ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი
Ilia State University
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies

საერთაშორისო კონფერენცია

აღმოსავლეთი და დასავლეთი: ლინგვისტური,
კულტურული, ისტორიული ურთიერთობები
International Conference
East and West: Linguistic, Cultural, Historical
Interactions
კონფერენცია ეძღვნება აკადემიკოს თამაზ
გამყრელიძის 90-ე წლისთავს
The Conference is dedicated to the 90th anniversary
of Academician Thomas V. Gamkrelidze

2019 წლის 12-15, 2019 დეკემბერი
December 12-15, 2019
Tbilisi - თბილისი
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კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი:
გიორგი სანიკიძე (თავმჯდომარე), ეთერ სოსელია,
თამაზ აბაშიძე, გრიგოლ ბერაძე, თამარ ლეკვეიშვილი,
თამარ მოსიაშვილი, ნიკოლოზ ნახუცრიშვილი
The organizing committee:
George Sanikidze (Head), Eter Soselia, Tamaz Abashidze,
Grigol Beradze, Tamar Lekveishvili, Tamar Mosiashvili,
Nikoloz Nakhutsrishvili

რედაქტორი: გიორგი სანიკიძე
Editeb by George Sanikidze

მისამართი:
12-14 დეკემბერი - აკად. გ. წერეთლის 1ა, ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
T კორპუსი, სხდომათა დარბაზი T102
15 დეკემბერი

- აკად. გ. წერეთლის 3, ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
S კორპუსი, ოთახი S201.

Address:
December 12-14
December 15

- 1a, Acad. G. Tsereteli Street, Ilia State
University, Building T, Conference Hall T102
- 3, Acad. G. Tsereteli Street, Ilia State
University, Building S, Room S201
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აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე
Academician Thomas V. Gamkrelidze
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12 დეკემბერი
Registration - 09.00- 09.50 - რეგისტრაცია
I სხდომა- 10.00-13.00 – I Session
სხდომის თავმჯდომარე - გიორგი სანიკიძე
Chair – George Sanikidze
პროფ. გიგა ზედანია,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
კონფერენციის გახსნა
Prof. Giga Zedania, Rector of the Ilia State University
Opening address
მისალმებები - Welcoming speeches
ეთერ სოსელია
Ether Soselia

რუსუდან ასათიანი

Rusudan Asatiani

Konstantine Lerner
კონსტანტინე ლერნერი

აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე ცხოვრება და სამეცნიერო ღვაწლი
Academician Thomas V. Gamkrelidze
– Life and Scientific Achievements
ქართველურ ენათა
დიაქრონიული განვითარების
მიმართულებები
Directions of Diachronic
Development of the Kartvelian
Languages
The split of Common Kartvelian Unity
in the light of Assyrian Inscriptions
საერთო-ქართველური ერთიანობის
დაშლა ასურულ წარწერათა შუქზე
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გურამ ჩიქოვანი
Guram Chikovani

ცენტრალური აზიის არაბული
დიალექტები დღეს
Central Asian Arabic Dialects Today

Garnik Asatrian
გარნიკ ასატრიანი

“Mashroom” in New Western Iranian
„სოკო“ ახალ დასავლურ ირანულში

მარინე ივანიშვილი
Marine Ivanishvili

რასმუს რასკი საქართველოში
Rasmus Rask in Georgia

ელენე გიუნაშვილი

წიგნური ფალაურის მორფოსინტაქსის კვლევის საკითხებისათვის
(„არდა ვირაზ ნამაგ“-ის ტექსტის
მიხედვით)
Notes on Book Pahlavi Morphosyntax
(According to the Text of Ardā WīrāzNāmag)

Helen Giunashvili

ეთერ სოსელია

ძირის გლოტოქრონოლოგია და
ქართველური ფუძეენის
დივერგენცია
Root Glottochronology and the
Divergence of Common-Kartvelian

Ether Soselia

ყავის შესვენება- 13.00-13.30 - Coffee break
II სხდომა- 13.30-16.00 - II Session
სხდომის თავმჯდომარე - გურამ ჩიქოვანი
Chair – Guram Chikovani
მარინა მეფარიშვილი

ერთი ფონეტიკური ცვლილების
შესახებ თანამედროვე
სამხრეთარაბულ ენებში
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Marina Meparishvili

On One Phonetic Change in Modern
South-Arabian Languages

თამარ დემეტრაშვილი

სემანტიკური ამბივალენტურობა
ირანულ ენებში
Semantic Ambivalence in the
Iranian Languages

Tamar Demetrashvili

Victoria Arakelova
ვიქტორია არაქელოვა

მაია სახოკია

Maia Sakhokia

Nahid Abdaltajedini
ნაჰიდ აბდალთაჯედინი

ელეონორა ჩუბინიძე
Eleonora Chubinidze

On Some Peculiarities of the Yezidi
Religious Terminology
ეზიდური რელიგიური
ტერმინოლოგიის ზოგიერთი
თავისებურების შესახებ
ორენოვანი (სპარსული
ქართულენოვანთათვის)
გრამატიკის ტიპოლოგიური
პარამეტრებისთვის
Typological Parameters of Bilingual
Grammar (Persian Language for
Georgians)
Etymology and Toponymy of Some
Places in the Caucasus
კავკასიის ზოგიერთი ადგილის
ეტიმოლოგია და ტოპონიმიკა
სინონიმიის განვითარება
სპარსულში
Development of Synonymy in Persian
Language

ყავის შესვენება- 16.00-16.30 - Coffee break
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III სხდომა - 16.30-18.30 – III Session
სხდომის თავმჯდომარე - თამარ მოსიაშვილი
Chair – Tamar Mosiashvili
დარეჯან გარდავაძე

Darejan Gardavadze

თამარ მოსიაშვილი

Tamar Mosiashvili

ელენე ჯაველიძე

Elene Javelidze

მარინე შონია

Marine Shonia

უცხოობის განცდა - უმთავრესი
ადამიანური გამოცდილება. ელიას
ხურის „ქალაქის კარიბჭეები“
The sense of Alienation - the
Main Human Experience. City
Gates by Elias Khoury
ჯორჯ ჰენეინი - აღმოსავლელი
ევროპაში და ევროპელი
აღმოსავლეთში
Georges Henein – an Oriental in
Europe and an European in the
Orient
სეკულარიზმისა და პოლიტიკური
ისლამის კულტურული მარკერები
ორჰან ფამუქის რომანში „თოვლი“
Cultural Markers of Secularism and
Political Islam in Orhan Pamuk’s
Novel Snow
ორი სოციალური სივრცის
დაპირისპირება ჰალიდე ედიფ
ადივარის რომანში „სინექლი
ბაყალი“
The Confrontation of Two
Social Spaces in Halide Edif
Adivar’s Novel Sinekli Bakali
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სალომე სუხიაშვილი

Tamar Sukhiasvili

ლუიზა რუხაძე

კეთილშობილი ყაჩაღის სახე
ქართულ და კავკასიურ
ფოლკლორში
The Image of a Noble Robber in
Georgian and Caucasian Folklore
რამოდენიმე თურქული ნასესხობის
შესახებ ქართულ ენაში
About Some Turkish Borrowings in
Georgian Language

Luiza Rukhadze

13 დეკემბერი
IV სხდომა - 10.00-12.30 - IV Session
სხდომის თავმჯდომარე - ნათია დუნდუა
Chair – Natia Dundua
მანანა გაბაშვილი

Manana Gabashvili

თამარ სუხიშვილი
Tamar Sukhishvili
Tilmann Kulke

შავი ზღვის სახელწოდებები
აღმოსავლეთისა და დასავლეთის
შეხვედრების ჭრილში
Black Sea Names in the Context of
Meetings of Orient and Occident
ლათინური ფორტუნა: მოგზაურობა
შავ ზღვაზე
Latin Fortuna: Black Sea Journey
“Prussian Virtues” in Mughal India; or
Vice Versa? The Political SelfLegitimation of Friedrich Wilhelm I
(1688-1740) and Aurangzeb Alamgir
(1618-1707) in Comparative Perspective – and why that matters Today
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ტილმან კულკე

„პრუსიული ღირსებები“ მოგოლთა
ინდოეთში; თუ Vice Versa?
ფრიდრიხ ვილჰელმ I-ის (16881740) და აურანგზებ ალამგირის
(1618-1707) პოლიტიკური
თვითლეგიტიმაცია კომპარატიულ
პერსპექტივაში - რატომ არის დღეს
ეს მნიშვნელოვანი?

Giorgio Rota

Caucasian Gholams and ‘Safavid’
Ladies, Ca. 1600-1722
კავკასიელი ღოლამები და ‘სეფიანი’
ქალბატონები, დაახლ.1600-1722

ჯორჯო როტა

ნინო ჯაველიძე

კათოლიკური სიმბოლო
საქართველოს სამეფოს დროშაზე(?!)
Catholic Symbol on the Georgian
Kingdom's Flag (?!)

Nino Javelidze

ეკა ჭყოიძე

ბათუმი ზოგადბერძნულ
კონტექსტში საქართველოს
გასაბჭოებამდე
Batumi’s Inter-Hellenic Context Before
the Sovietization of Georgia

Eka Tchkoidze

ყავის შესვენება- 12.30-13.30 - Coffee break
V სხდომა - 13.30-16.00 - V Session
სხდომის თავმჯდომარე - ირინე ნაჭყებია
Chair – Irene Natchkebia
Nigar Gozalova
ნიგარ გოზალოვა

The Government of Qajar State at the
Beginning of the 19th Century
ყაჯართა სახელმწიფოს მთავრობა
XIX საუკუნის დასაწყისში

10

ირინე ნაჭყებია

Irine Natchkebia

მარიამ გურეშიძე

Mariam Gureshidze

ფერდინანდ თავაძე

Ferdinand Tavadze

Ali (David) Moslehi

ალი (დავით) მოსლეჰი

სოფიკო ჭაავა

ნაპოლეონის წარგზავნილთა
თვალით დანახული ყაჯართა
რეზიდენციები (1805-1809)
Qajar’s Residences as Viewed by
Napoleon’s Envoys (1805-1809)
ჩრდილო კავკასიის ადგილობრივი
რესურსების შეფასება მეფის
რუსეთის მიერ საომარი
მოქმედებების წარმოებისთვის
(1842-1864 წწ).
Assessment of Local Resources of the
North Caucasus for Russian Military
Operations in 1842-1864
კავკასიელი მუსლიმების მიგრაცია
რუსეთის იმპერიიდან XIX ს-ში
და რუსეთის ფედერაციიდან XX
ს-ის ბოლოს. შედარებითი ანალიზი
Migration of Caucasian Muslims from
the Russian Empire in the 19th C.
and the Russian Federation in the Late
20th C. Comparative Analysis
Iran’s Georgian Village of Akhchia
(Aghche): Its History, People, Dialect,
and Geography
ირანის ქართული სოფელი ახჩია
(აღჩე): მისი ისტორია, ხალხი,
დიალექტი და გეოგრაფია
ერთი საარქივო დოკუმენტი
აფხაზეთში მცხოვრები
დიასპორების ეთნიკური და
ენობრივი საკითხების შესახებ

11

Sofiko Tchaava

One Archival Document on Ethnic and
Linguistic Issues of Diasporas in
Abkhazia

ყავის შესვენება- 16.00-16.30 - Coffee break

VI სხდომა - 16.30-18.30 - VI Session
სხდომის თავმჯდომარე - თამარ ლეკვეიშვილი
Chair – Tamar Lekvieshvili
ნანა გელაშვილი
Nana Gelashvili

თინათინ კუპატაძე

Tinatin Kupatadze

ქეთევან ანთელავა

Ketevan Antelava

Aliaksandr Filipau
ალიაკსანდრ ფილიპაუ

დასავლეთ ევროპასთან იაპონიის
პირველი კონტაქტების ისტორიიდან
From the History of Japan’s First
Contacts with Western Europe
ყაჯართა პრინცესა თაჯ ოსსოლთანე და ქალთა მოძრაობის
საწყისები ირანში
The Qajar Princess Taj ol-Soltaneh and
the Beginning of Iranian Feminism
აშშ ქალთა ფილანტროპია: ხიდი
აღმოსავლეთსა და დასავლეთს
შორის
US Women’s Philanthropy: Bridging
East and West
The Power-Change Mechanism in the
Mamluk State in 1250-1299
ხელისუფლების შეცვლის
მექანიზმი მამლუქთა
სახელმწიფოში 1250-1299 წლებში
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Akram Baghirov

აკრამ ბაგიროვი

Persian Sources of the Institute of
Manuscripts of Azerbaijan National
Academy of Sciences about the History
of Iran of the 18th Century
აზერბაიჯანის მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის ხელნაწერების ინსტიტუტში დაცული
სპარსული წყაროები XVIII საუკუნის ირანის ისტორიის შესახებ

14 დეკემბერი
VII სხდომა - 10.00-12.30 - VII Session
სხდომის თავმჯდომარე - გრიგოლ ბერაძე
Chair – Grigol Beradze
ნიკოლოზ შამუგია
Nikoloz Shamugia

ბრინჯაოს რელიეფი ოლიმპიიდან
A Bronze Relief from Olympia

ია ახვლედიანი,
ნათია დემურიშვილი

მარტორქის რქის რიტუალური
თასები ჩინურ კულტურაში და
საქართველოს ეროვნული
მუზეუმის ორი ექსპონატი
Rhinoceros Horn Libation Cups in
the Chinese Culture and Two Exhibits
of the Georgian National Museum

Ia Akhvlediani
Natia Demurishvili
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Florian Schwarz

ფლორიან შვარცი

Jacob Reineggs and the Georgian Coins
in the Coin Collection of the
University of Göttingen
იაკობ რაინეგსი და ქართული
მონეტები გიოტინგენის
უნივერსიტეტის მონეტების
კოლექციაში

ირინა კოშორიძე,
ლიკა მამაცაშვილი,
გრიგოლ ბერაძე

ფოტოგრაფია და მოგზაურობა:
დიმიტრი ერმაკოვი ირანში

Irina Koshoridze,
Lika Mamatsashvili,
Grigol Beradze

Photography and Travel:
Dimitri Ermakov in Iran

ირაკლი ფაღავა

ქართული ზარაფხანები (წინასწარი
ანალიზი)
Georgian Mint Centers (Preliminary
Analysis)

Irakli Paghava

თამაზ გოგოლაძე

Tamaz Gogoladze

XVII-XVIII საუკუნეების ქართველი
ვაჭრები სეფიანთა ირანში
(ისპაჰანის სომხურ ეკლესიებში
დაცული ქართული და ქართულსომხური საფლავის ქვების
წარწერების მიხედვით)
17th-18th Centuries Georgian
Merchants in Safavid Iran (According
to the Inscriptions on Georgian and
Georgian-Armenian Tombstones
preserved at Armenian Churches in
Isfahan)

ყავის შესვენება- 12.30-13.30 - Coffee break
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VIII Session -13.30-16.00 - VIII სხდომა
სხდომის თავმჯდომარე - დავით თინიკაშვილი
Chair – David Tinikashvili
ნათია დუნდუა

Natia Dundua

ელისო ელიზბარაშვილი

Eliso Elizbarashvili

დავით თინიკაშვილი
David Tinikashvili

Katarzyna W. Sidło

კატარჟინა შიდლო

Anna Cieslewska

კორნელი კეკელიძის ხელნაწერთა
ეროვნულ ცენტრში დაცული
ქართული ასოებით შესრულებული
სპარსული სახარება
Persian Gospel in Georgian Script
preserved at the Korneli Kekelidze
Georgian National Centre of
Manuscripts
წინასწარმეტყველებანი როგორც
საიმპერატორო კულტის გამოვლინება ბიზანტიაში (VIII-XIII სს.)
Prophecies as Manifestation of Imperial Cult in Byzantium (8th-13th CC.)
ინტერკონფესიური საერთო ლოცვა
და საეკლესიო სამართალი
Interconfessional Common Prayer and
the Canon Law
Between Politics and Religion: Russia’s
Engagement in Syria in the Eyes of the
MENA Christians
პოლიტიკასა და რელიგიას შორის:
შუა აღმოსავლეთისა და ჩრდ.
აფრიკის ქრისტიანთა თვალით
დანახული რუსეთის ჩართულობა
სირიაში
Celebrating Ramadan by Migrants
from Central Asia in Moscow
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ანა ჩისლევსკა

რამადანის აღნიშვნა მოსკოვში
ცენტრალური აზიიდან
მიგრანტების მიერ

დიმიტრი ფირბარი

ეზიდთა ამირას გარდაცვალება და
ეზიდი ხალხის ბედი
The Death of Mir Tahsin Beg
and the Future of the Yezidi
Community

Dimitri Pirbar

ყავის შესვენება- 16.00-16.30 - Coffee break

IX სხდომა-16.30-18.30 - IX Session
სხდომის თავმჯდომარე - ნიკოლოზ ნახუცრიშვილი
Chair – Nikoloz Nakhutsrishvili
თინათინ ქაროსანიძე
Tinatin Karosanidze

ემზარ მაკარაძე

Emzar Makaradze

თამთა ბოკუჩავა
Tamta Bokuchava

უცხოელი მებრძოლები და
„ისლამური სახელმწიფო“
Foreign Fighters and the “Islamic
State”
კულტურათაშორისი
დიალოგისა და ეროვნული
იდენტობის საკითხები
თანამედროვე თურქეთში
Issues of Intercultural Dialogue and
National Identity in Modern Turkey
საკონსტიტუციო ცვლილებები
თურქეთში
Constitutional Transition in Turkey
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მირანდა ბაშელეიშვილი

Miranda Basheleishvili

სიმონ გურეშიძე
Simon Gureshidze

ინგა ინასარიძე

Inga Inasaridze

სამხრეთ კავკასიის მნიშვნელობა
თანამედროვე ირანისთვის ირანელ
მკვლევართა ნაშრომების მიხედვით
South Caucasus in the Iran’s Current
Politics – an Analysis of Iranian
Academic Works
ასადის რეჟიმის „გამარჯვება“რეალობასა და პროპაგანდას შორის
Assad’s ‘Victory’ - Between Reality and
Propaganda
კატარის დიპლომატიური კრიზისი
ირან-საუდის არაბეთის
დაპირისპირების ფონზე
Qatar Diplomatic Crisis in the Context
of Saudi-Iranian Confrontation

მიღება - 18.30-20.30 - Reception
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15 დეკემბერი
10.30-13.00
მრგვალი მაგიდა
პროექტის - „დოკუმენტები საქართველოს შესახებ ირანის
არქივებსა და ბიბლიოთეკებში“ განხორციელების
წინასწარი შედეგები
(ორგანიზებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის № HE17_28 ფარგლებში)
Round-Table
“Documents about Georgia in the Archives and Libraries of Iran” –
Preliminary Results of the Implication of the Project (organized in the
frame of the Project № HE17_28 supported by Shota Rustaveli National
Scientific Foundation)
ნიკოლოზ ნახუცრიშვილი,
გიორგი სანიკიძე ,
თამაზ აბაშიძე

Nikoloz Nakhutrsrishvili,
George Sanikidze,
Tamaz Abashidze

გრიგოლ ბერაძე,
თამაზ აბაშიძე

Grigol Beradze,
Tamaz Abashidze

პროექტის - „დოკუმენტები
საქართველოს შესახებ ირანის
არქივებსა და ბიბლიოთეკებში“
განხორციელების წინასწარი
შედეგები
“Documents about Georgia in the
Archives and Libraries of Iran” –
Preliminary Results of the Implication
of the Project
XVII საუკუნის რამდენიმე
სპარსული ისტორიული
დოკუმენტის შესახებ
On some Persian Historical
Documents of the 17th Century

18

Goodarz Rashtiani
გუდარზ რაშთიანი

ჰიროტაკე მაედა,
თამარ ლეკვეიშვილი
Tamar Lekveisvili,
Hirotake Maeda
ნიკოლოზ ნახუცრიშვილი,
გუდარზ რაშთიანი

Nikoloz Nakhutsrishvili,
Goodarz Rashtiani

გიორგი სანიკიძე,
თამარ ლეკვეიშვილი

Tamar Lekveishvili,
George Sanikidze

Roja Sepahdar,
Mahtab Sepahdar,
Bahman Sepahdar
როია სეფაჰდარი,
მაჰთაბ სეფაჰდარი,
ბაჰმან სეფაჰდარი

Majd al-Saltaneh Afshar: Shaky in
Politics, Confusion in Culture
მაჯდ ალ-სალთანე: პოლიტიკურად
მერყევი და კულტურულად
დაბნეული
ცნობები საქართველოს შესახებ
ფაზლი ბეგ ხუზანი ესფაჰანის
თხზულებაში
Information about Georgia in Fazli Beg
Khuzani Isfahani’s Work
ახალი სპარსულენოვანი საარქივო
მასალები და ცნობები მაზანდარანში ქართველი თავადის
მკვლელობის შესახებ (1916 წ.)
The Latest Persian Language Materials
and Information on the Murder of the
Georgian Noble in Mazandaran (1916)
აკაკი ხოშტარიას მოღვაწეობა
ირანში - ‘რუპენტოს’ საქმე
(ახლადაღმოჩენილი საარქივო
მასალების მიხედვით)
Activities of Akaki Khoshtaria in Iran –
the Case of ‘Rupento’ (according to the
newly discovered archival materials)
New Documents aboutYusef Khan
Gorji and his Family
ახალი საბუთები იუსეფ ხან
გორჯისა და მისი ოჯახის შესახებ

მიღება - 13.30-15.00 – Reception
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თეზისები - Abstracts

Nahid Abdaltajedini

PhD, independent scholar

ETYMOLOGY AND TOPONYMY OF SOME PLACES IN THE
CAUCASUS
Caucasus has a several thousand years of historic and cultural
relationship with Iran. One of the aspects of these longstanding
interactions is the linguistic relationship, especially the naming of
Iranian names on the geographic locations of these areas, including
cities, regions and rivers.
Study of etymology and toponymy of geographic names, in
addition to expanding the scope of linguistic studies, has a fundamental
importance to historical researches. Therefore, in the present paper by
using of descriptive-analytical method and historical and linguistic
resources, we will study etymology and describe the geographic
locations of this region that have Iranian roots.
The Scythians, and after, Cermets, that lived in the in the southern
and central contemporary Russia and Eastern Europe and northern
Caucasus from the millennium BC, belonged to Iranians that their
language also take place to the Iranian branch of the Indo-Iranian of
Indo-European family.
From these names that have Iranian root can be named: Daghestan,
Mozdok, Darial.

20

ქეთევან ანთელავა

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აშშ ქალთა ფილანტროპია: ხიდი აღმოსავლეთსა
და დასავლეთს შორის
ნაშრომში განხილულია აშშ-ში ქალთა ფილანტროპიული
საქმიანობა აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ურთიერთობასა და
კულტურული მრავალფეროვნების ჰარმონიზირების ჭრილში.
მეოცე საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე ქალთა აქტიური
საქმიანობა ხელოვნების მფარველობისა და პოპულარიზაციის
სფეროში შეიძლება განვიხილოთ, როგორც აშშ-ში არსებულ
კულტურულ განსხვავებებთან დაკავშირებული პრობლემების
მოგვარების ერთ-ერთი ეფექტური გზა და ეროვნული ერთიანობის
საქმეში შეტანილი უდიდესი წვლილი. ხელოვნების მეცენატ ქალთა
მოტივები ისევე განსხვავდებოდა, როგორც მათი ინტერესის
ობიექტები (XVI-XVIII საუკუნეების ევროპული მხატვრობა,
ევროპული და ამერიკული ავანგარდი, აზიური კულტურა,
მექსიკური
ხელოვნება, ამერიკელ ინდიელთა ხელოვნება თუ
დეკორატიული ხელოვნება), მაგრამ ამ განსხვავებების მიუხედავად,
მათ აერთიანებდათ ხელოვნებისადმი მგზენებარე სიყვარული,
სიძნელეებთან შეუპოვარი ბრძოლა და რაც მთავარია, რწმენა, რომ
მათი საქმიანობა საზოგადოებას უკეთესი მომავლისკენ უკაფავდა
გზას.
მეოცე საუკუნის დასაწყისში
ხელოვნების მენეჯმენტის
სფეროში ხსენებულ ქალთა ინტენსიურ მოღვაწეობას შედეგად
მოჰყვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მუზეუმების დაარსება, აგრეთვე
საყოველთაოდ დამკვიდრდა უკვე არსებული კოლექციების
მუზეუმებისთვის გადაცემის პრაქტიკა.
აშშ-ში კულტურული მრავალფეროვნების პოპულარიზაციის
შესანიშნავ მაგალითად გვევლინება 1930 წელს გერტრუდ ბას
უორენის მიერ დაფუძნებული, ორეგონის უნივერსიტეტთან
არსებული ჯორდან შნიცერის ხელოვნების მუზეუმი (იუჯინი,
ორეგონი), რადგან აქ წარმოდგენილია აღმოსავლური ხელოვნება ან
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ხელოვნების ის ნიმუშები, რომლებიც ხსენებული კულტურის
ზეგავლენითაა შექმნილი.
გერტრუდ ბას უორენი გახლდათ ერთ-ერთი იმ ქალთაგანი,
რომელთაც დროს გაუსწრეს. მან შესანიშავად იცოდა, რომ
კულტურათა კონფლიქტი გარდაუვალი იქნებოდა, თუ ურთიერთგაგების მიზნით სათანადო ნაბიჯები არ გადაიდგმებოდა, ხელოვნება
კი ამ პრობლემის დაძლევის საუკეთესო გზა იყო. ჯორდან შნიცერის
ხელოვნების
მუზეუმი
დღესაც
წარმოადგენს
სერიოზულ
საგანმანათლებლო ცენტრს. მუზეუმში ძირითადად ყურადღება
ექცევა აზიურ კულტურას, რაც სრულ თანხვედრაშია
მისი
დამფუძნებლის პრინციპებთან.

Ketevan Antelava
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

US Women’s Philanthropy: Bridging East and West
In the paper is discussed women’s philanthropy in the light of the EastWest interaction and harmonization of cultural diversity in the U.S.
Women’s activities in the field of art patronage and promotion at
the beginning of the 20th century can be viewed as one of the paths
leading to the reconciliation of American diversity and contribution to
national unity. The motives of the women art patrons were different as
well as the objects of their interest: 16th-18th century European
painting, European and American Avant-Garde, Asian culture or
Mexican and Native American art, as well as decorative art. Despite
these differences, they shared passionate love for art, courage in the face
of difficulties, and above all, the belief that their activity would lead the
society they lived in to a better future.
Women’s intense activities from the beginning of the 20th century
in the sphere of art management resulted in the nationwide
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establishment of museums or the bequests of art collections to existing
museums.
Jordan Schnitzer Museum of Art at University of Oregon, in
Eugene, Oregon founded in 1930 by Gertrude Bas Warren serves as a
good example of promoting cultural diversity in the U.S. as it represents
Oriental art and artworkscreated under the influence of this culture.
Gertrude Bas Warren was one of those women who were far ahead of
their times. She was pretty well aware that a conflict of cultures would
be inevitable, unless they tried to understand each other, and art is the
best way to overcome the problem. Jordan Schnitzer Museum of Art is
still a serious educational center focused on promotion of Asian culture
which fully complies with the principles of its founder.
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Victoria Arakelova

Russian-Armenian (Slavonic) University, Yerevan

ON SOME PECULIARITIES OF THE YEZIDI RELIGIOUS
TERMINOLOGY
The multi-century taboo on literacy, having existed in Yezidism up to
early 20th century, resulted in a dramatic lack of proper Yezidi sources,
which could have helped reconstruct certain peculiarities of the
religious tradition and other aspects of the Yezidi culture. Yet, the
Yezidis have preserved rich and multi-genre lore, the so-called Qawl-obayt, which numerous sampled were fixed primarily in the last century.
No need to say, that it is the oral tradition, which became the basic
source of information for the scholars of Yezidism. The figure of the
only god, xwade, the characteristics and functions of the Yezidi holy
triad, specific features of Yezidi minor deities, saints, demonic creatures,
etc., as well as essence of the doctrine can be decoded mainly through
the oral religious poetry, despite the existence of the so-called Yezidi
sacred books.
However, the Yezidi folklore represents a highly peculiar stock of
multi-layered texts, containing specific religious terminology, typical of
the Yezidism alone. Having been often borrowed from various religious
traditions, these special terms were reinterpreted and acquired
principally new meanings in Yezidism.
The Yezidi religious terminology owes a solid portion of its
peculiarities to the Sufi roots of the Yezidi doctrine. A number of
technical Muslim terms or typical Sufi notions fixed in early qawls, have
been preserved up to nowadays, but their interpretation requires special
approach within the present-day syncretic tradition. Another
problematic issue, in this regard, is corrupted Arabic formulas
interwoven into the Yezidi religious texts in Kurmanji.
The paper focuses on some specific loci from several Yezidi lore
pieces, and aims at further development of methodology of work with
Yezidi religious lore.
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რუსუდან ასათიანი

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქართველურ ენათა დიაქრონიული
განვითარების მიმართულებები
საერთო-ქართველური
ენის
შიდა
განვითარების
ორი
ქრონოლოგიური დონის (პრე-ქართველური > პროტო-ქართველური)
გამოყოფის შემთხვევაში ქართველურ ენათა დიაქრონიული
განვითარების შემდეგი საფეხურები შეიძლება ვივარაუდოთ:
I. პრე-ქართველური დონე: საერთო-ქართველურ ენაში
ფუნქციონირებს სამი სიბილანტური რიგი;.
II. პროტო-ქართველური - I დონე: მოქმედებას იწყებს ‘ფონემათა
უკან გადაწევის’ ფონეტიკური პროცესი, რომელიც აქტიურია
დასავლეთში და პასიური აღმოსავლეთში, რის შედეგადაც საერთო
ქართველური ენა იშლება აღმოსავლეთის სისინა (resp. ქართული)
და დასავლეთის
შიშინა (resp. სვანურ-ზანური) ლინგვისტურ
სივრცეებად.
III. პროტო-ქართველური - II დონე: საერთო-ქართველური
ლინგვისტური სივრცის ჩრდილო-დასავლეთში ახალი ფონეტიკური
პროცესის (‘პალატალიზაციის’) გაძლიერების ფონზე ‘ფონემათა უკან
გადაწევის წესი’ წყვეტს თავის მოქმედებას ამ არეალის (resp.
სვანურის) ფარგლებში, ხოლო დასავლეთის სამხრეთულ დიალექტში
(resp. ზანურში) გრძელდება და თანდათან ხმოვნებსაც მოიცავს;
IV. საერთო-ქართველურის დიფერენციაცის დასაწყისი. ‘ფონემათა უკან გადაწევის’ პროცესი სრულდება, რის შედეგადაც ჩრდილოდასავლეთის ლინგვისტური ერთობა სწყდება საერთო-ქართველურს
და დამოუკიდებელი განვითარების გზას ადგება, ხოლო სამხრეთდასავლეთი ლინგვისტურად უახლოვდება აღმოსავლეთს. (ამით
იხსნება ქართულ-ზანური ლექსიკური ინოვაციები);
V. საერთო-ქართველურის დიფერენციაციის განვითარება.
დასავლეთის სამხრეთში მიმდინარე ფონეტიკური პროცესი
ხმოვანთა
გადაწევით
სრულდება,
რაც
განაპირობებს
ამ
ლინგვისტური სივრცის (resp. ზანურის) გამოცალკევებას;
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VI. საერთო-ქართველურის დიფერენციაციის დასასრული.
დასავლეთის სამხრეთს სწყდება უკიდურესად სამხრეთი ნაწილი და
წარმოიქმნება ახალი ლინგვისტური ოდენობები (resp. მეგრული და
ჭანური).
ეს ლინგვისტური ხასიათის ცვლილებები თანხმობაშია სხვა
ენობრივ ცვლილებებთან (აბლაუტი, სონორთა სისტემა და სხვა),
უშუალოდ უკავშირდება მიგრაციის მიმართულებებს და საერთო
ისტორიულსა თუ კულტურულ კონტექსტში პოულობს თავის
ადგილს.

Rusudan Asatiani

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University
DIRECTIONS OF DIACHRONIC DEVELOPMENT
OF THE KARTVELIAN LANGUAGES
Based on the comparative and/or internal reconstruction of the
Kartvelian languages and taking into account the possibility of
differentiation within a reconstructed-language several chronological
levels (Pre-Kartvelian > Proto-Kartvelian), one interpretation of
development of the Kartvelian language is suggested:
I stage: the Pre-Kartvelian level showing three series of sibilants;
II stage: the Proto-Kartvelian - I level showing the beginning of
the ‘Phonemes back Deviation’ (PbD) phonetic process which takes
place in the East region and does not work in the West one. Due to this
process the Kartvelian linguistic space falls into two parts: East group
showing s-sibilants and West group showing š -sibilants);
III stage: the Proto-Kartvelian-II level showing the continuing of
PbD process. In the North-West linguistic space the process of PbD
stops because of the beginning of the new phonetic process of
‘Palatalization’. This space is isolated and as a result the Svan language
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rises. In the South-West, which is still in close relation with the East,
PbD process continues and involves as well vowels;
IV stage: PbD process is finished: a > o, and as a result the Zan
language is separated from the East (resp. Georgian);
V stage: southernmost part of the West-South linguistic space
‘runs down’ and Zan union is divided into two parts: Megrelian and Laz.
The processes are in conformity with all other linguistic data. The
stages clarify the direction of Kartvelians migration. Such an
interpretation creates a background for the explanation of Kartvelians
cultural ‘diversity’ and/or historical changes of the Kartvelian languages.
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Garnik Asatrian

Institute of Oriental Studies,
Russian-Armenian (Slavonic) University, Yerevan

“MASHROOM” IN NEW WESTERN IRANIAN
The paper is devoted to the study of the funginames in New Persian and
Western Iranian dialects. The author tries to analyze the generic and
descriptive names of “mushroom” in Western New Iranian and, in
several cases, to trace their origin.
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ია ახვლედიანი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ნათია დემურიშვილი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი,
შ. ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი

მარტორქის რქის რიტუალური თასები ჩინურ კულტურაში და
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ორი ექსპონატი
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ფონდებში დაცულ ჩინური
სახვითი და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების მრავალფეროვან არტეფაქტებს შორის ყურადღებას იპყრობს მარტორქის
რქისგან დამზადებული ორი რიტუალური თასი, ჩინური კვეთის
ოსტატობის უზადო ნიმუში.
ასეთი თასები გამოიყენებოდა ძველ ჩინეთში ღმერთების
მიმართ
მიძღვნილ
რიტუალებში
და
გარდაცვლილთა
მოსახსენებლად. ჩინელებს სჯეროდათ, რომ მარტორქის რქას აქვს
განსაკუთრებული ძალა და მაგიური თვისებები.
შემორჩენილ ნიმუშებს შორის ყველაზე ადრეულია მარტორქის
რქის თასები შოსოინის საგანძურიდან (ნარა, იაპონია), რომელიც
თარიღდება თანგის დინასტიის პერიოდით (618–907).
მარტორქის რქის რიტუალური თასები განსაკუთრებული
პოპულარობით სარგებლობდა მინგისა (1368–1644) და ცინგის (1644–
1912) დინასტიების მმართველობის ხანაში.
კვლევის ფარგლებში გაანალიზებულია მარტორქის რქის
რიტუალური თასები სოთბისა და ბონჰემის აუქციონებიდან. მათი
უმრავლესობა განეკუთვნება პერიოდს გვიან მე-16 საუკუნიდან მე-19
საუკუნის დასაწყისამდე (კლასიკური პერიოდი).
მარტორქის რიტუალური თასების ორნამენტული დეკორი,
დატვირთული სიმბოლიზმით, პირობითად იყოფა რამდენიმე
ჯგუფად: 1. მცენარეული დეკორი; 2. დაოსელი უკვდავები,
უკვდავთა მიწა, სწავლულები და ლანდშაფტი, მთები და წყალი; 3.
თასები შექმნილი არქაულ მოტივებზე, რომლებიც ბაძავენ თანგის
ეპოქის ბრინჯაოს რიტუალურ ჭურჭელს. ეროვნული მუზეუმის
ფონდებში დაცული ნიმუშები ორ უკანასკნელ სიუჟეტურ ქარგას
უკავშირდება.
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მარტორქის რქის ამჟამად ცნობილი თასების დაახლოებით 10%ზე არის წარწერა, რომელიც გვიხსნის თასის ზედაპირზე
ამოკვეთილი გამოსახულების შინაარსს. საგანგებო განხილვის
საგანია თასები, რომელზეც იკითხება დამზადების თარიღის ან
პერიოდის აღმნიშვნელი წარწერები: სამეფო ბეჭდები, ოსტატის
დამღები, წლის ციკლური თარიღის სიმბოლოები. ეროვნული
მუზეუმის ორი ექსპონატიდან ერთ-ერთზე ორსვეტიანი წარწერაა
შესრულებული ძველი ჩინური იეროგლიფებით.
მრავალრიცხოვანი იმიტაციების არსებობის გამო ეს ორგანული
მასალა საჭიროებს იდენტიფიკაციას. ჩატარდა გამოკვლევა, რომლის
მიზანი იყო დიაგნოსტიკის ისეთი მეთოდების შერჩევა, რომელიც არ
დააზიანებდა ექსპონატებს, იქნებოდა ადვილი შესასრულებელი და
ხელმისაწვდომი სამუზეუმო სივრცეში. ოპტიკური და ფიზიკური
მახასიათებლების გარდა განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო
ანატომიური აგებულების კვლევას, როგორც მნიშვნელოვან
საიდენტიფიკაციო ნიშანს.

