐cultural analysis and  inter‐

textual analysis. 

On the basis of the given realizations we can define the status or the 

place of informational news in the bounds of general journalistic informati‐

onal  continuum, which  is  crucial  for  any  journalistic  genre. Without  this 

continuum any journalistic genre would lose its functional specifications (it 

means  that  it would not be  this or  that  subtype of  journalistic discourse 

any more). If we compare informational group of journalistic genres on the 
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one hand  to  two of  the  rest on  the other hand,  it will be easy  to say so: 

analytical and functional genres would not preserve their  journalistic con‐

cept in case of not having supported this functional concept by informatio‐

nal group. But at the same time we should make a question like this: if the 

group of informational genres is not internally similar and it is of course _ 

the status of informational news should be realized according to continua‐

lity principle, though, the aim of the given research will be to specify this 

methodological task.  
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ანა ხვედელიანი 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

განათლების პოლიტიკა საბჭოთა საქართველოში, 

როგორც ქართული საბჭოთა იდენტობის შექმნის 

საფუძველი (1921‐1925 წწ.) 

საბჭოთა კავשირის დანგრევის שემდეგ სულ უფრო აქტუალუ-
რი ხდება საბჭოთა წარსულის שესწავლის, საბჭოთა მემკვიდრეო-
ბის პოლიტიკური, სამართლებრივი, მორალური თუ კულტურული 
პასუხისმგებლობის გააზრება, ასევე, კრიტიკული ანალიზისა და 
განსჯის საფუძველზე, ამ ტოტალიტარული სახელმწიფოს იდეო-
ლოგიური საწყისების שესწავლა.  

 ტოტალიტარული რეჟიმების არსი მდგომარეობს ხელისუფ-
ლების მიერ სრულ კონტროლשი საზოგადოებრივი ცხოვრების 
ყველა სფეროზე. საზოგადოებრივი ცხოვრება მთლიანად იდეო-
ლოგიზირებულია და ამ იდეოლოგიის გარשემო ხდება მასების და-
რაზმვა სხვადასხვა მექანიზმების საשუალებით. ერთ-ერთი ასეთი 
გამომხატველი და მაკონტროლებელი მექანიზმი არის განათლე-
ბის პოლიტიკა. საბჭოთა რეჟიმის დამკვიდრებისთანავე იგი წარ-
მოადგენდა საბჭოთა პოლიტიკის პროპაგანდის იარაღს, როგორც 
საბჭოთა იდენტობის მაფორმირებელ მნიשვნელოვან ფაქტორს.  

მოხსენების მიზანია განათლების, მისი როგორც ერთ-ერთი 
უმთავრესი იდეოლოგიური ვექტორის როლის გააზრება, მისი 
ობიექტური שეფასება „საბჭოთა ადამიანის“, „საბჭოთა იდენტო-
ბის“ ჩამოყალიბების თვალსაზრისით არსებულ მაשინდელ რთულ 
პოლიტიკურ, სოციალურ და კულტურულ გარემოשი. ასევე, שე-
ვეცდებით გავიაზროთ, როგორ ხდებოდა განათლების პოლიტიკის 
დაგეგმვა; დაგეგმილი საგანმანათლებლო პოლიტიკის ფარგლებשი 
კი რა არის საბჭოთა იდენტობის ის მთავარი მარკერები, რომლე-
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ბიც აუცილებელია „ახალი ცხოვრების שექმნისა და გამაგრები-
სათვის საჭირო ახალი ხალხის“, ანუ საბჭოთა იდენტობის მატარე-
ბელი ახალი ადამიანის ჩამოყალიბებისათვის.  

საბჭოთა ხელისუფლებამ კარგად იცოდა, რომ ახალი იდეო-
ლოგიისა და ახალი ადამიანის/ საბჭოთა იდენტობის მქონე ინდი-
ვიდის ჩამოყალიბება שეუძლებელი იქნებოდა წერა-კითხვის უცო-
დინარ საზოგადოებაשი. שესაბამისად, ამ საკითხის მოგვარების სა-
ხელმწიფოებრივი მნიשვნელობა მიენიჭა: გაიხსნა წერა-კითხვის 
უცოდინართა სალიკვიდაციო სკოლები, ბიბლიოთეკა-სამკითხვე-
ლოები, ამუשავდა სააგიტაციო-საპროპაგანდო ორგანიზაციები. 
გატარდა მთელი რიგი ადმინისტრაციული ღონისძიებები განათ-
ლებისა და კულტურის დონის გასაუმჯობესებლად. 

