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Ali Reguigui et Julie Boissonneault 
Université Laurentienne, Canada 
 

Les langues s’ancrent dans les territoires en vertu d’une logique dialectique 
à la fois historique, idéologique, économique et culturelle. Les peuples et 
les groupes, dans les rapports qu’ils entretiennent les uns aux autres, sont 
la source et la cible de cette dialectique. Ils sont à la fois la source et la 
cible des discours, des idéologies et des actions par lesquels sont mus les 
réalités, les territoires, les langues et l’histoire. Parce que l’être humain est 
un être émorationnel1, les grandes transformations historiques ne se font 
pas toujours dans la justice, le calme et la paix. Ainsi, quand il s’agit de 
procéder à une modélisation en matière de langues et de territoires, il 
s’avère impossible de produire un modèle général qui convienne à toutes 
les situations. L’émotion, de nature individuelle, et la rationalité sujette à 
l’intérêt, lui-même de l’ordre individuel, participent à la complexité des 
situations et à la difficulté de trouver des solutions idéales qui concilient 
tant de variables opposées. Mais, parce qu’ils sont contraints de vivre en 
société, les êtres humains doivent parvenir à un consensus, parfois juste, 
parfois injuste, pour établir un certain ordre, une certaine paix sociale, 
une certaine vie culturelle et un certain climat intellectuel et idéologique 
qui garantissent une évolution et un développement propices à la continuité 
dans le temps, dans l’espace et dans la langue.  

                                                 
1 Simon Laflamme, Communication et émotion. Essai de microsociologie relationnelle, 
Paris, L’Harmattan, 1995. 
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Nous avons articulé ce volume en deux grandes parties : « histoire et 
philosophie » et « espaces artistiques et culturels », ce qui reflète une 
dimension binaire et fondamentale de la problématique des langues et des 
territoires. L’histoire et la philosophie nourrissent mutuellement l’évolution 
idéologique qui établit des faits territoriaux et linguistiques de nature à 
affecter les relations entre les peuples et les groupes. Quant à l’espace 
artistique et culturel, grâce à sa fonction symbolique, il sert de toile de fond 
dans la formation du discours détracteur, formateur d’identité, mobilisateur 
d’opinions et, aussi, moteur de changement et de dialectique historiques. 

I - Histoire et philosophie  

Pour commencer, Andrew Andersen traite de la régression de l’espace 
ethnolinguistique et culturel géorgien, qui s’est produite au cours des deux 
derniers siècles, à la suite des événements politiques qui ont secoué le 
Caucase du Sud et ses environs. L’article ouvre la voie à de nouvelles 
études sur l’histoire géorgienne et régionale et attire l’attention sur les 
conséquences, aux plans national et international, de certains processus 
qui se sont produits, et qui se produisent encore, dans la région. 

Zurab Papaskiri enchaîne en posant que l’idéologie séparatiste abkhaze a 
toujours été fondée sur de faux postulats historiographiques. Il soutient 
qu’il est nécessaire d’accorder plus d’attention à ce problème malgré le 
développement, par l’historiographie géorgienne, d’arguments de taille 
contre la vision abkhaze vis-à-vis du catholicosat « d’Abkhazie », compte 
tenu du conflit religieux sévissant dans la région occupée par la Russie. 

De leur côté, Homa Lessan Pezechki et Michel Balivet se penchent sur 
les rivalités constantes entre les mondes iranien, turc et byzantin caractérisées 
par la violence et les affrontements. Ils remarquent cependant que ces 
oppositions n’ont pas réussi à endiguer la présence d’échanges culturels de 
longue durée qui ont laissé leur marque sur les lexiques de ces trois peuples.  

Paata Bukhrashvili, pour sa part, traite de l’histoire sociale et politique de 
la Géorgie aux 11e et 12e siècles, en analysant les conditions de la fondation 
de l’Église Saint-Georges à Oubissa. L’auteure soutient que la plupart des 
spécialistes affirment que les rois des Abkhazes étaient Géorgiens de culture 
et de langue et qu’ils ont tenté d’éliminer l’influence religieuse byzantine 
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en subordonnant les diocèses locaux au Patriarcat orthodoxe géorgien de 
Mtskheta. 

Quant à Manana Javakhishvili, elle étudie la représentation des Croisés 
européens dans les sources et l’historiographie géorgiennes. Elle tente de 
découvrir si la Géorgie avait adopté l’idée de la guerre sainte contre les 
musulmans pour libérer les lieux saints et si la Géorgie trouve sa place 
dans ce discours historique. 

Par ailleurs, Gérard Dédéyan traite de l’importance que revêt l’établissement 
des Francs au Proche-Orient à la suite de la Première Croisade, à la fin du 
12e siècle. Il soutient que les nombreuses alliances matrimoniales entre les 
noblesses arménienne et franque de même que l’implantation de seigneurs 
francs dans le royaume d’Arménie ont été à l’origine de l’engouement des 
Arméniens pour l’anthroponymie franque. 

En outre, Agnès Ouzounian, se fondant sur le récit du martyre de Chouchanik, 
parvenu en arménien et en géorgien, se penche sur les questions de langue, 
de territoire et d’identité à partir des points de vue arménien et géorgien. 
En Gogarène, qui se situe aux confins des mondes arménien et ibère et 
qui est passé du royaume d’Arménie au Kartli, les langues arménienne et 
géorgienne étaient en usage et se sont vues mutuellement enrichir d’emprunts 
communs à la langue de leur voisin perse. 

Dans un autre ordre d’idées, Maka Lashkhia traite de la philosophie de 
Platon et de son langage sous le prisme de la traduction. Le langage y est 
représenté comme moyen de connaissance, de dialogue, de raisonnement 
et d’auto-expression du philosophe. L’auteure soutient que les concepts et 
les notions aristotéliens puis néo-platoniciens, déterminés comme les termes 
essentiels de la philosophie platonicienne, dévient, dans les dialogues de 
Platon, des acceptions originales en recouvrant des connotations différentes, 
ce qui est source de polysémie. Chez Platon, la langue est à la fois la vérité 
et la clé de compréhension de cette vérité qui se révèle par le mot.   

Enfin, Nino Rodonaia enchaîne en soutenant que le philosophe allemand 
Hegel considère que la langue est un acte d’intellectualité qui a pour 
fondement la pensée et pour fonction de lier le « Je » avec l’« Autre ». De 
ce fait, la langue représente toujours une certaine nation. C’est ainsi que 
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l’auteur explique la politisation et la déformation, par les marxistes soviétiques, 
de la philosophie de Hegel en instaurant la langue comme une superstructure 
et en teintant idéologiquement la théorie linguistique et de la philosophie 
de Hegel. 

II - Espaces artistiques et culturels 

Sous le volet des espaces artistiques et culturels, Eileen Lohka dresse un 
portrait linguistique de l’Île Maurice. Elle retrace les conditions ayant permis 
à diverses langues d’entrer en contact, d’évoluer et de s’ancrer dans ce 
territoire. Elle montre aussi comment le créole en est venu à devenir une 
langue vernaculaire et véhiculaire et symbole d’identification nationale et 
d’appartenance à une culture à la fois diverse et distincte. 

Mzago Dokhtourichvili se penche ensuite sur la définition du terme 
« francophone » en interpelant divers « écrivains francophones » dans leur 
rapport à la langue française et à leur langue maternelle et en étudiant leur 
style et le mouvement de va-et-vient qui s’opère entre les deux. L’auteure 
utilise les œuvres d’Assia Djebar et de Tahar Ben Jelloun pour illustrer ses 
propos. 

Dans un autre ordre d’idées, Atinati Mamatsashvili-Kobakhidzé analyse les 
procédés discursifs des régimes soviétique et fasciste en vue de montrer le 
rôle de la standardisation et la « sloganisation » dans la modification des 
conceptions liées à la langue elle-même. Elle soutient que le nouveau 
discours qui en découle s’érige en « une nouvelle manière de penser ». À 
titre d’illustration, l’auteure se fonde sur l’œuvre littéraire de l’auteur géorgien 
Mikheil Javakhishvili et sur celle de l’écrivain français Georges Duhamel. 

Basile Ouattara, pour sa part, traite du pouvoir persuasif des chants 
dramatiques chez les Tura de la Côte d’Ivoire. Selon lui, dans les sociétés 
africaines de traditions orales, le récit verbal revêt un rôle sociologique 
important. Il doit posséder des capacités argumentatitves et pragmatiques 
pour être efficace et persuasif. Pour ce faire, il doit donc refléter une bonne 
gestion des ressorts dramatiques. 

Rima Baraké, quant à elle, aborde une question d’actualité, celle du Printemps 
arabe et des slogans ou graffitis qu’il a engendrés. L’auteure montre que ces 
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slogans et ces graffitis sont le miroir de la culture et de l’identité du peuple. 
Elle mène une étude comparative de ces manifestations langagières de l’Égypte, 
la Tunisie, la Syrie et la Lybie afin de découvrir l’impact du territoire dans 
la construction de ces expressions.  

Gerardo Acerenza traite de la traduction italienne du roman québécois 
Le cahier noir de Michel Tremblay. Il analyse d’abord les stratégies joualisantes 
de Trembaly. Il montre ensuite comment la langue de Tremblay dans ce 
roman résiste à la traduction et les stratégies que les traductrices ont dû 
utiliser pour transposer « l’effet joual » en italien. 

Sibylle Guéladzé poursuit en étudiant les procédés de transposition des 
images baudelairiennes en géorgien. Pour ce faire, elle a colligé différentes 
traductions géorgiennes de Les fleurs du mal en vue de les comparer aux 
textes originaux. Cet exercice permet de mettre en évidence le fait que les 
images baudelairiennes résistent quelque peu à la traduction en géorgien. 
De là, l’auteure mène une analyse pour découvrir les sources des difficultés 
et les solutions à apporter.  

Sur un autre plan, Irina Breahna se penche sur l’existence d’un territoire 
virtuel dont les frontières sont son adresse web. De-là, elle s’interroge sur 
la langue du blogosphère francophone, ses convergences, ses variations et 
ses valeurs en y appliquant des concepts de sociolinguistique variationniste 
pour en décrire les caractéristiques. 

Marlène Belly s’intéresse à la question de la langue des chansons, considérée 
comme un art supérieur se distanciant de la langue du quotidien. Afin de 
savoir si de ce fait le lien au territoire en vient à disparaître, elle étudie  
différentes versions d’une même chanson-type en Poitou et dans les Provinces 
maritimes, des espaces partageant un même fond culturel. Son analyse 
l’amènera à constater les convergences et les divergences entre la langue 
des deux régions et à en dépister les sources. 

Éva Guillorel ferme le bal en étudiant les complaintes de tradition orale 
en langue bretonne. Elle affirme que ces complaintes permettent d’étudier 
le rapport au territoire dans un espace linguistique celtique associé à la 
France depuis quatre siècles. L’auteure se fonde sur des données recueillies 
lors d’enquêtes ethnographiques à partir du 19e siècle, qui éclairent sur des 
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événements historiques remontant aux 16e et 18e siècles. Elle soutient que 
l’énonciation des noms de lieux dans un récit chanté contribue à la définition 
même des complaintes et permet de distinguer celles-ci d’autres genres 
chantés de même que d’étudier la manière dont les protagonistes se définissent 
sur le plan territorial et comment ils engendrent une réflexion sur les liens 
entre langue, identité et territoire. 
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Abstract: This paper covers the topic of the gradual decrease of Georgian ethno-linguistic 
and cultural realm that took place within the last 200 years as a result of dramatic political 
events in and around South Caucasus from1801 to 2008. Those events include the incorporation 
of Georgian states into the Russian Empire, the two world wars, the incorporation of Georgia 
into the USSR after the short period of independence in 1918-1921 and the Russian-sponsored 
wars and ethnic cleansings of 1991-2008 following the demise of the Soviet Union. The 
paper has profound implications for future studies of Georgian and regional history. It covers 
various aspects of the process under research, names the parties that gain from it and describes 
its consequences that are of national and international importance. It also suggests a few 
possible ways to prevent further “melting” of Georgia. 

Key words: Georgia; Caucasus; Russia; Soviet; wars; conflicts; disintegration; imperialism; 
ethnic; territory 

Résumé : Cet article traite du thème de la diminution progressive de l’espace ethnolinguistique 
et culturel géorgien au cours des deux derniers siècles, à la suite d’événements politiques 
dramatiques qui ont eu lieu dans la région du Caucase du Sud pendant la période spécifiée 
(1801-2008). Ces événements incluent l’incorporation des États géorgiens dans l’Empire 
russe, les deux guerres mondiales, l’intégration de la Géorgie en URSS après une courte 
période d’indépendance en 1918-1921, les guerres parrainées par la Russie et les nettoyages 
ethniques de 1991-2008 à la suite du démembrement de l’Union soviétique. L’article peut 
contribuer à de futures études de l’histoire géorgienne et régionale. Il couvre divers aspects 
des processus étudiés, nomme les parties qui en bénéficient et décrit ses conséquences 
d’importance nationale et internationale. Il suggère également quelques façons possibles de 
prévenir la « fusion » de la Géorgie. 

Mots-clés : Géorgie; Caucase; Russie; soviétique; guerres; conflits; désintégration; impérialisme; 
ethnique; territoire 
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Introduction 

The death of King Alexander I (1412-43) the last Monarch of integral Georgia 
marked the beginning of the crisis of Georgian statehood that was to last 
for 358 years. By the end of the 18th century the once strong, united and 
relatively big Georgian state transformed into a patchwork of small kingdoms 
and principalities surrounded by aggressive enemies typified by constant 
conflicts over territory (See Map 1).  

 
Facing endless challenges King Erekle (Heraclius) II of the Georgian kingdom 
of Kartli-Kakheti signed the Treaty of Georgievsk (July 24, 1783) with 
Empress Catherine II of Russia putting his country under the protection 
of the Russian Empire.  

The provisions of the Treaty of Georgievsk were to respect Georgia’s sovereignty, 
including provisions that anticipated and provided for the eventual recovery 
by force of arms of Georgia’s ancient territories now in the hands of the 
Ottoman Turks,”1 and it was never the intent of that treaty with Russia to 
eventually surrender sovereignty but instead look to Russia for a mutually 
beneficial alliance that would protect the integrity and cultural identity of 

                                                 
1 David Marshall Lang, A Modern History of Georgia, New York, 1962, p. 37; Pod stiagom 
Rossii: Sbornik arhivnyh dokumentov, Moscow, 1992, p. 238-247. 
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Georgia. Russia never fulfilled her treaty obligations which had the opposite 
effect of uniting and protecting the Georgian territories.  For instance, the 
abandonment of Erekle during the Persian invasion of 1795 that functionally 
led to the destruction of his Kingdom is but one of the many examples of 
Russia’s policy of promising protectionism while its actions contradict its 
agreements and assurances.  It is important to analyze and understand the 
ramifications and betrayals of Russia towards the Russian territory to understand 
the history between the two nations and the current dynamics as they continue 
to unfold.  As a result of breaching of the Treaty of Georgievsk by Russia, 
the kingdom of Kartlia-Kakhetia Russia in 1801 became a province (guberniya) 
of the Empire. By the way, modern Russian propaganda claims that the 
annexation occurred “following the pleas” of George XII, the last King of 
Kartlia-Kakhetia. Historically that is not the truth but was used as a pretext 
and rationale for Russian expansionism. As we can clearly see from his letter 
to his envoys in St. Petersburg, King George requested not complete 
incorporation of his country into the Russian Empire but a conditional 
one, so that Georgia would remain an integral kingdom under Russian 
“umbrella” with its own King ruling the country as a vassal of the Emperor1.  

Within the next 63 years upon the annexation of Kartlia-Kakhetia and their 
foot in the door, the Russian rulers were using various degrees of military 
force to further annex the remaining relics of Georgian statehood, namely 
the Kingdom if Imereti and the principalities of Guria, Megrelia, Svanetia 
and Abkhazia (See Map 2) as well as brutally suppressing the pro-independence 
uprising of 1812-13 under Prince Alexander Bagrationi. After the Russo-
Turkish war of 1828-29 the Treaty of Adrianople (14.09.1929) not only 
confirmed Russian sovereignty over Georgian states but also gave her Eastern 
Black Sea coast from Poti to Taman as well as northern portion of the 
Pashalik of Akhaltsikh that consisted of historical Georgian provinces of 
Meskhetia and Javakhetia. Finally, in 1878, the Treaty of Berlin gave Russia 
the former Turkish territory that included historical Georgian provinces 
of Achara, Shavsheti, Artaani, Kola, Klarjeti and Tao thus uniting most of 
historical Georgian lands under the Russian Imperial crown (See Map 2).  

                                                 
1 David Marshall Lang, The Last Years of the Georgian Monarchy, 1658-1832, NY, 1957, p. 232. 
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Fragmentation of historical Georgia (1864-1917) 

Divide et impera... Vocally declared by the Romans more than 2000 years 
ago, that has been an important principle of dealing with the conquered 
peoples up until today. Basing on the millennial experience of numerous 
empires one would agree that if you keep a conquered or annexed country 
within a bigger empire without violation of its territorial integrity you may 
be able to run it quite successfully and keep it under control but only as long 
as the country is satisfied being part of the empire for a variety of reasons. 
If, however, the country does not want to remain dependent, then the process 
of secession could become quite easy and smooth. And some if not the majority 
of the empires, were not prepared to give up their conquests that easily. In 
such a situation, fragmentation and reduction of naturally, historically and 
culturally formed territory of an annexed country would definitely make 
its separation questionable although at the expense of good governance.  

One of the empires that practiced the principle “Divide et impera” was, 
definitely, the Russian empire and later – the USSR and Russian Federation 
(both claimed the legacy and succession of the fallen empire). As a result, 
during the last 200 years the above principle has been applied to the Georgian 
people who have found themselves under scepter of Russian domination. 
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During the period of Russian Expansion in Georgia the country ceased 
being an integral administrative unit but, instead, was re-organized into 
two provinces: Tiflis1 (Tbilisi) and Kutais (Kutaisi). To be absolutely fair, 
we should mention here that for a very short period of time – between 1840 
and 1846 – there was created the so called Georgio-Imeretian province 
(Gruzino-imeretinskaya gubernia) which embraced not only the former 
kingdom of Kartlia-Kakhetia but also the abolished kingdom of Imeretia, 
the former principality of Guria and some historical Armenian lands with 
Erivan and Nakhichevan, but that province existed for 6 years only and was 
abolished in 1846 with its territory forming the new provinces of Tiflis, 
Kutais and Erivan. After the Russo-Turkish war of 1877-78 Russia annexed 
historical Georgian provinces of Achara, Shavsheti, Artaani, Kola, Klarjeti, 
western Meskheti (eastern Meskheti had been conquered in 1828-29), 
Javakheti and Tao. However, two of the above provinces were merged 
with the Armenian lands also conquered from Turkey during the same 
war thus forming a new administrative unit called Kars territory. Only 
Achara was incorporated into the province of Kutais as the district of 
Batum (see Map 3). 

 

                                                 
1 All the geographical names below are spelled the way they were spelled during the periods 
described. 
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It is important to understand that the districts of Batum and Sukhum 
(Abkhazia) were several times separated from the province of Kutais for 
the purpose of their Russification and, eventually, returned under the 
jurisdiction of that province. Similarly, the district of Zakatala (formerly 
part of Kakheti taken over by the Lesghis of Daghestan in the early 18th 
century and conquered by Russia in 1830) and subsequently  incorporated 
into the province of Tiflis to be later seceded from it. In fact, during the 
whole period of Russian imperial rule in the Caucasus the borders of 
provinces and districts were multiple times “adjusted” and “re-adjusted” 
causing administrative instability. 

One should also mention here another issue that accompanied the incorporation 
of historical Georgian lands into the Russian empire which was the official 
imperial policy aimed at prevention of integration of the conquered territory 
into Georgian linguistic and cultural realm. Once incorporated measures 
were put in place to prevent any independence or autonomy. 

A good example is that of  Abkhazia, including both the abolished principality 
and the coastal area acquired from Turkey, as well as to Zakatala district 
and to the former historical provinces of Achara, Shavsheti, Artaani, Kola, 
Klarjeti and Tao re-organized into the districts of Batum, Ardahan and Olty 
(the  latter two incorporated into Kars territory).  

Most of the lands conquered from Ottoman Turkey faced the evacuation 
of considerable portions of local Moslem population. That left a certain 
vacuum that was to be filled. However, the land-hungry Georgian peasantry 
was not allowed to settle in the historical Georgian provinces. Instead, 
according to the official programs worked out in St. Petersburg, those lands 
were colonized by Christian refugees from Turkey (mostly Armenians and 
Greeks) by Russian sectarians and even by Germans and Estonians. Self-
explanatory, the lingua franca in those areas was not Georgian but Russian 
and somewhere even Turkish (e.g. in the districts of Olty and Ardahan).  

In Abkhazia the anti-Georgian policy of the imperial Russia also clearly 
manifested itself in the clerical sphere. Considering that in the period in 
question, religion played an important role in society, it seems appropriate to 
say a few words about that aspect as well. 
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The abolition of the Georgian Patriarchate by the Emperor’s decree of 11 
July, 1811 and the elimination of the Abkhazo-Imeretian Catholicosate in 
1814 marked the beginning of the Russification of the church life of Georgia. 
In Abkhazia (Sukhumi district) the replacement of local priests with the 
Russian ones who did not know their flock and performed liturgy in Russian 
which the locals did not understand, led to a massive desertion from their 
more traditional Christianity roots and conversion to Islam.1 To some extent 
that was done in protest against the policy of general Russification and 
the attempt of the Russian government to force Muslim Abkhazians out 
of the recently annexed principality.2 According to the research by Gnolidze, 
in addition to the conversion from Orthodoxy to Islam, many indigenous 
residents of Abkhazia also practiced rejection of their Georgian identity, as 
belonging to the Georgian ethnos was, to some extent, equal to collaboration 
with Russian colonialism. As a result, many families and clans, including 
ethnically mixed ones, that were formerly considered Georgian, started 
calling themselves not Georgians but rather “Abkhazians”. As for a considerable 
portion of historical Abkhazia between the rivers Bzyp and Makopse that 
was lost to Turkey by the end of the 15th century and conquered by Russia in 
1829, it was included into the Black Sea province as the districts of Sochi 
and Tuapse and became the area of intense colonization. As a result, by the 
end of the 19th century, local Georgians became minority in the rural area 
of the district while still remaining majority in the town of Sochi 

During the same period of time, very similar processes and for the very 
similar reasons were also taking place in the Zakatala district where village 
elders tended to forbid mothers to speak Georgian to their children. As a 
result, when those children were growing up they did not consider themselves 
Georgians (Ingilois) any longer but were becoming the Avas, Lesghians or 

                                                 
1 Nikolay Durnovo, Sudby Gruzinskoi Tserkvi: po voprosu o Gruzinskoi tserkovnoi avtokefalii, 
Moscow, 1907; Manana Gnolidze-Swanson, “Activity of Russian Ortodox Church among the 
Muslim Natives of the Caucasus in Imperial Russia”, Caucasus and Central Asia Newsletter, UC-
Berkley, Issue 4, Summer 2003. 
2 That plan was only partially fulfilled due to the activity of Georgian Orthodox priests who 
performed mass conversion of Abkhazians thus saving them from deportation. 
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Tatars.1 It goes without saying that no single Georgian priest was allowed 
to preach in the district of Zakatala during the period of Russian domination 
between 1830 and 1917, while old Georgian churches in the area remained 
abandoned and ruined. 

During the Russian period (1878-1917) in the historical provinces of Shavsheti 
and Klarjeti (where, in fact, the Georgian statehood was born in the 10th 
century A.D.). Those provinces were fragmented by including them partially 
into the district of Batum where they formed the sectors of Shavsheto-
Imerkhevi  (Shavsheto-Imerhevskiy uchastok) and Ardanuchi (Ardanuchskiy 
uchastok) and into the district of Ardahan, forming there Poskhov and Ardahan 
sectors (Poskhovskiy I Ardahanskiy uchastki). If you look at the Russian maps 
of the area dated by the early 20th century you will be surprised to see numerous 
villages with purely Georgian names. Those are Giorgoba, Satlel, Shuatskal, 
Georgis-Ubani, Sakire, Samkhlia, Zedatsminda, Martsvaleti, Banarkhevi, 
Gvinia, Satkepel, Saikhve, Jariskhevi, Nakalakevi, Akhashen, Machuet, 
Tskarostav, Toroskhevi, Diguri, surtskavi, Anaklia, Khertvisi, and many 
more. As of today,  you will not find these same  names in modern Turkish 
maps because after the territory was re-taken by the Turks in 1921, all those 
names were replaced with the Turkish ones but those were the names those 
communities were officially bearing until 1921. But as early as at the end 
of the 19th century, all those villages with Georgian names were inhabited 
by the people who clearly and unequivocally identified themselves as the 
Turks. One may think that the area had been cleansed of the Georgians 
during the Ottoman domination but that was not the case. The mountainous 
area in question was, in fact, never cleansed. So those people were, definitely, 
of Georgian descent but they were not willing to recognize that. The 
reason, once again, lay in the hatred of the Russian empire and also in the 
fact that, just like in Zakatala, no Georgian priests were allowed to preach 
there.2 

                                                 
1 Gnolidze, op.cit. 
2 Despite the declared policy of the restoration of Christianity in the Caucasus, the Russian 
imperial government preferred the newly annexed areas to remain Muslim rather than to 
be “re-baptized” by Georgian priests. 
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Finally, one should address separately the southern portion of the former 
the kingdom of Kartlia-Kakhetia known in the early 20th century as Borchalo 
that was later claimed by Armenia. Historically, both Armenians and Georgians 
inhabited Borchalo at least since the early Middle Ages while the territory 
itself was from time to time part of both Georgian and Armenian states.1 
The above statement can be confirmed by an examination of the architectural 
and cultural heritage. In particular, the architectural heritage of historical 
province of Lore (the sector of Lori) demonstrates the traces of both Armenian 
and Georgian styles of mediaeval architecture illustrated by Armenian 
monasteries of Odzun, Sanain and Akhlat as well as Georgian churches in 
Akhtala and Aqori. At the same time, the northern parts of the former Borchalo 
county are clearly marked with the prevailing Georgian elements the examples 
of which include but are not limited to one of the oldest among existing 
Georgian churches – that is Bolnisi Zion erected in the 5th century and 
still bearing authentic scripts. Four centuries of almost permanent warfare 
that preceded the absorption of Georgia by Russian Empire, resulted in 
the drastic changes in ethnic composition of the south-western frontier of 
the kingdom of Kartlo-Kakheti including historical provinces of Borchalo, 
Shamshadin and Pambak (After incorporation into Russia, Shamshadin 
and Pambak were re-organized into the county of Kazakah of the province 
of Elisavetpol and the county of Alexandropol of the province of Erivan – 
see Map 3). The expansion of regional Muslim powers Ottoman Turkey and 
Iran, in combination with regular raids of nomads, resulted in almost total 
annihilation or exodus of local Christian population that had predominantly 
consisted of Georgian and Armenian farmers. Later, depopulated Borchalo-
Pambak area was settled by Turkic-speaking nomadic tribes whose descendants 
still reside there nowadays. After the annexation of Kartlo-Kakhetian kingdom 
by Russia the imperial government launched the program of colonising 
still partially depopulated Borchalo-Pambak area with Christian refugees 
from Turkey (mostly Armenians but also Greeks). In order to consolidate 

                                                 
1 Robert H. Hewsen, Armenia: a Historical Atlas, Chicago, 2003, p. 31, 33-35, 73, 76, 85, 
88, 96-97, 100, 104,111-115, 125, 130 and 135; Richard Hovannisian,The Republic of 
Armenia, Vol. I, Los Angeles, 1982, p. 72-74; Ronald Grigor Suny, The Making of the 
Georgian Nation, Indianopolis, 1994, p. 202. 
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Russian dominance in this unstable area the government of Russia also 
encouraged resettlement of farming communities from central Russia and 
Germany into the county of Borchalo thus making its ethnic identity more 
fragmented and complex. 

I would like to draw your attention to one more fact here: while the Russian 
government encouraged the Armenian refugees from Turkey to settle in 
later disputed Borchalo and Javakheti, they were not allowed to move into 
such historically Armenian lands and the districts of Nakhichevan and 
southern portions of the district of Erivan (both in the province of Erivan). 
That made the ethnic map of the area quite chaotic and later served as a 
background of a number of inter-ethnic and territorial conflicts that are 
still far from being resolved. 

The Empire collapses (1917-1918) 

The fall of the Russian Empire and “re-formatting” of the world after World 
War I gave a chance to the peoples of the Caucasus to restore their statehood. 
That chance was used by various peoples with varying degrees of success. 

 
Proclaimed on May 26, 1918, the Democratic Republic of Georgia (the 
First Republic) was almost immediately recognized de-facto by Germany 
and Turkey but in terms of territorial integrity it had to face a serious challenge: 
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on March 3, 1918, the new Russian government (the Bolsheviks) granted 
a considerable portion of historical Georgia (the districts of Batum and 
Ardahan – see Map 4) to Ottoman Turkey. One can say “granted” here 
because at the moment when the Treaty of Brest-Litowsk was signed by 
the Bolsheviks on March 3 and during the preceding talks Turkish troops 
were not in control of the above territory and, in fact, were stationed way 
to the west of the former Russo-Turkish border. Nevertheless, the problem 
was resolved when the Great War was over and the Treaty of Brest-Litowsk 
was declared void and null as a result of the Ottoman Capitulation to the 
Allies at Mudros on October 30, 1918. 

 
By 1919-21 Georgia had become quite successful in terms of building 
independent statehood. At the beginning of 1920 it was recognized de-facto 
by the Entente powers and on January 27, 1921, Georgia was awarded de-jure 
recognition on behalf of at the Paris Peace Conference. By that time, the 
restored nation could boast relatively stable borders (see Maps 5 and 6) 
established as a result of more or less successfully resolved military and 
diplomatic conflicts with her neighbors. Those conflicts included the war 
against the Ottoman Empire (1918), the Armeno-Georgian war (1918) 
for Javakheti and Borchalo, a series of small-scale wars against the Soviet 
Russia and Russian anti-communist army of General Denikin for Abkhazia 
and Sochi district (1918-1920), the war against the Turkish puppet-state 
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known as the South-West Caucasian Republic for the county of Akhaltsikh 
and the district of Ardahan (1919) and the military conflict with the Soviet 
Azerbaijan and Soviet Russia for Zakatala and other territories (1920). 

 
It goes without saying that all those conflicts were once again caused by 
the expansionist policy of the regional powers, namely – Turkey and Russia 
(by Russia we mean both the Soviet and anti-Soviet governments), as well 
as by fragmentation of Georgian, Armenian and other lands that had been 
performed by Russian imperial administration. But, in any case, by the end 
of 1920 the democratic Georgia had relatively stable borders confirmed 
by several international treaties and agreements including the Soviet-Georgian 
Treaty of Moscow of May 7, 1920 (See Map 6).1  

Article I of the Treaty of Moscow stated the following: “Proceeding from 
the right, proclaimed by the RSFSR, of all peoples to free self-determination 
up to and including separation from the State of which they constitute a part, 
Russia unreservedly recognizes the independence and sovereignty of the Georgian 

                                                 
1 Okkupacija i fakticheskaja anneksija Gruzii. О politicheskoj i pravovoj ocenke narushenija 
dogovora mezhdu Gruziej i Sovetskoj Rossiej ot 7 maya 1920 goda. Dokumenty i materialy, 
Tbilisi, 1990, p. 82-83. 
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State and voluntarily renounces all the sovereign rights which had appertained to 
Russia with regard to the People and Territory of Georgia”..1  

Articles III and IV listed the former provinces and territories of the former 
Russian empire that made up Georgia and provided the detailed description 
of the state border between Georgia and the Soviet republics of Russia 
and Azerbaijan which by that time was already turned into a Sovietized 
puppet-state ruled from the Kremlin (See Map 6).2 

Ethnic cleansing and fragmentation of Georgia under the 
Soviet rule (1921-1990) 

The Treaty of Moscow of May 7, 1920 was not the first and or the last 
treaty brutally breached by the Soviet Russia. The rulers of the Kremlin 
followed the guidelines that had been put together by their leader Vladimir 
Ulyanov-Lenin. According to Lenin, the communists were not supposed 
to be bound by any treaty or agreement signed with non-Communists. All 
gains received by the provisions of such treaties were to be accepted as 
“the down payment of the debt”3 whereas the “whole sum of the debt” 
was to be received later. By the debt the leader of the Bolsheviks and the 
guru of modern left-wing politicians meant, of course, the domination 
over the whole states and consistent with Soviet thought of the day – the 
entire world. 

Following the above principle, the Red Army invaded Georgia less than 
10 months after the Soviet-Georgian Treaty was signed when it was the 
last non-Sovietised strip of land in the Caucasus. The Soviet – Georgian 
War of February-March, 1921 resulted in the fall of the First Republic 
and interruption of independent Georgian statehood for seventy years.4 

                                                 
1 Mirnyi Dogovor mezhdu Rossiyej i Gruziej, Moscow, 1920; Arnold Beichman, The Long 
Pretense: Soviet Treaty Diplomacy from Lenin to Gorbachev, Alexandria, 1991, p. 165. 
2 Op. cit. 
3 Vladimir Lenin, Polnoye sobranie sochyneniy, Vol. VI, Moscow, 1958, p. 319. 
4 Andrew Andersen and George Partskhaladze, « La guerre soviéto-géorgienne de 1921 et 
la soviétisation de la Géorgie (février mars 1921) »,  Revue historique des armées, no 254, 
2009,  p. 67-75.    
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The Sovietization of the Caucasus was, in fact, nothing but re-incorporation 
of the region into a new Russian Empire re-created under new name (the 
USSR) and on a new ideological basis (Communism). One of the few 
things that did not change was the practice Divide et impera. 

Upon incorporation into the Soviet empire, Georgia was treated as a defeated 
country and was deprived of considerable chunks of territory (See Maps 7 
and 8). According to the Treaty of Moscow signed on March 16, 1921 by 
the representatives of Soviet Russia and Kemalist Turkey the Sovietised and 
occupied Georgia had to cede to Turkey most of the territories taken over 
by the Turks during the Soviet-Georgian war of Feb.-March 1921, except 
the northern half of the former district of Batum (Achara).1 Georgia lost 
Southern Achara and part of Meskheti with the towns of Artvin, Ardahan, 
Oqam, Olor, and Poskhov. Almost seven months later, on October 13, 
1921, the new treaty basically confirming the provisions as the Treaty of 
Moscow was signed in Kars.  

On November 6, 1921, the puppet communist government of Georgia 
dominated by the Kremlin was forced to cede to the Soviet Armenia the 
sector of Lori of the county of Borchalo that had been disputed between 
the two nations since 1918 and finally incorporated into Georgia during 
the Turkish-Armenian war of 1920, together with the southern part of 
Borchalo sector of the county bearing the same name (see Mas 7 and 8). 
The above adjustment of Georgian-Armenian border was formally made 
in accordance with the declared “ethnical principle” keeping in mind that 
the above territory had mixed Armenian, Russian and Greek population 
with Armenian majority. 

Four months later, on March 12, 1922, the long-disputed Zakatala district 
was transferred from Georgia to the Soviet Azerbaijan with some other smaller 
increments of territory. During the following years, the Georgians who still 
lived in that district were culturally deprived specifically of their right to 
have Georgian language schools and were to a greater or less degree assimilated 

                                                 
1 Richard Hovannisian, The Republic of Armenia, Vol. IV: Between Crescent and Sickle: 
Partition and Sovietization, Berkeley, 1996, p. 391. 
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into the Tatar linguistic and cultural realm thus all amply proving that 
the so-called “principle of free self-determination of the peoples” was 
nothing more than a Communist propaganda cliché.  This was yet another 
action that was tantamount to cultural genocide aimed at extinguishing 
any nationalism or identity separate from that mandated by Moscow. 

Additionally, immediately upon the Sovietization of Georgia the central 
Soviet government ordered the creation of three autonomies within the 
remaining Georgian territory. Those were Abkhazia, Achara1 and “South 
Ossetia” carved out of Gori, Dusheti and Racha counties (See Map 7). 
The above territorial formations served as potential pockets of instability 
that could counterweight possible national liberation movements in Georgia. 
And, as we all know, they successfully served that purpose of the Kremlin 
in the 1990’s and is still established practice today. During the Soviet period 
there were also some plans to create “autonomies” in Megrelia and some 
other parts of Georgia but, fortunately those plans never came true. 

 
In order to be completely objective, one should mention that there was a 
very short period of time when the Soviet Georgia slightly expanded at 

                                                 
1 Achara was created partially to satisfy some Turkish claims during the talks in Moscow in 
early 1921. 
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the expense of its northern neighbors. In April – March, 1944, after the 
deportation of four peoples of the North Caucasus (the Karachays, the 
Balkars, the Ingush and the Chechens) to Siberia and Central Asia as a 
collective punishment for alleged collaboration with the Nazi German 
army which had taken over north-western Caucasus in 1942, some of the 
territories of those peoples were incorporated into Soviet Georgia. 

  
Those territories included the Uchkulan and, partially, Mikoyan districts of 
the former Karachay autonomous province re-organized into the district of 
Klukhori (returned to Soviet Russia in 1955), south-eastern sections of Elbrus 
and Nagorny districts of the Kabardian autonomous republic  incorporated 
into Upper Svanetia and southern part of the former Chechen-Ingush 
autonomous republic with the district of Itum-Kale and, partially, the 
districts of Ghalanchizh, Ghalashki and Prigorodny (See Map 8). However, 
by 1957 when the deportees were allowed to return to their native lands, 
the pre-1944 border between Soviet Russia and Soviet Georgia was restored. 
But that short period was rather a “historical intermezzo” that could not 
and did not reverse the practice of shrinking of Georgian ethno-cultural 
territory that has been going on since the beginning of the 19th century. In 
other words, the Georgia that left the Soviet empire in 1991 could boast well 
smaller territory than Georgia that had been incorporated into that empire 
in 1921.  
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After the Second Collapse of the Empire (1991-2008)  

The fall of the USSR and the restoration of Georgia’s independence was 
accompanied by the three wars: the war for the former South Ossetia (1991-1992), 
the war for Abkhazia (1992-93) and the short but devastating Civil War (1993). 

It is common knowledge – at least in Georgia – that the wars for South 
Ossetia (Samachablo) and for Abkhazia were, in fact, the first undeclared 
Russo-Georgian wars following the collapse of the Soviet Union. Ossetian 
and Apsua-Abkhazian separatists who were literally not the separatists but 
instead pro-Russian loyalists that were unable to fight against Georgia with 
relative success had they not enjoyed full-scale military support from the 
regular Russian armed forces and numerous mercenaries hired and trained 
in Russian Federation. As a result of those two wars, the Georgian government 
lost official control over parts of the former South Ossetian autonomous 
province (at that time only the districts of Java, and Znauri as well as parts 
of the districts of Tskhinvali and Akhalgori) and over most of Abkhazia, 
except the Kodori Gorge (See Map 9). 

The war in Abkhazia resulted in unprecedented ethnic cleansing and mass 
murder of local Georgians who had been the most numerous ethnic group 
there before the war (according to the census of 1992, the Georgians formed 
about 46% of the total population of Abkhazia). That Kremlin-backed 
policy, no doubt, was aimed at the total de-Georgianization of strategically 
important Abkhazia. 

The two wars that followed: the very short and practically unknown in the 
world Six-Day War in the district of Gali (1998) and the Russo-Georgian 
war of 2008 resulted in the loss of Georgian control over the rest of the former 
South Ossetia and over the Kodori Gorge (the only part of Abkhazia that was 
still in Georgian hands until 2008 (See Map 9). According to Medvedev-
Sarkozi Agreement of August 12, 2008, the new conquests of Russia clearly 
seen on Map 9 were supposed to come back under Georgian control. Nevertheless, 
they still remain occupied by the Russian troops and illegal armed formations 
subordinate to Abkhazian and Tskhinvali puppet regimes in breach of the 
above agreement that was signed by the Russian president as well as by the 
heads of the pseudo-separatist administrations. 
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Thus the process of the shrinking of Georgia continued. Of course, we 
know that the new realia in Abkhazia and the former South Ossetia are 
not recognized by the world, except Russia, a couple of Pacific island-states 
(Nauru, Vanuatu and for a short period of time - Tuvalu), Nicaragua and 
Venezuela but de-facto those two provinces have been separated from the 
rest of Georgia, and de-facto Georgia today is smaller than it was in 1990, 
although officially her national borders did not change since the disintegration 
of the USSR. 

Conclusions 

As of today, the situation in the Caucasus, in general, is very complicated 
if not to say explosive. Unresolved conflicts around Abkhazia, the so-called 
“South Ossetia” as well as around Chechenia and Karabakh, are still in 
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deadlock. And new conflicts may still arise (hopefully, they will not, of course) 
and there can be little doubt that further incursions into Georgian territory 
are planned by in the Kremlin as well as in the General Staff of the Armed 
Forces of Russian Federation and in the headquarters of FSB and GRU. 

And now a question arises, — what can be done to stop the shrinking of 
Georgia until it is too late and to restore the nation’s territorial integrity 
within its internationally recognized borders?  

I would take the liberty to offer a few recommendations: 

• While it is impossible to change the past it is still important to analyse 
the mistakes and failures of the past that led to territorial losses. 

• In order to withstand the outside pressure the nation must be strong 
both economically and militarily so that the hostile powers would be 
aware of heavy casualties in case of further incursions into Georgian 
territory. 

• Like any small nation, Georgia needs to develop effective diplomacy 
and work hard to acquire reliable allies who could support her in 
case of the next Russian aggression. 

• In any event, Russia with its current government and, maybe, with 
any other government at power cannot be Georgia’s ally in the near 
future. The last 200 years clearly demonstrated that from the point 
of view of Russian leadership - whether the Czarist, or Bolshevik, 
or pseudo-democratic one – Georgia should not exist as a united 
sovereign nation. 

• Georgia should be attractive to the breakaway territories economically, 
culturally and politically. The combination of economic prosperity 
and freedom is a very effective means of integration of partially lost 
lands and people. 

• Finally, one should also not forget about the demography: it is extremely 
hard to prevent territorial losses without the population growth. 
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All the above, of course, will not help Georgia to re-integrate her occupied 
territories as long as the new “Eurasian empire” that has being created by 
Vladimir Putin is strong and stable. But it looks like the second incarnation 
of once fallen colossus on clay legs is not going to be long in absence of 
economic, human or moral resources sufficient to achieve those ambitious 
goals of the Kremlin, and a new window of opportunity will soon open for 
Georgia. But Georgia herself should be well prepared when that happens 
so that the chance will not be lost. 
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Abstract: Exploiting false historiographical statements was at the basis of the Abkhazian 
separatist ideology. The issue of the national and state affiliation of the so-called Catholicosate 
of «Abkhazia» is forced upon the Abkhazian society. Although the Georgian historiography 
has proven the groundlessness of the Abkhazian vision of the Catholicosate of «Abkhazia» 
that is unfounded, it is still relevant to pay attention to this issue. 

The paper shows the general picture of the origin and development of the Western Georgian 
church organization, which was called the Catholicosate of «Abkhazia». It explicitly shows 
the unsustainability of the myth that the Catholicosate of «Abkhazia» was an Abkhazian 
church organization.  

The so-called Catholicosate of «Abkhazia» has always been a Georgian church organization, 
whose jurisdiction spread throughout all Western Georgia. Its foundation was predetermined 
by the activities of the «Abkhaz» kings of Western Georgia. Those activities were Georgian 
(not the mythical Apsua-Abkhazian) in their political, state, ideological or cultural realm 
and their final goal was the unification of the Georgian ethnical, cultural, and political 
universe and the creation of the all-Georgian state around the Kutaissi throne. 

Keywords: Abkhazian separatist ideology; Catholicosate of «Abkhazia»; religious conflict; 
historic-legal status; unified Georgian state; Abkhaze-Apsua Language  
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Résumé : L’un des appuis essentiel de l’idéologie séparatiste abkhaze a toujours été la spéculation 
sur de faux postulats historiographiques. Parmi ceux-ci, la question de l’image nationale-étatique 
du soit disant catholicosat « d’Abkhazie » est le thème le plus répandu que l’on inculque à 
la société abkhaze jusqu’à nos jours. Bien que l’historiographie géorgienne ait avancé des 
arguments convaincants contre la vision abkhaze quant au catholicosat « d’Abkhazie », dans 
le contexte du conflit religieux ayant lieu dernièrement dans la région occupée par la Russie, 
nous avons trouvé nécessaire de porter une fois de plus attention à ce problème. 

Le présent article représente un bilan qui donne une image générale de la formation et du 
développement de l’organisation religieuse de la Géorgie occidentale que l’on appelle le 
catholicosat « d’Abkhazie ». Nous y avons constaté que, historiquement, le catholicosat 
« d’Abkhazie » a toujours été une organisation religieuse exclusivement géorgienne, où 
l’office divin se déroulait en géorgien et non en abkhaze-apsua, et dont la juridiction couvrait 
toute la Géorgie occidentale. Sa formation est liée à l’activité politico-étatique et idéolo-
culturelle des rois « abkhazes » de la Géorgie occidentale nettement géorgienne (et non 
abkhaze-apsua mythique), dont l’objectif définitif était la réunification de l’univers ethnoculturel 
et politique géorgien et la création de l’État géorgien unifié sous l’égide du trône de Kutaïssi. 

Mots-clés: idéologie séparatiste abkhaze; catholicosat d’« Abkhazie »; conflit religieux; statut 
historico-juridique; État géorgien unifié; langue géorgienne; langue abkhaze-apsua 

 
La falsification du passé de la Géorgie/Abkhazie a joué un grand rôle dans la 
destruction de la fraternité et de l’unité historique géorgiennes-abkhazes. En 
effet, la falsification de la vérité historique a toujours été une des armes de 
l’arsenal idéologique du mouvement séparatiste abkhaze. Tout au long des 
décennies, les « pères spirituels » du séparatisme abkhaze n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour « extirper » de la mémoire des Abkhazes la conscience de 
l’unité historique géorgienne-abkhaze. On imposait aux Abkhazes des « théories » 
complètement fausses et privées de fondements, selon lesquelles, historiquement, 
il n’y aurait jamais eu de rapport entre le peuple abkhaze et l’univers géorgien 
commun ethnoculturel et politico-étatique. De plus, selon ces « théories », le 
peuple géorgien aurait été à l’origine de tous les malheurs des Abkhazes. Ils 
culpabilisaient même les Géorgiens pour la déportation en Turquie de la 
plupart des Abkhazes musulmans, effectuée par la Russie tsariste dans les 
années 1860-1870.  

C’est encore dans les années 1860 que l’Empire russe a élaboré un programme 
« étatique » de destruction de l’unité culturelle et historique géorgienne-
abkhaze. Le premier pas fait par l’Empire dans cette orientation a été la 
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création de l’écriture abkhaze à la base de la graphie russe, ce qui, comme 
le reconnaissait le créateur même de cet alphabet, le général Pierre Uslar, 
avait comme objectif la séparation des Abkhazes de l’univers culturel géorgien 
et leur intégration à la culture russe1. En même temps, la machine empirique-
idéologique russe a déployé le soi-disant « front historiographique ». En 
1907, paraît un livre avec un titre provocateur  L’Abkhazie n’est pas la Géorgie 
que l’on attribue à un certain L. Voronov2. 

Dans les années 1920, cette formule fut reprise par les membres de « l’intelligentsia 
populaire abkhaze », enclins au séparatisme. C’est de cette façon que sont 
apparus les ouvrages à programme sur le passé historique de l’Abkhazie 
rédigés par Simon Basaria et Simon Ashkhatsava, les auteurs connus pour 
leur disposition anti-géorgienne. Ces ouvrages étaient perçus comme preuve 
historique de « l’indépendance étatique » de l’Abkhazie bolchévique3. À 
partir des années 1950, la conjoncture politico-idéologique créée en Union 
soviétique a préparé un terrain fertile à la réanimation de l’idéologie séparatiste 
en Abkhazie. Dès lors, la question de la création de l’histoire « nationale » 
(non géorgienne) des Abkhazes fut de nouveau mise à l’ordre du jour. Pourtant, 
au début, cet objectif ne fut pas atteint. Dans Précis de l’histoire de l’Abkhazie 
à deux volumes, rédigés par les historiens abkhazes et géorgiens et publiés 
dans les années 1960-1964 sous la direction de l’historien abkhaze Georges 
Dzidzaria4, le passé historique abkhaze était représenté dans le cadre de 
l’histoire géorgienne commune. 