Ia Akhvlediani

Georgian Technical University

Natia Demurishvili

Georgian State Museum,
Sh. Amiranashvili Museum of Fine Arts

RHINOCEROS HORN LIBATION CUPS IN
THE CHINESE CULTURE AND TWO EXHIBITS
OF THE GEORGIAN NATIONAL MUSEUM
Among the many artefacts of Chinese decorative arts preserved in the
foundations of the Georgian National Museum, there are two libation
cups made of rhinoceros horn, a fine exampleof Chinese carving.
Libation cups were used in rituals dedicated to the gods in ancient
China and to commemorate the dead. The Chinese believed that the
rhinoceros horn had extraordinary power and magical properties.
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The earliest surviving specimens are the rhinoceros horn libation
cups from the ShōsōinTreasure House (Nara, Japan), that date the Tang
dynasty (618–907).The ritual cups of the rhinoceros horn were
particularly popular during the Ming (1368–1644) and Qing (1644–
1912)dynasties.
The rhinoceros horn libation cups from Sotheby's and Bonham's
auctions were analyzed. Most of them date from the late 16th century
to the early 19th century (classical period).
Ornamental decorations of the rhinoceros ritual cups, full of
symbol meanings, are conventionally divided into several groups: 1.
Plant decor; 2. Taoist Immortals, the Land of Immortals, Scholars and
the Landscape of Mountains and Water; 3. Cups created on archaic
motifs that imitate the Tanga era bronze ritual vessels. The decoration
of artifacts preserved in the National Museum's foundations relate to
the last two motives
About 10% of all currently known rhinoceros horn libation cups
carry on inscriptions that explain the subject of the decoration carved
on the exterior of the cup. Objects of special consideration are the cups
with the inscriptions marking the date or period of manufacture: royal
seals, carver’s sign, symbols of the cyclical date of the year. One of the
two exhibits of the Georgian National Museum has two-column
inscriptions with ancient Chinese script.
Due to the existence of numerous imitations, this organic material
needs identification. A study was carried out to select diagnostic
methods, that would not damage the exhibits, would be easy for useand
accessible in the museum environment. In addition to the optical and
physical characteristics, special attention was paid to the study of
anatomical structure as an important identification feature.
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Akram Baghirov

Institute of Manuscripts,
Azerbaijan National Academy of Sciences

PERSIAN SOURCES OF THE INSTITUTE OF MANUSCRIPTS
OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
ABOUT THE HISTORY OF IRAN OF THE 18TH CENTURY
In our study, we will try to explore a unique collection of Persian
sources on the history of Iran of the 18th century, which is now kept at
the Institute of Manuscripts of Azerbaijan National Academy of
Sciences in Baku. This is the first attempt to introduce the practically
unknown collection of Persian sources on the history of Iran of the 18th
century to the international scholarly community and give its detailed
account based on the existing research, the results of which were partly
published in the series of catalogues of the Institute of Manuscripts.
At present, in the Institute of Manuscripts named after Muhammad
Fuzuli there is one of the biggest manuscript collections in the world.
The Institute possesses about 40,000 exhibits; about 12 thousand of
them are manuscripts in Azerbaijani, Turkish, Arabic, and Persian
languages. So far the cataloguing of the manuscripts of the Institute of
Manuscripts, Azerbaijan Academy has not been complete. By now only
less than 2,000 Persian manuscripts have been published as part of the
catalogues and hand lists.
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მირანდა ბაშელეიშვილი

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამხრეთ კავკასიის მნიშვნელობა თანამედროვე
ირანისთვის ირანელ მკვლევართა ნაშრომების
მიხედვით
სამხრეთ კავკასიის სტრატეგიულ რეგიონს უძველესი დროიდან
მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა ირანის რეგიონულ პოლიტიკაში.
თანამედროვე პირობებში, რეგიონის
პოლიტიკურ-ეკონომიკური
როლი ირანისთვის კიდევ უფრო გაიზარდა. გამომდინარე აქედან,
ირანის სხვადასხვა უნივერსიტეტში ბევრი მკვლევარი განიხილავს
საკუთარ
ნაშრომებში
აღნიშნული
რეგიონის
აქტუალობას
თანამედროვე ირანისთვის.
კვლევის მიზანს წარმოადგენს ირანელ მეცნიერთა ნაშრომების
განხილვის შედეგად, ირანის სამეცნიერო წრეებში რეგიონის აღქმის
გაგება, მკვლევრების პოზიციის შედარება ისლამური რესპუბლიკის
ოფიციალურ პოლიტიკასთან რეგიონის მიმართ.
აღსანიშნავია, რომ თითქმის ყველა ირანელი მკვლევარი
მიუთითებს, რომ ირანმა სამხრეთ კავკასიაში გავლენა რუსეთთან
1826-1828 წლების ომის წაგებისა და „თურქმანჩაის ზავით“ დაკარგა.
მათივე აღნიშვნით,
ირანსა და რეგიონის ქვეყნებისთვის
ურთიერთობების ახალი ეტაპი და შესაძლებლობა საბჭოთა კავშირის
დაშლისა და საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის მიერ
დამოუკიდებლობის მოპოვების
შემდეგ
გამოჩნდა.
ირანელ
მეცნიერთა აზრით, ირანსა და დასავლეთს შორის დაძაბული
ურთიერთობების პირობებში თეირანსა და რეგიონის ქვეყნებს შორის
პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურული ურთიერთობების
განვითარებას განსაკუთრებული როლი ენიჭება. თანამედროვე
გამოწვევებისა და რეგიონში ირანის პოზიციების გათვალისწინებით
კი უპირატესობა ეკონომიკას და კულტურას უნდა მიენიჭოს შემუშავდეს
სპეციალური
თეორია
რეგიონის
ქვეყნებთან
კულტურული კავშირების გაღრმავებისა, რაც საბოლოოდ ირანის
გავლენის გაზრდას შეუწყობს ხელს.
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ირანულ სამეცნიერო წრეებში ძირითადად, რეალურად
აღიქვამენ სამხრეთ კავკასიის
როლს ქვეყნის თანამედროვე
რეგიონულ პოლიტიკაში და აფასებენ რეგიონში მიმდინარე
მნიშვნელოვან მოვლენებს. უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი მოვლენის - 2008 წლის აგვისტოს ომის განხილვისა
და შეფასებისას, ირანის რამდენიმე უნივერსიტეტის მკვლევრებმა
პრობლემის სრულიად მასშტაბური ხედვა და რეალური სურათი
წარმოადგინა, მაშინ როცა იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მაჰმუდ
აჰმადინეჟადმა, თავისი განცხადებებით, უმეტესად მხარი დაუჭირა
რუსეთს. მსგავსი ფაქტები უარყოფითად აისახება თეირანისა და
რეგიონის ქვეყნების ურთიერთობების განვითარებაზე. ირანელი
მეცნიერების პოზიციების და რეკომენდაციების პოლიტიკურ
წრეებთან კოორდინაციის შედეგად შესაძლოა, ისეთი რეგიონული
პოლიტიკის
შემუშავება,
რომელიც
ხელს
შეუწყობს
ურთიერთსარგებელზე დამყარებული კავშირების განვითარებას
ირანსა და რეგიონის ქვეყნებს შორის.

Miranda Basheleishvili

G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

SOUTH CAUCASUS IN THE IRAN’S CURRENT POLITICS –
AN ANALYSIS OF IRANIAN ACADEMIC WORKS
The strategic region of the South Caucasus from ancient times has taken
an important place in the regional policy of Iran. Nowadays the political
and economic role of the region is even more increased, therefore in
various universities of Iran many researchers discuss in their own works
the relevance of the South Caucasus for contemporary Iran.
In the paper we try to understand the perception of region in by
Iranian academic scientific circles and compare researchers’ attitude and
the Islamic Republics official policy towards the region while
considering Iranian scholars’ works.
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It should be noted that almost all researchers indicate that Iran lost
influence in the South Caucasus with the treaty of Turkmenchay, which
concluded the Russo-Persian War (1826-1828). After the collapse of the
Soviet Union Georgia, Azerbaijan, Armenia gained independence and a
new stage and opportunity opportunities emerged for relations between
Iran and the region. According to Iranian researchers, during tense
relations between Iran and the West the development of political,
economic and cultural interactions relations with the countries of the
region is given a special role for Iran. Considering current challenges
and Iranian positions in the region, preference should be given to the
economy and cultural element.
In general, in the Iranian scientific circles the role of the South
Caucasus in the contemporary regional politics of Iran and important
social-political events in the region is correctly understood. Islamic
Republic Of Iran’s several university researchers during review and
evaluation of the war August 2008 presented the real picture of the
problem and a large–scale view of the issue. Despite this former
president Mahmoud Ahmadinejad with his statements mainly
supported Russia. Such events negatively impact the development of
relations between Tehran and the region’s countries. As a result of the
coordination of Iranian researchers’ positions and recommendations
with political circles, it may be possible to develop regional policy,
which will facilitate the development of mutually beneficial relations
between Iran and South Caucasus.
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თამთა ბოკუჩავა

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონსტიტუციო ცვლილებები თურქეთში
კონსტიტუციის მიღება და მისი შემდგომი ცვლილებები, ისევე
როგორც თურქული პოლიტიკის ბევრი სხვა ასპექტი, ზევიდან
ქვევით მიმდინარე პროცესებია, იქნება ეს ოსმალეთის იმპერია, თუ
თურქეთის რესპუბლიკა. კონსტიტუციები თურქეთში იქმნებოდა
რევოლუციებისა და სამხელდრო გადატრიალებების შედეგად და იგი
ნაკლებად ასახავდა ქვეყნის სოციალურ და პოლიტიკურ
მოთხოვნებს.
ამასთან
თურქეთის
რესპუბლიკის
კონსტიტუციებისათვის მისაღები აღმოჩნდა კონკრეტუად მაჟორიტარული
დემოკრატიის პრინციპები.
მნიშვნელოვანია
აგრეთვე
ისიც,
რომ
რესპუბლიკის
მმართველობის სისტემად საპარლამენტო სისტემა აირჩა. თურქეთის
რესპუბლიკის
პირველი
კონსტიტუციიდან
მოყოლებული,
საკანონმდებლო ორგანოს განსაკუთრებული პოზიცია ეკავა
ძალაუფლების გადანაწილებაში. თუმცა სოციო-პოლიტიკური
მდგომარეობიდან გამომდინარე მაჟორიტარიზმის მნიშვნელობა
შემცირდა.
1960 წლის 27 მაისის სამხედრო გადატრიალებამ დაასრულა
დემოკრატიული პარტიის მმართველობა თურქეთში, ხოლო ახალი
კონსტიტუციის განხილვებმა სამხედროების ხელში გადაინაცვლა.
1961 წლის კონსტიტუცია ურთიერთ შემოწმებისა და ბალანსის
სისტემის ჩამოყალიბებას ისახავდა მიზნად. ეს მიმართული იყო
მომავალში უმრავლესობის ტირანიის ან „უკუღმართი დემოკრატიის“
თავიდან ასარიდებლად. შედეგად ხელი შეეწყო დემოკრატიული
ინსტიტუტების განვითარებას, ხოლო ბიუროკრატიულ ელიტას
მთავრობის ზედამხედველობა დაეკისრა. 1961 წლის კონსტიტუციის
ლიბერალურმა ასპექტებმა ქვეყანაში პოლარიზაციის პროცესების
გამწვავება გამოიწვიეს. აქტიურმა და ზოგ შემთხვევაში უხეშმა
პოლიტიკურმა დებატებმა იადაგი შეუქმნა 1971 წლის 12 მარტის
სამხედრო გადატრიალებას.
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თურქეთის
დემოკრატიზაციისა
და
საკონსტიტუციო
პოლიტიკისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია 1980 წლის 12 სექტემბრის
სამხედრო გადატრიალება. 1982 წლის კონსტიტუცია 1980-1983
წლების სამხედრო რეჟიმის დანატოვარია. ეს კონსტიტუცია,
რომელიც
სახელმწიფოზე
ორიენტირებული
და
საკმაოდ
არალიბერალურია, დიდი დაბრკოლება გახდა დემოკრატიული
რეფორმებისათვის.
2017 წლის საკონსტიტუციო რეფერენდუმმა თურქეთის
პოლიტიკური სისტემა საპრეზიდენტოთი შეცვალა. რეფერენდუმმა
ასევე დაამტკიცა 18 საკონსტიტუციო ცვლილება. აღმასრულებელი
ხელისუფალი იქნება პრეზიდენტი, რომელიც დანიშნავს ვიცეპრეზიდენტს, მინისტრებს და ბიუროკრატიული აპარატის სხვა
მაღალჩინოსნებს. საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები
ჩატარდება ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ, ერთდროულად.
პრეზიდენტს
ექნება
უფლება
იყოს
გაწევრიანებული
ან
მეთაურობდეს პარტიას. პარლამენტი შეძლებს პრეზიდენტის
საქმიანობის გამოძიება მოითხოვოს ხმათა უმრავლესობით.
საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდება პრეზიდენტის მიერ, მაგრამ
მას დასჭირდება პარლამენტის თანხმობა და ა.შ.

Tamta Bokuchava

G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

CONSTITUTIONAL TRANSITION IN TURKEY
Like many aspects of Turkish politics, constitution-making in the late
Ottoman Empire and republican Turkey has been a top-down process.
Constitutions have most commonly emerged as a result of revolutions
and military coups and have not relied upon societal and political
deliberation and participatory institutions. The absence of a deliberative
legacy helps explain why a majoritarian understanding of democracy
has become a dominant feature of republican constitutions.
A preference for a parliamentary system was one of the key
features of republican Turkish constitutions. Ever since the first
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constitution of republican Turkey was promulgated in 1924, the
legislative has acquired a key position in power sharing. Yet
majoritarianism has been a feature whose weight has vacillated
depending on the socio-political circumstances.
The coup of 27 May 1960 put a violent end to the DP era and set
out a new constitutional debate under the strict control of the military.
The 1961 Constitution aimed to establish a system of checks and
balances which would obstruct the rise of a “tyranny of the majority”,
or else a “reserved democracy”. This included measures that promoted
democratic institutions, as well as the guardian role of the bureaucratic
elite. As the liberal aspects of the 1961 Constitution contributed to a
higher degree of polarization, the rise of a vibrant and at times violent
political debate in Turkey gave the pretext for a second military coup on
12 March 1971.
It is hard to overstate the significance of the 12 September 1980
coup for the course of constitutional politics and democratization in
Turkey. The 1982 Constitution proved to be the most lasting legacy of
the 1980–1983 military regime. It became a major obstacle to Turkey’s
path towards democratic consolidation and set an illiberal and statecentred backdrop against which all constitutional amendment efforts
have been measured.
2017 constitutional referendum turned Turkey’s political system
from parliamentary into Presidential. Referendum also approved 18
amendments to the constitution. The executive body will be composed
of the President and his appointed vice-presidents, ministers and highranking bureaucrats, whose number is unclear. The president will be
elected with a 50% popular vote every 5 years. Presidential election and
parliamentary election will be on the same day. The President’s
obligation to be impartial will be lifted and the President will be able to
be a political party member. The Parliament will be able to request an
investigation on the president’s affairs, by passing a majority vote. State
of emergency will be declared by the president and approved by the
Parliament.
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მანანა გაბაშვილი

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შავი ზღვის სახელწოდებები აღმოსავლეთისა და
დასავლეთის შეხვედრების ჭრილში
შავი ზღვის ისტორიის კვლევამ დაგვარწმუნა რამდენად
მნიშვნელოვანია შავი ზღვის სახელწოდებების შესწავლა, მით
უმეტეს, რომ მათ ისტორიულ მოვლენებთან მიმართებაში, დიდხანს
ყურადღება არ ექცეოდა და სიღრმისეულად არ განიხილავდნენ. ამ
დროს ისინი გაცილებით მეტ ინფორმაციას შეიცავენ, ვიდრე ეს ერთი
შეხედვით ჩანს. შავი ზღვის სახელწოდებების მიხედვით
შესაძლებელია ამ ზღვის ისტორიის შესწავლა და მის მიმართ
სხვადასხვა ქვეყნის მიზნებსა და პრეტენზიებში გარკვევა, რაც
როგორც პოლიტიკურ, ისე ეკონომიკურ ინტერესებს უკავშირდება.
სახელების მიხედვით ჩანს დაპირისპირებებიც, მაგალითად მე-10
საუკუნეში ,,ბიზანტიის ზღვის“ პარალელურად ჩნდება ,,ქართველთა
ზღვა“, რაც ბიზანტიასა და საქართველოს შორის არსებული
პოლიტიკური დაპირისპირების ასახვაა. პოლიტიკა განაპირობებდა
ზოგიერთი სახელწოდების გაქრობასა და ახალი სახელწოდების
გაჩენას. ამ მხრივ შავი ზღვის ზოგიერთ სახელწოდებას ხანმოკლე
ისტორია აქვს, ზოგმაც საუკუნეებს გაუძლო. აღსანიშნავია, რომ შავი
ზღვის ძველსა და ყველაზე პოპულარული სახელწოდება ,,პონტოს“
საუკუნეების მანძილზე შავი ზღვის ახალი სახელწოდებების
განმარტებისთვის იყენებდნენ. როდესაც შავი ზღვის მასშტაბით
კულტურათა და ცივილიზაციათა შეხვედრაზეა ლაპარაკი ცხადია
აღმოსავლეთისა და დასავლეთის შეხვედრაც იგულისხმება, რასაც
შავი ზღვის სახელებიც ასახავენ:
,,პონტო“, „ბარჰ არ-რუმი“
(,,ბიზანტიის ზღვა“), ,,ბაჰრ არ-ხაზარ” (,,ხაზართა ზღვა“), ,,ბაჰრ არკირიმ“ (,,ყირიმის ზღვა“), ,,ბაჰრ არ-ბურგარ“ (,,ბულგართა ზღვა”),
,,ბაჰრ არ-როსი“
(,,როსთა ზღვა“),
,,ბაჰრ არ-ტრაბუზუნდა“
(,,ტრაპიზონის ზღვა“), ,,მავრითალასა“ (,,შავი ზღვა“), ,,მარე ნიგრუმ“
(,,შავი ზღვა“), ,,მარე მაჯორე“ (,,დიდი ზღვა”), ,,მარე მაიუს“
(,,დიდი ზღვა“), ,,მერ მაჟორ“ (,,დიდი ზღვა”), ,,პონეტსკოე მორე“,
,,ყარა დენიზი“. საქართველოც აღმოსავლეთისა და დასავლეთის
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გზასაყარზე მდებარე ქვეყანა ამ რთულ პროცესებში (რაც ამ ზღვაზე
მეტოქეობასა და ზოგჯერ საომარ მოქმედებებშიც გადადიოდა)
მასთან დაკავშირებული სახელებითაც იყო ჩართული.
მრავლისმეტყველია, რომ ქართველებმა და ქართულმა სამყარომ
შავ ზღვას ყველაზე მეტი სახელწოდება მისცეს, რაც უცხოური
წყაროებითაც დასტურდება: ,,ფასიანის ზღვა“ იგივე კოლხეთია და
ყველაზე უძველესი, რომელსაც ახლახანს მივაგენით და სამეცნიერო
ლიტერატურაში შემოვიტანეთ. ,,კოლხეთის ზღვა“, ,,ლაზთა ზღვა“,
,,ტრაპიზონის ზღვა“, ,,ქართველთა ზღვა“. ,,სპერის ზღვა“, ,,დავითის
ზღვა“, ,,მეგრელთა ზღვა“, ,,კავკასიის ზღვა“, საქართველოს
ისტორიის სხვადასხვა პერიოდსა და მოვლენას უკავშირდება, ისევე
როგორც
აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ცივილიზაციათა
შეხვედრას.

Manana Gabashvili

G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

BLACK SEA NAMES IN THE CONTEXT OF MEETINGS OF
ORIENT AND OCCIDENT
Research on Black Sea history has convinced us how important is to
study the names of the Black Sea, especially given that these names
have not received attention for a long time and have not been dealt
with in depth in relation to historical events. At this time, they contain
much more information than it seems at first glance. According to the
names of the Black Sea, it is possible to study the history of this sea and
to find out the goals and claims of different countries in connection
with it that is related to both - political and economic interests. By
names are evident oppositions too; for example, in the 10th century,
alongside the “Byzantine Sea”, appears the “Georgians’ Sea”, reflecting
the political confrontation between Byzantium and Georgia. Politics
was conditioning the disappearance of some names and the emergence
of new ones. Some names of the Black Sea have a short history in this
regard, and some have endured for centuries. It is noteworthy that they
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used the old and most popular name of the Black Sea “Pontus” for
centuries to explain the new names of the Black Sea. When referring to
the meeting of cultures and civilizations Black Sea-wide, it is evident
that there is implied the meeting between East and West, what is also
manifested by the names of the Black Sea: “Ponto”, “Bahr ar-Rumi”
(“Byzantium Sea”), “Bahr ar Khazar” (“Sea of Khazars”), “Bahr ar-Kirim”
(“Crimean Sea”), “Bahr ar-Burgar” (“Bulgarians’ Sea”), “Bahr ar-Ross”
(“Sea of Roses”), “Bahr ar Trabuzunda” (“Trabzon Sea”), “Mavrithalasa”
(“Black Sea”), “Mare Nigrum” (“Black Sea”), “Mare Majore” (“Big Sea”),
“Mare Mayus” (“Big Sea”) , “Mer Major” (“Big Sea”), “Ponetskoye More”,
“Kara Deniz”. Georgia too, a country on the Orient and Occident
highways crossroad, was also involved in these difficult processes
(which sometimes passed to rivalry and hostility on this sea) with
related to it names. It is quite expressive that Georgians and Georgian
world have given the Black Sea the most of all names, as evidenced also
by foreign sources: “Pasiani Sea”, which is the same as Colchis and the
oldest one of all, which we have recently found and introduced in
scientific literature, “Kolkhetis Zghva” (“Colchis’ Sea”), “Lazta Zghva”
(“Lazs’ Sea”), “Trapizonis Zghva” (“Trabzon Sea”), “Kartvelta Zghva”
(“Georgians’ Sea”), “Sper Sea”, “David Sea”, “Megrelians’ Sea”, “Caucasus
Sea”. These names are associated with different periods and events in
Georgian history, as well as with Orient and Occident meeting.
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დარეჯან გარდავაძე

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უცხოობის განცდა - უმთავრესი ადამიანური
გამოცდილება. ელიას ხურის „ქალაქის კარიბჭეები“
„უცხოს“, „უცხოობის“ კონცეპტი თანამედროვე ლიბანელი
მწერლის, რომანისტის, ლიტერატურის კრიტიკოსის ელიას ხურის
ერთ-ერთ ადრეულ მცირე ფორმატის რომანში „ქალაქის კარიბჭეები“
ძალიან დიდი დატვირთვის მატარებელია. რომანი, რომელიც 1981
წელს დაიწერა, „ათას ერთი ღამის“ ერთი ცნობილი ნარატივის
„სპილენძის ქალაქის“ თემის პოსტმოდერნული ლიტერატურული
გადამუშავებაა, რომელიც ავტორმა მწერლური შთაგონებით მისთვის
ყველაზე მტკივნეულ თემას - ბეირუთის სამოქალაქო ომსა და მის
გამოძახილს დაუკავშირა, თუმცა ამ პატარა რომანში მკითხველი
პირდაპირ ვერც ბეირუთს ამოიკითხავს და არც ომის ხსენებაა სადმე.
რომანის მთავარი პერსონაჟი შორეული ქალაქისკენ მიმავალი უცხო
კაცია და უცხოობაშია მისი ძალა, რადგან სწორედ უცხოობის
განცდას შეუძლია ღვთიური ჭეშმარიტებისკენ მისი სვლის, მისი
მსოფლაღქმის ახსნა. უცხოობა თან ტანჯვაა მისთვის და ამასთანავე,
თან მისი რჩეულობის გამოხატულება, საშუალება ღვთიური
ჭეშმარიტების წვდომისა. მისი გზა ღვთის მაძიებლის, ღვთისკენ
მიმავალი გზაა; მისი ცხოვრების გამოცდილებაც ექსტაზის
გარკვეული ფორმაა, სულსა და მატერიას შორის ამქვეყნიურ და
იმქვეყნიურ მიჯნას რომ გადალახავს. მისი სამყარო და სააქაო
დევნილობის სივრცეა, სადაც ყველა და ყველაფერი საკუთარ
უცხოობას ახსენებს და ათავისუფლებს მიწიერ ორიენტირებზე
მიჯაჭვულობისგან. ამ უცხოობიდან უკან დასახევი გზა მისთვის
მოჭრილია, იდენტობის შესახებ მიწიერი წარმოდგენები სრულიად
გამქრალი აქვს, რადგან მას მოგონებებიც კი აღარ აქვს დაკარგულ
სამშობლოზე. ის არ ცდილობს უცხოობისა და ტანჯვის განდევნას,
დასრულებას, პირიქით, დაუღალავად აგრძელებს გზას, უცხოობა
უკვე მყარად ფესვგადგმულია მასში და მრავალი წინააღმდეგობის
გადალახვის
შემდეგ,
რომლებიც
აპოკალიფსურ
სცენებს
მოგვაგონებს, უთვალავი დღისა და ცივი, წვიმიანი ღამის შემდეგ ის
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თან აღწევს და თან ვერ აღწევს მიზანს - ქალაქი, სადაც ეგონა, რომ
ელოდნენ, ჯერ ცეცხლში დაინთქა, შემდეგ მოვიდა ზღვა, ზღვამ
შთანთქა ცეცხლი და ქალაქი დაფარა, ის წყალში ჩაიქცა და თვალს
მიეფარა. ამრიგად, მშვენიერება და ჭეშმარიტება მისკენ მიმავალი
კაცისთვის კვლავ მიუწვდომელი დარჩა. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ კაცი
ეძებდა იმას, რაც ამქვეყნად არ არსებობს, რაც მხოლოდ იმქვეყნადაა.
მისთვის ხსნის მტანჯველი პერსპექტივა სწორედ ამ უცხოობასა და
სვლაშია - აღთქმული ქვეყნისკენ სვლაში.

Darejan Gardavadze

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

THE SENSE OF ALIENATION- THE MAIN HUMAN
EXPERIENCE. CITY GATES BY ELIAS KHOURY
The concepts of “a stranger", “an alien”, “an exile” are of great
importance concerning one of the earlier small-format novels “City
Gates”, by a modern Lebanese writer, novelist, literary critic Elias
Khoury. The novel, written in 1981, is a postmodern literary rendition
of one of the well-known themes of “One Thousand and One Nights”"Cooper City". Although the author links this theme to his most
poignant topic - the Beirut Civil War and its invocations, in this short
novel the reader cannot see Beirut directly. There is no mention of war
either. The main character of the novel is a stranger travelling to a
distant city and his strength lies in his sense of alienation, because it is
the sense of alienation that leads him to the divine truth, to his essence
of worldview. Alienation is a torment to him and, at the same time, an
expression of his prominence, a means of accessing the divine truth. His
path is the path of God, the path leading to God; his life experience is
simultaneously a form of ecstasy that transcends worldly and divine
divisions between the soul and the matter. His world is a place of exile,
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where everything and everyone reminds him of his alienation and sets
him free from being chained to the earthly orientation. The way back
from this alienation is cut for him, his earthly ideas about identity are
completely gone, for he no longer has the memories of his lost
homeland. He does not seek to overcome the alienation and suffering,
to end it, on the contrary, he continues its course tirelessly, alienation is
deeply rooted in him, and after overcoming many obstacles that
resemble apocalyptic scenes, he reaches his goal. After a countless day
and a cold, rainy night he succeeds and fails, at the same time, to reach
the city- the city, where he thought he was expected, first was
consumed by fire, then the sea swallowed fire, and covered the city, and
the place plunged into the water and disappeared. Thus, beauty and
truth remained unobtainable to the man trying to gain it. This means
that the man was in search of something that does not exist in this
world, something that is only otherworldly. The distressing prospect of
salvation for him lies precisely in this alienation and motion - the travel
to the promised land.
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ნანა გელაშვილი

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასავლეთ ევროპასთან იაპონიის პირველი
კონტაქტების ისტორიიდან
პირველი
ევროპელები
პორტუგალიელები
იაპონიის
არქიპელაგზე მე-16 საუკუნის 40-იანი წლების დასაწყისში
გამოჩნდნენ, როდესაც ჩინეთისკენ მიმავალი მათი სავაჭრო ხომალდი
ტაიფუნმა
იაპონიის
ნაპირებთან
გამორიყა.
ორმხრივი
ინტერესებიდან გამომდინარე, იაპონიასა და პორტუგალიას შორის
იმთავითვე დაიწყო ინტენსიური სავაჭრო ურთიერთობები.
პორტუგალიელ ვაჭრებს კვალდაკვალ მოჰყვნენ კათოლიკე
მისიონერები, რომლებმაც იაპონიაში აქტიური სამისიონერო
საქმიანობა გააჩაღეს და ამ მიმართულებით დიდ წარმატებებსაც
მიაღწიეს. ცოტა მოგვიანებით იაპონიაში ესპანელები, ინგლისელები
და ჰოლანდიელები გამოჩნდნენ, რომლებსაც თავთავიანთი
ინტერესები ჰქონდათ იაპონიასთან მიმართებაში. ხაზგასასმელია,
რომ დასავლურ სამყაროსთან კონტაქტებმა მნიშვნელოვანი
ინოვაციები გამოიწვია იაპონიის ეკონომიკურ, იდეოლოგიურ და
კულტურულ ცხოვრებაში. თითქმის ერთი საუკუნის მანძილზე,
კერძოდ, იაპონიის ხელისუფლების მიერ
თვითიზოლაციის
პოლიტიკური კურსის დაწყებამდე (1639 წ.), ევროპელ ვაჭართა,
კათოლიკე მისიონერთა და ხელოვნების მოღვაწეთა მეშვეობით
ქვეყანაში დასავლური ყოფა-ცხოვრებისა და მატერიალური
კულტურის სხვადასხვა ელემენტები ვრცელდებოდა.
იაპონიის
ხელისუფლების
მეტნაკლებად
ტოლერანტული
დამოკიდებულება
ევროპელების
მიმართ
მე-16
საუკუნის
მიწურულამდე გრძელდებოდა, რამდენადაც მათთან დამყარებული
სავაჭრო-ეკონომიკური
კავშირები
მეტად
მომგებიანი
იყო
ქვეყნისათვის. მომდევნო ხანებში კი ამგვარმა დამოკიდებულებამ
თანდათან სახე
იცვალა პოზიტიურიდან ნეგატიურისკენ. ამის
მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ სულ უფრო მზარდი დასავლური
ზეგავლენის საფუძველზე, უკვე ნათლად იკვეთებოდა ტრადიციული
ეროვნული ფასეულობების დაკნინება და გლობალურად, ქვეყნის
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პოლიტიკურ-იდეოლოგიური ერთიანობის დაკარგვის საფრთხე.
ამაში უპირველეს ყოვლისა, ბრალი ედებოდათ კათოლიკე
მისიონერებს,
რომელთა
საქმიანობა
იაპონიაში
აშკარად
სცილდებოდა სარწმუნოებრივ ფარგლებს. ისინი უხეშად ერეოდნენ
ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, სამთავრობო მაღალ ეშელონებში
გავლენის მოსაპოვებლად ერთმანეთის წინააღმდეგ ინტრიგებს
ხლართავდნენ და სხვ. შესაბამისად, მისიონერთა საქმიანობა
პოლიტიკური
აგრესიისა
და
კოლონიზაციის
ავანგარდად
აღიქმებოდა. აქედან გამომდინარე, ტოკუგავას ხელისუფლება
ანტიდასავლური და ანტიქრისტიანული პოლიტიკის განხორციელებას შეუდგა. ამით იაპონიისა და დასავლური სამყაროს
ურთიერთობების მეორე ეტაპი დაიწყო, რომელიც რადიკალურად
განსხვავდებოდა
წარმოდგენილ
ნაშრომში
განხილული
პერიოდისაგან.