მოხსენებაשი გამოყენებულ ემპირიულ მასალას სხვადასხვა 
მედიაგამოცემებთან ერთად שეადგენს არქივשი დაცული დოკუ-
მენტური მასალები, რომელთა ანალიზიც საשუალებას გვაძლევს, 
დავაკვირდეთ განათლების პოლიტიკის დაგეგმვის მექანიზმებს 
და მათი გამოყენების პოლიტიკურ კონტექსტებს.  

Ana Khvedeliani 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/georgia 

EDUCATIONAL POLICY IN THE SOVIET GEORGIA AS THE BASE FOR 

GEORGIAN SOVIET IDENTITY CREATION (1921‐1925) 

After  the dissolution of  soviet union,  it  is becoming  increasingly  im‐

portant to research the historical, political, legal, moral or cultural respon‐

sibilities of the Soviet heritage. As well as,to study totalitarian state~s ideo‐

logy on the base of critical analysis and judgement .  

Full control of all areas of public life lies beneath the essence of totali‐

tarian  regimes. Public  life  is  completely  ideological and around  this  ideo‐

logy  is  going uniting masses  through different mechanisms.One  such ex‐
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pression and controlling mechanism  is  the education policy. After  the es‐

tablishment of the Soviet regime it represented Soviet politic~s weapon of 

propaganda as a crucial factor for the formation of Soviet identity 

The aim of the report is to understand the role of education as one of 

its main ideological vectors, its objective assessment in the complex politi‐

cal, social and cultural environment  in terms of “Soviet man” and “Soviet 

identity”. Also, we will try to understand how was planned educational po‐

licy ; Within the framework of the planned educational policy, what are the 

main markers of Soviet  identity, which are essential  for  the “new people 

who need to create and strengthen new life”, or to form a new human. 

The Soviet government was well aware  that a new  ideology and  the 

formation of a new person/soviet identity person would be impossible in il‐

literate  society.  Accordingly,  this  issue  had  national  significance:  special 

schools for  illiterate people,  libraries, reading halls and agitational organi‐

zations were opened. A number of administrative measures have been im‐

plemented to improve the level of education and culture. 

Various media editions and documentary materials protected  in  the 

archive are presented  in this report as empirical materials..  Its analyze gi‐

ves us possibility  to monitor  the educational policy planning mechanisms 

and utilization within political context. 
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ნინო ხიდიשელი 
ფილოლოგიის დოქტორი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

სინკლერ ლუისის მოთხრობების სიუჟეტური ხაზები 

პირველი ამერიკელი ნობელიანტი მწერლის, სინკლერ ლუის-
ის שემოქმედება ამერიკულ თუ ზოგადად, მსოფლიო ლიტერატუ-
რაשი თვითმყოფადი მწერლური ნიჭითა და ოსტატობით გამოირ-
ჩევა. მისი ავტორობით მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებუ-
ლი სხვადასხვა რომანი და მოთხრობა დაისტამბა.  

ჩვენი მოხსენების თემა ეხმიანება სინკლერ ლუისის მოთხრო-
ბებს: „სიჩქარე“, „ფარვანები ლამპიონების שუქზე“ და „ჭაბუკი აქ-
სელბროდი“. აღნიשნულ ნაწარმოებებზე დაკვირვებისას ამერიკე-
ლი שემოქმედი გვევლინება, როგორც საინტერესო და თავისი 
მწერლური ხელწერით განსხვავებული ავტორი. მას ძალუძს ორი-
გინალური და ამავე დროს ყოველდღიური, ცხოვრებისეული ეპი-
ზოდები თუ მოვლენები გადმოსცეს მახვილგონივრულობით, იუმ-
ორითა და სარკაზმით. სინკლერ ლუისი თხზულებებשი ერთმანეთ-
ისგან მკვეთრად განსხვავებულ ადამიანთა ხასიათებს და ტიპა-
ჟებს დამაჯერებლად, שთამბეჭდავად ხატავს.  