                                                 
1 Pierre Uslar, Les récits anciens sur le Caucase, Recueil d’informations sur les montagnards 
du Caucase, Tiflis, Éditions Kavkazskoe gornoe uprovlenije, 1881, p. XXXVII [en russe];  
Djemal Gamakharia et Badri Goguia, Abkhazie – région historique de Géorgie, Tbilissi, Agdgoma, 
1997, p. 353. [En russe]  
2 [L. Voronov], L’Abkhazie n’est pas la Géorgie, Moscou, Éditions Vernost, 1907. [En russe] 
3 Simon Bassaria, L’Abkhazie du point de vue géographique, ethnographique et économique, 
Soukhoum-Kalé, Éditions de Narkompros de la RSS d’Abkhazie, 1923 [En russe]; Semion 
Achkhatsava, Les voies du développement de l’histoire de l’Abkhazie, Éditions de Narkompros 
d’Abkhazie, 1925. [En russe] 
4 Georges Dzidzaria (dir.), Précis de l’histoire de l’Abkhazie, Vol. I, Soukhoumi, Éditions Abgosizdat, 
1960; Vol. II, Tbilissi, Éditions Metsniereba, 1964. [En russe]  
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Néanmoins, dans les années 1960 à 1980, on a continué à faire des tentatives 
pour séparer historiquement l’Abkhazie et les Abkhazes de l’univers commun 
géorgien. Nous signalons plus particulièrement les publications de Chalva 
Inal-ipa1, de Raoul Khonelia2, de Mikheil Gunba3, d’Iouri Voronov4 et 
d’autres. De ce point de vue, la situation est particulièrement déplorable 
aujourd’hui car le régime séparatiste en Abkhazie attise l’hystérie anti-géorgienne 
dépassant toutes les limites dont le maillon central est la propagande 
« nationaliste-historiographique ». Sur l’arène sont apparues les nouvelles 
« coryphées » de la « science » historique qui proposaient à leurs compatriotes 
de véritables « découvertes » fantaisistes. Il est à remarquer, plus particulièrement, 
les « chefs-d’œuvre » historiographiques d’Igor Markhoulia (Marikhouba)5, 
Aleksei Papaskir6 et Denis Chachkhalia7. Malheureusement, les historiens-
archéologues professionnels ne cèdent en rien à ces dilettantes sombres 
d’esprit, ignorants et insolents qui s’attribuent le titre d’historien. La preuve 

                                                 
1 Chalva Inal-ipa, Questions de l’histoire ethnoculturelle des Abkhazes, Soukhoumi, Éditions 
Alachara, 1976. [En russe] 
2 Raoul Khonelia,  « Quelques questions de l’histoire politique de l’Abkhazie aux VIe-VIIIe 
siècles selon les données des sources arméniennes », Recueil d’ouvrages scientifiques des doctorants 
de l’Institut de langue, littérature et histoire de l’Abkhazie, Soukhoumi, Éditions Alachara, 
1967 [En russe]; Raoul Khonelia, Les rapports politiques entre le royaume d’Abkhazie et le 
royaume des Bagratide d’Arménie aux IXe-Xe siècles, Synthèse d’une thèse de doctorat de 
Sciences historiques, Erevan, Éditions de l’Académie des sciences de la RSS d’Arménie, 
1967. [En russe] 
3 Mikheil Gunba, L’Abkhazie au premier millénaire de notre ère. Rapports socio-économiques 
et politiques, Soukhoumi, Éditions Alachara, 1989. [En russe] 
4 Iouri Voronov,  Dans l’univers des monuments architecturaux de l’Abkhazie, Moscou, Éditions 
Iskoustvo, 1978. [En russe] 
5 Igor Marikhouba, Le Caucase n’a pas été  la patrie d’origine du peuple géorgien, Akua (Soukhoumi), 
Institut abkhaze D. I. Gulia des Sciences humaines, 1999. [En russe]  
6 Aleksei Papaskir, Les singes dans la littérature ancienne russe et les problèmes de l’histoire de 
l’Abkhazie, Soukhoumi, Éditions Dom pechati, 2005 [En russe]; Aleksei Papaskir, Bagrat 
III et le royaume abkhaze, Université d’État d’Abkhazie, 2003. [En russe]  
7 Denis Chachkhalia, Chroniques des rois abkhazes, Moscou, Centre de recherche d’études 
abkhazes, 2000,  http://apsnyteka.org/255-chachhalia_d_1.html#6, consulté le 17 octobre 
2015 [En russe]; Denis Chachkhalia, L’école abkhaze de l’architecture byzantine (pour la question 
des principes de la construction de temples aux IXe-XIIIe siècles), Soukhoumi, Académie des 
sciences de la République d’Abkhazie, Institut abkhaze d’études humanitaires, 2011, http:// 
apsnyteka.org/257-chachhalia_d_3.html, consulté le 17 octobre 2015. [En russe] 
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en est la célèbre « pasquinade1 » de Voronov et, plus particulièrement, le 
soi-disant Manuel supplémentaire2 d’histoire de l’Abkhazie rédigé par Oleg 
Bghajba et Stanislav Lakoba. 

Dans l’histoire de la Géorgie/Abkhazie, il y a quelques problèmes, dont la 
vision séparatiste, du point de vue scientifique, qui ne tient pas debout et 
qui représente réellement une tentative piteuse de créer les fondements 
historiographiques de l’existence d’un soit-disant État indépendant abkhaze. 
Premièrement, il y a le sujet portant sur l’ethnogenèse des Abkhazes et leur 
installation sur le territoire de l’Abkhazie actuelle. Selon la version des 
nationalistes abkhazes, ce sont les Apsuas-Abkhazes de race Abkhaze-
Adighéenne qui seraient la population aborigène la plus ancienne sur le 
territoire de l’Abkhazie actuelle, en excluant complètement la présence, 
sur le même territoire, des tribus karthvelles (géorgiennes) avant le 19e 
siècle. Par conséquent, le territoire de l’Abkhazie actuelle est considéré 
comme la patrie uniquement des Abkhazes-Apsuas, ce qui leur donnerait 
le droit monopoleur de décider individuellement du statut étatique de 
l’Abkhazie.  

La spéculation n’est pas moindre lorsqu’il s’agit du soi-disant royaume 
« abkhaze ». En se référant au nom qui vient de l’origine ethnique-tribale 
de Léon II, « Eristhav (Prince) d’Abkhazie », fondateur de cette formation 
étatique, les séparatistes font tout leur possible pour faire passer pour l’État 
national des Abkhazes-Apsuas cette formation politico-étatique purement 
géorgienne3. C’est également la compréhension erronée du même nom 

                                                 
1 Iouri Voronov, Les Abkhazes – qui sont-ils? Gagra, Petite entreprise Adirra, 1992. [En russe] À 
propos des « sagesses » jaillies dans cette publication, dans Zurab Papaskiri, Mon Abkhazie. 
Souvenirs et réflexions (en russe), Tbilissi, Éditions Méridiani, 2012, p. 241-264, http://dspace.nplg. 
gov.ge/bitstream/1234/29851/1/Moia_Abxazia.pdf, consulté le 17 octobre 2015. [En russe] 
2 Oleg Bghajba & Stanislav Lakoba, Histoire de l’Abkhazie. Des temps anciens à nos jours, pour les 
classes de 10e-11e, Imprimé à partir des diapositifs par la firme Alasharbaga, 2006. [En russe] Le même 
ouvrage a été réédité en 2007. La critique de ces publications dans Zurab Papaskiri, L’histoire 
ne s’écrit par comme ça. Quelques remarques à propos du soi-disant « manuel » d’Histoire de l’Abkhazie 
d’Oleg Bghajba et Stanislav Lakoba, dans Zurab Papaskiri, Mon Abkhazie…, op. cit., p. 321-
362. [En russe]  
3 La critique de la vision séparatiste de l’image nationale-étatique du royaume des « Abkhazes » 
dans Zurab Papaskiri, « Critique de la vision séparatiste de l’image ethnoculturelle et politico-
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qui est à la base de la déclaration dépourvue de fondement, selon laquelle 
le soi-disant catholicosat « abkhaze » serait une « organisation religieuse 
nationale abkhaze » et non pas géorgienne.   

Certes, cette conclusion des chercheurs-historiens ou des ecclésiastiques 
abkhazes enclins au séparatisme est tellement faible et marginale qu’on 
pourrait se dire qu’il est tout à fait superflu d’y porter attention, mais, de 
fait, la question n’est pas aussi simple. Les processus destructifs ayant lieu 
dernièrement dans la vie ecclésiastique de l’Abkhazie occupée par la Russie, 
à savoir, les activités anti-canoniques sans limites des ecclésiastiques abkhazes 
renégats, ayant renié l’Église-mère, dont l’objectif est la séparation définitive 
de l’évêché de Tskhum-Abkhazie de l’Église apostolique de Géorgie et la 
« légalisation » de la soi-disant Église de l’« Abkhazie indépendante », ont 
de nouveau actualisé la question de l’appartenance nationale-étatique de 
l’organisation ecclésiastique appelée catholicosat d’ « Abkhazie ». L’actualisation 
de ce thème est déterminée par le fait que les séparatistes rapportent comme 
argument historiographique essentiel l’existence du catholicosat d’« Abkhazie », 
soi-disant organisation ecclésiastique nationale abkhaze.  

Les mythes au sujet du soi-disant catholicosat d’« Abkhazie » 
et de l’univers chrétien « national » abkhaze 

Avant d’analyser concrètement les étapes de la formation et du fonctionnement 
du catholicosat d’« Abkhazie », nous trouvons nécessaire de signaler qu’une 
telle démarche séparatiste des Abkhazes dans le domaine de la religion n’en 

étatique  du royaume des ‘Abkhazes’ » (en géorgien), Problèmes actuels de karthvélologie (études 
géorgiennes) 1, Tbilissi, Université géorgienne Andria Pirveltsodebuli du Patriarcat de Géorgie, 
2012, p. 155-172, http://sangu.ge/images/zpapaskiri.pdf, consulté le 17/5/2015 [En géorgien]; 
Zurab Papaskiri, « Pour la question de l’image nationale-étatique du royaume des ‘Abkhazes’ », 
dans Guivi Tsulaïa – 80 (en géorgien), Tbilissi, Institut d’histoire et d’ethnologie  de Géorgie 
de l’Université d’État de Soukhoumi, 2014, p. 151-186 [En géorgien]; Zurab Papaskiri, 
« Le royaume d’‘Abkhazie’ – l’État géorgien », Recherches historiques VIII-IX, Organisation 
de l’Abkhazie de la Société historique Ekvthimé Takaïshvili de Géorgie, Tbilissi, Meridiani, 
2006, p. 68-106, http://iberiana2.wordpress.com/abkhazia/papaskiri/, consulté le 11/9/2015 [En 
russe]; Zurab Papaskiri, « L’Abkhazie. L’histoire sans falsification », deuxième édition, corrigée et 
complétée, Tbilissi, Éditions Méridiani, 2010, p. 26-51, http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/ 
29865/1/AbkhaziaIstoriaBezFalsifikacii.pdf, consulté le 12/5/2015. [En russe] 
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est pas la première tentative. La première fois, elle a eu lieu à l’aube du mouvement 
séparatiste abkhaze – au mois de mars 1917. Après la restitution de l’autocéphalie 
de l’Église orthodoxe géorgienne, les représentants de l’« intelligentsia populaire » 
abkhaze ont essayé de séparer l’Abkhazie de l’Église-mère. À ces fins, le 24-27 mai, 
fut organisé le   « Congrès des ecclésiastiques et des personnes civiles de la 
population orthodoxe abkhaze » où on a avancé la question de la formation de 
l’Église autocéphale abkhaze. On a préparé un certain fondement « historiographique » 
présenté dans la brochure de Mikheil Tarnava, Bref aperçu de l’histoire de l’Église 
d’Abkhazie1.  

C’est justement dans cet opus que l’on retrouve une tentative pitoyable de 
représenter le catholicosat d’ « Abkhazie » comme une organisation ecclésiastique 
nationale abkhaze-apsua dont « l’Église autocéphale d’Abkhazie », détachée 
de l’Église géorgienne commune, devait être le successeur de droit. En même 
temps, l’auteur de la brochure avait évité de préciser l’appartenance ethnique 
des catholicos géorgiens de soi-disant « Abkhazie » (17 Hiérarques au total) 
et avait créé l’impression qu’ils étaient des Abkhazes ethniques2. L’objectif 
des chefs du régime séparatiste3, des pères4 de « l’Église nationale abkhaze », 

1 Mikheil Tarnava  Bref aperçu de l’histoire de l’Église d’Abkhazie, Soukhoumi, Édition du comité de 
Bzip de l’Association de la diffusion de l’éducation chez les Abkhazes, 1917. [En russe] 
Voir le même aperçu dans L’Abkhazie orthodoxe, Moscou, 1994, http://anyha.org/apsua-
anyha-atouryxiaazyrkjatshny/, consulté le 15 octobre 2015. [En russe] 
2 Ibid., p. 13-14. C’est à peu près dans le même style que le chercheur abkhaze contemporain 
Ermolaji Ajinjal essaie de dissimuler l’origine géorgienne des catholicos d’ « Abkhazie », dans 
Ermolaji Ajinjal, « De l’histoire du christianisme en Abkhazie », Soukhoumi, Édition Stratophil, 
2000, p. 111-135, https://yadi.sk/i/D2yQ9Ii3baRmg, consulté le 13 octobre 2015. [En russe] 
3 Chef du Ministère des Affaires étrangères de l’Abkhazie: Tant que Ilia II considère notre pays en 
tant qu’une partie intégrante de la Géorgie, il lui est interdit de se rendre ici, Agence d’informations : 
Les nouvelles de la Fédération, 16.06.2009, http://regions.ru/news/2221224/, consulté le 
13/10/2015. [En russe] 
4 Parmi eux, il faut souligner plus particulièrement les ouvrages de Dimitri Dbar, muni de 
degré scientifique de Docteur en théologie de l’Académie théologique de Moscou et de 
l’Université Aristote de Thessalonique, président du conseil du « Saint métropolitain d’Abkhazie » 
créé en 2011, dans Dimitri Dbar, « De l’histoire du catholicosat de l’Abkhazie, Univers 
théologique », Académie théologique de Moscou, n° 4, 1997, p. 68-90, http://apsnyteka.org/ 
1602-dbar_iz_istorii_abkhazskogo_katholikosata.html, consulté le 13 mai 2015 [En russe];  
Dimitri Dbar, « Les tendances religieuses en Abkhazie contemporaine », Recueil d’articles, 
Moscou, 1999, https://docviewer.yandex.com/?url=ya-diskpublic%3A%2F%2FtSMvlaves 

http://anyha.org/apsua-anyha-atouryxiaazyrkjatshny/
http://anyha.org/apsua-anyha-atouryxiaazyrkjatshny/
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de certains historiens1 et des écrivains-philologues2, ayant la prétention de se 
connaître en science historique, est la réanimation de ce mensonge. 

Ils inventent n’importe quoi pour que leurs compatriotes, qui ne connaissent 
pas du tout l’historiographie et qui sont plongés complètement dans le marais 
nationaliste-chauvin, croient à l’existence de l’univers chrétien « national » 
abkhaze, dont l’organisation ecclésiastique appelée catholicosat d’« Abkhazie » 
aurait été le porte-drapeau. Par exemple, ces derniers temps, on diffuse une 
opinion, selon laquelle l’Église abkhaze aurait toujours été dirigée par les 
évêques ethniquement Abkhazes et que la plupart des membres du clergé 
auraient été des Abkhazes qui auraient même mené la liturgie en abkhaze3. 

Denis Dbar, théologien et historien, chef du soi-disant « saint archevêché 
métropolitain d’Abkhazie », est le propagandiste le plus actif de cette thèse. 
Il rapporte, comme argument « incontestable » de cette thèse, le célèbre 
passage de l’ouvrage  La Vie de Konstantin, de l’illuminateur des Slaves, 
Konstantin-Cyrile où, parmi les peuples qui accomplissent la liturgie dans 

SIlySMrwsWBZtrVfeS4NsNK6QZFns8%2Bpz4%3D&name=Dbar_Religioznye_tenden
tsii_v_sovremennoy_Abkhazii.pdf&c=56178ac8dd27, consulté le 13 mai 2015 [En russe]; 
Dimitri Dbar, Est-ce que l’Église de l’Abkhazie a été autocéphale? (http://batal.livejournal.com/ 
564322.html), consulté le 13/5/2015 [En russe]; Dimitri Dbar, L’histoire du christianisme 
en Abkhazie au premier millénaire, Thèse de doctorat en théologie, 2001 (www.caucasustimes.com/ 
DbarD.pdf), publié comme livre à part en 2005, http://www.slideshare.net/anyhaorg/ss-42509456, 
consulté le 13/5/2015 [En russe]; Dimitri Dbar, Bref aperçu de l’histoire de l’Église orthodoxe de 
l’Abkhazie, Novij Aphon, troisième édition, corrigée et complétée, 2006, https://yadi.sk/i/ 
jV4vcx65bUnxy, consulté le 13 mai 2015. [En russe] 
1 Grigorij Smir, Évolution des croyances religieuses chez les Abkhazes, Synthèse de thèse de doctorat 
en sciences historiques, Institut Mikluxo-Maklaï d’ethnologie et d’anthropologie, Moscou, 1997, 
http://cheloveknauka.com/evolyutsiya-religioznyh-verovaniy-u-abhazov, consulté le 12/5/2015 
[En russe]; Anjela Bagatelia, L’orthodoxie en Abkhazie: les étapes essentielles de l’histoire et les 
particularités nationales-culturelles, Synthèse de thèse de doctorat en sciences historiques, Académie 
du service gouvernemental auprès du président de la Fédération de Russie, Moscou, 2002,  
http://www.dissercat.com/content/pravoslavie-v-abkhazii-osnovnye-etapy-istorii-i-natsionalno- 
kulturnye-osobennosti, consulté le 15 octobre 2015 [En russe]; etc.  
2 Il faut évoquer, en premier lieu, Denis Chachkhalia, dans Denis Chachkhalia, L’Église orthodoxe 
abkhaze (La chronique d’addition), Moscou, 1997. [En russe] 
3 Denis Chachkhalia, Ibid.; Dimitri Dbar, De l’histoire du catholicosat…, op. cit.;  Grigorij 
Smir, op. cit.; Georgij Amichba, Le Moyen Âge (IVe-XVIIIe siècles), Les Abkhazes, Moscou, Édition 
Naouka, 2007, p. 68, 71. [En russe] 
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leur langue, sont mentionnés les « Avazgs » (c’est-à-dire Abkhazes1). On peut 
dire sans aucune exagération que c’est une compréhension naïve de l’information 
du philosophe Konstantin. Bien sûr, chez les Avazgs-Abkhazes de l’époque 
(depuis le 10e siècle, au moins), la liturgie se faisait « dans leur langue », mais 
cette langue était le géorgien et non pas l’abkhaze actuel (l’apsua). D’ailleurs, 
Boris Floria, éditeur même de La Vie de Konstantin, le célèbre savant russe, 
le chercheur reconnu d’anciens monuments écrits slaves et, en général, des 
peuples slaves, membre-correspondant de l’Académie des sciences de Russie, 
le comprend bien. Selon sa définition,  

Les Abkhazes n’avaient pas leur propre alphabet et Konstantin a fait une erreur en les 
plaçant dans son énumération… Parmi les Abkhazes, la liturgie se faisait en géorgien. 
Konstantin, ne connaissant pas les langues du Caucase, pouvait croire que les Abkhazes 
qu’il a peut-être rencontrés pendant son voyage en Khazarie, effectuaient la liturgie 
dans leur langue2.    

La tentative de Dimitri Dbar d’appuyer sa conclusion par le fait que la propagation 
du christianisme entraînait la nécessité de traduire l’Évangile dans la langue 
du peuple donné nous paraît déplorable. En cas d’absence de l’écriture, affirme-t-il, 
tel ou tel peuple, créait à ces fins sa propre écriture . Cette approche du savant 
abkhaze est pertinente, en général. Pourtant, ceci ne veut pas dire que tous 

1 «Мы же роды знаемъ книгы умеюще и Богу славу въздающе своимъ езыкомъ къждо. 
яве же сутъ сии: армени, перси, авазгы, ивери, сугди, готи, обри, турси, козари, аравляне, 
египти и инии мнозы». (Паметъ и житие блаженаго учителя нашего Константина 
Философа, пръваго наставника словенску узыку. http://krotov.info/acts/09/3/konstan.html), 
consulté le 10 octobre 2015. [En ancien russe] Il est à signaler que certains chercheurs abkhazes 
spéculaient avant aussi sur cette information fournie par La Vie du philosophe Konstantin et 
l’utilisait comme preuve pour affirmer qu’au Moyen Âge, les ancêtres des Abkhazes actuels 
auraient effectué la liturgie dans leur propre langue (apsua) (Aleksei Papaskir, Étude des liens 
littéraires et culturelles russes-abkhazes, Actes de l’Université d’État d’Abkhazie, vol. VI, Soukoumi, 
Édition Alachara, 1988). [En russe]  
2 La mention, dans sa liste, des Abkhazes (Avazgs, dans l’original) est probablement liée avec le 
voyage de Konstantin en Khazarie).   (Vie de Cyrile et Methodi; récits sur le début de l’écriture 
slave. Introduction, traduction et commentaires de Boris Floria, Moscou, Édition Naouka, 1981,   
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Tschechien/IX/Slav_pis/frametext1.htm, consulté 
le 11 octobre 2015 [En russe]. A ce propos, voir également: Zurab Papaskiri, « À propos d’une 
erreur de Dorothé (Dbar) », dans Zurab Papaskiri, Mon Abkhazie…, op. cit., p. 482-486; 
Roïn Métrévéli, Zurab Papaskiri, La Géorgie et l’ancienne Russie au premier tiers des IXe-Xe 
siècles, La diplomatie géorgienne, Recueil annuel, Tbilissi, 2011, p. 61-62. [En géorgien] 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Tschechien/IX/Slav_pis/frametext1.htm
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les ethnos sans exception (y compris ceux qui s’étaient convertis au christianisme) 
aient forcément créé leur propre écriture, traduit l’Évangile et se soient mis à 
effectuer l’office divin dans leur langue maternelle. Il ne faudra pas aller loin 
pour chercher un exemple. Avant la formation du royaume des « Abkhazes », 
en Géorgie occidentale, il existait une unité étatique non moins forte – le 
royaume de Lazika-Egrissi dont faisait partie le territoire de l’Abkhazie actuelle. 
Nous savons à coup sûr que cet État, tout au long de son existence, se trouvait, 
du point de vue religieux, sous la juridiction du patriarcat de Constantinople 
et, par conséquent, la Liturgie était effectuée en grec1. Il faut signaler que la 
population dans ce royaume était essentiellement représentée par les Lazes-
Mingréliens et d’autres tribus karthvelles, mais personne n’a eu l’idée d’affirmer 
qu’ici, le mingrélien ait été la langue d’office divin2. La question rhétorique 
qui se pose est de savoir pourquoi les Lazes-Mingréliens, avec leur archevêché 
métropolitain de Phazis3 accueillant au moins quatre évêchés4, n’aient pas 
pu créer leur propre écriture et littérature nationales mingréliennes, tandis 

1 À notre avis, il est dénué de bases objectives l'affirmation de certains chercheurs (en premier lieu 
celle du métropolite Anania Japaridzé), selon laquelle la Géorgie occidentale aurait été dès 
le début (à l’époque du royaume de Lazika-Egrissi) sous la juridiction du catholicosat de 
Karthli (de Mtskhéta) et que la langue de liturgie aurait été non pas le grec, mais le géorgien, 
dans Métropolite Anania Japaridzé, Le catholicosat d’Abkhazie, Tbilissi, Maison d’édition 
Teknikuri universiteti, 2012. [En géorgien] 
2 Nous n’avons pas en vue, bien sûr, certains « intellectuels-mingrélologues » qui considèrent 
l’Asomtavruli géorgien comme l’écriture mingrélienne (Voir: L’effondrement du mythe du 
possible séparatisme en Mingrélie, https://www.youtube.com/watch?v=UojelNGWUPM), 
consulté le 15 octobre 2015. [En russe]   
3 Qui n’était pas du type de « l’archevêché d’Anakopie » inventé par Denis Dbar mais qui avait 
réellement existé 
4 Le métropolitain de Phazis avec ses 4  épiscopats (Rodopolis, Saïs-Tsaïshi, Pétra, Ziganev) 
couvrait de fait toute la Géorgie occidentale à l’exception des archevêchés de Sébastopol-Abazguie 
et de Nikopsie situés sur le territoire de l’Abkhazie actuelle, Georgika, t. IV, IIe partie. Les 
informations des écrivains byzantins sur la Géorgie. Les textes grecs avec la traduction en géorgien 
furent commentés et publiés par Simon Kaukchishvili, Tbilissi, 1952. [En géorgien] À ce 
propos, voir en détails dans Buba Kudava, Le patriarcat de Constantinople et les centres ecclésiastiques 
de la Géorgie occidentale (IXe s). Histoires. Mélanges pour le 60e anniversaire de Roïn Métrévéli, 
Tbilissi, 2000, p. 43-48 [En géorgien];  Tamar Koridzé, Histoire du catholicosat d’Abkhazie. 
Synthèse d’une thèse de doctorat en sciences historiques, Tbilissi, 2003, p. 9-10 [En géorgien]; 
Zurab Papaskiri, Pour la chronologie de l’établissement du catholicosat des « Abkhazes », Mélanges 
pour le 90e anniversaire de Shota Meskhia, Tbilissi, 2006, p. 207-208. [En géorgien] 
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que « l’ancien peuple chrétien abkhaze » ait réussi à le faire pour rendre l’abkhaze 
(l’apsua) langue d’office divin à l’aube de son histoire1.  

Si nous admettons que dans le royaume des « Abkhazes » – dans l’État « national » 
abkhaze, selon les auteurs abkhazes – l’office divin se soit déroulé en abkhaze-
apsua, qu’est-ce qui pourrait l’empêcher de le faire plus tard, à l’époque 
des rois « abkhazes »? Ou bien, qu’est-ce qui pouvait anéantir d’un coup 
l’écriture et l’office divin en abkhaze après l’intronisation à Kutaïssi de Bagrat 
Bagration? Était-il quelqu’un d’ « étranger »? N’était-il pas le petit-fils d’un 
roi « abkhaze » tout-puissant, Georges II (922-957)? Où devait disparaître 
subitement, sans laisser aucune trace, « l’écriture abkhaze » qu’on aurait 
utilisée dans l’administration et dans l’office divin de l’État « abkhaze », 
selon l’affirmation de certains « intellectuels » russes omniscients, disposés 
contre le géorgien2. Pourquoi le monument écrit géorgien le plus ancien 
en Géorgie occidentale (daté par les spécialistes des 9e-10e siècles3) a-t-il 
été découvert par le chercheur abkhaze, Anatoli Katsia non pas dans une 
région limitrophe de Karthli – en Iméréthie -, mais précisément au beau 
milieu de l’Abkhazie actuelle – au village Msigkhua du district de 
Goudautha4?   C’est-à-dire, si les Abkhazes apprenaient aussi 
intensivement la doctrine du Christ dans leur langue maternelle déjà 
depuis le 6e siècle5, comment s’est-il fait qu’au moment du plus haut 

1 L’Abkhazie chrétienne, journal, Publication officielle du Saint Métropolite de l'Abkhazie, 
n°8, 2007. [En russe] 
2 Vadim Kojinov,  « La vie actuelle des traditions. Réflexions sur la littérature abkhaze », Drujba 
narodov, n°4, Moscou, Édition Izvestia, 1977, p. 256. [En russe] 
3 Valérie Silogava (dir.) Le corpus des inscriptions lapidaires, Les inscriptions de la Géorgie occidentale 
(IXe-XIIIe s.), Tbilissi, Metsniereba, 1980, p. 31-32 [En géorgien]; Valérie Silogava, L’épigraphique 
d’Abkhazie et de Mingrélie, Tbilissi, Artanuji, 2004, p. 258-259 [En géorgien]; Lia Akhaladzé, Les 
monuments épigraphiques de l’Abkhazie. Recherches sur l’histoire de l’Abkhazie/Géorgie, Tbilissi, 
Metsniereba, 1999, p. 364 [En russe]; Lia Akhaladzé, « L’épigraphique de l’Abkhazie comme 
source historique. I », Les inscriptions lapidaires et murales, Tbilissi, Lega, 2005, p. 140-146. 
[En géorgien] 
4 Anatoli Katsia, Les monuments architecturaux dans la vallée de Tskuara. Matériaux sur l’archéologie 
de l’Abkhazie, Tbilissi, Metsniereba, 1967. [En géorgien] 
5 Selon le point de vue développé dans le Manuel supplémentaire d’histoire d’Abkhazie d’Oleg 
Bgajba et de Stanislav Lakoba, la christianisation des Abkhazes qui fut terminée au milieu 
du VIe siècle, aurait été favorisée par l’affaiblissement de la barrière de langue, vu le fait qu’à 
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développement politique, ils n’ont pas pu créer définitivement un terrain 
national au christianisme, accomplir l’office divin en langue abkhaze et créer 
une littérature chrétienne nationale, ce qu’ont pu faire au début du Moyen 
Âge les Géorgiens, les Arméniens, les Slaves, etc.? Qu’est-ce qui a contraint 
les chefs du royaume « abkhaze », qui avaient prétendu leur hégémonie 
politique dans l’univers géorgien-commun, à faire du géorgien la langue 
de l’administration et de la liturgie chrétienne? 

Nos opposants n’ont pas à ces questions, évidemment, de réponse fondée 
sur une analyse scientifique quelconque et sur une logique élémentaire, et 
il n’est pas possible qu’ils en aient une. Et pourtant, il y a longtemps que 
cette question est déjà résolue dans l’historiographie et, ce par l’historien 
abkhaze le plus compétent, Zurab Antchabadzé, qui a indiqué sans équivoque 
les facteurs qui ont déterminé le choix du géorgien littéraire comme langue 
de liturgie et d’administration étatique. Selon la conclusion judicieuse 
faite par Antchabadzé, « la diffusion générale de la langue géorgienne en 
tant que langue d’écriture et de culture » dans tout le royaume « des Abkhazes » 
avait été déterminée par le fait que dans cette unité étatique, c’était justement 
« l’élément karthvel (géorgien) qui représentait la majorité de la population » 
et qu’il « occupait également une partie importante et principale du territoire ». À 
part cela, c’est « l’élément karthvel (géorgien) qui s’est avéré le plus développé du 
point de vue socio-économique et culturel aussi1 ». 

Non moins fantasque est encore une affirmation sans fondement des écrivains-
savants abkhazes, idéologues du séparatisme, selon laquelle les Abkhazes 
auraient créé, des 9e aux 13e siècles, une école d’architecture chrétienne 
« nationale » proprement abkhaze-apsuienne qui aurait construit des temples 
non seulement sur le territoire de l’Abkhazie actuelle et dans d’autres régions 
de Géorgie, mais également dans le Caucase du nord, et plus encore, qui aurait 

cette période, « parmi la population locale…, nombreux étaient ceux qui s’exprimaient parfaitement 
en grec ». En plus, selon les auteurs, ce processus était accéléré par le fait qu’à cette époque, 
il est vrai que la liturgie ne se déroulait pas en abkhaze, mais « il est fort possible que la prédication 
avait lieu en abkhaze aussi », (Oleg Bgajba & Stanislav Lakoba, L’histoire de l’Abkhazie…, 
op. cit. p. 115). 
1 Zurab Anchabadzé, De l’histoire de l’Abkhazie moyenâgeuse, Soukhoumi, Édition gouvernemental 
abkhaze, 1959, p. 106-107, [nous soulignons]. [En russe]  
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participé à la construction et à l’aménagement des églises de l’ancienne Russie 
coreligionnaire nouvellement convertie1. 

Selon l’auteur de cette « découverte géniale », Denis Chachkhalia – écrivain-
philologue qui s’approprie de temps à autre le métier d’historien (celui de 
critique d’art aussi) –, les œuvres des « architectes abkhazes » seraient les 
cathédrales de Loo et de Vessioloe (dans la contrée du Krasnodar – Fédération 
de Russie), l’église de Bzipi et la cathédrale de Bichvintha, les églises de 
Msigkhua, de Nouvelle Athènes Simon de Canaan, de Mokvi, même les 
cathédrales de Guélathie   et de Métékhi2. À part cela, à l’école « nationale » 
d’architecture chrétienne abkhaze-apsuienne reviendraient les églises d’Arkhise, 
de Choana et de Sent construites dans l’Alanie historique (Karatchaïevo-
Tcherkessie actuelle)3. Pour ce qui est des monuments de la Russie de Kiev 
– les cathédrales de Sofia à Kiev, Novgorod et Tchernigovo –, Denis Chachkhalia 
estime qu’on ne peut pas les considérer directement parmi les monuments 
de « l’école abkhaze », mais il est tout à fait possible d’affirmer, du point 
de vue scientifique, qu’on remarque dans ces monuments « les traces du 
style abkhaze et de l’expérience abkhaze de la construction des formes 
architecturales4 ». 

Bien sûr, ces affirmations de Denis Chachkhalia n’ont rien à voir avec l’opinion 
scientifique et elles ne sont que des fantaisies de nationalistes abkhazes en 
proie à l’esprit pathologique anti-géorgien. De même, les discussions sur 
la soi-disant « école abkhaze-alanienne » d’architecture chrétienne byzantine, 
à laquelle les auteurs5 du « Manuel supplémentaire » d’histoire d’Abkhazie 
évoqué ci-dessus attribuent péremptoirement les temples existant sur le 
territoire de l’Abkhazie actuelle, sont dépourvues de fondements scientifiques. 
Leur seul objectif est de séparer complètement la culture moyenâgeuse de 
la région d’Abkhazie du reste de la Géorgie. Il est à signaler que non seulement 
le territoire de l’Abkhazie actuelle, mais également celui de  l’Alanie-Ossétie 

                                                 
1 Denis Chahckhalia, L’école abkhaze…, op. cit., p. 8.  
2 Ibid., [nous soulignons]. 
3 Ibid. 
4 Ibid., [nous soulignons]. 
5 Oleg Bgajba et Stanislav Lakoba, L’histoire de l’Abkhazie…, op. cit., p.137, 200. 
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sont parsemés d’églises-monastères chrétiens géorgiens. D’ailleurs, selon 
l’affirmation des Ossètes mêmes, la construction de la plupart d’entre eux 
auraient eu lieu à l’époque de la reine-roi Thamar. Pourtant, comme le 
remarquait judicieusement le célèbre chercheur des monuments anciens 
d’Alanie-Ossétie Voldemar Pfaff, il est inimaginable qu’on ait construit un 
si grand nombre d’églises-monastères uniquement du temps du règne de Thamar1. 

La vérité historique sur l’image nationale-étatique et 
culturelle-idéologique du catholicosat d’« Abkhazie »   

Au Moyen Âge, il n’existait aucune civilisation nationale proprement abkhaze 
avec un style architectural et une peinture à fresques (peinture murale) 
abkhazes. Tout le territoire de l’Abkhazie actuelle faisait partie intégrante 
de l’univers chrétien géorgien-commun, et le soi-disant catholicosat d’« Abkhazie », 
dont la juridiction couvrait toute la Géorgie occidentale, a toujours été, 
historiquement, une organisation religieuse uniquement géorgienne. C’est 
un axiome que les idéologues du séparatisme abkhaze n’arrivent pas à 
s’approprier. La formation du catholicosat d’« Abkhazie » fut déterminée 
par l’activité politico-étatique et idéologique-culturelle des rois « abkhazes » 
de la Géorgie occidentale (et non abkhaze-apsua  mythique) au 8e siècle, 
dont l’objectif définitif était la réunification de l’univers ethnoculturel et 
politique géorgien et la création d’un État géorgien commun sous l’égide 
du trône de Kutaïssi. 

Dans l’historiographie – non seulement dans les ouvrages scientifiques des 
auteurs géorgiens, mais également dans ceux d’auteurs étrangers (Vladimir 
Minorski, Anatoli Novoseltsev, Lev Gumiliov, Vladimir Kuznetsov, Serguei 
Arutinov2) et dans ceux d’auteurs abkhazes les plus compétents (Zurab 
Anchabadzé et autres), il y a longtemps qu’on a avancé des arguments 
convaincants pour prouver pourquoi l’unité nommée royaume des « Abkhazes », 
est, du point de vue national-étatique et culturel-idéologique, un État géorgien et 
non pas un État abkhaze (au sens actuel). 

                                                 
1 Voldemar Pfaff, « Les matériaux pour l’histoire ancienne de l’Ossétie », Recueil de données sur 
les montagnards du Caucase, Tiflis, 4e édition, 1870, p. 31-32. [En russe]  
2 Voir la littérature correspondante dans Zurab Papaskiri, Pour la question… op. cit.. p.151-154.  
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Le royaume des « Abkhazes », comme un État souverain, fut officialisé 
vers la fin du 8e siècle lorsque le représentant de la maison des « Éristhavs 
d’Abkhazie », Léon II, le neveu de Léon Ier, ayant profité de « l’affaiblissement 
des Grecs », leur tourna le dos (avec le soutien des Khazars) « et s’empara 
de l’Abkhazie et de l’Egrissi jusqu’à Likhe » et « se nomma roi des Abkhazes1 ». 
L’ancienne tradition historique géorgienne (Les chroniques de Karthli) met, 
sans aucune hésitation, cet événement en rapport avec la crise dynastique 
créée à la cour « royale » (de Stephanoz – Archil) de Karthli-Egrissi. Selon 
Les chroniques de Karthli, l’attribution du titre de roi à Léon II fut conditionnée 
par le fait que, à l’époque, « Ioané était déjà mort et Djuancher déjà vieilli. 
Et tout de suite après, Juancher mourut également2 », ce qui veut dire que 
les chroniques géorgiennes qui sont l’unique source historique écrite, signalent 
nettement la légalité de l’avènement de Léon II, comme le seul héritier 
légitime au pouvoir de l’Egrissi-Abkhazie unifié. 

Du fait que Léon II se soit attribué le titre de roi des « Abkhazes », son État, 
tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur, était connu sous le nom de royaume 
des « Abkhazes » ou, tout simplement, d’« Abkhazie ». Pourtant, dans 
certaines sources étrangères (par ex., dans l’ouvrage de l’historien arménien 
du 10e siècle, Ioané Draskhanakerts), il est évoqué aussi comme roi d’« Egrissi3 » 
(des « Eguers »), ce qui signifie que, à l’époque, dans les pays voisins, on 
connaissait assez bien le nom du pays qui fut nommé, depuis la fin du 
VIIIe  siècle, « l’Abkhazie ». Quant à la tradition historique géorgienne 
(Vakhushti Batonishvili), elle nous fournit une explication bien fondée 
pourquoi l’Egrissi historique fut nommé l’Abkhazie :  

Il y a, en général, trois noms de ce pays: le premier - Egrissi, le deuxième – Abkhazie, 
le troisième – Imérethie. Ce pays se nomme Egrissi à cause d’Egros, fils de Targamos 
à qui, parmi ses frères, il a succédé. Il porta ce nom jusquà la fin des Khosrovan 
[c’est-à-dire, de Stephanoz – Archil]. Tandis qu’il se nomma Abkhazie à cause de 

                                                 
1 Chroniques de Karthli, Histoire de Karthli, t. 1. Le texte établi d’après tous les manuscrits 
essentiels par Simon Kaukchishvili, Tbilissi, Éditions d’État, 1955, p. 251. [En géorgien] 
2Ibid. 
3Ioané Draskhanakerts, Histoire de l’Arménie. Le texte arménien, avec une traduction en 
géorgien, des commentaires et des notes, fut publié par Elené Tsagareishvili, Tbilissi, Metsniereba, 
1965, p. 38, 64, 109, 111, 119, 257.  
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Lévan, qui, après Léon 1er fut Eristhav en Abkhazie […] Ainsi Léon, après le décès 
des Khosrovans, devint roi et s’empara de tout l’Egrissi, nomma son royaume Abkhazie 
et reçut le titre d’Eristhav d’Egrissi aussi1. 

Dans le royaume des Abkhazes, les tribus kartvelles (géorgiennes) représentaient 
la majorité ethnique. C’est encore Léon II qui divisa le royaume des « Abkhazes » 
en huit principautés dont seulement une, la « principauté d’Abkhazie » 
proprement dite (depuis l’Athon actuel vers le nord, jusqu’à Tuapsé actuel) 
était peuplée par les tribus abkhazes2. La population des sept autres principautés 
(y compris celle de Tskhumi) était entièrement géorgienne. 

La population de « Karthli », la partie est-géorgienne, dont le nombre fut 
considérablement augmenté vers la fin du 8e siècle, s’est avérée, par l’affirmation 
du chercheur abkhaze Zurab Antchabadzé, la plus développée du point de 
vue socio-économique et du point de vue culturel3. Cette situation a déterminé 
le fait que c’est la langue littéraire géorgienne, qui remplissait déjà depuis 
longtemps la fonction de langue d’administration étatique et d’office religieux 
en Géorgie orientale et du sud, qui devint la langue d’État du royaume 
des « Abkhazes ». Le fait que les rois des « Abkhazes » avaient choisi pour 
la capitale non pas Tsikhé-Godji – ancienne résidence des rois de Lazika-
Egrissi –, mais Kutaïssi, dont le développement est lié, selon la tradition 
historique, à l’établissement, dans cette ville, au 8e siècle, de la cour de la 
principauté de Karthli (Stephanoz-Archil), est également un témoignage 
flagrant de la croissance du poids culturel et politique de l’élément géorgien 
de l’Est (« Karthi »). Il est tout à fait évident que les « Léonides », par le 
passage d’Anakophie – résidence des « Eristhavs des Abkhazes » – à Kutaïssi – 
résidence des « rois » de Karthli-Egrissi, ont souligné le lien direct légitime 
avec la maison « royale » de Stephanoz-Archil.  

Dans l’historiographie, il n’y a pas d’unanimité quant à la question de l’origine 
ethnique-tribale de Léon II et de ses ancêtres, mais cela n’a absolument 

                                                 
1 Vakhushti Batonishvili, Description du royaume de Géorgie, Histoire de Karthli, t. IV. Le texte 
établi d’après tous les manuscrits essentiels par Simon Kaukchishvili, Tbilissi, Sabchota Sakartvelo, 
1973, p. 742. [En géorgien] 
2 Il n’est pas exclu qu’une partie des tribus abkhazes ait habité au sein de la principauté de 
Tskhumi également. 
3 Zurab Аnchabadzé, De l’histoire…, op. cit., p. 106-108.  
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aucune importance puisque, la soi-disant dynastie « abkhaze », par son activité 
politique et étatique, représentait l’univers culturel-politique et étatique 
géorgien commun. Les rois « abkhazes » construisaient un État géorgien unifié – 
« Géorgie » et non une unité nationale étatique des Abkhazes-Apsuas – « Apsni ».  

Le fait que Léon II et ses descendants construisaient un État uniquement 
géorgien et non abkhaze (apsuien) fut clairement exprimé par la politique 
ecclésiastique des rois « abkhazes ». Après avoir accédé à l’indépendance politique, 
les « Léonides » ont entrepris les démarches pour libérer l’Église géorgienne de sa 
dépendance au patriarcat de Constantinople. Il était tout à fait clair qu’il 
serait impossible de se libérer complètement de la sphère d’influence de 
Byzance sans s’être d’abord libéré des carcans religieux-idéologiques grecs-
byzantins et avoir créé un fondement idéologique véritablement national.  

Les Léonides ont opposé l’idéologie nationale géorgienne, incarnée par 
l’Église géorgienne, à l’idéologie grecque-byzantine. C’est la raison pour 
laquelle les rois des « Abkhazes » ont construit de nombreux monastères 
sur tout le territoire de la Géorgie occidentale, y créant ainsi les conditions 
d’implantation de la culture géorgienne écrite et de l’instruction chrétienne 
géorgienne. En Géorgie occidentale, y compris en Abkhazie, ce processus 
était accompagné de l’abolition d’anciens diocèses grecs et de l’établissement, à 
leur place, des cathédrales épiscopales géorgiennes. Cette politique nationale 
menée par les rois des « Abkhazes » a fait en sorte que, déjà au début du 
10e siècle, la Géorgie occidentale, c’est-à-dire le royaume des « Abkhazes », 
était entièrement devenue un pays de la culture écrite et de l’instruction 
géorgiennes. C’est dans ce contexte qu’a eu lieu la formation définitive de 
l’organisation ecclésiastique indépendante de la Géorgie occidentale – du 
catholicosat de l’« Abkhazie ».   

Les sources historiques ne fournissent pas les dates précises de la séparation 
définitive de la Géorgie occidentale du patriarcat de Constantinople, pourtant, 
le matériel existant nous permet de suivre ce processus. Aujourd’hui on peut 
considérer comme acquis le fait que l’organisation ecclésiastique connue sous 
le nom de catholicosat d’« Abkhazie » n’a pu être créée qu’à l’époque du royaume 
des « Abkhazes ». L’information fournie par V. Batonishvili, le confirme : 
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Quand Léon tourna le dos à Byzance et fut appelé roi des Abkhazes, les Grecs étaient 
affaiblis. À la suite de la demande du même Lévan (Léon), Byzance accorda l’indépendance 
à l’Église de l’Abkhazie, c’est-à-dire de la Géorgie occidentale. Le fait que le chef de 
l’Église fut appelé catholicos d’Abkhazie et non pas d’Egrissi ou d’Iméréthie, en témoigne1.  

Il n’est pas exclu que le processus de la séparation des diocèses de Géorgie 
de la juridiction du patriarcat de Constantinople ait déjà été entamée dans 
les années 744-750, lorsque « l’Eristhav d’Abkhazie » attribua à l’Hiérarque 
de Bichvintha le titre de « catholicos d’Abkhazie », ce qui fut reconnu 
officiellement par le patriarche d’Antioche2. Ceci aurait dû avoir lieu dans 
les conditions de l’opposition à Constantinople, lorsque dans l’empire 
byzantin, l’iconoclasme atteignit le point culminant. « L’Eristhav d’Abkhazie » 
en profita et tourna le dos à Byzance3. C’est précisément dans le cadre de 
l’Abkhazie que les leaders politiques de l’Abkhazie, cette dernière ayant 
encore le statut de « principauté » (Saeristhavo), devaient mettre l’accent 
sur Bichvintha et l’opposer à l’archevêché de l’Abazguie (Sébastopol), 
meneur de la politique du patriarcat de Constantinople, puisqu’il est 
fortement douteux qu’après l’intégration dans l’État unifié de la Géorgie 
occidentale – royaume « des Abkhazes » - Bichvintha, malgré son « ancienne 
gloire4 », ait pu concurrencer Phasis qui, comme nous l’avons déjà remarqué, 
était le centre du métropolitain de Lazika (en fait, de toute la Géorgie 
occidentale). 

                                                 
1 Vakhushti Batonishvili, op. cit., p. 746. 
2 Vakhtang Goïladzé, Aux origines de l’Église géorgienne, Kutaïssi, Entreprise polygraphique, 1991, 
p. 168-175 [En géorgien]; Anania Japaridzé, Histoire de l’Église apostolique de Géorgie, t. II, 
Tbilissi, Merani,1998, p. 90 [En géorgien]; Bichiko Diasamidzé, Le christianisme en Géorgie 
occidentale (1er-Xe siècles), Batumi, Université de Batumi, 2001, p. 203 [En géorgien]; Djémal 
Gamakharia, L’Abkhazie et l’orthodoxie (Ier s. -1921), Tbilissi, Centre d’éditions Lika, 2005, p. 
117. [En géorgien] 
3 Vakhtang Goïladzé, Aux origines... op. cit.; Anania Japaridzé, Métropolite, Histoire de 
l’Église apostolique de Géorgie, t. II, Tbilissi, Merani,1998, p. 90 [En géorgien]; Bichiko Diasamidzé, 
op. cit., p. 203; Jemal Gamakharia, L’Abkhazie et l’orthodoxie, op. cit., p. 117.   
4 Il est connu dans l’historiographie que le diocèse de Bichvintha fut unanimement reconnu 
depuis le IVe siècle, quand l’évêque de Bichvintha Stratophile prit part au travail du Ier Concile 
œcuménique de Nicée (réuni en 325). Voir: Georgika, t. IV, IIe partie.  Les informations des 
écrivains byzantins sur la Géorgie. Les textes grecs avec la traduction en géorgien furent commentés 
et publiés par Simon Kaukchishvili, Tbilissi, 1961, p. 2-10. 
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Il est évident pourtant qu’il était difficile de se libérer réellement de la dépendance 
du patriarcat de Constantinople. Une deuxième tentative a dû avoir lieu 
après la création du royaume « des Abkhazes » lorsque, dans le cadre de 
l’accession à la souveraineté politique, l’État occidental-géorgien a eu besoin 
d’une organisation ecclésiastique indépendante, libérée de l’influence 
politico-idéologique de Byzance. Il est tout à fait possible que ceci ait eu 
lieu vers 830, comme nous le dit une inscription rajoutée à l’une des listes 
tardives de L’Histoire de Karthli : « […] c’est Bagrat qui a nommé et envoyé 
le catholicos en Abkhazie en 830 après Jésus-Christ1 ». Il y a lieu de croire 
que c’est à ce moment-là que fut déclarée l’indépendance de l’Église de la 
Géorgie occidentale qui ne fut pas immédiatement reconnue par le patriarcat 
de Constantinople puisque, à cette époque, les diocèses de la Géorgie 
occidentale figuraient encore sur les listes des cathédrales épiscopales sous 
la juridiction du patriarcat de Constantinople.    

Il faut accorder une importance décisive à ces notations pour préciser la 
date de la création du catholicosat « d’Abkhazie ». On divise en deux 
groupes les listes des diocèses du patriarcat de Constantinople : les 
notations du premier groupe seraient rédigées aux 7e-9e siècles, pas plus 
tard que dans les années 820-829; l’établissement des notations du 
deuxième groupe est lié à l’époque de Léon VI (886-912), empereur de 
Byzance2. Si, dans les notations du premier groupe, paraissent plusieurs 
diocèses de la Géorgie occidentale  – le métropolitain de Phasis (Lazika) 
avec 4 épiscopats (de Rodopolis, Saïs-Tsaïshi, Pétra, Ziganev), qui étaient 
sous sa dépendance, et les archevêchés de Sébastopol (Abazguie) et de 
Nikopsie,  – dans la notation du deuxième groupe datant de 901-907, il 
n’y a que l’archevêché de Sébastopol qui soit évoqué. Cela indique  qu’au 

                                                 
1 Histoire de Karthli des origines au dix-neuvième siècle, Traduit en géorgien et édité par U. Brosset, 
membre de l’Académie impériale des sciences. Ire partie, Saint-Pétersbourg, 1849, p. 190; Pavlé 
Ingorokva, Guiorgui Merchoule, écrivain géorgien du dixième siècle, Tbilissi, Sabchota Mtserali, 
1954, p. 244 [En géorgien]; Chroniques de Karthli…, op. cit., p. 255; Niko Berdzénishvili, 
Vizirat en Géorgie féodale. Chkondidel-Mtsignobartoukhoutsesi, dans Niko Berdzénishvili,  Questions 
de l’histoire de Géorgie, livre III, Tbilissi, Mertsniereba,1966, p. 46. [En géorgien] 
2 Georgika, t. IV, IIe partie, op. cit.,  p. 184; Pavlé Ingotokva, op. cit., p. 234-242; Buba Kudava, 
op. cit., p. 43; Tamar Koridzé, op. cit., p. 8-9. 
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début du 10e siècle, l’Église de la Géorgie occidentale ne se trouvait plus 
sous la juridiction du patriarcat de Constantinople. 