Nana Gelashvili

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

FROM THE HISTORY OF JAPAN’S FIRST CONTACTS
WITH WESTERN EUROPE
The first Europeans - the Portuguese appeared on the Japanese
archipelago in the early 40s of the 16th century. They were thrown off
to the coast of Japan by Typhoon when their trade ship headed for
China. Due to the mutual interest, intensive trade relations between
Japan and Portugal had begun. The Catholic missionaries, followed in
the footsteps of Portuguese traders, who have had missionary activity in
Japan and have achieved success in this regard. Shortly thereafter,
Spaniards, Englishmen and Dutch appeared in Japan who had their own
interests towards Japan. It is notable that contacts with the Western
world have led to significant innovations in Japan's economic,
ideologycal and cultural spheres. For almost a century, namely before
the Japanese authorities began a self-isolation political course (1639),
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through European merchants, Catholic missionaries and art figures,
various elements of western life and material culture were circulated in
the country.
The more or less tolerant attitude of the Japanese authorities
towards Europeans continued until the end of the 16th century, as trade
and economic ties with them were highly beneficial. In the following
years, such attitude gradually changed from positive to negative. The
main reason for this was that on the basis of ever-increasing Western
influence, the decline of traditional national values and the threat of
loss of political-ideological unity in the country were already clearly
evident. First of all, it was a merit of Catholic missionaries, as their
activities in Japan were clearly beyond the scope of the faith, they were
grossly interfering in the country's political life, breaking into intrigues
against each other in order to gain influence in the higher echelons of
government and etc. Consequently, the activities of the missionaries
were perceived as a road of political aggression and colonization.
Therefore, Tokugawa government has embarked on anti-Western and
anti-Christian policies. Thus began the second phase of JapaneseWestern relations, which was radically different from the period
discussed in the present paper.
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ელენე გიუნაშვილი

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

წიგნური ფალაურის მორფოსინტაქსის კვლევის
საკითხებისათვის (“არდა ვირაზ ნამაგ”-ის ტექსტის
მიხედვით)
დანტე ალიგიერის (1265-1321) Divina Comedia-ზე თითქმის
600-700 წლით ადრე ფალაური რელიგიური ლიტერატურის წიაღში
შეიქმნა თხზულება „არდა ვირაზ ნამაგი“. მოგვებითა და სამხედრო
პირებით
გარშემორტყმულმა
„წინასწარმეტყველის“
ტახტზე
მჯდომმა „მართალმა“ ვირაზმა შესვა მათრობელა „მანგი“ და
ძილმორეულმა, როგორც მოკვდავთა წარმომადგენელმა გადაინაცვლა საიქიოს. იქ მან მოინახულა სამოთხე, ჯოჯოხეთი, გაეცნო იქ
არსებულ ვითარებასა და მორალს. შვიდი დღის შემდეგ
გამოფხიზლებულმა ვირაზმა მოიხმო მწერალი, რომელმაც ზუსტად
ჩაიწერა ვირაზის მონათხრობი. თხზულების პათოსი გარკვეულწილად ემსახურება ზოროასტრიული რელიგიის შესუსტებული
პოზიციის განმტკიცებას. „არდა ვირაზ ნამაგში“ წარმოდგენილია
აგრეთვე საინტერესო ცნობები იმდროინდელი ზნე-ჩვეულებების,
ადამიანის მოვალეობების, ნათესავებისა და მეზობლებს შორის
ურთიერთობების შესახებ.
ჩვენამდე მოღწეულია ამ ტექსტის გვიანდელი (IX-X სს.)
რამდენიმე ხელნაწერი, რომელთა მიხედვითაც მომზადდა ტექსტის
ორი კრიტიკული გამოცემა: ფ. ჟინიუს (1984) და ფ. ვაჰმანის (1986).
„არდა ვირაზ ნამაგ“-ის ტექსტისთვის დამახასიათებელია
სინტაქსურ კონსტრუქციათა ნაისახეობა, მათი მრავალფეროვნება,
რაც
განპირობებულია
ნაწარმოების
თემატიკით.
ტექსტში
დადასტურებული ზმნური აღწერითი გრამატიკული ფორმებიდან
ცალკე კატეგორიად შეიძლება გამოიყოს „რთული პრედიკატები“,
რომლებიც შედგება ორი კომპონენტისგან: არსებითი, ზედსართავი ან
ნაზმნარი
სახელისა
და
დამოუკიდებელი
(უმთავრესად
გარდამავალი ტიპის) ზმნებისგან, როგორიცაა „კეთება“, „მიცემა,
ბოძება“, „მოტანა“ და სხვ. მოხსენებაში წარმოდგენილია „შედგენილი
პრედიკატების“ დისტრიბუციული ანალიზი.
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NOTES ON BOOK PAHLAVI MORPHOSYNTAX
(ACCORDING TO THE TEXT OF ARDĀ WĪRĀZ- NĀMAG)
“Wīrāz the just” (i.e., “the justified, the blessed”) is the principal character
of the Zoroastrian Middle Persian text Ardā Wīrāz-nāmag (The Book of
Ardā Wīrāz).
The text in which Ardā Wīrāz figures is a report of his extra-terrestrial
soul journey, including a description of heaven and hell. The context of this
journey holds particular interest. Wīrāz was sent in order to verify
Zoroastrian belief about the invisible world, and the efficacy of the rituals
of the Zoroastrian community. Wīrāz was chosen, because of his virtue, out
of the entire community assembled at the fire temple of Ādur Farnbag and
was required to drink the narcotic mang.
Wīrāz was unconscious for seven days and nights; When Wīrāz’s soul
returns to his body, he narrates his experiences. This account is chiefly
taken up with a catalogue of the punishments of the damned in hell and of
the rewards of the just in heaven.
The Ardā Wīrāz-nāmag, like many of the Zoroastrian works,
underwent successive redactions. It assumed its definitive form in the 9th10th centuries A.D., as may be seen in the text’s frequent Persianisms,
usages known to be characteristic of early Persian literature.
In the narrative of Ardā Wīrāz-nāmag periphrastic verbal forms “complex verbs”, comprised of two components: nominal (such as a noun,
adjective and verbal noun) and a verb (mostly kardan “to do, to make” and
some others ‒ burdan “to carry, to take”, dādan “to give”, zadan “to hit”),
presents a special interest. The paper presents their distributive analysis.
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თამაზ გოგოლაძე

კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

XVII-XVIII საუკუნეების ქართველი ვაჭრები სეფიანთა
ირანში (ისპაჰანის სომხურ ეკლესიებში დაცული
ქართული და ქართულ-სომხური საფლავის ქვების
წარწერების მიხედვით)
როგორც ცნობილია, ქართულ-სპარსული ურთიერთობებმა
მთელი სისავსით თავი იჩინა სეფიანთა ირანის დროს, უფრო
კონკრეტულად, XVII-XVIII საუკუნეებში. ამ ურთიერთობებიდან
განსაკუთრებით დიდი ინტერესს იწვევს ქართულ-სპარსული
იმდროინდელი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობა. ქართლის
სამეფოს დედაქალაქი - თბილისი, როგორც ამიერკავკასიის ერთერთი სავაჭრო ცენტრი და სატრანზიტო ქალაქი, ეკონომიკურად
განსაკუთრებით,
ირანის
ქალქებთან
იყო
დაკავშირებული.
თბილისიდან სპარსეთისაკენ სავაჭრო გზა ყაზახ-განჯა და ლორებამბაკის მიმართულებით მიდიოდა. ქართლის სამეფოსთან მჭიდრო
სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობაში პირველი ადგილი სწორედ
სეფიანთ ირანს ეკავა, საიდანაც ქართლში შემოდიოდა ძვირფასი
ქსოვილები, აბრეშუმი, მარილი, შაბი, ტყავი და სხვ. ქართლის სამეფო
თავის მხრივ ირანს აბრეშუმის ნედლეულით ამარაგებდა. გარდა
ამისა, ქართლიდან გაჰქონდათ შალისა და ბამბის ქსოვილები.
თბილისიდან სომხეთში, მიდასა და ისპაჰანში სპარსეთის შაჰის
კარის საჭიროებისათვის ქართული ღვინოებიც მიდიოდა.
ქართული და უცხოური წყაროები მდიდარ მასალას გვაწვდიან
თუ როგორი აქტიური ურთიერთობა არსებობდა მაშინდელ ქართლკახეთისა სამეფოსა და სეფიანთა ირანს შორის. ამ მდიდარ
წყაროთმცოდნეობით ბაზას კიდევ მეტ კონკრეტულობას სძენს
ისპაჰანის სომხურ ეკლესიებში დაცული ქართული და ქართული
სომხური ეპიგრაფიკული ძეგლების ერთი ჯგუფი, რომლებიც მეტად
ძვირფასს და მიუკერძოებელ ცნობებს გვაწვდიან სეფიანთა ირანში
მოღვაწე ქართველი ვაჭრების შესახებ.
გასული საუკუნის 70-იან წლებში წინამდებარე საფლავის ქვებს
ყურადღება მიაქცია და გამოაქვეყნა ცნობილმა ირანისტმა - მაგალი
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თოდუამ. მეცნიერს თავის ნაშრომში წარმოდგენილი აქვს 22
საფლავის ქვის ეპიტაფია. მაგალი თოდუას შემდეგ აღნიშნული
წარწერების ერთი ნაწილი ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი
თვალსაზრისით ისტორიკოსმა დევი კაციტაძემ შეისწავლა. ჩვენ
წინამდებარე ნაშრომში საფლავის ქვების ნაკლებად შესწავლილი ან
საერთოდ შეუსწავლილი ნაწილის ტექსტების წაკითხვებში
შევიტანეთ გარკვეული კორექტივები და მათზე დაყრდნობით ისინი
ისტორიულ-წყაროთმცოდნებითი თვალსაზრისით შევისწავლეთ.
წარწერებეზე ჩატარებული ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი
ანალიზის საფუძველზე ზუსტად განვსაზღვრეთ ქართველის
ვაჭრების ერთი ნაწილის მოღვაწეობის ქრონოლოგიური მონაკვეთი
სეფიანთა ირანში. გარდა ამისა, აღნიშნული საფლავის ეპიტაფიებისა
და ქართული ისტორიული საბუთების მონაცემების ურთიერთშეჯერების საფუძველზე გავარკვიეთ მათი ურთიერთობა ქართლის
სამეფო კართან და მათი მნიშვნელოვანი როლი ქართულ-სპარსულ
ურთიერთობებში. ერთ-ერთ საფლავის ქვის წარწერაზე ჩატარებული
კვლევის მიხედვით დავადგინეთ, რომ XVII საუკუნის ცნობილ
ისტორიკოსს - ფარსადან გორგიჯანიძეს თავისივე თხზულებაში
მოხსენიებული ვაჟის - დავითის გარდა ჰყავდა კიდევ ერთი ასული,
რომელიც გორელ პაპუას თუთუნისშვილის ვაჟ, ზურაბზე ყოფილა
გათხოვილი. დღემდე ჩვენს მიერ მიღებული დასკვნები სრულიად
უცნობი გახლდათ სამეცნიერო საზოგადოებისათვის.

Tamaz Gogoladze

K. Kekelidze National Center of Manuscripts

17TH-18TH CENTURIES GEORGIAN MERCHANTS IN
SAFAVID IRAN (According to the Inscriptions on Georgian
and Georgian-Armenian Tombstones Preserved at Armenian
Churches in Isfahan)
As it is known, Georgian-Persian relations revived in the period of
Safavid Iran, more specifically, in the 17th-18th centuries. Of particular
interest is the Georgian-Persian trade-economic relationship of that
time. Tbilisi - the capital of the Kingdom of Kartli, as one of the trading
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centers and transit cities of the Transcaucasia, was economically
particularly associated with the Iranian cities. The trade route from Tbilisi
to Persia went to Kazakh-Ganja and Lore-Bambak. The first place in the
close trade-economic relationship with the Kingdom of Kartli had exactly
the Safavid Iran, from where precious fabrics, silk, salt, alum, leather, etc.
were brought to Kartli. In its turn, the Kartli was supplying Iran with raw
silk. In addition, wool and cotton fabrics were exported from Kartli.
Various Georgian wines were also exported from Tbilisi to Armenia, Midia
and Isfahan to meet the needs of the Persian Shah.
Georgian and foreign sources provide rich material on how active the
relationship was between that time Kartl-Kakheti Kingdom and Safavid
Iran. A group of Georgian and Georgian-Armenian epigraphic monuments
preserved at Armenian churches in Isfahan adds even more specificity to
this rich source of knowledge, which provide a very valuable and unbiased
information about Georgian merchants operating in Safavid Iran.
In the seventies of the last century, to the tomb stones were drawn
attention and were published by the famous Iranist - Magali Todua.
The scientist in his work presents the epitaph of 22 gravestones. After
Magali Todua, one part of these inscriptions was studied by historian
Devi Katsitadze from the historical-source criticism point of view. In
the present work we have made some adjustments to the texts of the
less studied or unexplored part of the tombstones, and based on it we
have studied them from the historical-source criticism point of view.
On the ground of the historical-source-based analysis of the
inscriptions, we have precisely determined the chronology of the
activities of one part of the Georgian merchants in Safavid Iran. In
addition, on the basis of the comparison of the epitaphs of the tombs
and the data of Georgian historical documents, we found out their
relationship to the royal court of Kartli and their important role in
Georgian-Persian relations. According to the study of one of the
tombstone inscriptions, we found that a well-known historian of the
seventeenth century - Parsadan Gorgijanidze, besides son David,
mentioned in his work, had also a daughter, who was married to Zurab,
the son of Papua Tutunisshvili from Gori. Our findings up to date have
been completely unknown to the scientific community.
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THE GOVERNMENT OF QAJAR STATE AT THE
BEGINNING OF THE XIX CENTURY
The paper is devoted to the study of the state structure of the Qajar
state in the early XIX century, during the reign of the founder of the
dynasty Agha Muhammad Shah (r.1796-1797) Qajar and his successor
Fatali Shah Qajar (r. 1797-1834). State-political structure of the Qajar
Iran at the turn of the XVIII-XIX centuries a little different from other
political system of the then monarchies of the Muslim world. At the
turn of XVIII-XIX centuries the Qajar state was an absolute monarchy,
the power of which was provided by the feudal system, the military
power and authority of the Shiite clergy. In general, the Qajars almost
completely adopted from Safavid the foundations of state structure and
administration, as well as administrative division. The main guideline in
the domestic and foreign policy of the Qajar dynasty was the restoration
of the borders of the Safavid state. Its campaigns for the South Caucasus,
Khorasan and the Turkmen steppe, Herat and Baluchistan, wars with
Turkey and Russia, military clashes with the Central Asian khanates,
the war for Herat show to the serious intention of the new dynasty to
expand the borders of the Qajar Iran. But a heavy defeat during the two
wars with Russia, did not allow Qajars to the implementation of its
plans. They were defeated in wars for the territory of Northern
Azerbaijan and Eastern Georgia which was heartland part of the Safavid
Empire.
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მარიამ გურეშიძე

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჩრდილო კავკასიის ადგილობრივი რესურსების
შეფასება მეფის რუსეთის მიერ საომარი მოქმედებების
წარმოებისთვის (1842-1864 წწ).
მოხსენების დასაწყისში მოკლედ არის განხილული მეფის
რუსეთის მიერ წარმოებული ომი ჩრდილო კავკასიაში, საომარი
მოქმედებები და პოლიტიკური ინტერესები 1842-1864 წწ-ებში.
შესავალ ნაწილში საუბარია როდის გამოჩნდა ჩრდილო კავკასიაში
რუსეთის იმპერია და რა სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა
ჩრდილო კავკასიას მისთვის.
განხილულია „მურიდიზმის“ როლი მეფის რუსეთთან იმამ
შამილის მიერ წარმოებულ ომში. საქართველოს ეროვნულ არქივში
დაცული მასალები, რომლებიც მოიცავენ მეფის რუსეთის, კავკასიის
მიმართულების გენერალური შტაბის პორუჩიკის ჟერვეს მიერ
აღწერილ დოკუმენტებს დაღესტანში სამხედრო მოქმედებების
შესახებ (1842 წ.); შედარებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს
დოკუმენტურ საარქივო მასალებთან: მაგ., „პოლკოვნიკ ვიქტოროვის
ჩანაწერების
ფრაგმენტები
ამიერკავკასიის
პოლიტიკური
მდგომარეობის შესახებ, 1844წ.“; და ასევე „კავკასიაში მომხდარი
უმთავრესი სამხედრო შემთხვევების მოკლე მიმოხილვა, 1845 წ.“.
გაანალიზებულია და წარმოდგენილია დასკვნა თუ რა ეკონომიკური,
ადამიანური და საგარეო დახმარების რესურსები გააჩნდა ჩეჩნეთს და
დაღესტანს ომის წარმოებისთვის. აღნიშნული მასალებიდან
გამომდინარე გაშუქებულია, კერძოდ რა პოლიტიკური ინტერესი
გააჩნდა ოსმალეთის და ინგლისის იმპერიებს ჩრდილო კავკასიასთან
მიმართებაში; რა დახმარებას უწევდა მთის მოსახლეობას ოსმალეთის
იმპერია და რატომ მოხდა ამ ორი იმპერიის ინტერესების გადაკვეთა
აღნიშნულ ტერიტორიაზე.
დასკვნით ნაწილში ყურადღება გამახვილებულია, კერძოდ რა
ფუნქცია შეასრულა „მურიდიზმმა“ აღნიშნულ ომში; რა პრაქტიკულ
დილემებს შეეჯახა იმამი შამილი გეოპოლიტიკური და სოციალური
ფაქტორებიდან გამომდინარე; შეეძლო თუ არა მას შეწყობოდა
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სწრაფად ცვალებად სოციალურ-პოლიტიკურ
გარდაუვალი იყო აქტიური ბრძოლის წარმოება.

ვითარებას

თუ

Mariam Gureshidze

G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

ASSESSMENT OF LOCAL RESOURCES OF
THE NORTH CAUCASUS FOR RUSSIAN
MILITARY OPERATIONS IN 1842-1864
The report begins with a discussion of the war, the military actions and
political interests in 1842-1864 led by Russia in the North Caucasus. At the
beginning is discussed when the Russian Empire appeared in the North
Caucasus, and what strategic significance the North Caucasus had for it.
Also talk is over the role of Muridism in the war of Imam Shamil
against Russia Empire. Materials which are stored in the National
Archives of Georgia, which includes descriptive documents on military
operations in Dagestan (1842); are described by Lieutenant Jervay. This
document is compared to the materials of the Documentary archive of
the Ministry of Internal Affairs, for example, “Fragments of the records
of Colonel Viktorov on the political situation in the Caucasus in 1844”;
and "A brief overview of the main military cases in the Caucasus in
1845." In the report is analyzed and presented what economic, human
and foreign resources had the Chechnya and Dagestan to wage the war
against the Russian Empire. Based on these materials, is emphasized the
political interests of the Ottoman and British Empires in the North
Caucasus. How much did the Ottoman Empire had support the
mountain population and why did the interests of these two empires
had intersec at this place.
The last section is devoted to that in particular, what function
Muridism played in this war against Russia. Through the geopolitical
and social factors, what practical dilemmas did Imam Shamil face due
to. Could it cope with the rapidly changing socio-political situation, or
was it inevitable to wage an active struggle.
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სიმონ გურეშიძე

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასადის რეჟიმის „გამარჯვება“- რეალობასა და
პროპაგანდას შორის
მოხსენებაში გაშუქებული და გაანალიზებულია სირიაში 2016
წლის შემდეგ მიმდინარე პროცესები. კვლევის მიზანია პასუხი გასცეს
შეკითხვას, გაიმარჯვა თუ არა ბაშარ ალ-ასადის ბაასისტურმა
რეჟიმმა 2011 წელს „არაბული გაზაფხულის“ შემდეგ დაწყებული
საპროტესტო აქციების 8 წლის თავზე. საკითხის აქტუალობა
განპირობებულია იმით, რომ სირიის სამოქალაქო ომი ერთ-ერთი
განსაკუთრებული ქეისია როგორც ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში
მიმდინარე პროცესებში, ისევე საქართველოსთვისაც. გამომდინარე
იქიდან, რომ აღნიშნული სამოქალაქო დაპირისპირება მიმდინარეობდა პარალელურ რეჟიმში გააქტიურებული საინფორმაციო
ომის ფონზე, ასადის რეჟიმის შენარჩუნება, მსოფლიოს სხვადასხვა
ქვეყნების და მათ შორის ქართული საზოგადოების გარკვეული
ფენების განწყობების, მოლოდინებისა და აზრის ფორმირების
მანიპულაციის
საშუალებად
იქცა.
სოციალურ
ქსელებში
დაგროვებული დოკუმენტური მასალების შეგროვების შემდეგად
გამოიკვეთა,
შემდგომი
სურათი:
საკითხებში
გაუთვითცნობიერებელი საზოგადოების ნაწილის დარწმუნება მოხდა ისეთ
საკითხებში, როგორებიცაა: ა) „აშშ აფინანსებდა ტერორისტებს“, ბ)
სირიის სამოქალაქო დაპირისპირებაში რეჟიმის საწინააღმდეგოდ
იბრძოდა მხოლოდ „ისლამური სახელმწიფო“ და ალ-კაიდა. გ)
მმართველმა რეჟიმმა მოახერხა რუსეთის დახმარებით ტერორიზმის
დამარცხება და ქვეყნის გადარჩენა.
სწორედ ამიტომ ყურადღება ეთმობა შემდეგ საკითხებს: როგორც
რუსულ, ისევე დასავლურ საქესპერტო და ანალიტიკურ წრეებშიც
ასადის რეჟიმი „არაბული გაზაფხულის“ ტალღით გამოწვეული
რევოლუციური პროცესებისადმი მდგრად და გადარჩენილ რეჟიმად
ითვლება. მოხსენების მიზანია, სამეცნიერო ლიტერატურასა და
წამყვან
მედია
საშუალებებში
გამოქვეყნებული
მასალების
შეჯერებისა და ხელახლა გააზრების შემდეგ, პასუხი გასცეს შემდეგ
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შეკითხვებს:
1. რა გავლენა ჰქონდა ბაასისტური რეჟიმი
„საპროტესტო აქციების“ დაწყებამდე.
2. როდის, რა ფორმით და რა სიტუაციაში ჩაერთვნენ ქვეყანაში
განვითარებულ
სამოქალაქო
დაპირისპირებაში,
როგორც
ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის მხარდამჭერი გარე აქტორები
(საუდის არაბეთი, კატარი, ირანი, რუსეთი, თურქეთი, აშშ, ისრაელი).
დასაწყისში
მოკლედ
არის
განხილული
კონფლიქტის
ესკალაციის ისტორია, მმართველი რეჟიმის როლი და მიზანი
ტერორისტული ორგანიზაციების წაქეზებაში, გაშუქბულია მთავარი
ოპოზიციური შეიარაღებული დაჯგუფებების და რეჟიმის მომხრე
ძალების ანატომია, იდეოლოგია და მოქმედების სპეციფიკა.
ყურადღება
გამახვილებულია
მსხვილი
რეგიონალური
მოთამაშეების ინსტერესებზე და დასასრულს დეტალურად არის
განხილული ხსენებული აქტორების მიერ სირიის ტერიტორიის
გავლენის სფეროებად დაყოფის
ფაქტები და სამომავლო
მცდელობები. ღია წყაროებში არსებული მასალების გაანალიზების
საფუძველზე დასკვნით ნაწილში პასუხი არის გაცემული კითხვაზე,
დღესდღეობით სირია არსებობს თუ არა როგორც სუვერენული
სახელმწიფო და აკონტროლებს თუ არა მმართველი რეჟიმი ქვეყანას
უწინდელ ფარგლებში.

Simon Gureshidze

G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

ASSAD’S ‘VICTORY’ - BETWEEN REALITY AND
PROPAGANDA
In the report is analyzed on going processes in Syria after 2016. The
main goal of the report is to answer, is the Ba’ath regime of Bashar Alassad real winner after 2011 “Arab Spring” riots. Syrian civil war is a
special case, because the struggle between government forces and the
opposition was going to an informational war. Survival of Assad regime
became a manipulating mode of formation of society’s opinions and
expectations. After collecting of materials in social networks, is clear
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that large part unaware population from different countries believe: A)
US States funded terrorists, B) Against regime were fighting only
“Islamic State” and Al-Qaida, C) Government defeated terrorism by
Russian support and saved the country.
Because of that the focus is on the next issues: Among Russian and
Western Analysts and experts Assad regime is considered as sustainable
and survived governmental force after “Arab Spring”. The purpose of
the report is to summarize the materials from scientific and media
sources and to answer next questions:
1. What kind of influence had Ba’ath regime before “Arab Spring”.
2. When, and in what kind of situation and how participated in
Syrian civil war actors from outside of the country, one of them
supporting government and other opposition (Saudi Arabia, Qatar, Iran,
Russia, Turkey, US, Israel).
At the beginning is discussed the history of conflict, the role and
goal of the Syrian government in incitement of terrorists. It is reviewed
the anatomy of the main opposition and pro-government groups,
ideology and peculiarity of their action.
The focus is also on the interests of regional key players and their
attempts to split the country and to enforce own influence. In
conclusion, after analyzing of existing materials, the answer is given on
the next questions: does Syria exist today as a sovereign state and does
the government control the country as it was before “Arab Spring”.
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თამარ დემეტრაშვილი

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სემანტიკური ამბივალენტურობა ირანულ ენებში
ირანული ტომები, რომლებიც ბერძნების მიერ სკვითებად
იწოდებოდნენ, ხოლო აქემენიდები საკებს უწოდებდნენ, არიან
საშუალო აღმოსავლური ირანული ენების და დღემდე ცოცხალი
ახალი ირანული ენის - ოსურის წინაპრები. პრეისლამური ძველი
ჩრდილოაღმოსავლური ირანული ენობრივი ჯგუფი სკვითური/საკა
დოკუმენტირებულია მხოლოდ ონომასტიკონით. ოსური არის
სკვითური ენობრივი ტრადიციის მემკვიდრე.
მოხსენებაში განხილულია პოლისემიის პრობლემა ოსური ენის
მასალაზე
დაყრდნობით.
წარმოდგენილია
ირანულ
ენებში
პოლისემიის რიგი საკვანძო საკითხები, გამოვლენილია სემანტიკური
ნიუანსები.
ოს. warzyn: warzt/warzun: warzt ‘სიყვარული (უყვარს), ტრფობა’.
ირანული *warz- ‘ქმედება, მუშაობა’, ინდოევროპული *werg‘ქმედება’. ოსურში *warz- ზმნა მნიშვნელობით ‘ქმედება’ არ
ფიქსირდება.
წარმოშობით სიტყვა დაკავშირებული იყო ძველ მაგიურ
წარმოდგენებთან და აღნიშნავდა ‘ჯადოქრობა, გრძნეულება ვინმეს
სასიკეთოდ ან საზიანოდ’. სიტყვის მაგიური სემანტიკა ჩანს ირანულ
ენებში: ფალაური warz ‘სასწაული, ზებუნებრივი ძალა’, ორმური
warž- ‘შელოცვა, გრძნებით შეკვრა’, სოღდური *warz (wrz) ‘სასწაული’.
დემონიზაციის სემანტიკის გარეშე ეს სიტყვა აღნიშნავს
‘მოქმედება, კეთება, მუშაობა, მიწის დამუშავება’: ახალი სპარსული
warzīdan, ფალ. warzītan, ავ. varǝz- , გერმ. wirken, Werk.
სემანტიკურად დაკავშირებულია, ერთი მხრივ, ‘კეთება’ და
‘ჯადოქრობა’. მაგალითად შდრ. ოსური kælæn ‘ჯადო, თილისმა’,
რომელიც მოდის *karyana- ← kar- ‘კეთება’, ძველინდური karta-,
kṛtya- ‘მისნობა, ჯადოქრობა’, kṛtyakṛt- ‘ჯადოქარი’. მეორე მხრივ,
სემანტიკურად დაკავშირებულია ‘მისნობა’ და ‘სიყვარული’.
მაგალითად შდრ. ძველი ინდური pri-, ავესტური frī- ‘სიყვარული
(უყვარს))’, ავესტური ā-frī- ‘დალოცვა-დაწყევლა’.
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სიყვარულის მნიშვნელობით *warz- სხვა ირანულ ენებშიც
გვხვდება საკუთარ სახელებში: ძველი სპარსული Artavardiya- ←
*Arta-warzia- , ფალაური Ašawarzan, სოღდური βyw’rz (*Baga-warza)
‘ღვთისმოყვარე’.
ირანული ენებში პოლისემიურობის მიზეზები სიტყვის
სემანტიკური ამბივალენტობით აიხსნება. უძველესი ირანული
ლექსიკური ერთეულების სემანტიკური ამბივალენტობა ყველა
ისლამური პერიოდის ირანული ენებიდან მხოლოდ ოსურს
ახასიათებს.
ოსურის
ენის
ლექსიკაში
შენარჩუნებულია
ამბივალენტური მნიშვნელობა, რაც, შესაძლოა, უკავშირდებოდეს
სოციალურ, კულტრულ და რელიგიურ ფაქტორებს.

Tamar Demetrashvili

G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

SEMANTIC AMBIVALENCE IN THE IRANIAN
LANGUAGES
Iranian tribes known as Scythians by the Greeks and as Saka by the
Achaemenids became the predecessors of the Middle East Iranian
languages, and of the surviving modern Iranian language Ossetic. The
Pre-Islamic Old Northeast Iranian language group Scythian/Saka is only
preserved in onomastics. Ossetic is the successor of the Scythian
language tradition.
The report discusses the problem of polysemy based on Ossetic
language material. A number of key issues of polysemy in the Iranian
languages are presented, with some semantic nuances revealed.
Oss. D. warzyn: warzt/warzun: warzt ‘to love’, Iranian *warz- ‘to
work’, Indo-European *werg- ‘to work’. The verb *warz- with the
meaning ‘to work’ is not encountered in Ossetic.
Originally, the word was associated with ancient magical imagery,
referring to ‘witchcraft, sorcery for the benefit or to the detriment of
somebody’. The magic semantics of the word can be seen in the Iranian
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languages: Pahlavi warz ‘miracle, miraculous power’, Ormuri warž‘spell’, Sogdian *warz (wrz) ‘miracle’.
When used without the demonic connotations, this word means
‘work, agriculture’: N. Persian warzīdan, Pahlavi warzītan, Avestan
varǝz-, German wirken, Werk.
On the one hand, ‘to do’ and 'witchcraft' are also semantically
related. For example cf. Ossetic kælæn ‘magic, mascot’ ← *karyana-,
kar- ‘to do’, O. Indian karta-, kṛtya- ‘magic’, kṛtyakṛt- ‘magician’. On
the other hand, there is a semantic relation between ‘magic’ and ‘love’.
For example cf. O. Indian pri-, Avestan frī- ‘to love’, Avestan ā-frī- ‘to
bless, to curse’.
In the sense of ‘love,’ *warz- is also encountered in proper names of
other Iranian languages: O. Persian Artavardiya- ← *Arta-warzia-,
Pahlavi Ašawarzan, Sogdian βyw’rz (*Baga-warza) ‘God-loving, devout’.
The reasons for polysemy in the Iranian languages are explained by
the semantic ambivalence of the word. The semantic ambivalence of
ancient Iranian vocabulary units from all the Islamic-period Iranian
languages is preserved only in Ossetic, which may be related to social,
cultural and religious factors.
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ნათია დუნდუა

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კორნელი კეკელიძის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში
დაცული ქართული ასოებით შესრულებული
სპარსული სახარება
მოხსენება ეხება კორნელი კეკელიძის ხელნაწერთა ეროვნულ
ცენტრში დაცულ ქართული ასოებით შესრულებულსპარსულ
სახარებას (S-16). ეს XVII საუკუნის ხელნაწერი (ე. თაყაიშვილი, 1902:
122) წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვან
ნიმუშს ირან-საქართველოს ურთიერთობების სხვადსხვა კუთხით
საკვლევად.
მოხსენებაში, გარდა ხელნაწერის დეტალური პალეოგრაფიულკოდიკოლოგიური შესწავლისა, დავადგენთ სპარსული სახარების
რედაქციულ კუთვნილებას. ასევე, წარმოვადგენთ ქართული და
სპარსული ასოების ფონეტიკურ შესატყვისებს. ვაჩვენებთ, თუ
როგორ
უმკლავდებოდა
ხელნაწერის
შემდგენი/გადამწერი
სირთულეებს,
რაც
დაკავშირებული
იყო
ორი
სრულიად
განსხვავებული
სტრუქტურის
მქონე
ენის
ფონეტიკურ
შეუსაბამობასთან. ბოლოს, გამოვთქვამთ ვარაუდებს ხელნაწერის
შესაძლო მფლობელთა და მომხმარებელთა შესახებ.

Natia Dundua

G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

PERSIAN GOSPEL IN GEORGIAN SCRIPT PRESERVED
AT THE KORNELI KEKELIDZE GEORGIAN NATIONAL
CENTRE OF MANUSCRIPTS
The paper deals with the manuscript S-16 preserved at the Korneli
Kekelidze Georgian National Centre of Manuscripts, which presents
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Persian Gospel transliterated into Georgian script. The manuscript that
is dated back to 17th century (E. Takaishvili, 1902: 122) presents the
unique sample of cultural heritage, that has a very important meaning
for the research of Iran-Georgia’s relationship of that time from
different perspectives.
In the paper, apart from the detailed paleographical and
codicological description of the manuscript, redactional belonging of
the Persian Gospel will be established. In addition, the phonetic
correspondences of Georgian and Persian letters will be presented.
Since Persian and Georgian exhibit completely different language
structures, it is interesting to see how the creator/copyist of the
manuscript coped with the problems connected with choosing
equivalents of the Persian letters which in Georgian had no exact
equivalents (or none at all). Finally, the hypothesis about probable
owners, users and audience of the manuscript will be presented.
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ელისო ელიზბარაშვილი

გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

წინასწარმეტყველებანი როგორც საიმპერატორო
კულტის გამოვლინება ბიზანტიაში (VIII-XIII სს.)
როგორც ცნობილია, იმპერატორის კულტი ბიზანტიაში ძველი
რომიდან მომდინარეობს და მის ქრისტიანიზირებულ, სახეშეცვლილ
ვარიანტს წამოადგენს, რაც ვლინდება როგორც სამეფო ცერემონიებსა
და რელიგიურ რიტუალებში, ისე თავად იმპერატორის სახის,
გამოსახულების აღქმასა და მის წოდებაში - augustus (ლათ.), σεβάστος
(ბერძ.). როგორც მკვლევრები აღნიშნავენ, იმპერატორის კულტის
იდეასა და გამოვლინებებს მნიშვნელოვანი როლი უნდა ეთამაშა
ბიზანტიაში ხატმებრძოლეობის ჩამოყალიბებაში. მრავალგზის
აღნიშნულა იმ მჭიდრო კავშირის შესახებ, რაც ბიზანტიურ
ქრისტიანობასა და ბიზანტიურ საიმპერატორო ცერემონიებს შორის
არსებობდა,
რისი
უმთავრესი
წყაროც
კონსტანტინე
პორფიროგენეტის
თხზულებაა
„ცერემონიათა
შესახებ“.
იმპერატორის კულტი მოიცავს რიტუალებსა და სიმბოლოებს, რისი
მეშვეობითაც ხდება დემონსტრირება, რომ იმპერატორი არ
წარმოადგენს ჩვეულებრივ ადამიანს.
საიმპერატორო კულტის ერთ-ერთ გამოვლინებად გვესახება
წინასწარმეტყველებანი, რაც მომავალ იმპერატორებს უკავშირდებათ,
და განსაზღვრავს მათ წარმატებულ თუ წარუმატებელ მეფობას.
კერძოდ, მოხსენებაში განვიხილავთ VIII-XIIIსს-ის ბიზანტიელ
ისტორიოგრაფთა - ნიკიტა ხონიატის,იოანე სკილიცეს, გიორგი
კედრენეს, მიქაელ ატალიატეს, თეოფანე აღმსარებლის, თეოფანეს
გამგრძელებლის, ევსტათი თესალონიკელისა და სხვათა მიერ
მოთხრობილ ამგვარ ამბებს.
იმპერატორებთან დაკავშირებული წინასწარმეტყველებების
ძირითადად ორგვარი ნარატივები გვხვდება: წინასწარმეტყველური
სასწაულები - ხილვები, სიზმრები, მოვლენები (ღვთაებრივი
ინტერვენცია) - და ორაკულთა და ასტროლოგთა პირდაპირი
წინასწარმეტყველებანი. არც თუ ისე იშვიათია, როდესაც იმპერიის
სხვადასხვა მმართველებს მსგავსი, ან სულაც იდენტური ლეგენდები
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უკავშირდებათ, რასაც ისტორიული თხზულებების მკითხველის
თვალში ამ ნარატივებისადმი დამაჯერებლობლობის ხარისხი უნდა
გაეზარდა, რამდენადაც სტერეოტიპულობა და განმეორადობა,
სანდოობისგარანტად მიიჩნეოდა.
წინასწარმეტყველებანი გვამცნობს, რომ იმპერატორად გახდომა,
იქნება ეს პორფიროგენეტი უფლისწული, თუ უბრალო ჯარისკაცი,
რომელიც იმპერიის სათავეში მოექცევა, ღვთაებრივი განგებითაა
განპირობებული. ამით მომავალი იმპერატორის გამორჩეულობას
ესმევა ხაზი, რაც მის კულტს უზრუნველყოფს.