მოთხრობების „სიჩქარე“, „ფარვანები ლამპიონების שუქზე“ და 
„ჭაბუკი აქსელბორდის“ კითხვისას მკითხველი საგულისხმო სიუ-
ჟეტური ხაზების განვითარების მოწმე ხდება. ამერიკელი ნობელი-
ანტის ნაწარმოებების მთავარი პერსონაჟების, იქნება ეს ბაფამის, 
აურელია რივერსის, ბეიტსის, სარა პარდის, კნუტ აქსელბროდის 
თუ სხვათა მოულოდნელობებითა და სიახლეებით სავსე ცხოვრე-
ბის აღწერის ფონზე იხატება სინკლერ ლუისის დროინდელი ამე-
რიკული ყოფა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია რომანტიკული 
და რეალისტური იდეალები თავისი ადამიანური ურთიერთო-
ბებითურთ.  
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ჩვენი მიზანია, მოხსენებაשი სინკლერ ლუისის ზემოთ დასახე-
ლებულ თხზულებებზე ვრცლად და ამომწურავად წარმოვადგი-
ნოთ დაკვირვებები, שეხედულებები.  

Nino Khidisheli 

PhD 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

 Tbilisi/ Georgia 

THE PLOT LINES IN HARRY SINCLAIR LEWIS’ SHORT STORIES   

Harry Sinclair Lewis is the first writer from the United States to receive 

the Nobel  Prize  in  Literature. His works  in  the American  or  generally,  in 

world  literature  are distinguished by  the  independent writing  talent  and 

skillfulness. His various novels and short stories were published  in the be‐

ginning of the 20th century. 

Our paper regards the author’s short stories, Speed, Moths in the Arc 

Light and Young Man Axelbrod. According  to  the study, Lewis appears  to 

be an  interesting,  featured writer with his own, unique writing  style. He 

manages to create everyday life episodes and events in a distinctive way 

and simultaneously, describe them with wit, humor and sarcasm. His cha‐

racters strongly differ from one another; however they are very convincing 

and impressively described.  

In the short stories Speed, Moths in the Arc Light and Young Man Axel‐

brod a reader witnesses the development of the significant plot  lines. On 

the background of the suddenness and eventful  lives of the main charac‐

ters, J. T. Buffum, Aurilla Rivers, Bates, Sarah Pardee, Knute Axelbrod and 

many  others  is  reflected  the  life‐style  of  the  period  of  Lewis’  everyday 

America and its typical romantic and realistic ideals along with the human 

relationships. 

Our goal is to represent the complete and exhaustive observations as 

well as viewpoints based on the above‐mentioned works of Sinclair Lewis. 
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ანა ხურცილავა  
თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

/თბილისი/საქართველო 

ტექნიკურ ტერმინოლოგიაზე მუშაობის თავისებურებანი 

და თანამედროვე პრობლემები 

 

როგორც ცნობილია, პირველი ქართული ტექნიკური ტერმინო-
ლოგია 1920 წელს გამოვიდა. აქედან დღემდე გამოცემულია გადა-
მუשავებული და שევსებული ექვსი ვარიანტი. 1977 წელს გამოიცა 
ყველაზე სრული რუსულ-ქართული ტექნიკური ტერმინოლოგიური 
ლექსიკონი (რედაქტორები: ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ტერმი-
ნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი როგნედა ღამბაשიძე და 
აკადემიკოსი რაფიელ დვალი). ეს ლექსიკონი სამაგიდო წიგნად იქცა 
ტექნიკური დარგის (და არამარტო) სპეციალისტთათვის.  