L’historiographie est convaincante lorsqu’elle considère que ceci devait avoir 
eu lieu à la fin du 9e siècle1, à la « demande des Grecs mêmes » (Vakhushti 
Batonishvili), c’est-à-dire avec l’accord de Constantinople. C’est justement à 
cette période que les rapports entre le royaume des « Abkhazes » et Byzance 
ont pris un caractère nettement constructif2. Sur ce fond politique, il est 
tout à fait possible que Bagrat, roi des « Abkhazes », intronisé à Kutaïssi 
avec le soutien diplomatique et militaire de l’Empire Byzantin, ait pris une 
initiative diplomatique et « ait demandé » aux autorités byzantines d’agir 
en tant qu’intermédiaire auprès du patriarche de Constantinople pour que 
ce dernier reconnaisse l’indépendance de l’Église de la Géorgie occidentale. 
Cette conclusion est peut être renforcée par le précédent de Karthli aussi. 
Selon la tradition historique géorgienne, Vakhtang Gorgasal, (5e siècle), avait 
adressé à Constantinople une « demande » et avec l’accord des autorités 
politiques et religieuses de l’Empire byzantin, il parvint à établir le catholicosat 
et la reconnaissance de l’autocéphalie de l’Église de Karthli3. 

Depuis le 11e siècle, lorsque le roi des « Abkhazes », Bagrat III termina le 
processus de la formation de l’État unifié, le catholicosat d’ « Abkhazie » 
se retrouva sous la dépendance du trône de Mtskhétha;  le catholicos de 
Karthli reçut alors le titre de catholicos-patriarche. Aux 11e-12e siècles, on 
connaît peu de choses à propos des catholicos de l’ « Abkhazie », mais 
l’existence, aux confins des 12e-13e siècles, de « deux catholicos » n’est pas 
mise en doute4. Depuis le 13e siècle (règne de David Narin), on remarque 

                                                 
1 Niko Berdzénishvili, Vizirat en Géorgie féodale…, op. cit., p. 45; Buba Kudava, Patriarcat de 
Constantinople et…, op. cit., p. 47; Tamar Koridzé, Histoire du catholicosat d’Abkhazie…, op. 
cit., p. 9-10; Zurab Papaskiri, Pour la chronologie…, op. cit., p. 208-210. 
2 Zurab Papaskiri, « Pour la question de la précision de l’orientation politique-étrangère du 
royaume d’“Abkhazieˮ », Diplomatie géorgienne. Annuaire, t. 6, Tbilissi, Agmachenebeli, 
1999, p. 329-330. [En géorgien] 
3 Zurab Papaskiri, Pour la chronologie…, op. cit., p. 209-210. 
4 Voir en détail: Epiphané Gvénétadzé, « Pour la question de “deux catholicosˮ », Recherches 
historiques, II, Annuaire, Tbilissi, Pirveli stmaba, 1999, p. 72-76 [En géorgien]; Epiphané 
Gvénétadzé, De l’histoire de la formation du royaume d’Iméréthie, Tbilissi,  Mestniereba, 2003, 
p. 38-42. [En géorgien] 
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l’aspiration à l’indépendance du catholicos de l’ « Abkhazie ». Mais celui-ci 
n’a réussi à obtenir un statut juridique élevé et à devenir une organisation 
religieuse indépendante que dans les années 1470, lorsque par l’initiative 
des leaders de la Géorgie occidentale de cette époque1,  Joachim, évêque 
de Tsaïche-Bedia, fut nommé catholicos de « Likhtimerethie et d’Abkhazie ». 
Un document spécial fut rédigé - Commandement religieux, dans lequel le 
catholicosat d’« Abkazie » avait pour paroisse toute la Géorgie occidentale : 
Iméréthie, Gourie, Odishi, Abkhazie, Adjarie, Shavshethie et Klartjethie2. 

La transformation du catholicosat d’ « Abkhazie » en une organisation religieuse 
indépendante n’a pas du tout été un événement spécialement abkhaze (apsua) 
– c’était la démonstration de l’aspiration séparatiste des dirigeants de la Géorgie 
occidentale de l’époque – Bagrat VI et Chamadavlé Dadian-Gurieli. Ce sont 
eux qui ont eu besoin, pour satisfaire leurs ambitions politiques, d’avoir 
une Église, indépendante du patriarcat de Mtskhéta qui incarnait l’unité 
géorgienne3. Pour ce qui est de l’Éristhav d’Abkhazie, on n’observe pas du 
tout sa participation directe dans ce processus, mais il n’est pas exclu que lui 
aussi, comme vassal-fonctionnaire de Shavlé-Dadiani et, par son intermédiaire, 
du roi d’Iméréthie, ait soutenu l’initiative de ses suzerains.    

Le fait que le « catholicosat d’Abkhazie » était une organisation ecclésiastique 
uniquement géorgienne), est clairement attesté dans les sources narratives 
ainsi que dans des matériels documentaires. En premier lieu, ce sont les 
monuments décrivant l’activité du catholicosat d’« Abkhazie » : Les grandes 

                                                 
1 Bagrat, roi d’Iméréthie (un certain moment de Kartli-Iméréthie) et Grand connetable 
Dadian-Gurieli Chamadavlé, avec la participation directe de Michel – patriarche d’Antioche. 
C’était encore une tentative de la part de l’évêché d’Antioche d’intervenir activement dans 
la vie ecclésiastique de la Géorgie et de démontrer sa « suprématie » sur l’Église géorgienne, 
dans A. L. Ribakov, « Le catholicosat abkhaze de l’Église orthodoxe de Géorgie. Le problème 
du statut et du système canonique », Matériaux du XVIIIe   colloque théologique annuel de 
l’Université humanitaire orthodoxe Saint-Tikhon, t. I, Moscou, 2008, p. 401-406, http://pstgu.ru/ 
download/1281269567.rybakov.pdf, consulté le 10 novembre 2015. [En russe] 
2 Commandement religieux. Les documents juridiques géorgiens, v. III. Les documents juridiques 
religieux (XIe-XIXe siècles). Les textes annotés, commentés et publiés par Isidoré Dolidzé, 
Tbilissi, Mestniereba, 1970, p. 221-233. [En géorgien] 
3 L’évaluation de cet événement voir dans Ivané Javakhishvili, Histoire de la nation géorgienne, 
v. IV, Tbilissi, Sabchota Sakartvelo, 1966, p. 111-114. [En géorgien] 
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références du catholicosat soi-disant abkhaze (ou bien Références de Bichvintha1) 
et Les grandes Références des paysans du catholicosat d’Abkhazie2. La seule chose 
qui lie l’univers abkhaze (apsuien) au catholicosat d’« Abkhazie », est que 
la résidence de catholicos s’est pendant longtemps trouvée à Bichvintha, 
sur le territoire de la principauté d’Abkhazie, habité essentiellement par les 
tribus abkhazes. De ce fait, l’image nationale-culturelle du catholicosat d’ 
« Abkhazie » ne laisse aucun doute et elle était, comme nous l’avons déjà 
remarqué, entièrement géorgienne3. Le fait que le centre de l’Église de la 
Géorgie occidentale fût à Bichvintha, illustre que les Abkhazes ethniques, 
à cette époque aussi (13e-15e siècles) restaient au sein de l’univers chrétien 
géorgien. 

Du 16e au18e siècles, les Abkhazes « incrédules » ont complètement anéanti 
les anciens lieux saints. Le catholicos d’Abkhazie fut obligé de quitter Bichvintha 
et de transférer le trône du catholicos à Guélathi. Furent abolis les diocèses de 
Dranda, Bokvi et Bedia. Malgré le passage des catholicos « d’Abkhazie » à 
Guélathi, Bichvintha restait quand même un centre important de la Géorgie 
occidentale où avaient lieu la bénédiction et la célébration d’autres rites4. 
Tous les catholicos célèbres d’ « Abkhazie », sans exception, furent des 
Géorgiens ethniques. L’affirmation de certains auteurs (Dimitri Dbar), 

                                                 
1 Sarguis Kakabadzé, « Les grandes références du catholicosat d’Abkhazie. Messager historique », 
Archives centrales de Géorgie, v. 2, Tfilisis, 1925, p. 177-192 [En géorgien]; Les références 
de Bichvintha (1525-1550), Les documents juridiques géorgiens, v. II, Les documents juridiques 
laïques (Xe-XIXe siècles). Les textes annotés, commentés et publiés par Isidoré Dolidzé, Tbilissi, 
1965, p. 176-183, 615-617 [En géorgien]. Voir la toute récente publication critique de 
Références de Bichvintha et des documents historiques annexés dans Goneli Arakhamia, 
« Références de Bichvintha. Étude de sources », Tbilissi, Mematiané, 2009, p. 65-91. [En 
géorgien] 
2 Sarguis Kakabadzé, Les grandes sources des paysans du catholicosat d’Abkhazie, Tbilissi, Imprimerie 
Lossaberudzé,1914 [En géorgien]; Le registre des impôts du catholicosat d’Abkhazie (1621) [En 
géorgien]; Les documents juridiques géorgiens, v. III. Les documents juridiques religieux (XIe-XIXe 
siècles), Les textes annotés, commentés et publiés par Isidoré Dolidzé, Tbilissi, Metsniereba, 
1970, p. 397-437, 1165. [En géorgien] 
3 Zurab Anchabadzé, De l’histoire…, op. cit., p. 242. 
4 Dmitri Bakradzé, Le Caucase dans les anciens monuments chrétiens, Société des amateurs de 
l’archéologie, livre I, Tiflis, 1875,  p. 121-122 [En russe]; Zurab Anchabadzé, De l’histoire…, 
op. cit., p. 242, 278.  



  Zurab Papaskiri  | 61 
 

 

selon laquelle les Géorgiens n’ont occupé le trône du catholicosat d’« Abkhazie » 
que depuis 13901, est dépourvue de fondement. De même, l’idée selon 
laquelle « l’apostasie par les Abkhazes » de la chrétienté serait provoquée 
par la géorgianisation complète du catholicosat d’ « Abkhazie », et l’abolition 
des monuments chrétiens saints par les raids des Turcs-ottomans en Abkhazie, 
est dépourvue de fondement2.  

On peut affirmer que tout ceci est lié aux changements ethno-démographiques 
qui se sont produits sur le territoire de l’Abkhazie actuelle au Moyen Âge 
tardif, notamment avec l’apparition d’une nouvelle vague de tribus montagnardes 
apparentées qui a provoqué une complète métamorphose de l’image culturelle-
économique de la région. Dans un court laps de temps, l’Abkhazie de l’époque, 
d’une contrée féodale développée où prospéraient la culture chrétienne et 
l’instruction géorgiennes, se transforma en une province arriérée avec un 
régime patriarcal primitif et des croyances et représentations païennes. 

Les représentants de la lignée de Sharvashidzé qui gouvernaient la principauté 
d’Abkhazie, dans leur lutte contre les princes d’Odishi, faisaient de plus 
en plus souvent appel à des Jiks-Abkhazes et prenaient l’initiative de les 
installer en Abkhazie. Du point de vue du développement socio-économique, 
ces nouveaux venus différaient nettement de la population aborigène de la 
principauté d’Abkhazie. Si les « Abkhazes » locaux représentaient une partie 
de la société féodale géorgienne hautement développée avec une idéologie 
chrétienne géorgienne et une culture livresque, les Jiks-Abkhazes étaient 
une force destructrice, sortie du tréfonds de la société primitive et porteuse 
d’une mentalité « barbare » qui détruisait entièrement sur son chemin les 
valeurs matérielles et spirituelles de la société féodale développée. Ce fait 
fut confirmé par le patriarche de Jérusalem Dositheos qui, lors d’un séjour 
en Géorgie occidentale, au milieu du 17e siècle, indiquait que « […] les 
Abazgs vidèrent […] son domaine, pillèrent les temples et les monastères : 

                                                 
1 Quand le prince d’Odishi Vamek Dadiani, après la campagne en Jikethie, avait désigné 
Arsène pour catholicos « le représentant de la Géorgie occidentale ». 
2 Ieromonah Dorothé (Dbar), Court essai de l’histoire de l’Église orthodoxe abkhaze (en russe), 
Novij Afon, 2005 (http://www.abkhazia.ru/religion/), consulté le 17 octobre 2015. [En russe] 

http://www.abkhazia.ru/religion/
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Mokvi, Khobi, Kiachi, Zugdidi et tous les pays, de Dioskurie jusqu’à Hipiusi-
Tskhenistskhali et Phasis…1 ». 

De fait, le catholicosat d’« Abkhazie » cessa d’exister en 1795, lorsque  décéda, à 
Kiev, le dernier catholicos Maksimé II Abachidzé. Tout au long du 19e siècle 
et au début du 20e siècle, l’Abkhazie actuelle, avec le reste de la Géorgie 
occidentale, faisait partie de l’exarchat de Géorgie. Malgré les tentatives 
sérieuses du pouvoir laïc et religieux de l’Empire russe de séparer ecclésiastiquement 
l’Abkhazie du reste de la Géorgie, l’Abkhazie restait au sein de l’exarchat 
de Géorgie grâce aux efforts des hommes d’action géorgiens et abkhazes 
qui étaient contre le séparatisme. Au mois de mars 1917, après la restitution 
de l’autocéphalie de l’Église orthodoxe, il y eut encore une tentative – cette 
fois-ci du côté des représentants de  « l’intelligentsia populaire » abkhazes 
ayant une disposition séparatiste – de détacher l’Abkhazie de l’Église-mère. 
Les 24-27 mai, lors du « congrès » des représentants de la population orthodoxe 
et civique abkhaze, il a été décidé de restituer « l’Église indépendante, 
plénipotentiaire d’Abkhazie »  « avec un évêque élu parmi le peuple abkhaze, 
muni de tous les droits de chef de l’Église indépendante abkhaze, avec 
tout le nécessaire pour l’établir à Soukhoum2 ». Mais cette tentative subit 
un échec. Plus tard, en septembre-octobre 1919, fut créé le diocèse de 
Tskhum-Abkhazie avec, à sa tête, le métropolite Ambrossi (Khélaïa). C’est 
ainsi que fut terminée une courte période d’incertitude (depuis 1917) et 
l’Abkhazie revint au sein de l’Église-mère.     

Conclusion 

Notre recherche et notre analyse nous permettent de conclure sans équivoque 
ce qui suit : les mythes portant sur le catholicosat d’ « Abkhazie » comme 
organisation religieuse proprement abkhaze, ne tiennent pas, du point de 

                                                 
1 Marie Brosset,  À propos de l’état religieux et politique de la Géorgie avant le 17e siècle, La 
revue du Ministère de l’Éducation populaire, partie XL, Saint-Pétersbourg, 1843, p. 231. 
https://books.google.ge/books?id=3D4ZAQAAIAAJ&pg=PA231&lpg=#v=onepage&q&f
=false, consulté le 17 octobre 2015 [En russe]; Djemal Gamakharia, Badri Goguia, L’Abkhazie…, 
op. cit., p. 264. 
2 L'histoire de l'origine du christianisme en Abkhazie, web-site: L’Église orthodoxe géorgienne  
http://www.geo.orthodoxy.ru/history10.htm, consulté le 10 novembre 2015. [En russe] 

http://www.geo.orthodoxy.ru/history10.htm
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vue scientifique, et servent entièrement à l’assurance historiographique-
idéologique de la propagande séparatiste. Le matériel rapporté dans l’article 
illustre sans aucun doute que, historiquement, le soi-disant catholicosat 
d’« Abkhazie » a toujours été une organisation religieuse uniquement 
géorgienne dont la juridiction couvrait toute la Géorgie occidentale. 
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Le catholicosat d’« Abkhazie » et son statut 
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«აფხაზეთის» საკათოლიკოსო და მისი 
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Zurab Papaskiri – ზურაბ პაპასქირი 
Université d’État de Soukhoumi, Géorgie 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
 
 

Abstract: Exploiting false historiographical statements was at the basis of the Abkhazian 
separatist ideology. The issue of the national and state affiliation of the so-called Catholicosate 
of «Abkhazia» is forced upon the Abkhazian society. Although the Georgian historiography 
has proven the groundlessness of the Abkhazian vision of the Catholicosate of «Abkhazia» 
that is unfounded, it is still relevant to pay attention to this issue. 

The paper shows the general picture of the origin and development of the Western Georgian 
church organization, which was called the Catholicosate of «Abkhazia». It explicitly shows 
the unsustainability of the myth that the Catholicosate of «Abkhazia» was an Abkhazian 
church organization.  

The so-called Catholicosate of «Abkhazia» has always been a Georgian church organization, 
whose jurisdiction spread throughout all Western Georgia. Its foundation was predetermined 
by the activities of the «Abkhaz» kings of Western Georgia. Those activities were Georgian 
(not the mythical Apsua-Abkhazian) in their political, state, ideological or cultural realm 
and their final goal was the unification of the Georgian ethnical, cultural, and political 
universe and the creation of the all-Georgian state around the Kutaissi throne. 

Keywords: Abkhazian separatist ideology; Catholicosate of «Abkhazia»; religious conflict; 
historic-legal status; unified Georgian state; Abkhaze-Apsua Language  
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რეზიუმე: აფხაზური სეპარატისტული იდეოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი 
საყრდენი ყოველთვის იყო ყალბი ისტორიოგრაფიული პოსტულატებით სპე-
კულირება. ერთ-ერთი ყბადაღებული თემა, რომლის ირგვლივაც დღემდე არ 
წყდება აფხაზური საზოგადოების ზომბირება, არის ე.წ. «აფხაზეთის» საკათა-
ლიკოსოს ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი იერსახის საკითხი. მიუხედავად იმი-
სა, რომ ქართულმა ისტორიოგრაფიამ დამაჯერებლად დაასაბუთა «აფხაზე-
თის» საკათალიკოსოს ზეაფხაზური ხედვის სრული უსაფუძვლობა, ოკუპირე-
ბულ რეგიონში ბოლო დროს განვითარებული საეკლესიო კონფლიქტის ფონ-
ზე, აღნიშნულ პრობლემაზე ყურადღების კიდევ ერთხელ გამახვილება კვლავ 
გახდა აქტუალური.     

ნაშრომი წარმოადგენს ერთგვარ ზოგად მიმოხილვა-დასკვნას, რომელშიცმო-
ცემულია «აფხაზეთის» საკათალიკოსოდ წოდებული დასავლეთ საქართვე-
ლოს საეკლესიო ორგანიზაციის წარმოქმნისა და განვითარების ზოგადი სურა-
თი. მასში ერთნიშნად დასტურდება, რომ ე.წ. «აფხაზეთის» საკათალიკოსო ის-
ტორიულად ყოველთვის იყო მხოლოდდამხოლოდ ქართული საეკლესიო ორ-
განიზაცია, რომლის იურისდიქცია ვრცელდებოდა მთელ დასავლეთ საქარ-
თველოზე. მისი წარმოქმნა უკავშირდება დასავლეთ საქართველოს «აფხაზ» 
მეფეთა მკვეთრად გამოხატულ ქართულ (და არა მითიურ აფხაზურ-აფსუურ) 
პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივ და იდეოლოგიურ-კულტურულ მოღვაწე-
ობას, რომლის საბოლოო მიზანი ქართული ეთნო-კულტურული და პოლიტი-
კური სამყაროს შეკვრა და ქუთაისის ტახტის ეგიდით საერთო-ქართული სა-
ხელწიფოს შექმნა იყო.  

საკვანძო სიტყვები: აფხაზური სეპარატისტული იდეოლოგია, «აფხაზეთის» 
საკათოლიკოსო, საეკლესიო კონფლიქტი, ისტორიულ-იურიდიული სტატუსი, 
საერთო-ქართული სახელმწიფო 

 
საყოველთაოდ ცნობილია, თუ რა დიდი როლი ითამაშა საქარ-
თველო/აფხაზეთის ისტორიული წარსულის გაყალბებამ ქარ-
თულ-აფხაზური ისტორიული ძმობისა და ერთობის მოშლაში. 
სწორედ ისტორიული სიმართლის ფალსიფიკაცია იყო ერთ-ერ-
თი უმთავრესი იარაღი აფხაზური სეპარატისტული მოძრაო-
ბის იდეოლოგიურ არსენალში. ათეული წლების მანძილზე 
აფხაზური სეპარატიზმის «სულიერი მამები» ძალ-ღონეს არ 
იშურებდნენ და წარმატებითაც ახერხებდნენ, აფხაზთა მეხსიე-
რებიდან «ამოეძირკვათ» ქართულ-აფხაზური ისტორიული 
ერთობის შეგნება. აფხაზობას თავს ახვევდნენ ყოვლად დაუსა-
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ბუთებელ და ყალბ «თეორიებს» იმის შესახებ, თითქოს აფხაზ 
ხალხს ისტორიულად არასოდეს არაფერი აკავშირებდა საერ-
თო-ქართულ ეთნო-კულტურულ და პოლიტიკურ-სახელმწი-
ფოებრივ სამყაროსთან. უფრო მეტიც, საქართველო, ქარ-თვე-
ლი ხალხი გამოცხადებული იყო აფხაზთა თავზე დატრიალე-
ბული ყველა უბედურების მიზეზად. თვით ისეთ ფაქტშიც კი, 
როგორიც იყო XIX ს. 60-70-იან წლებში ცარისტული რუსეთის 
მიერ მაჰმადიან აფხაზთა დიდი ნაწილის ოსმალეთში გადასახ-
ლება, არც მეტი, არც ნაკლები, ქართველებს ადანაშაულებ-
დნენ. 

რუსეთის იმპერიამ ჯერკიდევ XIX ს. 60-იანი წლებიდან შეი-
მუშავა ქართულ-აფხაზური კულტურულ-ისტორიული ერთო-
ბის მოშლის «სახელმწიფო» პროგრამა. პირველი დიდი ნაბი-
ჯი, რომელიც იმპერიამ ამ მიმართულებით გადადგა, იყო რუ-
სული გრაფიკის საფუძველზე აფხაზური დამწერლობის შექ-
მნა, რომელიც, თვით ამ ანბანის შემქმნელის, გენერალ პეტრე 
უსლარის აღიარებითვე, მიზნად ისახავდა აფხაზთა ქართული 
კულტურული სამყაროსაგან ჩამოცილებასა და მათ რუსულ 
წიგნიერებასთან ინტეგრირებას1. ამავე დროს, რუსულმა იმპე-
რიულ-იდეოლოგიურმა მანქანამ ე.წ. «ისტორიოგრაფიული 
ფრონტიც» აამოქმედა. 1907 წელს გამოქვეყნდა წიგნი გამომ-
წვევი სახელწოდებით Абхазия – не Грузия, რომელსაც ვინმე ლ. 
ვორონოვს მიაწერენ2.  

XX ს. 20-იან წლებში ეს ფორმულა უკვე ე.წ. «აფხაზური სახალ-
ხო ინტელიგენციის» სეპარატისტულად განწყობილმა წრეებმა 
აიტაცეს. ასე გაჩნდა თავიანთი ანტიქართული სუ-ლისკვეთე-
ბით ცნობილ აფხაზ მოღვაწეთა, სიმონ ბასარიასა და სემიონ 

                                                 
1Петр Услар, Древнейшие сказания о Кавказе, Сборник сведений о кавказских 
горцах, Тифлис, Издательство Кавказское горское управление, XXXVII, 1881; 
Джемал Гамахария, Бадри Гогия,  Абхазия–историческая область Грузии. 
Тбилиси, Издательство «Агдгома», 1997, გვ. 353. 
2[Л. Воронов], Абхазия–не Грузия, Москва, Книгоиздательство «Верность»,1907. 
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აშხაცავას პროგრამული ნაშრომები აფხაზეთის ისტორიულ 
წარსულზე, რომლებიც ბოლშევიკური აფხაზეთის «სახელმწი-
ფოებრივი დამოუკიდებლობის» ისტორიულ დასაბუთებად 
აღიქმებოდა1. XX ს. 50-იანი წლებიდან სსრკ-ში შექმნილმა პო-
ლიტიკურ-იდეოლოგიურმა კონიუნქტურამ ნოყიერი ნიადაგი 
შექმნა აფხაზეთში სეპარატისტული იდეოლოგიის რეანიმაცი-
ისათვის. ამ დროიდან დღის წესრიგში კვლავ დადგა აფხაზთა 
«ნაციონალური» (არაქართული) ისტორიის შექმნის საკითხი. 
თუმცა, პირველ ეტაპზე ეს მიზანი ვერ იქნა მიღწეული. აფხაზ 
და ქართველ ისტორიკოსთა მიერ მომზადებული აფხაზეთის 
ისტორიის ნარკვევების ორტომეულში, რომელიც გამოიცა 
1960-1964 წლებში გამოჩენილი აფხაზი ისტორიკოსის, გიორგი 
ძიძარიას რედაქტორობით2, აფხაზეთის ისტორიული წარსუ-
ლი გაშუქებული იყო საერთო-ქართული ისტორიის ჭრილში. 

მიუხედავად ამისა, ჯერ კიდევ XX ს. 60-80-იან წლებში მცდე-
ლობები, ჩამოეცილებინათ აფხაზეთი და აფხაზობა საერთო-
ქართული სამყაროსაგან ისტორიულად, არ წყდებოდა. ამ 
მხრივ საგანგებოდ უნდა აღვნიშნოთ: შალვა ინალ-იფას3, 
რაულ ხონელიას4, მიხეილ გუნბას1, იური ვორონოვისა2და 

                                                 
1Симон Басария, Абхазия в географическом, этнографическом и экономическом 
отношении, Издательство Наркомпроса ССР Абхазии, Сухум-Кале, 1923; Семен 
Ашхацава, Пути развития абхазской истории, Издание Наркомпроса Абхазии, 
1925. 
2Гиopгий Дзидзapиa (peд.), Очерки истории Абхазской АССР, т. I, Сухуми, 
Издательство «Абгосиздат», 1960; т. II, Тбилиси, Издательство «Мецниереба»,1964. 
3Шалва Инал-ипа, Вопросы этно-культурной истории абхазов, Сухуми, 
Издательство «Алашара»,1976. 
4Рауль Хонелия, Некоторые вопросы политической истории Абхазии VI-VIII вв. 
по данным армянских источников, Сборник научных работ аспирантов 
Абхазского институт аязыка, литературы и истории, Сухуми,  Издательство 
«Алашара»,1967; Рауль Хонелия, Политические взаимоотношения Абхазского 
царства и царства армянских Багратидов в IX-Xвв, Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук, Ереван, Издательство 
Академии Наук Армянской ССР, 1967.  
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სხვა მკვლევართა პუბლიკაციები. ამ თვალსაზრისით განსა-
კუთრებით სავალალო ვითარებაა დღეს, როდესაც სეპარატის-
ტული რეჟიმი აფხაზეთში აღვივებს ყოველგვარ ზღვარს გადა-
ცილებულ ანტიქართულ ისტერიას, რომლის ცენტრალურ 
რგოლს წარმოადგენს «ნაციონალისტურ-ისტორიოგრაფიუ-
ლი» პროპაგანდა. ასპარეზზე გამოვიდნენ ისტორიული «მეც-
ნიერების» ახალი «კორიფეები», რომლებიც თანამემამულეებს 
სთავაზობენ ჭეშმარიტად ფანტასტიკურ «აღმოჩენებს». ამ 
მხრივ რად ღირს თუნდაც იგორ მარხულიას (მარიხუბა)3, 
ალექსეი პაპასკირის4, დენის ჩაჩხალიას5 ისტორიოგრაფიული 
«შედევრები». სამწუხაროდ, ამ სრულიად გონებადაბინდულ, 
უვიც და გათავხედებულ დილეტანტებს, რომლებიც ისტორი-
კოსობას ჩემულობენ, ბევრად არც პროფესიონალი ისტორი-
კოს-არქეოლოგები ჩამორჩებიან, რისი დადასტურებაა თუნ-
დაც იმავე იური ვორონოვის ცნობილი «პასკვილი6,» და განსა-

1Михаил Гунба, Абхазия в первом тысячелетиин. Социально-экономические и 
политические отношения, Сухуми, Издательство «Алашара», 1989. 
2Юрий Воронов, В мире архитектурных памятников Абхазии, Москва, 
Издательство «Искусство»,1978. 
3Игорь Марыхуба, Кавказ не был первоначальной родиной грузинского народа, 
Академия наук Республики Абхазии. Абхазский институт гуманитарных 
исследований им. Д. И. Гулиа, Акуа (Сухум), 1999. 
4Алексей Папаскир, Обезы в древнерусской литературе и проблемы истории 
Абхазии, Сухум, Издательство «Дом печати», 2005; Алексей Папаскир, Баграт III 
и Абхазское царство, Сухум, Абхазский государственный университет, 2003.  
5Денис Чачхалиа Хроника абхазских царей. Московский исследовательский центр 
абхазоведения, Москва,  2000, http://apsnyteka.org/255-chachhalia_d_1.html#6, ნახ. 17 
ოქტომბერი, 2015 წ.; Денис Чачхалиа, Абхазская школа византийской архитектуры 
(к вопросу о принципах абхазского храмостроения в IX-XIII вв.), Академия наук 
Республики Абхазии. Сухум, Абхазский институт гуманитарных исследований, 
2011,http://apsnyteka.org/257-chachhalia_d_3.html, ნახ. 17 ოქტომბერი, 2015 წ. 
6Юрий Воронов,  Абхазы – кто они? Малое предприятие «Адырра», Гагра, 1992. 
აღნიშნულ პუბლიკაციაში გადმოფრქვეული «სიბრძნეების» შესახებ იხ. ზურაბ 
პაპასქირი, «უმეცრობის ფართი-ფურთი», ანუ ცნობილი ფალსიფიკატორის მო-
რიგი გამოხდომა, წგნ. ზურაბ პაპასქირი, აფხაზეთი საქართველოა, თბილისი, 
გამომც. «აღმაშენებელი», 1998, გვ. 76-107; Зураб Папаскири, «Парад невежества. 
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კუთრებით ოლეგ ბღაჟბასა და სტანისლავ ლაკობას მიერ მომ-
ზადებული აფხაზეთის ისტორიის ე.წ. «დამხმარე სახელმძღვა-
ნელო1» და ა.შ. 

საქართველო-აფხაზეთის ისტორიაში არის რამდენიმე პრობ-
ლემა, რომლის სეპარატისტული ხედვა მეცნიერული თვალ-
საზრისით ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს და რეალურად 
მხოლოდ ე.წ. «დამოუკიდებელი» აფხაზური სახელმწიფოს არ-
სებობის ისტორიოგრაფიული საფუძველების შექმნის უბად-
რუკ მცდელობას წარმოადგენს. პირველ რიგში, ესაა აფხაზთა 
ეთნოგენეზისისა და თანამედროვე აფხაზეთის ტერიტორიაზე 
მათი განსახლების თემა. აფხაზ ნაციონალისტთა ვერსიით, 
დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორიის უძველეს აბორიგენ 
მოსახლეობად მიჩნეულია აფხაზურ-ადიღეური მოდგმის აფ-
სუა-აფხაზები და მთლიანად გამოირიცხება ამ რეგიონში ქარ-
თველურ ტომთა განსახლება თითქმის XIX საუკუნემდე. აქე-
დან გამომდინარე, ამჟამინდელი აფხაზეთის ტერიტორია 
ცხადდება მხოლოდ და მხოლოდ აფხაზ-აფსუათა სამშობ-

Или очередной вымысел известного фальсификатора», წგნ. ზურაბ პაპასქირი, და 
აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე,  თბილისი, გამომც.: 
«მერიდიანი». 2009, გვ. 224-246, http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/29982/4/ 
NikopsiidanDarubandamde.pdf, ნახ. 17 ოქტომბერი, 2015 წ.; იგივე პუბლიკაცია 
იხ.: Зураб Папаскири, Моя Абхазия. Воспоминания и размышления, Тбилиси,  
Издательство «Меридиани», 2012, გვ. 241-264, http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/29851/ 
1/Moia_Abxazia.pdf, ნახ. 17 ოქტომბერი, 2015 წ. 
1Олег Бгажба, Станислав Лакоба, История Абхазии. С древнейших времён до наших 
дней. 10-11 классы, Сухуми, Отпечатано с диапозитивов фирмой «Алашарбага», 2006. 
იგივე ნაშრომი გამოიცა 2007 წელსაც (იხ.: Олег Бгажба, Станислав Лакоба, История 
Абхазии. С древнейших времён до наших дней, Сухуми, 2007). ამ პუბლიკაციების 
კრიტიკა იხ.: ზურაბ პაპასქირი, «ცრუ ისტორია. შენიშვნები ოლეგ ბღაჟბას და 
სტანისლავ ლაკობას ‘აფხაზეთის ისტორიის’ სახელმძღვანელოზე», აფხაზეთის 
მეცნიერებათა აკადემიის შრომა თაკრებული. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
სერია, თბილისი, გამომც. `მერიდიანი’, 2010, http://iberiana.wordpress.com/afxazeti/ 
papaskiri-recenzia/, ნახ. 17 ოქტომბერი, 2015 წ.; Зураб Папаскири, «Так не пишется 
история. Некоторые замечания по поводу т.н. «учебника» Истории Абхазии О. Х. 
Бгажбаи, С. З. Лакоба», წგნ.: Зураб Папаскири, Моя Абхазия..., op. cit.,გვ. 321-362.  
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ლოდ, რაც თითქოს მათ აძლევს მონოპოლიურ უფლებას ერ-
თპიროვნულად გადაწყვიტონ აფხაზეთის სახელმწიფოებრივი 
სტატუსი. 

არანაკლები სპეკულირება მიდის ე.წ. «აფხაზთა» სამეფოს თემი-
თაც. სახელწოდებიდან გამომდინარე, რომელიც, როგორც ცნო-
ბილია, ამ სახელმწიფოებრივი გაერთიანების საფუძვლის ჩამ-
ყრელ «აფხაზეთის ერისთავის», ლეონ II-ის ეთნო-ტომობრივი 
წარმომავლობიდან იღებს სათავეს, სეპარატისტები ყოველნაი-
რად ცდილობენ, გაასაღონ ეს წმინდა წყლის ქართული პოლი-
ტიკურ-სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი აფხაზ-აფსუათა ნაცი-
ონალურ სახელმწიფოდ1. ასევე სახელწოდების უკრიტიკო გა-
გება უდევს საფუძვლად სეპარატისტთა სრულიად დაუსაბუთე-
ბელ მტკიცებას, თითქოს ე.წ. «აფხაზეთის» საკათალიკოსო წარ-
მოადგენდეს არა ქართულ, არამედ საკუთრივ «აფხაზურ ნაციო-
ნალურ საეკლესიო ორგანიზაციას.» 

რასაკვირველია, სეპარატისტულად განწყობილ აფხაზ მკვლე-
ვარ-ისტორიკოსთა, თუ სასულიერო პირთა ეს დასკვნა იმდე-

1«აფხაზთა» სამეფოს ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი იერსახის სეპარატისტუ-
ლი ხედვის კრიტიკა იხ.: ზურაბ პაპასქირი,.«’აფხაზთა’ სამეფოს ეთნო-კულ-
ტურული და პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივი იერსახის სეპარატისტული 
ხედვის კრიტიკისათვის», ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები I, 
თბილისი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, 2012, გვ. 155-172, http://sangu.ge/images/zpapaskiri. 
pdf, ნახ. 17 მაისი, 2015; ზურაბ პაპასქირი, «’აფხაზთა’ სამეფოს ეროვნულ-სა-
ხელმწიფოებრივი იერსახის საკითხისათვის», კრებ.: გივი წულაია – 80, თბილისი, 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი, 2014, გვ. 151-186; Зураб Папаскири, «’Абхазское’ царство – гру-
зинское государство», საისტორიო ძიებანი, VIII-IX,  წელიწდეული. ექვთიმე 
თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზე-
თის ორგანიზაცია, თბილისი, გამომც. «მერიდიანი», 2006, გვ. 68-106, http://iberiana2. 
wordpress.com/abkhazia/papaskiri/, ნახ. 11სექტემბერი, 201511; Зураб Папаскири, «Абха-
зия.История без фальсификации», Издание второе, исправленное и дополненное, 
Тбилиси, Издательство «Меридиани», 2010, გვ. 26-51 http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/ 
1234/29865/1/AbkhaziaIstoriaBezFalsifikacii.pdf, ნახ. 12 მაისი, 2015წ.  
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ნად უსუსური და მარგინალურია, რომ, ერთი შეხედვით, მას-
ზე საგანგებოდ ყურადღების გამახვილება შეიძლება სრული-
ად ზედმეტიც იყოს, მაგრამ არც ისე მარტივადაა საქმე. ბოლო 
დროს ოკუპირებული აფხაზეთის საეკლესიო ცხოვრებაში გან-
ვითარებულმა დესტრუქციულმა პროცესებმა, კერძოდ კი, დე-
და ეკლესიისაგან განდგომილი აფხაზი სამღვდელოების ყო-
ველგვარ ზღვარს გადასულმა, ანტიკანონიკურმა ქმედებებმა, 
რომელთა მიზანია საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისაგან 
ცხუმ-აფხაზეთის ეპარქიის საბოლოოდ ჩამოშორება და ე.წ. 
«აფხაზეთის დამოუკიდებელი» ეკლესიის «დაკანონება», 
კვლავ გახადა აქტუალური «აფხაზეთის» საკათალიკოსოდ წო-
დებული საეკლესიოო რგანიზაციის ეროვნულ-სახელმწიფოებ-
რივი კუთვნილების საკითხი. ამ თემის წინ წამოწევა 
განპირობებულია იმ გარემოებოებით, რომ სეპარატისტებს უმ-
თავრეს ისტორიოგრაფიულ არგუმენტად სწორედ «აფხაზეთის» 
საკათალიკოსოს – ვითომ აფხაზური ნაციონალური საეკლესიო 
ორგანიზაციის – არსებობა მოაქვთ. 

მითები ე.წ. «აფხაზეთის» საკათალიკოსოსა და აფხა-
ზური «ნაციონალური» ქრისტიანული სამყაროს შესახებ 
სანამ კონკრეტულად «აფხაზეთის» საკათალიკოსოს წარმოქმნი-
სა და ფუნქციონირების ეტაპებს მიმოვიხილავდეთ, მიზანშეწო-
ნილად მიგვაჩნია აღვნიშნოთ, რომ ეს არაა პირველი მცდელობა 
აფხაზთა მხრიდან საეკლესიო სფეროში ამგვარი სეპარატისტუ-
ლი დემარშისა. პირველად ეს მოხდა აფხაზური სეპარატისტუ-
ლი მოძრაობის გარიჟრაჟზე – 1917 წ. მარტში, როდესაც საქარ-
თველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიის აღ-
დგენის შემდეგ აფხაზი «სახალხო ინტელიგენციის» წარმო-
მადგენლები შეეცადნენ აფხაზეთის ჩამოცილებას დედა ეკლე-
სიისაგან. ამ მიზნით 24-27 მაისს სოხუმში მოწვეულ იქნა ე.წ. 
«აფხაზური მართლმადიდებლური მოსახლეობის სასულიერო 
და არჩეულ საერო პირთა ყრილობა», რომელზეც დააყენეს აფ-
ხაზეთის ავტოკეფალური ეკლესიის შექმნის საკითხი. შემზად-
და ერთგვარი «ისტორიოგრაფიული» საფუძველი, რომელიც 
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მოცემული იყო მიხეილ ტარნავას ბრშურაში აფხაზეთის ეკლე-
სიის ისტორიის მოკლე ნარკვევი1.  

სწორედ ამ ოპუსში იყო უბადრუკი მცდელობა, «აფხაზეთის» 
საკათალიკოსო წარმოეჩინათ, როგორც საკუთრივ აფხაზურ-აფ-
სუური ნაციონალური საეკლესიო ორგანიზაცია, რომლის სა-
მართალმემკვიდრე უნდა ყოფილიყო საერთო-ქართული ეკლე-
სიისაგან მოწყვეტილი «აფხაზეთის ავტოკეფალური ეკლესია». 
ამასთან, ბროშურის ავტორმა გვერდი აუარა ე.წ. «აფხაზეთის» 
ქართველი კათალიკოსების (სულ 17 იერარქი) ეროვნული 
კუთვნილების დაზუსტებას და ისეთი შთაბეჭდილება შექმნა 
თითქოს ისინი ეთნიკური აფხაზები ყოფილიყვნენ2. მიხეილ 
ტარნავას ამ სიყალბის რეანიმაციას ცდილობენ დღეს სეპარა-
ტისტული რეჟიმის მესვეურები3, «აფხაზური ნაციონალური 
ეკლესიის» მამები4, ცალკეული ისტორიკოსები და ისტორიულ 

1Михаил Тарнава, Краткий очерк истории Абхазской церкви, Сухум, Издание 
Бзыбского Комитета Общества распространения просвещения среди Aбхазцев, 
1917, http://anyha.org/apsua-anyha-atouryxiaazyrkjatshny/, ნახ. 15 ოქტომბერი, 2015 წ. 
2Михаил Тарнава, op. cit.,გვ. 13-14. დაახლოებით ამავე სტილში «აფხაზეთის» 
კათალიკოსების ქართველობის მიჩქმალვას ცდილობ სთანამედროვე აფხაზი 
მკვლევარი ერმოლაი აჯინჯალიც. იხ.: Ермолай Аджинджал, Из истории хрис-
тианства в Абхазии, Сухум, Издательство «Стратофил», 2000, გვ. 111-135, 
https://yadi.sk/i/D2yQ9Ii3baRmg, ნახ. 13 ოქტომბერი, 2015 წ. 
3Глава МИД Абхазии: Пока Илия II считает нашу страну частью Грузии, ему 
сюда дорога oтказана, Информационное агентство «Новости федерации», 
16.06.2009, http://regions.ru/news/2221224/, ნახ. 13 ოქტომბერი, 2015 წ. 
4მათ შორის განსაკუთრებით უნდა გამოვყოთ 2011 წელს შექმნილი ე.წ.  «აფ-
ხაზეთის წმინდა სამიტროპოლიტოს» მესვეურის («სამიტროპოლიტოს» საბ-
ჭოს თავმჯდომარის), მოსკოვის სასულიერო აკადემიის თეოლოგიის კანდი-
დატისა და სალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტის თეოლოგიის დოქ-
ტორის სამეცნიერო ხარისხებით აღჭურვილი დოროთეოს (დიმიტრი) დბა-
რის ნაშრომები. იხ.: Дмитрий Дбар, «Из истории Абхазского Католикосата, 
Духовный мир», Сборник работ учащихся Московских духовных школ,. Московская 
Духовная Академия, Сергиев Посад, no4, 1997, გვ. 68-90, http://apsnyteka.org/1602- 
dbar_iz_istorii_abkhazskogo_katholikosata.html, ნახ. 13 ოქტომბერი, 2015 წ; Дмитрий 
Дбар, «Религиозные тенденции в современной Абхазии», Сборник статей, Москва, 
Издание Православного братства святого апостола Симона Кананита, 1999, https:// 

http://anyha.org/apsua-anyha-atouryxiaazyrkjatshny/
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მეცნიერებას1 მიტმასნებული მწერალ-ფილოლოგები2. 

რას არ იგონებენ ჩვენი ბედოვლათი ოპონენტები იმისათვის, 
რომ დააჯერონ თავიანთი, ისედაც სრულ ისტორიოგრაფიულ 
ბურანში მყოფი, ნაციონალისტურ-შოვინისტურ ჭაობში მთლი-
ანად ჩაფლული გასაცოდავებული თანამემამულენი მითიური 
აფხაზური «ნაციონალური» ქრისტიანული სამყაროს არსებობა-
ში, რომლის მედროშეც თითქოს იყო «აფხაზეთის» საკათალი-
კოსოდ წოდებული საეკლესიო ორგანიზაცია. მაგალითად, ამ 
ბოლო დროს აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად ხდება ტირაჟი-

docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FtSMvlavesSIlySMrwsWBZtrVfe 
S4NsNK6QZFns8%2Bpz4%3D&name=Dbar_Religioznye_tendentsii_v_sovremennoy_
Abkhazii.pdf&c=56178ac8dd27, ნახ. 13 ოქტომბერი, 2015 წ; Дмитрий Дбар, Была 
ли Абхазская Церковь автокефальной? http://batal.livejournal.com/564322.html, ნახ. 13 
მაისი, 2015 წ; Дмитрий Дбар, История христианства в Абхазии в первом тысячелетии, 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия. Московская 
Духовная Академия, Сергиев Посад. Свято-Троице-Сергиева Лавра, 2001, http://www. 
caucasustimes.com/DbarD.pdf, ნახ 13 მასი, 2015 წ. ცალკე წიგნად გამოიცა 2005 წელს. 
იხ.: Дмитрий Дбар, История христианства в Абхазии в первом тысячелетии, 
Новый Афон, Издательство «Стратофил», 2005, http://www.slideshare.net/anyhaorg/ 
ss-42509456, ნახ. ნახ 13 მასი, 2015 წ; Дмитрий Дбар, Краткий очерк истории 
Абхазской Православной Церкви. Издание третье, исправленное и дополненное. 
Новый Афон, Издательство «Стратофил». 2006, https://yadi.sk/i/jV4vcx65bUnxy, 
ნახ. 13 ოქტომბერი, 2015 წ. 
1 Григорий Смыр,Эволюция религиозных верований у Aбхазов, Автореферат диссертации 
на соискание учёной степени доктора исторических наук. Институт этнологии и 
антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Москва, 1997, http://cheloveknauka.com/ 
evolyutsiya-religioznyh-verovaniy-u-abhazov, ნახ. 12 მაისი, 2015 წ; Анжела Багателия, 
Православие в Абхазии: Основные этапы истории и национально-культурные осо-
бенности. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата 
исторических наук, Российская академия государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Москва, 2002, http://www.dissercat.com/content/pravoslavie-v-
abkhazii-osnovnye-etapy-istorii-i-natsionalno- kulturnye-osobennosti, ნახ. 15 ოქტომბერი, 
2015 წ; და ა.შ. 
2ამ მხრივ, პირველ რიგში უნდა დავასახელოთ ზემოთ ნახსენები დენის 
ჩაჩხალია. იხ.: Денис Чачхалиа, Абхазская Православная Церковь (Хроника. 
Прибавления), Москва-Сухуми, МАААН (Международная Ассоциация Абхазо-
Абазинского народа), 1997.  

http://batal.livejournal.com/564322.html
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რება თვალსაზრისისა, თითქოს აფხაზეთის ეკლესიას იმთა-
ვითვე უძღვებოდნენ ეთნიკურად აფხაზი ეპისკოპოსები და სამ-
ღვდელოების უმრავლესობასაც აფხაზები შეადგენდნენ, რომ-
ლებიც ღვთისმსახურებას თურმე აფხაზურ ენაზე ეწეოდნენ1. 

ამ თეზისის ყველაზე აქტიურ პროპაგანდისტად გვევლინება 
ე.წ. «აფხაზეთის წმინდა სამიტროპოლიტოს» მეთაური, თე-
ოლოგი და ისტორიკოსი, დიმიტრი დბარი. აღნიშნული დებუ-
ლების «უტყუარ» არგუმენტად მას მოაქვს ცნობილი პასაჟი 
სლავთა განმანათლებლის კონსტანტინე-კირილეს ცხოვრები-
დან, რომელშიც იმ ხალხებს შორის, ვინც ღვთისმსახურებას 
თავიანთ ენაზე ეწევიან, მოხსენიებულია «ავაზგებიც» (ანუ აფ-
ხაზები)2. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ით-
ქვას, რომ ეს არის ძალზე მიამიტური (რბილად ნათქვამია) გა-
გება კონსტანტინე ფილოსოფოსის ცნობისა. რასაკვირველია, 
იმდროინდელ (X საუკუნიდან მაინც) ავაზგ-აფხაზებში ნამ-
დვილად მიმდინარეობდა წირვა-ლოცვა «თავიანთ ენაზე», 
მაგრამ მაგრამ ეს ენა იყო ქართული და არა თანამედროვე აფხა-
ზური (აფსუური). სხვათაშორის, ეს შესანიშნავად ესმის თვით 
კონსტანტინეს ცხოვრების გამომცემელს, გამოჩენილ რუს მეცნი-
ერს, ძველი სლავური წერილობითი ძეგლებისა და ზოგადად, 

1Денис Чачхалия, Абхазская Православная Церковь..op. cit.; Дмитрий Дбар, «Из 
истории Абхазского католикосата...», op. cit.; Григорий Смыр, Эволюция 
религиозных верований у Aбхазов, op. cit.; Георгий Амичба, Средневековый период 
(IV-XVIII вв.), Абхазы,  Москва, Издательство «Наука», 2007, გვ. 68, 71.  
2«Мы же роды знаемъ книгы умеюще и Богу славу въздающе своимъ езыкомъ къждо. 
яве же сутъ сии: армени, перси, авазгы, ивери, сугди, готи, обри, турси, козари, 
аравляне, египти и инии мнозы». (Паметъ и житие блаженаго учителя нашего 
Константина Философа, пръваго наставника словенску узыку. –http://krotov.info/ 
acts/09/3/konstan.html, ნახ. 10ოქტომბერი, 2015 წ. აღსანიშნავია, რომ ცალკეული 
აფხაზი მკვლევრები ადრეც ეწეოდნენ სპეკულაციას კონსტანტინე ფილოსოფო-
სის ცხოვრების ამ ცნობით და იყენებდნენ მას იმის საბუთად, რომ შუა საუკუნ-
ეებში თანამედროვე აფხაზთა წინაპრებს თითქოს საკუთარ (აფსუურ) ენაზე 
ჰქონდათ საეკლესიო ღვთისმსახურება (Алексей Папаскир, Проблемы изучения 
русско-абхазских литературных и культурных связей, Труды Абхазского государственного 
университета, т. VI, Сухуми,  Издательство «Алашара», 1988).  
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სლავი ხალხების ისტორიის აღიარებულ მკვლევარს, რუსეთის 
მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტს, ბორის ფლო-
რიას. მისი სავსებით მართებული განმარტებით,  

აფხაზებს არ ჰქონდათ საკუთარი ანბანი და კონსტანტინემ ისინი შეც-
დომით მოათავსა თავის ჩამონათვალში... ღვთისმსახურება აფხაზებში 
აღისრულებოდა ქართულე ნაზე. კონსტანტინემ არ იცოდა რა კავკასი-
ის ენები, შეეძლო ეფიქრა, რომ აფხაზები, რომელთაც, ალბათ, ის შეხვ-
და ხაზარეთში მოგზაურობისას, თავიანთ ენაზე ეწეოდნენ ღვთის-მსა-
ხურებას1.  