Eliso Elizbarashvili

G.Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

PROPHECIES AS MANIFESTATION OF IMPERIAL CULT
IN BYZANTIUM (8TH-13TH C.)
The cult of the emperor in Byzantium is known to originate from
ancient Rome and presents a Christianized, varied version of it, as
manifested in royal ceremonies and religious rituals, as well as in the
emperor's own image, perception, and rank - augustus(Latin), σεβάστος
(Greek). Researchers point out that the idea and manifestations of the
emperor's cult had an important role to play in shaping the iconoclasm
in Byzantium. It has been repeatedly mentioned about the tight
connection between Byzantine Christianity and Byzantine Imperial
ceremonies, the main source of which is Constantine Porphyrogenitus’
“De Ceremoniis”. The cult of the emperor includes rituals and symbols
that demonstrate that the emperor is not an ordinary human being.
One of the manifestations of the Imperial cult is the prophecies
associated with future emperors, and whether their rule will succeed or
not. In particular, the report will discuss stories related by Byzantine
historiographers of the 8th-13th centuries: Nicetas Choniates, John
Scylitzes, George Cedrenus, Michael Attaliates, Theophanes Confessor,
Theophanes Continuatus, Eustathius of Thessalonica and others.
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There are basically two types of narratives about the emperor's
prophecies: prophetic miracles - visions, dreams, events (divine
intervention) - and direct prophecies of oracles and astrologers. It is not
uncommon for different rulers of the empire to have similar, or even
identical, legends, which would have increased the degree of
persuasiveness of these narratives in the eyes of the reader of these
texts, since stereotypical and repetitive character was considered as a
guarantee of credibility.
The prophecies tell us that becoming an emperor, whether it be a
porphyrogenetic prince or a mere soldier at the head of an empire, is
driven by divine will. This emphasizes the uniqueness of the future
emperor, ensuring his cult.
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ფერდინანდ თავაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კავკასიელი მუსლიმების მიგრაცია რუსეთის იმპერიიდან
მე-19 ს-ში და რუსეთის ფედერაციიდან მე-20 ს-ის
ბოლოს. შედარებითი ანალიზი
ჩემი საკვლევი თემა შეეხება ჩრდილოკავკასიური სათვისტომოების ჩართულობას ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტებში.
საკითხის აქტუალობას განაპირობებს ის გარემოება, რომ დღეს ახლო
აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტებში მონაწილე უმთავრესი
საგარეო აქტორების ინტერესები კავკასიაშიც იკვეთება, ხოლო
ჩრდილოკავკასიური სათვისტომოები ორივე რეგიონში წარმოადგენენ ამ საგარეო აქტორებს შორის შუამავალ ან/და ზემოქმედების
შესაძლო ინსტრუმენტს.
კვლევის ობიექტებს წარმოადგენენ 1) მე-19 საუკუნეში რუსეთის
იმპერიიდან ოსმალეთში განდევნილი და მის არაბულ პროვინციებში
ჩასახლებული „მუჰაჯირები“, რომლებმაც შეძლეს ადგილობრივ
საზოგადოებაში ინტეგრირება, ამასთან შეინარჩუნეს თვითმყოფადობაც და დღეისათვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ
ახლოაღმოსავლური
სახელმწიფოების
სოციალურ-პოლიტიკურ
ცხოვრებაში; და 2) ჩრდილოკავკასიური ექსტრემისტული ჯგუფები,
რომლებმაც რუსეთის მიერ 1990-იანი წლებიდან კავკასიაში
წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაიწყეს რეგიონიდან
გადინება, ხოლო 2011 წლიდან ჩაერთვნენ სირიის კონფლიქტში.
კვლევის მიზანია იმ ისტორიული ფაქტორების განსაზღვრა,
რამაც განაპირობა ახლო აღმოსავლეთში არსებული კავკასიური
სათვისტომოების გავლენისა და როლის ფორმირება რეგიონის
სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებში, ასევე მათი ისტორიული
როლის შესწავლა ახლო აღმოსავლეთსა და კავკასიაში მიმდინარე
პროცესებში ჩართულ აქტორებს შორის ურთიერთობებში ორივე
ეპოქაში.
შესაბამისად, თემა მოიცავს იმ მიზეზების კვლევასაც, რამაც
განაპირობა ჩრდილოკავკასიელების მიგრაცია სამშობლოდან ახლო
აღმოსავლეთში და ამ მიზეზების შედარებას. ქვემოთ მოყვანილ
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ნაშრომში შევეცდები სწორედ ხსენებული მიზეზების გამოკვეთას და
მათ შორის პარალელების გავლებას.
გამოყენებული
მასალა
კვლევისათვის
გამოვიყენე
საქართველოში
დაცული
სააქრქივო
მასალები;
არაბული,
დასავლური და რუსული პრესის მასალები; გამოყენებულია ასევე
საერთაშორისო მკვლევარების ნაშრომები, რომლებიც მუშაობენ
ახლო აღმოსავლეთის ისტორიის, ჩრდილოკავკასიური სათვისტომოების
მიგრაციის
და
ახლო
აღმოსავლეთში
მიმდინარე
კონფლიქტებში
უცხო
ქვყნების
მოქალაქეთა
ჩართულობის
საკითხებზე.
თეზისი - მასალების დამუშავების შედეგად ჩანს, რომ
ჩრდილოკავკასიელთა მიგრაციის პროცესი ორი ძირითადი მიზეზის
შედეგად იყო განპირობებული: 1) მოსახლეობის უკმაყოფილება
ადგილობრივი
ხელისუფლებების
მიმართ,
რაც
ანტისახელისუფლებო განწყობილებების მქონე ძალების დევნის
საფუძველი ხდებოდა და 2) რელიგიური ფაქტორი, რაც ერთი მხრივ
სამშობლოში რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვას, ხოლო მეორე
მხრივ მუსლიმური თემის (უმმას) წინაშე ვალდებულებების მოხდას
მოიცავს.
სიახლე - ჩრდილოკავკასიური სათვისტომოების ორივე ეპოქაში
განხორციელებული
მიგრაციის
საკითხები
ფართოდ
არის
შეწავლილი სხვადასხვა მკვლევარების მიერ, თუმცა ამ ნაშრომის
სიახლეს წარმოადგენს მოყვანილი მიზეზების შედარებითი ანალიზი,
რაც ხაზს უსვამს იმ საერთო ფაქტორებსა და გარემოებებს,
რომლებმაც გავლენა მოახდინეს კავკასიელთა გადასახლებაზე ორივე
ეპოქაში.
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MIGRATION OF CAUCASIAN MUSLIMS FROM THE
RUSSIAN EMPIRE IN THE 19TH CENTURY AND THE
RUSSIAN FEDERATION IN THE LATE 20TH CENTURY.
COMPARATIVE ANALYSIS
The topic of my research is the involvement of North Caucasian
communities in theMiddle Easternconflicts. The actuality of the issue is
prompted by the fact that the interests of key foreign actors involved in
the ongoing conflicts in the Middle East are also evident in the
Caucasus, and the North Caucasian communities in both regions are a
potential tool for mediating or influencing for these external actors.
Objects of the study are: 1) the "Muhajirs" who were expelled from
the Russian Empire in Ottoman Turkey in 19th century and settled in
its Arab provinces, which were able to integrate into the local
community, while retaining their originality and still playing an
important role in the socio-political life of the Middle Easte; 2) North
Caucasian extremist groups that have fled the region in the wake of
Russian hostilities in the Caucasus since the 1990s, and have been
involved in the Syrian conflict since 2011.
The purpose of the study is to identify the historical factors that
shaped the influence and role of the Caucasian communities in the
socio-political processes of the Middle East, as well as to study their
historical role in the relations between actors involved in the processes
in both eras.
The topic therefore includes a study of the reasons that led to the
migration of North Caucasians from their homeland to the Middle East
and a comparison of these reasons. In the following article I will try to
highlight these reasons and draw parallels between them.
Used materials - For my study I used materials protected in the
National Archive of Georgia as well as Arabic, Western and Russian
press materials and researches of theinternational scholars working on
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the history of Middle East, migration of the North Caucasians and
involvement of foreign citizens in the conflicts in the Middle East.
Thesis - Material processing reveals that the North Caucasian
migration process was driven by two main reasons:
1) the population's dissatisfaction with local authorities, which was
the basis for the persecution of anti-government forces, and 2) the
religious factor, which on one hand included restrictions on freedom of
religion in the home country, and on the other, the obligation to the
Muslim community (Ummah).
Novelty – Thetopics of migration of the North Caucasus community
in both epochs have been widely studied by various scholars, although
the novelty of this work is a comparative analysis of the causes,
highlighting the common factors and circumstances that have
influenced the resettlement of Caucasians in both eras.
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დავით თინიკაშვილი

გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ინტერკონფესიური საერთო ლოცვა და
საეკლესიო სამართალი
სტატია განიხილავს ბიზანტიური საეკლესიო სამართლის
კანონებს ე.წ. „ერეტიკოსებთან“ ერთად ლოცვის შესახებ. აღნიშნული
კანონები
დღესაც
ხშირად
გამოიყენება
რელიგიური
ფუნდამენტალისტების მიერ აღმოსავლეთისა და დასავლეთის
ქრისტიანული ეკლესიების წევრთა ერთობლივი ლოცვის პრაქტიკის
წინააღმდეგ. სტატია აანალიზებს ისტორიულ კონტექსტს, რომელშიც
ამგვარი კანონების მიღება მიიჩნიეს საჭიროდ. დაზუსტებულია
აგრეთვე ტერმინ „ერეტიკოსის“ შინაარსი. არასწორია, როცა დღეს
იმავე აზრით იწოდებიან ერეტიკოსებად დასავლელი ქრისტიანები,
როგორადაც
ადრეულ
ქრისტიანობაში
იწოდებოდნენ
ჰეტეროდოქსები.
სტატიაში შეფასებულია ასევე თავად ბუნება საეკლესიო
კანონებისა, რომლებიც არ შეიძლება იყოს სტატიკური და უცვლელი,
თუკი კანონები არადოგმატურ სფეროს ეხება. ერთობლივ
ლოცვასთან დაკავშირებულ ამკრძალავ კანონებს კი დროებითი და
ფარდობითი ღირებულება აქვს და არა მარადიული და
აბსოლუტური. ამიტომ, ბუნებრივია, რომ არსებობდა და ყოველთვის
იარსებებს იმგვარი საეკლესიო კანონები, რომლებიც სხვადასხვა
რელიგიურ, სოციალურ და პოლიტიკურ ვითარებაში გადახედვას,
შეჩერებას ან გაუქმებას ექვემდებარება. ეკლესიის ისტორიიდან
ცნობილია ამგვარი პრეცედენტები, რაც ლეგიტიმურ საფუძველს
იძლევა სამომავლოდ მსგავსი ცვლილებებისთვის.
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INTERCONFESSIONAL COMMON PRAYER AND
THE CANON LAW
The article examines the canons formed in Byzantine Canon Law
regarding theprayer with socalled “Heretics”. The canons are often used
by religious fundamentalists even today against the practice of thejoint
prayer of the members of the Christian churches in the East and West.
The article analyzes the historical context in which such canons were
adopted. The meaning of the term “heretic” is also must be specified
here. It is wrong to present the Western Christians as heretical in the
same sense as the heterodox Christians were labelled in the early
Christianity.
The article also considers the nature of church laws.They cannot be
static and unchanging. The canons related to the prayer with “heretics”
have a temporal and relative meaning and not an eternal and absolute
one. Therefore, it is not surprising that some canons were changed,
suspended or cancelled. This process will continue in the future because
of the various religious, social, and political circumstances. Such
precedents are well known in church history and this is the legitimate
basis for the similar changes with regard to the canons in question.
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მარინე ივანიშვილი

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რასმუს რასკი საქართველოში
გენიალური დანიელი ენათმეცნიერი, ისტორიულ-შედარებითი
მეთოდისა და ინდოევროპეისტიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი
რასმუს რასკი საქართველოში 4 თვეს, 1819 წლის ნოემბრიდან 1820
წლის მარტამდე იმყოფებოდა. თბილისში მან დაასრულა თავისი
ხანგრძლივი მოგზაურობა რუსეთის იმპერიაში შემავალ ხალხთა
ენების გაცნობის მიზნით, საიდანაც ის შემდეგ გაემგზავრა ირანში,
ინდოეთსა და ცეილონზე.
რ. რასკის თბილისური პერიოდის ჩანაწერებიდან ჩვენი
ყურადღება მიიპყრო ორმა საკითხმა:
1. როგორც ჩანს, რასკისთვის ორთოგრაფია და ტრანსლიტერაცია
იყო მნიშვნელოვანი თემები, რამდენადაც ალფაბეტების უნიფი-ცირება
ხელს უწყობდა სხვადსხვა ენების მონაცემების შეთანადებას. ეს
პრობლემა დღესაც აქტუალურია, საინტერესოა რ. რასკის მოსაზრებები
გამოთქმული
ქართულ
წერასა
და
ტრანსლიტერაციასთან
დაკავშირებით დღევანდელ სალიტერატურო ნორმებთან მიმართებაში.
2. კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის დირექტორისადმი რასმუს
ნიუერუპუსადმი თბილისიდან 1820 წლის 9 იანვარს გაგზავნილ
წერილში (Magazin for Rejseiagttagesler 1820 I: 298-299) რასმუს რასკი
უზიარებს შთაბეჭდილებას თბილისის ტიპოგრაფიის შესახებ და
ურთავს პეტერბურგიდან და მოსკოვიდან უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკისთვის გაგზავნილი რარიტეტული წიგნების სიას, რომელთა
შორის ასახელებს 1819 წელს თბილისში დაბეჭდილ რუსულქართულ სასაუბროსა („შეკრება რუსულთა უბნობათა, საზოგადოდ
ცხოვრებასა შინა სახმარებელთა, დართვითა ქართულისა თარგმანისათა, სასარგებლოდ კეთილშობილთა ყრმათა“) და 1802 წელს გამოცემულ „ქართული ენის მოკლე გრამატიკას“, რომელიც შედგენილია
არქიეპისკოპოს ვარლამის (ერისთავის) მიერ (1763-1830, 1811 წლიდან
მცხეთის მიტროპოლიტი, საქართველოს პირველი ეგზარხოსი).
მოხსენებაში განხილული იქნება ზემოთ დასახელებული
საკითხები.
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RASMUS RASK IN GEORGIA
Rasmus Rask, genius Danish linguist, one of the founders of
comparative-historical method and Indoeuropeistics, was in Georgia for
four months, from November 1819 till March 1820. In Tbilisi, he
completed his long journey which aimed at getting familiar with the
languages of the Russian Empire nations, and from here he traveled to
Iran, India and Ceylon.
Among R. Rask’s Tbilisi period records our attention was attracted
by two issues:
1. As it seems, for Rask orthography and transliteration were
important topics, as the unification of alphabets contributed to
the correlation of the data of different languages. This problem
is still relevant today, and Rask’s opinions about Georgian
writing and transliteration are notable in relation to the norms
of the modern Georgian standard language.
2. In his letter sent to Rasmus Newerupu the director of
University of Copenhagen from Tbilisi on January 9,1820
(Magazin for Rejseiagttagesler 1820 I: 298-299), Rasmus Rask
shares his impression about the typography of Tbilisi and lists
the rare books which he sent from Petersburg and Moscow to
the University library; among them are mentioned RussianGeorgian phrase-book (šek’reba rusulta ubnobata, sazogadod

cxovrebasa šina saxmarebelta, dartvita kartulisa targmanisata,
sasargeblod ketilšobilta q’rmata the title can be literally
translated as follows: Russian phrases used in everyday life with
Georgian translations that are very useful for young people)

published in Tbilisi in 1819 and “Short Grammar of Georgian
Language” composed by Archbishop Varlam (Eristavi) (17631830, First Exarchos of Georgia).
In the paper the above-mentioned issues will be discussed.
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ინგა ინასარიძე

გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კატარის დიპლომატიური კრიზისი ირან-საუდის
არაბეთის დაპირისპირების ფონზე
ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებზე მნიშვნელოვან
გავლენას ახდენს რეგიონის ორი მსხვილი მოთამაშის - ირანისა და
საუდის არაბეთის დაპირისპირება და კონკურენცია გავლენისთვის.
მათი მეტოქეობა კონფესიური და პოლიტიკურ-იდეოლოგიური
სხვაობის გარდა, ასევე მოიცავს რეგიონში დომინანტური
პოზიციების შექმნისთვის ბრძოლას. ირანისა და საუდის არაბეთის
დაპირისპირების პოლიტიკა მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მათ
ურთიერთობას მესამე ქვეყნებთან. სირიის, იემენის, ლიბანის,
ბაჰრეინისა და ერაყის შემდეგ, აღნიშნული დაპირისპირება აისახა
კატარის დიპლომატიური კრიზისის შემთხვევაშიც.
2017 წელს საუდის არაბეთმა და მისმა მოკავშირე არაბულმა
ქვეყნებმა (არაბთა გაერთიანებული საამიროები, ბაჰრეინი, ეგვიპტე)
კატარი ბლოკადაში მოაქციეს. გადაწყვეტილების ერთ-ერთ მიზეზად
კატარის ირანთან ახლო ურთიერთობა დასახელდა, რაც მიუღებელი
იყო
საუდის
არაბეთისთვის.
კატართან
ურთიერთობის
ნორმალიზების წინაპირობებს შორის იყო დოჰას მიერ თეირანთან
ურთიერთობის გაწყვეტა. კატარზე ზეწოლის მოხდენისა და საკუთარ
ორბიტაზე მოქცევის მიზნით, საუდის არაბეთმა მის მოკავშირეებთან
ერთად დოჰასთან ყველა სახის ურთიერთობა მათ შორის საჰაერო,
საზღვაო და სახმელეთო მიმოსვლა გაწყვიტა. ირანი ერთ-ერთი იყო,
ვინც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ბლოკადის პირობებში
კატარის მხარდასაჭერად, კერძოდ, მოულოდნელად შექმნილი
საკვებისა და სასმელი წყლის დეფიციტის გადაჭრაში კატარს
თურქეთთან ერთად სწორედ თეირანი დაეხმარა. 2018 წელს
დაფუძნდა ირან-კატარის ერთობლივი სავაჭრო პალატა. გაიზარდა
მხარეებს შორის სავაჭრო ბრუნვა. ბლოკადიდან სამ თვეში კატარმა
ირანში ელჩი დანიშნა, რომელიც 2016 წელს საუდის არაბეთის
გავლენით ჰყავდა გაწვეული. გარდა ამისა, კატარი იყენებს ირანისა
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საჰაერო სივრცესა და საზღვაო მარშრუტებს.
ბლოკადის
გამოცხადებისთანავე, ირანის პრეზიდენტმა ჰასან რუჰანიმ ღიად
დაუჭირა მხარი კატარის მთავრობას და დაგმო არაბული ქვეყნების
იზოლაციის პოლიტიკა.
თავის მხრივ, კატარიც უწევს პოლიტიკურ დახმარებას ირანს.
2019 წლის ზაფხულში კატარმა უარი განაცხადა ირანის წინააღმდეგ
რეგიონული სამიტის შედეგების მიღებაზე.
რიგ პოლიტიკურ
საკითხებზე,როგორიცაა მაგალითად სირიაში ბაშარ ასადის საკითხი,
განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად, კატარი და ირანი
ახერხებდნენ ორმხრივ ურთიერთობებში პრაგმატული მიდგომის
შენარჩუნებას. კატარისა და ირანის ურთიერთობის მეტად
განვითარებაში მთავარ შემაკავებელ ფაქტროს წარმოადგენს აშშ-ის
პოზიცია. კატარს უწევს თავისი სტრატეგიული პარტნიორის
ინტერესების გათვალისწინება ირანთან მიმართებაში. ამით აიხსნება
2019 წლის ოქტომბერში კატარის მიერთება ირანის წინააღმდეგ
დაწესებულ სანქციებზე. მიუხედავად ამისა, კატარი ირანთან
თანამშრომლობას კვლავ გააგრძელებს, თუმცა ნაკლებად შეეცდება
ამის დემონსტრირებას რადგან
პრაგმატული და ეკონომიკური
ინტერესების გარდა, ირანთან ურთიერთობის აწყობა და საგარეო
პოლიტიკის დივერსიფიცირება დოჰასთვის ასევე მნიშვნელოვანია
საუდის არაბეთთან დაპირისპირებისა და ბლოკადის
ყველა
შესაძლო ნეგატიური შედეგების გასანეიტრალებლად.
კატარის ბლოკადიდან 2 წლის შედეგების გათვალისწინებით,
შეიძლება ითქვას, რომ საუდის არაბეთის მცდელობა - კატარი
თავისი პოლიტიკური გავლენის ქვეშ დაებრუნებინა და იძულებული
გაეხადა, ირანთან ურთიერთობა გაეწყვიტა - უკუშედეგით
დასრულდა.
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QATAR DIPLOMATIC CRISIS IN THE CONTEXT OF
SAUDI-IRANIAN CONFRONTATION
Confrontation and competitions for power balance between the
key regional players – Saudi Arabia and Iran – always had affected
political and security developments in the Middle East. The SaudiIranian confrontation is determined by confessional and politicalideological differences but mostly it is caused due to rivalry for
dominant position in the ME region. This confrontation often reflected
on their relations with the third countries. After the cases of Syria,
Yemen, Lebanon, Bahrain and Iraq, Qatar was the next which was
affected by the rivalry.
In 2017 Saudi Arabia with its Arabic allies (United Arab Emirates,
Bahrain and Egypt) set Qatar into the isolation. Maintaining close
relations with Iran was among the other reasons of Ar-Riyad’s decision.
Cutting relation with Iran was one of the preconditions for lifting the
embargo against Qatar. In order to force Qatar to follow its demands,
Saudi Arabia with its allies imposed an air, land, and sea blockade on
Qatar and cut all kind of relationship. Iran played significant role
(beside Turkey) in helping Qatar from the very beginning of blockade,
especially to solve the problem of shortage of food and water. Qatar also
has been using Iran’s airspace and shipping routes to circumvent the
blockade. Qatar-Iranian Chamber of Commerce has been established in
2018. The trade turnover between the countries increased. Soon after
the crisis Doha appointed back ambassador to Tehran that was recalled
in 2016 by influence of Saudi Arabia. From the very beginning of crisis
Iran’s president Hassan Rouhani denounced decision of Arabic
countries and expressed support to the government of Qatar.
In turn Qatar also provides political support to Iran. Qatar has
rejected outcomes of regional summit on Iran, held in summer, 2019.
Qatar and Iran managed to maintain pragmatic approach in their
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relationship even they disagree on certain issues such as Syrian
President Basharal-Assad’s legitimacy. The US’s position and anti-Iran
policy is the main deterrent factor that limits development of deeper
relationship between Doha and Tehran. As the US is strategic partner
for Qatar, it has to take into account American interests. That was the
reason when Qatar agreed to impose sanctions on Iran in October, 2019.
Nevertheless, Cooperation between Iran and Qatar will be maintained
but through less openly moves. Beside pragmatic policy and economic
interests for Qatar relation with Iran also means political diversification,
as the Gulf crisis created need for Doha to week new partnerships with
other in order to counterbalance possible negative political or economic
outcomes.
Considering the consequences after two years, it can be assumed that
Saudi Arabia’s policy to bring back Qatar under its influence and make
pressure on Doha to cut the relations with Iran has failed.
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ირინა კოშორიძე

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

ლიკა მამაცაშვილი

თბილისის ისტორიის მუზეუმი

გრიგოლ ბერაძე

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფოტოგრაფია და მოგზაურობა:
დიმიტრი ერმაკოვი ირანში
მოხსენებაში განხილულია ავტორთა მიერ 2019 წლის მაისნოემბერში საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში განხორციელებული
კვლევითი პროექტის „დიმიტრი ერმაკოვის მოგზაურობა ირანში“
შედეგები. პროექტი დაამტკიცა და დააფინანსა საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრომ.
ცნობილი ფოტოგრაფისა და კოლექციონერის დ. ერმაკოვის
(1846-1916) მიერ ირანში მოგზაურობის დროს გადაღებული
მრავალრიცხოვანი ფოტოები წარმოადგენს ძვირფას ვიზუალურ
დოკუმენტურ მასალას გვიანყაჯარული პერიოდის ირანული
საზოგადოებისა და კულტურის შესწავლისათვის. დ. ერმაკოვის
ფოტოგრაფიული ნამუშევრების ყველაზე დიდი კოლექცია (მრავალი
ათასი ფოტო, მინის ნეგატივები და სტერეოსკოპული სურათები,
ალბომები და სხვ.) ინახება საქართველოს ეროვნული მუზეუმში.
ამავე კოლექციაში თავმოყრილია ერმაკოვის ის ირანული
ფოტომასალაც, რომელსაც ეძღვნება წინამდებარე მოხსენება. ამ
მასალის ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი (ირანთან დაკავშირებული
ორას სამოცი ფოტო) წარმოდგენილია და განხილულია ავტორთა
მიერ ახლახან გამოცემულ წიგნში „დიმიტრი ერმაკოვი ირანში“
(თბილისი: გამომცემლობა კოლორი, 2019), რომელიც დაყოფილია
სამ თემატურ ნაწილად: სივრცე, ყოფა, პორტრეტი.
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PHOTOGRAPHY AND TRAVEL:
DIMITRI ERMAKOV IN IRAN
The paper discusses the results of the research project "Dimitri
Ermakov's Travel to Iran", which was carried out by the authors in
May-November 2019 at the Georgian National Museum. The project
was approved and funded by the Ministry of Education, Science,
Culture and Sport of Georgia.
Numerous photographs taken by the renowned photographer and
collector Dimitri Ermakov (1846-1916) during his travels to Iran
provide valuable visual documentary material for the study of Iranian
society and culture in the late Qajar period. The largest collection of D.
Ermakov's photographic works (many thousands of photos, glass
negatives and stereoscopic images, albums, etc.) is kept at the Georgian
National Museum. This collection also includes Ermakov’s Iranian
photographs to which the present paper is dedicated. One important
part of this photo-material (two hundred and sixty photos related to
Iran) is presented and discussed in the recently published book by the
authors Dimitri Ermakov in Iran (Tbilisi: Publishing House Color,
2019), which is divided into three thematic sections: space, life, portrait.
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თინათინ კუპატაძე

გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ყაჯართა პრინცესა თაჯ ოს-სოლთანე და
ქალთა მოძრაობის საწყისები ირანში
ქალთა მოძრაობის გაჩენასა და მის განვითარებას ირანში,
რომელიც სათავეს მე-19 საუკუნის მიწურულს იღებს, ჰქონდა თვისი
ისტორიული საფუძვლები და მიზეზები, რომელიც ქვეყნის რეჟიმისა
თუ ხელისუფლების პოლიტიკის მხედვით სხვადასხვა სპეციფიკას
იძენდა. ამ მოძრაობამ გაიარა განვითარების ეტაპები, რის შედეგადაც
ქალებმა შექმნეს სოციალური ერთობა, რომელიც ანგარიშგასაწევ
ძალას
წარმოადგენდა
ქვეყნის
პოლიტიკურ
ცხოვრებაში.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია იმ ქალების წვლილი ირანული
ფემინიზმის განვითარებაში, რომლებმაც პირველად აიმაღლეს ხმა
ქალთა უფლებების დასაცავად და პირველად გამოთქვეს საჯაროდ
პროტესტი ქვეყანაში არესბული წყობისა და რეჟიმის წინააღმდეგ.
მათ შორის იყო ყაჯართა დინასტიის წარმომადგენელი, ნასერ ოდდინ შაჰის ქალიშვილი, პრინცესა ზაჰრა ხანომ თაჯ ოს-სოლთანეც.
იგი გამორჩეული ფიგურა გახლდათ ქვეყნაში თავისი სილამაზით,
განათლებით, ლიბერალური იდეებისა და დასავლეთისადმი
სიმპათიით. თაჯ ოს-სოლთანე იმ ქალების რიცხვში შედიოდა,
რომლებიც
აქტიურად
უჭერდენენ
მხარს
კონსტიტუციურ
რევოლუციას.
ქალთა
უფლებებისა
და
მათი
მდგომარეობის
გაუმჯობესებისათვის
ბრძოლის
გზაზე
თაჯ
ოს-სოლთანე
პრიორიტეტად
განათლებას
ისახავდა.
ის,
როგორც
არისტორკრატული წრის წარმომადგენელი, აფასებდა განათლების
მნიშვნელობას და მიიჩნევდა მას ქალების პროგრესის მთავარ
იარაღად პატრიარქალურ ირანში.
თაჯ ოს სოლთანეს ბიოგრაფიაში განსაკუთრებულ ადგილს მისი
მემუარები იკავებს, რომელიც უნიკალურია როგორც შინაარსის, ისე
წერის სტილისა და მანერის თვალსაზრისით. სწორედ, ამ მემუარებში
განიხილავდა ყაჯართა პრინცესა სამეფო ოჯახის ნაკლოვანებებსა და
იმ მიზეზებს, რომელიც მისი აზრით, ხელს უწყობდა ქვეყნის
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ჩამორჩენას სხვადასხვა სფეროში. მემუარებში ასევე ნათლად
იგრძნობა მისი დემოკრატიული და ლიბერალური იდეებისადმი
ერთგულება და მკვეთრი ფემინისტური ხასიათი.
თაჯ
ოს-სოლათანე
თავისი
მსოფლმხედველობისა
და
შეხედულებების გამო გენდერულ თანასწორობასა თუ ქალთა
ადგილსა თუ როლზე ქვეყნის სოციალურ და პოლიტიკურ
ცხოვრებაში, სამართლიანად მიიჩნევა ირანული ფემინიზმის
პიონერად.
მოხსენებაში შევეცდებით, განვიხილოთ თაჯ ოს-სოლთანეს,
როგორც პიონერი ირანელი ფემინისტისა და სამეფო ოჯახის
წარმომადგენელი პირველი ქალი მემუარების ავტორის, მოღვაწეობის
თავისებურებანი, მასოფლმხედველობა და როლი ირანული
ფემინისტური მოძრაობის განვითარებაში.

Tinatin Kupatadze

G.Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

THE QAJAR PRINCESS TAJ OL-SOLTANEH AND
THE BEGINNING OF IRANIAN FEMINISM
The emergence of the women's movement in Iran, that takes its
jump start back in the 19th century, had its historical roots and causes.
In accordance with the country’s regime and government policy, the
movement was characterized with different specifics. It went through
different stages of development and as a result of it women created a
social unity that has been playing an important role in the country's
political life. The contribution of the women who raised their voices
against the patriarchal regime of the country for the first time and tried
to defend women’s rights is particularly notable. Among these pioneers
was the Qajar princess, the daughter of Nasser al-Din Shah, Zahra
Khanom Taj ol-Soltaneh. She was a prominent figure and activist of the
country known with her beauty, education, liberal ideas and sympathy
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for the West. Taj al-Soltaneh was one of those women who actively
supported the Constitutional revolution.
Taj ol-Soltaneh was among those women activists for whom
the education was the main key for emancipation of Iranian women. As
a representative of the aristocratic family, she’d been evaluating the
importance of education and perceiving it as a major tool for women's
progress in patriarchal Iran.
The memoirs of Taj ol-Soltaneh takes the special place in her
biography. It presents the unique work either because of the content
and writing style or manners. The writing is very critical to the
monarchy family, especially to Naser al-Din Shah’s governance and his
lifestyle, that were regarded as the main cause of the backwardness of
the country. The commitment to democratic and liberal ideas as well as
strong feminist character of the Qajar princess are sharply presented in
the memoirs.
Taj ol-Soltaneh is regarded as one of the most influential pioneer of
Iranian feminism because of her views on gender equality and women's
place and role in the country's social and political life,
In this paper, I will try to discuss the characteristics of the activity
and worldview of Taj ol-Soltaneh as a pioneer of Iranian feminist
movement and the very first female author of memoirs from royal
family.
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კონსტანტინე ლერნერი

იერუსალიმის უნივერსიტეტი

საერთო-ქართველური ერთიანობის დაშლა ასურულ
წარწერათა შუქზე
I. ძველი წელთაღრიცხვის XII – IX საუკუნეების ასურეთის
მეფეთა სალაშქრო წარწერების თანახმად, ამ ისტორიულ პერიოდში
მესხები (აქადური მუშკუ ) მდ. ტიგროსის ზედა წელში მთიან
ქვეყანაში ბინადრობენ; ოდნავ დასავლეთით ნაირი - ს (ურართუ-ს)
მეზობლად ტაოხები (დაიენუ // დიაუხი) ცხოვრობენ; შემდეგ კი
ჭანეთის მთებში და შავი ზღვის სანაპირომდე კოლხების (კილხუ //
კულხა) ტერიტორიაა გადაჭიმული.
ფაქტობრივად ტაოხები და
მესხებიც იმ ქვეყანაში იგულისხმებიან, რომელსაც მქ -სას ქრონიკა
აზო მეფის სამშობლოდ მიიჩნევს და არიან ქართლს უწოდებს მას. ს.
ჯანაშია ამ ქვეყანას ხურიტულ ეთნო-კულტურულ სამყაროს
უკავშირებდა. ნიშანდობლივია, ამ მხრით, ის, რომ ქართული
წარმართული სამეფო პანთეონის ერთ-ერთი კერპი - გაცი - სწორედ
ხურითული წარმომავლობის ღვთაებაა: გაც-ის ტაძარი ძვ. წ. აღ. მე19 საუკუნის წარწერაში ასურეთის მეზობელ ქვეყანაში იხსენიება;
ხურიტების ერთ-ერთი სახელმწიფოს - მატიენა-ს ცენტრალურ
პროვინციას კი - გაცურა ერქვა.!.
II. მეორე მხრით, ამავე წარწერებიდან გამომდინარეობს, რომ ძვ.
წ. აღ. მეორე ათასწლეულის ბოლოს ქართველური ტომები კოლხები, მესხები, ტაოხები ( და სავარაუდოდ- სხვებიც,
-ხი
სუფიქსიანები) ცალ-ცალკედ ცხოვრობენ და ასურეთსაც ებრძვიან. ეს
კი იმას მიგვანიშნებს, რომ მათი დივერგენცია გაცილებით ადრე
უნდა დაწყებულიყო. ჩვენს მიერ განხილულ ასურულ წარწერებში
წარმოდგენილი გეო-პოლიტიკური სურათი მხარს უჭერს პროტოქართველურის დაშლის „გრძელ ქრონოლოგიას“ და ამართლებს თ.
გამყრელიძეს
ვარაუდს,
რომ
პროტო-ქართველური
ეთნოდიალექტური ერთიანობის დაშლა ძვ. წელთაღრიცვის მესამე
ათასწლეულით შეიძლება დავათარიღოთ.
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Konstantine Lerner

University of Jerusalem

THE SPLIT OF COMMON KARTVELIAN UNITY
IN THE LIGHT OF ASSYRIAN INSCRIPTIONS
1) According to the inscriptions of 12th-9th cc. BCE of the
Assyrian kings, in this historical period Meskhians (Akad. Mushku),
inhabited in a mountainous country at the upstream of the Tigris River.
Not far on the west, at the neighborhood of Nairi (Urartu), lived Taokhs
(Daienu//Diaukh). The mountain chain of Chaneti to the coastline of
the Black Sea was the territory of Kolkhis (Kilkhu//Kulkha). Meskhians
and Toakhs lived in the country which in the chronicle ‘Conversion of
Kartli’ is considered as the homeland of the King Azo and named as
Arian Kartli. According to S. Janashia, this country was connected with
Hurrian ethno-cultural world. It is worth to note that one of the idols of
the Georgian pagan royal pantheon Gats is Hurrian deity. The temple of
Gats, which was located in certain country neighboring Assyria, is
mentioned in Assyrian inscriptions dated 19th c. BCE. The name of the
Hurians’ state Matiena’s central province was Gatsura.
2) On the other hand, from the analysis of the same inscriptions, it
can be concluded that at the end of the II millennia BCE Kartvelian
tribes – Kolkhis, Meskhians, Taokhs (presumably others – with -khi
suffix) lived separately and fought also against Assyria. This indicates
that their divergence has begun much earlier. The overall geopolitical
picture of Assyrian inscriptions that we have observed supports ‘the
long chronology’ of the split of the Proto-Kartvelian and justifies the
supposition of T. Gamkrelidze that the split of the Proto-Kartvelian
ethno-dialectic unity can be dated with the III millennia BCE.
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ემზარ მაკარაძე

ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კულტურათაშორისი დიალოგისა და ეროვნული
იდენტობის საკითხები თანამედროვე თურქეთში
კულტურათა და ცივილიზაციათა დიალოგის გარეშე არ
არსებობს მშვიდობა და ამ ორ უმნიშვნელოვანეს ფაქტს მივყავართ იმ
უმთავრეს შედეგამდე, რასაც ერებს შორის ცივილიზაციათა კავშირი
ჰქვია. ამ მხრივ საინტერესოა კულტურათაშორისი დიალოგის
საკითხები XXI საუკუნის რესპუბლიკურ თურქეთში.
XXI
საუკუნის
თურქეთის
მომავალი
დემოკრატიის,
კულტურათაშორის დიალოგის გაღრმავებისა და ხელისუფლების
მიერ ხალხისადმი ანგარიშვალდებულების პრინციპებზე გადის.
რესპუბლიკურ თურქეთში, კულტურათაშორისი დიალოგის
საკითხების წინ წამოწევას დემოკრატიული ღირებულებების წინ
წამოწევა სჭირდება,
ამისათვის კი საჭიროა ევროპელი
მოკავშირეებისა და აშშ-ს მხარდაჭერა.