მალევე დაიწყო ახალ რედაქციაზე მუשაობა, თუმცა, სამწუხა-
როდ, 1994 წელს, როცა სპეციალისტებმა და საგანგებო კომისიამ 
მუשაობა დაასრულეს, მისი გამოქვეყნება ვერ მოხერხდა. გამოუქ-
ვეყნებელ ფონდებს ენათმეცნიერების ინსტიტუტשი ღამბაשიძის 
ფონდს ვუწოდებთ. იგი სამენოვანია და სრულიად განსხვავებულ 
მასალას שეიცავს. მიუხედავად იმისა, რომ 1994 წლიდან მრავალი 
წელია გასული, ამ მასალასმნიשვნელობა არ დაუკარგავს. უპირ-
ველესად იმიტომ, რომ ბოლო ვერსიაც ისე, როგორც ყველა სხვა 
ლექსიკონი, ერთობლივი მუשაობითაა שექმნილი და ტერმინები სა-
განგებო სხდომებზეა დამტკიცებული. 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტשი ტერმინოლოგიაზე მუשაობა 
არსებული ქართული სკოლების მიერ დასახულ გზას მიჰყვება. 
უმთავრესი ამოცანა, რომელიც დღეს ჩვენ წინაשეა, საზოგადო-
ებისთვის ტერმინოლოგიის ნორმატიული ელექტრონული ლექსი-
კონის שეთავაზებაა. ამ მიზნით მიმდინარეობს ძირითადად არსე-
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ბული მასალის שესწავლა-გადამუשავება და ინგლისური שესატყვი-
სების დაძებნა. მუשაობა რამდენიმე ეტაპადაა დაყოფილი:  

1. ინგლისურ-რუსულ ტერმინებზე მუשაობა;  
2.  ქართული שესატყვისების რედაქცია. აქ განსაკუთრებულ 

სირთულეს წარმოადგენს სინონიმია. გარკვეული მიზეზე-
ბის გამო ლექსიკონשი ცნებათა უმეტესობას ორი – ქართუ-
ლი და უცხო წარმოשობის – שესატყვისი აქვს;  

3. ტერმინთა ისტორიაზე მუשაობა, რომელიც ასევე აისახება 
ტექნიკური ტემინოლოგიის ელექტრონულ ლექსიკონשი.  

მოხსენებისას წარმოვადგენთ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 
ტექნიკური ტერმინოლოგიის ბაზებს და განვიხილავთ ტექნიკურ 
ტერმინოლოგიაზე მუשაობის პრინციპებს.  

Ana Khurtsilava 

TSU Arnold Chikobava Institute of Linguistics 

/Tbilisi/Georgia 

MODERN PROBLEMS AND PECULIARITIES OF TECHNICAL TERMI‐

NOLOGY WORK 

As it’s known the first Georgian Technical Dictionary was published in 

1920. Six re‐edited Technical Dictionaries have been published since then. 

The complete Russian‐Georgian Technical Terminology dictionary was pub‐

lished  in 1977 (editors: the head of Terminology Department, Arnold Chi‐

kobava  Institute  of  Linguistics,  Rogneda Ghambashidze  and  academician 

Raphiel Dvali). Dictionary became  the most  important book  for  technical 

specialists (and not only). 

Working on new edition soon started but unfortunately after the spe‐

cialists  and  special  committee  finished working  on  dictionary  in  1994,  it 

wasn’t published. Unpublished funds are called funds of Ghambashidze at 

Arnold Chikobava  Institute of Linguistics.  It’s  trilingual and contains com‐

pletely different materials. Despite  the  fact  that many years have passed 
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since 1994, the the material is still important. The team of specialists wor‐

ked on the dictionary and terms were confirmed at the special committe‐

es.  

Terminology work at Arnold Chikobava Institute of Linguistics continu‐

es the way Georgian terminology schools paved. The main task  is to offer 

the  society  the  normative  online  terminology  dictionary.  The material  is 

being  studied and workedon.We are  searching English equivalents. Work 

consists of several steps: 

1. Working on English‐Russian terms; 

2. Editing  of Georgian  equivalents.  The main  problem  is  synonymy. 

Because of different reasons most of the concepts have two – Ge‐

orgian and foreign equivalents; 

3. Working on the history of terms which will also be reflected in onli‐

ne terminology dictionary. 

We will discuss the principles of technical terminology work and rep‐

resent technical terminology databases of the Institute of Linguistics. 
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ირინა ჯავახაძე  
ფილოლოგიის დოქტორი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/ საქართველო 

სასწაულთა სახეები „წამებათა“ ჟანრის 

ნათარგმნ აგიოგრაფიაში 

ნაשრომის მიზანია სასწაულთმოქმედებების, როგორც ერთ-
ერთი ფართოდ გავრცელებული აგიოგრაფიული მოტივის წარმო-
ჩენა „წამებათა“ ჟანრის ნათარგმნ აგიოგრაფიულ თხზულებებשი. 
ტიპური და ორიგინალური სასწაულები שესწავლილი, კლასიფიცი-
რებული და სქემატურად დაჯგუფებულია שემდეგი კიმენური აგი-
ოგრაფიული თხზულებების მიხედვით: „ლუკიანოზის მარტვილო-
ბა“, „მიქაელის წამება“, „პანსოფი ალექსანდრიელის წამება“, „ბოას 
მარტვილობა“, „ელიანოსის მარტვილობა“ და „ევგენიას წამება“.  