სრულიად უსუსურია დიმიტრი დბარის მცდელობა თავისი 
დასკვნა შეამაგროს იმ გარემოებით, რომ ქრისტიანობის გავრცე-
ლება იწვევდა სახარების თარგმნის აუცილებლობას, რის გამოც 
ესა თუ ის ხალხი ქმნიდა დამწერლობას..აფხაზი მეცნიერის ეს 
მიდგომა ზოგადად ნამდვილად სწორია, თუმცა ეს სულაც არ 
ნიშნავს იმას, რომ უკლებლივ ყველა ეთნოსმა (მათ შორის იმა-
თაც, ვინც უძველესი დროიდან ეზიარნენ ქრისტიანობას), მაინც 
და მაინც შექმნა საკუთარი დამწერლობა, თარგმნა სახარება და 
შეუდგა ღვთისმსახურებას მშობლიურე ნაზე. მაგალითისათვის 
შორს წასვლა არ დაგვჭირდება. «აფხაზთა» სამეფოს წარმოქმნამ-
დე დასავლეთ საქართველოში არსებობდა არანაკლებ ძლიერი 

1«С путешествием Константина в Хазарию связано, вероятно, и упоминание в его 
перечне абхазов («авазги» оригинала). Абхазы не имели собственной азбуки, и 
Константин ошибочно включил их в свой перечень, но причиной ошибки было 
то, что богослужение у абхазов совершалось на грузинском языке. Не зная кав-
казских языков, Константин,’который, вероятно, столкнулся с абхазами во 
время путешествия в Хазарию, мог решить, что они совершают богослужение 
на собственном языке» (Пространни жития на Кирил и Методий; Сказания о 
начале славянской письменности. Вступительная статья, перевод и комментарии 
Бориса Флори (Борис Флоря), Москва, 1981, გვ. 136. 
http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/1981_Skazanija_o_nachale_slavjanskoj_pismenno
sti.pdf, ნახ. 11 ოქტომბერი, 2015 წ. [ხაზგასმა ჩვენია]. ამის შესახებ იხ. აგრეთვე: 
Зураб Папаскири, «Об одном заблуждении Дорофея (Дбар)», წგნ.: Зураб Папаски-
ри, МояАбхазия.., op. cit., გვ. 482-486; როინ მეტრეველი, ზურაბ პაპასქირი, საქართველო 
და ძველი რუსეთი IX-XI საუკუნეების I მესამედი, ქართული დიპლომატია, 
წელიწდეული, XIV, თბილისი, 2011, გვ. 61-62. 
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სახელმწიფოებრივი გაერთიანება – ლაზიკა-ეგრისის სამეფო, 
რომელიც მოიცავდა თანამედროვე აფხაზეთის ტერიტორიასაც. 
დანამდვილებით ცნობილია, რომ ეს სახელმწიფო მთელი თავი-
სი არსებობის მანძილზე ეკლესიურად კონსტანტინოპოლის სა-
პატრიარქოს იურისდიქციის ქვეშ იყო და აქ ღვთისმსახურება 
ბერძნულ ენაზე აღესრულებოდა1. განა რომელიმე სრულ ჭკუა-
ზე მყოფ ადამიანს შეუძლია თავში მოუვიდეს, რომ ლაზიკა-ეგ-
რისში, რომლის ძირითად მოსახლეობას შეადგენდნენ ლაზ-მეგ-
რელები და სხვა ქართველური ტომები, ოდესმე ღვთისმსახურე-
ბის ენა მეგრული ყოფილიყო2. ისმის რიტორიკული კითხვა, 
როგორ მოხდა, რომ ლაზ-მეგრელებმა თავიანთი ფაზისის სა-
მიტროპოლიტოთი (რეალურად არსებულით და არა დ. დბა-
რის მიერ მოგონილი ე.წ. «ანაკოფიის სამიტროპოლიტოს» ტი-
პის), რომელშიც შედიოდა მინიმუმ 4 ეპარქია3, ვერ შეძლო სა-

1ჩვენი აზრით,სრულიად დაუსაბუთებელია ცალკეული მკვლევრების (პირ-
ველ რიგში, მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძის) მტკიცება, თითქოს დასავლე-
თი საქართველო თავიდანვე (ლაზიკა-ეგრისის სამეფოს არსებიობის პერი-
ოდში) შედიოდა ქართლის (მცხეთის) საკათალიკოსოს იურიდიქციაში და აქ 
ღვთისმსხურების ენა არა ბერძნული, არამედ იმთავითვე ქართული იყო. იხ.: 
მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, აფხაზეთის საკათალიკოსო. თბილისი, 
საგამომცემლო სახლი «ტექნიკურიუნივერსიტეტი», 2012. 
2ჩვენ, რასაკვირველია, მხედველობაში არ გვყავს ზოგიერთი «ინტელექტუალი-
მეგრელოლოგი», რომელთაც ქართული ასომთავრული, არც მეტი არც ნაკლები, 
მეგრულ დამწერლობად მიაჩნია (იხ.: Крах мифа о возможном сепаратизме в 
Самегрело, https://www.youtube.com/watch?v=UojelNGWUPM), ნახ. 15ოქტომბერი, 2015 წ. 
3ფაზისის სამიტროპოლიტო თავისი 4 (როდოპოლისის, საისი-ცაიშის, პეტრას, 
ზიგანევის) ეპარქიით ფაქტობრივად მოიცავდა მთელ დასავლეთ საქართვე-
ლოს დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე განლაგებული (სებასტოპოლი-
სი-აბაზგიისა და ნიკოფსიის) საარქიეპისკოპოსოების გამოკლებით. გეორგიკა, 
ტ. IV, ნაწ. II. ბიზანტიელ მწერალთა ცნობები საქართველოს შესახებ, ბერძნუ-
ლი ტექსტები ქართული თარგმანითურთ გამოსცა და განმარტებები დაურთო 
სიმონ ყაუხჩიშვილმა. თბილისი, 1952, გვ. 180-181. ამის შესახებ დაწვრილ. იხ.: 
ბუბა კუდავა, კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო და დასავლეთ საქართველოს 
საეკლესიო ცენტრები (IX ს.), ისტორიანი, სამეცნიერო კრებული, მიძღვნილი 
როინ მეტრეველის დაბადების 60 წლისთავისადმი, თბილისი, გამომც. 
«არტანუჯი». 2000, გვ. 43-48;  თამარ ქორიძე, აფხაზეთის საკათოლიკოსოს ის-
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კუთარი მეგრული ეროვნული დამწერლობისა და წიგნიერე-
ბის შექმნა, ხოლო «ძველმა ქრისტიანმა აფხაზმა ხალხმა» უცი-
ლობლად მოახერხა ეს და ჯერ კიდევ თავისი ისტორიის ადრე-
ულე ტაპზე ღვთისმსახურების ენად აფხაზური (აფსუური) აქ-
ცია1?! 

ერთი წუთითაც რომ დავუშვათ, რომ «აფხაზთა» სამეფოში – 
აფხაზი ავტორების აზრით, აფხაზურ «ნაციონალურ» სახელ-
მწიფოში – ღვთისმსახურება აფხაზურ-აფსუურ ენაზე სრულ-
დებოდა, რაც სრულიად წარმოუდგენელია, რას უნდა შეეფერ-
ხებინა ის «აფხაზ» მეფეთა შემდგომი გაძლიერების ხანაში?! ან 
რანაირად უნდა მოშლილიყო ერთბაშად აფხაზური წიგნიერე-
ბა და ღვთისმსახურება ბაგრატ ბაგრატიონის ქუთაისის სამე-
ფო ტახტზე ასვლის შემდეგ – განა ის ვინმე «უცხო» იყო და არა 
ყველაზე ძლევამოსილი «აფხაზი» მეფის, გიორგი II-ის /922-
957/ ღვიძლი შვილიშვილი?!^ ან სად უნდა გამქრალიყო უც-
ბად ასე უკვალოდ «აფხაზური დამწერლობა», რომელსაც, ზო-
გიერთი ანტიქართულად განწყობილი ყოვლისმცოდნე რუსი 
«ინტელექტუალის» მტკიცებით, თითქოს იყენებდნენ ამ «აფ-
ხაზურ» სახელმწიფოში საქმის წარმოებასა და ღვთისმსახურე-
ბაში2 და რატომაა, რომ ქართული დამწერლობის ყველაზე ად-

ტორია (IX-XVI სს.), ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარის-
ხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2003, 
გვ. 9-10; ზურაბ პაპასქირი, «’აფხაზთ’ა» საკათალიკოსოს დაწესების ქრონოლო-
გიისათვის», შოთა მესხია – 90, საიუბილეო კრებული მიძღვნილი შოთა მესხი-
ას 90 წლისთავისადმი, თბილისი, გამომც.: «ნეკერი», 2006, გვ. 207-208; ზურაბ 
პაპასქირი, «’აფხაზეთის’ საკათოლიკოსოს დაარსების თარიღის საკითხისათვის», 
წგნ.: ზურაბ პაპასქირი, და აღმოცისკრდა საქართველო ნიკოფსიიდან დარუ-
ბანდამდე, თბილისი, გამომც. «მერიდიანი», 2009, გვ. 178-180. 
1გაზ.: Христианская Абхазия, no8, Официальное Издание Священной Митропо-
лии Абхазии, 2007. 
2Вадим Кожинов, «Современная жизнь традиций. Размышления об абхазской 
литературе»,  Дружба народов, no4, Москва, Издательство «Известия», 1977, გვ. 
256-57. 
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რინდელი (სპეციალისტების მიერ IX-X საუკუნეებით დათარი-
ღებული1) ძეგლი დასავლეთ საქართველოში (რომელიც, სხვა-
თაშორის, აფხაზმა მკვლევარმა, ანატოლი კაციამ გამოავლინა) 
აღმოჩენილია არა სადმე ქართლის მოსაზღვრე მხარეში – იმე-
რეთში, არამედ მაინცდამაინც თანამედროვე აფხაზეთის შუა-
გულში – გუდაუთის რაიონის სოფ. მსიგხუაში2?!  

ანუ, თუ აფხაზობა ჯერ კიდევ VI საუკუნიდან ასე ინტენსიუ-
რად ეწაფებოდა ქრისტეს მოძღვრებას თავის მშობლიურ ენაზ-
ეც კი3, როგორ მოხდა, რომ, პოლიტიკური აღზევების ფონზე, 
მან ვერ შეძლო ქრისტიანობის ეროვნულ ნიადაგზე საბოლო-
ოდ მოქცევა, საეკლესიო ღვთისმსახურების აფხაზურ ენაზე გა-
დაყვანა და ეროვნული ქრისტიანული წიგნიერების შექმნა, 
რაც ადრეულ შუა საუკუნეებში მოახერხეს ქართველებმა, სომ-
ხებმა, სლავებმა და ა.შ.? ან რამ აიძულა «აფხაზთა» სამეფოს 

1ვალერი სილოგავა, ქართული ლაპიდარული წარწერების კორპუსი, II, და-
სავლეთ საქართველოს წარწერები. ნაკვ. I (IX-XIIIსს.), თბილისი, გამომც. 
«მეცნიერება», 1980, გვ. 31-32; ვალერი სილოგავა,აფხაზეთისა და სამეგრელოს 
ეპიგრაფიკა, თბილისი, გამომც. «არტანუჯი», 2004, გვ. 258-259; Лия 
Ахаладзе,Эпиграфические памятники Абхазии, Разыскания по истории Абха-
зии/Грузии, Тбилиси, Издательство «Мецниереба»,1999, გვ. 364; ლია ახალაძე, 
«აფხაზეთის ეპიგრაფიკა როგორც საისტორიო წყარო», I. ლაპიდარული და 
ფრესკული წარწერები, თბილისი, გამომც. «ლეგა». 2005, გვ. 140-146. 
2Анатолий Кация, Памятники архитектуры в долине Цкуара, Материалы по ар-
хеологии Абхазии, Тбилиси, Издательство «Мецниереба», 1967. 
3აფხაზეთის ისტორიის ზემოთ დასახელებულ «დამხმარე სახელმძღვა-
ნელოში», რომლის ავტორები არიან ო. ბღაჟბა და ს. ლაკობა, განვი-
თარებული თვალსაზრისით, აფხაზების გაქრისტიანების პროცესს, რომელიც 
VI ს. შუა ხანებისათვის დასრულდა, ხელი შეუწყო ენობრივი ბარიერის შე-
სუსტებამ, ვინაიდან ამ პერიოდში თურმე «ადგილობრივ მოსახლეობაში ბევ-
რნი შესანიშნავად მეტყველებდნენ ბერძნულად» («среди местного населения 
... многие прекрасно изияснялись ... по гречески»). უფრო მეტიც, ავტორთ ააზ-
რით, ამ პროცესს აჩქარებდა ისიც, რომ ამ დროს, მართალია, არა ღვთისმსა-
ხურება, მაგრამ«ქადაგება შეიძლება მიმდინარეობდა აფხაზურადაც»/«про-
поведь могли проводить и на абхазском» (Бгажба,. Лакоба, История Абхазии.., 
op. cit., 2006, გვ. 115, [ხაზგასმა ჩვენია]).  
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მესვეურები, რომლებმაც იმთავითვე განაცხადეს პრეტენზია 
საერთო-ქართულ სამყაროში პოლიტიკურ ჰეგემონობაზე, თა-
ვიანთი «აფხაზური ნაციონალური სახელმწიფოს» ოფიციალუ-
რი საქმის წარმოებისა და ქრისტიანული ღვთისმსახურების ენ-
ად მაიმცდამაინც ქართული ექციათ? 

ამ კითხვებზე ჩვენს ოპონენტებს რაიმე მეცნიერულ ანალიზზე 
და ელემენტარულ ლოგიკაზე დამყარებული პასუხი, ბუნებ-
რივია, არა აქვთ და არც შეიძლება ჰქონდეთ. თანაც, ეს საკით-
ხი დიდი ხანია გადაწყვეტილია ისტორიოგრაფიაში და, რაც 
მთავარია, ეს გააკეთა არა სხვა ვინმემ, არამედ თვით ყველაზე 
ავტორიტეტულმა აფხაზმა ისტორიკოსმა, ზურაბ ანჩაბაძემ, 
რომელმაც ერთნიშნად მიუთითა იმ ფაქტორებზე, რომლებმაც 
განაპირობეს ქართული სალიტერატურო ენის გადაქცევა 
ღვთისმსახურებისა და სახელმწიფო საქმის წარმოების ენად. 
ზურაბ ანჩაბაძის მართებული დასკვნით, «ქართული ენის სა-
ყოველთაო გავრცელება დამწერლობისა და კულტურის ენად» 
მთელს «აფხაზთა» სამეფოში, გამოწვეული იყო იმ გარემოე-
ბით, რომ ამ სახელმწიფოებრივ გაერთიანებაში სწორედ «ქარ-
თველური ელემენტი წარმოადგენდა მოსახლეობის უმრავლე-
სობას» და მას «ტერიტორიულადაც უმეტესი და წამყვანი ნა-
წილი ეკავა. გარდა ამისა, ქართველური ელემენტი აღმოჩნდა 
უფრო განვითარებული სოციალურ-ეკონომიკური და კულ-
ტურული თვალსაზრისითაც» («картвельский элемент 
составлял значительное большинство населения, а также за-
нимал большую и ведущую часть…царства в территориаль-
ном отношении. Кроме того, картвельский элемент оказался 
более развитым в социально-экономическом и культурном от-
ношениях»)1. 

არანაკლებ ფანტასტიურია სეპარატიზმის იდეოლოგ აფხაზ 
მწერალ-მეცნიერთა კიდევ ერთი სრულიად დაუსაბუთებელი 

1Зураб Анчабадзе, Из истории средневековой Абхазии, Cухуми, Абхазское госу-
дарственное издательство, 1959, გვ. 106-107, [ხაზგასმა ჩვენია].  
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მტკიცება – თითქოს აფხაზებს IX-XIII საუკუნეებში შეექმნათ 
ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების საკუთრივ აფხაზურ-აფსუ-
ური «ნაციონალური» სკოლა, რომელიც, ნუ იტყვით და, 
აგებდა ტაძრებს არა მხოლოდ ამჟამინდელი აფხაზეთის ტერი-
ტორიაზე და საქართველოს სხვა რეგიონებში, არამედ ჩრდილო-
ეთ კავკასიაში და, უფრო მეტიც, მონაწილეობდა ახლად მონათ-
ლული ძველი რუსეთის ეკლესიების მშენებლობასა და გაწყო-
ბაში(«воздвигала храмы не только в Абхазии, но и на Северном 
Кавказе, и принимала участие в строительстве и обустройстве 
храмов новокрещенной и единоверной Руси»)1. 

ამ «გენიალური აღმოჩენის» ავტორის, დენის ჩაჩხალიას – მწე-
რალ-ფილოლოგის, რომელიც, დროდადრო, ისტორიკოსობა-
საც (ხელოვნებათმცოდნეობასაც) «ითავსებს» – მტკიცებით, 
«აფხაზი ხუროთმოძღვრების» შემოქმედებაა: ლოოსა და ვესი-
ოლოეს ტაძრები (ამჟამად კრანოდარის მხარეში – რუსე-თის 
ფედერაცია), ბზიფის ეკლესია და ბიჭვინთის საკათედრო ტა-
ძარი, მსიგხუას, ახალი ათონის სიმონ კანანელის, მოქვის ეკ-
ლესიები, აგრეთვე თვით გელათისა («Гелатский патриарший 
храм») და მეტეხის ტაძრებიც კი2. გარდა ამისა, ქრისტიანული 
ხუროთმოძღვრების აფხაზურ-აფსუურ «ნაციონალურ» სკო-
ლას განეკუთვნება ისტორიულ ალანიაში (ამჟამად კარაჩაი-
ჩერქეზეთში) აგებული არხიზის, შოანასა და სენტის ეკლესიე-
ბი3. რაცშეეხება კიევის რუსეთის ძეგლებს – სოფიის ტაძრები 
კიევში, ნოვგოროდსა და პოლოცკში, ფერისცვალების ეკლესი-
ას ჩერნიგოვში, – დენის ჩაჩხალიას «პროფესიონალური» დაკ-
ვირვებით, მართალია, მათი მოქცევა უშუალოდ «აფხაზური 
სკოლის» ძეგლებში არ შეიძლება, თუმცა იმის თქმა, რომ ამ 
ძეგლებში შეიმჩნევა «აფხაზური სტილისა და არქიტექტურუ-
ლი ფორმების მშენებლობის აფხაზური გამოცდილების კვა-
ლი, მეცნიერულად სავსებით დასაშვებია» («Храмы Киевской 

1Денис Чачхалиа, Абхазская школа византийской архитектуры.. op. cit., გვ. 8. 
2Ibid., [ხაზგასმა ჩვენია]. 
3Ibid., გვ. 8. 
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Руси – особенно пятинефные софийские соборы Киева, Новгорода, 
Полоцка; из трехнефных – Спас Преображения в Чернигове – 
невозможно прямо включить в группу памятников абхазской школы. 
Зато вполне научно говорить о наличии здесь влияния абхазс-
кого стиля и абхазского опыта построения архитектурных 
форм»)1. 

დენის ჩაჩხალიას ამ «ხელოვნებათმცოდნეობით მიგნებებს», 
რასაკვირველია, არაფერი აქვს საერთო მეცნიერულ აზრთან 
და ისინი მთლიანად ანტიქართული სულისკვეთებით პათო-
ლოგიურად შეპყრობილი აფხაზი ნაციონალისტის ფანტაზიე-
ბია, ისევე როგორც მსჯელობა ბიზანტიური ქრისტიანული 
ხუროთმოძ|ღვრების ე.წ. «აფხაზურ-ალანურ სკოლაზე», რო-
მელსაც უაპელაციოდ მიაკუთვნებენ თანამედროვე აფხაზეთის 
ტერიტორიაზე არსებულ ტაძრებს აფხაზეთის ისტორიის ზე-
მოთ დასახელებული «დამხმარე სახელმძღვანელოს» ავტორე-
ბი2, რათა რეგიონის მატერიალური კულტურა შუა საკუნეებში 
მთლიანად მოწყვიტონ დანარჩენ საქართველოს. არადა საკუთ-
რივ აფხაზეთს რომ თავი დავანებოთ, იგივე ალანია-ოსეთი მო-
ფენილია ქართული ქრისტიანული ეკლესია-მონასტრებით, 
რომელთა უმრავლესობის აგებას თვით ოსები თამარ მეფეს მი-
აწერენ, თუმცა, როგორც სავსებით სამართლიანად მიუთითებ-
და, თავის დროზე, ალანია-ოსეთის სიძველეების აღიარებული 
მკვლევარი ვ. პფაფი, ასეთი რაოდენობის ეკლესია-მონასტერი 
წარმოუდგენელია, რომ მხოლოდ თამარის მეფობის ჟამს აე-
გოთ3.  

1Ibid., [ხაზგასმა ჩვენია]. 
2Олег Бгажба&Станислав Лакоба, История Абхазии.., op.cit.,გვ. 137, 200. 
3Вольдемар Пфаф,  «Материалы для древней истории Осетии»,  Сборник сведений 
кавказских горцев. Вып. IV. Издаваемый с соизволения Его Императорского Высочества 
Главнокомандующего Кавказской армией при Кавказском горском управлении, 
Тифлис, 1870, გვ. 31-32. 
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ისტორიული სიმართლე «აფხაზეთის» საკათალიოკ-
ოსოს ეროვნულ-სახელმწიფოებრივ და კულტურულ-
იდეოლოგიურ იერსახეზე 
შუა საუკუნეებში არავითარი საკუთრივ აფხაზური ნაციონა-
ლური ქრისტიანული ცივილიზაცია აფხაზური არქიტექტუ-
რული სტილითა და ფრესკული ფერწერით არ არსებობდა. 
დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორია მთლიანად საერთო-
ქართული ქრისტიანული სამყაროს ორგანული ნაწილი იყო, 
ხოლო ე.წ. «აფხაზეთის» საკათალიკოსო კი, რომლის იურის-
დიქცია ვრცელდებოდა მთელ დასავლეთ საქართველოზე, ის-
ტორიულად ყოველთვის იყო მხოლოდდამხოლოდ ქართული 
საეკლესიო ორგანიზაცია. ესაა აქსიომა, რომელსაც ვერაფრით 
ვერ ითავისებენ აფხაზური სეპარატიზმის იდეოლოგები. თა-
ვის დროზე, «აფხაზეთის» საკათალიკოსოს წარმოქმნა განა-
პირობა დასავლეთ საქართველოს «აფხაზ» მეფეთა მკვეთრად 
გამოხატულმა ქართულმა პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივმა 
და იდეოლოგიურ-კულტურულმა მოღვაწეობამ, რომლის სა-
ბოლოო მიზანი ქართული ეთნო-კულტურული და პოლიტი-
კური სამყაროს შეკვრა დ აქუთაისის ტახტის ეგიდით საერთო-
ქართული სახელწიფოს შექმნა იყო. 

დიახ, ისტორიოგრაფიაში – არა მხოლოდ ქართველ, არამედ 
უცხოელ (ვლადიმირ მინორსკი, ანატოლი ნოვოსელცევი, ლევ 
გუმილიოვი, ვლადიმირ კუზნეცოვი, სერგეი არუთიუნოვი)1 
და თვით ყველაზე ავტორიტეტულ აფხაზ მეცნიერთა (ზურაბ 
ანჩაბაძე დ ასხვ.) შრომებში (გამონაკლისს მხოლოდ ცალკეუ-
ლი სეპარატისტულად განწყობილი აფხაზი მკვლევრები და 
მათი მოსკოველი თანამოზრე «ექსპერტ-პოლიტიკოსები» წარ-
მოადგენენ) – კარგა ხანია ერთნიშნად და სავსებით დამაჯე-
რებლადაა ნაჩვენები და დასაბუთებული, თუ რატომაა «აფ-

1შესაბამისი ლიტერატურა იხ.: ზურაბ პაპასქირი, «’აფხაზთა’სამეფოს…», op. 
cit., გვ. 151-154.  



88  | Fondements historiques et ancrages culturels des langues

ხაზთა» სამეფოდ წოდებული გაერთიანება ეროვნულ-სახელ-
მწიფოებრივი დ აკულტურულ-იდეოლოგიური თვალსაზრი-
სით არა საკუთრივ აფხაზური (თანამედროვე გაგებით) არამედ 
ქართული სახელმწიფო.  

«აფხაზთა» სამეფო, როგორც სუვერენული სახელმწიფო, 
ოფიციალურად გაფორმდა VIII ს. მიწურულს, მას შემდეგ, რაც 
«აფხაზეთის ერისთავთა» სახლის წარმომადგენელმა ლეონ II-
მ, ლეონ I-ის ძმისწულმა, ისარგებლა რა «ბერძენთა მოუძ-
ლურებით», განუდგა მათ (ეს მოხდა ხაზართა მხარდაჭერით) 
«დაიპყრა აფხაზეთი და ეგრისი ვიდრე ლიხამდე» და «სახელ-
იდვა მეფე აფხაზთა». ძველი ქართული საისტორიო ტრადიცია 
(მატიანე ქართლისაÁ) ამ მოვლენას ერთმნიშვნელოვნად უკავ-
შირებს ქართლი-ეგრისის «სამეფო» (სტეფანოზ-არჩილის) 
სახლში შექმნილ დინასტიურ კრიზისს. მატი-ანე ქართლისაÁ-
ს ცნობით, ლეონ II-ის მიერ მეფის ტიტულის მიღება განა-
პირობა იმან, რომ იმ დროისათვის «მიცვალებულ იყო იოვანე 
და დაბერებულ იყო ჯუანშერი. და შემდგომად ამისსა ჯუანშე-
რიცა მიიცვალა1.» ანუ ქართული მატიანე, რომელიც წარმოად-
გენს ამ მოვლენის ამსახველ ერთადერთ წერილობით წყაროს, 
სრულიად გარკვევით მიანიშნებს ლეონ II-ის, როგორც ერთად-
ერთი ლეგიტიმური დინასტის, გაერთია-ნებული ეგრის-
აფხაზეთის ხელისუფლების სათავეში მოსვლის კანონიერებას.  

იმის გამო, რომ ლეონ II-მ თავის თავს «აფხაზთა» მეფე უწო-
და, მისი სახელმწიფო, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე, განსა-
კუთრებით, მის ფარგლებს გარეთ, «აფხაზთა» სამეფოს, ან უბ-
რალოდ, «აფხაზეთის» სახელით იყო ცნობილი, თუმცა ზოგი-
ერთ უცხოურ წყაროში (მაგ. X ს. სომეხი ისტორიკოსის იოვანე 
დრასხანაკერტცის თხზულებაში) «აფხაზთა» მეფე «ეგრისის» 

1მატიანე ქართლისა, ქართლის ცხოვრება. ტ. I. ტექსტი დადგენილი ყველა 
ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით სიმონ ყაუხჩიშვილის მიერ, თბილისი, 
სახელმწიფო გამომცემლობა,1955, გვ. 251. 



Zurab Papaskiri | 89

(«ეგერთა») მეფედაც მოიხსენიება1, რაც იმის მანიშნებელია, 
რომ მეზობელ ქვეყნებში იმ პერიოდში საკმაოდ კარგად იყვნენ 
ინფორმირებულნი იმის შესახებ, თუ რომელ ქვეყანას ეწოდა 
VIII ს. მიწურულიდან «აფხაზეთი». საკუთრივ ქართულმა სა-
ისტორიო ტრადიციამ (ვახუშტი ბატონიშვილი) მოგვცა ზუს-
ტი განმარტება, თუ როდის და რატომ ეწოდა ისტორიულ ეგ-
რისს აფხაზეთი:  

ქუეყანისა ამის სახელნი არიან საერთოდ სამნი: პირველად ეგრისი, 
მეორედ აფხაზეთი, მესამედ იმერეთი, რამეთუ ეგრისი ეწოდების ეგ-
როსის გამო, ძისა თარგამოსისა, რომელსა ძმათა შორის თÂსთა ხუდა 
წილად ქუეყანა ესე, და იწოდებოდა სახელითა ამით, ვიდრე ხოსრო-
ვანთ [ე. ი. სტეფანოზ-არჩილის სახლის] გარდავლინებამდე. ხოლო 
აფხაზეთი – ლევანის გამო, რომელი შემდგომად პირველის ლეონისა, 
მეორე ლევან ერისთაობდა აფხაზეთს... ესე ლეონ, შემდგომად ხოსრო-
ვანთ გარდაცვალებისა, გამეფდა და დაიპყრა სრულიად ეგრისი, და 
ამან უწოდა აფხაზეთი სამეფოსა თÂსსა, და მოიღო საერისთოსა 
თÂსსა სახელი ეგრისსა ზედა2. 

«აფხაზთა» სამეფოში ეთნიკურ უმრავლესობას ქართველური 
ტომები წარმოადგენდნენ. «აფხაზთა» სამეფო ჯერ კიდევ ლე-
ონ II-მ დაყო რვა საერისთავოდ, რომელთაგან, მხოლოდ ერთი, 
საკუთრივ «აფხაზეთის საერისთავო» (თანამედროვე ახალი 
ათონიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით ამჟამინდელ ტუაფ-
სემდე) იყო დასახლებული აფხაზურ-ადიღური მოდგმის ტო-
მებით (არაა გამორიცხული, აფხაზური ტომების ერთ ნაწილს 
ეცხოვრა ცხუმის საერისთავოს ფარგლებშიც). დანარჩენი შვი-
დი საერისთავოს (მათ შორის, ცხუმის საერისთავოს) მოსახლე-
ობა მთლიანად ქართული იყო. 

1იოვანე დრასხანაკერტელი, სომხეთის ისტორია, სომხური ტექსტი ქართული 
თარგმანით, გამოკვლევითა და საძიებლებით გამოსცა ელენე ცაგარეიშვილმა, 
თბილისი,  გამომც. «მეცნიერება», 1965, გვ. 38, 64, 109, 111, 119, 257.  
2ბატონიშვილი ვახუშტი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა, ქართლის ცხოვრება, 
ტ. IV. ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით სიმონ 
ყაუხჩიშვილის მიერ, თბილისი, გამომც. «საბჭოთა საქართველო», 1973, გვ. 
742. 
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ქართული ეთნიკური ელემენტი, განსაკუთრებით მისი ქართი-
ზირებული ნაწილი, რომელიც VIII ს. მიწურულისათვის და-
სავლეთ საქართველოში რიცხობრივად მნიშვნელოვნად მომ-
რავლდა, არა სხვა ვინმეს, არამედ თვით აფხაზი ისტორიკო-
სის, ზურაბ ანჩაბაძის სავსებით მართებული დასკვნით, აღმოჩ-
ნდა ყველაზე განვითარებული სოციალურ-ეკონომიკური და, 
რაცმთავარია, კულტურული თვალსაზრისით1. ამ გარემოებამ 
განაპირობა ის, რომ «აფხაზთა» სამეფოს სახელმწიფო ენად 
სწორედ ქართული ლიტერატურული ენა იქცა, რომელიც უკვე 
დიდი ხნის მანძილზე ასრულებდა სახელმწიფო საქმის წარმო-
ებისა და საეკლესიო ღვთისმსახურების ენის ფუნქციას აღმო-
სავლეთ და სამხრეთ საქართველოში. დასავლეთ საქართველო-
ში აღმოსავლურ ქართული («ქართის») ელემენტის კულტუ-
რულ-პოლიტიკური წონის განუხრელი ზრდის მაჩვენებელი 
იყო ისიც, რომ «აფხაზთა» მეფეებმა სატახტო ქალაქად არა ლა-
ზიკა-ეგრისის მეფეთა ძველი რეზიდენცია – ციხე-გოჯი – არ-
ჩიეს, არამედ ქუთაისი, რომლის დაწინაურებას საისტორიო 
ტრადიცია ერთმნიშვნელოვნად უკავშირებს ქართლის საერის-
მთავრო სახლის (სტეფანოზ-არჩილის) დამკვიდრებას ამ ქა-
ლაქში VIII ს. 30-იან წლებში. სრულიად აშკარაა, რომ ანაკოფი-
იდან – «აფხაზეთის ერისთავთა» რეზიდენციიდან – მაინცდა-
მაინც ქუთაისში ქართლი-ეგრისის «მეფეთა» სატახტო ქალაქში 
გადასვლით «ლეონიდებმა» ხაზი გაუსვეს თავიანთ უშუალო 
ლეგიტიმურ კავშირს სტეფანოზ-არჩილის «სამეფო» სახლთან. 

ისტორიოგრაფიაში არ არის ერთიანი აზრი ლეონ II-ისა და მი-
სი წინაპრების ეთნო-ტომობრივი წარმომავლობის საკითხთან 
დაკავშირებით, მაგრამ ამას აბსოლუტურად არავითარი მნიშ-
ვნელობა არა აქვს, ვინაიდან ვინც უნდა ყოფილიყვნენ ლეონ II-
ის წინაპრები ეთნო-ტომობრივად (თუნდაც ისინი მართლაც 
იყვნენ აფხაზურ-აფსუური წარმოშობის), ე.წ. «აფხაზური» დი-
ნასტია თავისი პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი მოღვაწე-

1Зураб Анчабадзе, Из истории средневековой Абхазии.., op. cit., გვ. 106-108. 
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ობით ერთმნიშვნელოვნად წარმოადგენდა საერთო-ქართულ 
კულტურულ-პოლიტიკურ და სახელმწიფოებრივ სამყაროს. 
«აფხაზი» მეფეები ქმნიდნენ ერთიან ქართულ სახელმწიფოს – 
«საქართველოს» და არა აფხაზ-აფსუათა ნაციონალურ სახელ-
მწიფოებრივ გაერთიანებას – «აფსნის».  

ის, რომ ლეონ II და მისი მემკვიდრენი აშენებდნენ მხო-
ლოდდამხოლოდ ქართულ, და არა აფხაზურ (აფსუურ) სახელ-
მწიფოს, ყველაზე მკაფიოდ, პირველ რიგში, «აფხაზ» მეფეთა 
საეკლესიო პოლიტიკაში გამოვლინდა. პოლიტიკური დამოუ-
კიდებლობის მოპოვების შემდეგ «ლეონიდები» აქტიურად შე-
უდგნენ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს დაქვემდებარები-
დან დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის გამოყვანისათვის 
ზრუნვას. სრულიად ნათელი იყო, რომ ბიზანტიის გავლენის 
სფეროდან საბოლოოდ გამოსვლა შეუძლებელი იქნებოდა მა-
ნამ, სანამ არ მოხდებოდა ბერძნულ-ბიზანტიური საეკლესიო-
იდეოლოგიური მარწუხებიდან თავის დაღწევა და ჭეშმარი-
ტად ეროვნული იდეოლოგიური საფუძვლის შექმნა.  

ბერძნულ-ბიზანტიურ იდეოლოგიას მათ დაუპირისპირეს მა-
ინცდამაინც ქართული ეროვნული იდეოლოგია, რომელსაც 
ქართული ეკლესია განასახიერებდა. ამიტომ მიჰყვეს «აფხაზ-
თა» მეფეებმა ხელი დიდ საეკლესიო აღმშენებლობას დასავ-
ლეთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, რითაც რეგიონში 
ქართული წერილობითი კულტურისა და ქართული ქრისტია-
ნული წიგნიერების ფართოდ დანერგვის პირობები შექმნეს. 
დასავლეთ საქართველოში, მათ შორის საკუთრივ აფხაზეთში, 
ამ პროცესს თან სდევდა ძველი ბერძნული ეპარქიების მოშლა 
და მათ ნაცვლად ახალი ქართული საეპისკოპოსო კათედრების 
დაფუძნება. სწორედ საეკლესიო სფეროში «აფხაზთა» მეფეე-
ბის ამგვარი მტკიცე ეროვნული პოლიტიკის გატარების შედე-
გი იყო ის, რომ უკვე X ს. დამდეგისათვის დასავლეთ საქარ-
თველო, ანუ «აფხაზთა» სამეფო, მთლიანად ქართული წერი-
ლობითი კულტურისა და წიგნიერების ქვეყნად იქცა. სწორედ 
ამ ფონზე მოხდა დასავლეთ საქართველოს დამოუკიდებელი 
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საეკლესიო ორგანიზაციის – «აფხაზეთის» საკათალიკოსოს სა-
ბოლოო ფორმირება. 

საისტორიო წყაროები არ იძლევიან პირდაპირ მითითებას, თუ 
როდის გამოეყო საბოლოოდ დასავლეთ საქართველო კონ-
სტანტინოპოლის საპატრიარქოს ეკლესიურად, თუმცა არსე-
ბულ მასალებზე დაყრდნობით მაინც ხერხდება ამ პროცესი-
სათვის თვალის გადევნება. დღეს შეიძლება დადგენილად ჩა-
ითვალოს, რომ «აფხაზეთის» საკათალიკოსოს სახელის მქონე 
საეკლესიო ორგანიზაცია მხოლოდ «აფხაზთა» სამეფოს ხანაში 
შეიძლებოდა შექმნილიყო. ამას პირდაპირ ადასტურებს იმავე 
ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობა, რომლის მიხედვითაც 

ოდეს განდგა ლეონ და იწოდა აფხაზთა მეფედ, მაშინ მოუძლურებულ 
იყვნენ ბერძენნიცა; და ამ ლევანის მიერ, ანუ შემდგომთა მისთაგან 
განთავისუფლდა თხოვნითა ბერძენთაგანვე, ვინაÁთგან სახელიცა მი-
სი ესრეთვე წარმოაჩინებს, რამეთუ უწოდებენ კათალიკოზსა აფხაზე-
თისასა და არა ეგრისისასა და იმერეთისასა1.  

ამასთან არაა გამორიცხული, რომ კონსტანტინოპოლის საპატ-
რიარქოს იურისდიქციიდან დასავლეთ საქართველოს ეპარქი-
ების გამოყოფის პროცესი დაწყებულიყო ჯერ კიდევ 744-750 
წლებში, როდესაც შესაძლოა «აფხაზეთის ერისთავმა» ბიჭვინ-
თის იერარქს მიანიჭა «აფხაზეთის კათოლიკოსის» წოდება, 
რაც ოფიციალურად აღიარა კიდეც ანტიოქიის პატრიარქმა2. ეს 
უნდა მომხდარიყო კონსტანტინოპოლთან გარკვეული დაპი-
რისპირების პირობებში, როდესაც ბიზანტიის იმპერიაში ხატ-
მებრძოლეობამ პიკს მიაღწია. ამით ისარგებლა «აფხაზეთის 

1ბატონიშვილი ვახუშტი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა…, op. cit.,გვ. 746. 
2ვახტანგ გოილაძე, ქართული ეკლესიის სათავეებთან, ქუთაისის 
პოლიგრაფიული საწარმოო გაერთიანება, 1991, გვ. 168-175; ანანია ჯაფარიძე, 
საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია, ტ. II. თბილისი, 
გამომც. «მერანი», 1998, გვ. 90; ბიჭიკო დიასამიძე, ქრისტიანობა დასავლეთ სა-
ქართველოში (I-X საუკუნეები), ბათუმი, გამომც. «ბათუმის უნივერსიტეტი», 
2001,გვ. 203; ჯემალ გამახარია, აფხაზეთი და მართლმადიდებლობა (Iს. – 1921 
წ.), თბილისი, საგამომცემლო ცენტრი «ლიკა», 2005, გვ. 117. 
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ერისთავმა» და განუდგა ბიზანტიას ეკლესიურად1. სწორედ 
საკუთრივ აფხაზეთის ფარგლებში უნდა გაეკეთებინა ჯერ კი-
დევ «საერისთავოს» სტატუსის მქონე აფხაზეთის პოლიტიკურ 
ხელმძღვანელობას აქცენტი ბიჭვინთაზე და დაეპირისპირები-
ნა ის კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს პოლიტიკის გამტა-
რებელი აბაზგიის (სებასტოპოლისის) საარქიეპისკოპოსოსათ-
ვის, ვინაიდან დასავლეთ საქართველოს ერთიან სახელმწიფო-
ში – «აფხაზთა» სამეფოში – გაერთიანების შემდეგ, მეტად სა-
ეჭვოა ბიჭვინთას, მიუხედავად «ძველი დიდებისა2,» კონკუ-
რენცია გაეწია იმავე ფაზისისათვის, რომელიც, როგორც უკვე 
აღინიშნა, ლაზიკის სამიტროპოლიტოს (ფაქტობრივად მთელი 
დასავლეთ საქართველოს) ცენტრი იყო. 

და მაინც, აშკარაა, რომ ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა კონსტანტი-
ნოპოლის საპატრიარქოს დაქვემდებარებიდან რეალურად გა-
მოსვლა. ამ მიმართულებით მეორე მცდელობას ადგილი უნდა 
ჰქონოდა უკვე «აფხაზთა» სამეფოს შექმნის შემდეგ, როდესაც 
პოლიტიკური სუვერენიტეტის მოპოვების ფონზე ერთიან და-
სავლურ-ქართულ სახელმწიფოს დასჭირდა ბიზანტიის პოლი-
ტიკურ-იდეოლოგიური გავლენისაგან თავისუფალი, დამოუ-
კიდებელი საეკლესიო ორგანიზაცია. სავსებით შესაძლებელია 
ეს მომხდარიყო 830 წლის ახლო ხანებში, როგორც ამას გვამ-
ცნობს ქართლის ცხოვრების ერთერთი გვიანდელი ნუსხის ჩა-
ნართში მატიანე ქართლისაÁს ტექსტზე გაკეთებული მინაწე-

1ვახტანგ გოილაძე, ქართული ეკლესიის სათავეებთან.., op. cit.,გვ. 168-175; 
ანანია ჯაფარიძე, საქართველოს სამოციქულოეკლესიის ისტორია.., op. cit.,გვ. 
90; ბიჭიკო დიასამიძე, ქრისტიანობა დასავლეთ საქართველოში.., op. cit., გვ. 
203;  ჯემალ გამახარია, აფხაზეთი და მართლმადიდებლობა.., op. cit., გვ. 117.  
2როგორც ცნობილია, ბიჭვინთის ეპარქიამ საყოველთაო აღიარება მოიპოვა IV 
საუკუნიდან, როდესაც ბიჭვინთის ეპისკოპოსმა სტრატოფილემ მონაწილეობა 
მიიღო ნიკეაში გამართული (325 წ.) მსოფლიო პირველი საეკლესიო კრების 
მუშაობაში. იხ.: გეორგიკა, ტ. I. ბიზანტიელ მწერალთა ცნობები საქართველოს 
შესახებ, ბერძნული ტექსტები ქართული თარგმანითურთ გამოსცა და 
განმარტებები დაურთო სიმონ ყაუხჩიშვილმა, თბილისი, საქართველოს სსრ 
მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. 1961, გვ. 2-10. 



94  | Fondements historiques et ancrages culturels des langues

რი: «...ამან ბაგრატ განაჩინა დ აგანაწესა კათალიკოზი აფხა-
ზეთს ქრისტეს აქეთ 830 წელს1.» სავარაუდოა, რომ მაშინ მოხ-
და დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობის 
დეკლარირება, რომელიც, ბუნებრივია, ერთბაშად არ ცნო კოს-
ტანტინოპოლის საპატრიარქომ, ვინაიდან დასავლეთ საქარ-
თველოს ეპარქიები ამ დროს ჯერ კიდევ ფიგურირებენ კონ-
სტანტინოპოლის საპატრიარქოს იურისდიქციის ქვეშ მყოფ სა-
ეკლესიო კათედრათა ნუსხებში (ნოტიციებში).  

«აფხაზეთის» საკათალიკოსოს დაარსების თარიღის დადგენი-
სას გადამწყვეტი მნიშვნელობა სწორედ ამ ნოტიციებს ენიჭება. 
გამოყოფენ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს ეპარქიათა 
ნუსხების ორ ჯგუფს: პირველი ჯგუფის ნოტიციებს, რომლე-
ბიც შეუდგენიათ VII-IX საუკუნეებში, არაუგვიანეს 820-829 
წლებისა და მეორე ჯგუფის, რომელთა შედგენას უკავშირებენ 
ბიზანტიის იმპერატორის ლეონ VI-ის (886-912) ეპოქას2. პირვე-
ლი ჯგუფის ნოტიციებში კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს 
კათედრებს შორის დასახელებულია დასავლეთ საქართველოს 
ეპარქიები: ფაზისის (ლაზიკის) სამიტროპოლიტო მისდამი 
დაქვემდებარებული 4 (როდოპოლისის, საისი-ცაიშის, პეტრას, 
ზიგანევის) საეპისკოპოსოთი, სებასტოპოლისისა (აბაზგიის) 
და ნიკოფსიის საარქიეპისკოპოსოები. 901-907 წლებით დათა-
რიღებულ მეორე ჯგუფის პირველსავე ნუსხაში კი მხოლოდ 

1ქართლის ცხოვრება დასაბამითგან მეცხრამეტე საუკუნემდის, თარგმნილი და 
გა მოცემული უ. ბროსე, წევრისა საიმპერატორო აკადემიისა მეცნიერებათა. 
ნაწ. I. სანკტპეტერბურღს, 1849, გვ. 190; პავლე ინგოროყვა,გიორგი მერჩულე. 
ქართველი მწერალი მეათე საუკუნისა, თბილისი, გამომც. «საბჭოთა 
მწერალი», 1954, გვ. 244. იხ. აგრეთვე: მატიანე ქართლისა.., op. cit., გვ. 255; 
ნიკო ბერძენიშვილი, «სავაზირო ფეოდალურ საქართველოში. ჭყონდიდელ-
მწიგნობართუხუცესი», წგნ.: ნიკო ბერძენიშვილი,საქართველოს ისტორიის 
საკითხები, ნაწ. III, თბილისი, გამომც. «მეცნიერება», 1966, გვ. 46.  
2გეორგიკა.., op. cit.,ტ. IV, ნაწ. II. გვ. 184; პავლე ინგოროყვა, გიორგიმერჩუ-
ლე.., op. cit.,გვ. 234-242; ბუბა კუდავა, «კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო 
და.., op. cit., გვ. 43-48 გვ. 43; თამარ ქორიძე, აფხაზეთის საკათალიკოსოს ის-
ტორია.., op. cit., გვ. 8-9.  



Zurab Papaskiri | 95

სებასტოპოლისის საარქიეპისკოპოსოა მოხსენიებული. ეს ფაქ-
ტი სავსებით მართებულად ერთნიშნადაა აღიარებული იმის 
დადასტურებად, რომ X ს. დამდეგისათვის დასავლეთ საქარ-
თველოს ეკლესია უკვე გამოსული იყო კონსტანტინოპოლის 
საპატრიარქოს იურისდიქციიდან. 

ისტორიოგრაფიაში ყველაზე დამაჯერებლადაა მიჩნეული, 
რომ ეს უნდა მომხდარიყო IX ს. 80-90-იანწლებში1, «თხოვნითა 
ბერძენთაგანვე» (ვახუშტი ბატონიშვილი), ანუ კონსტანტინო-
პოლის დასტურით. სწორედ ამ პერიოდში, მას მერე, რაც ქუ-
თაისის ტახტი იმპერიის დიპლომატიური და სამხედრო დახ-
მარებით ბიზანტიაში გახიზნულმა უფლისწულმა ბაგრატმა 
დაიკავა, «აფხაზთა» სამეფოსა და ბიზანტიის იმპერიას შორის 
ურთიერთობა აშკარად კონსტრუქციულ რეჟიმში გადავიდა2. 
სწორედ ასეთ პოლიტიკურ ფონზე, სავსებით შესაძლებელია, 
ბაგრატ «აფხაზთა» მეფეს მართლაც გამოეჩინა დიპლომატიუ-
რი ინიციატივა და «ეთხოვა» ბიზანტიის ხელისუფლებისათ-
ვის, ეშუამდგომლა კოსტანტინოპოლის პატრიარქის წინაშე, 
რათა ამ უკანასკნელს ეღიარებინა დასავლეთ საქართველოს ეკ-
ლესიის დამოუკიდებლობა. ამ დასკვნას ერთგვარად ამაგრებს 
ქართლის პრეცედენტიც. ძველი ქართული საისტორიო ტრა-
დიციის თანახმად, როგორც ცნობილია, ვახტანგ გორგასალმა 
სწორედ კონსტანტინოპოლს მიმართა «თხოვნით» და ბიზან-
ტიის იმპერიის პოლიტიკურ და სასულიერო ხელისუფლებას-
თან შეთანხმებით მიაღწია კათოლიკოსობის დაწესებასა და ამ 
გზით ქართლის ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარებას3. 