Emzar Makaradze

Shota Rustaveli State University, Batumi

ISSUES OF INTERCULTURAL DIALOGUE AND NATIONAL
IDENTITY IN MODERN TURKEY
At the present stage, when the humanity faces new threats and
challenges and there occur the irreversible processes of globalization,
the preservation of national identity has become an issue of great
importanceespecially on the background of intensive cultural
andreligious dialogue between civilizations.
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Georgia is a country located on the crossroads of civilizations.
Representatives of different religions (Muslims, Christians, Gregorian
and Jews) live side by side there. Its neighbors are Turkey, Armenia,
Azerbaijan and Russia. No peace is possible without a dialogue between
cultures and civilizations and these two important factors lead to the
major outcome of what is called the Union of Civilizations. In this
regard, wefocus our interest to the issues of intercultural dialogue in the
political life of Mmodern Turkey.
The events occurred on 15 July 2016 in our neighboring Turkey, a
failed state coup attempt, have attracted the attention of the whole
world. Naturally, these events were particularly importantfor Georgia
and had an inevitable impact on it.
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მარინა მეფარიშვილი

გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ერთი ფონეტიკური ცვლილების შესახებ
თანამედროვე სამხრეთარაბულ ენებში
მოხსენებაში განხილულია ერთი საინტერესო ფონეტიკური
ხასიათის ცვლილება, რომელიც თავს იჩენს თანამედროვე
სამხრეთარაბულ ენებში (თსა), მათ განეკუთვნება: მეჰრი, შაჰრი,
ჰარსუსი და სოკოტრი. ისინი ძველ სამხრეთარაბულთან, ეთიოპურსა
და არაბულთან ერთად გაერთიანებულია სემიტურ ენათა
სამხრეთსემიტურ შტოში. ბოლო დრომდე თსა საკმაოდ სუსტად იყო
შესწავლილი აღწერითსა თუ შედარებით ჭრილში. უკანასკნელ
ხანებში ამ ენათა მონაცემების მიმართ ინტერესის ზრდა შეინიშნება,
მათი ბგერითი თუ ლექსიკური ფონდის კვლევა დიდ მნიშვნელობას
იძენს როგორც სინქრონიული, ისე დიაქრონიული ენათმეცნიერების
თვალსაზრისით. თსა ენობრივი მასალის გათვალისწინება მეტად
სასარგებლო და მნიშვნელოვანია
კონკრეტული საკითხების
დამუშავებისას
როგორც
შედარებითი
ფონოლოგიისა
და
მორფოლოგიის,
ასევე
ლექსიკურ-სემანტიკური კვლევების
სფეროში.
სამხრეთარაბულ ენებში შეინიშნება ალვეოლარული სიბილანტი
s-ს არტიკულაციის შესუსტების ტენდენცია, გარკვეულ ძირებში s
გადასულია ლარინგალ h-ში. ენათა ტიპოლოგიისათვის ცნობილია ეს
საკმაოდ ტიპური „ფრეკვენტალია“ ფონეტიკური ცვლილებების სფეროში. ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ ამგვარი ცვლილება ეხება არა
საერთოსემიტურ /s/-ს, რომლის შესატყვისი ყველგან s არის, არამედ
სამხრეთსემიტურ s-ს, რომელიც მომდინარეობს საერთოსემიტური/š/საგან. ცნობილია, რომ ეს უკანასკნელი არაბულში, ეთიოსემიტურსა
და
სამხრეთარაბულში
გადასულია
s-ში.
განსაკუთრებით
საინტერესოა ის, რომ შაჰრიში აღნიშნული ფონემის შესატყვისად
დასტურდება არა h(s-ს არტიკულაციის დასუსტების შედეგი),
როგორც ეს არის მეჰრის, ჰარსუსისა და სოკოტრიში, არამედ š,
რომელიც მეორეული წარმოშობისად უნდა ჩაითვალოს და
წარმოადგენს
ლარინგალი
h-ს
პალატალიზაციის
შედეგს.
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აღნიშნულის საილუსტრაციოდ გაანალიზებულია ძირები: SSem
sm<PSem šm „სახელი“, SS sm‛<PS šm‛ „უსმენდა“, SS srq< PS šrq
„მოიპარა“, SS sb‛<PS šb‛ „შვიდი“, SS srq<PS šrq „მორწყა, დაარწყულა“,
SS sl‛<PS šl‛ „დაჩრდილა“, SSs‛l<PS š‛l „ჰკითხა“, SS sqṭ<PS šqṭ „ძირს
დაეცა, დასუსტდა“, SSnsy<PSnšy „დაავიწყდა“ და სხვ.

Marina Meparishvili

G.Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

ON ONE PHONETIC CHANGE IN MODERN SOUTHARABIAN LANGUAGES
In the paper is considered the issue of the interesting phonetic change,
which has been found in Modern South-Arabian languages. To the MSA
languages belong: Mehri, Shahri, Soqotri and Harsusi. They are grouped
together with the Semitic languages of Ethiopia, Old South-Arabian and
Arabic in the South-Semitic branch. The MSA languages have been up
till now only slightly studied from the comparative point of view,
though the data of them may be successfully used in elaboration of
particular principles for the comparative phonology, morphology,
semantics, lexicology etc. During the last period the increase of interest
in connection with the data of MSA languages is observed. The
comparative investigation of the vocabulary of MSA languages is
important from the synchronic, as well as of diachronic linguistics.
The phonetic change considered in the paper deals with sound s,
and might be regarded as weakening of articulation of alveolar sibilant
and its turning into glottal h. The conclusion is based on comparative
analysis of the roots with Common Semitic /š/, turned into s in all
languages of South-Semitic branch. The process of weakening of
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articulation of s could be regarded as wide-spread “frequency” in
typological linguistics. As for South-Arabian languages, the change
exists in a large amount enough of the roots, concerning South-Semitic
s< Proto-Semitic š. The correspondences for it are: Arabic and Ethiopic
s, Hebrew, Aramaic, Akkadian š, MSA (Mehri, Harsusi, Soqotri) h and
Shahri š. An attention should be paid to š-correspondence in Shahri,
which is secondary back-changed sound (Proto-Semitic /š/ > SouthSemitic /s/> Mehri, Harsusi, Soqotri h (as a result of weakening of
articulation of s) and Sahri š (as a result of rather palatalisation of glottal
h). There are enumerated some roots, which can be considered as
illustrating examples: SSem sm <PSem šm “name”, SS sm‛<PS šm‛ “to
listen. heare”, SS srq < PS šrq “to steal”, SS sb‛ < PS šb‛ “seven”, SS
srq<PS šrq “to irrigate”, SS sl‛< PS šl‛ “to make shadow”, SS s‛l < PS š‛l “to
ask”, SS sqṭ<PS šqṭ “ to fall down; to weak, to be invalid”, SS nsy<PS nšy
“to forget” etc.
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თამარ მოსიაშვილი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

ჯორჯ ჰენეინი - აღმოსავლელი ევროპაში და
ევროპელი აღმოსავლეთში
ჯორჯ ჰენეინი ცნობილი ეგვიპტელი სიურრეალისტი მწერალი
გახლდათ. ის აქტიურად მოღვაწეობდა ჟურნალისტიკაში და ასევე
კაიროსა და პარიზის კულტურულ ცხოვრებაში. ჯორჯ ჰენეინი
ძალიან საინტერესო და ერთგვარად გლობალური ფიგურა იყო.
დაიბადა კაიროში, ხოლო ბავშვობა და ახალგაზრდობა კაიროში,
მადრიდში, რომსა და პარიზში გაატარა. კოსმოპოლიტურმა აღზრდამ
ჰენეინს საშუალება მისცა, თანაბრად დაუფლებოდა არაბულს,
იტალიურს, ბერძნულს, ინგლისურსა და ფრანგულ ენებს, რამაც
თავის მხრივ, ხელი შეუწყო, თავისუფლად ეგრძნო თავი
განსხვავებულ სამყაროებში და შეეთვისებინა სხვადასხვა კულტურა.
ჯორჯ ჰენეინს ხშირად ახასიათებდნენ, როგორც აღმოსავლელს
ევროპაში და ევროპელს აღმოსავლეთში. განსხვავებულ სამყაროებს
შორის ყოფნის ამ გამოცდილებამ საშუალება მისცა, სწორად გაეგო
კულტურული იდენტობისა და მიკუთვნებულობის პრობლემის
სირთულე. თუმცა, ამავე დროს შეეძლო გაეაზრებინა უცხოობა,
როგორც ადამიანის არსებობის მუდმივი მდგომარეობა, რაც ცხადად
ჩანს მის ნაწერებში.
პარიზში ყოფნისას ფრანგ სიურრეალისტებს, მათ შორის ანდრე
ბრეტონს, „სიურეალიზმის მამას“ დაუმეგობრდა. ჯორჯი აქტიურად
ჩაერთო სიურრეალისტთა ფრანგული ჯგუფის საქმიანობასა და
პარიზული ორგანიზაციის ღონისძიებებში. ამასთან ერთად
პერიოდულად ჩადიოდა კაიროში და ცდილობდა საფრანგეთში
მიღებული გამოცდილება თავისი ეგვიპტელი მეგობრებისთვის
გაეზიარებინა. 1939 წელს კი მეგობრებთან ერთად ოფიციალურად
დაარსა კაიროს სიურრეალისტური საზოგადოება „ხელოვნებისა და
თავისუფლების
საზოგადოება“
(
)ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻔن واﻟﺣرﯾﺔ.
ამ
სიურრეალისტური ჯგუფის მოღვაწეობა განსაკუთრებით აქტიური
1930-40-ია ნწლებში იყო.
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ეგვიპტელი სიურრეალისტების მოღვაწეობა შეესაბამებოდა
სიურრეალისტურ მოძრაობას საფრანგეთსა და მსოფლიოს სხვა
ქვეყნებში.
ეგვიპტური
ჯგუფის
წევრები
მონაწილეობდნენ
სიურრეალისტთა საერთაშორისო გამოფენებში. პარიზში მათი ერთერთი ვიზიტის დროს საერთო შეკრებაზე ბრეტონმა გადაწყვიტა,
შეექმნათ საერთაშორისო სამდივნო, რომელიც უცხოურ ჯგუფებთან
ურთიერთობის საკითხებს მოაგვარებდა. სამდივნოს ერთ-ერთ
ხელმძღვანელად ჯორჯ ჰენეინი შეირჩა, როგორც აღმოსავლეთისა და
დასავლეთის შემაკავშირებელი. კრიტიკოსებიც ხშირად მიუთითებენ
მის შემაკავშირებელ როლზე და მას „ორი სამყაროს მგზავრს“
უწოდებენ.
მოგვიანებით,
1940-იანი
წლების
ბოლოს,
გარკვეული
უთანხმოებები გაჩნდა სიურრეალისტთა ეგვიპტურ და ფრანგულ
ჯგუფებს შორის. საბოლოოდ, ეგვიპტელმა სიურრეალისტებმა
კავშირი გაწყვიტეს ფრანგულ ჯგუფთან. თავად ჯორჯ ჰენეინი
თვლიდა, რომ ის სიურრეალიზმის პრინციპების ერთგული რჩებოდა
და ამასთანავე უფრო მეტად დაინტერესდა მაგიით ხელოვნებაში.
ჯორჯ ჰენეინი პარიზში 1973 წელს გარდაიცვალა. მისი პიროვნება და
შემოქმედება დღეს ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს მკვლევართა
შორის.

Tamar Mosiashvili

Ilia State University,
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies

GEORGES HENEIN – AN ORIENTAL IN EUROPE AND AN
EUROPEAN IN THE ORIENT
Georges Henein was a prominent Egyptian surrealist writer. He actively
worked in journalism and was involved in the cultural life of Cairo and
Paris. Georges Henein was a very interesting and a global figure. Born
in Cairo, he spent his childhood and youth in Cairo, Madrid, Rome and
Paris. His cosmopolitan upbringing enabled Henein to master the
Arabic, Italian, Greek, English, and French languages equally, which in
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turn helped him to feel free in different worlds and adapt to different
cultures. Georges Henein was often described as Oriental in Europe and
a European in the Orient. This experience of living between different
worlds allowed him to understand the complexity of the problem of
cultural identity and belonging. However, at the same time he could
perceive alienation as a perpetual state of human existence and this is
evident in his writings.
During his stay in Paris, he became friends with French surrealists,
including Andre Breton, the “father of surrealism”. Georges was actively
involved in the activities of the French group of surrealists and in the
activities of the Parisian organization. He also traveled to Cairo
periodically and sought to share his French experiences with his
Egyptian friends. In 1939 together with his friends, he officially
founded the surrealist organization in Cairo called “Association of Art
and Freedom” ( )ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻔن واﻟﺣرﯾﺔ. This surrealist group was particularly
active in the 1930s and 40s.
The work and activities of the Egyptian surrealists were in line
with the surrealist movement in France and elsewhere in the world.
Members of the Egyptian group participated in international surrealist
exhibitions. During one of their visits to Paris, Breton decided to set up
an international secretariat to deal with foreign groups. Georges Henein
was selected as one of the secretaries to manage it and to be the bond
between East and West. Critics also often refer to his bonding role,
calling him “a traveler of two worlds”.
Later, in the late 1940s, some disagreements arose between the
Egyptian and French groups of surrealists. Eventually the Egyptian
surrealists broke contacts with the French group. Georges Henein
himself believed that he remained loyal to the principles of surrealism
till the end and also became more interested in magic in arts. Georges
Henein died in Paris in 1973. His personality and creative works have
become a subject of great interest to researchers recently.
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IRAN’S GEORGIAN VILLAGE OF AKHCHIA (AGHCHE):
ITS HISTORY, PEOPLE, DIALECT, AND GEOGRAPHY
Aghche – or as its residents call it, Akhchia – is a village in Iran’s
Isfahan province with a population of about 1,000 Georgian speakers in
more than 200 households. Georgian travelers have named it in their
research and travelogues but their focus has unfortunately remained on
major centers like Fereydunshahr (Akhora Bala) and Buin-Minadasht.
The present research tries to bring the focus to Akhchia: it will be
suggested that its Georgian dialect belongs to an area stretching from
southwest to southern 16th century Georgia, its geography and history
is linked to the era when Safavid Shah Tahmasb I decided to attack the
same swath of land, and that some of its major families might have
historical ties to the same regions. In the process, it is proposed that,
based on the findings of the present study, the village should be treated
as an entity that continues the lives, geography, history, and to some
extent the dialect of its namesake in today’s Samtskhe-Javakheti region.
A list of distinct vocabulary will be offered, family trees will be
analyzed, and a map of Akhchia and its surrounding areas will be
compared with a specific region in Georgia of the 16th century.
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ირინე ნაჭყებია

გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნაპოლეონის წარგზავნილთა თვალით დანახული
ყაჯართა რეზიდენციები (1805-1809)
მოხსენებაში წარმოდგენილია ნაპოლეონის მიერ 1805-1809
წლებში ირანში წარგზავნილ ემისართა ცნობები ამ ქვეყნის
ზოგიერთი ქალაქისა და შენობის შესახებ ყაჯართა მეფობის პირველ
წლებში. მოხსენება ეფუძნება საფრანგეთის არქივებში დაცულ ფრანგ
წარგზავნილთა ხელნაწერებსა (რომიე – 1805, რუსო – 1806-07, ჟობერი
– 1807, ბიანკი დ’ადა – 1808, ფაბიე – 1808, ტრეზელი – 1808,
სალვატორი – 1808) და მათ გამოქვეყნებულ ნაშრომებში (ანჟ დე
გარდანი – 1809, ბონტამ-ლეფორი – (S.d.), რუსო – 1818, დიუპრე –
1819, ტანკუანი – 1819, ჟობერი – 1821) დაცულ ცნობებს. საგანგებო
ყურადღების ღირსია 1807-1809 წლებში ირანში გენერალ გარდანის
მისიის მხატვრის, მიშელ-ფრანსუა პრეოს მიერ აკვარელით
შესრულებული ნახატები.
ფრანგი წარგზავნილების მონაცემების თანახმად, ფათჰ-ალი
შაჰის კარი თეირანში მრავალ მოსახლეს და შესაბამისად, ვაჭრობასაც
იზიდავდა. შედეგად, ადრე მეტად უმნიშვნელო ქალაქი ირანის
დედაქალაქისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს იძენდა. ირანის ტახტის
მემკვიდრის, აბას მირზას რეზიდენციაში, თავრიზში, პირიქით,
უპირატესობა სამხედრო ნაგებობების მშენებლობას ენიჭებოდა,
როგორც ამას რუსეთთან საომარ მდგომარეობაში არსებული
რეგიონის სტრატეგიული ინტერესები მოითხოვდა. სოლთანიეს
საზაფხულო ბანაკში ერთმანეთის გვერდით გვხვდება როგორც
მომთაბარე მოსახლეობისთვის დამახასიათებელი ელემენტები –
კარვები, ასევე ბინადარი მოსახლეობისთვის დამახასიათებელი
ელემენტები – სასახლე შაჰისა და მისი ჰარამხანისთვის და ბაზარი.
ასევე საინტერესოა ცნობები ფათჰ-ალი შაჰის ყასრი-ყაჯარის
სასახლისა და მოჰამად ალი მირზა დოულათშაჰის აღმზრდელის,
ბაბა-ხანის ყაზვინის სასახლის შესახებ.
XIX საუკუნის დასაწყისში ეს მონაცემები ევროპელი
თვითმხილველების პირველ ინფორმაციაა ირანის საქალაქო
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ცხოვრების შესახებ. ეს მასალა შესაძლებლობას გვაძლევს: 1.
აღვადგინოთ ირანის ახალ დედაქალაქად თეირანის ჩამოყალიბების
სურათი; 2. დავაზუსტოთ ზოგიერთი სხვა ქალაქისა და ბანაკის
ფუნქციები; 3. ზოგიერთი შენობის აღწერის მიხედვით შევისწავლოთ
პირველი ყაჯარების დროინდელი სასახლეების ექსტერიერისა და
ინტერიერის დეტალები, რომელთა ნაწილი, ალბათ, დღემდე არ
შემორჩენილა. ამგვარად, ფრანგ წარგზავნილთა მიერ მოპოვებული
მასალები
თავიანთ
სამეცნიერო
მნიშვნელოვნებას
დღემდე
ინარჩუნებენ.

Irine Natchkebia

G.Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

QAJAR’S RESIDENCES AS VIEWED BY NAPOLEON’S
ENVOYS (1805-1809)
In this paper, we will focus on the Napoleon’s envoys information
about some Iranian towns and buildings in the first years of Qajar’s
governing. The article based on manuscripts by Napoleon’s envoys, kept
in the archives of France (Romieux – 1805, Rousseau – 1806-07, Jaubert
– 1807, Bianchi d'Adda – 1808, Fabvier – 1808, Trézel – 1808, Salvatori
– 1808), and their published works (Ange de Gardane – 1809, BontemsLefort – S.d., Rousseau – 1818, Dupré – 1819, Tancoigne – 1819, Jaubert
– 1821). The watercolor paintings by Michel Francois Préaux – the
painter of the General Gardane's mission in Persia in 1807-1809 – are
worth paying special attention. Therefore, the materials obtained by
French envoys keep their scientific importance even today.
According to their data, the court of Fath-Ali Shah attracted in
Tehran many settlers and, correspondingly, the trade. Therefore, this
previously minor city was obtaining the characteristic features of a
capital of Persia. In Tabriz, at the residence place of the Crown Prince
Abbas Mirza, the preference was given mainly to the building of
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military constructions as demanded by the strategic interests of the
region at war with Russia. In Soltaniya camp are joined the elements
characteristic to nomad population – a camp, and the elements
characteristic to settled population – a palace Palace for the Shah and
his harem. It is also interesting to consider Fath-Ali shah’s palace in
Kassri-Kadjar, as well as the Kazvin palace of Baba Khan, the tutor of
Mohammad Ali Mirza Dolatshah.
The mentioned information about the Persian urban life at the
beginning of the 19th century is the first data of European eye-witnesses
about this subject. It made possible: 1. to restore the picture of
formation of a new capital of Iran; 2. to specify the functions of some
other cities and camps; 3. to study according the descriptions the early
Qajar palaces exterior and interior, the part of which probably have not
remained until now. Thus, the materials obtained by the French
consignors remain their scientific relevance.
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Giorgio Rota

Institute of Iranian Studies,
Austrian Academy of Sciences

CAUCASIAN GHOLAMS AND ‘SAFAVID’ LADIES,
CA. 1600-1722
The important role played in Persia by the class of soldiers,
administrators and courtiers (mostly of Caucasian origin) known as
gholams is well known to all specialists of this period, who therefore
seldom fail to remark upon it.
This has brought about, during the last decade or so, the
publication of several books and articles dealing with historical,
cultural, socio-political and genealogical aspects of the gholam
phenomenon.
While the existence of several gholam “dynasties” as well as the
existence of ties among them has been acknowledged, the role and the
identity of the women involved (on whom information is admittedly
scanty) has been overlooked.
The present paper takes into consideration about a dozen of
gholam marriages where the identity of the bride is more or less known
and speculates on the possible meaning and function of the marriages
themselves, which went from the simple wish to strengthen or improve
the relations between two important families to possible attempts by
the Shah to project ‘soft power’ into border areas which were otherwise
difficult to control through sheer force alone.
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მაია სახოკია

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ორენოვანი (სპარსული ქართულენოვანთათვის)
გრამატიკის ტიპოლოგიური პარამეტრებისთვის
სპარსული ენის გრამატიკული კურსის (სინტაქსი და
მორფოსინტაქსი
ქართულენოვანთათვის)
გამოცდილების
საფუძველზე ტიპოლოგიური თვალთახედვით იკვეთება სპარსულის
საგულისხმო მონაცემები ორენოვანი გრამატიკის აგებულების,
პარამეტრების თვალსაზრისით. მათ შორის
აღსანიშნავია
ქვემომოყვანილი ენობრივი მოვლენები.
მთავარი წევრები. პირველი და მეორე რიგის მთავარი წევრები.
შემასმენლის
სტრუქტურის
გართულება,
რთულზმნური
შემასმენლები
და
ფრაზირების
ჩარჩოსებური
პრინციპები.
ქვემდებარის რთული ფორმები და სახეობები. ირიბი ქვემდებარე და
ფსიქოლოგიური ქვემდებარე. ქვემდებარული ანტეცედენტები.
ენკლიტიკური პირდაპირი დამატება. პირდაპირი და ირიბი
დამატების
მობილური
(მოძრავი)
არაზმნური
კლიტიკები.
პირდაპირი და ირიბი დამატების გამოხატვა ზმნაში: ზმნური
ობიექტური მორფები, ობიექტური პირის ნიშნები (მარკერები).
მარკერები რთულ ზმნებში. პირდაპირი და ირიბი დამატება როგორც
წინადადების მთავარი წევრები. ობიექტური უღლების პრინციპი.
სპარსული ზმნის ნაწილობრივი ორ(მრავალ)პირიანობა და მარკერთა
ორი რიგი. ობიექტური უღლების პრინციპი. ირიბი დამატების
მიმართება უბრალო დამატებასთან. უბრალო დამატების რაობა და
გაფორმება, მიმართება გარემოებებთან. უბრალო დამატებისა და
გარემოების დამთხვევა/აღრევა. გარემოებითი უბრალო დამატება.
თანდებულიანი
გარემოებები:
რა-თანდებული
აფორმებს
გარემოებებს. გრამატიკული სინონიმია. შეთანხმება. მართვა.
სიტყვათა რიგის რეტროსპექცია, დიაქრონია და დინამიკა
ახალსპარსულში. ძირითადი დიაქრონიული ტენდენციები. რიგის
ტენდენცია თანამედროვე სპარსულში. თანამედროვე სპარსულის
სიტყვათა რიგის პირობითი იდეალური სქემა. ნორმა და ტენდენცია.
ნორმის ვარიანტები. ინვერსია და ინვერსიის ხარისხები.
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სპეციალური
(სპეციფიკური)
კონსტრუქციები
(სპკ):
1.
ფსიქოლოგიური
სუბიექტი.
2.
ქე-კავშირული
ნაწილაკის
პრაგმატული სემანტიკა. 3. გრძნობა-გუნებისა (აფექტური) და აღქმამენტალობის კონსტრუქციები; ექსპერიენცერი. ანტეცედენტი. 4.
ფლობა-კუთვნილება, ირიბი ქონა-ყოლის (პოსესიური). მფლობელი
ირიბი ქვემდებარე. ანტეცედენტი. 5. ასაკის ირიბი ქვემდებარე.
ანტეცედენტი.
6.
რთული
ზმნები,
ჩარჩოს
სტრუქტურა
წინადადებაში. 7. ორპრედიკატული (ან მრავალპრედიკატული)
კონსტრუქციები. 8. უზმნო და უკოპულო ფრაზები, სახელური
(ნომინალური) სტილი. ფსევდოოინვერსია. 9. კოპულატური
კონსტრუქციები. 10. სახელდების კონსტრუქციების ტიპები. 11.
რელატიური
კონსტრუქციები.
12.
წარმოშობა-ნათესაობის
კონსტრუქციები. 13. აგენსური და კვაზიაგენსური კონსტრუქციები.
14. რა-თანდებულის სპეციფიკაციები თანამედროვე სპარსულში.
ნორმა და არატრადიციული ხმარება. ნორმა და ნორმის ვარიანტი.
ინოვაციები. გამონაკლისები. 15. ი+რა: განუსაზვრელობა-გამოყოფის
ი-სუფიქსისა და -რა-თანდებულის ერთდროული ხმარება. 16.
შერეული და ალტერნატიული მარკირება.
17. კლიტიკური
მორფების სპეციფიკაციები. პირის მარკერები და მობილური
მორფები. 18. მობილურ კლიტიკათა სემანტიკური ჯგუფები. 19.
გარდაუვალი ზმნის ქვემდებარული (სუბიექტური) ნიშანი-მორფი.
20. ირიბსუბიექტური სპეციალური კონსტრუქციები. 21. თუ/თუიე
და დარ წინდებულების ორმაგი სემანტიკა. 22. სიტყვათა რიგი
სპეციალურ კონსტრუქციებში.

Maia Sakhokia

G.Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University
TYPOLOGICAL PARAMETERS OF BILINGUAL GRAMMAR
(PERSIAN LANGUAGE FOR GEORGIANS)

The Experience of Persian Grammar (Syntax ans Morphosyntax) for
Georgians reveals some important data from the point of Typological
Views, e.d.:
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Notions of Main Members; Nature of Predicate, Verb Frames
Subject, Agent, Complex Forms and different Kinds. Oblique Subject.
Direct Object (DO: Postposition –Ra, Clitical Object, Clitical Morphs

as Personal Markers; Personality for DO, DO as Main Member of
Sentence, Polypersonality. Personal Markers in Compound Verbs,
Objective Conjugation. Indirect Object (IDO): Prepositions,
Postposition –Ra, Clitical IDO, Mobile (Non-Verbal) and Verbal Clitics
(Morphs), Synthetic Forms (Morphs by Prepositions); Verbal Clitics as
Personal Markers; Personality for IDO; Polypersona;ity of Persian
Verbs, IDO as Main Member; Personal Markers in Compound Verbs;
Objective Conjugation. IDO and Exterior (Prepositional, Simple)
Object. Postposition –Ra to Adverbs; Synthetic Forms: Prepositions by
Pronoun Clitics. Specifications, Coincidence and Mixed Members,
Grammatical Synonymy, Objective Adverbs. Coordination of Subject
and Predicate in Modern Persian. Objective Conjugation to
Government. Word Order: Norm, Standard and Tendency; Norm and
Variants; Free Order and Grades of Inversions. Special Constructions
(SPC) by Grammatical or Semantical Arguments: 1. Psychological
Subject and Antecedents; 2. –Ke- Conjunctive Particle; 3. Affective
Constructions (Sentiendi and Mentalis); 4. Possessive Constructions,
Oblique Possessive Subject; 5. Constructions of Age; 6. Compound
Verbs, Verb Frames; 7. Double Predicative Constructions; 8. Nominal
Sentences, Nominal Style; 9. Copulative Constructions; 10. Naming
Constructions; 11. Realative Constructions; 12. Constructions of
Genesis; 13. Quasiagentive Constructions; 14. Specifications,
Innovations of Postposition –Ra- in Modern Persian; 15. Postposition –
Ra- and Article –I Simultaneousely; 16. Mixed or Alternative Marking:
Postposition –Ra- and Personal Object Morphs (Pronoun Clitics); 17.
Specifications of Clitical Morphs: Verbal Personal Markers (Morphs,
Pronoun Clitics) and Mobile Non-Verbal Clitics; 18. Mobile Non-Verbal
Clitical Morphs; 19. Subjective Clitical Morphs of Intransitive Verbs; 20.
Special Constructions by Oblique Subject; 21. Semantics of Prepositions
–TU(Y)- and DAR-; 22. Word Order in Special Constructions.
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ეთერ სოსელია

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ძირის გლოტოქრონოლოგია და ქართველური
ფუძეენის დივერგენცია
ქართველურ შედარებით-ისტორიულ ენათმეცნიერებაში ბოლო
ხანებში კვლავ გამოითქვა მოსაზრება ქართველურ ენათა იმ
გენეალოგიური ხის სასარგებლოდ, რომელიც გ. დეეტერსის
გენეალოგიური ხისგან განსხვავებულია და გულისხმობს, რომ
საერთო-ქართველური ფუძეენიდან პირველ ეტაპზე ჩამოყალიბდა
სვანურ-ზანური
ერთიანობა
და
ქართული
_
როგორც
დამოუკიდებელი
ენა,
შემდგომში
მოხდა
სვანურ-ზანურის
დიფერენცირება სვანურ და ზანურ ენებად. გ.დეეტერსის სქემა,
რომელიც ქართველურ შედარებით-ისტორიულ ენათმეცნიერებაში
ფაქტობრივად შემოიტანა აკად. თ. გამყრელიძემ, ვარაუდობს
საერთო-ქართველური ფუძეენიდან პირველ ეტაპზე, დივერგენციის
შედეგად, სვანური ენისა და ქართულ-ზანური ერთიანობის
ჩამოყალიბებას. დეეტერსის სქემის სასარგებლოდ აკად. თ.
გამყრელიძე ასახელებს იმ ფაქტს, რომ რიგი საერთო-ქართველური
სისტემის არქაული თავისებურებებისა შემონახულია სვანურში და,
გარდა ამისა, შეინიშნება საკმაოდ დიდი რაოდენობის საერთო
ენობრივი ინოვაციები (როგორც ლექსიკაში, ისე გრამატიკულ
სისტემაში) ქართულსა და მეგრულ-ლაზურს შორის.
დეეტერსის გენეალოგიურ ხეს მხარს უჭერს აგრეთვე
გლოტოქრონოლოგიური გამოთვლები (ჩატარებული ერთმანეთისგან
დამოუკიდებლად გ. კლიმოვისა და თ. გამყრელიძის მიერ),
რომლებიც მ. სვოდეშის მოდელს ეყრდნობოდა და ჩატარდა
ძირეული ლექსიკის როგორც 100-სიტყვიანი, ისე 200-სიტყვიანი სიის
ბაზაზე. მართალია, შედეგები რამდენადმე განსხვავებული იყო,
თუმცა ორივე გამოთვლის მიხედვით, სვანურის გამოყოფა
დაახლოებით ერთი ათასწლეულით წინ უსწრებდა ქართულ-ზანური
ერთიანობის დიფერენციაციას, ე.ი. შესაბამისად, ქართულისა და
ზანურის დამოუკიდებელ ენებად ჩამოყალიბებას.
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მ. სვოდეშის გლოტოქრონოლოგიური მოდელი, რომელიც
შესაძლებლობას იძლევა როგორც მონათესავე ენათა ფუძეენის, ისე
შესაბამის გენეალოგიურ ხეში ცალკეული კვანძების აბსოლუტური
ქრონოლოგიის განსაზღვრისა, გასული საუკუნის 50-იანი წლებში
გახდა ცნობილი ენათმეცნიერებაში და მას მაშინვე გამოუჩნდნენ
როგორც მიმდევრები, ისე კრიტიკოსები. დროთა განმავლობაში
სხვადასხვა
მკვლევარმა
გარკვეული
ცვლილებები
შეიტანა
გლოტოქრონოლოგიურ გამოთვლებში. განსაკუთრებით საინტერესო
აღმოჩნდა ს. სტაროსტინის მოდელი, რომელსაც ავტორმა ძირის
გლოტოქრონოლოგია უწოდა და რომელიც, როგორც მომდევნო
კვლევებმა აჩვენა, შედარებით უფრო ზუსტ შედეგებს იძლევა. ს.
სტაროსტინის გლოტოქრონოლოგიური გამოთვლები ემყარება არა
ძირეული ლექსიკური ერთეულების, ანუ სიტყვების, სიას, არამედ
ნებისმიერი ტექსტიდან ამოკრებილი 100 ძირის ჩამონათვალს და
სვოდეშის ფორმულისაგან რამდენადმე სახეცვლილი ფორმულით
გვთავაზობს გლოტოქრონოლოგიურ გამოთვლას. გასაგებია, რომ
შედეგის სანდოობისთვის სასურველია გამოთვლები ძირების
სხვადასხვა ჩამონათვალზე ჩატარდეს,
მოხსენებაში შედარებით დაწვრილებით არის აღწერილი ს.
სტაროსტინის მოდელი და ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიურ
ლექსიკონებში წარმოდგენილი მასალის წინასწარი ანალიზი აშკარად
მხარს უჭერს დეეტერსის გენეალოგიური ხის სქემას.

Ether Soselia

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

ROOT GLOTTOCHRONOLOGY
AND THE DIVERGENCE OF COMMON-KARTVELIAN
Recently, a new viewpoint in favor of the family tree of the
Kartvelian languages, different from the G. Deeters’ one, has appeared
again in the Kartvelian comparative-historical linguistics, reflecting that
Svan-Zan language unity and Georgian (as an independent language)
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were formed at the first stage of the divergence of Common-Kartvelian.
At the following stage Svan-Zan language unity differentiated into Svan
and Zan languages. The Deeters’s scheme, the kartvelologists have
actually become aware of due to T. Gamkrelidze, proposes formation of
Georgian-Zan language unity and Svan (as an independent language) at
the first stage of the divergence. In favor of the Deeters’ scheme T.
Gamkrelidze calls the fact that archaic characteristics of CommonKartvelian have been preserved in Svan, and in addition, significant
number of innovations (both in lexis and in the grammatical structure)
have been found being common in Georgian and Laz-Megrelian, the
latter being the daughter languages of Zan.
The results of the glottochronological calculation (performed
independently by G. Klimov and T. Gamkrelidze) are in favor of the
Deeters’ tree. M. Swadesh’s method of glottochronology, which enables
to calculate the absolute chronology of the proto-language or that of the
nodes of the corresponding family tree of the genetically related
languages, was proposed in the early 1950s. Both supporters and critics
of the model immediately appeared, and soon some refinements to the
model have been made. An important role in the refinement has been
played by S.Starostin. Reinterpreting the known model, he has changed
the calculating formula.
Relatively detailed description of the Starostin’s model is presented
in the paper. Preliminary analysis (based on the Starostin’s model) of
the data from the etimological dictionaries of the Kartvelian languages
are clearly in favor of the Deeters’ tree.
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სალომე სუხიაშვილი

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კეთილშობილი ყაჩაღის სახე ქართულ და
კავკასიურ ფოლკლორში
თემის მიზანია, გაგვაცნოს იმ ყაჩაღების ბიოგრაფია და მათზე
შეთხზული ლექსები, რომლებსაც საბჭოთა ხელისუფლება ყაჩაღებად
თვლიდა, თუმცა ხალხს ეს ადამიანები სულაც არ მიაჩნდნენ
ღაჩაღებად. მათ თავშესაფარს, საკვებს, ჩააცმელს აძლევდა. ხალხი
თვიდა, რომ ასეთი „ყაჩაღები“ ხელისუფლებათან მსოფლმხედველობრივად მკვეთრად დაპირისპირებული პიროვნებები
იყვნენ. ნაშრომში განვიხილავთ: მიხა ხელაშვილს, გოგია ჭიჭოშვილს,
გიორგი წიკლაურსა და სხვებს.
მაგალითისთვის, გოგია ჭიჭოშვილი საბჭოთა კავშირსა და
გერმანიას შორის ომს არ მიიჩნევდა ომად, რომელშიც ქართველებს
უნდა ებრძოლათ. ხალხში გავრცელებული წარმოდგენით, ის
დაკავშირებული იყო იმ დროისათვის საქართველოსა და ზოგადად,
კავკასიაში არსებულ პროგერმანულ იატაკქვეშეთთან იგივე
სამანელთა მოძრაობა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტუდენტ-ასპირანტთა
და
პროფესორ-მასწავლებელთა
გასასამართლებელი ჯგუფი, ჩრდილო-კავკასიური წინააღმდეგობის
მოძრაობა და ა.შ. სწორედ ასეთ იდეურ მოწინააღმდეგეთა ჯგუფს
წარმოადგენდა გოგია ჭიჭოშვილის ოთხკაციანი რაზმი, რომელიც
საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მოქმედებდა ილტოს ხეობაზე და
თავდაუზოგავად ებრძოდა საბჭოთა რეჟიმის წარმომადგენლებს,
ადგილობრივი ხელისუფლების ჩინოვნიკებს, მათ აგენტებს,
მოხალისეთა სადამსჯელო რაზმის წევრებს. 1940-იანი წლების
მიწურულს, ხელისუფლებამ მაინც იპოვნა მოღალატეები გოგიას
მიმღებ-მასპინძლებში. ილტოს ხეობის სოფელ ჭართალში, სწორედ
ასეთი მოღალატეების ხელით ჩახოცეს გოგია ჭიჭოშვილი და მისი
რაზმის წევრები, ისინი ამ დროს პურს ჭამდნენ. საბჭოთა
ხელისუფლებამ საქმე ისე მოაწყო, თითქოსდა მათ ერთმანეთი
დახოცეს. ამ დროს გოგია სულ რაღაც 29 წლის იყო.
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ხალხი გოგიას ასე აფასებს: „მიუხედავად იმისა, რო ტყეში იყო
და ყაჩაღის სახელიც ჰქონდა დავარდნილი, უბოროტო იყო და
უსამართლოდ არავის მოექცეოდა“.
ჭიჭოშვილს ერთი ახალგაზრდისთვის, რომელმაც მილიციასთან
არ ჩაუშვა ასე უთქვამს: „შენ კაი კაცი ყოფილხარო, გაიხადა
ახალთახალი სამხედრო შინელი და მომცა. წაიღეო და წადიო.“
თემაში სწორედ ამ და სხვა, „კეთილშობილ ყაჩაღებზე“ გვექნება
საუბარი, რომლებსაც საზოგადოება შეიძლება არც იცნობდნენ.