პირველ ჯგუფשი გავაერთიანეთ ხილვები და ღვთაებრივი გა-
მოცხადებები, რომელשიც გამოვყავით ხილვები ცხადשი, რომე-
ლიც თავის მხრივ აერთიანებს არა მარტო წმინდანის, არამედ მი-
სი სამყოფლის ნათლით მოფენისა და სასულიერო პირებს გარდა 
ჩვეულებრივ ადამიანთა ხილვათა ტიპებს; ხილვები ძილის დროს 
და ხილვები გარდაცვალებისას. ამ უკანასკნელ ქვეჯგუფשი 
ვხვდებით გარდაცვალების წინ წმინდანზე სიტყვიერი ფორმით 
ღვთაებრივი გამოცხადების ფაქტს.  

მეორე ჯგუფשი თავმოყრილია წმინდანთაგან ადამიანებზე 
განხორციელებული სასწაულები, კერძოდ ურწმუნოთა დასჯის, 
ეשმაკთა განდევნისა და წმინდანთაგან მოვლენათა წინასწარმე-
ტყველების שემთხვევები.  

მესამე ჯგუფשი გავაერთიანეთ წმინდანთა მონაწილეობის გა-
რეשე უფლისაგან მოვლენილი სასწაულები უკეთურებსა და ურ-
წმუნოებზე თავსდამტყდარი ღვთაებრივი რისხვისა და წმინდანზე 
უფლის თანადგომის სახით.  
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მეოთხე ჯგუფשი კი שესულია მიცვალებულთა სამყაროსთან 
დაკავשირებული სასწაულთმოქმედებები, რომელשიც გამოვარჩი-
ეთ საფლავთა და წმინდა ნაწილთა სასწაულები (წმინდანთა საფ-
ლავზე ან წმინდა ნაწილზე ხელის שეხებით სნეულთა განკურნება, 
უკეთურთა დასჯა, ეשმაკეულთა განდევნა და გარდაცვლილი წმინ‐
დანის  ცხედრის  გამობრწყინება), არეთვე გარდაცვლილი წმინ-
დანის ნებით ადამიანის გარდაცვალების שემთხვევა. 

Irina Javakhadze 

Doctor of Philology 

/ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/ Georgia 

MIRACLE TYPES IN TRANSLATED HAGIOGRAPHY 

OF THE GENRE OF MARTYRDOMS 

The aim of the work is demonstration of miracles, as one of the wides‐

pread motifs  in  translated hagiographic works of  the Martyrdoms genre. 

Typical and original miracles are studied, classified and grouped according 

to the following keimenic hagiographic works: The Martyrdom of Lukianos, 

The Martyrdom of Michael, The Martyrdom of Pansophius of Alexandria, 

The Martyrdom of Boa, The Martyrdom of Elianos and The Martyrdom of 

Eugenia.  

 The first group unites visions and divine appearances. This group fur‐

ther  includes visions  in reality, uniting  in  its turn types of clothing  in  light 

not only of the saint but also of the place of his presence, and along with 

the clergymen, visions of ordinary people as well; visions in sleep and visi‐

ons at the time of death. In the latter subgroup a fact of a verbal divine ap‐

pearance to the saint before death is recorded.  

The second group  includes miracles worked by saints with respect to 

human beings, namely, cases of the punishment of unbelievers, casting out 

of devils and the prophesying of events by saints.  
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The third group unites miracles happing by the will of God without the 

participation of saints in the form of the wrath of God befalling the wicked 

and unbelieving and the encouragement shown by the Lord to the saint.  

The fourth group unites miracles  linked with the world of the decea‐

sed, in which miracles of tombs and holy relics (healing of the sick by touc‐

hing a  saint’s  tomb or holy  relics, punishment of  the wicked,  casting out 

unclean spirits and shining forth of the body of a deceased saint) and death 

of a human being by the wish of a deceased saint have been singled out.  