1ნიკო ბერძენიშვილი, სავაზირო ფეოდალურ საქართველოში.., op. cit.,გვ. 45; ბუბა 
კუდავა, «კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო და..», op. cit., გვ. 47; თამარ ქორიძე, 
აფხაზეთის საკათალიკოსოს ისტორია.., op. cit., გვ. 9-10; ზურაბ პაპასქირი, «’აფ-
ხაზთა’ საკათალიკოსოს დაწესების ქრონოლოგიისათვის», op. cit.,გვ. 208-210. 
2ზურაბ პაპასქირი, «’აფხაზთა’სამეფოს საგარეო-პოლიტიკური ორიენტაციის…», 
op. cit.,გვ. 329-330. 
3ზურაბ პაპასქირი,  «’აფხაზთა’ საკათალიკოსოს დაწესების...», op. cit., გვ. 209-210. 



96  | Fondements historiques et ancrages culturels des langues

XI ს. დამდეგიდან, როდესაც «აფხაზთა» მეფე ბაგრატ III-მ ძი-
რითადად დაასრულა ქართული მიწების გაერთიანებისა და 
ერთიანი სახელმწიფოს ფორმირების პროცესი, «აფხაზეთის» 
საკათალიკოსო მცხეთის ტახტს დაექვემდებარა, ამიტომაც 
იწოდა ამიერიდან ქართლის კათოლიკოსი კათოლიკოს-პატრი-
არქად. XI-XII საუკუნეებში «აფხაზეთის» კათოლიკოსებზე 
მცირე რამ არის ცნობილი, მაგრამ «კათოლიკოსთა ორთავეს» 
არსებობა XII-XIII საუკუნების მიჯნისათვის არავითარ ეჭვს არ 
იწვევს1. XIII საუკუნიდან (დავით ნარინის მეფობის დროიდან) 
შეიმჩნევა «აფხაზეთის» კათალიკოსის ერთგვარი გააქტიურე-
ბა, მაგრამ ამ ეტაპზე «აფხაზეთის» საკათალიკოსო ჯერ კიდევ 
არ წარმოადგენდა დამოუკიდებელ საეკლესიო ორგანიზაციას. 
მისი იურიდიული სტატუსის ამაღლება და მცხეთის საპატრი-
არქოსაგან დამოუკიდებელი საეკლესიო ორგანიზაციის რანგ-
ში გაფორმება მოხდა მხოლოდ XV ს. 70-იან წლებში, როდესაც 
დასავლეთ საქართველოს იმჟამინდელი ლიდერების – იმერე-
თის (გარკვეულ პერიოდში ქართლ-იმერეთის) მეფის ბაგრატი-
სა და «დიდ ერისთავთ-ერისთავის დადიან-გურიელის» შამა-
დავლეს ინიციატივითა და ანტიოქიის პატრიარქის მიხეილის 
უშუალო მონაწილეობით2 განხორციელდა ცაიშელ-ბედიელი 

1ამის შესახებ დაწვრილ. იხ.: ეპიფანე გვენეტაძე, «’კათალიკოსთა ორთავე’ -ს 
საკითხისათვის», საისტორიო ძიებანი, II, ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. 
საქართველოს საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია, წელიწ-
დეული, თბილისი, სააქციო საზოგადოება «პირველი სტამბა», 1999, გვ. 72-76; 
ეპიფანე გვენეტაძე, იმერეთის სამეფოს წარმოქმნის ისტორიიდან, თბილისი, 
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის 
ფილიალი, ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. საქართველოს საისტორიო 
საზოგადოების აფხაზეთის ორგანიზაცია. 2003, გვ. 38-42. 
2ეს იყო მორიგი მცდელობა ანტიოქიის საპატრიაქოს მხრიდან საქართველოს 
საეკლესიო ცხოვრებაში აქტიური ჩარევისა და ქართულ ეკლესიაზე თავისი 
«უზენაესობის» დემონსტრირებისა. ამი  სშესახებ იხ.: А. Л. Рыбаков, 
«Абхазский Католикосат Грузинской Православной Церкви. К проблеме статуса и 
канонического строя», XVIII Ежегодная богословская конференция ПСТГУ 
(Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета), Материалы. 
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მთავარეპისკოპოსის იოვაკიმეს ხელდასხმა «ლიხთიმერისა და 
აფხაზეთის» კათალიკოსად. როგორც ცნობილია, ამასთან და-
კავშირებით, შედგენილ იქნა სპეციალური დოკუმენტი – მცნე-
ბაÁYსარჯულო, რომელშიც «აფხაზეთის» კათალიკოსის სამ-
წყსოდ გამოცხადებულია მთელი დასავლეთი საქართველო: 
იმერეთი, გურია, ოდიში, აფხაზეთი, სრულიად აჭარა, შავშეთი 
და კლარჯეთი1.  

«აფხაზეთის» საკათალიკოსოს დამოუკიდებელ საეკლესიო ორ-
განიზაციად გადაქცევა სრულებითაც არ ყოფილა საკუთრივ აფ-
ხაზური (აფსუური) მოვლენა. ეს იყო იმ პერიოდის დასავლეთ 
საქართველოს მესვეურთა – ბაგრატ VI-ისა და შამადავლე დადი-
ან-გურიელის სეპარატისტული მისწრაფებების დემონსტრირე-
ბა. სწორედ მათ დასჭირდათ საკუთარი პოლიტიკური ამბიციე-
ბის დასაკმაყოფილებლად «თავიანთი», საერთო-ქართული ერ-
თიანობის განმასახიერებელი მცხეთის საპატრიარქოსაგან და-
მოუკიდებელი ეკლესია2. რაც შეეხება საკუთრივ აფხაზეთის 
ერისთავს, მისი უშუალო მონაწილეობა ამ პროცესში საერთოდ 
არ ჩანს, თუმცა არაა გამორიცხული, რომ ის, როგორც შამადავ-
ლე დადიანისა და მისი მეშვეობით იმერეთის მეფის ვასალი-მო-
ხელე, მხარს უჭერდა კიდეც თავის სიუზერენთა ამ ინიციატივას.  

ის, რომ «აფხაზეთის» საკათალიკოსოიყო მხოლოდდამხო-
ლოდ ქართული (და არა აფსუა-აფხაზური) საეკლესიო ორგა-
ნიზაცია, მკაფიოდაა დაფიქსირებული როგორც ნარატიულ 
წყაროებში ისე, რაც მთავარია, დოკუმენტურ მასალებში. პირ-

Т. I. Москва, Издательство Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 
Университета,  2008, გვ. 401-406, http://pstgu.ru/download/1281269567.rybakov.pdf, 
ნახ. 10 ნოემბერი, 2015 წ. 
1მცნებაÁ სარჯულო, ქართული სამართლის ძეგლები. ტ. III. საეკლესიო საკა-
ნონმდებლო ძეგლები (XI-XIX სს.),  ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებ-
ლები დაურთო ისიდორე დოლიძემ, თბილისი, გამომც. «მეცნიერება», 1970, გვ. 
221-233.  
2ამ მოვლენის შეფასება იხ.: ივანე ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, ტ. 
IV, თბილისი, გამომც. «საბჭოთა საქართველო». 1966, გვ. 111-114. 
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ველ რიგში, ესაა «აფხაზეთის» საკათალიკოსოს მოღვაწეობის ამ-
სახველი ძეგლები: ე.წ. აფხაზეთის საკათალიკოსოს დიდი იად-
გარი (ანუ ბიჭვინთის იადგარი)1და აფხაზეთის საკათალიკოსოს 
გლეხების დიდი იადგარი2. ერთადერთი, რაც აკავშირებს აფხა-
ზურ (აფსუურ) სამყაროს «აფხაზეთის» საკათალიკოსოსთან, 
არის ის, რომ კათალიკოსთა რეზიდენცია დიდი ხნის განმავლო-
ბაში იყო ბიჭვინთაში – ე.ი. აფხაზეთის საერისთავოს ტერიტო-
რიაზე, სადაც ამ დროისათვის ძირითადად ცხოვრობდნენ აფხა-
ზური ტომები. ასე რომ ე.წ. «აფხაზეთის» საკათალიკოსოს ეროვ-
ნულ-კულტურული იერსახე არავითარ ეჭვს არ იწვევს და ის, 
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მთლიანად ქართული იყო3, ხოლო ის 
ფაქტი, რომ დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის ცენტრი იყო 
ბიჭვინთა, მეტყველებს მხოლოდ იმაზე, რომ ეთნიკური აფხაზე-
ბი ამ ხანაშიც (XIII-XV საუკუნეებში) რჩებოდნენ ქართული 
ქრისტიანული სამყაროს არეალში.  

XVI-XVIII საუკუნეებში «უსჯულოებად მიქცეულმა» აფხაზო-
ბამ ერთიანად წალეკა ადრინდელი ქრისტიანული სიწმინდეე-
ბი. აფხაზეთისკ ათალიკოსი იძულებული შეიქნა, დაეტოვები-

                                                 
1სარგის კაკაბაძე, აფხაზეთის საკათალიკოსოს დიდი იადგარი, საისტორიო 
მოამბე, საქართველოს ცენტრალური არქივი. ტ. 2, ტფილისი, სახელმწიფო 
გამომცემლობა, 1925, გვ. 177-192; ბიჭვინთის იადგარი (1525-1550 წწ.), ქარ-
თული სამართლის ძეგლები, ტ. I,. საერო საკანონმდებლო ძეგლები (X-XIX სს.). 
ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო ისიდორე დოლიძემ, 
თბილისი, გამომც.«მეცნიერება», 1965, გვ. 176-183, 615-617. «‘ბიჭვინთის 
იადგარისა’ და მისდამი დართული ისტორიული საბუთების უახლესი 
კრიტიკული გამოცემა», იხ.: გონელი არახამია, ბიჭვინთის იადგარი. 
წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევა, თბილისი, გამომც. «მემატიანე», 2009, გვ. 
65-91. 
2სარგის კაკაბაძე, აფხაზეთის საკათალიკოსოს გლეხების დიდი იადგარი, 
ტფილისი, სტამბა ს. ლოსაბერიძისა, 1914; აფხაზეთის საკათალიკოზო გამოსა-
ვალი მოსკრებლობის დავთარი  (1621 წ.), ქართული სამართლის ძეგლები. ტ. 
III. საეკლესიო საკანონმდებლო ძეგლები (XI-XIX სს.), ტექსტები გამოსცა, შენიშ-
ვნები და საძიებლები დაურთო ისიდორე დოლიძემ, თბილისი, გამომც. 
«მეცნიერება». 1970, გვ. 397-437, 1165. 
3Зураб Анчабадзе, Из истории средневековой Абхазии, op. cit., გვ. 242. 
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ნა ბიჭვინთა და საკათალიკოსო ტახტი გელათში გადაეტანა. 
მოიშალა დრანდის, მოქვისა და ბედიის ეპარქიები. მიუხედა-
ვად «აფხაზეთის» კათალიკოსების გელათში გადასვლისა, ბიჭ-
ვინთა მაინც რჩებოდა დასავლეთ საქართველოს უმნიშვნელო-
ვანეს ცენტრად, სადაც სრულდებოდა მირონის კურთხევა და 
სხვა სადღესასწაულო რიტუალები1, უკლებლივ ყველა ცნობი-
ლი «აფხაზეთის» კათალიკოსი ეთნიკურად ქართველი იყო. 
ზოგიერთი აფხაზი ავტორის (დ. დბარის) მტიცება, თითქოს 
ქართველებს მხოლოდ 1390 წლიდან (როდესაც ოდიშის მთავა-
რმა ვამეყ დადიანმა ჯიქეთში ლაშქრობის შემდეგ კათოლიკო-
სად დასვა «დასავლეთ საქართველოს მკვიდრი» არსენი) ეკა-
ვათ «აფხაზეთის» საკათალიკოსო ტახტი, აბსოლუტურად უსა-
ფუძვლოა. ასევე არასწორია დასკვნა იმის შესახებ, თითქოს 
«აფხაზთა განდგომა» ქრისტიანობისაგან გამოწვეული ყოფი-
ლიყოს «აფხაზეთის» საკათალიკოსოს სრული გაქართველე-
ბით, ხოლო ქრისტიანული სიწმინდეების მოშლა აფხაზეთში 
თურქ-ოსმალთა თარეშით2.  

სრული კატეგორიულობით შეიძლება ითქვას, რომ ყოველივე 
ეს უკავშირდება გვიან შუასაუკუნეებში თანამედროვე აფხაზე-
თის ტერიტორიაზე მიმდინარე ეთნო-დემოგრაფიულ ცვლი-
ლებებს, კერძოდ, მონათესავე მთიელ ტომთა ახალი ტალღის 
გამოჩენას, რომელმაც რეგიონის ეთნო-სოციალური და კულ-
ტურულ-ეკონომიკური იერსახის სრული მეტამორფოზა გამო-
იწვია. მოკლე დროში აწინდელი აფხაზეთი, მაღალგანვითარე-
ბული ფეოდალური მხარიდან, სადაც აყვავებას განიცდიდა 
ქართული ქრისტიანული კულტურა და წიგნიერება, ერთბა-

                                                 
1Дмитрий Бакрадзе, Кавказ в древних памятниках христианства, Общество 
любителей археологии, кн. I, Тифлис, Типография Главного управления наместника 
кавказского, 1875, გვ. 121-122; Зураб Анчабадзе, Из истории средневековой 
Абхазии.., op. cit., გვ. 242, 278.  
2Иеромонах Дорофей (Дбар), Краткий очерк истории Абхазской Православной 
Церкви, НовыйАфон, Издательство «Стратофил». 2005, http://www.abkhazia.ru/religion/, 
ნახ. 17 ოქტომბერი, 2015 წ. 
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შად გადაიქცა ჩამორჩენილ პროვინციად, პრიმიტიული პატ-
რიარქალური წყობითა და რეანიმირებული წარმართული 
რწმენა-წარმოდგენებით.  

შარვაშიძეთა საგვარეულოს წარმომადგენლები, რომელთაც ჩა-
ბარებული ჰქონდათ აფხაზეთის საერისთავოს მართვა, თავი-
ანთ ბრძოლაში ოდიშის მთავართა წინააღმდეგ სულ უფრო აქ-
ტიურად იყენებდნენ ჯიქ-აფხაზებს და თვითონ გამოდიოდ-
ნენ მათი აფხაზეთში დაფუძნების ინიციატივით. ეს ახალმო-
სული ჯიქ-აფხაზები სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
დონით მკვეთრად განსხვავდებოდნენ აფხაზეთის საერისთა-
ვოს მკვიდრი მოსახლეობისაგან. თუ ადგილობრივი «აფხაზო-
ბა» წარმოადგენდა მაღალგანვითარებული ქართული ფეოდა-
ლური საზოგადოების ნაწილს, ზოგადქართული ქრისტიანუ-
ლი იდეოლოგიითა და წიგნიერი კულტურით, მოსული ჯიქ-
აფხაზნი პირველყოფილი თემური წყობილების წიაღიდან გა-
მოსული «ბარბაროსული» მენტალიტეტის მატარებელი დამან-
გრეველი ძალა იყო, რომელიც თავის გზაზე პირწმინდად 
ანადგურებდა განვითარებული ფეოდალური საზოგადოების 
მატერიალურ და სულიერ ფასეულობებს. ამას თითქმის დო-
კუმენტურად ადასტურებს XVII ს. II ნახევარში დასავლეთ სა-
ქართველოში მყოფი იერუსალიმის პატრი არქიდოსითეოსი, 
რომელიც პირდაპირ მიუთითებს, რომ «абазги опустошали… 
его владение, разорили храмы и монастыри: Мокфи [მოქვი], Хопи 
[ხობი], Киайнси [ქიაჩი], Зугдити [ზუგდიდი] и все страны от 
Диоскурии до Гиппуса [ჰიპიუსი-ცხენისწყალი] и Фазиса…1.» 

«აფხაზეთის» საკათალიკოსომ ფაქტობრივად არსებობა შეწყვი-
ტა 1795 წელს, როდესაც კიევში გარდაიცვალა რუსეთიდან პა-
ლესტინაში მიმავალი უკანასკნელი კათალიკოსი მაქსიმე II აბა-

                                                 
1Мари Броссе, О религиозном и политическом состоянии Грузии до XVII века, Журнал 
Министерства Народного просвящения, Часть XL, Санкт-Петербург,  Типография 
Императорской Академии наук, 1843, p. 231. https://books.google.ge/books?id= 3D4ZA 
QAAIAAJ&pg= PA231&lpg=#v=onepage&q&f=false, ნახ. 17 ოქტომბერი, 2015 წ.; Джемал 
Гамахария,  Бадри Гогия,  Абхазия – историческая..., op. cit.,გვ. 264.  
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შიძე. XIX ს. მთელ მანძილზე და XX ს. დამდეგს თანამედროვე 
აფხაზეთი დანარჩენ დასავლეთ საქართველოსთან ერთად სა-
ქართველოს საეგზარქოსოში შემოდიოდა. რუსეთის იმპერიის 
საერო და სასულიერო ხელისუფლებას, მართალია, ჰქონდა სე-
რიოზული მცდელობა აფხაზეთის ეკლესიური მოწყვეტისა 
დანარჩენი საქართველოსაგან, მაგრამ ქართველი და აფხაზი 
მოღვაწეების თავგამოდებული რუდუნების შედეგად აფხაზე-
თი დარჩა საქართველოს საეგზარქოსოს ფარგლებში.  

1917 წ. მარტში საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესი-
ის ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ, როგორც უკვე აღინიშნა, 
კვლავ იყო მცდელობა – ამჯერად უკვე სეპარატისტულად გან-
წყობილი აფხაზი «სახალხო ინტელიგენციის» წარმომადგენ-
ლების მხრიდან – აფხაზეთის ჩამოცილებისა დედა ეკლესიისა-
გან. 24-27 მაისს სოხუმში მოწვეულ აფხაზური მართლმადი-
დებლური მოსახლეობის სასულიერო და არჩეულ საერო პირ-
თა «ყრილობაზე», რომელზეც ზემოთ უკვე შევაჩერეთ ყურად-
ღება, გადაწყდა «დამოუკიდებელი, სრულუფლებიანი აფხაზე-
თის ეკლესიის»ა ღდგენა «с пребыванием выборного от 
Абхазского народа епископа с предоставлением ему всех прав 
главы независимой Абхазской церкви со всеми необходимыми для 
сего учреждениями в г. Сухуме1.» მაგრამ აფხაზ სეპარატისტთა 
ეს მცდელობა ჩაიშალა. მოგვიანებით კი, 1919 წ. სექტემბერ-ოქ-
ტომბერში შეიქმნა ცხუმ-აფხაზეთის ეპარქია, რომელსაც სათა-
ვეში ჩაუდგა ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი ამბროსი (ხელაია). 
ამით დასრულდა გაურკვევლობის მცირე პერიოდი (1917 წლი-
დან) და აფხაზეთი კვლავ დედა ეკლესიის წიაღს დაუბრუნდა. 

დასკვნა 
ამრიგად, როგორც ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან შეიძლება 
ერთმნიშვნელოვნად დავასკვნათ, მითები «აფხაზეთის» საკათა-

                                                 
1История возникновения христианства в Абхазии, ვებ-გვერდი: Грузинская Право-
славная Церковь, http://www.geo.orthodoxy.ru/history10.htm, ნახ. 10 ნოემბერი, 2015 წ..  
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ლიკოსოზე, როგორც საკუთრივ აფხაზურ საეკლესიო ორგანი-
ზაციაზე, ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს და მთლიანად სეპა-
რატისტული პროპაგანდის ისტორიოგრაფიულ-იდეოლოგიურ 
უზრუნველყოფას ემსახურება. სტატიაში მოტანილი მასალა ერ-
თნიშნად ადასტურებს, რომ ე.წ. «აფხაზეთის» საკათალიკოსო 
ისტორიულად ყოველთვის იყომ ხოლოდდამხოლოდ ქართუ-
ლი საეკლესიო ორგანიზაცია, რომლის იურისდიქცია ვრცელ-
დებოდა მთელ დასავლეთ საქართველოზე. 
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Résumé : L'Histoire médiévale et moderne montre d’une manière évidente les oppositions 
constantes entre les mondes iranien, turc et byzantin : conquête turque de l’Anatolie (11e- 15e s.), 
affrontement entre les Ottomans et Safavides (16e s.), attaques turques des territoires Qâdjârs 
(18e-19e s.), etc. Or, ces oppositions souvent violentes entre des peuples rivaux, n’empêchèrent 
pas dans la longue durée les échanges culturels. En outre, ces échanges marquèrent profondément 
le lexique de ces trois groupes qui, la plupart du temps, ignoraient complètement l’origine 
étrangère de certains termes de leur lexique « national ». Cette étude consiste à tracer l’histoire 
de l’interpénétration des territoires et des lexiques entre trois peuples en conflit politique 
quasi permanent. 

Mots-clés : Byzance; Iran; Turquie; histoire relationnelle; échange linguistique 

Abstract: Medieval and modern history show the constant opposition between Iranian, Turkish 
and Byzantine worlds: Turkish conquest of Anatolia (11th-15th), clash between the Ottomans 
and Safavids (16th), Turkish attacks against Qajar territories (18th-19th), etc. But these long 
and violent clashes between rival populations did not prevent a long-term cultural exchange. 
Moreover, these exchanges deeply marked the lexicon of the three groups, who are often 
completely unaware of the foreign origin of certain terms of their “national” lexicon. This 
paper traces the history of the interpenetration of territories and lexicons between three 
populations who have been almost in permanent political conflict. 

Keywords: Byzantium; Iran; Turkey; relational history; language exchange 

 
Le territoire comme zone d’échange linguistique 

Dans cet article nous allons poser les jalons d’une réflexion lexicale sur trois 
langues utilisées dans un territoire continu allant du Bosphore à l’Asie 
Centrale. La première remarque que l’on peut faire est que le territoire d’un 
État correspond rarement à une zone linguistique unique pas plus qu’un 
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groupe ethnique parlant une langue n’est contenu dans des frontières politiques 
exclusives. Ainsi, le persan fut jadis, comme aujourd’hui, parlé bien au-delà 
de l’État iranien (Afghanistan, Tadjikistan, etc.). De plus, l’ethnie dominante 
d’un pays cohabite toujours avec des minorités diverses; les Empires byzantin 
et ottoman comme les divers régimes iraniens en sont des illustrations. Par 
ailleurs, tout territoire regroupant les locuteurs d’une langue donnée est sujet 
à des invasions étrangères de peuples parlant des langues allogènes qui finissent 
par imposer des éléments lexicaux de leur langue d’origine. C’est le cas de 
l’Iran souvent dirigé par des dynasties turques, comme de l’Empire byzantin 
conquis progressivement par des groupes humains de langues turciques. 
Ce phénomène entraîne nécessairement une interpénétration considérable 
de vocabulaires et de concepts.  

Un autre facteur d’échanges lexicaux est le passage multiséculaire d’un 
patrimoine culturel et linguistique, d’une civilisation à une autre. On peut 
évoquer la science grecque antique passée dans le monde musulman ou bien 
le cas de savants byzantins1 allant à l’occasion chercher une formation en 
astronomie en Perse.  

Les échanges linguistiques : une matière protéiforme 

Autant dire que le problème des échanges lexicaux entre plusieurs langues 
a un caractère protéiforme et une grande malléabilité. Et pour parler comme 
les anciens auteurs orientaux qui aiment bien se référer à des prototypes 
prestigieux pour éclairer leur propos : il en est des changements de formes, 
de sens et de prononciations entre plusieurs langues en contact comme de 
l’identité interchangeable du célèbre personnage principal des Maqâmât 
de Hamedâni2, Abol Fath Eskandari, aigrefin, qui change à volonté de 

                                                 
1 Entre autres, le rénovateur de l’astronomie byzantine, Grégoire Chioniadès (1250-1330) 
qui, en peu de temps, devint, en Perse, un expert en astronomie qu’il réintroduit à Byzance, 
Michel Balivet, Byzantins et Ottomans : Relations, interaction, succession, Istanbul, Les Éditions 
Isis, 1999, p. 159. 
2 Badi o-Zamân Hamadâni né à Hamadan en 968 et mort à Herat en 1008. Il serait l’inventeur 
du genre littéraire maqâma « séance ». À quelqu’un qui demande à Abol Fath Eskandari 
pourquoi étant grec, il combat avec les musulmans contre ses propres compatriotes, il répond : 
« Je change avec le temps, comme je change de nom et d’origine, le temps dispose à son gré 
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forme et d’identité selon les objectifs qu’il veut atteindre. C’est le parfait 
symbole de la matière lexicale ondoyante et diverse dont nous allons tenter 
de démêler les origines multiples, les inter-influences et les nombreux 
oripeaux qui masquent leur genèse. Il est bien entendu que cette courte 
présentation sur un domaine quasi inextricable ne peut être, au mieux, 
qu’une piste pour des recherches ultérieures. Les études lexicales comparant 
deux langues comme le persan et le turc ou le grec et le persan ont été déjà 
en partie entamées par des spécialistes tels que, entre autres, Mohammad 
Amin Riâhi1 ou Mohammad Hasan Doust2 dans ses deux articles en persan. 
Quant aux études lexicales turco-grecques, on peut consulter le troisième 
chapitre, « Échanges linguistiques et notions empruntées » du recueil de 
Michel Balivet3.  

Ce sont, bien entendu, les contextes historiques et les relations étroites - 
qu’elles soient hostiles ou pacifiques - entre les trois entités sociopolitiques 
que sont l’Iran, Byzance et la Turquie qui permirent de nombreux emprunts 
de vocabulaire, que ces emprunts fussent conscients ou non.  

Trois peuples concurrents 

Il peut évidemment paraître paradoxal d’associer dans une même recherche 
lexicale trois groupes linguistiques que tout sépare. En effet, historiquement, 
les Grecs et leurs successeurs − les Byzantins − ont toujours été en conflit 

de ma généalogie; quand elle lui déplaît, j’en adopte une autre. Le soir, je suis Nabatéen, et le 
matin, Arabe ». Gaston Wiet, Grandeur de l’Islam, Paris, La Table Ronde, 196, p. 151. Ce 
topos du changement de forme ou de religion à volonté se retrouve, par exemple, chez le poète 
turc, Yunus, Emre, Risâlat al-nushiyya ve Divân, éd. A. Gölpinarli, Istanbul, 1965, p.156. 
18e s., lorsqu’il écrit dans son Divân : Birdem varur mescidlere yüz sürer anda yerlere/Birdem  
varur deyre girer Incîl okur rühban olur. « Par moment allant à la mosquée, (mon cœur) s’y 
prosterne / Par moment allant au monastère, il lit l’Évangile et devient moine ». 
1 Mohammad Amin Riahi, zabân va adab-e fârsi dar qalamrow-e osmâni « La langue et la littérature 
persanes dans l’aire ottomane », Pâjang, Téhéran, 1369/1990. 
2 Mohammad Hasandoust, « dar bâreye čand loqat-e yunâni dar zabân-e fârsi 1 » (À propos 
de quelques mots grecs entrés en persan), in nâmeye farhangestân, n° 8, 1375/ 1996, p. 83-102. 
Mohammad Hasandoust « dar bâreye čand loqat-e yunâni dar zabân-e fârsi 2 » (À propos 
de quelques mots grecs entrés en persan), in nâmeye farhangestân, n° 9, 1376/ 1997, p. 100-112. 
3 Michel Balivet, op. cit., p. 107-136. 
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avec les peuples iraniens − Achéménides, Parthes et Sassanides. Les Turcs 
et les Iraniens, à leur tour, s’affrontèrent au cours des âges soit sur la frontière 
du Khorasan, soit dans les régions de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie, de la 
Géorgie et du Kurdistan. Du point de vue de la langue utilisée par ces 
groupes, si Grecs et Iraniens parlent des langues indo-européennes − très 
différenciées d’ailleurs − les Turcs, on le sait, utilisent une langue appartenant 
à un groupe linguistique centrasiatique qui comprend aussi le mongol.  

La presque constante hostilité politique entre ces trois groupes pourrait laisser 
supposer une absence totale d’échanges inter-civilisationnels, selon un réflexe 
normal de refus d’emprunter quoi que ce soit à l’adversaire.  

Un cas exemplaire de mélange culturel : aux origines des derviches tourneurs 

En fait, il n’en est rien, car un flux permanent d’emprunts et d’échanges a 
toujours existé entre les trois ensembles, et pour illustrer la densité des 
mélanges culturels entre Persans, Turcs et Grecs, nous nous référerons, 
comme à une sorte de prototype, à un illustre exemple que se disputent 
toujours Iraniens et Turcs. 

Il s’agit d’un personnage qui, bien que n’ayant rien de grec, est pourtant 
entré dans l’histoire sous le nom de Rûmî1, c’est-à-dire le Grec. Nous voulons 
parler de Mowlânâ Jalâledîn, fondateur des célèbres « derviches tourneurs ». 
En plein 13e siècle de notre ère, cette personnalité de génie, à la fois juriste, 
philosophe, poète et mystique, écrivit un ouvrage, le Masnavi, qu’un autre 
célèbre poète persan du 15e siècle, Djâmi2, aurait qualifié de « Coran en 

                                                 
1 L’adaptation musulmane du mot « romain », par lequel se désignèrent toujours les Grecs 
byzantins (PΩMAIOΣ) jusqu’à la disparition de leur Empire. 
2 Abd-ol Rahmân Ebn-e Ahmad Nuredin Djâmi, poète persan (1414-1492) est un célèbre 
poète soufi qui aurait composé le poème suivant : 

 ست قرآن در زبان پهلوی مثنوی معنوی مولوی

 Masnavi-ye ma:navi-ye Mowlavi hast qor ân dar zabân-e pahlavi 
 Le Masnavi sprituel de Mowlavi  est le Qorân en langue pahlavi  
L’expression « Coran en persan » est souvent citée par les auteurs modernes, comme Henry 
Corbin, En islam iranien, Aspect historique et philosophique III, Les fidèles d’amour, shî’isme 
et soufisme, Paris, Gallimard, 1972, p. 217 et Eva de Vitray-Meyerovitch et Djamshid 
Mortazavi, Djalâl-od-Dîn Rûmî, Mathnawî, La Quête de l’Absolu, Monaco, Éditions du 
Rocher, 2014 [1990], p. 18. 
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persan ». Dans un autre recueil poétique, le Divân-e Kabir, Rûmî associe 
sans hésitation les trois langues, le turc, le grec et le persan qui se parlaient 
de son temps à Konya, la capitale des Turcs seldjoukides d’Anatolie où le 
maître vécut une grande partie de son existence.  

Le ghazal 1 1207 est un bon exemple de la cohabitation du grec et du persan : 
 

 نیم  شب  از  عشق  تا  دانی  چه  می گوید   خروس خیز شب را زنده دار و روز روشن نستکوس

Nim šab az ešq tâ dâni če mi-guyad xorus 

À minuit, tu sais ce que raconte le coq de 
l’amour, 

Xiz šab râ zende dâr o ruz rowšan nistikos2 

lève-toi, reste éveillé et dans la clarté du 
jour, deviens jeûneur. 

 

 پر  ها   بر  هم   زند   یعنی    دریغا        خواجه ام روزگار  نازنین    را   می دهد    بر   آ�وس

Parhâ bar ham zanad yani dariqâ xâje-am 

Il bat des ailes, ce qui signifie : quel dommage 
Ruzgâre nâzanin râ mi-dahad bar ânemos3 

que mon maître donne sa précieuse vie 
au vent. 

 

 در خروشست آن خروس و تو همی در خواب خوش نام او را طیر خوانی نام   خود  را  اترو پوس

Dar xoruš-ast ân xorus o to hami dar xâb-e xoš 

Il est exalté ce coq et tu es dans un profond 
sommeil, 

Nâm-e u râ teyr xâni nâm-e xod râ 
â(n)tropos4 

tu l’appelles oiseau et tu t’appelles Homme. 

 

 آن  خروسی  که تو   را   دعوت   کند   سوی    خدا او  به  صورت مرغ باشد  درحقیقت  انگلوس

Ân xorus-i ke to râ da :vat konad su-ye xodâ 

Le coq qui te convie auprès de Dieu, 
U be surat morq bâšad dar angelos5 

il est en apparence un oiseau mais en 
vérité c’est un ange. 

                                                 
1 Genre littéraire particulièrement florissant en Iran au Moyen-Âge. 
2 NHΣTIKOΣ : jeûneur. 
3 ANEMOΣ : vent. 
4 AΓΓEΛOΣ : homme. 
5 ANΘPOΠOΣ : ange.  



114  | Fondements historiques et ancrages culturels des langues 
 

 

 من   غالم  آن   خروس ام  کاو   چنین   پندی    دهد خاک   پای   او   به   آید  از  رس   واسیلیوس

Man qolâm-e ân xorus-am ku čenin pandi dahad 

Je suis le serviteur de ce coq qui donne un 
tel conseil, 

Xâk-e pây-e u beh âyad az sar-e Vâsilios1 

la poussière de ses pas est meilleure que la 
tête de l’Empereur. 

 

مصطفی  را  رسمه   سازگرد  کفش   خاک   پای    تا  نباشی  روز  حرش  از  جمله ی کالویروس  

Gard-e kafš-e xâk-e pây-e mostafâ râ sorme sâz 

La terre des chaussures, la poussière des 
pieds du Prophète, 

Tâ nabâši ruz-e hašr az jomle-ye kâloyeros2 

transforme-les en khôl, pour que le jour de la 
Résurrection tu ne sois pas parmi les moines.  

 

 رو  رشیعت   را  گزین  و  امر  حق  را  پاس   دار گر عرب باشی و گر  ترک  و  گر  رساکنوس

Row šariat râ gozin o amr-e haq râ pâs dâr 

Vas-y, adopte la Loi Divine et respecte 
l’ordre divin, 

Gar arab bâši o gar tork-o gar sarâkenos3 

que tu sois Arabe, que tu sois Turc ou que 
tu sois Sarrasin.  

À l’image de Mowlânâ, son fils, Sultan Valad, perpétue la tradition trilingue 
dans ses œuvres en langue persane comme le Rebâb-Nâme où l’on compte 
166 couplets en turc et 22 en grec4.  

À titre d’exemple, dans le ghazal 582 du Divân de Sultan Valad, le premier 
ver du poème est écrit en turc pour le premier hémistiche, en grec pour le 
second, tandis que le deuxième vers est en persan pour le premier hémistiche et 
en grec pour le second : 
 

لر  کرد ایال ابو بسی کند مو خرسی کرا دیری  که بن سن  سن   امل    

Kerdler sen sin ki ben dırı alım (turc) 

Tu es l’acte qui me (donne) la capacité de vie 
ela apopse konda mu xrisi Kira (grec) 

Viens ce soir près de moi, Dame d’or 

                                                 
1 BAΣIΛIOΣ pour BAΣIΛEYΣ : empereur. 
2 KAΛOΓHPOΣ : moine. 
3 ΣAPAKHNOΣ : sarrasin. 
4 Elias Gibb, John Wilkinson, A History of Ottoman Poetry, London, vol. 1, Leyden, Brill, 
1900, p.152. 
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 ایال ذو نیذو کیغو کرذ یا خرا خود روز و شب شادی تو از خوبی 
ela ḍo na iḍo ke : go karḍia xara (grec) 

viens ici que je voie moi aussi le cœur (et) la joie 
Ruz o šab šâdi-ye to az xubi-ye xod (persan) 

Jour et nuit ta joie s’exhale de ta beauté 
 

Des souverains bi- ou tri-culturels 

Deux siècles plus tard, le conquérant ottoman de Constantinople, Mehmet 
II, est pétri de culture persane au point de réciter un poème en persan au 
cœur des combats pendant la prise de la ville. Voici ce qu’écrit le chroniqueur 
Tursun Bey
1 qui suit son souverain dans la première visite que ce dernier fait dans la 
basilique de Saint-Sophie :  

Pâdişâh-ı cihân bunun sath-ı mukaʻʻarında olan acâyib ü garâyib sanʻatlerin ve temâ 
silin temâşâ ittükten sonra, sath-ı muhad-debine urûc buyudı, Rûhu’llah tabaka-i çârmïn-
i âsümâna ûrûcider gibi tasʻʻud itti. Esnâ-yı tabaḳâtında olan dïvârları küngüre-lerinden 
ferş-i deryâ-mevcin temâşâ iderek kubbe üzerine çıktı. Vak-tâ ki bu binâ-yı hasînün 
tevâbiʻ ü levâhıkın harâb u yebâb gördi, âlemün sebâtsüzliğin ve âhır harâb olmasın 
fikr idüp, müte’essifen, nutk-ı şeker-pâşından bu beyt semʻ-i fa-ḳîre yitişüp, levh-i dilde 
müntakış oldı : 

Beyt 

Transcription turque : 

Perde-dâri mi-küned der tâk-ı kisrâ ankebût پرده داری می کند در طاق کرسا عنکبوت 

Bûm nevbet mi-zened der kâlʻa-i Efrâsiyâb  بوم  نوبت  می زند در قلعه ی  افراسیابF

2 

Transcription persane : 

Parde dâri mi-konad dar tâq-e kasrâ ankabut 
Bum nowbat mi-zanad dar qale :ye afrâsiâb  

L’Empereur du Monde (Mehmet II) ; après avoir contemplé les images étranges et 
merveilleuses qui étaient en bas, monta dans la coupole comme l’Esprit de Dieu (Jésus) 

                                                 
1 Tursun Bey, Târîh-i Ebü’l-Feth, édit, Dr. A. Mertol Tulum, Istanbul, Baha, 1977, p. 64. 
2 Poème attribué à Attar de Nichapour (12e siècle). 
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s’élève à la quatrième sphère. Il atteignit la coupole, contemplant dans les galeries des 
différents paliers, le dallage moiré. Lorsqu’il vit que les dépendances étaient en ruine, il 
pensa à l’inconstance et à l’instabilité du monde dont la fin sera ruine. En signe de 
regret, il fit parvenir jusqu’à l’oreille du pauvre [Tursun Bey] ce distique qui resta 
imprimé sur les tablettes du cœur : 

L’araignée a tissé sa toile dans le palais de Chosroès 
Le hibou hulule dans la citadelle d’Afrâsiyâb 

Le Sultan était réputé pour favoriser à l’excès ses conseillers étrangers et 
particulièrement ceux qui parlaient persan comme le déplore un auteur 
anonyme ottoman contemporain du souverain turc1. Le Sultan paraît avoir 
été plus à l’aise dans la langue persane qu’en arabe comme semble le montrer, 
par exemple, le fait qu’il fit traduire en persan, par un savant turc nommé 
khıdır Bey, un ouvrage de kalâm écrit originellement en arabe2. C’est bien 
dans la tradition culturelle des sultans turcs qui, dès l’époque seldjoukide, 
connaissaient beaucoup mieux le persan que l’arabe : ainsi ce prince seldjoukide 
qui, de passage à Bagdad, ne comprit pas une citation du Coran que fit à 
son intention le Calife et qui dût se la faire traduire en persan3.  

Dès son enfance, le Conquérant turc, à côté de l’arabe et du persan, semble 
avoir appris le grec, si l’on en croit du moins un cahier d’enfance retrouvé 
dans la bibliothèque du sérail d’Istanbul qui lui est attribué et où figure un 
abécédaire grec4. Pendant son règne, Mehmet II s’entoura de conseillers et 
de scribes grecs5. Par eux, il aurait acquis une certaine culture hellénique 
d’après le chroniqueur Critoboulos, Byzantin au service du sultan. Cet 
auteur6  décrit le sultan lors de son passage à Troie, recherchant « …les 

                                                 
1 Franz Babinger, Mahomet II Le conquérant et son temps 1432-1481, La grande peur du monde 
au tournant de l’histoire, Paris, Payot, 1954, p. 618. 
2 Yazicoǧlu, Muhsin, Le Kalâm et son rôle dans la société  turco-ottoman aux XVe XVIe siècles, 
Ankara, Editions Ministère de la Culture, 1990, p. 76. 
3 Ibn-Al  Qālānisī, Damas de 1075 à 1154, trad., Roger Le Tourneau, Damas, Institut Français 
de Damas, 1952, p. 205-206. 
4 Ahmet Süheyl, Ünver, « Fatihin çocukluk defteri (un cahier d’enfance du Sultan Mehemmed le 
Conquérant, Fatih) », in Topkapı Saray, Hazine Kütüphanesi, N° 2342, Istanbul, 1961, p. 11. 
5 Julian Raby, « Mehmed the Conqueror’s Greek Scriptorieum», in Dumbarton Oaks Papers, n° 
37, Washington, Dumbarton Oaks Research, 1983, p. 15-62. 
6 Critoboulos, Critobuli Imbriotae Historiae, Ed. Reinsch D. R., Allemagne, Walter de Gruyter, 
1983, p. 170. 
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tombeaux des héros Achille, Ajax et les autres. Il louait et félicitait ceux-ci 
de leur gloire comme de leurs hauts faits, et de ce qu’ils avaient eu le poète 
Homère pour faire leur éloge », « …ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ 
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕ ΦΗΜΙ ΚΑΙ ΑΙΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚAΙ ΕΠΗΝΕΣΕ 
ΚΑΙ ΕΤΥΧΟΝ ΕΠΑΙΝΕΤΟΥ ΟΜΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ ». Le grec resta 
la langue diplomatique utilisée par les Turcs dans leurs relations avec les 
Européens bien après la mort de Mehmet II, comme le souligne Hélène 
Ahrweiller1. 

De même que Mehmet II était très influencé par la culture persane, le pire 
ennemi des Ottomans, fondateur de la dynastie nationale iranienne des 
Safavides, Shah Ismaïl 1er (1501-1524) réunit dans sa personne, à plusieurs 
degrés, les trois cultures turque, persane et byzantine. En effet, souverain 
d’Iran, d’origine turcomane, Ismaïl écrivit, sous le pseudonyme de Hatâyi, 
de nombreux poèmes en turc et il était d’ascendance byzantine par sa grand-
mère, la princesse Théodora, femme du chef des Akkoyunlu « Horde du 
mouton blanc », Uzun Hasan2.   

Un autre turc iranisé, le conquérant de l’Inde, Babur, qui vécut de 1483 à 
1530, écrivit à côté de poèmes en persan l’Histoire de la conquête de l’Inde, 
Babur Nama (« Le livre de Babur ») en turc tchaghataï. 

Des échanges de titulatures 

D’une manière générale, l’ensemble des souverains, dont nous avons cité 
quelques cas, inter-changeaient volontiers leurs titulatures; les Parthes 
adoptant le titre greco-romain d’Autokrator 3 sous la forme de Xadiv,  خدیو  

(khédive en français, seigneur ou vice-roi); les Byzantins, après leur victoire 
sur les Sassanides, s’arrogeant le titre de Šâhanšâh  شاهنشاه « Roi des Rois » 
sous la forme grecque de Basileus Basileôn4 . À leur tour, les Sultans turcs 

                                                 
1 Hélène Ahrweiller, « Une lettre en grec du Sultan Bayezid II (1481-1512) », in Turcica 1, 
1969, p.150-160. 
2 Donald MacGillivray Nicol, The Byzantine Lady, The Portraits, 1250-1500, Cambridge, 
Canto, 1996, p. 124. 
3 Antoine Meillet, « Notes iraniennes », Mémoires de la Société Linguistique 17, 1911, p. 112. 
4 Bréhier, Louis, Les institutions de l’empire byzantin, Paris, Albin Michel, 1970, p. 46. 
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utilisent sans cesse les termes persans de Pâdišâh « Grand Seigneur » (E.I, 
s.v. « Pâdišâh ») et Hüdavendigâr (Redhouse, s.v.). Ils adoptent également le 
calque du titre impérial romain (Imperator Romanorum, en grec, Basileus 
tôn rômaiôn) sous la forme Sultân-ı Rûm ou Kaysar-ı Rûm1. 

Territoires et échanges toponymiques 

En ce qui concerne la toponymie, les noms grecs sont quasi inexistants en 
zone persanophone à l’exception de quelques cas très particuliers comme 
le village d’Estâlef au nord de Kaboul2,  qui viendrait du terme grec 
stafili3, le raisin. Toutefois, il y a un nom grec en Iran qui est mondialement 
connu pour des motifs archéologique et touristique : il s’agit de Persepolis4, 
site que les Iraniens dénomment taxt-e jamšid  تخت جمشید « le trône de 
Djamshid5 » et plus récemment par un retour à la toponymie antique, 
Pârse پارسه. 

En revanche, les noms grecs sont extrêmement nombreux dans l’ancienne 
province byzantine d’Asie Mineure, devenue la Turquie. Vu leur fréquence, 
on ne peut qu’évoquer en passant quelques exemples : Ankara (Ankyra), 
Konya (Ikonion), Kayseri (Césarée de Cappadoce), Sivas (Sébasteia), Trabzon 
(Trébizonde), Edirne (Andrinople, Adriaonopolis), etc. 

En Iran, bien évidemment, les régions turcophones peuvent avoir des noms à 
consonance turque, par exemple Teymurlu تیمورلو, Qandarânbâši  قندرانباشی  et 
Qaradâq  قره داغ en Azerbaïdjan et dans la province de Zanjân  زنجان ou parfois 
ailleurs, comme Ȃqâjâri  آغاجاری (aǧac « arbre » + er « homme »,) au Khuzestân. 
Il y a aussi des noms de lieux-dits qui se terminent par le vocable turc tepe 
prononcé tape,  et Marâveh Tap  هفت تپه colline », comme Haft Tape » تپه 
 Le terme d’origine persane saray « maison, palais » est fréquent en .مرواه تپه 
zone turcophone, Aksaray, Bahçesaray, etc. Le suffixe persan âbâd آباد  « prospère », 

                                                 
1 Salh Özbaran, « In search of another identity: The ‘Rumi’ perception in the ottoman realm », in 
Eurasian Studies, I. 1, Naples, Institut Français d’Etudes sur l’Asie Centrale. 2002, p. 117. 
2 Georges Redard, Afghanistan, Zurich, Silva, 1974, p. 129. 
3 ΣTAΦYΛH 
4 Terme dont se parent volontiers tel film iranien à succès et telle équipe de football de 
Téhéran qui s’appellent tous deux « Persépolis ». 
5 Personnage de l’épopée iranienne antéislamique. 
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quant à lui, se retrouve, à l’occasion, dans la toponymie de Turquie comme 
dans Kubadabad, Eceabad, Uluabad. Il est à remarquer que ce dernier 
terme, malgré son apparence turco-persane, est en fait un nom grec déformé, 
l’importante place-forte byzantine de Lopadion.  

On peut signaler deux cas curieux de toponymie. Le premier concerne l’île 
grecque de Chios célèbre pour la culture du lentisque issu de l’arbre appelé 
en botanique pistacia lentiscus qui est à la base d’une sorte de chewing gum 
très apprécié à l’époque ottomane. Les Turcs appellent cette île non pas 
par son nom grec plus ou moins déformé comme c’est le cas pour la plupart 
des îles grecques – par exemple Mytilène (en turc Midilli), Rhodes (en 
turc Rodoz) ou Imbros (en turc Imroz), Chios est désignée par le nom de 
Sakıs, lequel fait probablement référence à la ville iranienne de Saqqez  سقز  

qui produit aussi du lentisque.  

Le deuxième exemple se rapporte à l’origine du nom de la ville d’Erzurum 
expliqué communément comme voulant dire « la terre des Romains »  ارض الروم 

(E.I. s.v. « Arzan » et « Erzurum »); plus vraisemblablement ce nom proviendrait 
de réfugiés chrétiens de la ville musulmane d’Arzan située plus au sud non 
loin du Tigre. Les exilés désormais installés en territoire de Rûm auraient 
désigné leur ville d’accueil du nom de leur ancienne résidence, « l’Arzan 
de Rûm » (Arzan ar-Rum). Erzurum d’ailleurs changea souvent de nom : 
elle fut la byzantine Theodosiopolis, l’arménienne Karin et l’arabe Qâliqalâ. 

Le même rappel du nom d’une autre ville iranienne est peut-être discernable 
dans l’appellation de la cité anatolienne d’Erzincan où l’on pourrait reconnaitre 
Zanjân dans la province de Zanjân au nord-ouest de l’Iran ou Arsanjân  

  .dans la province de Fârs ارسنجان

Notre démarche historico-linguistique permet, nous l’espérons, de comprendre 
l’état d’intimes mélanges entre les trois langues qui, dans leur lexique actuel, 
possèdent chacune un certain nombre d’éléments extérieurs provenant des 
deux langues voisines. C’est ainsi que le persan moderne contient des mots 
turcs relevant de différents secteurs d’activité. Il en est de même pour le 
lexique persan, très important en turc, et ces deux langues issues du monde 
musulman recèlent toutes les deux des concepts grecs assimilés à différentes 
époques. Quant au grec, sous la férule des Turcs pendant plus de six cents 
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ans, il possède nécessairement un certain nombre de mots turcs voire de mots 
persans passés par l’intermédiaire du turc ottoman.   