Tamar Sukhiasvili

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

THE IMAGE OF A NOBLE ROBBER IN GEORGIAN AND
CAUCASIAN FOLKLORE
The purpose of the topic is to introduce the biography of the robbers
and the poems about them that were considered by the Soviet
authorities to be burglars, but these people were not considered robbers
at all. They gave them shelter, food, and clothing. People thought that
such "gangsters" were sharply opposed to the authorities. In this work,
we will discuss Mikha Khelashvili, Gogia Chichoshvili, Giorgi Tsiklauri,
and others.
For example, Gogia Chichoshvili did not consider the war between
the Soviet Union and Germany to be a war in which Georgians had to
fight. According to popular opinion, it was related to the same Samanite
movement in Georgia and in general, the pro-German underground in
the Caucasus, the Tbilisi State University Postgraduate Student and
Teaching Group, the North Caucasus Resistance Movement, etc.
The group of such ideological opponents was the four-man
detachment of Gogia Chichoshvili, who had been operating in the ILTO
Valley for a long time and fought vigorously against Soviet regime
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officials, local government officials, their agents, members of the
volunteer punishment squad. By the end of the 1940s, the authorities
still found traitors in Gogia's hosts. Gogia Chichoshvili and members of
his squad were handcuffed by such traitors in the village of Chartali in
the Ilto Gorge. The Soviet authorities managed to kill each other. At
that time Gogia was just 29 years old.
People consider Gogia to be this way: "Despite being in the woods
and having a robber's name, he was unarmed and treated unjustly."
Chichoshvili said of one young man who did not interfere with the
militia: “You are a man, you have just opened a new military shinel and
gave me. Take it and go. "
The topic is about these and other, "noble robbers" that the public
may not have known about.
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თამარ სუხიშვილი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ლათინური ფორტუნა: მოგზაურობა შავ ზღვაზე
რომანულ ენებში ლათინური fortuna-ს გავრცელების ისტორია
სამეცნიერო
ლიტერატურაში
მეტ-ნაკლებად
შესწავლილია.
ნიშანდობლივია ამ ენებში fortuna-ს მნიშვნელობათა ცვლილების
საკითხი. რომანულ ენებში fortuna (ბედი, ბედისწერა) იძენს
ქარიშხლის, შტორმის, ზღვაზე მომხდარი უბედური შემთხვევის
მნიშვნელობასაც. ამ სემანტიკური გადაწევის: ბედისწერა > ზღვის
ღელვა, ქარიშხალი, შტორმი მოტივაცია ასეთია: fortuna (ბედისწერა,

იღბალი) > fortuna adversa (ავი ბედისწერა, ცუდი იღბალი) > fortuna
maris (ზღვის ბედისწერა, უიღბლობა, შტორმი) > fortuna (ქარიშხალი,
შტორმი). ამგვარად ზოგიერთ ენაში (იტალიურში, ესპანურში...)

fortuna-ს საზღვაო ტერმინის მნიშვნელობაც აქვს.
ისტორიული (განსაკუთრებით, საზღვაო) კონტაქტების შედეგად
„ფორტუნა“ ქარიშხლის მნიშვნელობით სცდება არა მხოლოდ
რომანული ენების (იტალიურიდან სესხულობს ამ სიტყვას შუა
საუკუნეების
ბერძნული),
არამედ
ინდოევროპული
ენების
ფარგლებსაც:
ქარიშხლის სემანტიკითაა შესული ფორტუნა
არაბულში, თურქულში... მოცემულ შემთხვევაში ჩვენთვის
განსაკუთრებით საყურადღებოა თურქულისა და ბერძნულის
მონაცემები, ვინაიდან ქართულში დადასტურებული „ფურთუნ-ი /
ფურთუნა“ სწორედ თურქულიდან (< თურქ. firtina) შემოსული ჩანს;
თუმცა ბერძნულიდან ნასესხობის ვერსიაც გასათვალისწინებელია.
„ფურთუნა“ ქარიშხლის, უამინდობის სემანტიკით გვხვდება
ქართული ენის სამ დიალექტში: იმერხეულში, აჭარულსა და
ჯავახურში. ამ დიალექტებისთვის უცხო არ არის თურქული ენიდან
ნასესხობები. „ფურტუნა“ ფორმა ასევე დადასტურებულია ერთ-ერთ
ქართველურ ენაში, ლაზურში. აქედან გამომდინარე, შეიძლება
ვივარაუდოთ ისიც, რომ ქართული ენის დიალექტებში (იქ, სადაც
საგრძნობია
ლაზური
სუბსტრატის
კვალი)
„ფურთუნა“
თურქულიდან შევიდა სწორედ ლაზურის გზით, რომელიც, თავის
მხრივ, თურქულის გავლენას განიცდიდა.
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Tamar Sukhishvili
Ilia State University

LATIN FORTUNA: BLACK SEA JOURNEY
The history of Latin fortuna, the distribution of its meanings in the
Romance languages has been sufficiently studied in the scholarly
research. The problem of meaning change of the word is significant in
these languages. In the Romance languages fortuna accepts the meaning
of storm, tempest, sea accident. The motivation for this semantic change
fortune > rough sea, tempest, storm can be as follows: fortuna (fortune,
luck) > fortuna adversa (bad luck, bad fortune) > fortuna maris (fortune
of the sea, i.e. bad fate, storm) > fortuna (storm). Thus, in a number of
languages (i.e. Italian, Spanish) ‘fortuna’ is used as a nautical term.
Through the historical contacts (especially language contacts of the
sea travelers) fortuna with a meaning of storm enters not only nonRomance languages (Medieval Greek borrows it from Italian), but nonIndo-European languages as well: Arabic, Turkish, etc. The paper lays
special emphasis on Turkish and Greek language data. The word furtuni / furtuna attested in Georgian is presumably from Turkish (< Turk.
firtina). However, the paper discusses an alternative opinion about the
donor language (Greek) of the loanword.
‘Furtuna’ with a meaning of storm, bad weather is preserved in
three dialects of the Georgian language: Imerkhevian, Adjarian and
Javakhian dialects. Turkish lexical borrowings usually occur in these
dialects. And ‘furtuna’ is recorded in Laz, one of the Kartvelian
languages. Since the traces of Laz substrate is evident in these dialects
and Laz has Turkish language influences, it is proposed that ‘furtuna’
with a meaning of storm is adopted from Turkish, but via the Laz
language.
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ირაკლი ფაღავა

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქართული ზარაფხანები (წინასწარი ანალიზი)
მიზანი: განვსაზღვროთ საქართველოს ტერიტორიაზე და
ქართველი
ერისთვის
განკუთვნილი
მონეტის
ემიტირების
გეოგრაფიულ (-ქრონოლოგიური) არეალი; ქართული სამონეტო
ემისიების შესწავლა ემისიის ცენტრების მიხედვით; ზარაფხანების
სიის შედგენა, მათი აქტივობის შესწავლა.
ქართული სამონეტო ემისიის ცენტრების შემოთავაზებული
კლასიფიკაცია:
1)
დასახელება
აღინიშნებოდა
მონეტაზე;
ლოკალიზებულია; 2) დასახელება აღინიშნებოდა; ლოკალიზაცია
სადისკუსიოა; 3) დასახელება არ აღინიშნებოდა; არსებობა მეტნაკლებად ჰიპოთეტურია; 4) არსებობა ივარაუდება წერილობითი
ცნობების მიხედვით; 5) საქართველოსა და ქართველური ეთნოსით
დასახლებული ტერიტორიის მიღმა მდებარეობდა; ქართული
მონეტის
მოჭრა
დაკვეთით წარმოებდა; 6) მდებარეობდა
ქართველური ეთნოსით დასახლებულ ტერიტორიაზე, მაგრამ
ქართული
ეროვნული
სახელმწიფოებრიობის
ფარგლებში
ვერასდროს მოხვედრილა.
1) დიოსკურია (სოხუმთან; პირველი მითითებული ქართული
ზარაფხანა); თბილისი (ვერიფიცირებული აქტივობა704/5-1834
წლებში); დმანისი (მონღოლური პერიოდი; ქართულ-სომხური
მონეტები?); ახალციხე (ილხანთა და ჯალაირთა სახელით; ყვარყვარე
ათაბაგის სახელით?); არდანუჩი (resp. არტანუჯი) (შესაძლოა, დავით
კურაპალატის მონეტის ემისიის ადგილი; ოსმალური ემისიები);
ოლთისი (ილხანური; ზარაფხანის სახელის წაკითხვა სათუოა);
ზაგამი (ქართული წყაროების ბაზარი; ქალაქური შავები; ვერცხლი
ოსმალო სულთნისა და სეფიანი შაჰის სახელით); ქახედი და
ქახეთაბადი (კაკის ემისიები, კახეთის სამეფოსა და ელისუს
სასულთნოს შემადგენლობაში); ანისი და ერევანი (საქართველოს
სამეფოს შემადგენლობაში ყოფნის პერიოდში).
2) დადიანი (ოდიშის სამთავროს მონეტები სეფიანი შაჰების
სახელით; ემიტირება ზუგდიდში / რუხში?); ყარაღაჯი (რამდენიმეა;
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მონეტებზე მითითებული საქართველოში თუ მდებარეობდა?);
ყარჯინი და ალაგირი / ელეგიზი (ილხანური; სახელის წაკითხვა და
ლოკალიზაცია სათუოა); გარნისი (ილხანური; სახელის წაკითხვა
სათუოა).
3) ფაზისი (კოლხური თეთრის ემიტირება?); ვანი (ანონიმური
მონეტები); სვანეთი (ალექსანდრესა და ლისიმაქეს ტიპის
სტატერების ქართული მინაბაძები? სადისკუსიოა); ქუთაისი
(აფხაზთა სამეფოს მონეტები, 2 დავითის მონეტა; ზოგიერთი
დაკნინებული მონეტა?); უფლისციხე (ივარაუდებოდა ე.წ. ბაგრატ IIIის მონეტის ემისია; სადისკუსიოა); ჟინვალი (ივარაუდებოდა დავით
ურჩის მონეტების ემისია; სადისკუსიოა); მოხერეზისი და
ონოგურისი
(ივარაუდებოდა
კოლხური
თეთრის
ემისია;
სადისკუსიოა); ლორეან სამშვილდე (კორიკიანთა საფასის ემისიის
ცენტრი?); თელავი (არევმანელთა და არევმანელ-კორიკიანთა
საფასის ემისიის ცენტრი?); ტრაპიზონი და ლიმნია (ტრაპიზონის
ანტიკური და ოსმალური ემისიები; გავრასებისა და ტრაპიზონის
იმპერიის მონეტები); ხუნძახი (ნუცალის ქართელენოვანი სამონეტო
ემისიის ცენტრი?).
4) ცხუმი(„ცხუმური თეთრი“).
5) სანქტ-პეტერბურგი (ზოგიერთი ქართულ-რუსული მონეტა);
თანამედროვე ზარაფხანები (ნიდერლანდების, ფინეთის, ესპანეთის,
იაპონიის, პოლონეთის, ლიტვის, საფრანგეთის) (სამახსოვრო
მონეტები).
6) გიუმუშხანე; ჯანჯა (ოსმალური ემისიები).

Irakli Paghava

G.Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

GEORGIAN MINT CENTERS (PRELIMINARY ANALYSIS)
Goal: Define the geographical (and chronological) area of Georgian
coin-issuing activities; study the Georgian monetary history by minting
centers; list the Georgian mints and study their activity.
We proposed the following classification of the Georgian minting
centers: 1) indicated on the coins; localized; 2) indicated; presumable
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localization; 3) not indicated; hypothetical; 4) presumed, mentioned in
written sources; 5) out of Georgiaor the territory inhibited by
Kartvelian ethnoses; minting commissioned; 6) on the territory
inhibited by Kartvelian ethnoses, but never within the Georgian
statehood sphere.
1) Dioscurias (at Sokhumi; first indication of Georgian mint); Tiflis
/ Tbilisi (verified activity in 704/5-834); Dmanisi (Mongol period;
Georgian-Armenian coinage?); Akhaltsikhe (Ilkhans and Jalayirids;
Qvarqvare?); Ardanuch (resp. Artanuji) (David the Couropalates coin?
Ottoman issues); Oltisi (Ilkhans; reading tentative); Zagam (Bazari of
Georgian sources; coppers; silver coins in the name of Safavid shah and
Ottoman sultan); Kakhed and Kakhetabad (issues of Kaki, within the
Kakheti Kingdom and Elisu sultanate); Ani and Iravan (within the
Georgian kingdom).
2) Dadiyan (Odishi principality coinage in the name of Safavid
shahs; issued at Zugdidi / Rukhi?); Qaraaghach (several of them; was the
coin-issuing one located in Georgia?); Qarjin and Alagir / Elegiz
(Ilkhans; reading and localization disputable); Garni (Ilkhans; reading
tentative).
3) Phasis (Colchian coins?); Vani (anonymous coins); Svaneti
(Georgian imitations of Alexander / Lysimachus type staters?
Disputable); Kutaisi (West-Georgian coinage, coin of 2 Davids; some
late-medieval coins?); Uplistikhe (considered to issue the Bagrat III
coin; disputable); Zhinvali (considered to issue the coins of David the
Recalcitrant); Mokherezis and Onoguris (Colchian coins? Disputable);
Lore or Samshvilde (Korikid coins?); Telavi (Arevmaneli and
Arevmaneli-Korikid coinage?); Trebizond and Limnia (ancient and
Ottoman Trebizond coins; Gavra and Trebizond empire issues);
Khundzakh (Georgian coins of Avaria?).
4) Tskhumi (“Tskhumi tetri”).
5) St.Petersberg (some Georgian-Russian coins); modern mints (of
Netherlands, Finland, Spain, Japan, Poland, Lithuania, France)
(commemorative coins).
6) Guemushkhane; Canca (Ottoman issues).
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Aliaksandr Filipau

The Academy of Public Administration
(Minsk, Belarus)

THE POWER-CHANGE MECHANISM IN THE MAMLUK
STATE IN 1250-1299
The paper considers the power-change mechanism in the Mamluk state
based on biographies of the 14 maliks, who ruled in Egypt in the
considered period, including the malika(t) Shajara(t) al-Durr. The
following conclusion can be made:
1. On the initial stage (till the reign of al-ZahirBaybars) the
Mamluks used the traditional Turk mechanism of joining the kin of the
previous ruler as the legitimizing foundations of their rule. This
mechanism included marrying the widow of the former ruler (the
woman serving as “booty”) as in the case of Shajara(t) al-Durr; joint rule
with a minor ruler from the previous dynasty (the case of the malik alAshraf Ayyubid); the institution of “atabek / prince-father” as an elder
relative of a minor ruler (the cases of Qutuz and Qalawun). Besides that,
a new malik needed to get support from the council of “great amirs”, an
analogue of qurultai, the non-kinship institute.
2. In 1261 al-Zahir Bayabars, who was not able to use the kinship
mechanism to legitimize his power, restored the Caliphate as the main
legitimizing foundation of his family rule. A new concept of the
historical process was designed to legitimize the “al-Dawla(t) alTurkiyya(t)” as the defender of Islam and Muslim countries.
3. After the death of al-Mansur Qalawun in 1291 the importance of
kinship relations with the previous malik becomes less significant, the
council of “great amirs” as the council of most powerful and influential
military commanders becomes the key institution in power transfer.
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დიმიტრი ფირბარი

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეზიდთა ამირას გარდაცვალება და
ეზიდი ხალხის ბედი
2019 წლის 28 იანვარს გარდაიცვალა სრულიად ეზიდთა ამირა
(მირი) თაჰსინ ბეგი, რომელიც 75 წლის განმავლობაში იყო ეზიდ
ხალხს სათავეში ედგა. სტატიაში წარმოდგენილია ეზიდთა
მეთაურის ბიოგრაფიული მონაცემები, აღნიშნულია ამირის
ინსტიტუტის მნიშვნელოვანი ასპექტები, მისი როლი და ადგილი
ეზიდურ საზოგადოებაში. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა იმ
ცვლილებებს, რომლებიც განვითარდა 2014 წლის აგვისტოს დაეშის
(ისლამური
სახელმწიფოს)
მიერ
ეზიდთა
კომპაქტურად
დასახლებულ ტერიტორიაზე - სინჯარზე თავდასხმის შემდეგ.
გაანალიზებულია შექნილი „მონარქიული კრიზისი“, რომელიც
ახალი ამირას არჩევას უკავშირდება. აღნიშნულია, რომ 2019 წ. 24
ივლის მირ თაჰსინ ბეგის ვაჟის ჰაზიმის ამირად დანიშვნამ ეზიდურ
საზოგადოებაში კრიზისი უფრო გაამძაფრა.

Dimitri Pirbar

G.Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

THE DEATH OF MIR TAHSIN BEG
AND THE FUTURE OF THE YEZIDI COMMUNITY
On January 28, 2019 of the religious and secular head Yezidis,
Emir (Mir) Tahsin Beg died. The article presents some biographical
features of the head of the Yezidis, highlights important aspects of the
institution of emir, its role and place in the Yezidi community.
Particular attention was paid to the changes that have taken place in
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the Yezidi society after the attack of ISIS on the Sinjar area in August
2014, which was the main center of Yezidi community. Thousands of
Yezidi men were killed, and captured Yezidi women were enslaved.
The Kurdish Peshmerga guaranteed security to the Yezidis before
terrorist attacks on Yezidi areas, but had fled from the Sinjar. This
vividly showed the historical character of the Yezidi-Kurdish relations
and led in a part of the Yezidi community to increased anti-Kurdish
sentiment. This period coincided with the disease of the Emir who was
not able to carry out the vigorous activity necessary in circumstances so
tragic for his people. After the death of the Emir, a crisis arose
regarding the election of a new head of the Yezidis.Сrisis resolution
requires changes in the rules of the institution of Emir and the system
of governance in the Yezidi community. In order to overcome the
crisis, in the Yezidi diaspora work was initiated on the development of
a “constitution”, which provides for the formalization, systematization
and standardization of various aspects of religious life. An important
aspect of the proposed changes is limiting the rights of the Emir,
increasing the role of collective institutions, primarily the Supreme
Religious Council, by introducing members of the diaspora and a
number of authoritative religious figures of the Yezidis of Iraq.
However, the new Emir Hazem was elected contrary to the position of
part of the community. This intensified the split among the Yezidis.
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თინათინ ქაროსანიძე

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

უცხოელი მებრძოლები და „ისლამური სახელმწიფო“
სირიასა
და
ერაყში
ე.წ.
ისლამური
სახელმწიფოს
დაარსებისთანავე
ასობით
უცხოელი
მებრძოლი
ჩაეწერა
დაჯგუფების რიგებში. პირველი ცნობები „უცხოელი მებრძოლების“
შესახებ 2012 წელს გამოჩნდა, რომლებმაც საკუთარი ქვეყნები
დატოვეს და სირიაში ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ საბრძოლველად
წავიდნენ. მას შემდეგ მათი რიცხვი წლიდან წლამდე იზრდებოდა.
2018 წლის მონაცემებით აშშ-დან 250-300 ამერიკელი იბრძოდა
ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, ევროპიდან კი უფრო მეტი 50006000 მებრძოლი წავიდა.
მებრძოლთა 14% ძირითადად ოთხი
ქვეყნიდან წავიდა: საფრანგეთი (1700), დიდი ბრიტანეთი (760),
გერმანია (760), ბელგია (470). აღსანიშნავია, რომ დასავლეთის
ქვეყნებიდან წასულ მებრძოლთა ნაწილი წარმოშობით არ იყო ახლო
აღმოსავლეთის რეგიონიდან და არც ისლამს მისდევდა. უცხოელ
მებრძოლთა 45% ახლო აღმოსავლეთის რეგიონზე მოდის, 17% აღმოსავლეთ ევროპიდან, 14% - დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან,
2%-ზე ნაკლები - აშშ-დან, ავსტრალიიდან და ახალი ზელანდიიდან.
სირიელმა
ამბოხებულებმა
ისლამურ
სახელმწიფოსთან
აფილირებული ასობით დასავლელი მებრძოლი აიყვანეს, თუმცა აშშს დაემუქრნენ 3000 მებრძოლის გათავისუფლებაში თუ ამერიკა არ
გაიყვანდა მის ჯარებს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონიდან.
მებრძოლების გარდა, ისლამურ სახელმწიფოში ქალებიც
მიდიოდნენ. ზოგი მათგანი იქ ცოლად მიყვებოდა დაჯგუფების
წევრს და საცხოვრებლად რჩებოდა. ზოგი ქმართან ერთად ჩადიოდა
ისლამურ სახელმწიფოში. ისლამური სახელმწიფოს დაშლის შემდეგ
დადგა ამ ქალების, ისევე, როგორც მებრძოლების სამშობლოში უკან
დაბრუნების პრობლემა. ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის
გატარებისას
დასავლური
სამყაროს
ქვეყნების
ნაწილმა
კანონმდებლობა შეიმუშავა, რომლის მიხედვითაც ისლამურ
სახელმწიფოში
მებრძოლს
სამშობლოში
უკან
დაბრუნების
შემთხვევაში პატიმრობა ემუქრებოდა (კანადა), ზოგმა ქვეყანამ
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(ავსტრალია, დიდი ბრიტანეთი) მოქალაქეობის ჩამორთმევა
გადაწყვიტა, ზოგ ქვეყანაში საერთოდ შესვლა აეკრძალათ.
კვლევა ეხება დასავლეთის ქვეყნებში რადიკალიზაციის და
რეკრუტირების საკითხს. არის თუ არა იდეოლოგია ევროპის
ქვეყნებიდან წასული უცხოელი მებრძოლების ე.წ. ისლამურ
სახელმწიფოში გაერთიანების მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი?
სისტემური ანალიზის მიხედვით, ევროპის ქვეყნებიდან სირიასა
და ერაყში წასული მებრძოლების წასვლას რამდენიმე ფაქტორი
უწყობდა
ხელს:
ეკონომიკური,
სოციალური,
რელიგიური,
პოლიტიკური. კვლევები ადასტურებს, რომ ამ ფაქტორებს შორის
ეკონომიკური ფაქტორი ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ხოლო
იდეოლოგიური ფაქტორი მეტად უწყობს ხელს ადამიანების
მობილიზებას ამ დაჯგუფებაში. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ევროპის
ქვეყნებიდან წასულ მებრძოლთა 6-23% ისლამზე ახლად მოქცეულია,
მათ შორის ბელგიიდან - 6%, საფრანგეთიდან - 23%, გერმანიიდან 12%. ასევე რთულია მათი ეთნიკურობის მიხედვით მოტივაციის
დადგენა, რადგან ზოგ შემთხვევაში ეთნიკურად ევროპელები
წავიდნენ ე.წ. ისლამურ სახელმწიფოში საბრძოლველად (მაგ.,
ეთინკურად
დანიელები,
ჰოლანდიელები,
გერმანელები
მონაწილეობდნენ სირიასა და ერაყში საომარ მოქმედებებში).

Tinatin Karosanidze

Free University of Tbilisi

FOREIGN FIGHTERS AND THE "ISLAMIC STATE"
As soon as Islamic State was established, hundreds of foreign fighters
joined the ranks to fight in Syria and Iraq. The first report about foreign
fighters, who left their countries and went to Syria to fight against
Bashar al-Assad, appeared in 2012. Since then, their numbers have
grown from year to year. According to the report of 2018, about 250300 fighters from US joined ISIS and more than 5,000-6,000 have fled
Europe. 14% of fighters were mainly from four European countries:
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France (1,700), the United Kingdom (760), Germany (760), Belgium
(470). It is noteworthy that some of the fighters who left Western
countries, were not originally from the Middle East nor followed Islam.
45% of foreign fighters came from the Middle East, 17% - from Europe,
14% - from Western countries and less than 2% - from US, Australia
and New Zealand.
Syrian rebels have seized hundreds of Western fighters affiliated
with the Islamic State, but threatened the US to release 3,000 fighters if
the United States did not withdraw its troops from the Middle East.
In addition to the fighters, women also went to the Islamic State.
Some of them married a gang member there and stayed in the Islamic
State. Some went together with their husbands and families to the
Islamic State. After collapse of the IS, the problem of returning these
women, as well as the fighters to their homeland, was raised. In the
course of national security policy, part of the Western world has
developed legislation that prohibits the IS fighter from returning home
(Canada).
The study deals with the issue or radicalization and recruitment in
Western countries. Is the ideology of so-called foreign fighters from
European countries? What is the main driving factor for unification in
the Islamic State?
According to systematic analysis, a number of factors contributed
to the departure of fighters from Europe to Syria and Iraq: economic,
social, political, religious. Studied show that the economic factor is the
least important among these factors, and ideological factor contributes
the most mobilizing people in the group. The study also showed that 623% of western fighters are newly converted to Islam including 6%
from Belgium, 23% from France and 12% from Germany. It is also
difficult to identify motivations based on their ethnicity as in some cases
ethnic Europeans have gone to the ISIS to fight (ethnic Danish, Dutch,
German participated in military hostilities in Syria and Iraq).
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ნიკოლოზ შამუგია

Scuola Normale Superiore, პიზა

ბრინჯაოს რელიეფი ოლიმპიიდან
მოხსენება ეხება საბერძნეთის ქალაქ ოლიმპიაში აღმოჩენილ
ბრინჯაოს რელიეფს, რომელიც ძვ. წ. მე-7 საუკუნის მესამე
მეოთხედით თარიღდება (სურ. 1-2). რელიეფზე გამოსახულია
კაინევსისა და კენტავრების ბრძოლა. კომპოზიცია სიმეტრიულია.
მთავარი დეტალი, რამაც შეხედულებათა სხვადასხვაობა გამოიწვია,
არის ის, რომ კაინევსი იბრძვის ორი ხმლით, მაშინ როდესაც ამავე
სიუჟეტის ამსახველ ყველა სხვა გამოსახულებაზე მას ცალ ხელში
ფარი უჭირავს. შესაძლოა ამაში დავინახოთ ხელოვანის სურვილი,
კაინევსი მნახველისთვის წარმოედგინა ἀμφιδέξιος-ად; შესაძლოა
ვიფიქროთ, რომ ხელოვანს სურდა, კაინევსი ამგვარად წარმოეჩინა
უწყვლად გმირად, რომელსაც თავდაცვითი იარაღი არ სჭირდება...
თუმცა ეს ის დროა, რომელსაც ხშირად ძველბერძნული კულტურის
ორიენტალიზაციის პერიოდს ვუწოდებთ და არქაიკისაგან ცალკეც
გამოვყოფთ.
ორიენტალიზებული
სტილი
გამოსახულების
სტატიკურ,
პროპორციულ
და
სიმეტრიულ
კომპოზიციაში
ვლინდება. საქმე უნდა გვქონდეს ორი აღმოსავლური მხატვრული
მოტივის სესხებასთან, პარალელების დაძებნა კი ახალხეთურ
ხელოვნებაში
ხერხდება
(სურ.
3-4).
აღნიშნული
ორი
ძველაღმოსავლური მხატვრული მოტივი ბერძნული „ბნელი
წლებიდან“ მოყოლებული თანდათან ვრცელდებოდა ბერძნულენოვან სამყაროში, რასაც მოწმობს სხვადასხვა ნიმუშები კრეტიდან,
იონიიდან და ცენტრალური თუ სამხრეთ კონტინენტური ელადიდან.

Nikoloz Shamugia

Scuola Normale Superiore, Pisa

A BRONZE RELIEF FROM OLYMPIA
My paper deals with a bronze relief from Olympia dating back to the
third quarter of the seventh century BC (figs. 1-2). The scene on it
depicts two Centaurs battling against Caeneus.The composition of the
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relief scene is symmetrical.The main thematic detail of the depiction,
which has aroused great controversy, is that Caeneus fights the
Centaurs with a pair of swords, one in each hand. On every other Greek
representation of the legend, Caeneus fights the horse-men either with
only one offensive weapon (a spear or a blade) or with a threatening
weapon plus a defensive one (a shield), but he is never shown
accoutered with two offensive weapons.According to Erika Simon, the
artist wanted to represent Caeneus as an ἀμφιδέξιος warrior. John
Beazley interprets the two-sworded Caeneus motif to be a simple
indication of the hero’s invulnerability: as an invulnerable Lapith,
Caeneus could dispense with a shieldand fight the Centaurs wielding
two swords.
The most significant feature of the bronze relief from Olympiais
not simply the double-sword motif, but the distinctive Orientalizing
style in its entirety, of which the double-sword motif forms only a part.
The Orientalizing style of the depiction is perceptible in its
symmetrical, proportionate, balanced, and static composition with a
central figure and a pair of aggressors, one on each side, which certainly
is a direct adaptation of two popular Near Eastern three-figure combat
schemes:“a hero grasping and dominating a pair of animals” and “two
beating a powerful enemy.” In the paper, I citea number ofSyro-Hittite
period representations revealing affinities with the composition on the
bronze plaque from Olympia (cf. figs. 3-4).The motif “a hero grasping
and dominating a pair of animals” had been foreshadowed already in
Mycenaean glyptic.The distance in time and space between the bronze
relief from Olympia and the Syro-Hittite artifacts can be filled in by the
contacts and the cultural exchanges which continued after the Dark
Ages in ever-increasing volume.A number of Greek as well as imported
North Syrian artifacts from different areas and from different centuries
of the early first millennium BC are proof of a gradual diffusion of the
two Near Eastern artistic themes throughout the Greek-speaking world.
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Institute of Iranian Studies,
Austrian Academy of Sciences

JACOB REINEGGS AND THE GEORGIAN COINS IN THE
COIN COLLECTION OF THE UNIVERSITY OF GÖTTINGEN
Jacob Reineggs (1744-1793) is perhaps best known for his “General
historical and topographic description of the Caucasus” (published in
German three years after his death) and for his role as a go-between in
the negotiations leading up to the treaty of Georgievsk in 1783. During
his stays and travels in the Caucasus in the 1780s, Reineggs collected
coins and other artefacts. Through an acquaintance in St.Petersburg,
Baron Georg von Asch, a substantial part of Reineggs’ collections was
sent to the University of Goettingen, where Reineggs hoped to make an
academic career. While this career never materialized, the Goettingen
collection still holds interesting materials on the Caucasus, and in
particular on Georgia. Of particular interest, besides the artefacts
themselves, are comments and notes that are apparently based on
Reineggs’ personal experiences in Tbilisi. The Goettingen collection of
Georgian coins is enhanced by donations from Reineggs’ rival Heinrich
Julius von Klaproth. In my paper, I will briefly discuss Reineggs’ career
between Germany, Austria, Tbilisi, and St.Petersburg in the contexts of
a changing political landscape in the Caucasus region as well as in the
context of changing attitudes to academic scholarship and research in
the 18th century. Then I will present and contextualize a few highlights
from the collection.
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Katarzyna W. Sidło

Center for Social and Economic Research, Warsaw

BETWEEN POLITICS AND RELIGION: RUSSIA’S
ENGAGEMENT IN SYRIA
IN THE EYES OF THE MENA CHRISTIANS 1
Following its military intervention in Syria in 2011, Kremlin has been
working hard to create an image of a protector of Christians’ communities
but also as a force for peace in the Middle East and North Africa (MENA)
region, cooperating with Muslims in their fight against “terrorists”. To
achieve that goal, various techniques have been used, from the
employment of state-sponsored media outlets, through the organization
of multiple diplomatic exchanges between Russian and MENA’s religious
and political authorities, to deployment of well-published humanitarian
help to the region. The present paper looks at these efforts and their
reception among Christians in Syria’s immediate neighbourhood and the
country itself, looking specifically at these minorities’ history,
positionality, and reactivity vis-à-vis Russia’s official narrative.
It finds that the reactions do break alongside both sectarian and
national lines – and their approaches are not as predictable as one might
anticipate. In Syria, the clergy of various denominations has been
broadly supportive of Russia’s active engagement in the conflict, even as
the Syrian Christian community remains deeply divided. In Lebanon,
the Orthodox Church rejected Russian “protection”, but the official
position of the Maronite one was far more ambiguous. The Egyptian
Coptic Church, on the other hand, remained for the most part, closemouthed and restrained itself from commenting on the Russian
The paper is based on a ChapterCriticism or Compliance? The Syrian Crisis in
the Minority Views of Russia’s Muslims and MENA Christiansby K. W. Sidło
1

and M. Benussi for the upcoming book “Russia on the Middle East and North
Africa: Continuity and Change” (Routledge, forthcoming).
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intervention. The paper argues that these mixed responses mirror
factors such as pragmatism, calculated distance from politics, and
exposure to authoritative state discourses.

მარინე შონია

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ორი სოციალური სივრცის დაპირისპირება ჰალიდე
ედიფ ადივარის რომანში „სინექლი ბაყალი“
ჰალიდე ედიფ ადივარი(1884-1964 ) რესპუბლიკის პერიოდის
თურქული ლიტერატურის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია. ამ მრავალმხრივი ინტერესების მქონე აქტიური ქალის მწერლის, პუბლიცისტის, მთარგმნელის, პედაგოგის, ფემინისტის,
სამშობლოს ერთგული დამცველისა და ჯარისკაცის - მსოფლგანცდა,
მხატვრული-ესთეტიკური სამყარო მკვლევართა
ყურადღებას
დღესაც იპყრობს. ათათურქის თანამოაზრემ, შემდეგ კი მისმა
მოწინააღმდეგემ, რომელიც საფრანგეთსა და ინგლისში ემიგრაციაში
ცხოვრობდა, რომანი „სინექლი ბაყალი“ ინგლისში 1936 წ. დაწერა.
იმავე წელს თურქეთში
თურქულ ენაზე გამოსცა, 1942 წ. კი
საუკეთესო რომანის ნომინაციაში რესპუბლიკური სახალხო პარტიის
ლიტერატურული პრემია მიიღო.
ნაწარმოებში ჰალიდე ედიფ ადივარმა ასახა სოციალური და
კულტურული განვითარების თვალსაზრისით ორი განსხვავებული
სივრცე, მისი წარმომადგენლების დაპირისპირება - პოლიტიკური,
რელიგიური, თაობათა შორის ბრძოლა, თურქული მუსლიმური
ტრადიციების,
ევროპეიზაციის, ქალთა უფლებებისათვის ბრძოლა სულთან
აბდულჰამიდ II ეპოქაში. „სინე-ქლი ბაყალი“ სტამბოლის განაპირა
ღარიბი უბანია, სადა რომანის მთავარი გმირები (ღრმად მორწმუნე
იმამი ჰაჯი ილჰამი ეფენდი, მისი ქალიშვილი ემინე, პოლიტიკური
საქმიანობისათვის გადასახლებული სიძე თევფიქი, შვილიშვილი
რაბია) ცხოვრობენ. პაპა გოგონას მუსლიმური რელიგიური
ტრადიციით ზრდის, ცდილობს იგი ჰაფიზი გახდეს. რაბია მეჩეთში
სხვადასხვა დღესასწაულებზე ყურანს ზეპირად
ჰყვება, რითაც
მორწმუნეთა დიდ მოწონებას იმსახურებს. მათ შორის აღმოჩნდა
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ჟანდარმერიის მინისტრის სელიმ ფაშას მეუღლე, საბიჰა ხა-ნუმი,
რომელმაც გოგონა თავის მდიდრულ სასახლეში იხმო.. აქ რაბიას
მევლევიელთა შეიხი ვეჰბი დედე თურქულ მუსიკას ასწავლის.
მინისტრს ახალგაზრდა ვაჟი, ჰილმი ჰყავს, რომელიც მამის
შეხედულებებს არ იზიარებს და ახალგაზრდა თურქთა მოძრაობას
თანაუგრძნობს.
მთავარი საკითხი, რომელიც მწერალმა რომანის პირველ
ნაწილში დასვა, დესპოტური რეჟიმის წინააღმდეგ რევოლუციის
მოწყობის
მიზანშეწონილობაა.
აჯანყებისას
ერთმანეთს
დუპირისპირდება სულთანი, მისი კარი და ხალხი. ჰალიდე ედიფ
ადივარი გულწრფელად ხალხის მხარესაა, მაგრამ ძალის გამოყენების
- წინააღმდეგი. სჯერა არა რევოლუციისა, არამედ ევოლუციისა.
რომანის მეორე ნაწილის ძირითადი თემა მუსლიმი თურქი რაბიასა
და იტალიელი პიანისტის პერეგრინის ურთიერთობასა და
დაქორწინებას ეძღვნება, ასევე - ღარიბი უბნისა და მდიდარი
სასახლის ბინადართა საქმიანობის შედარებას. ავტორი სულთნის
კარისა
და
სტამბოლის
წარჩინებული
საზოგადოების
წარმომადგენელთა დახასიათებისას თურქული ენის, ადათ-წესების
უგულებელყოფასა და ევროპელობით კეკლუცობას გვიჩვენებს. მაგ.:
ფრანგი გუვერნანტების ევროპაში გაზრდილი ინჟინერი და მისი
ქალიშვილები ყველაფერს ევროპულს ეთაყვანებიან და თურქულად
კითხვასაც კი თაკილობენ. თურქული მუსლიმური ტრადიციების
დამცველად ჰალიდე ედიფ ადივარი „სინექლი ბაყალის“ უბანს
მიიჩნევს.
რაბიასა და პერეგრინის ერთი საერთო გატაცება აქვთ- მუსიკა,
მართალია, თავისი ხასიათით განსხვავებული, მაგრამ მაინც მაღალი
ხელოვნების
განსაკუთრებული
სახე.
ევროპელი
უარყოფს
ქრისტეანობას, აღიარებს ისლამს და მეუღლის უბანში დასახლდება.
ერთი შეხედვით ისე ჩანს, რომ ადივარი, რომელსაც თავად ჰქონდა
ინგლისური განათლება მიღებული, ამ ქორწინებით სიმბოლურად
აღმოსავლეთისა და დასავლეთის
შეერთებას ცდილობს, ამის
მიზეზად ამაღლებულ სიყვარულსა და ხელოვნებას მიიჩნევს და არა
რაღაც მერკანტილურ
მომენტებს.
მაგრამ რეალურად
პერეგრინისნაირები მსგავს სივრცეში უცხონი რჩებიან. ჩვენი აზრით,
ორი განსხვავებული კულტურული და სოციალური
სივრცის
შედარებით, დასავლური კულტურის თურქულ საზოგადოებაში
დამკვიდრების
ჩვენებით, ჰალიდე ედიფ ადივარმა გამოხატა
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სოციალური უთანასწორობით, სულთნის დესპოტური რეჟიმით,
ეროვნული ღირებულებების უგულებელყოფით გამოწვეული
გულისტკივილი, ასევე, ევროპული გამოცდილების მნიშვნელობა
თურქული საზოგადოების განვითარებისათვის.