  405

მაია ჯანგიძე 
დოქტორანტი 

/იაკობ გოგებაשვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თელავი/ საქართველო 

კვლევები გურამ რჩეულიშვილის 

ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანისათვის 

მწერლის ცხოვრებისა და שემოქმედების მატიანის שედგენაשი 
მნიשვნელოვნად გვეხმარება მისი პირადი წერილების დათარიღე-
ბა. გურამ რჩეულიשვილის მიერ 1942 წელს თბილისიდან მენჯשი 
ბებიისთვის გაგზავნილი წერილი უთარიღოა, მაგრამ მასשი მოხსე-
ნიებული ერთი ფაქტით ხერხდება დათარიღება. ბარათשი ნათქვა-
მია: „მოუთმენლად ველოდები 10 ივნისს და שენს ჩამოსვლას“. 
რამდენადაც 10 ივნისი მომავალ დროს უკავשირდება, ბუნებრივია, 
ბარათი მანამდე უნდა იყოს დაწერილი.  

1956 წელს გურამის მიერ ოჯახისადმი გაგზავნილი ერთი წე-
რილის მიხედვით, რომელიც ასევე უთარიღოა, ჩანს, რომ იგი 
ლვოვשი ახალჩასულია. სხვა პირად წერილשი რომელიც 1956 წლის 
31 იანვრს არის გაგზავნილი კიევიდან, ვკითხულობთ: „31-שი 11 სა-
ათზე გამოვედით კიევიდან. ლვოვשი 1-שი 3 საათზე ვიქნებით“. שე-
საბამისად, ზემოხსენებული უთარიღო წერილი მომდევნო დღეს 
დაწერილია და 1 თებერვლით უნდა დათარიღდეს.   

ასევე სხვა წერილის საשუალებით მოხერხდა კიდევ ერთი ბა-
რათის დროის დაზუსტება. 1958 წლის 14 თებერვალს მოსკოვიდან 
მשობლებისადმი გაგზავნილი წერილიდან ვიგებთ, რომ მწერალმა 
წინა დღეს თბილისიდან მიიღო დეპეשა და שეიტყო, რომ მისთვის 
სამხედრო ბილეთი გაუგზავნიათ. მწერლის ექვსტომეულשი 1956 
წლის თებერვლით დათარიღებული წერილი, რომელიც ასევე 
მשობლებისადმია გაგზავნილი მოსკოვიდან, დაწერილი უნდა იყოს 
14 თებერვლამდე, რადგან მასשი გურამი მשობლებს სთხოვს სამ-
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ხედრო ბილეთის გაგზავნას: „გამომიგზავნეთ სამხედრო ბილეთი“. 
 .ესაბამისად, ეს ბარათი 14 თებერვლამდე უნდა იყოს დაწერილიש

ჩვენ მიერ 14 თებერვლით დათარიღებული წერილი თავის 
მხრივ დაგვეხმარა კიდევ ერთი ბარათის დათარიღებაשი, რომელ-
საც ექვსტომეულשი 1958 წელი უწერია. ამ ბარათשი გურამი თავის 
ბიძაשვილს – ედიשერ რჩეულიשვილს უყვება שეשფოთებული მשობ-
ლების მიერ წინა დღით მისი დიასახლისისთვის გაგზავნილ დეპე-
 იც ნათქვამი იყო: „სასწრაფოდ გვაცნობეთ გურამისשაზე, რომელש
ჯანმრთელობა“. რამდენადაც ეს ფაქტი, როგორც წინა დღეს მომ-
ხდარი აღწერილია მשობლებისთვის გაგზავნილ იმავე წერილשი, 
რომელიც ჩვენ 14 თებერვლამდე პერიოდით დავათარიღეთ, ეს ბა-
რათიც იმავე დღეს უნდა იყოს დაწერილი. 

Maia Jangidze  

Phd Student  

/ Iakob Gogebashvili Telavi State University/ 

Telavi/Georgia  

STUDIES ON GURAM RCHEULISHVILI LIFE AND WORK 

CHRONOLOGY 

Personal Letters contain a lot of interesting facts about the writer’s li‐

fe. Therefore dating of undated  letters  is  very  important  for  this  kind of 

bibliographical edition and we carried out special researches in this directi‐

on.  In Guram Rcheulishvili’s  letter  sent by him  to his  grandmother  from 

Tbilisi to Menji in 1942, exact date is not specified but some facts mentioned 

in the text helped us to date it. The letter says: “I am looking forward to your 

arrival on June 10”. So, the letter should be written before that date.  