Vers une typologie des échanges lexicaux 

Nous allons brosser rapidement une petite typologie de ces échanges entre 
les trois langues en présentant un bref vocabulaire comparatif entre grec, 
turc et persan et nous conclurons imprudemment, à cause de notre ignorance 
totale en ce domaine, par quelques exemples de mots géorgiens originaires 
des trois secteurs linguistiques que nous avons évoqués dans cette étude. 
Volontairement, nous ne nous poserons pas la question de l’usage contemporain 
ou archaïque de nos exemples, ce qui nécessiterait des développements qui 
dépasseraient les limites de cet article.  

Deux cas extrêmes : le voyage lexical du caméléon grec et 
du pošt persan 

Il en est des voyages lexicaux entre les trois langues que nous utilisons ici 
comme des déplacements, changements de sens et métamorphoses du mot 
grec, XAMAIΛEΩN « Caméléon », littéralement le lion bas sur patte. Ce 
terme désigne non seulement un reptile saurien qui a la faculté de changer 
de couleur mais aussi un tissu aux reflets irisés appelé par les Arabes, les 
Persans et les Turcs abuqalamun, apparemment l’arabisation d’un terme 
grec YΠOKAΛAMON (hypokalamon) qui signifierait une étoffe rayée 
(E. I. s.v. abûqalamûn). Ce vocable sous la forme de buqalamun  بوقلمون  

désigne aussi en persan le dindon ou la dinde à cause de la couleur chatoyante 
de leur jabot. La dinde venue des Indes Occidentales, c’est-à-dire des 
Amériques, est appelée peru en Hindi, hindi en turc, gallopoula en grec 
(c’est-à-dire la poule française), alors que les Français considèrent que c’est 
un volatile qui vient d’Inde d’où la dinde. Pour les Anglais, il vient de Turquie, 
d’où turkey et comme nous venons de l’apprendre récemment, il en est de 
même pour les Géorgiens qui l’appellent t’urk’et’shi.  

Quant au pošt پشت persan désignant le dos, l’arrière et la préposition derrière 
sans aucune connotation sexuelle, il devient pușt en turc et pustis en grec, 
les deux vocables se rapportant à un homosexuel! 
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On voit ainsi le cheminement tortueux des mots lorsqu’ils passent d’un 
territoire à un autre, d’une langue à une autre, perdant la mémoire de leur 
origine en se naturalisant dans leur langue d’accueil, changeant de sens à 
l’occasion et dans tous les cas reflétant les fluctuations des populations 
concernées tant dans leur vie quotidienne la plus pratique que dans les concepts 
abstraits qu’elles utilisent. Nous examinerons dans un bref survol lexical 
ce qui touche à la vie matérielle, aux relations sociales, aux échanges 
intellectuels et culturels, etc.  

Nourriture sans frontière 

Lorsqu’un amateur de café dans nos trois pays saisit sa tasse, tourne le 
liquide avec sa petite cuillère, sait-il que le mot qâšoq  قاشق « cuillère » en 
persan se dit kașık en turc, ce qui est le même mot; et, selon la plupart des 
dictionnaires, il s’agit d’un terme turc passé en persan. Quant au récipient 
qui contient le café, c’est-à-dire la tasse, on l’appelle fenjân فنجان    en persan, 
fincan en turc et phlitzani en grec et ce terme commun aux trois langues 
viendrait, selon certaines hypothèses, du fait que l’on tient cette tasse en 
mobilisant les cinq doigts du persan panj et du grec pente.  

Souvent le même mot utilisé par les trois langues connaît un glissement de 
sens : ainsi le šekambe  شکمبه , panse des animaux en persan, devient en turc 
ișkembe çorba, une soupe de tripe très appréciée et se transforme en une 
moquerie dans le grec argotique pour désigner quelqu’un qui a trop de ventre, 
skembès. Il est à noter que le mot šurbâ  شوربا « soupe », est littéralement en 
persan une soupe salée, terme peu usité dans cette langue. Par contre en 
turc çorba désigne toute sorte de soupes ainsi qu’en grec régional, tsorbas. 

Le kufte  کوفته persan venant étymologiquement du verbe kuftan  کوفنت ou kubidan 
 cogner, heurter » est devenu le célèbre köfte turc, boulettes de viande » کوبیدن
hachée grillée, aussi apprécié en Grèce sous la forme keftedes. Quant aux 
fameux hors-d’œuvre orientaux dont les Européens sont maintenant friands, 
ils répondent au nom de meze en turc, mezes en grec, tous deux dérivant 
du persan maze,  مزه la saveur.  

La cuisine qui, chez les nomades se prépare sur un tapis de braise allumé 
au centre de la yourte, est un mot venant du nomadisme turc oriental 
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originaire de Kâshgarie, ocak « le foyer » passé en persan, ojâq  اجاق et même 
en grec, tzaki. Pour ce qui est du persan, il faut préciser que le terme est utilisé 
en composition comme ojâq gâz  اجاق گاز « gazinière », ojâq-e barqi  اجاق برقی 
« réchaud électrique » et une expression vieillie ojâq-eš kur-e  اقش کورهاج (litt. 
son foyer est aveugle), désignant quelqu’un qui ne peut pas avoir d’enfant, 
donc qui ne peut pas fonder un foyer.  

Face aux nomades, les citadins emploient, pour désigner leur habitat et 
leurs activités, des mots à dominante persane passés ensuite chez les Turcs 
sédentarisés : tels que šahr  شهر « la ville », meydân,  ,« la place publique » میدان 
čâhârsu1  چهارسو « bâtiment à quatre côtés c’est-à-dire un marché », etc. Il ne 
faut pas oublier le mot grec polis « la ville », qui subsiste dans le nom turc 
de Constantinople, Istanbul, is-tin-polin, ce qui veut dire « vers la ville », 
en grec. 

Du mobilier aux instruments de musique en passant par 
les légumes et les fruits! 

Le lexique concernant le mobilier et les vêtements traditionnels sont partagés 
à des degrés divers par les trois groupes humains ‒ iranien, turc et grec : 
ainsi, le mobilier des maisons comprenait dans les chambres, oda2, des 
coffres, sanduq, des chaises, sandali. On pouvait enfermer à clef, kelid 3, 
dans le palais, sarây, certains princes récalcitrant relégués dans une pièce 
grillagée kafez4, lequel palais comme la plupart des maisons comprenait 
un intérieur andaruni et un extérieur biruni.  

Ainsi on portait jadis le caftan5,  کفتان « sorte de tunique », les pâpuš  پاپوش  
« babouches », le šalvar  شلوار « pantalon plus ou moins bouffant » selon les 
pays, la ceinture (kemer6), etc. 

                                                 
1 On retrouve aussi la graphie čâhârsuq « quatre bazars » par contamination populaire avec 
le mot arabe suq « bazar ».  
2 Otâq en persan. 
3 Kilit en turc, klidi en grec. 
4 Qafas en persan. 
5 Du persan xaftân, vêtement militaire. 
6 Kamarband en persan. 



  Homa Lessan Pezechki et Michel Balivet   | 123 
 

 

Quant à la flore et à la faune, souvent il y a un patrimoine lexical commun : 
la carotte havij  هویج ou l’aubergine badenjân, بادنجان la pastèque, karpuz1, la 
pèche, șeftali2, et l’abricot, kayısı3, la noisette, fındık4 ou l’amande, bâdâm 
,En ce qui concerne la faune, le coq, xorus . بادام  ,فیل/ پیل l’éléphant, pil / fil خروس 
ou le faucon, šâhin  شاهین ont voyagé de l’Iran vers la Turquie.  

Les armes, elles, voyagent souvent du monde turcophone vers l’Iran comme 
top5 « le canon », tomak6 « la massue » et probablement tüfek7 « le fusil », 
le soldat en revanche est persan, laškar8 لشکر  .  

On joue partout des instruments à cordes tels que sâz târ , ساز  تار  , kamânče 
santur , ک�نچه   .ou organon9 سنتور 

Rapports humains et concepts intellectuels 

Dans les relations humaines, l’ami « yâr » -est persan, l’ennemi est indo  یار
européen, došman   دشمن en persan passé en turc sous la forme düșmen et 
existant en grec depuis Homère, dysmanès. Pour la paresse, elle concerne 
les trois groupes, tanbal,  تنبل tenbel et tenbelis ! 

Le kanun10, « loi », le talisman,11 « amulette » et les karamat12, « pouvoir 
spirituel », ont des origines grecques, la prière, namâz  از� et le péché, gonâh 

گناه  sont des termes persans utilisés en turc. Il y a peut-être quelque rapport 
indo-européen entre l’archôn grec et l’âxund  persan désignant un chef آخوند 

                                                 
1 Xarboze  est utilisé pour les melons allongés en Iran.  
2 En Afghanistan šaftâlu, holu en Iran.  
3 Qeysi, plus strictement abricot séché.  
4 Fandoq en persan vient du grec pondiki karya dans l’expression « noix du Pont », c'est-à-dire 
de la mer noire.  
5 En persan tup qui signifie aussi un simple ballon de jeu.  
6 Čomâq en persan.  
7 Tofang en persan.  
8 Ce terme désigne plutôt l’armée en persan. Il est à noter qu’une célèbre famille d’empereur 
byzantin au 13e siècle portait le nom d’origine persane de « Laskaris ».  
9 Arqanun en persan. 
10 Kanôn « règle ». 
11 Telesma « résultat ». 
12 Kharismata « pouvoir spirituel ».  
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religieux. Mais il nous faut arrêter là une matière que l’on pourrait développer 
sans fin.  

La perméabilité interlinguistique, géorgien compris 

Ces quelques exemples montrent donc la perméabilité lexicale entre persan, 
turc et grec, ce qui, bien sûr, peut s’étendre à d’autres langues voisines comme 
le géorgien, langue dans laquelle nous avons relevé, sous toute réserve, quelques 
mots venant des langues que nous venons d’évoquer1  : 
 

Karak’i « beurre » 
Šak’ari « sucre »  
Šarvari « pantalon » 
Pirangi « chemise » 
K’amari « ceinture » 

P’olaki « bouton » 
Odjakhi « famille » 
Sardap’i « cave » 
P’andjara « fenêtre » 
Č’a « puits » 

Quti « boite »  
Satli « seau » 
Botli « bouteille » 
Čangali « fourchette » 
Tep’ši « assiette » 

Čak’uči « marteau » 
Top’i « fusil » 
Muk’i « sombre » 
Šavi « noir » 
Ara « non »  

Mais méfions-nous surtout de ce dernier mot car si ara veut dire « non » en 
géorgien, le mot très proche phonétiquement en persan âre آره  signifie « oui »!  

En guise de conclusion  

En conclusion, il faut remarquer que le rythme et la densité des échanges 
lexicaux entre les trois langues sont très dépendants de l’image positive ou 
négative que se font les trois peuples les uns des autres ainsi que des fluctuations 
politiques et diplomatiques à travers lesquels les dirigeants, selon les cas, 
cherchent un accord inter-étatique ou, au contraire, veulent montrer une 
hostilité ouverte. Il est curieux de constater par exemple, qu’au 16e siècle, 
dans les rapports tendus qui conduisirent Safavides et Ottomans à se livrer 
une guerre sans merci, les souverains des deux dynasties ennemies, connaissant 
parfaitement la langue de l’adversaire échangeaient une correspondance 
soit en persan lorsque l’on cherchait à trouver des  accommodements, soit 
en turc quand on voulait précipiter un conflit2, Est-ce à dire que le turc 
était plus apte à exprimer des sentiments guerriers, l’emploi du  persan 
étant réservé à des relations plus iréniques? C’est pourtant ce que laisse 

                                                 
1 Kersaudy, Georges, Langues sans frontières, À la découverte des langues de l’Europe, Autrement 
Frontière, 2001, p. 371-383. 
2 Mohammad Amin Riahi, op. cit., p. 204-205. 
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entendre un poète turc du 14e siècle, Şeyhoǧlu1, en disant que sa langue 
maternelle « …est sèche, rigide et dure (et qu’elle) ressemble à l’homme turc » 
(kuru vü sulb ü serd ü Türk’e benzer); et c’est pour cela que bien que Turc, 
il écrit plus souvent en persan qu’en turc, langue qui, selon lui, « est dépourvue 
de moyens d’expression ». Pourtant un autre poète turc, Mir Alishir Nevaï, 
deux siècles plus tard, dans un Traité où il compare systématiquement les 
mérites du persan et du turc, a une opinion toute opposée. Il écrit que le 
turc est plus facile à comprendre, plus clair et plus précis que le persan2.  

Quant au grec, les Byzantins qui, au Moyen Âge, se considèrent comme 
les dépositaires de la culture hellène de l’Antiquité, estiment que, qui ne 
parle pas grec, qu’il soit chrétien d’Occident ou musulman d’Orient, que 
sa langue soit le latin, le perse (persisti en grec classique) ou le turc, profère 
des sons barbares, imprononçables pour une oreille grecque, ainsi que le 
dit la princesse impériale Anne Comnène, femme de lettres, dont la culture 
puriste et archaïsante rejette toute langue autre que le grec cité par 
Korobeinkov3. Par contre, les Grecs d’époque ottomane et jusqu’à nos 
jours estiment hautement le persan comme langue de culture et de bonne 
éducation au point d’utiliser pour désigner quelqu’un qui parle à la 
perfection une langue étrangère, la tournure suivante : par exemple milaï 
farsi gallika signifie « il parle le français comme du persan », c’est-à-dire 
parfaitement bien! 

Et pour faire une dernière remarque historique, c’est finalement dans l’Empire 
ottoman que les trois langues cohabitèrent le mieux pendant plusieurs 
siècles, chacune ayant son domaine de prédilection : le grec était la langue 
des élites chrétiennes dites « Phanariotes » qui furent étroitement mêlées 
aux affaires de la cour ottomane en tant qu’interprètes (Grands Drogmans); 
le persan restait très important dans la société cultivée; et le turc, bien sûr, 

                                                 
1 Irène Mélikoff, Hadji Bektach: un mythe et ses avatars, Genèse et évolution du soufisme populaire 
en Turquie, Leiden, Boston, Cologne, Brill, 1998, p. 65. 
2 Lucien Bouvat, « Mohâkemet ul – loughâteîn », « Débat des deux langues, persan et turc » par 
Mir Alishir Nevaï, in Journal Asiatique, Janvier-février vol, 19, 1902, p. 368. 
3 Dimitri Korobeinikov, Byzantium and the Turks in the Thirteenth century, Oxford, Oxford 
University Press, 2014, p. 18. 
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était la langue officielle de l’Empire. C’est probablement dans le domaine 
musical que la fusion des trois cultures byzantine, persane et turque fut la 
plus étroite. Une illustration spectaculaire de cette triple formation est la 
personnalité d’un Grec ottoman du 18e s, nommé Pierre du 
Péloponnèse1, premier chantre du patriarcat orthodoxe qui était aussi 
affilié à l’ordre des derviches mevlevi, avec lesquels il pratiquait la célèbre 
flûte appelée ney  نی , et enfin il était un musicien de cour très apprécié des 
Sultans. Le jour de son enterrement dans le cimetière grec d’Eğrikapι à 
Istanbul, les derviches mevlevi vinrent jouer de la flûte sur sa tombe et 
ainsi aux chants byzantins se mêlèrent les mélodies inspirées par un 
mystique persan et jouées par des derviches turcs! N’est-ce pas là une image 
particulièrement forte de l’intimité des trois langues dont nous venons de 
suivre les emprunts mutuels à travers les siècles et jusqu’à l’époque 
ottomane ? 

                                                 
1 Surnommé « Pierre le voleur » (hırsız Petros), parce qu’il était capable dès la première 
écoute d’un air de musique de le transcrire et de se l’attribuer. Voir le Cédérom Petros 
Peloponnesios, Music Ensemble EN CHORDAIS, par Kyriakos Kakaitzides, sd., sl., p. 25, 
29, 41, 43, 57. 
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თეზისები: სტატიაშიერთი სამონასტრო კომპლექსის, კერძოდ, უბისას წმ. 

გიორგის სახელობის ეკლესიის დაარსების წინაპირობების ანალიზის მაგალითზე, 

საუბარია VIII-IX საუკუნეების საქართველოს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური 

ისტორიის საკითხებზე.  

განხილულია აფხაზთა სამეფოში და ტაო-კლარჯეთის ქართველთა სამეფოში 

მიმდინარე სამონასტრო ცხოვრების ზოგიერთი საკითხი, რაც მოგვიანო პერიოდში 

საფუძვლად დაედო ამ ორ ქართულ სამეფოს იდეოლოგიურ -პოლიტიკურ 

რეინტეგრაციას.  

საკვანძო სიტყვები: სამონასტრო კომპლექსი, ორი ქართული სამეფო, სამონასტრო 

ცხოვრება, უბისა 

ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იანი წლების შუა ხანებში 

აკად. ნიკო ბერძენიშვილი ფრთხილად მიუთითებდა, რომ XI-

XII საუკუნეებში გაერთიანებული საქართველოს საგარეო პო-

ლიტიკა მიზნად ისახავდა სამხრეთის სავაჭრო მაგისტრალე-

ბის დაუფლებას ან, ყოველ შემთხვევაში, მათზე სახელმწი-

ფოებრივი კონტროლის დაწესებას. ამავე დროს, მან კარგად 

განმარტა ამ სავაჭრო-სატრანზიტო მაგისტრალების მნიშვნე-

ლობა საქართველოს, ამიერკავკასიის და საერთოდ, წინა აზიის 

ეკონომიკურ ცხოვრებაში1.  

შედარებით მოგვიანებით, 1967 წელს, პროფ. ვალერიან გაბა-

შვილმა უფრო გარკვევით და საკმაო კატეგორიულობით ჩა-

მოაყალიბა ზემოთ აღნიშნული თვალსაზრისი:      

საქართველოს ფეოდალური სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკა, XI-

XII საუკუნეებში, მიზნად ისახავდა ქვეყნის ეკონომიკური ინტე-

რესების უზრუნველყოფასაც. მის კავკასიურ და ახლო-აღმოსავლურ 

პოლიტიკის საერთო მიმართულებას აპირობებდა ეკონომიკური 

ფაქტორები, კერძოდ კი, მთავარ სავაჭრო მაგისტრალებზე გასვლისა 

და გაბატონების საჭიროება... პოლიტიკურად გაერთიანებული და 

ეკონომიკურად გაძლიერებული ქვეყანა ცდილობდა თავისი კონ-

                                                 
1ნიკო ბერძენიშვილი, საქართველოს ისტორიის საკითხები, VI, თბილისი, 

გამ. მეცნიერება, 1973, გვ. 37. 



 

 

 

ტროლისათვის დაექვემდებარებინა აღმოსავლეთ და დასავლეთ 

ამიერკავკასიის სავაჭრო გზები1. 

გადავხედავთ რა კაცობრიობის ისტორიის ნებისმიერ ქრონო-

ლოგიურ მონაკვეთს, ნათლად დავინახავთ, რომ, როგორც წე-

სი, ამა თუ იმ სოციალური გაერთიანების მიერ, მოცემულ პე-

რიოდში, პოლიტიკურ ასპარეზზე თავის დამკვიდრების ყო-

ველი მცდელობა, გარკვეულწილად, საკუთარი ამბიციების გა-

სამართლებლად, ყოველთვის გულისხმობდა ერთგვარი 

იდეური ფონის შემზადებასაც. იგი ცდილობდა, «სამარ-

თლიანობის» დროშით წარემართა მოსალოდნელი დაპირის-

პირება  კონკურენტებთან.  

გამომდინარე კონკრეტული ვითარებიდან, რასაც დიდწილად 

განაპირობებდა კიდეც ამა თუ იმ პეროდის სპეციფიკა, გან-

სხვავებული იყო ამ ე.წ.  «სამართლიანობის» გამოხატვის ფორ-

მებიც; თუმცა თავისი არსით, ყოველი ასეთი «სამართლიანო-

ბა» ერთ მიზანს ემსახურებოდა - მოცემულ პერიოდში იდეო-

ლოგიურად უზრუნველეყო მისი გამტარებლის პოლიტიკურ 

ასპარეზზე დამკვიდრება და ის ბრძოლა, რომელიც, როგორც 

წესი,  თან ახლდა ხოლმე ამგვარ მცდელობებს.  

როგორც აკად. ნ. ბერძენიშვილი აღნიშნავს,  

VIII საუკუნის მიწურულსა და IX საუკუნის დასაწყისში, როცა 

არაბებმა ქართლში ერისმთავრობა მოსპეს, საქართველოს სოცია-

ლურ-ეკონომიკური განვითარება მაღალ დონეზე იყო ასული. 

ერისმთავრობის ხანის ორასი წლის მანძილზე ქვეყანას უკვე გადაე-

ლახა ადრეფეოდალური ურთიერთობის პირველი («პოლიტიკური 

დაშლილობის») საფეხური.  დაწყებული იყო ახალი ხანა, რომელიც 

საზოგადოებრივი განვითარების შემდგომი საფეხურის შესაფერის 

პოლიტიკურ ფორმას გულისხმობდა. ამის მაჩვენებელი იყო VIII 

საუკუნის მიწურულს ერთიმეორის მიყოლებით წარმოქმნილი 

დიდრონი სამეფო-სამთავროები (კახეთისა, ჰერეთისა, აფხაზეთისა, 

ტაო-კლარჯეთისა), რომლებიც მზად იყვნენ, დაეწყოთ ბრძოლა 

«ქართლსა ზედა»,  ე.ი. ბრძოლა უფრო მაღალი გაერთიანებისათვის. 

                                                 
1ვალერიან გაბაშვილი, «საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობანი XII 

საუკუნეში», თბილისი,  თსუ შრ. ტ. 121, 1967; გვ. 202. 



 

 

მათი ამ საქმეში წარმატება, რა თქმა უნდა, ქვეყნის შემდგომ წინ-

სვლაზე იყო დამოკიდებული. ამიტომ, არაბთა მიერ ერისმთავ-

რობის გაუქმება არ წარმოადგენდა ისეთ ღონისძიებას, რომელსაც 

ქვეყნისთვის გამოუსწორებელი ზიანის მიყენება შეეძლო1. 

როგორც იმ პერიოდის წყაროები და სხვა მონაცემები ნათლად 

მეტყველებენ, არაბებმა დასავლეთ საქართველოში ფეხი 

მტკიცედ ვერ მოიკიდეს. მხარე ხანგრძლივი მშვიდობიანობით 

სარგებლობდა და ფეოდალური ურთიერთობის განვითარების 

გზით სწრაფად მიდიოდა წინ. VIII საუკუნის მიწურულიდან 

მოყოლებული, ეგრის-აფხაზეთი, რომელიც იმ პერიოდისათ-

ვის მჭიდროდ დასახლებული და ღონიერი მხარე იყო, თან-

დათან წინაურდებოდა და მის წიაღში, დაშლილობის ნაც-

ვლად, გაერთიანებისადმი მიდრეკილება უფრო და უფრო 

ძლიერდებოდა. ამავე დროს, ფართოვდებოდა და ღრმავ-

დებოდა კულტურული და პოლიტიკური კავშირები აღმოსავ-

ლეთ-დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობას შორის. ისახე-

ბოდა რეალური პირობები ერთიანი ფეოდალური საქართვე-

ლოს წარმოქმნისათვის. გამომდინარე აქედან, რაც უფრო წინ 

მიდიოდა საზოგადოებრივი ურთიერთობის განვითარება და-

სავლეთ საქართველოში, მით უფრო ძლიერდებოდა პოლიტი-

კური და კულტურული კავშირი აღმოსავლეთ-დასავლეთ სა-

ქართველოს მოძმე ტომთა შორის; მით უფრო ძნელად ასატანი 

ჩანდა იქ ბიზანტიელთა არამკითხე ბატონობა2. 

ზემოთ ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ კაცობრიობის ისტორიის ამა 

თუ იმ პერიოდში, ამა თუ იმ საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 

გაერთიანების (იქნებოდა ეს გვართა, თემთა, ტომთა თუ სა-

ხელმწიფოთა) იდეოლოგიური ერთობა,  გამომდინარე მათი 

საზოგადოებრივ ასპარეზზე დამკვიდრებისათვის ბრძოლების 

სიმძაფრიდან, ყოველთვის ეფუძნებოდა გარკვეულ, ერთგვარ 

იდეურ «დვრიტას», ღირებულებათა ერთობას, ანუ «სამარ-

თლიანობას.»  

                                                 
1ნიკო ბერძენიშვილი, op. cit.,გვ. 9. 
2Ibid., გვ. 11. 



 

 

 

აქვე, თამამად შეიძლება ითქვას ისიც, რომ რამდენადაც ეს 

კონკრეტული «სამართლიანობა» ესადაგებოდა საყოველთაო 

ჰუმანურ პრინციპებს (ღირებულებებს, რომლებიც მდგრადია 

დროსა და სივრცეში), იმდენად ხანგრძლივი იყო მისი მოქმე-

დების არეც და ხარისხიც.  

ეს დვრიტა, ანუ «სამართლიანობა», რომელსაც ემყარებოდა ესა 

თუ ის  ერთობა, გარკვეული სახით, ნათლად აღიბეჭდებოდა 

ხოლმე სხვადასხვა სახისმეტყველებით ფორმებში. ეს სახის-

მეტყველებითი ფორმები კი,  ფიზიკურად (მაგ. ორნამენტი, 

სკულპტურა, ნახატის სიუჟეტი და ა.შ.) ან აზრობრივად (წერი-

ლობითი სახით, ფოლკლორული ცეკვის  ნახაზი, ფოლკლო-

რული სიმღერის ხმათა შეწყობა და ა.შ.) გამოხატულებას ჰპო-

ვებდნენ იმ ყოფითი ფორმების სახით, რომლებიც, პირდაპირ 

თუ ირიბად, ვლინდებოდნენ სხვადასხვა სახელოვნებო დარ-

გებში ცალკეული ელემენტებისა თუ სიუჟეტთა ერთობის სახით.  

გამომდინარე ყოველივე ზემოთქმულიდან, ვითვალისწინებთ 

რა აღნიშნულ პერიოდში ქართულ სამეფო-სამთავროებს შო-

რის მიმდინარე გამაერთიანებელ ტენდენციებს და ამის ფონზე 

დამკვიდრებულ ანტიბიზანტიურ განწყობას, სრულიად მისა-

ღებად მიგვაჩნია აკად. გიორგი ჩუბინაშვილის ის ვარაუდი, 

რომლის მიხედვითაც ქართულ იკონოგრაფიაში გავრცელე-

ბული თემა - წმინდა გიორგის მიერ გვირგვინოსანი ბიზანტიის 

იმპერატორის მოკვლა, გამოძახილი უნდა იყოს კონკრეტული 

პოლიტიკური ვითარებისა, რომელსაც საქართველოს ისტო-

რიაში ადგილი ჰქონდა X-XI  საუკუნეების მიჯნაზე1, იმ პე-

რიოდის ქართველი ოქრომჭედლები ასე გამოსახავდნენ ანტი-

ბიზანტიურ განწყობას. ქართველთა მწვავე დაპირისპირება 

«ერთმორწმუნე» მტრულ ძალასთან, კონკრეტულ შემთხვევაში 

ბიზანტიასთან, ქართულ იკონოგრაფიაში სწორედაც ზემოთ-

აღწერილი სიუჟეტის სახით აისახა. ჩვენში აღნიშნულ პე-

                                                 
1Гиoprи Чубинашвили, Грузинское чеканное искусство, Тбилиcи, «Сабчота 

сакартвело», 1959, გვ. 370. 



 

 

რიოდში წმ. გიორგის ხატებზე «უშჯულო მეფის», დიოკლე-

ტიანეს სახით, ალეგორიულად გამოსახული უნდა იყოს ქარ-

თული სახელმწიფოებრიობისადმი დაპირისპირებული ბიზან-

ტიის იმპერატორი, შესაძლოა, სახელდობრ, ბასილი II
1. 

მოგვიანო ხანებში ამ ერთგვარმა «პოლიტიკურმა პლაკატმა» 

საკმაო გავრცელება ჰპოვა ქართულ იკონოგრაფიაში, სადაც 

«უშჯულო მეფე დიოკლეტიანემ»,ზოგადად, ბოროტი ძალის 

გამომსახველობითი სახე შეიძინა. შემდგომში კი, განსაკუთრებით 

პოლიტიკური არენიდან ბიზანტიის იმპერიის გაქრობის 

შემდეგ, ამ მოტივს ზოგადად ქრისტიანულ იკონოგრაფიაში 

გავრცელებული მოტივი - გველეშაპის მოკვლა ჩაენაცვლა2. 

ყველაზე საგულისხმოა ისიც, რომ ბიზანტიის იმპერატორის, 

როგორც იერარქიულად აღმატებული ქრისტიანი მმართვე-

ლის, დამცრობილად და განადგურებულად ალეგორიული 

ასახვა წმინდა გიორგის ხატებზე  მიიღო და გაითავისა ქარ-

თულმა ეკლესიამაც. ეს ყოველივე იმ პერიოდში ქართულ 

სახელმწიფოში საერთო სახელმწიფო პოლიტიკური ინტერე-

სების თაობაზე «ერისა» და «ბერის» ერთიან დამოკიდებუ-

ლებაზე უნდა მიგვანიშნებდეს; ანუ სახისმტყველებითი იკო-

ნოგრაფიული მოდელი, რომლის მიხედვითაც «ერთმორ-

წმუნე» მტერი, ანუ ბიზანტიის იმპერატორი მთელი თავისი 

სახელისუფლებო ინსიგნიებით (გვირგვინი, ფარი, მახვილი, 

წაღები) მარცხდება და ნადგურდება წმინდა მხედრის მიერ, 

მიიღო ქართულმა ეკლესიამაც და ქართული სახელმწიფოს 

მთელმა მოსახლეობამ3. 

რა თქმა უნდა, ეს ერთობა «ერისა» და «ბერისა» ერთ დღეს არ 

ჩამოყალიბებულა და იგი საერთოეროვნული იდეოლოგიური 

ერთობიდან იღებს სათავეს, რომელიც საუკუნეთა სიღრმე-

                                                 
1პაატა ბუხრაშვილი, «წმინდა გიორგი დიდების მხედარი», ჟურნალ ამირანის 

XXV ნომრის დამატება, თბილისი, 2014, გვ. 52. 
2Ibid. 
3Ibid. 



 

 

 

ებიდან, საერთო ისტორიული ბედის განცდიდან მომდინა-

რეობს. 

როგორც აკად. ნიკო ბერძენშვილი აღნიშნავს, VIII საუკუნის 

მიწურულს უცხოელთა [ამ შემთხვევაში ბიზანტიელთა] ბატო-

ნობის ლიკვიდატორისა და ქვეყნის პოლიტიკური გამაერ-

თიანებლის როლში გამოვიდა აფხაზთა ერისთავი ლეონ მე-

ორე. იმ დროს ბიზანტიაში დიდი შინაური შფოთი და არევ-

დარევა იყო. ამით ისარგებლა ლეონ ერისთავმა, მოირთო ძალა 

ხაზართა მეფისაგან, რომლის ასულის შვილიც იგი იყო, 

უკუაგდო ბიზანტიელები, გააერთიანა ეგრის-აფხაზეთი არ-

გვეთითურთ, თავი მეფედ გამოაცხადა და სამეფო ტახტი ქუ-

თაისში გადმოიტანა. 

ეს არ იყო არც ძველი ეგრისის სამეფოს აღდგენა და არც აფ-

ხაზთა სამეფოს წარმოქმნა, თუმცა მას «აფხაზთა სამეფო» ეწო-

დებოდა. იმ დროისათვის იმ მხარეში აღმოსავლეთ და დასავ-

ლეთ საქართველოს მოძმე ტომთა ეთნიკურ-კულტურული 

შერწყმა-შეკავშირება ისე შორს იყო წასული და ქართულ ენას 

ისეთი პოზიციები ეჭირა კულტურის დარგში, რომ ეს ახალი 

სამეფო მხოლოდ ქართული შეიძლება ყოფილიყო. და მარ-

თლაც, ლეონ მეფისა და მისი მემკვიდრეების პოლიტიკა ზო-

გადქართული იყო. ეს «აფხაზთა მეფეები» ხელს უწყობდნენ 

თავის სამეფოში ბერძნული ენის ნაცვლად ქართული ენის 

გაბატონებას სახელმწიფო მმართველობასა თუ საეკლესიო 

სფეროში. იმავე დროს, აფხაზი მეფეები საქართვლოს პოლი-

ტიკური გაერთიანების ენერგიული მოღვაწენი იყვნენ1. 

აღნიშნული პერიოდის შესახებ უძვირფასეს ცნობებს გვაწვდის 

X საუკუნის ქართული ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურის 

უთვალსაჩინოესი შედევრი - ცხოვრება გრიგოლ ხანძთელისა, 

რომელიც ეკუთვნის გორგი მერჩულეს კალამს. მართალია, ეს 

ძეგლი - შრომაჲ და მოღუაწებაჲ ღირსად ცხორებისაჲ წმიდისა 

                                                 
1 ნიკო ბერძენიშვილი, op. cit., გვ. 11-12. 



 

 

და ნეტარისა მამისა ჩუენისა გრიგოლისი არქიმანდრიტისაჲ, 

ხანცთისა და შატბერდის აღმაშენებლისაჲ, და მისთანა ჴსენებაჲ 
მრავალთა მამათა ნეტართაჲ (შემ: ცხოვრება გრიგოლ 
ხანძთელისა) დაწერილია გიორგი მერჩულის მიერ 951 წელს, 

მაგრამ მასში თითქმის კალენდარული სიზუსტითაა ასახული 

VIII–IX საუკუნეების საქართველოს მდგომარეობა. 

როგორც ამას აღნიშნავს ცნობილი მკვლევარი პავლე ინგო-

როყვა,  

მთავარი ინტერესი გიორგი მერჩულეს ძეგლის ცნობებისა დასავ-

ლეთ საქართველოს - «აფხაზეთის» სამეფოს - შესახებ იმაში მდგო-

მარეობს, რომ ჩვენ აქ ვღებულობთ ახალ ჩვენებებს იმ მკვეთრი ქარ-

თული სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის შესახებ, რომლის გამტა-

რებელია დასავლეთ საქართველოს - «აფხაზეთის» - სამეფოს ხელი-

სუფლება დღიდან ამ სამეფოს დაარსებისა1.  

ამ შემთხვევაში გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ გრიგოლ 
ხანძთელის ცხოვრებაში დაცულ ერთ ცნობაზე, რომელიც არა-

ერთხელ გამხდარა ქართველ მენიერთა და მკვლევართა ინტე-

რესისა და განსჯის საგანი - ძეგლში დასახელებულია დასავ-

ლეთ საქართველოს - აფხაზთა სამეფოს - გეოგრაფიული პუნ-

ქტები, სავანეები და მათ შორის - უბეჲ. 

როგორც ცნობილია, ეს ისტორიული უბეჲ აფხაზეთისა, არის 

თანამედროვე ზემო იმერეთის უბისი  (პავლე ინგოროყვა2, 

ექვთიმე თაყაიშვილი3, შალვა ამირანაშვილი4, ვახტანგ ბერიძე5, 

                                                 
1 პავლე ინგოროყვა, გიორგი მერჩულე მწერალი მეათე საუკუნისა, თბილისი, 

საბჭოთა მწერალი,  1954, გვ. 220. 
2Ibid. გვ. 220. 
3ექვთიმე თაყაიშვილი (Такайшвили, Е.С.) Археологические экскурсии, разыскания 

и заметки, вып. 4, Москвa,  «Известий Кавк. отд. Имп. Моск. арх. общ.», 1913, 

გვ. 176. 
4შალვა ამირანაშვილი, უბისი: მასალები ქართული კედლის მხატვრობის 
ისტორიისთვის, ტფილისი, საქართველოს საისტორიო-საეთნოგრაფიო 

საზოგადოება, 1929, გვ. 6, 31-36.  
5ვახტანგ ბერიძე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება, თბილისი, 1974. გვ. 

167. 



 

 

 

რენე შმერლინგი1, ინგა ლორთქიფანიძე2 და სხვ.), სადაც ამ-

ჟამად მდებარეობს ცნობილი წმინდა გიორგის სახელობის ტა-

ძარი და სამონასტრო კომპლექსი. 

გიორგი მერჩულეს თხზულებაში, რომელიც ერთადერთი, ჩვენს 

დრომდე გადარჩენილი, ადგილობრივი ქართული ეროვნული 

ძეგლია, დაცულია მეტად საყურადღებო ცნობები დემეტრე II 

აფხაზთა მეფის შესახებ. იგი გვაწვდის უაღრესად მნიშვნელოვან 

ცნობებს, თუ რა ღონისძიებები ტარდებოდა უშუალოდ დემეტრე 

II აფხაზთა მეფის ძალისხმევით ადგილობრივი ეკლესიის 

ნაციონალიზაციისათვის, მისი გაქართულებისათვის. 

გიორგი მერჩულეს ძეგლიდან ჩვენ ვგებულობთ, რომ დემეტ-

რე II-ს უშუალო ხელშეწყობით და მონდომებით აფხაზთა 

სამეფოში არსდებოდა ქართული მონასტრები და სავანეები, 

რომლებიც ძველი დროიდან იქ დამკვიდრებული ბერძნული 

გავლენის შესუსტებას და ქართული მწიგნობრობის ტრადი-

ციების დაფუძნებას ისახავდნენ მიზნად. 

გიორგი მერჩულეს სიტყვით, დემეტრე II იბერია-მესხეთიდან 

აფხაზთა სამეფოში გადმოსულ პირებს დიდი პატივით ღებუ-

ლობდა და «ადგილსა კეთილსა» დაამკვიდრებდა; «საშენებ-

ლად» ქართულ სავანეთა «ფრიადსა საფასესა» გაიღებდა. 

წყარო გვეუბნება: 

ხოლო პირველთაგან მოყვასთა მათ კეთილთა ნეტარისა გრიგოლი-

სათა, თევდორეს და ქრისტეფორეს, აქვნდა გულსა მათსა საღმრთოჲ 

შური მონასტრისა შენებისაჲ. და არა გამოუცხადეს მამასა გრიგოლს 

განზრახვაჲ მათი, არამედ ფარულად წარვიდეს აფხაზეთს და თანაც 

                                                 
1 Рeнe Шмерлинг, Малые формы в архитектуре средневековой Грузии,Тбилиси, 

Изд-во АН Груз. ССР, 1962, გვ. 291; რენე შმერლინგი, «უბისის ტაძრის 

დათარიღების საკითხისათვის», თბილისი, «საქართველოს სსრ მეცნიე-

რებათა აკადემიის მოამბე», 1955, ტ. 16, N 2, გვ. 169-174.  
2ინგა ლორთქიფანიძე, «უბისი», ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, თბ. 

1980, გვ 97; ინგა ლორთქიფანიძე, «უბისი»,  ჟურნალი ფრესკა, 1976, N 8, 

გვ.16-20. 



 

 

ძმანიცა ვინმე წარჰყვეს. ... ხოლო მეფემან აფხაზთა მან დემეტრე, 

დიდითა პატივითა პატივ სცა და ადგილსა კეთილსა დაამკვიდრნა1. 

მას შემდეგ, რაც გრიგოლ ხანძთელმა გაიგო ძმათა გადასვლა 

აფხაზეთში, იგი გაჰყვა მათ კვალს. როდესაც მან მიაღწია 

აფხაზთა მეფის, დემეტრე II კარამდე, შემდეგი სიტყვებით მი-

მართა მას:  

მეფეო ღმრთის მსახურო და დიდებულო! მოწევნულ არიან წმინდანი 

მამანი, ძმანი ჩემნი, წინაშე შენსა და აწ არიან სამეუფოსა ამას და მათ-

თვის არს მოსვლაჲ ჩემი აქა. არამედ ბრძანენ ხელმწიფებამან შენმან 

და მოვიდნენ იგინი ჩვენდა. 

ხოლო მეფესა დაუმძიმდა ძიებაჲ მათი და ჰრქვა: 

- არა მოსრულ არიან აქა ეგე ვითარნი მონაზონნი, რომელთასაცა 

ბრძანებს სიწმინდე შენი. 

მაშინ ნეტარი მამაი გრიგოლ სიტყვასა ზედა მეფისასა განრის-

ხნა და ჰრქვა: 

- მეფეო, ნუ შრომასა შემამთხვევ, მომცენ ძმანი ჩემნი, რომელნიცა 

მოიწიეს შენდა! 

და ვითარ ღონეჲ სიტყვისაჲ არღარა აქვნ და მეფესა მართლ მხილე-

ბისაგან მის წმინდაჲსა, უბრძანა მოყვანებაჲ ძმათაჲ მათ2. 

შემდეგ დემეტრე მეფე სთავაზობს გრიგოლ ხანძთელს მის სა-

გამგებლოში მიწა-წყალს სამონასტრო ცხოვრების გასაშლე-

ლად, მაგრამ გრიგოლ ხანძთელის აზრით, ამ მხარის ბუნება არ 

გამოდგება ამ საქმისთვის, რადგანაც იგი მშვენიერი და ტურ-

ფაა; ხოლო სამონასტრო ცხოვრებას ხორშაკი და უდაბური ად-

გილები შეეფერება. გრიგოლის ამ სიტყვებზე აფხაზთა მეფე 

მეტად საინტერესო პასუხს იძლევა - «არა სამართალ არს კე-

თილთა თქვენთაგან უნაწილობაჲ ამის ქვეყნისაჲ.» 

იბადება ლოგიკური კითხვა - რა იყო ის  «სამართალი», რომ-

ლის უგულვებელყოფაც გრიგოლ ხანძთელისგან არ იქნებოდა 

                                                 
1 გიორგი მერჩულე, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, ქართული მწერლობის 

საუნჯე, ტ. 2, თბილისი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა,  2011, გვ. 41. 
2 Ibid.,გვ. 43. 



 

 

 

მართებული და გამოიწვევდა «კეთილთაგან უნაწილობას ამა 

ქვეყნისას [ანუ აფხაზეთის]?»   

პასუხი ერთია - ესაა სწორედ ის დვრიტა, ანუ «სამართლია-

ნობა», რომელიც  საერთოეროვნული იდეოლოგიური ერთო-

ბიდან იღებს სათავეს, რომელიც საუკუნეთა სიღრმეებიდან, 

საერთო ისტორიული ბედის განცდიდან მომდინარეობს. 

ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, თამამად შეიძ-

ლება ითქვას, რომ იმ ბრძოლას, რომელსაც აწარმოებდა აფხაზ-

თა მეფე დემეტრე II «ქართლსა ზედა» (ნიკო ბეძენიშვილი), 

ანუ საქართველოს გასაძლიერებლად და გასაერთიანებლად, 

ქართველი ერის ისტორიის წინარე პერიოდებში ედო საფუძ-

ველი, რაც კარგად მოეხსენებოდა იმ პერიოდის საზოგადოებ-

რივ-პოლიტიკურ ელიტასაც და ზოგადად, ქართულ სამეფო 

სამთავროების მთელს მოსახლეობასაც.  

დემეტრე აფხაზთა მეფის ამ უქცეველი და ეჭვშეუტანელი პა-

სუხის შემდგომ, გიორგი მერჩულე მოგვითხრობს:  

მაშინ მამამან გრიგოლ, სარწმუნოებისაებრ მეფისა აღაშენა მონასტერი 

და უწოდა სახელი მისი უბეჲ და ილარიონ ვინმე, იერუსალემით 

მოსრული, სარწმუნოჲ მოხუცებული დაადგინა მამასახლისად, 

რამეთუ ხანძთით წარყოლილი იყო თევდორეს და ქრისტეფორესთანა 

და აქვნდეს მას კეთილნი წიგნნი. და მამამანცა გრიგოლ თვისნი 

წიგნნი, რომელ აქვნდეს, და-ვე-უტევნია მონასტერსა მას. ხოლო 

ხელმწიფე იგი [დემეტრე მეორე აფხაზთა მეფე] სიხარულითა აღივსო 

მონასტრის ამის შენებისათვის და შეწირა საშენებლად მისა ფრიად 

შესაწირავი და მიანიჭა მამასა გრიგოლს და მოყვასთა მისთა დრამაჲ 

ათი ათასი და ყოვლითა კეთილითა აღავსნა1. 

თუ კარგად ჩავუკვირდებით, აქ ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ 

ერთობ ფრთხილი, მაგრამ ეფექტური პოლიტიკური გათვლა 

გრიგოლ ხანძთელისა - იგი აფხაზთა სამეფოს, (რომელიც ჯერ 

კიდევ ბერძნულენოვანი საეკლესიო გავლენის სივრცედ ით-

ვლებოდა იმ დროს) «ქართლის წილ» მომიჯნავე მხარეში - 

უბისაში დაარსებულ ქართულენოვან მონასტერში, წინამძღვა-

                                                 
1Ibid.,გვ. 44. 



 

 

რად ადგენს იერუსალიმში, წმინდა მიწაზე მოქმედი ქართული 

კოლონიის წარმომადგენელს, რათა ბიზანტიას, რომლის ენობ-

რივ-კულტურული სივრციდან გასვლას და ქართულ ენობრივ-

კულტურულ სივრცეში გადასვლასაც ლამობდა იმ დროს 

აფხაზთა მეფე დემეტრე II,  ვერ გამოეთქვა რაიმე საწინააღ-

მდეგო დამოკიდებულება; რადგანაც აფხაზთა სამეფოში ახ-

ლად დაარსებული მონასტრის წინამძღვარი გახლდათ - «ილა-

რიონ ვინმე, იერუსალემით [ანუ ‘წმინდა მოწიდან’] მოსრუ-

ლი.»  

სავსებით სამართლიანად აღნიშნავს პავლე ინგოროყვა, რომ 

«ქართული სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა, [ამ შემთხვევაში 

აფხაზთა სამეფოში გატარებული, აფხაზთა მეფეების მიერ] 

თავიდანვე მიმართულია უცხოეთის, ბიზანტიის გავლენისგან 

ემანსიპაციისაკენ.» ეს ქართული სახელმწიფოებრივი პოლი-

ტიკა, კერძოდ, გამოიხატა იმაში, რომ ბერძნული ენა, ბიზან-

ტიის ხანგრძლივი მფლობელობის შედეგად გაბატონებული 

დასავლეთ საქართველოში, როგორც მთავარი სახელმწიფო და 

საეკლესიო ენა, განდევნილი იქნა და ბერძნულის ადგილი 

მთლიანად დაიჭირა ქართულმა. ქართული ენა გამოცხადე-

ბულია ერთადერთ სახელმწიფო ენად, ქართული ენა გაბა-

ტონდა საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა ასპარეზზე.  

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ის ფაქტი, რომ ბერძნუ-

ლი ენა განდევნილი იქნა თვით ეკლესიიდანაც; აქაც ბერძნუ-

ლი ქართულმა შეცვალა. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემო-

ებას, რა მონოპოლიური მდგომარეობა ეჭირა ეკლესიას განათ-

ლების საქმეში საშუალო საუკუნეთა პირობებში, ადვილი წარ-

მოსადგენია, თუ რა განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნებოდა 

ბერძნული ენის ნაცვლად ქართულის შემოღებას ეკლესიაში. 

ეს უდიდესი მნიშვნელობის რეფორმა - შეცვლა ეკლესიაში 

ბერძნული ენისა ქართულით - შესაძლო გახდა ჩატარებუ-

ლიყო იმის შედეგად, რომ «აფხაზთა» სამეფოს ხელისუფლებამ 

დასავლეთ საქართველოს ეკლესია, რომელიც იერარქიულად 

დაკავშირებული იყო ბიზანტიის საიმპერიო ეკლესიასთან, 



 

 

 

ჩამოაშორა კონსტანტინოპოლს და დაუკავშირა ქართლის (იბე-

რიის) საკათალიკოსოს. 

ამრიგად, ხანა «აფხაზთა» სამეფოსი - ეს არის ეპოქა ქართული 

სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის სრული და საბოლოო გამარ-

ჯვებისა დასავლეთ საქართველოში. ამ ქართული პოლიტიკის 

შედეგი იყო ის, რომ IX – X საუკუნეებში, ე.ი. უფრო ადრე, ვიდ-

რე მოხდებოდა საქართველოს გაერთიანება ერთიან სახელ-

მწიფოებრივ ერთეულად, განმტკიცდა ქართველი ხალხის 

კულტურული ერთიანობა, რაც გახდა წინაპირობა ქართველი 

ხალხის შემდგომი პოლიტიკური გაერთიანებისათვის1. 

ასეთი დიდი მასშტაბის რეფორმის ჩატარებას, განსაკუთრებით 

შუა საუკუნეების პირობებში, რელიგიური იდეოლოგიის ხანა-

ში, ბუნებრივია, დიდი სიძნელეები ეღობებოდა. საჭირო ხდე-

ბოდა საუკუნეებით დამკვიდრებული და რელიგიური ტრა-

დიციებით განმტკიცებული წესების რღვევა.  

უეჭველია აგრეთვე ისიც, რომ ძველი ტრადიციების დაცვის 

საფარველქვეშ მოქმედებდა ბიზანტიის პოლიტიკური აგენტუ-

რა, რომელიც ცდილობდა დაკარგული მდგომარეობის აღდგე-

ნას დასავლეთ საქართველოში.  უშუალო, ახლო კავშირი, რო-

მელიც საუკუნეთა მანძილზე არსებობდა ადგილობრივ ეკ-

ლესიასა და კონსტანტინეპოლის საპატრიარქოს შორის, ცხა-

დია, აადვილებდა ბიზანტიის აგენტურის შენიღბულსა და მო-

ხერხებულ მოქმედებას. 

მაგრამ დასავლეთ საქართველოს - აფხაზთა სამეფოს - ხელი-

სუფლება დიდ სიმტკიცეს იჩენს. იგი განუხრელად ატარებს 

თავის ხაზს. 