Marine Shonia

G.Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

THE CONFRONTATION OF TWO SOCIAL SPACES IN
HALIDE EDIF ADIVAR’S
NOVEL “SINEKLI BAKALI”
Halide Edif Adivar (1884-1964) is one of the prominent representatives
of Turkish literature of the republican period. Perception of the
universe, imaginative-aesthetic worldofthis active, multi-interest
woman-writer, publicist, translator, educator, feminist, homeland
devoted defender and soldier attracts the attention of the researchers to
the present day. Ataturk's associate, and then his adversary, who lived
as an emigrantin France and England, wrote the novel “SinekliBakali”in
England in 1936. The same year she published it in Turkish language in
Turkey and in 1942 received a literary award of the Republican People's
Party in the nomination for best novel.
In the work, Halide Edif Adivar outlined two different spaces in
terms of social and cultural development, the confrontation of their
representatives - political, religious, intergenerational struggle, the
struggle for Europeanization of Turkish Muslim traditions, for women's
rights in the epoch of Sultan Abdulhamid II. "Sinekli Bakal" is a poor
district on the fringes of Istanbul, where the main characters of the
novel (passionate believer Imam Haji Ilham Efendi, his daughter Emine,
his son-in-lawTevfic, exiled because of his political activities,
granddaughter Rabia) live.The grandfather raises the girl in the Muslim
religioustradition, trying to make her a Hafiz. Rabia tells Quran by
heart in themosqueduring the festivities, thereby gaining much
sympathy from believers. Among them was Sabiha Khanum -the wife of
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Selim Pasha, the Minister of Gendarmerie, who invited the girl to her
luxurious palace. Here VehbiDede, - a Mevlevi sheikhteaches Turkish
music to Rabia. The minister has a young son, Hilmi, who does not
share his father's views and is sympathetic to the Young Turks’
movement.
The main issue that the writer raised in the first part of the novel is
the appropriateness oforganization of a revolution againstthedespotic
regime.During the uprising, the Sultan, his court and the people
confront each other. Halide EdifAdivar is frankly a supporter of people,
but she is against the use of force. She believes in evolution, not in
revolution. The second part of the novel is dedicated to Muslim Turk
Rabia and an Italian pianist - Peregrine's relationship and marriage, also
to the comparison of activities ofthe inhabitants of the rich palace and
of the poor district.During description of representatives of the Sultan’s
court and the Istanbul’s successful society, the author showstheir
disregard of the Turkish language, customs and pretendingto be
Europeans. For example, an engineer, raised in Europe by French
gouvernantes and his daughters are devoted to everything European and
are squeamish about even reading in Turkish. Halide Edif Adivar
considers “SinekliBakali” district as a "defender of TurkishMuslim
traditions".
Rabia and Peregrine have one passion in common - the music,
though different by the character, but a special kind of the high art. The
European rejects Christianity, adopts Islam and settles in his spouse’s
district. At first glance it seems that Adivar, who had herself received an
English education, tries to unitesymbolicallythe East and the West
through this marriage, and sees as its reason an elevated love and art,
not some mercantile moments. But in reality, the people like Peregrine
remain strangers in such spaces. In our opinion, by comparing two
different cultural and social spaces, by showingthe establishment of
Western culture in Turkish society, Halide Edif Adivar has expressed
her sorrowfor social inequality, the despotic regime of the Sultan,
neglect of national values, and the importance of European experience
for the development of Turkish society.
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Anna Cieslewska

Institute of Oriental Studies,
Jagiellonian University, Cracow

CELEBRATING RAMADAN BY MIGRANTS FROM
CENTRAL ASIA IN MOSCOW
A main goal of the paper is to analyse transformation of religious and
spiritual practices of migrants from Central Asia in the Russian
Federation and their adaptation to the new social conditions. A main
research question explores an influence of migration on a sphere of the
religious life and traditional practices of migrants.
In the last twenty years The Russian Federation became a place of
migration from Central Asia. A wave of migrants resulted in growing
cultural diversity in Russia. Gradually, migrants began to create places
to perform the religious services (mosques, namaz-khonas), to open
halal shops and other facilities, and to participate in various Islamic
celebrations
The planned presentation will focus on labour migrants from
Central Asia in the context of religion, on the example of Ramadan. It
will examine this religious month of fasting conducted in Moscow by
migrants from Central Asia from a point of view of its social and
spiritual significance.
The paper will be based on a field study conducted for two months
in Moscow in 2017, two and half months in 2018, and one month in
2019. I have conducted research together with Zuzanna Bajet, MA from
Jagiellonian University, within the framework of the project ‘Changes
in religious tradition of migrants from Tajikistan in the Russian
Federation’. The research methodology is based on participant
observation and in-depth interviews.
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გურამ ჩიქოვანი

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

ცენტრალური აზიის არაბული დიალექტები დღეს
90 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ლენინგრადელმა
ეთნოგრაფებმა ნ. ბურიკინამ და მ. იზმაილოვამ ცენტრალურ აზიაში,
ბუხარისა და კაშკადარიის მიდამოებში, აღმოაჩინეს არაბებით
დასახლებული ყიშლაღები, სადაც მოსახლეობა ლაპარაკობდა
არაბულად. მას შემდეგ ხსენებულ რეგიონებში მოეწყო არაერთი
სამეცნიერო ექსპედიცია და გამოქვეყნდა ფუძემდებლური ნაშრომები
(გ. წერეთელი, ი. ვინიკოვი).
შემდგომ წლებში, გ. წერეთლისა და ი. ვინიკოვის მასალებზე და
პუბლიკაციებზე დაყრდნობით დაიბეჭდა კიდევ რამდენიმე ნაშრომი
(ვ. ფიშერი, კ. ვერსტიღი, ვ. ახვლედიანი). მათში განხილულია
ძირითადად
ბუხარის
არაბული
დიალექტის
ენობრივი
თავისებურებები, კერძოდ, ფონოლოგიური, მორფოლოგიური
მახასიათებლები და სინტაქსური კონსტრუქციები.
1980-იანი წლებიდან იწყება ცენტრალური აზიის არაბული
დიალექტების კვლევის გ. წერეთლისა და ი. ვინიკოვის შემდგომი
პერიოდი.
1980-2000
წლებში
რამდენჯერმე
მოეწყო
ექსპედიცია
ცენტრალურ აზიაში არაბული დიალექტოლოგიური მასალების
მოპოვების მიზნით (გ. ჩიქოვანი: 1980, 1986, 2000). ენობრივი მასალის
ჩაწერა
მიმდინარობდა
უზბეკეთის
კაშკადარიის
მხარის
არაბულენოვან ყიშლაღებში, ჯეინაუსა და კამაშიში, ასევე ბუხარის
რეგიონის გიჟდუვანის რაიონის ჯოგარიში და არაბ ხანაში.
მოპოვებული დიალექტოლოგიური მასალა და ორივე არაბული
დიალექტის ენობრივი ანალიზი წარმოდგენილია ჩემ მონოგრაფიებსა
და სტატიებში.
2018 წლის შემოდგომაზე ცენტრალურ აზიაში, კერძოდ
უზბეკეთში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მხარდაჭერით
ჩატარდა
სამეცნიერო
ექსპედიცია.
მასში
ვმონაწილეობდით ორნი: თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი
გურამ ჩიქოვანი და აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, არაბისტი ზვიად
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ცხვედიანი. ექსპედიციის მიზანს წარმოადგენდა ბუხარისა და
კაშკადარიის არაბულენოვან ყიშლაღებში ამჟამად არსებული
ლინგვისტური სიტუაციის დაფიქსირება, ენაში მიმდინარე
ტენდენციების განსაზღვრა, ფორმაწარმოებისა და სიტყვაწარმოების
დონეების შეფასება, არაბული ენის ისტორიისათვის ფასეული
ლინგვისტური
ფაქტებისა
და
ენობრივი
მახასიათებლების
გამოვლენა, ენობრივი კონტაქტებით განპირობებული ცვლილებების
ამჟამინდელი
მასშტაბის
დადგენა.
არაბული
დიალექტის
საკომუნიკაციო საშუალებად ფუნქციონირების არეალისა და
ინტენსივობის განსაზღვრა.
ექსპედიციის შედეგად დაფიქსირდა, რომ ცენტრალური აზიის
არაბული დიალექტების ენობრივი ცვლილებების დინამიკა
თანხვედრაშია ბუხარისა და კაშკადარიის რეგიონებში გასულ
საუკუნეებთან შედარებით მზარდ ცხოვრების ტემპთან, რეგიონების
ინდუსტრიალიზაციასთან,
გადაადგილების
გამარტივებასთან,
მიგრაციებთან, თანამედროვე კომუნიკაციებთან და ტექნოლოგიების
წვდომასთან. კონტაქტების გაფართოებამ ტაჯიკურ და უზბეკურ
გარემოცვასთან, გარემოებებმა, დაკავშირებულმა სახელმწიფო ენის
ცოდნის აუცილებლობასთან, გარდუვალი გახადა უზბეკურის
დომინანტურობა არაბულენოვან ყიშლაღებში.
აღნიშნული პროცესებიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ,
რომ ცენტრალური აზიის ბუხარული და კაშკადარიული
დიალექტები ამჟამად იმყოფებიან მილევად რეჟიმში. ეს კიდევ უფრო
მეტ აქტუალობას ანიჭებს არაბულენოვან ყიშლაღებში ჩატარებულ
საველე სამუშაოებს.

Guram Chikovani

Free University of Tbilisi

CENTRAL ASIAN ARABIC DIALECTS TODAY
90 years have passed since Leningrad ethnographers N. Burikina and M.
Izmailova discovered in Central Asia, near Bukhara and Qashqa-darya,
the kishlaks inhabited by Arabs, where the population spoke Arabic.
Since then, numerous scientific expeditions have been organized in the
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aforementioned regions and fundamental works were published (G.
Tsereteli, I. Vinnikov).
In the subsequent years, based on the materials and publications of
G. Tsereteli and I. Vinnikov, several other papers have been published
(V. Fischer, K. Versteegh, V. Akhvlediani). They discuss mainly
linguistic features of Bukhara Arabic dialect, in particular, phonological,
morphological characteristics and syntactic constructions.
From the 1980s, in the researches of the Arabic dialects of Central
Asia starts the period after G. Tsereteli and I. Vinnikov.
During the 1980-2000s, several times were organized the
expeditions to Central Asia to obtain Arabic dialectological materials (G.
Chikovani: 1980, 1986, and 2000). The linguistic material has been
recorded in the Arabic-speaking kishlaks Jeinau and Qamashi of the
Qashqa-darya region of Uzbekistan, as well as in Jogari and Arab Khana
of the Gijduvan district of Bukhara region. Obtained dialectological
material and linguistic analysis of both Arabic dialects are presented in
my monographs and articles.
In the fall of 2018, with the support of Akaki Tsereteli State
University was held a scientific expedition to Central Asia, namely to
Uzbekistan. There were two participants in this expedition: Professor of
the Free University of Tbilisi Guram Chikovani and Associate Professor
of Akaki Tsereteli State University, Arabist Zviad Tskhvediani. The aim
of the expedition was to record current linguistic situation in Bukhara
and Qashqa-darya Arabic-speaking kishlaks, define current language
tendencies, evaluate the levels of form-building and word-building,
reveal linguistic facts and linguistic features valuable for the history of
Arabic language, ascertain the current scale of changes caused by
language contacts; determine the intensity and the functioning range of
the Arabic dialect as a way of communication.
The expedition has shown that the dynamics of the linguistic
changes in the Arabic dialects of Central Asia is corresponding with the
increasing pace of life in the regions of Bukhara and Qashqa-darya
compared to the last centuries, with the regions’ industrialization,
facilitation of movement, migrations, modern communications and
access to technologies. Expanding contacts with the Tajik and Uzbek
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milieu, circumstances associated with the need for knowledge of the
state language made it inevitable for Uzbek to dominate in the Arabicspeaking kishlaks.
Based on the mentioned processes, we can conclude that Central
Asian Bukhara and Qashqa-darya dialects are currently vanishing. This
gives even more importance to the fieldwork conducted in the Arabicspeaking kishlaks.

131

ელეონორა ჩუბინიძე

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სინონიმიის განვითარება სპარსულში
XX ს-ის დასაწყისიდან 30-იან წლებამდე სესხება წარმოადგენდა
ენის გამდიდრების ერთ-ერთ უმთავრეს წყაროს.
ირანელი მეცნიერები, მწერლები და საზოგადო მოღვაწეები
დიდი რაოდენობით უცხოური ლექსიკის სესხების წინააღმდეგები
იყვნენ. ახალგაზრდა ბურჟუაზია გაძლიერდა და მისი ნაციონალისტური იდეოლოგია ენაში პურიზმის სახით გამჟღავნდა. ირანში
ენობრივი პურიზმის მომხრეთა მოთხოვნები ემთხვეოდა ენის
დემოკრატიზაციის მომხრეთა მიზნებს. ამგვარმა ტენდენციამ XX
საუკუნის 20-30-იან წლებში ენაში მძიმე ლინგვისტური სიტუაცია
შექმნა.
ენაში მიმდინარე პროცესების წარმართვისათვის ირანის
მთავრობის მიერ ყალიბდება ერთიანი ხელმძღვანელი ორგანო, ენის
აკადენია, ანუ ფარჰანგესთანი (1935-1941). სამწუხაროდ, ფარჰანგესთანმა ვერ შეასრულა მასზე დაკისრებული ვალდებულებები. ბევრი
მეცნიერის აზრით, მისი მოღვაწეობა მხოლოდ ტერმინების შექმნით
შემოიფარგლა. აღნიშნულ პერიოდში აკადემიის მიზანს წარმოადგენდა მინიმუმამდე დაეყვანა უცხოური ნასესხობები და
ჩაენაცვლებინა ისინი სპარსული ექვივალენტებით.
მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ თვალნათლივ გამოჩნდა
პურიზმის რეაქციული ხასიათი. ამ პერიოდში სახელმწიფო ისე
ინტენსიურად ვეღარ აწარმოებდა ცენტრალიზაციის პოლიტიკას.
ფარჰანგესთანი დაიხურა და ლექსიკოლოგიურმა კვლევებმა კვლავ
სტიქიური ხასიათი მიიღო.
XXსაუკუნის 60-იან წლებში ირანში პურიზმის ახალი
აზვირთება დაიწყო, რომელსაც „ირანის ენის აკადემიის“ დაარსება
მოჰყვა (1961). თუ მანამდე ენის განწმენდის მოძრაობა ძირითადად
არაბული ნასესხობების წინააღმდეგ იყო მიმართული, 60-იანი
წლებიდან ის ევროპური და კერძოდ, ინგლისური ნასესხობების
საპირისპიროდ წარიმართა. ეს ბრძოლა ნაწილობრივ იმანაც
გააადვილა, რომ XX საუკუნის დასაწყისისდან არაბულიდან სესხება
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თითქმის შეწყდა მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ენა გაჯერებული იყო
უცხოური ნასესხობებით.
XX საუკუნის 60-70-იან წლებში ისევ მწვავედ იდგა სპარსული
ენის სწავლების საკითხი. ამ პროცესს უფრო ართულებდა
დადგენილი სამეცნიერო ტერმინოლოგიის უქონლობა. სასწავლო
სახელმძღვანელოებში არაბული ტერმინოლოგიის სპარსული
ექვივალენტებით შეცვლის მცდელობა ხელს უწყობდა ერთი
ლექსიკური სისტემის ფარგლებში სინონიმიის განვითარებას, რაც
საგრძნობლად ართულებდა სწავლების პროცესს. მიუხედავად იმისა,
რომ სხვადასხვა სახის ლექსიკოლოგიური და ლინგვისტური
კვლევები
ჩატარდა,
ტერმინოლოგიის
პრობლემა
კვლავ
გადაუწყვეტელი რჩებოდა.

Eleonora Chubinidze

G.Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

DEVELOPMENT OF SYNONYMY IN PERSIAN LANGUAGE
In the beginning of the XX century, one of the main sources of Persian
Language enrichment was borrowings.
Iranian scholars, writers and public figures were against extensive
foreign borrowings. The young bourgeoisie of this period became
stronger and their nationalistic ideology took the form of linguistic
purism. This purism movement in Iran coincided with the struggle for
democratization of the language. These tendencies led to a difficult
linguistic situation in the country at the end of the 1920s and into the
1930s. Inevitably, a special body was formed for controlling linguistic
processes. This body was Farhangestan – the Academy of language
(1935-1941). But Farhagestan could not fulfill its obligations. While
some Iranian scholars believe that Farhangestan only tried to create
new words, it actually managed to minimize borrowing of words from
foreign languages. The main goal during this period was creation of new
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terminology by means of word-building, changing the semantic
meaning of words and turning phrases into lexical units.
After the WWII, it became clear that Iranian purism was
reactionary. During this period, the state was no longer able to carry out
its policy of centralization as intensely as it had before. Farhangestan
was closed, the amount of investigation subsequently decreased, and
work in the sphere of lexicology became sporadic.
In the 1960s, purism began to be reinstated; it was followed by the
foundation of the “Language Academy of Ian”. Beginning in this period,
“language purification” was directed against European – and specifically
English – borrowings. This process was partly aided because borrowings
and calques from Arabic had been eliminated at the beginning of the
twentieth century. Works in lexicology from this period are free from
extremism and are more scientific.
In 60-70s of the XX century the teaching of Persian Language was
still an emerging issue. This process was made even more difficult due
to the inexistence of established scientific terminology. Attempt of
changing the Arabic terminology with Persian equivalents in the
textbooks supported development of synonymy within one lexical
system. All this made the teaching process even more complicated.
However, despite the fact that many different scientific - and
specifically lexicological – investigations were realized, problems of
terminology remained unsettled.
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სოფიკო ჭაავა

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ერთი საარქივო დოკუმენტი აფხაზეთში
მცხოვრები დიასპორების ეთნიკური და ენობრივი
საკითხების შესახებ
საქართველოს
ეროვნულ
არქივში
ცენტრალური
აღმასრულებელი კომიტეტის ფონდში [სეა, ფ. 284, ან. 1, 1927-1930, N
640:130]დაცულია
საყურადღებო
დოკუმენტი
სათაურით:
„პარტიული მუშაობა ნაცუმცირესობაში“, რომელშიც აღწერილია
1927-1930 წლებში აფხაზეთში მცხოვრები დიასპორების ეთნიკური,
ენობრივი, კულტურული და რელიგიური
ვითარება. პირველ
ქვეთავში მოცემულია აფხაზეთში მცხოვრები სხვადასხვა ეროვნების
ჯგუფებისთვის შექმნილი სტრუქტურებისა და მათი ხელმძღვანელი
პირების ფუნქცია-მოვალეობები. მეორე და მესამე ქვეთავია:
ეროვნული ურთიერთობები და გადასახლების საკითხები.
აფხაზეთში მცხოვრებ ნაცუმცირესობებად დასახელებულია:
სომხები, ბერძნები, ესტონელები, გერმანელები, სვანები, ლაზები და
უკრაინელები. ამ ეროვნებების პოლიტიკური გააქტიურებისთვის
მუშაობდნენ: ცაკი, კომკავშირი, მუშათა და გლეხთა ორგანიზაცია,
საოლქო კომიტეტის ბიურო და განათლების სახალხო კომისარიატი.
დასახელებული ორგანოების მიერ შემუშავებული 11 პუნქტიდან
მხოლოდ
ერთში
იყო
მითითებული,
რომ
იქმნებოდა
სპეციალურისაბჭო უმცირესობათა კულტურულ-საგანმანათლებლო
მომსახურებისათვის.
დოკუმენტის პირველ აბზაცში ნათქვამია, რომ: „აფხაზეთის
პარტიული ორგანიზაციის რიგმა დადგენილებამ და საქართველოს
კპ(ბ) ცკ-ს რეზოლუციამ ხაზი გაუსვეს აფხაზეთში ნაცუმცირესობათა,
განსაკუთრებით კი ყველაზე ჩამორჩენილ ნაცუმცირესობებს
(ბერძნებს, ლაზებს, სვანებსა და სხვ.) შორის მუშაობის სუსტად
დაყენებას
და
ნაცუმცირესობებში
სპეციალური
მუშაობის
აუცილებლობას. საამისოდ საოლქო კომიტეტშიგამოყოფილ იქნა
სპეციალური მუშაკი".
ტექსტში
საბჭოთა
პერიოდში
შუღლის
გამღვივებელ
ფაქტორებად დასახელებულია აფხაზი თავადებისა და კულაკების
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მიერ ეროვნული უთანხმოების გაღვივებისთვის ხელის შეწყობა,
აგრეთვე: „უმცირესი შეუსაბამობები და არასწორი [ქმედებები], ანდა
უყურადღებო
დამოკიდებულება,
ადმინისტრაციული
და
სასამართლო ორგანოების მხრიდან დაშვებული ზოგი მარცხი
[промах], საჩივრისადმი მცირედი უყურადღებობა, შევიწროება
ნაცუმრავლესობის
მხრიდან“.დაპირისპირების
მაგალითებად
დასახელებულია უთანხმოება ბერძნებსა და სომხებს შორის,
აფხაზებსა და სომხებს შორის, ნაცუმრავლესობის მიერ ბერძნებისა
და რუსების ცემის ფაქტი და ქართველი შონიას მიერ ბერძნების
გადასახლების მოთხოვნა. ამ კონფლიქტებიდან მასობრივი
ელფერისა ჩანს დაპირისპირება ბერძნებსა და სომხებს შორის,
აფხაზებსა და სომხებს შორის.
ჩვენ მიერ მოძიებული საარქივო მასალით დასტურდება, რომ
სისტემას ნებისმიერი ეთნიკური ჯგუფი მხოლოდ სამანიპულაციო
მასალად და მორჩილი, ზომბირებული მოქალაქეების ჯგუფად
გადასაქცევად ესაჭიროებოდა. ჩვენს მოსაზრებას ადასტურებს ამავე
დოკუმენტში
აღნიშნული
შემდეგი
წინადადება,
კერძოდ:
„ნაცუმცირესობებით
დასახლებულ
რაიონებში
პარტიული
უჯრედებსა და პარტიულ მუშაკთა კადრებს დიდი მნიშვნელობა
აქვთ, ვინაიდან აქ არ არის საჭირო, საქმით განხორციელდეს პარტიის
ეროვნული პოლიტიკა, რომელიც განსაკუთრებით რთულია
აფხაზეთის პირობებში“.

Sofiko Tchaava

Sokhumi State University

ONE ARCHIVAL DOCUMENT ON ETHNIC AND
LINGUISTIC ISSUES
OF DIASPORAS IN ABKHAZIA
The Fund of the Central Executive Committee of the National Archives
of Georgia [NAG, F. 284, or. 1, 1927, N 640: 130] contains noteworthy
document titled "Party Work in the National Minority", describing the
ethnic, linguistic, cultural and religious situation of the diasporas in
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Abkhazia from 1927 to 1930. The first section lists the functions and
responsibilities of structures established for different ethnic groups in
Abkhazia and their leaders. The second and third sub-paragraphsss are:
National Relations and Resettlement Issues.
The national minorities living in Abkhazia are: the Armenians,
Greeks, Estonians, Germans, Svan, Laz and Ukrainians.The first
paragraph of the document states that: "A number of resolutions by the
Abkhaz party organization and the resolution of the CC of CP(B) of
Georgia emphasized the weak establishment of work among ethnic
minorities, especially the most backward national minorities (Greeks,
Laz, Svan etc.) and the need for special work in national minorities.
Therefore, a 'special worker' was assigned to the district committee.
The text illustrates the incitement of Abkhaz princes and Kulaks to
stir up national disagreement as a cause of hostility in the Soviet period,
also: “Minor inconsistencies and inaccuracies, or careless attitudes, some
failures [промах] by administrative and judicial authorities, minor
neglect of complaint, harassment by national majority”. Examples of the
controversy are the disagreements between the Greeks and the
Armenians, Abkhazians and Armenians, beatings of Greeks and
Russians by the National Majority and demand of exile of Greeks by
Georgian Shonia. From these conflicts there is a mass confrontation
between the Greeks and the Armenians, the Abkhaz and the
Armenians.
The archive material we find proves that the system needed any
ethnic group only for the purposes to make a manipulative material and
a group of obedient, zombified citizens.
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ეკა ჭყოიძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმი ზოგადბერძნულ კონტექსტში
საქართველოს გასაბჭოებამდე
1916 წლის აპრილში, პირველი მსოფლიო ომის დროს, რუსეთის
სამხედრო შენაერთების მიერ ტრაპიზონის დაკავება იმპერიის ერთერთი მნიშნელოვანი გამარჯვება იყო. ამას შედეგად მოჰყვა ქალაქის
თურქი მმართველის, მეჰმედ ჯემალ აზმე ბეის მიერ (ტრაპიზონის
მმართველი 1914-1922 წლებში) ქალაქისგადაცემა მიტროპოლიტ
ქრისანთოსისთვის. ამგვარად, ქალაქის და რეგიონის მმართველობა
გადავიდა მაშინდელი მსოფლიოს მიერ კანონიერად აღიარებული
„ტრაპიზონის დროებითი მთავრობის“ ხელში. შემდგომი ორი წლის
განმავლობაში
რეგიონში
სიმშვიდემ
დაისადგურა,
მაგრამ
მდგომარეობა შეიცვალა ბოლშევიკების გამარჯვების შემდეგ, რადგან
რუსეთის ჯარმა დატოვა ტრაპიზონი ეტაპობრივად 1917 წლის
ნოემბრიდან მომდევნო წლის იანვრამდე და ქალაქი ისევ მოექცა
თურქების ხელში 1918 წლის თებერვლიდან. შემდგომ პერიოდში
განვითარებული მოვლენები თურქეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები
მართლმადიდებელი ბერძნების გენოციდით დასრულდა, რომლის
მწვერვალიც 1922-1923 წწ. იყო და „მცირე აზიის კატასტროფის“
სახელითაა ცნობილი. ამან გამოიწვია თურქეთიდან ბერძნების
ლტოლვილებად
ქცევა.
გარკვეული
რაოდენობა
მოაწყდა
საქართველოს
შავიზღვისპირეთსაც.
ამ
რეგიონიდან
მათი
საბერძნეთში გადაყვანის ოპერაცია რამდენიმე წელი გაგრძელდა და
ბოლო პერიოდის კვლევებში ეს საკითხები საკმაოდ კარგადაა
დამუშავებული.
შედარებით
შეუსწავლელია
მცირეაზიის
კატასტროფამდე და თვით ტრაპიზონის რუსების მიერ აღებამდე
ოსმალეთის შავიზღვისპირეთის ბერძნების ინტენსიური კონტაქტები
ბათუმთან. განსაკუთრებით მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან
გააქტიურდა პონტოს რეგიონის ბერძნების მცდელობა პონტო
თურქეთს გამოჰყოფოდა ან როგორც დამოუკიდებელი პოლიტიკური
ერთეული ან საბერძნეთის შემადგენლობაში. ამ მოძრაობას
ბერძნული
დიასპორის
ბევრი
წარმომადგენელი
შეურთდა.
საგულისხმოა, რომ ამ პერიოდში არაერთი ბერძენი პონტოდან
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ირჩევს სწორედ ბათუმს, რომ იქიდან წარმართოს და კოორდინაცია
გაუწიოს პონტოს დამოუკიდებლობისკენ მიმართულ ქმედებებს.
სწორედ ამ მიზნით ბათუმში არაერთი ბერძნული გაზეთი
გამოდიოდა, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ტრაპიზონელი მდიდარი
ბერძენი მეწარმეები აფინანსებდნენ. ბათუმი, როგორც პონტოს
განმათავისუფლებელიმოძრაობის ერთ-ერთი ცენტრი, საერთოდ არ
არის შესწავლილი არც ქართულ სამეცნიერო წრეების მიერ და არც
ბერძნულის (რამდენიმე ბერძნულ პუბლიკაციაშია მხოლოდ
გაკვრით ნახსენები). სწორედ ამ სიცარიელის ამოვსების ერთგვარი
მცდელობა იქნება წინამდებარე მოხსენება. მთავარ წყაროდ
გამოვიყენებთ ბათუმში მოღვაწე პონტოს დამოუკიდებლობის
აქტივისტების მემუარებსა და პუბლიკაციებს, რომლებიც ამ
პერიოდის ბათუმზე საგულისხმო ცნობებს გვაწვდიან.

Eka Tchkoidze

Ilia State University

BATUMI’S INTER-HELLENIC CONTEXT BEFORE
THE SOVIETIZATION OF GEORGIA
In 1916, during WW1 Trebizond/Trabzon’s invasion was one of the
great achievements of imperial Russian army. As its result, Cemal Azmi,
the governor of Trabzon Vilayet (in 1914-1922) granted his position to
the Archbishop Chrysanthus (the Metropolitan of the city at that
period). Thus, the “Interim Government of Trabzon” was created. It was
recognized by official authorities worldwide. During next two years the
situation in the region was stabilized. It changed rapidly after the
October Revolution; then the Russian army left Trabzon gradually
between November 1917 and January 1918. So, the Turks took again
control over the city since February 1918. Shortly afterwards started a
genocide of the Greek population of Turkey, which was culminated in
1922-1923. It is known in history as theAsia Minor Catastrophe. As its
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result, thousands of Greek refugees were forced to leave their houses.
Part of them found interim asylum in the Black sea regions of Georgia.
It took several years to move them to Greece. It is one of the topics
well-investigated in recent studies. A little is known about intensive
contacts of the Pontic Greeks (especially of Trabzon region) with
Batumi before 1916.
In the beginning of the 20th century there was an active movement
to create an independent Pontic Republic or to add Pontos region to
Greece. This movement was supported by many members of Greek
diaspora. It is not accidental that many Pontic Greeks chose Batumi to
move there and to coordinate their activities for Pontos independence.
As a consequence, at that period many Greek newspapers were
published in Batumi. They were sponsored by rich Greek entrepreneurs
of Trabzon. Batumi as a center of Greek national liberation movement is
little investigated. The current paper will deal with this aspect having as
main sources memoires and publications of some Pontic Greeks, who
lived in Batumi at that period and provided us with important
information about it.
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ელენე ჯაველიძე

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სეკულარიზმისა და პოლიტიკური ისლამის
კულტურული მარკერები
ორჰან ფამუქის რომანში „თოვლი“
ორჰან ფამუქმა რომანი „თოვლი“ შეაფასა როგორც მისი
ერთადერთი პოლიტიკური რომანი.
მწერალი რომანშ იაღწერს
ისლამის აღორძინებას თურქულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
„თოვლში“თანამედროვე
თურქეთში
არსებული
ისლამის
მრავალპლანური დისკურსია წარმოდგენილი. ამ კრიტიკული
საკითხის საფუძველში ქალის თავსაბურავი და თვითმკვლელობა
ძევს. მოდერნიზაციის თეორეტიკოსების მიერ ისლამური და
დასავლური ცხოვრების სტილის ერთმანეთთან შეპირისპირებისთვის უმთავრესად გამოყენებული ძირძველი წყვილები:
‘ტრადიცია და თანამედროვეობა’, ‘განუვითარებლობა და პროგრესი’,
მწერლის ხედვით, პოლიტიკური ისლამის თანამედროვე მოვლენის
განმარტებისთვის სრულიად არასაკმარისია.
რომანში
წარმოდგენილია
სხვადასხვა
პოლიტიკური
ორიენტაციის მქონე უამრავი პროტაგონისტი. მთავარი ინტრიგა, რა
თქმა უნდა, ლოკალური გადატრიალებაა, რომელიც სეკულარისტი
მსახიობის
მიერ
არის
განხორციელებული.
აქ
აგრეთვე
წარმოდგენილია
მოკრძალებული
პოეტი
კას
ტრაგიკული
სიყვარულის ისტორია. რომანში ნათლად არის გამოკვეთილი
აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დიქოტომია, ტექსტი შეიცავს
მრავალ სპეკულაციურ მსჯელობას იმაზე, რომ
თურქეთს
განსაკუთრებული გზა აქვს. რომანში ეს „გზა“ გამოკვეთილია, ეს არის
ისლამისტების გამარჯვება არჩევნებში, სწორედ ამის პასუხია
„თეატრალური“ გადატრიალება, რომელიც ქვეყანაში მომხდარი
სამხედრო გადატრიალებების პაროდიას წარმოადგენს. გოგონათა
თვითმკვლელობებიც
პროვინციული
ქალაქის
ატმოსფეროს
უკიდურესად ამძიმებს. რომანის არსი ფართოდ სცდება ლოკალურ
კონტექსტს, დახატული სურათი და ატმოსფერო ონტოლოგიურ
ღირებულებას იძენს.
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„თოვლში“
თეოლოგიის
ძირითადი
საკითხები,
ისეთი
როგორიცაა ღმერთის არსებობა, ასევე ათეიზმის შედეგები,
წარმოუდგენელი
პირდაპირობით
განიხილება.
მწერალი
რელიგიური საკითხების სერიოზულ ფორმულირებას ანგრევს,
იყენებს
განსხვავებულ
სტრატეგიებს,
ისეთს
როგორიცაა
ფსიქოლოგიური
რეალიზმი,
ინტერტექსტუალობა,
პაროდია,
ირონია.
რელატივიზმი,
რომელიც
პოსტმოდერნიზმის
ფუნდამენტური მახასიათებელია, ნათლად ჩანს ორჰან ფამუქის
რომანში „თოვლი“.
რომანის თხრობა ფოკუსირებულია პერსონაჟთა მრალხმიან
სამყაროზე. მოკამათე და დიალოგში შესული მსოფლმხედველობები
დიამეტრულად საპირისპიროა, სწორედ ისინი აყალიბებენ თხრობის
რთულ ქსოვილს. ორეულის, დუბლის მოტივი რომანის კიდევ ერთი
გამჭოლი მოტივია. ნაწარმოების მეტატექსტური ფენა რომანში
სხვადასხვა ისტორიისა და მოვლენისგან შედგება. ორჰან ფამუქის
„თოვლში“ პოსტმოდერნისტული სტილის ძირითადი პრინციპების
გამოყოფა
შესაძლებელია, ეს არის: ინტერტექსტუალობა,
დიალოგიზმი, პრინციპული ფრაგმენტარიზმი, ჩანაცვლება, ჩვეული
ჟანრების შეჯვარება (ჰიბრიდიზაცია), დისკრეტულობა, პლურალიზმი, თამაში, პაროდია. ტექსტის მრავალდონიანი ორგანიზაცია
მჭიდროდ არის დაკავშირებული ინტერტექსტუალობასთან, უფრო
სწორად, მის ისეთ გამოხატულებებთან როგორიცაა ციტირება და
თვითციტირება. განსაკუთრებული აღნიშნვის ღირსია ის ფაქტი,
რომ „თოვლი“ ორჰან ფამუქის ყველაზე ინტერტექსტუალური
ნაწარმოებია.