Textual analysis of the  letter sent by the writer to his  family  in 1956 

reveals that Guram has just arrived in Lvov while another letter of the sa‐

me period says that he arrived in Lvov on the 1‐st of February. So, the un‐

dated letter should be written on the 1‐st of February.  
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The  letter sent to his parents on the 14‐th of February  in 1858  from 

Moscow says that the previous day he received a telegram from Tbilisi and 

got  information that the military card had already been sent to him. This 

fact helped us to date another letter in which Guram Rcheulishvili asks his 

parents to send the military card. So the undated letter should be written 

before the 14‐th of February. Its dating helped us to date one more letter 

which  in  the 6‐th volume of  the writer’s works  is dated  to  the year 1958 

but the exact date is not specified. In the letter Guram tells his cousin that 

his parrents were worried about his health and sent his hostess a telegram 

inquiring about his illness. The same fact is described in the letter dated by 

us before the 14‐th of February. So, the letter sent by the writer to his cou‐

sin should have been be written on the same day. 

As a result of our investigations all the facts described in these letters 

will take their place in the chronology of the writer’s life. 
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გიორგი ჯღარკავა 
დოქტორანტი 

/ივ. ჯავახიשვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ 
თბილისი/საქართველო 

უარყოფის გამოხატვის ენობრივი საშუალებები 

ლაზურ ანდაზებში 

ანდაზების שესწავლა ლინგვისტური თვალსაზრისით ძალზე 
მნიשვნელოვანია ეროვნული კულტურის მრავალფეროვნების წარ-
მოსაჩენად, ერის მენტალიტეტის, მისი სპეციფიკურობის გასაგე-
ბად. პარემიათა ენა ემსახურება ხალხის ხანგრძლივი გამოცდილე-
ბის განზოგადებას, ბრძნული აზრის სხარტად, ლაკონიურად და 
ადვილად დასამახსოვრებლად ჩამოყალიბებას. ანდაზის ენის שეს-
წავლისას ერთ-ერთი მნიשვნელოვანი საკითხია უარყოფის კატე-
გორიის მექანიზმზე დაკვირვება და ნეგაციის გამოხატვის სხვა-
დასხვა საשუალების გამოვლენა.  

უარყოფის שინაარსის გადმოცემა ყველა ენას שეუძლია, მაგრამ 
ამისთვის საჭირო ლინგვისტური ინვენტარით ერთმანეთისგან სხვა-
ობენ როგორც მონათესავე, ისე არამონათესავე ენები. ჩვენი მიზანია 
უარყოფის კატეგორიის გამოხატვის ენობრივ საשუალებათა განხილ-
ვა ლაზურის, როგორც ერთ-ერთი უმწერლობო ქართველური ენის, 
ანდაზური ფონდის მაგალითზე და მიღებული שედეგების שედარება 
სხვა ქართველური ენების მონაცემებთან. საანალიზოდ პარემიული 
ერთეულების שერჩევა, ერთი მხრივ, განპირობებულია იმით, რომ ნე-
გაციის საკითხი ლაზური ანდაზების ენაשი ჯერაც שეუსწავლელია, ხო-
ლო, მეორე მხრივ, ანდაზებשი კარგად ჩანს ენის იმანენტური ბუნება.  

მოხსენებაשი განხილულია: 

 უარყოფის გადმოცემის მექანიზმი ლაზური ნაცვალსახელე-
ბისა და ზმნისართების საשუალებით; 

  სიტყვაწარმოებითი მოდელები უარყოფის გამოხატვის აფ-
იქსური საשუალებების მონაწილეობით. 
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Giorgi Jgharkava 

PhD Student 

/Ivane Javakhishvili Tbilisi State University/ 

Tbilisi/Georgia 

LINGUISTIC MEANS OF THE EXPRESSIONS OF NEGATION 

IN LAZ PROVERBS 

The study of proverbs,  in  linguistic  terms,  is very significant  to show 

the diversity of national culture, to understand the mentality of the nation 

and its specificity. The language of paremia serves for the generalization of 

long‐term experience of people, forming a wise opinion as laconic and ea‐

sily memorable. One of the most important issues in studying the language 

of  the proverb  is  to observe  the mechanism of  the  category of negation 

and reveal various means of its expression. 