იმისთვის, რომ გაენელებინათ ძველი ტრადიციების გავლენა 

და სათავშივე მოესპოთ ბიზანტინოფილური წრეების საქ-

მიანობა, დასავლეთ საქართველოს - აფხაზთა სამეფოს - 

                                                 
1 პავლე ინგოროყვა, op. cit.,გვ. 220. 



 

 

ხელისუფლება გაბედულად ჩაატარებს შემდეგი ხასიათის რა-

დიკალურ ღონისძიებას: იგი სპობს ძველად არსებულ საეკ-

ლესიო ცენტრებს, საეპისკოპოსო კათედრებს და მათ ნაცვლად 

ახალ ცენტრებს აარსებს - ბიჭვინთაში, ბედიაში, ჭყონდიდში, 

ქუთაისში, ნიკორწმინდაში, დარანდაში, მოქვში...1. 

დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ ამავე პერიოდში 

მსგავსი ანტიბიზანტიური განწყობები შეინიშნება,  მეზობელ 

სომხურ სამეფო-სამთავროებშიც, რომლებიც ქართული სამე-

ფო-სამთავროების მსგავსად განიცდიდნენ მძიმე პოლიტიკურ 

და იდეოლოგიურ ზეწოლას ბიზანტიისაგან; ისინიც მიზან-

მიმართულ და მედგარ წინააღმდეგობას უწევდნენ იმპერიას. 

ამ მხრივ, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ვანის ტბის მიდამო-

ებში X-XI საუკუნეებში გაძლიერებული ვასპურაკანის არ-

წრუნთა სამეფო2.  

გამომდინარე აქედან, სავსებით ლოგიკურად მიგვაჩნია ისიც, 

რომ სწორედ ამ სივრეცეში, ე. წ. «ერთმორწმუნე», მაგრამ  

ეროვნულ-ეკონომიკურ ინტერესთა კუთხით განსხვავებულ 

პლატფორმებზე მდგომ გაერთიანებათა ჭიდილის ფონზე უნდა 

შობილიყო ის ერთგვარი სახისმეტყველებითი  «პოლიტიკური 

პლაკატიც» - წმინდა გიორგის მიერ კეისრის განგმირვისა -, 

რომელზეც სტატიის დასაწყისში უკვე გვქონდა საუბარი. 

სწორედ ჭყონდიდის (აფხაზთა სამეფო) და აღთამარის 

(ვასპურაკანის სამეფო) ტაძრების ბარელიეფებზე ვხვდებით 

პირველად ამხედრებული წმინდა გიორგის მიერ ანთროპო-

მორფული სახით გამოხატული ბოროტების დალახვრის სცე-

ნებს. ამ სიუჟეტმა აფხაზთა სამეფოში, რომელიც შემდგომში 

ერთიან საქართველოში იქნა მისივე ინიციატივით ინტეგრი-

რებული, განსაკუთრებული სრულყოფა ჰპოვა და «ბოროტე-

ბამ», ზოგადად, ბიზატიის იმპერატორის სახე მიიღო. ამიტო-

                                                 
1Ibid., გვ. 248-249. 
2 Nina Garsoïan, Studies on the Formationof Christian Armenia, Ashgate Variorum, 

USA, Columbia University, 2010, p. 7-27. 



 

 

 

მაცაა, რომ ეს სიუჟეტი, მოცემულ ქრონოლოგიურ მონაკვეთში 

(X-XI ს.ს.), განსაკუთრებული ინტენსივობით სწორედ დას. 

საქართველოდან მომდინარე იკონოგრაფიაში გვაქვს წარმოდ-

გენილი. 

მოგვიანებით, აფხაზთა სამეფომ, რეფორმაციის შედეგად ბი-

ზანტიისგან თავდაღწეულმა, დიოფიზიტურ ქართულ დედა 

ეკლესიაში ჰპოვა თავშესაფარი; ხოლო, დიოფიზიტურ ბიზან-

ტიისგან გავერანებული, დიოფიზიტურივე არწრუნთა ვასპუ-

რაკანის სამეფოს ნაშთები თავად ბიზანტიამ და მონოფი-

ზიტურმა (ირანის იდეური გავლენების ქვეშ მყოფმა) ბაგრა-

ტიდ სომეხთა ეჯმიაწინის ეკლესიამ ჩაყლაპა1. 

დასასრულს, გვინდა გავიზიაროთ პავლე ინგოროყვას მიერ გა-

მოთქმული მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც 

რეფორმაცია დასავლეთ საქართველოს ეკლესიისა, მისი ჩამოშორება 

კონსტანტინოპოლის პატრიარქატიდან და დაკავშირება მცხეთის 

საკათალიკოსოსთან, მისი ნაციონალიზაცია და შეცვლა ეკლესიაში 

ბერძნული ენისა ქართული ენით, მომხდარა მე-9 საუკუნის პირველ 

ნახევარში და ყოველ შემთხვევაში ეს რეფორმა დასრულებული 

ყოფილა 845 წლის უწინარეს პერიოდში2.  

ყოველივე ამის შესახებ ნათელ წარმოდგენას იძლევა უბისის 

წმინდა გიორგის მონასტრის დაარსების ის ისტორია, რომელ-

საც მოგვითხრობს გიორგი მერჩულეს მიერ შექმნილი  ქართუ-

ლი საისტორიო მწერლობის უშესანიშნავესი ძეგლი. 

აქვე დავსძენთ იმასაც, რომ ის დიდი დაპირისპირება, ერთის 

მხრივ, ქართულ და სომხურ სამეფო-სამთავროებსა და, მეორეს 

მხრივ, ბიზანტიის იმპერიას შორის, რომელსაც ადგილი 

ჰქონდა VIII–XI საუკუნეებში, მიზნად ისახავდა პირველთა 

მიერ წინა აზიასა და კავკასიაში საკუთარი ეკონომიკური ინ-

ტერესების უზრუნველყოფას. პოლიტიკურად გაერთიანებისა 

და ეკონომიკურად გაძლიერების გზაზე მდგომი ეს ქვეყნები 

                                                 
1Ibid. 
2 პავლე ინგოროყვა, op. cit.,გვ. 244. 



 

 

(ქართული და სომხური სამეფო-სამთავროები) ცდილობდნენ 

თავისი კონტროლისათვის დაექვემდებარებინათ აღმოსავლეთ 

და დასავლეთ ამიერკავკასიის სავაჭრო გზები. ეს კი ჩვენ 

ცალკე საუბრის თემად მიგვაჩნია. 
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Շուշանիկ შუშანიკ

Վազգէն ვარსქენ

Ցուրտաւ ცურტავ

                                                 

Պարույր Մուրադյան

Սուրբ Շուշանիկի վկայաբանությունը ǝ

ილია აბულაძე იაკობ ცურტაველი მარტჳლობაჲ შუშანიკისი
ʒ



 

 

 

Ἱστοροῦσι δὲ τὴν Ἀρμενίαν μικρὰν ρότερον οὖσαν αὐξηθῆναι

διὰ τῶν ερὶ Ἀρταξίαν καὶ Ζαρίαδριν οἳ ρότερον μὲν ἦσαν Ἀντιόχου τοῦ μεγάλου

στρατηγοί συνηύξησαν ἐκ τῶν ερικειμένων ἐθνῶν ἀ οτεμόμενοι μέρη ἐκ

Μήδων μὲν τήν τε Κασ ιανὴν καὶ Φαυνῖτιν καὶ Βασορο έδαν Ἰβήρων δὲ τήν τε

αρώρειαν τοῦ Παρυάδρου καὶ τὴν Χορζηνὴν καὶ Γωγαρηνήν ὥστε άντας

ὁμογλώττους εἶναι



 

 

բդեաշխ

                                                 
Τωσαρηνή Ὀσσαρηνή

Ագաթանգեղոս Պատմութիւն Հայոց



 

 

 

პიტიახში

ქართლის ცხოვრება

და მას ვე ჟამსა იყო სომხითს კაცი ერთი შვილი მთავართა სახელით

ვასქენ და ესუა მას ცოლი მთავართა შვილი რომელსა ერქუა შუშანიკ

ასული ვარდანისი

διεσώϑησαν εἰς ᾽Αρμενίαν գնացին փախստական ի Հայս

განრომილ იქმნეს სომხეთად

მეოტად წარვიდეს მთათა სომხეთისათა

                                                 

̣

ქართლის ცხოვრება

ḳ მეოტად წარვიდეს სომხითა

ილია აბულაძე ძველი ქართული ენის ლექსიკონი მასალები

ʒ Ʒ სომხეთ ი

სომხით ი არმენია



სომხითი

სომხეთი

სომხითი

განყოფისათჳს ქართველთა და სომეხთა

სომხითა

სომხითა

სომხითი

ა

ითი ეთი

ივანე იმნაიშვილი

სახელთა ბრუნება და ბრუნვათა ფუნქციები ძველ ქართულში
ʒ

ʒ არსენი საფარელი განყოფისათჳს

ქართველთა და სომეხთა



სომეხნი სომეხი

სომხეთი

სომხითი

სომხითი ქართლი

სომხეთი

და იქმნა ცილობაჲ დიდი შორის სომხითისა და ქართლისა

და განდევნა კჳრიონ ქართლისა კათალიკოზმან მოსე ეპისკოპოსი

ცურტავისაჲ საყდრისაგან თჳსისა რომელი დაედგინა წმიდასა შუშანიკს

ნაწილსა თანა სომხითისასა

ნაწილსა თანა სომხითისასა

ნაწილი

წმიდასა შუშანიკს

რომელი დაედგინა წმიდასა შუშანიკს ნაწილსა თანა

სომხითისასა

დაედგინა



 

 

                                                 

Ղազար Փարպեցի Պատմութիւն Հայոց Թուղթ

 



 

 

 

մեր եւ այդ աշխարհի ազատ որերոյ թէպէտ արիւն եւ հարազատութիւն ի

միջի կայր բայց հաստատութիւն եւ վստահ լինել մեզ որպէս յերդումն ինչ այդ

սուրբ վկայարան ի Ցուրտաւ

Եւ յառաջ քան զդա եպիսկոպոսունք որ ի Ցուրտաւ լեալ են ի սրբոյն Շուշանկանէ

եւ այսր Ափոց Գառնիկ Սահակ Եղիշայ Յակովբ Յոհան Ստեփանոս Եսայի

Սամուէլ միւս Ստեփանոս Յոհանէս եւ այլ եպիսկոպոսունք ի Հայոց

                                                 

Գիրք թղթոց

ეპისტოლეთა წიგნი

ეპისკოპოსი იგი სახლისაჲ მის პიტიახშისაჲ »



 

 

ṙ

եւ ոմանք ի Վրաց էին ի հայս ուսեալք գիտունք եւ վարդապետք նոքա

եւ մեր վարդապետք ընդ միմեանս խաղաղութեամբ կեցին ի միմեանց

ուսանէին եւ զմիմեանս ուսուցանէին ։ Եւ ազատ մարդիկն որ ի Հայոց

ի Վիրս խնամութիւն արարեալ էր ի սրբոյ Շուշնկանայ պաշտաւնն գային

եւ ի սուրբ Խաչս Մծխիթայի աղաւթել եւ աւրինաց հաղորդէին։ Նոյնպէս

եւ որ աստի այդր գային ի սուրբ Կաթուղիկէ եւ յայլ եկեղեցիսդ աղաւթել

անխիղճ ի միմեանց աւրինաց հաղորդէին։ Եւ միաբանութիւն էր Վրաց եւ

Հայոց ընդ միմեանս։

აქამომდის ქართლოსიანთა ენა სომხური იყო რომელსა ზრახვიდეს

ხოლო ოდეს შემოკრბეს ესე ურიცხუნი ნათესავნი ქართლსა შინა მაშინ

ქართველთა ცა დაუტევეს ენა სომხური და ამათ ყოველთა ნათესავთაგან

შეიქმნა ენა ქართული

                                                 



 

 

 

და იყვნეს ქართლს ესრეთ აღრეულ ესე ყოველნი ნათესავნი და იზრახებოდა

ქართლსა შინა ექუსი ენა სომხური ქართული ხაზარული ასურული

ებრაული და ბერძული ესე ენანი იცოდეს ყოველთა მეფეთა ქართლისათა

მამათა და დედათა

գրեցի եւ ես ի հայ լեզու ցիշխանութիւնն Ցուրտաւայ Եկեղեցւոյն

 

հայալեզու

                                                 

եպիսկոպոս նոյն տան դրանն բդեշխի



 

 

հայալեզու իշխանութեանդ Ցուրտաւայ եկեղեցւոյ

Սրբասէր ուղղափառաց եւ ճշմարտից եւ վանից երիցանց եւ գեղջ քահանայից

ազատաց եւ շինականաց ծերոց եւ տղայոց եւ համաւրէն ամենայն

ժողովրդականաց հայալեզու աշխարհացդ որ էքդ ընդ իշխանութեամբ

եկեղեցւոյն Ցուրտաւայ

հայալեզու

Զթուղթն զոր խնդրեցեր ի հայալեզուսն առնեմք շնորհիւն Աստուծոյ։

այդ սուրբ վկայարան ի Ցուրտաւ պատուական եկեղեցիդ հաստատեցաւ

եւ պաշտաւնդ եւ կարգդ հայերէն ի ձեր միջի էր

                                                 



 

 

 

զպաշտաւնն հայերէն սրբոյ Շուշանկան զկարգաւորեալն

Քանզի զեպիսկոպոսն եկեղեցւոյն Ցուրտաւայ որ զմիջնորդութիւն ունէր

երկուց աշխարհացս յաղագս ուղղափառ հաւատոյ հալածական արար եւ

զպաշտաւնն հայերէն զոր սրբոյն Շուշանկան էր կարգաւորեալ հակառակ

մեզ խրոխտացեալ ի բաց փոխեաց։

                                                 

Ուխտանէս Պատմութիւն Հայոց Պատմութիւն

բաժանման Վրաց ի Հայոց

Քանզի զեպիսկոպոսն եկեղեցւոյն Ցուրտաւայ որ

զմիջնորդութիւն ունէր երկուց աշխարհացս յաղագս ուղղափառ հաւատոյ

հալածական արար եւ զպաշտօնն հայրենի զոր սրբոյն Շուշանկանն էր կարգաւորեալ

հակառակ մեզ խրոխտացեալ ի բաց խափանեաց։



 

 

Եւ որ գրեալ էր թէ այժմ Ցուրտաւայ եպիսկոպոսն վասն ուղղափառութեան

հալածեալ է եւ զպաշտաւնն հայերէն ի բաց փոխեալ է մեր զպաշտաւնն չէ

փոխեալ բայց զի որ եպիսկոպոսն եղեւ վրացի ուսումն գիտէ եւ հայ նոյնպէս

եւ երկոքումբ դպրութեամբք պաշտաւնն կատարի։ Այլ վասն Ցուրտաւայ

եպիսկոպոսին հալածման ես զնա ոչ հալածեցի եւ ի գիշերի գաղտ

գնաց։

Բայց զի եպիսկոպոսն զոր արարաք վրացի եւ հայ դպրութիւն զոյգ գիտէ

եւ զպաշտաւն կատարէ երկոքումբ դպրութեամբքն։

Դէպ եղեւ ինձ ի տիս տղայութեան հասանել յեպիսկոպոսարանն Ցուրտաւայ՝

որոյ եկեղեցւոյ ըստ աւրինաց աշակերտ իսկ էի՝ որ սնայ եւ ուսայ դպրութիւն

հայերէն եւ վրացերէն

                                                 



 

 

 

სომხური ქართული

հայերէն վրացերէն

                                                 



 

 

                                                 
იყო ვინმე დედაკაცი ერთი სპარსი მოგჳ რომელსა განბორებისა სალმობაჲ

აქუნდა და მოვიდა იგი წმიდისა შუშანიკისა ხოლო იგი ასწავებდა მას რაჲთა

მცა დაუტევა მოგობაჲ იგი და იქმნა იგი ქრისტიანე ხოლო დედაკაცმან მან თავს

იდვა ადრე ადრე

Հրաման տային երանելւոյն Սահակայ եպիսկոպոսին թարգմանել սրբոյն Յովսեփայ

եւ սրբոյն Ղեւոնդի եւ այլոց ընկերակցացն քանզի սուրբ եպիսկոպոսն միայն գիտէր

պարսկերէն եւ այլ ոք ի սրբոցն ոչ գիտէր ։

კაცი ერთი სპარსი



 

 

 

ამბოხი ամբոխ

ატროშანი ատրուշան

ბუნებაჲ բնութիւն

დიასპანი դեսպան

მოგჳი մոգ

პატივი պատիւ

პიტიახში բդեաշխ

ჟამი ժամ

 სპაჲპეტი սպայապետ սպարապետ

ტანჯვაჲ տանջանք

ტაძარი տաճար

ტომი տոհմ

ჭეშმარიტი ճշմարիտ

                                                 

ება ութիւն

ǰ

ა ვა անք



 

 

აბულაძე

ილია იაკობ ცურტაველი მარტჳლობაჲ შუშანიკისი ʒ

აბულაძე ილია ძველი ქართული ენის ლექსიკონი მასალები ʒ

Ʒ

Ագաթանգեղոս Պատմութիւն Հայոց

არსენი საფარელი განყოფისათჳს

ქართველთა და სომეხთა
ʒ

იმნაიშვილი

ივანე სახელთა ბრუნება და ბრუნვათა ფუნქციები ძველ ქართულში
ʒ

Ղազար Փարպեցի Պատմութիւն Հայոց Թուղթ

Գիրք թղթոց

                                                 
1
 

 



 

 

 

Մուրադյան

Պարույր Սուրբ Շուշանիկի վկայաբանությունը

ǝ

Ուխտանէս Պատմութիւն Հայոց Պատմութիւն

բաժանման Վրաց ի Հայոց

̣ ქართლის ცხოვრება





 

                                                                                                                                                                           

პლატონის დიალოგური ენა როგორც

ადამიანის ყოფნის ტოპოსი

მაკა ლაშხია

ილიას სახლმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო 



 

 

                                                 



 

 

 

                                                 



 

 

 

 

 

                                                 



 

 

 

 

 

                                                 



 

 

λεγιν

λεγειν

                                                 



 

 

 

λεγειν

λογοσ

διαλογοσ διαλεγεσθαι

 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

                                                 



 

 

 

                                                 



 

 



 

                                                                                                                                                                           

პლატონის დიალოგური ენა როგორც

ადამიანის ყოფნის ტოპოსი

მაკა ლაშხია

ილიას სახლმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო 



 

 

თეზისები: პლატონის ფილოსოფია და მისი ენა, თარგმანისა და კომენ-

ტარების წყალობით,  ყველა ენისა და ყველა ტერიტორიის საზღვრებს 

სცდება. პლატონის ფილოსოფიაში ენა წარმოდგენილია, როგორც შემეც-

ნების იარაღი, დიალოგისა და ფილოსოფოსობის აუცილებელი ელემენტი 

და თავად ფილოსოფოსის თვითგამოხატვის საშუალება. 

აღსანიშნავია, რომ კონცეპტებს და ცნებებს, რომლებიც ჯერ არისტოტელემ, 

შემდეგ კი ნეოპლატონიკოსებმა პლატონის ფილოსოფიის ძირითად ტერ-

მინებად განსაზღვრეს, მის დიალოგებში სრულიად სხვადასხვაგვარი კონო-

ტაციები აქვთ. ამგვარი ტერმინოლოგიური მრავალფეროვნება პლატონის 

მოძღვრების სხვადასხვანაირი გააზრების საფუძველს გვაძლევს. თავის დია-

ლოგებში იგი აყალიბებს სწავლებას, რომელიც საფუძველში სისტემატი-

ზებული და გამართულია, მაგრამ მკითხველამდე მხატვრული სახეებით აღწევს. 

შეუძლებელია იმის წარმოდგენა, რომ პლატონს არ ჰქონდა ბოლომდე 

გაცნობიერებული თავისი ფილოსოფია და მას სისტემის სახით ვერ ჩამოაყალიბებდა. 

პლატონთან ენა წარმოდგენილია, როგორც უნიკალური ფენომენი, რომელიც 

თავის თავში აერთიანებს ჭეშმარიტებას და ამ ჭეშმარიტების შემეცნების 

იარაღს, მაგრამ მისი შეცნობა შესაძლებელია მხოლოდ სიტყვის რთული 

შინაგანი ბუნების გამოვლენის შედეგად. პლატონის მოძღვრების თარგმნა და 

კომენტირება ურთულესი საქმეა, რადგან ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშ-

ვნელოვანია, რომ არ დაირღვეს: ა) მისი ფილოსოფიისთვის დამახასიათე-

ბელი თვითმყოფადობა და ერთიანობა, ბ) სტილი და ფილოსოფიის დია-

ლოგური ფორმა და გ) პლატონის ფილოსოფიის დიალოგი/საუბარი თანა-

მედროვე მკითხველთან. 

საკვანძო სიტყვები: პლატონი, დიალოგი, ენა/მეტყველება, შემეცნების თეორია  

მთელი დასავლური ფილოსოფია სხვა არაფერია, თუ არა სქო-

ლიოები პლატონის ფილოსოფიაზე (Alfred North Whitehead). 

ამ ლაკონურ წინადადებაში დიდი აზრი იკითხება: პლატონის 

ფილოსოფიის ენა, თარგმანებისა და კომენტარების გამო, და 

მისი ფილოსოფია, როგორც თავისთავში ყოვლისმომცველი 

მოძღვრება, ყველა ენისა და ტერიტორიის საზღვრებს  სცდება. 

პლატონის ფილოსოფიაში ენა წარმოდგენილია, როგორც შე-

მეცნების იარაღი, დიალოგისა და ფილოსოფოსობის აუცი-

ლებელი ელემენტი და თავად ფილოსოფოსის თვითგამო-

ხატვის საშუალება. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_North_Whitehead


 

 

 

აღსანიშნავია, რომ ცნებები, რომლებიც ჯერ არისტოტელემ, 

შემდეგ კი ნეოპლატონიკოსებმა პლატონის ფილოსოფიის ძი-

რითად ტერმინებად განსაზღვრეს, მის დიალოგებში სრული-

ად სხვადასხვაგვარი მნიშვნელობით გამოიყენება. ერთი და 

იგივე ცნება ხშირად ურთიერთგამომრიცხავი შინაარსის მატა-

რებელია, ხოლო ერთი და იგივე მოვლენა შეიძლება რამდენი-

მე ცნებით გამოიხატოს. ამგვარი  ტერმინოლოგიური მრავალ-

ფეროვნება პლატონის მოძღვრების სხვადასხვანაირი  გააზრე-

ბის საფუძველს გვაძლევს. თავის დიალოგებში იგი აყალიბებს 

სწავლებას, რომელიც საფუძველში სისტემატიზებული და 

გამართულია, მაგრამ მკითხველამდე მხატვრული სახეებით 

აღწევს. რა თქმა უნდა, ეს შემთხვევითობა არ არის. შეუძ-

ლებელია იმის წარმოდგენა, რომ პლატონს არ ჰქონდა 

ბოლომდე გაცნობიერებული თავისი ფილოსოფია და მას 

სისტემის სახით ვერ ჩამოაყალიბებდა. 

პლატონთან ენა წარმოდგენილია, როგორც უნიკალური ფენო-

მენი, რომელიც თავის თავში აერთიანებს ჭეშმარიტებას და ამ 

ჭეშმარიტების შემეცნების იარაღს, მაგრამ მისი შეცნობა შესაძ-

ლებელია არა პირდაპირი მსჯელობის  გზით,  არამედ  სიტყ-

ვის რთული შინაგანი ბუნების გამოვლინების, ენობრივი თამა-

შის, ბუნდოვანი მეტაფორული სახეების, დაპირისპირებულთა 

იმავდროული ერთიანობისა და ინდივიდუალობის შენარჩუ-

ნების საშუალებით. პლატონის მოძღვრების თარგმნა და კო-

მენტირება ურთულესი საქმეა, რადგან ამ შემთხვევაში ძალიან 

მნიშვნელოვანია, რომ არ დაირღვეს ა) მისი ფილოსოფიის-

თვის დამახასიათებელი თვითმყოფადობა და ერთიანობა, ბ) 

სტილი და ფილოსოფიის დიალოგური ფორმა და გ)  პლატო-

ნის ფილოსოფიის დიალოგი/საუბარი თანამედროვე მკითხ-

ველთან. 

პლატონის მოძღვრება ხშირად იყო საყრდენი მრავალი ფილო-

სოფიური თუ თეოლოგიური სკოლისათვის, მაგრამ საინტე-

რესოა, რომ ამ მოძღვრების ინტერპრეტაცია გამუდმებით იც-

ვლებოდა და იცვლება ანტიკურობიდან მოყოლებული დღემ-



 

 

დე. მეცნიერთა აზრით, ასეთი მრავალფეროვნების მიზეზი 

არაერთხელ აღნიშნულა სამეცნიერო ლიტერატურაში - სხვა 

ფილოსოფოსებისაგან განსხვავებით, პლატონი არ გვაწვდის 

თავის სწავლებას სისტემური სახით, არ აყალიბებს ზუსტ 

ტერმინოლოგიას. მისი ფილოსოფია მკითხველისათვის მხატ-

ვრული სახეების, მითების გზით ცხადდება.  

ის ცნებები, რომლებიც ჯერ არისტოტელემ, შემდეგ კი ნეოპლატონი-

კოსებმა პლატონის ფილოსოფიის ძირითად ტერმინებად განსაზღ-

ვრეს, მის დიალოგებში სრულიად სხვადასხვაგვარი მნიშვნელობით 

გამოიყენება. ერთი და იგივე ცნება ხშირად ურთიერთგამომრიცხავი 

შინაარსის მატარებელია, ხოლო ერთი და იგივე მოვლენა შეიძლება 

რამდენიმე ცნებით გამოიხატოს1.  

ამგვარი ტერმინოლოგიური მრავალფეროვნება პლატონის 

მოძღვრების სხვადასხვანაირი გააზრების საფუძველს გვაძ-

ლევს. ნინო დოლიძე მიიჩნევს, რომ პლატონი სრულიად ახალ 

ეტაპს იწყებს ანტიკურ ფილოსოფიაში; რომ იგი  შემოქმედი, 

მწერალი უფროა, ვიდრე სკრუპულოზური მეცნიერი. თავის 

დიალოგებში იგი აყალიბებს სწავლებას, რომელიც საფუძველ-

ში სისტემატიზირებული და გამართულია, მაგრამ მკითხვე-

ლამდე მხატვრული სახეებით მოდის.   

პლატონის შეხედულებები ენის საკითხებთან დაკავშირებით დია-

ლოგში გამჟღავნებულია როგორც ფილოსოფიური არგუმენტაციისა 

და მსჯელობის ხარჯზე, ასევე მისი სტრუქტურული აგებულებისა და 

სტილისტური ხერხების საშუალებით. მიგვაჩნია, რომ პლატონი ენის 

წარმოშობის არც ერთ თეორიას არ ემხრობა. მისი თვალსაზრისით ენა 

წარმოდგენილია, როგორც უნიკალური ფენომენი, რომელიც თავის 

თავში აერთიანებს ჭეშმარიტებას და ამ ჭეშმარიტების შემეცნების იარაღს, მაგრამ 

მისი შეცნობა შესაძლებელია არა პირდაპირი მსჯელობის გზით, არამედ სიტყვის 

რთული შინაგანი ბუნების გამოვლინების, ენობრივი თამაშის, ბუნდოვანი 

მეტაფორული სახეების, დაპირისპირებულთა იმავდროული ერთიანობისა 

და ინდივიდუალობის შენარჩუნების საშუალებით2. 

                                                 
ნინო დოლიძე ძირითადი ენათმეცნიერული ტენდენციები ანტიკურ 

ფილოსოფიაში და პლატონის კრატილოსი რედ რისმაგ გორდეზიანი

თბილისი ლოგოსი გვ

ნინო დოლიძე გვ



 

 

 

პლატონის ფილოსოფიის კვლევა მისი როგორც გარეგანი 

ფორმების, ასევე შინაარსობრივი თვალსაზისით გადამწყვეტი 

მნიშვნელობისაა. ათენელი მოაზროვნის მიერ განხილული 

ენის ფილოსოფიური საკითხები და, შესაბამისად, მთელი დი-

ალოგური სტრუქტურის სწორედ ზმნისა და არსებითი სახე-

ლის ურთიერთმიმართებაზე დამყარების მოდელი, მცდარი 

და ჭეშმარიტი სიტყვებისა და წინადადებების არსებობის აღი-

არება და სხვა, დღეს დიდ გამოხმაურებას პოულობს ფილო-

სოფოსთა წრეებში. თუმცა პლატონის არჩევანი, თხზულებები 

დიალოგის ფორმით დაწეროს, მისივე ტექსტებით არ დას-

ტურდება. ამიტომ ფილოსოფიის ისტორიაში სულ ისმოდა კი-

თხვა იმის შესახებ, თუ რატომ წერს პლატონი დიალოგის 

ფორმით. ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალზე განსხვავებული 

მოსაზრებები არსებობს. ჩვენ რამდენიმე მათგანს შევეხებით. 

პლატონის ფილოსოფიის დიალოგური ფორმა სოკრატედან 

მომდინარეობს. სწორედ სოკრატესათვისაა დამახასიათებელი 

დიალოგის გაბმა იმ ახალგაზრდებთან, რომლებიც პლატონის 

მოსასმენად აკადემიაში მოდიოდნენ. სოკრატე მოკლე კი-

თხვებითა და პასუხებით საგნის არსის წვდომას ასწავლიდა 

და ამგვარად განსწავლულთ სიკეთის გზაზე აყენებდა. მ. 

ბორდტის მიხედვით, პლატონმა საკუთარი ფილოსოფიის-

თვის დიალოგური ფორმის მიცემით სოკრატესადმი, როგორც 

მასწავლებლისადმი, მადლიერება გამოხატა.  

თ. სზლეზაკი ეწინააღმდეგება ამ მოსაზრებას და მაგალი-

თისთვის შემდეგი არგუმენტი მოყავს: დიალოგში ნადიმი 
შემთხვევით არაა გადმოცემული, რომ სოკრატე აგათონის სახ-

ლის შესასვლელთან უკან ჩამორჩება «რათა მარტომ იფიქროს». 

ამდენად, ფილოსოფოსობა, აზროვნება სულაც არ ნიშნავს 

სხვასთან საუბარს1. 

                                                 
გვ



 

 

პლატონის დიალოგის ძირითადი თავისებურებანი შემდეგი 

სახით შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ: 

ა) პლატონის შრომები დიალოგების პრეზენტაციაა. თუმცა დიალო-

გებში გრძელი მონოლოგებიც შეიძლება შეგვხვდეს; 

ბ) დიალოგი გარკვეულ დროსა და ადგილას წარიმართება. დიალოგის 

პერსონაჟები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან; 

გ) თითოეულ დიალოგს გააჩნია თავისი გეშტალტი, რომელიც საუ-

ბარში განივრცობა. თავიდან დიალოგის ერთ მხარეს წარმოადგენს 

სოკრატე, რომლის დახასიათებაც ავტორის მხრიდან ხდება ინ-

დივიდუალურად, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სხვა პერ-

სონაჟების განსაზღვრებასაც გვაწვდის პლატონი, აქ უბრალოდ 

იმის თქმა გვსურს, რომ ადრეულ დიალოგებში სოკრატეს გამორ-

ჩეული პოზიცია უკავია, რაც უმთავრესად მის იდეალური სამყა-

როსადმი მიდრეკილებაში გამოიხატება; გვიანდელ დიალოგებში 

საუბრის წამმართველი შეიძლება სხვა ადამიანებიც იყვნენ; 

დ) დიალოგში მხოლოდ ორი მოსაუბრეა. თუმცა პლატონის ზოგიერთ 

დიალოგში შეიმჩნევა მესამე პერსონაჟის შემოსვლაც, რომელიც 

გარკვეულ სექციაში ისევ ერთ მოსაუბრესთან ლაპარაკობს. სამი 

პერსონაჟი დიალოგის წინა პლანზე არასოდესაა. თუმცა ხანდახან 

ისეც ხდება, რომ დიალოგში წარსმოსახულ პერსონაჟთან მიდის 

საუბარი და არა რეალურ მოსაუბრესთან; 

ე) დიალოგის მონაწილეებს, ჩვეულებისამებრ, თემა ბოლომდე არ 

მიჰყავთ, არამედ განიხილავენ ცალკეულ საკითხებს, მიზნებს, 

ამოცანებს. პლატონის ყველა დიალოგს საკუთარი ნიშა გააჩნია, 

სადაც მნიშვნელოვანი თემის გასაღები იმალება1. 

პლატონის დიალოგის სტრუქტურა რთული, ერთგვარად 

ჩახლართული, მაგრამ ძალზედ საინტერესოა. საინტერესოა 

იმდენად, რამდენადაც თხრობის ძაფი არ წყდება, ამბავი თითქოს 

არ მთავრდება. ერთი ამბავი მეორეში გადადის, მეორე - მესამეში 

და ა. შ. როგორც გერჰარდ კრუგერი აღნიშნავს, ეს არის დიალოგი 

მიმდინარე დიალოგის შესახებ (Dialog über den zu erzählenden Dialog)2. 

                                                 
გვ

გვ



 

 

 

დიალოგიური აზროვნება პლატონთან იწყება წინადადე-ბით, 

გრძელდება სხვა წინადადებებით, რომლებიც წინა წი-

ნადადებებს ნათელს ფენენ და ბოლოს ისეთ წინადადებას 

აღწევენ, რომელიც პირველ წინადადებას ახალ შემადგენ-

ლობას აძლევს. ყველა ეს წინადადება დიალოგურ აზროვ-

ნებას ქმნის: ამ წინადადებების გარეშე შეუძლებელია დია-

ლოგური აზროვნება და დიალოგური აზროვნების გარეშე 

შეუძლებელია არსებობდეს წინადადებები1
.  

აზროვნება პლატონთან გაგებულია როგორც ენობრივი აზ-

როვნება. აზროვნება არის სულის საუბარი თავის თავთან; 

როცა ის ფიქრობს, თავის თავს ესაუბრება იმით, რომ კი-თხვას 

სვამს და პასუხობს; რაიმეს ამტკიცებს ან უარყოფს. სულის 

თავის თავთან საუბრის რეზულტატი არის წარ-მოდგენითი 

წინადადება, თუმცა ნათქვამი, მაგრამ «დუმი-ლით ნათქვამი 

წინადადება2.» 

აღსანიშნავია, რომ პლატონი აზროვნებას, როგორც ლოგოსს 

იგებს და ამ ლოგოსს კი, როგორც დიალეგესთაის. დიალო-გი, 

იგივე დიალოგური აზროვნება, პლატონთან ის ფორმაა, 

რომელშიც ვლინდება ხუთი უმნიშვნელოვანესი გვარი 

(მოძრაობა, უძრაობა, იგივეობა, განსხვავებულობა და მყო-ფი), 

მათი წარმოშობა და ურთიერთმიმართება. ამდენად, ამ 

უმნიშვნელოვანესი გვარების ურთიერთკავშირი ბადებს 

აზროვნებას, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა სულის საუ-

ბარი თავის თავთან3.  

                                                 

გვ



 

 

აზროვნება, ისევე როგორც სხვა ძირითადი გვარები, გან-

სხვავებულობის გვარის საშუალებით დანარჩენი გვარებისა-

გან განსხვავებულია, მაგრამ ამავე დროს მათთან მიმართე-

ბაში მყოფი. ამრიგად, დიალოგურმა აზროვნებამ თავისი თავი 

უმნიშვნელოვანეს გვარად დააფუძნა. ამდენად, ძირი-თადი 

გვარები, რომლებიც დიალოგში, როგორც ასეთში, ვლინდება, 

საშუალებას გვაძლევს, გავიაზროთ ისეთი მნიშ-ვნელოვანი 

იდეები, როგორიცაა სიყვარული, სიკეთე და ა.შ. ამრიგად, 

აზროვნება, იგივე დიალოგური აზროვნება, არის 

უნიფიცირება იდეებისა (ძირითადი იდე-ების ჩათვლით), ეს 

არის აქტი, რომელიც დავიწყებულის გახსენებაში 

მდგომარეობს და თან მუდმივად, პროცესუა-ლურად, რადგან 

დიალოგური აზროვნება არ შეიძლება სტატიკურად 

შედგენილი ცოდნით განვსაზღვროთ. 

პლატონს მხოლოდ დიალოგური აზროვნების ჩარჩოებში 

შეეძლო თავისი უმნიშვნელოვანესი გვარების შესახებ თეო-

რიის განვითარება, აზროვნების, რომელიც ამ გვარების ერ-

თმანეთისგან წარმოქმნას შესაძლებელს გახდიდა და ამ 

წარმოქმნის პროცესშიც თავის თავს, როგორც დიალოგურ 

აზროვნებას, საერთოდ მოიპოვებდა. აქედან გამომდინარე-ობს 

მისი შენიშვნა: იდეალური მოცულობების, ანუ გვარე-ბის 

შეკავშირებით ერთმანეთთან ჩვენთვის შეიქმნა ლოგო-სი. ეს 

ლოგოსი აზროვნებასთან თავის იდენტურობაში აღ-ნიშნავს 

დიალოგურ აზროვნებას. 

პლატონის დიალოგები, რომლებიც აზროვნების, როგორც 

ლოგოსის, განვითარებას აჩვენებენ, გახლავთ შემდეგი: კრა-
ტილოსი,  თეეტეტი  და  სოფისტი. საგანი უშუალოდ რომ 

შევიმეცნო, ამიტომ მივმართავ მე logoi-ს, რათა მასში საგ-ნის 

არსი აღმოვაჩინო. ადრეულ დიალოგებში პლატონი სა-

უბრობს შეგრძნებებით შემეცნებაზე, რომლის დროსაც გან-

საკუთრებული მნიშვნელობა ხედვისა და სმენის ორგანოებს 

ენიჭება. მაგრამ როცა მხედველობაში გვაქვს საგნის არსის 

შემეცნება, შესაძლებელია ის დაწყებულ იქნას შეგრძნებე-ბით, 



 

 

 

მაგრამ უმნიშვნელოვანესი მაინც სულისმიერი ქმედე-ბაა. 

პლატონის მიხედვით, მხოლოდ ლოგოსში აჩვენებს თა-ვის 

თავს საგანი, ობიექტი. ამდენად, შემეცნების ფორმა რე-

ალიზდება აზროვნებაში, რომლის ბუნებაც საუბარში - legein - 

მდგომარეობს. ყველა გრძნობადი შემეცნება არაგ-რძნობადით 

რეალიზდება, კერძოდ სულის მიერ ლოგოსის განაზრებით1
.  

ლოგოსის ბუნებას ეხება  თეეტეტის  მეორე და მესამე ნაწი-ლი. 

აქ ვკითხულობთ, რომ აზროვნება - არის 

საუბარი - legein. მნიშვნელოვანი აქ ისაა, რომ პლატონის 

ფილოსოფია კი არ ცდილობს აზროვნება ენისაგან გაათა-

ვისუფლოს, არამედ აზროვნება, როგორც ენა, განავითაროს. 

თეზა იმის შესახებ, რომ აზროვნება არის საუბარი, პლატო-ნის 

შემეცნების თეორიის საყრდენ ქვაკუთხედს წარმოად-გენს. 

ასე გადავიდა პლატონის ნაწარმოებებისათვის დამახასიათე-

ბელი დიალოგური ფორმა მისი ფილოსოფიის ცენტრალუ-რი 

საკითხის - შემეცნების - პრობლემატიკაში. რა არის აზ-

როვნება და როგორ ახორცილებს მას ადამიანი? «აზროვნე-

ბისას ადამიანი სხვას არაფერს აკეთებს თუ არა რომ ეკი-თხება 

და პასუხს სცემს თავადვე თავის თავს2
.»  

აზროვნება არის საუბარი, ეს არის ნათქვამი წინადადება, 

ოღონდ არა სხვის მიმართ და ხმამაღლა, არამედ ჩუმად და 

თავის თავთან. არა მონოლოგური, არამედ აქტიური დია-

ლოგური საუბარი, მტკიცებები და უარყოფები, კითხვები და 

პასუხები, ლოგოსების ერთმანეთში გაცვლა არის აზ-როვნება. 

და ამ აზროვნების შედეგად საბოლოოდ მოვიპო-ვებთ 

წინადადებას ხმის გარეშე, რომელსაც პლატონი ლო-გოსსაც 

უწოდებს3. 
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და მაინც, რას ქმნის პლატონი თავისი დიალოგური ფორ-მით? 

Fდიალოგური ფორმით გადმოცემა პლატონის ფილო-სოფიის 

უმნიშვნელოვანესი მეთოდის დიალექტიკის გაგება-საც 

ნიშნავს. საყურადღებო იქნება ტერმინ დიალექტიკის 

წარმოშობის მიმოხილვა პლატონის თხზულებებთან მიმარ-

თებაში. პლატონის ფილოსოფია განვითარდა სოკრატული 

დიალოგიდან (διαλογοσ), სოკრატეს საუბრიდან (διαλεγεσθαι) 

გამომდინარე, როგორც თვითმყოფადი დიალექტიკა, რო-გორც 

ცოდნის, შემეცნების დიალექტიკური მეთოდი, რომე-ლიც 

თავის ობიექტზე, არსობრივ ყოფნაზე და თავის წინა-

მორბედზე, სიკეთის იდეაზეა მიმართული და ამოწმებს ცოდნის 

შინაარსს, რათა ფენომენთა სფეროში ცოდნით იმოქმედოს1.  

პლატონის დიალოგებში, შეიძლება ითქვას, თვალში საცემია 

სოკრატეს საუბარი, რომელიც შემდეგი მეთოდოლოგიური, 

უფრო სწორად შინაარსობრივი მოტივებით გამოირჩევა:  

1. სოკრატე ცდილობს მოკამათის დარწმუნებას და არა 

გადაბირებას. ეს ელენკტიკური აქტი უშუალოდ არ 

მიიღწევა. ყოველგვარი გულისწყრომის გარეშე საუ-ბარი 

გადააქვთ სხვა დროისთვის იმ აპორეტული გა-

მოსავლით, რომ თუ ერთ დღეს ვერ მოხერხდა, შე-

საძლებელია სხვა დროს უკეთესად მოგვარდეს; 

2. სოკრატეს სტილია ისაუბროს მოკლედ და ლაკონურად; 

სოკრატე თავის საუბრებში თავისივე თეორიას შინაარ-

სობრივად ეწინააღმდეგებოდა. ეს წინააღმდეგობა გამოხატუ-

ლი იყო მაშინ, როცა სოკრატე თანამოსაუბრეების გადარწმუ-

ნებას ცდილობდა იმაში, რომ მათ სინამდვილეში არაფერი 

იცოდნენ. უფრო მეტიც, საუბარში თავად სოკრატე ამბობდა, 

რომ მან მხოლოდ ის იცის, რომ არაფერი იცის. 

სოკრატეს, როგორც არაფრის მცოდნეს, საუბარში უნდა ეცადა, რომ 

მათთვის ცოდნის ინსტანცია გაეცნო, რომლებმაც ცოდნაზე, როგორც 
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ასეთზე, არაფერი იცოდნენ, მაგრამ სოკრატესგან გან-სხვავებით 

სჯეროდათ, რომ ფლობდნენ ცოდნას1.  

პლატონისეული სწავლება ცოდნის შესახებ, რომელიც ანამ-

ნეზისის, მოგონების თეორიის სახითაა წარმოდგენილი ათე-

ნელი ფილოსოფოსის მოძღვრებაში, ადგენს, რომ ერთია გარ-

კვეული, ერთეული საკითხის შესახებ ცოდნა, და მეორეა, 

ცოდნა თავად ყოფნის შესახებ. აღქმას, წარმოდგენას, ასევე 

მათემატიკურ აზროვნებას არ ძალუძთ ყოფნის გაგება, მაშინ 

როცა ყოფნის შესახებ ცოდნა იძლევა საშუალებას, რომ 

ცალკეული მეცნიერებები და მათი შესაბამისი საგნები სა-

ერთოდ არსებობდნენ. როგორაა შესაძლებელი თავად ამ ყოფ-

ნის შემეცნება (ეპისტემე)? პლატონის პასუხი ამ კითხვაზე 

ცალსახაა: ყოფნის შემეცნება დიალექტური ცოდნითაა შესაძ-

ლებელი. ეს დიალექტური ცოდნა ტრანსცენდირებს თავის 

თავსაც კი, ის თავისივე საწყისისკენ მიილტვის, რათა ყოფ-

ნისა და ცოდნის საშუალებით წინ წამოსწიოს სიკეთის იდეა, 

რომელსაც როგორც თავის პრინციპს ისე შეიცნობს. სწორედ 

სიკეთის იდეის საფუძველზე ხდება შესაძლებელი პირველადი 

აღქმისეული, წარმოდგენისეული და აზროვნე-ბისეული 

ცოდნა განხორციელდეს. ცოდნა, როგორც დია-ლექტიკური 

ცოდნა, შეესაბამება არა მარტო ყოფნას, არამედ ცოდნასაც 

საკუთარი თავის შესახებ. უფრო ზუსტად, იგი არის 

შემეცნებისეული გზა გამომდინარე  ყოფნიდან და თავისი 

თავიდან საკუთარი შინაარსისაკენ. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სოკრატესეულ დიალოგში, რომელსაც 

იგი თავის მოწაფეებთან, პოლიტიკოსებთან, ხელოვანებთან 

თუ მეცნიერებთან აწარმოებდა, ამგვარი დიალექტიკიდან 

არაფერი დარჩა. მისი დიალოგი მოკლე კითხვებისა და პასუ-

ხებისაგან შედგება, რომელიც კონკრეტული საკითხის შესახებ 

კონკრეტულ ცოდნაზეა მიმართული. ამ თეზისის დაყენების 

აუცილებლობას შემდეგი გარემოებები გვაძლევს: პირველ 
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რიგში უნდა ითქვას, რომ თუ დიალექტიკური ცოდნა ყოფ-ნის 

შესაბამისია, მაშინ ის ყოფნისაგან განსხვავებული უნდა იყოს. ეს 

განსხვავებულობა პლატონთან თემატიზირებული არასოდეს არის. 

ყოფნა პლატონთან არის თავის თავთან იდენტური მთლია-

ნობა, რომელიც მარადიულობითაც ხასიათდება. გამოდის, 

რომ მოძრაობა ყოფნიდან გადახვევაა, გადასვლაა, რადგან 

მარადიულ, თავის თავთან იდენტურ ყოფნას ეს არ უნდა 

სჭირდებოდეს. მაგრამ როგორც კი ყოფნა შემეცნებული იქ-

ნება, შემეცნებადი ხდება მოძრაობაც, რომელიც არ შეიძ-ლება, 

რომ ყოფნას, მიუხედავად იმისა, რომ იგი უმოძრაოა, აკლდეს. 

ძველი ბერძენი ფილოსოფოსის შემეცნების თეორი-აში 

მოძრაობა, ყოფნისა და უძრაობის მსგავსად, იდეაა.  

რადგანაც ყოფნა ყოველთვის თავის თავთან იდენტურია, 

სახეზეა  აუცილებლობა იმისა, რომ იდენტურობის იდეაზე 

ვისაუბროთ. მხოლოდ მაშინ, როცა იდენტურობის იდეა, 

როგორც იდეა ისე აღიქმება, შეიძლება გამართლდეს ყოფ-ნის 

თავის თავთან საუბარი იდენტურობის შესახებ. 

პლატონის მოღვაწეობის გვიანდელ პერიოდში ნაცადია იმის 

ჩვენება, თუ როგორ შეიძლება დაფუძნდეს ხუთი უმნიშ-

ვნელოვანესი გვარი, როგორც იდეა. როგორც უკვე აღ-

ვნიშნეთ, ეს გვარებია: უძრაობა, მოძრაობა, მყოფი, 

იდენტურობა და განსხვავებულობა. უფრო დაწვრილებით, ეს 

ნიშნავს შემდეგს: პლატონს პირველ რიგში უნდა გვაჩვენოს, 

რომ თითოეული ეს იდეა დანარჩენი იდეებისაგან 

განსხვავდება. თუ ეს ასეა, მაშინ ხუთი უნიშვნელოვანესი 

იდეის/გვარის შესახებ თეორიაში განსხვავებულობის 

გვარი/იდეა განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. განსხვავე-

ბული ყოველთვის განსხვავებულის განსხვავებულია, შესა-

ბამისად, თითოეული იდეა სხვებისაგან განსხვავებულიცაა და 

სხვებთან, დანარჩენებთან დაკავშირებულიც. ამრიგად, 

თითოეული იდეა განსხვავებულობის იდეიდან გამომდი-ნარე 

ყველა სხვა იდეისაგან განსხვავებულია, მაგრამ ამას-თანავე 

მათთან (დანარჩენ იდეებთან) აუცილებლობით დაკავშირებული. 



 

 

 

აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ პლა-ტონთან ყველა იდეა 

თავისი თავის იდენტურია. სოკრა-ტესეული გარეგანი დიალოგი 

შე იცვალა სულის შინაგანი საუბრით თავის თავთან, რადგან 

ცოცხალი აზრის მსვლე-ლობა ყველაზე მეტად დიალოგში 

ცხადდება, როცა სახეზეა წინადადებების, სიტყვების (ლოგოი) 

ურთიერთგაცვლა. თე-ორია სულის საკუთარ თავთან საუბრის 

შესახებ დაწვრი-ლებით და გასაგებად  თეეტეტში  და  სოფისტეშია  

გადმოცე-მული.  