Elene Javelidze

G.Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

CULTURAL MARKERS OF SECULARISM AND POLITICAL
ISLAM IN ORHAN PAMUK’S NOVEL SNOW
Orhan Pamuk characterized the novel Snow as his only political
novel.The writer describes therevival of Islam in Turkish politics in his
novel .Snow explores the multifaceted discourse on Islam in present-day
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Turkish society. At the core of this contested issue stands women’s
headscarf and suicide. The old binaries of ‘tradition’ and ‘modernity,’
‘backwardness’ and ‘progress,’ applied to Islamic versus Western modes of
living and employed primarily by theorists of modernization, according to
the writer, prove insufficient to explain the phenomenon of Political Islam.
In Snow a whole kaleidoscope of characters of various political
orientations is presented. The main intrigue of the novel is, of course,
the local coup d'état carried out by the actor secularist. The tragic love
story of the shy poet Ka is also presented here. The dichotomy of East
and West is present in the novel, the text is richly filled with
speculative talk about the special path of Turkey. In the novel, such a
“path” is indicated, it is the victory of the Islamists in the elections,
answer to this phenomenon is the “theatrical” coup, which is a parody
of the military coups taking place in the country. Of course, and the
suicide of girls clearly injects the atmosphere of a provincial town. In a
broad context, the essence of the novel goes beyond the local context;
the picture takes ontological significance.
In Snow the main issues of theology, such as the existence of God,
and the results of atheism, are considered to be incredibly
straightforward. The writer breaks down the serious formulation of
religious issues, using different strategies, such as psychological realism,
intertxtualism, parody, irony. Relativism, which is a fundamental
feature of postmodernism, is clearly seen in the novel "Snow" by Orhan
Pamuk.The way of narration in the novel is focused on the manyvoiced world of characters. Arguing and entering into a dialogue point
of view are diametrically opposed, and they organize a complex fabric of
narration. The motive of the double, duplication is another through
motive of the novel. The meta-text layer of the work arises from various
stories and phenomena occurring in the novel. In the work of Orhan
Pamuk, one can single out the basic principles of the postmodern style:
intertextuality, dialogism, fundamental fragmentation, mixing, crossing
traditional genres (hybridization), discreteness, pluralism, game,
parody.The multi-level organization of the text is closely related to the
intertextuality, or rather, with such expressions as quoting and selfciting. Snow is the most intertextual novel by Orhan Pamuk.
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ნინო ჯაველიძე

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კათოლიკური სიმბოლო საქართველოს სამეფოს
დროშაზე(?!)
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომებში (XIV-VX)
2018 წ. დაიბეჭდა მკვლევარ ციალა ღვაბერიძის სტატია „ერთიანი
საქართველოს სამეფოს სახელმწიფო დროშის შესახებ.“ ავტორის
თქმით, „საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფოს ხუთჯვრიანი
ალამი ცხრაასი წლისაა“(?!).
ქართული დროშათმცოდნეობის შესახებ ცნობები გვხვდება
არაერთ ქართულ და უცხოენოვან (აღმოსავლური, რუსული,
სომხური, დასავლეთევროპული) ისტორიულ წყაროში. ამას გარდა
ხელთ გვაქვს მკვლევართა აღწერილობა იმ დროშებისა, რომლებიც
მათ უნახავთ და აწ დაკარგულია, და ბოლოს, შემორჩენილია
არაერთი ქართული დროშა, საიდანაც ცხადდება, რომ ფეოდალურ
საქართველოში დროშათა ალმებზე უპირველესად და უმეტესწილად
გამოსახავდნენ წმ. გიორგის ხატს.
ქართული დროშათმცოდნეობის ისტორიიდან არ დასტურდება,
რომ ფეოდალურ საქართველოში რომელიმე დანიშნულების ან რაიმე
სახეობის დროშაზე გამოსახული იყო „ხუთჯვრიანი“ სიმბოლო.
მკვლევარი ც. ღვაბერიძე პრობლემას განიხილავს ქართული
ნუმიზმატიკური მასალის მოშველიებით, რომელთაგან რამდენიმე
მონეტაზე გამოსახულია „ხუთჯვრიანი“ სიმბოლო. ცნობილი ფაქტია,
რომ საქართველოს ყველა მმართველი საკუთარ მონეტებს ჭრიდა
უცხო ქვეყნების ფულის ნიმუშების მიხედვით. თუკი ეს ასეა, მაშინ
XIII ს-ის ქართულ მონეტებზე გაჩენილი „ხუთჯვრიანი“ ნიშნის
კვალი სხვა სახელმწიფოთა ნუმიზმატიკურ სფეროში უნდა ვეძიოთ.
მართლაც, ევროპული ქვეყნების (გერმანია, უნგრეთი, ჩეხეთი,
ინგლისი) სამონეტო სფეროში ეს სიმბოლო გაცილებით ადრეულ
საუკუნეებში (X ს) აღინუსხება, ვიდრე იგი ჩნდება XIII ს-ის ქართულ
მონეტებზე. ამას გარდა, „ხუთჯვრიანი“ ნიშნის მქონე მონეტების
ემისია ხდებოდა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მახლობელი
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აღმოსავლეთის ქვეყნებშიც (იერუსალიმის სამეფო, ანტიოქია,
კვიპროსი, კილიკიის სომხეთი, ბიზანტია).
ამრიგად,
ამ
მონეტების
შედარებითი
ანალიზითაც
დასტურდება, რომ „ხუთჯვრიანი“ ნიშანი არ იყო ქართული
წარმომავლობის სიმბოლო და იგი ჩვეული გახლდათ XI-XV სს-ის
წინა აზიის ქრისტეანულ სამეფოთა მონეტებისთვისაც.

Nino Javelidze

G.Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

CATHOLIC SYMBOL ON THE GEORGIAN
KINGDOM'S FLAG (?!)
In the Transactions of the Institute of History and Ethnology (XIV-XV,
2018) there is an article of Tsiala Gvaberidze “Concerning the Flag of
the United Georgian Kingdom”. According to the author, the five
crosses State flag of Georgian Republic is nine hundred years old (?!).
There is repeatedly information about Georgian and foreign (in the
East, Russian, Armenian, West European) flags in historical sources.
Besides of these, there are some descriptions of flags which
unfortunately lost up to the present. At last, there are flags of feudal
Georgia, with St. George’s image.
It is not confirmed the existence of Feudal Georgian flag with five
cross symbol.
Tsiala Gvaberidze investigates this problem based on the
numismatic materials, among which are only some coins with the five
cross symbol. It is well known, that every ruler of Georgia introduced
into practice his own coin, analogous to foreign countries pattern. That
is why we have to find the five cross symbol analogs on the Georgian
coins of 13th in other countries. In reality, five cross symbol on
European (Germany, Hungary, Czechia, England…) monetary unit
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existed earlier (from 10th century), then it appeared on Georgian coins
of 13th century. Besides of these, the issue of coins with five cross
symbol occurred not only in Georgia, but in other countries of the
Middle East (Jerusalem Kingdom, Antioch, Cyprus, Cilicia, Byzantium).
Thus, using the comparative method of inquiry of these coins, it is
proved, that five cross symbol was not the symbol of Georgian origin, it
was the usual symbol of the coins 11th-15th centuries of the Western
Asia's Christian kingdoms.
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მრგვალი მაგიდა
პროექტის „დოკუმენტები საქართველოს შესახებ ირანის
არქივებსა და ბიბლიოთეკებში“ განხორციელების წინასწარი
შედეგები
(ორგანიზებულია შოთა რუსთაველის ეროვნულ ი სამეცნიერო
ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის № FR 18-7653
ფარგლებში)

Round-Table
“Documents about Georgia in the Archives and Libraries of Iran” –
Preliminary Results of the Implication of the Project (organized in
the frame of the Project № FR 18-7653 supported by Shota Rustaveli
National Scientific Foundation)

გრიგოლ ბერაძე, თამაზ აბაშიძე

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეჩვიდმეტე საუკუნის რამდენიმე სპარსული
ისტორიული დოკუმენტის შესახებ
მოხსენებაში გვინდა წარმოვადგინოთ და მოკლედ განვიხილოთ
სეფიანთა ეპოქის ირანის სამხედრო-პოლიტიკურ ასპარეზზე
აღზევებული ქართული წარმომავლობის ღოლამების ცხოვრებამოღვაწეობასთან
დაკავშირებული
რამდენიმე
სპარსული
ისტორიული დოკუმენტი. სახელდობრ, განხილული იქნება
უკანასკნელ წლებში ირანში გამოქვეყნებული მეჩვიდმეტე საუკუნის
ადრე უცნობი შემდეგი დოკუმენტები:
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1. შაჰ ‘აბას I-ის (1587-1629) სამი ბრძანებულება, რომლებიც
ჰიჯრის 1033 წლის ჯუმადა I-ით (=1624 წლის თებერვალ-მარტი) და
1036 წლის შავალით (=1627 წლის ივნის-ივლისი) თარიღდება.
დოკუმენტების შინაარსი ეხება ირანში ინგლისელთა სავაჭრო
საქმიანობის კონკრეტულ ასპექტებს და გვიჩვენებს მათი საქმიანობის
კონტროლისა
და
წარმოქმნილი
პრობლემების
დროულად
მოგვარების საქმეში ძლიერი და გავლენიანი ქართველი ღოლამის,
ფარსის, ლარის, ქუჰგილუიეს და ბაჰრეინის ბეგლარბეგის იმამყული
ხანის (უნდილაძის; გარდ. 1632 წ.)ექსკლუზიურ როლსა და
უფლებამოსილებას.
2.
ზემოხსენებული
იმამყული
ხანის
სამირაყამი,
რომლებიცჰიჯრის 1039 წლის საფარის და რაბი‘ I-ის თვეებით (=1629
წლის სექტემბერ-ნოემბერი) თარიღდება და ასევე უცხოელ ვაჭართა
საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებს ეხება.
3. შაჰ სეფი I-ის (1629-1642) ბრძანებულება, რომლის ადრესატია
ავტორიტეტული ღოლამი, არაბული ერაყის (‘ერაყ-ე ‘არაბი) და
ჰამადანის ბეგლარბეგი და ნაჯაფის ყურჩიების მეთაური (ყურჩიბაში) სეფიყული ხანი (მირიმანიძე; გარდ. 1631 წ.;, იგი ასევე
ატარებდა სახელს „შირ-‘ალი“, რომელიც მას დაარქვა შაჰ ‘აბას I-მა).
ამ ბრძანებულების თანახმად, სეფიანი მბრძანებელი ავალდებულებს
სეფიყული ხანს, რომ მან თავისი ქალიშვილი დაუყოვნებლივ
წარგზავნოს შაჰის სასახლეში, რათა ის ცოლად შერთონ ჰაიდარ ბეგს,
ცნობილი ყიზილბაში სეფაჰსალარის, ვაქილისა და იშიქ-აყასი-ბაშის
ზეინალ ხან შამლუს (გარდ. 1630 წ.) ვაჟიშვილს. ბრძანებულების
შინაარსი მეტყველებს შაჰის გადაწყვეტილებაზე, რომ ერთმანეთთან
დაპირისპირებული ეს ორი მაღალჩინოსანი (ანუ სეფიყული ხანი და
ზეინალ ხან შამლუ) აუცილებლად უნდა შეურიგდნენ ერთმანეთს და
დამოყვრდნენ შვილთა დაქორწინების გზით. მართალია, ამ
დოკუმენტის ჩვენამდე მოღწეულ ასლში კონკრეტული თარიღი არ
არის მითითებული, მაგრამ შაჰის ბრძანებულება გაცემული უნდა
იყოს 1629-1630 წლების მიჯნაზე, ჰიჯრის 1039 წლის ზულ-ჰიჯას
თვის 6 რიცხვში (=1630 წლის 17 ივლისი) ზეინალ ხანის სიკვდილით
დასჯამდე რამდენიმე თვით ადრე.
განსახილველი
სპარსული
დოკუმენტების
დედნებს,
სამწუხაროდ, ჩვენამდე არ მოუღწევია, შემორჩენილია მხოლოდ მათი
ასლები. ეს ასლები ნიმუშების სახით
ჩართულია სეფიანთა
პერიოდის დოკუმენტებისა და წერილების კრებულებში, რომელთა
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ხელნაწერები ინახება ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბოდლეს
ბიბლიოთეკაში (ჩვენს მიერ პირველ და მეორე პუნქტებში
მითითებული
დოკუმენტები)
და
ავსტრიის
ეროვნულ
ბიბლიოთეკაში ქ. ვენაში (მესამე პუნქტში მითითებული
დოკუმენტი). აქამდე უცნობი ამ დოკუმენტების (ასლების) ტექსტები
უკანასკნელ წლებში გამოაქვეყნეს ირანელმა მეცნიერებმა პროფ.
ირაჯ აფშარმა და პროფ. მოჰსენ ბაჰრამნეჟადმა, რომელთა
პუბლიკაციებს ჩვენ გავეცანით შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კვლევითი პროექტის „დოკუმენტები
საქართველოს შესახებ ირანის არქივებსა და ბიბლიოთეკებში“
ფარგლებში
2019
წლის
აპრილ-მაისში
ირანის
ისლამურ
რესპუბლიკაში სამეცნიერო მივლინების დროს.

Grigol Beradze, Tamaz Abashidze

G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

ON SOME PERSIAN HISTORICAL DOCUMENTS OF THE
SEVENTEENTH CENTURY
In this paper, we would like to present and briefly discuss some Persian
historical documents related to the life and activities of the royal
gholāms (gholāmān-e khāṣṣe-ye sharīfe) of Georgian origin, who played
an active role in the military and political arena of Iran during the
Safavid period. Reference is, in particular, to the following previously
unknown documents of the seventeenth century published in Iran in
recent years:
1. Three royal decrees of Shah ‘Abbas I (r. 1587-1629), dated
Jumada I of 1033 AH (= February-March, 1624 AD) and Shawwal of
1036 AH (= June-July, 1627 AD). The content of these documents
concerns some aspects of the trade activities of the English in the south
of Iran and testifies to the exclusive role of the powerful Georgian
gholām, the governor-general (beglarbegī) of Fars, Lar, Kuhgiluye and
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Bahrain Imamquli Khan (Undiladze; d. 1632) in the control of foreign
merchants and timely resolution of the problems.
2. Three edicts (raqam) of the above-mentioned Imamquli Khan,
dated Rabi‘ I and Safar of 1039 AH (= September-November, 1629 AD),
and relating also to the activities of foreign merchants.
3. The royal decree of Shah Safi I (r. 1629-1642) addressed to the
authoritative gholām Safiquli Khan (Mirimanidze; d. 1631 AD) ̶ the
governor-general (beglarbegī) of Arabian Iraq (‘Erāq-e ‘Arabī) and
Hamadan, and commander of qūrchīs (qūrchī-bāshī) of Najaf, who also
bore the name “Shir-"Ali”, given to him by Shah 'Abbas I. According to
this decree, the Safavid ruler obliges Safiquli Khan to send his daughter
immediately to the royal palace in order to marry her to Haydar Beg, a
son of the renowned Qizilbash military commander-in-chief
(sepahsālār), regent (vakīl) and master of ceremony (īshīk-āqāsī-bāshī)
Zaynal Khan Shamlu (d. 1630 AD). The content of the document
indicates the shah's decision that the above two opposing dignitaries
(i.e, Safiquli Khan and Zaynal Khan Shamlu) must make peace with
each other and become relatives by the marriage of their children.
Although the extant copy of this document does not indicate a specific
date, the royal decree must be issued at the turn of 1629-1630 AD, a few
months before the execution of Zaynal Khan Shamluon 6 Zu'l-Hijja of
1039 AH (= 17 July, 1630 AD).
The originals of the above Persian documents, unfortunately, have
not been preserved. Only copies of them have survived, which are
included in collections of documents and letters of the Safavid period,
kept in the Bodleian Library of the University of Oxford(documents
referred to in paragraphs 1 and 2) and in the Austrian National Library
in Vienna (document referred to in paragraph 3). The texts of these
previously unknown historical documents (copies) were published in
recent years by the Iranian scholars Prof. Iraj Afshar and Prof. Mohsen
Bahramnejad.We got acquainted with their publications during our visit
to Islamic Republic of Iran in April-May 2019 in the framework of the
research project “Documents about Georgia in the Archives and
Libraries of Iran” funded by the Shota Rustaveli National Science
Foundation.
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თამარ ლეკვეიშვილი

გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰიროტაკე მაედა

ტოკიოს მეტროპოლიტენის ინივერსიტეტი

ცნობები საქართველოს შესახებ ფაზლი ბეგ ხუზანი
ესფაჰანის თხზულებაში
ფაზლი ბეგ ხუზანი ესფაჰანის XVII საუკუნის სპასრული წყარო
შაჰ აბას I-ის მმართველობის პერიოდის შესახებ, რამდენიმე წლის
წინ, დიდი ბრიტანეთში, კემბრიჯის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში
მოიძია ბრიტანელმა ორიენტალისტმა პროფ. ჩარლზ მელვილმა.
თხზულება წარმოადგენს ფაზლის დაკარგულად მიჩნეული
ქრონიკის ‘აფზათ ათ-თავარიხის’ (‘მშვენიერი ისტორია’) მესამე
ნაწილს,
სადაც
ვრცლად
არის
მოთხრობილი
შაჰ-აბასის
მმართველობის ხანაში მომხდარი პოლიტიკური ამბები და მასში
განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა საქართველოს.
ჩვენ უკვე გვქონდა შესაძლებლობა, გვესაუბრა ამ ახალ წყაროზე
და ამჟამადაც ვაგრძელებთ მუშაობას, ახლა უკვე მის ქართულად
თარგმანსა და სამეცნიერო შესწავლაზე.
მოხსენებაში წარმოდგენილია ფაზლის ერთ-ერთი, სამეცნიერო
საზოგადოებისთვის ჯერ კიდევ უცნობი ინფორმაცია. კერძოდ,
ყორჩიღა ხანის საქართველოში ლაშქრობისა და მისი მკვლელობის
შესახებ.

151

Tamar Lekveisvili

G.Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

Hirotake Maeda

Tokyo Metropolitan University

INFORMATION ABOUT GEORGIA IN FAZLI BEG
KHUZANI ISFAHANI’S WORK
Fazli Beg Khuzani Isfahani’s 17th century Iranian chronicle about
the reign of Shah ‘Abbas I (1587-1629), was found some years ago, in
UK, at Cambridge university library by British orientalist, professor
Charles Melvile.
The narration is the third part of Fazli's lost chronicle, ‘Afzal-alTavarikh’ (‘The Wonderful History’), where the political stories of Shah
Abbas's reign are extensively narrated and an important part of it is
dedicated to Georgia.
We have already had the opportunity to talk about this new
source, and we are still continuing to work on its Georgian translation
and study.
In the paper Fazli’s still unexplored information concerning
Qochigha khan’s invasions in Georgia and his murder is presented.

152

ნიკოლოზ ნახუცრიშვილი

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გუდარზ რაშთიანი

თეირანის უნივერსიტეტი

ახალი სპარსულენოვანი საარქივო მასალები და ცნობები
მაზანდარანში ქართველი თავადის მკვლელობის შესახებ
(1916 წ.)
1916 წელს ირანის მაზანდარანის პროვინციის სოფელ გორჯიმაჰალეში ადგილობრივი ქართველი მაცხოვრებლის მიერ მოკლული
იქნა თავადი მანველ კიკნაველიძე, რომლის ცხედარიც 1 წლის
შემდეგ ძმებმა გადმოასვენეს საქართველოში და დაკრძალეს
მშობლიურ სოფელ კიკნაველეთში. ეს ფაქტი ფართოდ გააშუქა
ჟურნალმა „თეატრი და ცხოვრება“. საქართველოსა და ირანში ძმები
კიკნაველიძეების მოღვაწეობას მიეძღვნა რამდენიმე პუბლიკაცია
უკვე საბჭოთა პერიოდში და საქართველოს დამოუკიდებლობის
აღდგენის შემდეგაც.
უკანასკნელ წლებამდე უცნობი იყო სპარსულენოვანი მასალა,
რომელიც ეხებოდა ამ მკვლელობას და მის მერე განვითარებულ
მოვლენებს. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამენციერო ფონდის
მიერ დაფინანსებული პროექტის („დოკუმენტები საქართველოს
შესახებ ირანის არქივებსა და ბიბლიოთეკებში“ FR-18-7653)
განხორციელების პირველ ეტაპზე მოძიებული იქნა რამდენიმე
საარქივო დოკუმენტი, რომელიც ახალი კუთხით წარმოაჩენს ძმები
კიკნაველიძეების მოღვაწეობის ირანულ პერიოდს. ზოგიერთ
დოკუმენტში მოხსენიებული არიან აგრეთვე სხვა ქართველებიც
(აკაკი ხოშტარია, თავადი ვაჩნაძე).
აღსანიშნავია, რომ მანველ კიკნაველიძის მკვლელობის ისტორია
აისახა გორჯი-მაჰალეს მცხოვრებთა ზეპირსიტყვიერებაში, ხოლო
უკანასკნელ წლებში ქართული წარმოშობის მაზანდარანელმა
ავტორებმა
ამ
თემაზე
დაწერეს
და
გამოაქვეყნეს
გამოკვლევები(აბდოლალი ჰეიდარი-გორჯი, ალიაქბარ ოჯაქე) და
რომანი (ალიაქბარ ქაზემი-გორჯი).
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Goodarz Rashtiani
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THE LATEST PERSIAN LANGUAGE MATERIALS AND
INFORMATION ON THE MURDER OF THE
GEORGIAN NOBLE IN MAZANDARAN (1916)
In 1916 the noble Manvel Kiknavelidze was murdered by local
Georgian villagers of Gorji-Mahalleh of the Mazandaran province of
Iran. A year later his brothers reburied his body in their native village
Kiknaveleti, Georgia. The fact was widely reviewed in the magazine
“Teatri da Tskhovreba.” The activities of the brothers Kiknavelidze in
Georgia and Iran have been the objective of several publications already
in Soviet period and after Georgian restoration of independence as well.
Until recently, Persian language materials concerning the murder
and its consequences have been unknown. At the first stage of
implementation of the project (Documents about Georgia in the
Archives and Libraries of Iran, FR-18-7653) financed by Shota Rustaveli
National Scientific Foundation of Georgia some archival documents
have been found which show Iranian period of activities of the brothers
Kiknavelidze in a different light. In certain materials some other
Georgians are mentioned (Akaki Khoshtaria, prince Vachnadze) too.
It’s worthy of note that the story of Kiknavelidze’s murder has
been reflected in oral traditions of the settlers of Gorji-Mahalleh and in
recent years Mazandaranian authors of Georgian origin have written
and published researches (Abdolali Heidari-Gorji, Ali-Akbar
Ojakeh)and a novel (Ali-Akbar Kazemi-Gorji).
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ნიკოლოზ ნახუცრიშვილი, გიორგი სანიკიძე, თამაზ აბაშიძე
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტის - „დოკუმენტები საქართველოს შესახებ ირანის
არქივებსა და ბიბლიოთეკებში“ განხორციელების
წინასწარი შედეგები
კვლევა მიმდინარეობს სხვადასხვა მიმართულებით და
ითვალისწინებს
დოკუმენტების,
ხელნაწერების,
ნარატიული
წყაროების, არტეფაქტების, ეპიგრაფიკული მასალის, სპარსულ ენაზე
არსებული გამოკვლევების მოძიებას, მოპოვებული მასალების
კლასიფიკაციას, თარგმნას და შესწავლას.
ირანში მივლინებების დროს გოლესთანის სასახლე-მუზეუმის
არქივში მოძიებულია 50-მდე დოკუმენტი, რომლებიც ასახავს ირანსაქართველოს ისტორიული ურთიერთობების სხვადასხვა ასპექტებს.
დამუშავების პროცესშია აკაკი ხოშტარიას პირადი არქივი
(არქივი საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას
გადასცა ირანულმა მხარემ, ბიბლიოთეკამ კი ჩვენს ჯგუფს მიმართა
ამ არქივის დამუშავების თხოვნით). არქივში არსებული სპარსული
და ინგლისური დოკუმენტების მიხედვით დგინდება ირანში
ხოშტარიას მოღვაწეობის არაერთი დღემდე უცნობი ფაქტი
(უპირველესად, ეს შეეხება სანავთობო კომპანია „რუპენტოს“,
რომლის მფლობელიც აკაკი ხოშტარია იყო).
დამყარდა კონტაქტი მე-19 ს-ის დასაწყისის ირანში მოღვაწე
ცნობილი რეფორმატორის, ეროვნებით ქართველი იუსეფ ხან გორჯის
შთამომავლებთან, რომლებმაც უკვე გადმოგვცეს იუსეფ ხან გორჯის
მოღვაწეობის ამსახველი დღემდე შეუსწავლელი საარქივო მასალები.
საარქივო
მასალების
გარდა,
მიმდინარეობს
მუშაობა
საქართველოში უცნობ ისტორიულ ნარატიულ წყაროებზე და
თანამედროვე გამოკვლევებზე, რომლებიც ირანელი და სხვა
უცხოელი კოლეგების დახმარებით მოვიპოვეთ.
მიმდინარეობს მუშაობა გოლესთანის სასახლეში ადრე
მოპოვებულ ფრანგი ფოტოგრაფის ჟან რაულის საქართველოსთან
დაკავშირებულ
უნიკალურ
ფოტომასალაზე
(პიროვნებების,
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ადგილების და ა.შ. დადგენა). წარმოდგენილი იქნება ასევე
ალექსანდრე ბატონიშვილის ნაკლებად ცნობილი ფრესკული
პორტრეტის ფოტოასლი და ახალი ინფორმაცია ამ პორტრეტის
შესახებ.

Nikoloz Nakhutrsrishvili, George Sanikidze, Tamaz Abashidze
G.Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

“DOCUMENTS ABOUT GEORGIA IN THE ARCHIVES AND
LIBRARIES OF IRAN”. PRELIMINARY RESULTS OF THE
IMPLICATION OF THE PROJECT
The study is carried out in various directions and includes classification,
translation and study of documents, manuscripts, epigraphy, primary
and secondary sources, and also different kind of artifacts.
During the business trips in Iran around 50 documents concerning
different aspects Iranian-Georgian interactions were discovered.
The study of the archive of Georgian businessmen and
philanthropist Akaki Khostaria is under way (The archive materials are
presented to the National Parliamentary Library of Georgia by the
Iranian side and the research group of the G. Tsereteli Institute of
Oriental studies were asked to work on the study of this archive). The
Persian and English documents preserved on this archive illuminate
several unknown aspects of activities of A. Khoshtaria in Iran (first of
all, this concerns the oil company ‘Rupento’ owned by A. Khoshtaria).
Contacts with descendants of the famous reformer of Georgian
origin of the beginning of the 19th c. Iusef Khan Gorji were established
and they already presented to the research group unknown archival
materials about activities of Iusef Khan Gorji.
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Besides archival materials, the work is conducted on the study of
primary narrative historical sources and research publication which
were obtained with the help of Iranian and other foreign colleagues.
The research work on the study of photos of the 19th c. French
photographer Jean Raoult, obtained early from the archive of Golestan
Palace-Museum is also under way (identification of persons, places,
etc.). The photocopy of the less-known portrait of the Prince Alexander
Bagrationi and information about this portrait will be also presented.
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MAJD AL-SALTANEH AFSHAR:
SHAKY IN POLITICS, CONFUSION IN CULTURE
Jamshid Ardeshir Afshar, known as Majd-al-Saltaneh, is an important
figure in the northwestern history of Iran in the late decades of the
Qajar dynasty. The personal and political life of Majd-al-Saltaneh is full
of inconsistency, change of position and instability. These
contradictions can be seen in the history of his political activity, in a
way that he is a Qajar ruler in Urmia, at another time, during the
occupation of Azerbaijan by the Ottomans he was elected as governorof
Tabriz. At another time, he applied to the British Embassyfor asylum ad
some years later arrested by the British army. He spent some time in
exile in Tbilisi before 1917 revolution, and once he is seeking asylum
from the newly established Soviet government! He was wanted by
Britain in the last years of his political life for the slaughter of Christians
and Assyrians but at the end of his life, by insistence of British embassy
in Tehran, Iranian government provides lifelong rights for him. This
part mostly is based on Iranian archival documents.
Majd-al-Saltaneh has left five books in various subjects. In these
works, he also presented numerous and contradictory ideas. In this
paper will be discussed his intellectual life and his books especially
Tbilisi travelogue (1894) and History of Ottoman invasions to Iran
(manuscript - 1907).
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გიორგი სანიკიძე, თამარ ლეკვეიშვილი

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკაკი ხოშტარიას მოღვაწეობა ირანში - ‘რუპენტოს’ საქმე
(ახლადაღმოჩენილი საარქივო მასალების მიხედვით)
მოხსენებაში განხილული ბიზნესმენისა და ფილანთროპის,
პირველი ქართველი მილიონერის აკაკი ხოშტარიას მოღვაწეობა
ჩრდილოეთ ირანში. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული
ხოშტარიას მიერ დაარსებული სანავთობო კომპანია ‘რუპენტოსთან’
დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხების შესწავლაზე. ‘რუპენტო’
წარმოადგენდა ქართველების მიერ ოდესმე დაარსებულ ფინანსურად
ყველაზე მძლავრ კომპანიას.
‘რუპენტოს’ გარშემო შექმნილი დაძაბულობა განსაკუთრებულ
ყურადღებას იმსახურებს და ჩვენი აზრით, წარმოადგენს ირანის
პირველ სანავთობო კრიზისს (გაცილებით უფრო ადრე იმ
კრიზისამდე, რომელსაც 1953 წლის სახელმწიფო გადატრიალება
მოჰყვა). ამ კრიზისში ჩართულნი იყვნენ ირანი, დიდი ბრიტანეთი,
საბჭოთა რუსეთი და საქართველო, რომელსაც წარმოადგენდა აკაკი
ხოშტარია, ‘რუპენტოსა’ და ნავთობსაძიებო კონცესიის მფლობელი
ჩრდილოეთ ირანში.
ბოლშევიკური
რევოლუციის
შემდეგ
ხოშტარიამ
ინგლისელებთან შეთანხმებას მიაღწია ‘რუპენტოს’ ჩრდილოეთ
ირანის სანავთობო კომპანიაში ჩართვის შესახებ (ეს კომპანია
‘ინგლისურ-სპარსული სანავთობო კომპანიის’ ნაწილს შეადგენდა).
ირანის ისლამური რესპუბლიკის ეროვნულ არქივში, აკაკი
ხოშტარიასთან დაკავშირებულ საარქივო დოკუმენტებში დაცულია
ლორდ კერზონის წერილები, რომლებიც მკაფიოდ მიუთითებს
ინგლისურ მხარესა და ირანის მთავრობას შორის არსებულ
უთანხმოებაზე ხოშტარიას კონცესიასთან დაკავშირებით.
საბჭოთა რუსეთის მთავრობის ზეწოლის შედეგად, ირანის
მთავრობამ ხოშტარიას კონცესია გაუქმებულად ცნო. შესაბამისად,
გაუქმდა ინგლისურ-სპარსული სანავთობო კომპანიის უფლებები
ნავთობსაძიებო სამუშაოების წარმოებაზე ჩრდილოეთ ირანში.
ბრიტანული კომპანიის ხელმძღვანელობამ და ბრიტანეთის საგაერო
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საქმეთა
სამინისტრო
ოფიციალური
პროტესტი
გამოთქვეს,
რომელშიც ხაზგასმული იყო, რომ ა. ხოშტარია რუსეთისგან
გამოყოფილი დამოუკიდებელი საქართველოს მოქალაქე იყო და
შესაბამისად, იურიდიული თვალსაზრისით, საბჭოთა რუსეთს
არავითარი უფლება არ ჰქონდა კომპანიასთან დაკავშირებით.
დასავლურ
ისტორიოგრაფიაში
ისიც
ხაზგასმულია,
რომ
დამოუკიდებელი საქართველო იმედოვნებდა სარგებლის მიღებას
ხოშტარიას სანავთობო კონცესიიდან. საბჭოთა რუსეთის მიერ
საქართველოს ანექსიამ 1921 წელს ბრიტანელებისთვის შეუძლებელი
გახადა ამ არგუმენტის გამოყენება.

George Sanikidze, Tamar Lekveishvili
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University
ACTIVITIES OF AKAKI KHOSHTARIA IN IRAN –
THE CASE OF ‘RUPENTO’
(According to the Newly Discovered Archival Materials)
In the paper are discussed activities of the businessman, philanthropist
and the first Georgian millionaire Akaki Khoshtaria in the northern
Iran. Special attention is given to the study of different aspects of
functioning of the oil company ‘Rupento’ founded and owned by
Khoshtaria. ‘RUPENTO’ – ‘Russian-Persian Oil Partnership’ - was the
major and the financially strongest company that Georgians had
established ever.
The tensions concerning activities of ‘Rupento’ deserves special
attention and from our point of view represents the first Iranian oil
crisis long before the 1953 coup d’état. In this crisis were involved Iran,
Great Britain, Soviet Russia and Georgia, represented by Akaki
Khoshtaria, owner of the ‘Rupento’ company and concession of drilling
in the northern Iran. After the Bolshevik revolution, Khoshtaria signed
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an agreement with English Oil Company about including ‘Rupento’ in
the joint North Persian oil company (Branch of the Anglo-Persian Oil
Company). Letters of the Earl Curzon preserved in the archival
documents of Akaki Khoshtaria from the National archive of the Islamic
republic of Iran demonstrate disagreements between Iranian
government and English oil company concerning Khoshtaria’s
concession.
Under the pressure of the Soviet Russia’s leadership, Iranian
authorities recognized the concession A.M. Koshtaria as invalid, and,
therefore, the rights to it acquired by the Anglo-Persian company were
considered invalid. The management of the British company and the
British Foreign Office protested, saying that A.M. Khoshtaria was the
citizen of independent Georgia, which seceded from Russian empire,
and the Soviet-Iranian treaty does not apply to it. In fact, Rupento
wasn’t state owned company and respectively, from the judicial point of
view, Soviet Russia has no rights concerning the company. In the
Western historiography is even stressed that the independent Georgia
even intended to take advantage from the oil concession of Khoshtaria.
The annexation by the Soviet Russia of the Georgian republic in 1921
made it difficult for the English representatives to use this argument in
the dispute between the parties.
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როია სეფაჰდარი, მაჰთაბ სეფაჰდარი, ბაჰმან სეფაჰდარი
დამოუკიდებელი მკვლევრები

ახალი საბუთები იუსეფ ხან გორჯისა და
მისი ოჯახის შესახებ
მოხსენებაში წარმოდგენილია უცნობი მასალები მე-19 საუკუნის
დასაწყისის ცნობილი სამხედრო მოღვაწისა და რეფორმატორის,
ეროვნებით ქართველი იუსეფ ხან გორჯის შესახებ, ასევე მისი
შთამომავლების მოღვაწეობის ამა თუ იმ ასპექტების თაობაზე.
აღნიშნული მასალები ინახება ირანის არქივებსა და იუსეფ ხან
გორჯის შთამომავალთა ოჯახებში.
ეს დოკუმენტები შეეხება
როგორც იუსეფ ხან გორჯის მიერ განხორციელებულ სამხედრო
რეფორმებს, ისე მის სამოქალაქო მოღვაწეობას.

Roja Sepahdar, Mahtab Sepahdar, Bahman Sepahdar

Independent scholars

NEW DOCUMENTS ABOUT YUSEF KHAN GORJI
AND HIS FAMILY
In the paper are explored unknown materials about the prominent
military commander and reformer of the Georgian origin of the
beginning of 19th century, Yusef Khan Gorji. Documents about activities
of his descendants will be also presented. These documents are
preserved in Iranian archives and in the families of descendents of Yusef
Khan Gorji and illuminate different aspects of his military and civil
activities.
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