Every  language  can  express  negative  content,  but  either  relative  or 

non‐relative languages are different from each other with the linguistic in‐

ventory necessary for that. Our goal is to examine the linguistic expression 

of the category of negation on the examples of the Laz language proverbs, 

as one of the unwritten Kartvelian  languages; also the comparison of the 

results with the data of other Kartvelian  languages. On the one hand, se‐

lection of paremic units for analysis is due to the fact that the issues of ne‐

gation in the Laz proverbs hasn't been yet studied, and, on the other hand, 

the immanent nature of the language is clearly visible in the proverbs. 

The article presents: 

 Mechanism of the negation through Laz pronouns and adverbs; 

 The models  of  the  compound words with  affixes  of  negative  ex‐

pression.
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Elnur Hasanov 

Senior specialist  

/Azerbaijan National academy of sciences/ 

Ganja/Azerbaijan 

THE RESEARCH  

OF SOME XIX C. BASIC HANDICRAFT TRADITIONS OF GANJA,  

ON THE BASIS OF  MULTICULTURALISM 

Architectural traditions of ancient and modern Ganja – one of the an‐

cient cities of Azerbaijan have an importance as the multiculturalism sam‐

ple  from  the point of historic‐cultural view.  Imamzade mausoleum, situa‐

ted  in one of the ancient scientific and cultural centers – Ganja State His‐

tory‐Culture Reserve, was built in 739.  

The historic monument of Ganja –  Imamzade  tomb‐complex attracts 

the attention of a number of features from the point of multiculturalism vi‐

ew. Ganja Imamzade is an important pilgrimage shrine. This place is visited 

by thousands of people every year. It should be noted that the number of 

visitors is increasing every year as well as foreign countries. Interesting fact 

is that non‐Muslims are also among that memorial.  

Another  designation  for  Imamzade,  also  known  as  the  Goy  (Blue) 

Imam Turbe, according to different sources can be related to ancient belief 

of the Azerbaijanis to Goy Tanrı, from whom the Turkic dynasties claimed 

to have descended.  

Ganja Imamzade complex also has been known for years as the shel‐

ter,  that helped  lonely people, people  living  in poor conditions, or  facing 

sickness and homelessness. Subsidiary buildings of Imamzade complex we‐

re used  as  an orphanage during  former  Soviet  reign  in 1930‐1944s. This 

sacred place became  a  shelter  for  the  little  children  from  various ethnic 

backgrounds who suffered in the World War II. Nowadays, the members of 

different religions still come to pay their respect to this holy place. The va‐
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luable experience of Azerbaijan in the sphere of interreligious dialogue and 

cooperation has been highly appreciated and is well‐known to everyone in 

the world. The area of Imamzade complex was included in the property of 

the Sheykhzamanlis – the descendants of Nizami Ganjavi (1141‐1209), the 

great Azerbaijani poet and philosopher.  
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Seyed Mohammad Hosseininejad 
Science and Research Branch of Tehran/ 

Islamic Azad University 

TRANSLATION COMPETENCE& THE ACADEMIC CAPABILITY 
OF TRANSLATORS 

Translation  is  the best way of connection  in different  languages and 

cultures.  It  is going  to become one of  the most  important  fields of study 

which attracts the students all over the world and there has been signifi‐

cant enthusiasm within translation studies in the recent decades.The incre‐

asing number of  students  attending universities  in  translation major  is  a 

good evidence for this fact.  

Regardless of this positive willingness, there should be a special focus 

on the academic capability of this large number of graduated experts in the 

field of language and translation studies. This paper aims to provide a com‐

prehensive definition for translation competence and suggests “PACTE mo‐

del (Process in the Acquisition of Translation Competence and Evaluation)” 

as a proper criterion to cover and evaluate this concept, and emphasize on 

its importance.  

This process consists of an analysis on different translators,  language 

teachers and other related groups. The research focuses on both product 

and process of translation. PACTE`s model consists of a set of interrelated 

sub‐competencies, which are interdependent, hierarchical and related to each 

other. The resultis general information about the improved quality of translati‐

on by providing a  theoretical background and  framework on  the concept of 

translation competence as a necessity in all of translation processes. 
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