დიალოგში თეეტეტი, როცა პლატონი ცოდნის არსის შესა-ხებ 

საუბრობს, აზროვნების შესახებ ისმის კითხვები. ცოდნა 

პლატონთან აღქმაზე არ არის რედუცირებადი, მაგრამ აღ-ქმა 

ცოდნისთვის აუცილებელია. სული, როგორც იდეა, თა-

ვისთავში აერთიანებს განსხვავებულ და მრავალფეროვან აღ-

ქმებს. სული შემეცნების პროცესში აღქმებს გამოიყენებს რო-

გორც ხელსაწყოებს იმისათვის, რომ აღიქვას ის, რაც აღსაქ-

მელია. ერთმანეთისაგან განსხვავებული და მრავალფეროვანი 

შინაარსის მატარებელი აღქმები შინაარსობრივად ერთიანი და 

მთლიანია. ეს იმას ნიშნავს, რომ სულმა აღქმის ფუნქციასთან 

ერთად მეორე ფუნქციაც - აზროვნება - შეითავსა. ეს უკანას-

კნელი, პლატონის მიხედვით, სულის თვისება კი არაა, არამედ 

შესაძლებლობა იმისა რომ, სულმა რაღაცეები თავისთავად 

გამოიკვლიოს, მოაიაზროს, რაღაცეებს კი სხეულის უნარებით 

ჩაწვდეს. გამოდის, რომ ეს არის შესაძლებლობა, სულისა და 

სხეულის უნარების საშუალებით აღიქვა და იმავდროულად 

მოიაზრო აღქმისეული ტრანსცენდირებული შინაარსები და 

იმანენტურად აქციო იგი. საქმე ეხება არსობრივ ყოფნასა და 

არყოფნას, მსგავსებასა და არამსგავსებას, იგივეობასა და 

განსხვავებულობას, ერთსა და მრავალს, სწორსა და არას-წორს, 

ასევე ლამაზსა და უგვანს, კარგსა და ცუდს.  

ცოდნა ცარიელი აღქმიდან და ცარიელი აზროვნებიდან არ 

მიიღება; საჭიროა უფრო მეტი აზროვნებითი შინაარსები, 

რათა ისინი ცალკეულ აღქმის შთაბეჭდილებებს მივუსადა-

გოთ. ამის მერე ცოდნის სარგებლობაზეც შეიძლება ლაპარა-კი.  



 

 

პლატონისათვის უმნიშვნელოვანესი აზროვნებითი შინაარსე-

ბი, რომლებსაც «განსხვავებულ იგივეობებსაც» უწოდებენ, 

შემდეგია: არსობრივი ყოფნა და არყოფნა, მსგავსება და 

არამსგავსება, იგივეობა და განსხვავებულობა, ერთი და 

მრავალი, მოძრაობა და უძრაობა. 

პლატონისთვის ცოდნა არც მხოლოდ აღქმაა, არც მხოლოდ 

წარმოდგენა და არც მხოლოდ აზროვნება. ცოდნა - ჭეშმა-რიტი 

აზროვნება, წარმოდგენილი ურთიერთქმედითი დია-ლოგის 

სახით, რომელსაც მიმართება თავისივე შინაარსთან აქვს.  

დღეს უკვე საკამათო აღარაა, რომ პლატონი დიალოგში  სო-
ფისტი  თეეტეტში  წარმოდგენილი საკითხების შესახებ აგ-

რძელებს მსჯელობას. სოფისტში  დიალექტიკა დიალოგის 

საშუალებით იხსნება. ეს დიალოგი, როგორც აზროვნება, 

როგორც სულის შინაგანი საუბარი თავის თავთან, არის 

დავალება, რომ მნიშვნელოვანი გვარების ანუ იდეების ერ-

თმანეთისაგან გამომდინარეობა-განვითარების პროცესს მივ-

ყვეთ, რათა ვაჩვენოთ ყოველი გვარი, როგორც თავის თავ-თან 

იდენტური და ამასთანავე განსხვავებულობის ძალით 

ერთმანეთთან აუცილებლობით დაკავშირებულნი. 

პლატონისეული დიალოგური აზროვნების უმთავრესი ამო-

ცანა იმის ჩვენებაში მდგომარეობს, რომ არმყოფი არის. ათე-

ნელი ფილოსოფოსი ამ დებულებას უმნიშვნელოვანესი გვა-

რების განხილვის საფუძველზე ამტკიცებს. რაც შეეხება დებუ-

ლების დამასაბუთებელ არგუმენტებს, ისინი ორი ტიპისაა: 

პირველ რიგში ნაჩვენებია გვარების ერთმანეთისაგან გან-

სხვავებულობა, შემდეგ კი მოძრაობის მაგალითზე წარმოდ-

გენილია გვართა აუცილებელი ურთიერთმიმართების პრო-

ცესი. 

პლატონის მიხედვით, განსხვავებული, რასაც ის არმყოფთან 

აიგივებს, არ არის მყოფის საპირისპირო, არამედ სწორედ 

მხოლოდ მყოფისგან განსხვავებული. აბსოლუტური არმყო-

ფის შესახებ არ შეიძლება რაიმეს თქმა. ხოლო როგორც 



 

 

 

მყოფისგან განსხვავებული, ის მყოფთან მიმართებაშია და 

არის არმყოფი. აქედან დასკვნა: ყოფნა არის გარანტი იმისა, 

რომ არმყოფი არის, ანუ არმყოფი მყოფთან წილნაყარია. 

ამრიგად, თუ განსვავებული სხვა არაფერია თუ არა გან-

სხვავებულის განსხვავებული, მისი თვითიდენტურობა იმა-

შია, რომ (უბრალოდ) სხვაზე მიუთითოს. თუ ეს ასეა, მაშინ 

არც ისაა გასაკვირი, რომ უძრაობა და მოძრაობა ერთმა-

ნეთისაგან სრულიად გამიჯნული კი არაა, არამედ მხოლოდ 

განსხვავებულნი არიან და ამით ერთმანეთთან მიმართე-ბაში 

მყოფიც. ამრიგად, უძრაობას და მოძრაობას, მიუხედა-ვად 

იმისა, რომ განსხვავებულად ყოფნაც შეუძლიათ, ისინი მაინც 

არასდროს არიან ერთმანეთისაგან სრულიად გამიჯ-ნულნი. 

ისევე როგორც თითოეული გვარი სხვა დანარჩენებისაგან გან-

სხვავებულია და ამავდროულად, მათთან მიმართებაში მყოფი, 

დიალოგური აზროვნებაც თავის განსხვავებულობაში დანარ-

ჩენი გვარებისაგან მაინც ამ გვარებთან მიმართებაში მყოფია. 

დიალოგურმა აზროვნებამ თავისი თავი ამრიგად ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს გვარად დააფუძნა. დიალოგური აზროვ-

ნების გარეშე არანაირი ფილოსოფია არ არსებობს. დიალო-

გური აზროვნება სხვა გვარებთან ერთად განვითარდა და 

იმავდროულად ამ გვარებს მისცა საშუალება განვითარე-

ბულიყვნენ. აზროვნება ეს არის გაგებინების პროცესი, წარ-

მოებული შინაარსების შესახებ კითხვა-პასუხის რეჟიმში. 

ზემოთ წარმოდგენილი მსჯელობების საფუძველზე შეგვიძ-

ლია ვთქვათ, რომ პლატონისათის დიალექტიკა, როგორც 

დიალოგური აზროვნება - ეს არის პროცესუალობა და არა 

სტატიკურად შედგენილი ცოდნა: უძრაობა და მოძრაობა 

ერთმანეთისაგან თუმცა განსხვავებულია, მაგრამ სწორედ 

ამიტომ ერთმანეთზე მიმართული; მყოფი და არმყოფი ერ-

თმანეთისაგან თუმცა განსხვავებულია, მაგრამ სწორედ ამი-

ტომ ერთმანეთზე მიმართული; დიალოგური აზროვნება და 

ყველა სხვა დანარჩენი გვარი ერთმანეთისაგან თუმცა გან-

სხვავებულია, მაგრამ სწორედ ამიტომ ერთმანეთზე მიმარ-



 

 

თული. ყველაფერი ეს კი იმიტომაა ამგვარად, რომ განსხვა-

ვებულობა ყოველთვის რელატიურობას გულისხმობს, უფრო 

სწორად, ის სხვას არაფერს გულისხმობს, გარდა მი-

მართებულობისა.  

დიალოგური აზროვნება და წარმოდგენა, შესაბამისად, წარ-

მოსახვა, პლატონის მიხედვით, პრინციპულად განსხვავ-

დებიან ერთმანეთისაგან: დიალოგური აზროვნება საერთოდ 

აზროვნებისათვისაა. რადგან თუ რაიმე მოიაზრება, მოიაზ-

რება ისე, როგორც დიალოგური აზროვნება აზროვნებს. 

თუმცა, უნდა ითქვას, რომ აზროვნება განსხვავებულის  გვარს 

იმგვარად კი არ გულისხმობს, რომ აზროვნებაც თა-ვისი 

თავისგან განსხვავებული უნდა იყოს. პლატონისათვის 

აზროვნება მხოლოდ სხვა უმნიშვნელოვანესი გვარებისა-განაა 

განსხვავებული ისევე, როგორც ეს გვარებია თავის მხრივ 

განსხვავებული აზროვნებისგან. დიალოგური აზროვ-ნება 

თავის თავისაგან განსხვავებული რომ ყოფილიყო, მა-შინ 

პლატონის მონოლოგურ-დიალოგური აზროვნებიდან - სულის 

თავის თავთან საუბრიდან - მხოლოდ დიალოგური აზროვნების 

დიალოგი დარჩებოდა და სხვა არაფერი.  

პლატონისეული დიალოგური აზროვნების განხილვისას ენის 

შესახებ თეორია ის თარგაა, რაზეც დიალოგური აზროვნების 

შესახებ პრობლემატიკების აღმოჩენა და გადაჭრაა შესაძლე-

ბელი. ენა აკინძულია წინადადებებისაგან, რომლებიც თა-

ვისთავთან ან ერთმანეთთან ურთიერთდამოკიდებულებაში 

შეიძლება იქნან განხილულნი. როგორც წინადადებები წარ-

მოიშობიან აზროვნებასთან ერთად, ასევე აზროვნებაც წინა-

დადებებთან ერთად ყალიბდება. დიალოგურ აზროვნებაში 

წინადადებები, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან, 

შინაარსობრივად მაინც ერთმანეთთან არიან მიმართულნი.  

სული იმეცნებს იდეებს, იდეები შემეცნებულნი არიან სუ-ლის 

მიერ, ე. ი. პასიურობა იდეებისთვის არის დამახასია-თებელი 



 

 

 

და აქტიურობა სულისთვის1
. ეს აქტიური სული პლატონის 

დიალოგში მოკლე კითხვებითა და პასუხებით იმეცნებს 

სხვადასხვა გვარებსა თუ იდეებს. ეს ის ფილოსოფი-ური სულია, 

რომლის აქტიურობაც ცნებობრივი პროცესის წარმოებაში 

გამოიხატება. სულის თვისება შემეცნებაა. მისთვის ერთ ადგილას 

გაჩერება გაქვავებას ნიშნავს.  

დიალოგი, რომელსაც მოაზროვნე სული საუბრით აკონსტი-

ტუირებს, უძრაობის, მოძრაობის, მყოფის, მსგავსისა და 

განსხავვებულის გვერდით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გვა-რი 

ან იდეაა. ეს გვარები, როგორც ამას პლატონი არგუმენ-

ტირებულად ავითარებს, ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან, 

მაგრამ იმავდროულად ერთმანეთს მოიცავენ და ერთმანეთ-

თან უცილებელ კორელაციაში იმყოფებიან. შეიძლება ით-ქვას, 

რომ იდეების ეს დიალექტიკა რთულია, მაგრამ არგუ-

მენტირებული2. 

აღორძინების ეპოქის გამოჩენილი ფილოსოფოსის, მარსილიო 

ფიჩინოს სიყვარულის თეორია, როგორც ვიცით, პლატონის ნა-
დიმის თავისებურ ინტერპრეტაციასა და ათენელი გამოჩენი-

ლი მოქალაქეების მიერ წარმოთქმულ თითოეულ სიტყვებზე 

კომენტარს წარმოადგენს. ფიჩინოსეული დიალოგი  წარმოდ-

გენილია გარკვეული იმიტაციის ფორმით, უფრო მეტიც, შე-

იძლება ითქვას, რომ ფიჩინომ პლატონის ნადიმის ყველაზე 

წარმატებული იმიტაცია შემოგვთავაზა. აქვე უნდა აღინიშნოს, 

რომ ფიჩინოსეული კომენტარი, რომელიც პლატონის ტექსტს 

სიტყვა-სიტყვით მისდევს, ფაქტიურად რენესანსის პერიოდის 

მოაზროვნის ფილოსოფიის გლობალური ინტერპრეტაციაა, 

რომელიც ნეოპლატონიკოსებისა და ანტიკური დროის პლა-

ტონიკოსების და განსაკუთრებით, პლოტინისა და პროკლეს, 

წმინდა ავგუსტინესა და დიონისე არეოპაგელის დისკურ-

                                                 

გვ



 

 

სებით უზომოდ გაჯერებულია. პლატონის ნადიმის თარ-

გმანითა და კომენტარით მარსილიო ფიჩინოს დიდი მისიის 

შესრულება უწევს: ქრისტიანული და წარმართული პლატო-

ნიზმის მდიდარი მემკვიდრეობის ბაზაზე მან ხელახლა უნდა 

აღმოაჩინოს და განავითაროს თეზა პლატონის ფილოსოფიის 

აბსოლუტური ჰარმონიულობის შესახებ. აღნიშნული თეზა, 

რომელიც ფიჩინომ ერთის მხრივ, ლათინური დასავლეთის 

მდიდარი ტრადიციებითა და მეორეს მრივ, ბიზანტიური აღ-

მოსავლეთის ძალზე მნიშვნელოვანი ფილოსოფიური გამოც-

დილების საფუძველზე დაამუშავა, განისაზღვრება დებულე-

ბით, რომ პლატონიზმი ისეთივე უნივერსალური ფილოსო-

ფიაა, როგორც ქრისტიანობა.  

რაც უნდა გასაკვირი იყოს, მარსილიო ფიჩინომ ეს მოახერხა. 

ძველი ბერძნული ენის, პლატონური ენის ლათინურ ცნებებსა 

და გამონათქვამებში გადმოტანით, მან ისევე ლამაზად, არ-

გუმენტირებულად და დასაბუთებულად გააჟღერა პლატონის 

ფილოსოფიის უმთავრესი იდეა: სულის დიალოგი საკუთარ 

თავთან. დიალოგის აუცილებელი ელემენტი სიყვარულია, 

პლატონის შემთხვევაში ეს არის თავად ლოგოსის, ფილოსო-

ფიის სიყვარული, ხოლო ფიჩინოსთან სიყვარული ადამიანს 

უპირველესად ღმერთის მიმართ უნდა ჰქონდეს.  

ის, ვინც ღმერთს განეშორება, არაა ჭეშმარიტი ადამიანი იმდენად, 

რამდენადაც განეშორა თავის იდეასა და  ფორმას. ადამიანური სული 

იდეამდე და ფორმამდე მიჰყავს ღვთაებრივ სიყვარულს. ჩვენსავე 

იდეებთან გაერთიანებულნი კი უკვე სრულყოფილი ადამიანები ვიქ-

ნებით. ჩვენ შევძლებთ, რომ საგნებში ღმერთი დავინახოთ იმისთვის, 

რომ შემდეგ ღმერთში შევიყვაროთ ისინი (საგნები). ღმერთში საგ-

ნების სიყვარული დაგვანახებს, რომ სხვა ყველაფერიც ღმერთშია. ამ 

გზით კი მივალთ უმაღლეს საიდუმლოებამდე, რომ ღმერთის სიყ-

ვარულით ჩვენ ჩვენივე თავი შევიყვარეთ ღმერთში1. 

                                                 

გვ



 

 

 

ბიბლიოგრაფია 





 

                                                                                                                                                                           

ენის რაობისა და მნიშვნელობის 

შესახებ ჰეგელის ფილოსოფიაში და მისი

ტრანსფორმაციები საბჭოთა რეალობაში

ნინო როდონაია
 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 
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ენის რაობისა და მნიშვნელობის

შესახებ ჰეგელის ფილოსოფიაში და მისი

ტრანსფორმაციები საბჭოთა რეალობაში

ნინო როდონაია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო



 

 

თეზისები გერმანული იდეალიზმის წარმომადგენელი ჰეგელი მიიჩნევს

რომ ენა როგორც ინტელექტუალობის ქმედება აზროვნებას ეფუძნება ენა

აზროვნებისთვის აუცილებელი კატეგორიაა და თავის მხრივ ის მხოლოდ

აზროვნებასთან კავშირში მოიაზრება ენას გარდა იმისა რომ ის ადამიანის

აზროვნებასთანაა მიმართებაში ასევე მე ს სხვასთან დამაკავშირებელი

ფუნქციაც აქვს შესაბამისად ჰეგელისათვის ენა ყოველთვის რომელიმე ხალ

ხის ენად მოიაზრება

საბჭოთა მარქსისტებმა ჰეგელის ფილოსოფიის სრული გაყალბება და

პოლიტიზება მოახდინეს მათ ჰეგელიანური აზროვნებისა და სინამდვილის

მიმართების მარქსისტული ინტრეპრეტაციის გზით ენას ზედნაშენის ფუნ

ქცია მიანიჭეს საბჭოთა პერიოდის ენათმეცნიერებაში ეს პერიოდი ნიკო

მარის თეორიას უკავშირდება ეს ეპოქა იან წლებში სტალინმა დაასრულა

თუმცა ამას ენათმეცნიერების ან ჰეგელის ფილოსოფიის საბჭოთა იდეოლო

გიისგან განთავისუფლება არ მოჰყოლია

საკვანძო სიტყვები ფილოსოფია ჰეგელი მარქსი საბჭოთა მარქსიზმი მარი

სტალინი ენა

სტატია შედგება ორი ნაწილისგან პირველი ნაწილი ეხება ჰე

გელის განაზრებებს ენის რაობაზე მსჯელობას იმის შესახებ

თუ ზოგადად რა ადგილი და მნიშვნელობა აქვს ენას მის ფი

ლოსოფიურ სისტემაში მეორე ნაწილში განვიხილავ საკითხს

როგორ მოახდინეს საბჭოთა მარქსიზმის ორთოდოქსმა მოაზ

როვნეებმა ჰეგელის ფილოსოფიის მათ შორის ენის შესახებ

მოსაზრებების ტრანსფორმირება და როგორ აღმოჩნდა ჰეგე

ლის ფილოსოფია მარქსისა და საბჭოთა მარქსიზმის მეშვე

ობით საბჭოთა სივრცის კონსტრუირების სამსახურში

ენის ჰეგელისეული გაგებისთვის

გონის ფილოსოფიაში რომელიც წლით თარიღდება ჰე

გელი წერს



 

 

 

ნიშანს და ენას ჩვეულებრივ დანამატის სახით ჩაჩრიან ხოლმე სადმე

ფსიქოლოგიაში ან ლოგიკაში ისე რომ სრულებით არ უფიქრდებიან

მის ადგილს ინტელექტუალობის ქმედებათა სისტემის კონტექსტში

ამ პასაჟიდან ცხადი ხდება ორი მნიშვნელოვანი დეტალი

რომ ჰეგელისთვის ენის როლი უფრო არსებითია ვიდრე ეს

მიაჩნდათ ხოლმე და ამ მნიშვნელობას განაპირობებს ენის

კავშირი ინტელექტუალობის ქმედებებთან ინტელექტუა

ლობა კი კავშირშია აზროვნებასა და გონებასთან ჰეგელი ისე

ვე როგორც გერმანული იდეალიზმის ყველა სხვა წარმომად

გენელი მთელ თავის ფილოსოფიურ სისტემას გონების პრინ

ციპებზე აფუძნებდა გერმანული იდეალიზმის ეს ძირითადი

იდეა სწორედ ჰეგელმა განავითარა ყველაზე სრულყოფილად

გონება ყველა რეალობის ერთიანობაა ის თავისი ფი

ლოსოფიური სისტემით ცდილობს აჩვენოს რომ სინამდვი

ლის ნებისმიერი გამოვლინება მიემართება გონებას იმ აზრით

რომ ის პრინციპულად გონებით მოაზრება თუმცა ჰეგელთან

ცოდნა იმთავითვე მოცემული კი არ არის არამედ მისაღწევია

ჰეგელის მკვლევრებს შორის არ არსებობს ერთიანი აზრი ჰე

გელის ფილოსოფიაში ენის ადგილის შესახებ ამ ადგილის

განსაზღვრის სირთულე ცხადია იმასთანაა დაკავშირებული

რომ ჰეგელს ენის ფილოსოფია ცალკე სფეროდ არ გამოუყვია

როგორც მან ეს ისტორიის ფილოსოფიის ან რელიგიის ფილო

სოფიის შემთხვევაში გააკეთა საქმე ის გახლავთ რომ ჰეგელს

ისევე როგორც უფრო ადრე ლაიბნიცსა და კანტს ენის ფილო

სოფია ჯერ არ ჰქონდა გააზრებული ფილოსოფიის სფეროში

                                                 
 გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი გონის ფილოსოფია თბილისი მეცნიე

რება გვ

გვ



 

 

შემავალ დამოუკიდებელ ნაწილად ამიტომ ჰეგელის მოსაზ

რებები ენის შესახებ მის სხვადასხვა ნაშრომებშია გაფანტული

თუმცა ეს ფრაგმენტულობა ენის განხილვისას არ ნიშნავს

რომ ჰეგელისთვის ენის საკითხი ნაკლებ აქტუალურია

ენის შესახებ ჰეგელი მსჯელობს ჯერ იენის წლების

ლექციებში შემდეგ წელს გამოცემულ გონის ფენომენო

ლოგიაში და ფილოსოფიურ მეცნიერებათა ენციკლოპედიის
მესამე ნაწილში გონის ფილოსოფიაში ამ ნაშრომებიდან ენის

განხილვის თვალსაზრისით ყველაზე არსებითად გონის ფი

ლოსოფია მიიჩნევა შესაბამისად ჩემს სტატიაში ძირითადად

ამ ნაშრომს დავეყრდნობი

სტატიის მიზნებიდან გამომდინარე ჰეგელის ფილოსოფიურ

სისტემაში ენის შესახებ საუბრისას ყურადღებას გავამახვილებ

მხოლოდ ორ საკითხზე

 ენის ადგილი ჰეგელის გონის ფილოსოფიაში

 რა კავშირშია ენა აზროვნებასთან

გონის ფილოსოფიის პირველ ნაწილში ჰეგელი ენის შესახებ

მსჯელობს იმ ადგილას სადაც წარმოსახვიდან მეხ

სიერების გავლით აზროვნებაზე გადასვლა ხდება

ციტატა ჰეგელის ნაშრომიდან

ენას აქ ვიხილავ მხოლოდ მისთვის როგორც ინტელექტუალობის

პროდუქტისათვის საკუთრად დამახასიათებელი გარკვეულობის

მხრივ სახელდობრ იმ გარკვეულობის მხრივ რომ იგი ინტელექ

ტუალობისეულ წარმოდგენებს გარეგან სტიქიაში აცხადებს

ანუ ენა ჰეგელისთვის მნიშვნელოვანია როგორც ინტელექ

ტუალობის ქმედების გამომხატველი გარდა ამისა ჰეგელი

                                                 
 შდრ

გვ

გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი გვ



 

 

 

ენას აზროვნების ფორმად მიიჩნევს და სწორედ ამიტომ ამ ნიშ

ნით განიხილავს მას თავის ფილოსოფიურ სისტემაში უფრო

მეტიც ჰეგელისათვის ის რისი სიტყვით გამოთქმაც შეუძ

ლებელია ფილოსოფიად ვერ იქცევა

ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია რომ განვმარტოთ რას ნიშნავს ინ

ტელექტუალობა და ინტელექტუალობის ქმედება გონის ფი

ლოსოფიის ფსიქოლოგიის ნაწილში ჰეგელი აღწერს გონის

მიერ საკუთარი თავის შემეცნების პროცესს რომელიც სხვა

დასხვა საფეხურს გადის აქ ნაშრომის მხოლოდ იმ ნაწილზე

გავამახვილებ ყურადღებას რომელიც ჰეგელის ფილოსოფიაში

ენის მნიშვნელობის ასახსნელად არის საჭირო ჰეგელი წერს

გონი საქმეს იწყებს თავისივე ყოფიერებით და მიმართება აქვს

მხოლოდ თავისსავე განსაზღვრებებთან საუბარია გონის

წინსვლაზე რომელსაც ჰეგელი განვითარებას უწოდებს გან

ვითარების მიზანი და შიდაარსი თვით გონშივეა მოცემული

და განვითარებით მხოლოდ გონის შიგნით არსებულის სინამ

დვილეში გატანა და კვლავ უკან დაბრუნება ხორციელდება

გონის ეს წინსვლა განვითარებაა რამდენადაც მის არსებობას

ცოდნას თავისთავშივე აქვს თავის შიდაარსად და მიზნად თავის

თავად და თავისთვის განსაზღვრულადყოფნა სხვა სიტყვებით რომ

ვთქვათ შიდაარსად და მიზნად გონებითი აქვს მაშასადამე ამ შიდა

არსისა და მიზნის სინამდვილეში გადაყვანის ქმედება წარმოადგენს

მის მხოლოდ ფორმალურ გადასვლას თავის მანიფესტაციაში და

მასში ამ მანიფესტაციაში კვლავ თავის თავში შემოქცევას

აღმოჩნდება რომ გონის განვითარების გზაზე ინტელექტუა

ლობის ქმედება ჰეგელისთვის გონების პოვნას ნიშნავს და შე

საბამისად ინტელექტუალობის ქმედება გონის წინსვლის

პროცესში მისი გონის შიდაარსის გამოხატვაა

                                                 
გვ

 გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი გვ

გვ



 

 

მის ინტელექტუალობის ქმედებას საქმე აქვს ცარიელ ფორმასთან

გონების პოვნასთან ინტელექტუალობის მიზანია რომ მისი ცნება

მისთვის იყოს სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ იგი ინტელექტუალობა

გონება იყოს თავისთვის რითაც ამასთან ერთადვე მისი შიდაარსიც

მისთვის გონებითი ხდება ეს ქმედება შემეცნებაა

ინტელექტუალობა საგნის გონებით არსს წვდება ამ გზით

ობიექტურ ცოდნას აღწევს და ასე გახდება თავად შემეცნება

ინტელექტუალობა განძარცვავს საგანს შემთხვევითობის ფორმას

სწვდება მის გონებითს ბუნებას ამ გზით ამ უკანასკნელს

სუბიექტურად დაადგენს და ამითვე ამავე დროს პირუკუ

სუბიექტურობას ობიექტური გონებითის ფორმად აყალიბებს ასე

იქცევა იმთავით აბსტრაქტული ფორმალური ცოდნა კონკრეტულ

ჭეშმარიტი შინაარსით შევსებულ მაშასადამე ობიექტურ ცოდნად

ინტელექტუალობა რომ ამ მიზანს მიაღწევს იგი შემეცნებაა

საუბარია იმაზე რომ საკუთარი თავის შემმეცნებელი გონის

საგანს ინტელექტუალობა წარმოადგენს ანუ ინტელექტუალობა

გონის იმ ფორმადდგინდება რომელშიც თვით იგი ინტელექტუალობა

ცვლის საგანს და ამ უკანასკნელის განვითარებით თვით ვითარდება

ჭეშმარიტებისაკენ საგანს რომ გარეგანიდან შინაგანად აქცევს ამით

ინტელექტუალობა თავის თავს იშინაგანებს

და რადგანაც როგორც ვხედავთ ინტელექტუალობა თვითონ

ვეა თავისი თავის საგანი ამიტომ აქ განვითარება ნიშნავს რომ

ინტელექტუალობა თავის თავს იშინაგანებს და შესაბამი

სად გარეგან საგანს აქცევს შინაგანად საბოლოოდ კი ინტე

ლექტუალობა აზროვნებას ემთხვევა ამიტომ

ინტელექტუალობა მცნობელია მან იცის რომ რაც იაზრება ის

არის და რაც არის არის მხოლოდ იმდენად რამდენადაც იგი აზრია

                                                 
გვ

გვ

 გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი გვ

გვ

გვ



 

 

 

შდრ არის თავისთვის ინტელექტუალობის აზროვნება აზ

რთა ქონაა აზრები არიან როგორც მისი შინაარსი და საგანი

მაშასადამე ინტელექტუალობის შინაარსს აზრები წარმოად

გენენ ხოლო მისი არსი აზროვნებაა ენა როგორც ინტელექ

ტუალობის ქმედება ეფუძნება აზროვნებას მაგრამ არა პირი

ქით თუმცა ენა აზროვნებისთვის ძალზე აუცილებელი კატე

გორიაა და თავის მხრივ ის მხოლოდ აზროვნებასთან კავ

შირში განიხილება ეს კავშირი არსებითია ჰეგელთან ენის რა

ობის გასაგებად ენას გარდა იმისა რომ ის ადამიანის აზროვ

ნებასთანაა დაკავშირებული ასევე მე ს სხვა სთან დამაკავ

შირებელი ფუნქციაც აქვს

ამის შესახებ ჰაბერმასი წერს თუმცა ჰეგელი გონის ინტერ

სუბიექტურობის ფარგლებში ეხება მე სა და სხვის დია

ლექტიკას სადაც მე კომუნიკაციაშია არა საკუთარ თავთან

როგორც საკუთარ სხვასთან არამედ მე კომუნიცირებს სხვა

მე სთან როგორც სხვა სთან ჰაბერმასი განაგრძობს ჰე

გელთან

ენა პირველი კატეგორიაა რომლის მეშვეობითაც გონი მოიაზრება არა

როგორც რაღაც შინაგანი არამედ როგორც საშუალება რომელიც არც

შინაგანია და არც გარეგანი მის ენის შიგნით გონი სამყაროს ლო

გოსად გვევლინება და არა მარტოხელა თვითცნობიერების რეფ

ლექსიად

მაშასადამე ენა ჰეგელთან ერთგვარი გამაშუალებელია ინ

დივიდებს შორის ის ისეთ ველს ქმნის რომელშიც ინდივიდის

ცნობიერება საყოველთაო აღიარებას ეძებს ასე ხერხდება ინ

დივიდებს შორის ურთიერთმაღიარებელი ურთიერთობის ჩა

მოყალიბება ენა ერთი მხრივ არის ადამიანსა და აზროვნებას

                                                 
 გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი გვ

 შდრ

გვ



 

 

შორის გამაშუალებელი ფუნქციის მქონე და მეორე მხრივ ენა

მრავალ მე ს აკავშირებს ერთმანეთთან ამგვარად აიხსნება ის

ფაქტი რომ ჰეგელი ენას ყოველთვის რომელიმე ხალხის ენად

იაზრებს ენა არსებობს როგორც მხოლოდ რომელიმე ხალხის

ენა ზუსტად ასევე განსჯა და გონება ენა გონის იდეალურ

არსებობად იქცევა მხოლოდ მაშინ როცა ის რომელიმე ხალხის

ენაა რომელზეც ის აზრს გამოხატავს რაც მისი არსი და

არსებობაა

ამ ეტაპზე მივადექით ჰეგელის ფილოსოფიაში ერთ ერთ ყვე

ლაზე მნიშვნელოვან საკითხს გონებისა და სინამდვილის

ურთიერთმიმართების შესახებ ჰეგელი თავის სამართლის ფი

ლოსოფიაში და ფილოსოფიურ მეცნიერებათა ენციკლოპე

დიის პირველ ნაწილში ლოგიკის მეცნიერებაში წერს ის

რაც გონიერია ნამდვილია და რაც ნამდვილია ის გონიერია

ცხადია ჰეგელი სინამდვილის გონებით გააზრების შესაძ

ლებლობას გულისხმობს და ნაშრომში ლოგიკის მეცნიერება
აზროვნების კანონებზეა საუბარი ჩემი აზრით აქ ერთგვარი

ანალოგია იკვეთება კერძოდ ჰეგელი იმ დაშვებიდან ამოდის

რომ სინამდვილე გონიერია და ამიტომ არის შესაძლებელი

მისი გონებით მოაზრება დიალექტიკური მეთოდი რომელსაც

ჰეგელი ქმნის პირველ რიგში აზროვნებიდან ამოდის ეს და

ზუსტება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება როდესაც

ჰეგელის ფილოსოფიის საბჭოთა ინტერპრეტაციაზე ვსაუბ

რობთ

ენის ჰეგელისეული გაგების ტრანსფორმაციები საბჭოთა რეალობაში

ისე მოხდა რომ ჰეგელის ზემოთმოყვანილი ფრაზა მარქსის

მეშვეობით და საბჭოთა მარქსიზმის ორთოდოქსი წარმომად

                                                 

გვ

 გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი ლოგიკის მეცნიერება თბილისი საბ

ჭოთა საქართველო გვ



 

 

 

გენლების დამსახურებით განსაკუთრებით სიცოცხლისუნა

რიანი აღმოჩნდა საბჭოთა სივრცეში მარქსი კაპიტალში წერს

ჩემი დიალექტიკური მეთოდი თავის საფუძველში არა მარტო გან

სხვავდება ჰეგელის მეთოდისაგან არამედ წარმოადგენს მის პირდა

პირ წინააღმდეგობას ჰეგელისათვის აზროვნების პროცესი რომელ

საც იგი იდეის სახელწოდებით დამოუკიდებელ სუბიექტადაც კი

ხდის არის დემიურგი შემოქმედი სინამდვილისა რომელიც მის

მხოლოდ გარეგან გამოვლინებას შეადგენს ჩემთვის პირიქით იდე

ალური სხვა არაფერია თუ არა მატერიალური ადამიანის თავში გა

დატანილი და მასში გარდაქმნილი

მარქსის მოცემული ციტატა გულისხმობს ჰეგელის ფრაზის

ის რაც გონიერია ნამდვილია და რაც ნამდვილია ის გონი

ერია ერთგვარ გადაბრუნებას თუ ჰეგელისთვის ამოსავალი

გონებაა მარქსისთვის ამოსავალი არის სინამდვილე მატერია

ლური მარქსი მართალია აღიარებდა ჰეგელის დამსახურებას

დიალექტიკური მეთოდის ჩამოყალიბებაში მაგრამ ერთიმნიშ

ვნელოვანი შესწორებით

მისტიფიკაციას რომელიც დიალექტიკამ ჰეგელის ხელში განიცადა

სრულიადაც არ შეუშლია ხელი იმისათვის რომ პირველად სწორედ

ჰეგელმა წარმოგვიდგინა ამომწურავად და შეგნებულად დიალექტი

კის მოძრაობის ზოგადი ფორმები ჰეგელის დიალექტიკა თავდაყირა

დგას საჭიროა იგი გადმოვაყირაოთ რათა მისტიკურ გარსს შიგნით

რაციონალური მარცვალი აღმოვაჩინოთ

მარქსის ნაშრომიდან ამ პასაჟს ხშირად იმოწმებდნენ საბჭოთა

პერიოდში მათ შორის სტალინიც თავის წელს გამოცე

მულ ნაშრომში ისტორიული და დიალექტიკური მატერია

ლიზმის შესახებ ეს ნაშრომი სახელმწიფო იდეოლოგიად და

ოფიციალურ დოქტრინად იქცა ჰეგელის ფილოსოფია უფრო

სწორად მისი დიალექტიკური მეთოდი საბჭოთა ორთოდოქს

მარქსისტთა ხელში ტრანსფორმირდა და გავრცელდა საზო

                                                 
 კარლ მარქსი კაპიტალი ტ საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემ

ლობა გვ



 

 

გადოებრივი ცხოვრების შესწავლაზე საზოგადოების ის

ტორიის შესწავლაზე და დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა

ძნელი გასაგები არ არის თუ რა უდიდესი მნიშვნელობა აქვს დიალექ

ტიკური მეთოდის დებულებათა გავრცელებას საზოგადოებრივი

ცხოვრების შესწავლაზე საზოგადოების ისტორიის შესწავლაზე რა

უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ დებულებათა გამოყენებას საზოგადო

ების ისტორიის მიმართ მათ გამოყენებას პროლეტარიატის პარტიის

პრაქტიკულ მოღვაწეობაში

სტალინი მიიჩნევს რომ ამგვარი მიდგომით საზოგადოების

შესახებ მეცნიერება სიზუსტეს შეიძენს

საბჭოთა ორთოდოქსმა მარქსისტებმა ჰეგელის ფილოსოფი

ური სისტემა განსხვავებით მისი დიალექტიკური მეთოდისა

გან ფუჭ და ნაგავსაყრელზე გადასაგდებ თეორიად მიიჩნიეს

თუმცა ჰეგელის დიალექტიკური მეთოდიც ფეხზე იყო დასა

ყენებელი საბჭოთა ორთოდოქსი მარქსისტებისთვის ეს ნიშ

ნავდა იმას რომ

წარმოების როგორი წესიცა აქვს საზოგადოებას ისეთივეა ძირითა

დად თვით საზოგადოებაც ისეთივეა მისი იდეები და თეორიები პო

ლიტიკური შეხედულებები და დაწესებულებები რანაირიცაა

ადამიანთა ცხოვრება იმნაირივეა მათი აზრები თუ ბუნება ყო

ფიერება მატერიალური სამყარო პირველადია ხოლო ცნობიერება

მეორადი წარმოებული

მაშინ

საზოგადოების მატერიალური ცხოვრება მისი ყოფიერება აგრეთვე

პირველადია მისი სულიერი ცხოვრება კი მეორადი წარმოებული

საზოგადოების მატერიალური ცხოვრება არის ობიექტური რეა

ლობა ადამიანთა ნებისყოფისაგან დამოუკიდებლად არსებული ხო

                                                 
 იოსებ სტალინი დიალექტიკური და ისტორიული მატერიალიზმის შე

სახებ თბილისი სახელგამი პოლიტლიტერატურის სექტორი გვ

გვ

 შდრ გვ

გვ

გვ



 

 

 

ლო საზოგადოების სულიერი ცხოვრება არის ამ ობიექტური რეალო

ბის ასახვა ყოფიერების ასახვა

და ა შ

სტალინი როგორც ვხედავთ ამოსავლად პირველადად და

ობიექტურად მიიჩნევს ბუნებას ყოფიერებას მატერიალურ

სამყაროს ხოლო მეორადად ან წარმოებულად და პირველა

დის ასახვად ცნობიერებას და სულიერ ცხოვრებას ამ კონ

ტექსტში ენა ისევე როგორც ხელოვნება და მეცნიერება მარ

ქსის ტერმინებით თუ ვიტყვით ზედნაშენია ენა რომელიც

ჰეგელის ფილოსოფიაში აზროვნებასთან მყარ მიმართებაშია

საბჭოთა მარქსისტებისთვისაც მეორადი მხოლოდ ზედნაშენი

გახდა ეს ერთგვარი გადანაცვლება სავსებით ლოგიკურად

მოჰყვა გონებისა და სინამდვილისთვის ადგილების გადანაც

ვლებას რომელსაც მარქსი მოითხოვდა

საბჭოთა ხანის ტექსტებში ხშირად გვხვდება მრავალფეროვანი

ვარიაციები იმ მოსაზრებისა რომლის თანახმადაც მატერია

ლურია პირველადი ანუ ბაზისი და სულიერი მხოლოდ მეო

რადი ანუ ზედნაშენი თანაც სულერთია ეს ტექსტები

რომელ სფეროს ეხება ფილოსოფიისა და ბუნების შემსწავ

ლელი მეცნიერების რაიმე საკითხს ხელოვნებას სპორტს თუ

სხვას სტალინის აღნიშნული ნაშრომის ოფიციალურ დოქ

ტრინად აღიარება ხელს უწყობდა კარგად კონტროლირებადი

ცენტრალიზებული და ერთიანი სივრცის შექმნას ამიერიდან

მეცნიერებას ხელოვნებისა და სპორტის დარად ევალებოდა

ჰარმონიაში ყოფილიყო ამ ოფიციალურ დოქტრინასთან საბ

ჭოთა ხელისუფლება აკონტროლებდა სასწავლო პროცესს და

სამეცნიერო სფეროებს იდეოლოგიასთან მათი თანხმობის

თვალსაზრისით შესაბამისად მეცნიერების ნებისმიერი დარ

გი იდეოლოგიზებული და პოლიტიზებული აღმოჩნდა

                                                 



 

 

საბჭოთა სივრცე გაემიჯნა დასავლეთს და ახალი ურთიერთ

დაპირისპირებული ტერმინები შექმნა ბურჟუაზიული ფი

ლოსოფია და საბჭოთა ფილოსოფია ბურჟუაზიული ხე

ლოვნება და საბჭოთა ხელოვნება ადამიანური ქმედების ყვე

ლა სფერო ემსახურებოდა და ექვემდებარებოდა პარტიის მიზ

ნებს თვით ადამიანისა და მისი პირადი მორალური სივრცის

ჩათვლით ხოლო პარტია თავად სახელმწიფო იყო ყველა

სათვის არსებითი გახდა მოწოდება შენ არარა ხარ შენი პარ

ტიაა მნიშვნელოვანი

ამ გარემოებებმა ცხადია ენობრივ პოლიტიკაზეც იმოქმედა

ენა პარტიის მიზნების განხორციელებისთვის ისეთივე ინ

სტრუმენტად იქცა როგორც ყველა სხვა სფერო ერთიანი საბ

ჭოთა ტერიტორიის შექმნის იდეას ბუნებრივად მოჰყვა ამ ტე

რიტორიაზე დასახლებული ადამიანებისთვის საერთო საკო

მუნიკაციო ენის არსებობის იდეაც ცხადია ასეთი ენა მხო

ლოდ რუსული შეიძლებოდა ყოფილიყო და ამიტომაც რუ

სულ ენას საბჭოთა კავშირის შიგნით სულ ცოტა ს

სტატუსი ჰქონდა

ალბათ მნიშვნელოვანია იმის გახსენებაც რომ დოქტრინად

აღიარებული სტალინის ზემომოყვანილი ტექსტი წელს

ქვეყნდება და წლების დიდი ტერორის ან დიდი

წმენდის პერიოდს ემთხვევა ამ პერიოდითვე შეგვიძლია და

ვათარიღოთ ენობრივი რუსიფიკაციის პოლიტიკის განსაკუთ

რებული გაძლიერებაც სკოლებში და უნივერსიტეტებში რუ

სული ენის სწავლების აუცილებლობისა და სახელმწიფო ინ

                                                 
 შდრ

გვ

 შდრ

ნახ ივლისი წ



 

 

 

სტიტუციებში საქმეების რუსულ ენაზე წარმოების აუცილებ

ლობის მოთხოვნა

სტალინის ამ დოქტრინამ დაახლოებით წელი იარსება ამას

თან კავშირში საინტერესოა ცნობილი ენათმეცნიერის ნიკო მა

რის ენობრივი თეორიის ბედი რომელიც ჰარმონიულად ერ

წყმოდა მე საუკუნის პირველი ნახევრის საბჭოთა იდეო

ლოგიას მაგრამ წელს სტალინმავე ის მცდარ თეორიად

გამოაცხადა ეს კარგი მაგალითია იმისა თუ როგორ სიტუა

ციურად ერეოდა განსაზღვრავდა და წყვეტდა ქვეყნის ბელა

დი თავისი მიზნებიდან გამომდინარე წმინდად სამეცნიერო

დისკუსიებს

თავდაპირველად ნიკო მარის თეორია რომელიც ენას ზედნა

შენად მიიჩნევდა და თვლიდა რომ კლასი წარმოადგენს დო

მინანტ კრიტერიუმს ენის განვითარების შეცნობისათვის

საბჭოთა მოხელეებს იდეოლოგიისთვის უსაფრთხოდ მიაჩ

ნდათ ამ თეორიასთან თანხმობაში იყო სტალინის მიერ

წელს პარტიის მეთექვსმეტე ყრილობაზე წარმოთქმული სი

ტყვაც რომლის მიხედვითაც კომუნიზმის დროს ყველა ენა

შეირწყმება და ერთ ენად იქცევა მაშინ მარის თეორია საბჭოთა

ენათმეცნიერებაში ერთადერთ ჭეშმარიტ მეცნიერულ თეორი

ად იყო მიჩნეული

თუმცა ეს ჰარმონია მხოლოდ წლამდე გაგრძელდა ანუ

მანამ სანამ გაზეთ პრავდის ფურცლებზე ცნობილი კამათი არ

დაიწყო მარისტებსა და ანტიმარისტებს შორის ეს საენათმეც

ნიერო დისკუსია ისევ სტალინის წელს გამოქვეყნებული

ტექსტით დასრულდა ენათმეცნიერებაში მარქსიზმის შესახებ

ტექსტში რომელიც არარეალური არშემდგარი და გამოგონი

                                                 
 ეთან პოლოკი სტალინი როგორც მეცნიერების კორიფე იდეოლოგია და

ცოდნა ომის შემდგომ კრებულში სტალინი ძალაუფლება და იდეები

თბილისი გამომცემლობა არტანუჯი გვ



 

 

ლი კითხვა პასუხის ფორმითაა დაწერილი კითხვაზე სწო

რია თუ არა რომ ენა არის ბაზისის ზედნაშენი სტალინი

სრულიად მოულოდნელად პასუხობს არა არ არის სწორი

ამის შემდეგ ტექსტში ვხვდებით ვრცელ მსჯელობას რომ ენა

ინსტრუმენტია

ენა სწორედ იმისათვის არის შექმნილი რომ ემსახურებოდეს

მთელ საზოგადოებას როგორც ადამიანთა ურთიერთობის იარაღი

ენა არ განსხვავდება წარმოების იარაღებისგან ვთქვათ მან

ქანებისგან ენა უშუალოდ არის დაკავშირებული ადამიანის სა

წარმოო საქმიანობასთან

და ა შ

კამათი გაზეთ პრავდის ფურცლებზე ერთ ხანს კიდევ გრძელ

დებოდა მაგრამ ძალიან დაძაბული და უხერხული გახდა

რადგანაც აღარ არსებობდა დისკუსიის გაგრძელების რაიმე

მისაღები მეთოდი მას შემდეგ რაც ოფიციალური დასკვნით

იხურებოდა დისკუსია

სტალინის პოზიცია ერთი შეხედვით უფრო ახლოს დგას ჰე

გელის პოზიციასთან მიუხედავად იმისა რომ ჰეგელს ტერ

მინები ბაზისი და ზედნაშენი საერთოდ არ გამოუყენებია

მაგრამ ამით სტალინს ის კი არ უღიარებია რომ ენა რადგანაც

აზროვნებასთან აქვს მიმართება ამიტომ მასთან ერთად პირვე

ლადია მნიშვნელოვანია არამედ მას როგორც ეს ისტორი

ული რეალიებით უნდა ვივარაუდოთ დასჭირდა მეცნიერებე

ბისთვის ახალი სულის შთაბერვა მისთვის მეორე მსოფლიო

ომის შედეგებითა და ცივი ომის დაწყებით გამოწვეული კრი

ზისის ფონზე ცხადი გახდა საბჭოთა იდეოლოგიის დასუსტება

და ის რომ იდეოლოგია და მეცნიერება აღარ იყვნენ ერთმა

                                                 
 იოსებ სტალინი მარქსიზმის შესახებ ენათმეცნიერებაში თბილისი

გამომცემლობა კომუნისტი გვ

გვ

 ეთან პოლოკი გვ



 

 

 

ნეთთან სასურველ ჰარმონიაში ამიტომ ის პირადად ერეოდა

სამეცნიერო დისკუსიებში იქნებოდა ეს ენათმეცნიერების

ეკონომიკის ბიოლოგიის თუ სხვა სამეცნიერო სფეროები სწო

რედ ამ დროს მოხდა მისი როგორც მეცნიერების კორიფეს

სტატუსის აქტუალიზებაც

გაზეთ პრავდაში მიმდინარე ზემოაღნიშნული დისკუსიის შემ

დეგ ადმინისტრაციულ ცვლილებებში აისახა ახალი აქცენტი

ეროვნული ენების განსაკუთრებით რუსული ენის მნიშვნე

ლობის მიმართ მეცნიერებათა აკადემიის ახალი ენათმეცნიე

რების ინსტიტუტის დირექტორად რუსული ენის სპეციალის

ტი დაინიშნა მისი მოადგილე გახდა რუსული და საეკლესიო

სლავური ენის სპეციალისტი რუსეთის ისტორიის ექსპერტი

გახდა ამ დარგში მთავარი ჟურნალის რედაქტორი და ა შ

ისე ჩანს თითქოს სტალინისთვის გასაგები გახდა ენის მნიშ

ვნელობა სწორედ იმ კუთხით რომ ენას აზროვნებისა და ინ

ტელექტუალობის ქმედებებთან აქვს საქმე მაგრამ ისიც აშკა

რაა რომ მთავარ ენა ინსტრუმენტად ამისთვის მას რუსული

ენა ესახებოდა სტალინი ალბათ ვარაუდობდა რომ საბჭოე

თის უზარმაზარ ტერიტორიაზე ერთი იდოლოგიის გასატა

რებლად უფრო მოხერხებული იქნებოდა ამ ტერიტორიაზე

მცხოვრებ ადამიანებს ერთნაირად ეაზროვნათ ამისთვის კი

მათ ერთ ენაზე უნდა ემეტყველათ სტალინის ეს ჩანაფიქრი

საბჭოთა ხანაში რეალურად განხორციელდა და გარკვეული

თვალსაზრისით ის დღესაც მუშაობს ყოფილი საბჭოთა სივ

რცის მცხოვრებნი უმეტესწილად ძველი თაობის წარმომად

გენლები რომელთაც საბჭოთა სკოლაში უსწავლიათ და რო

მელთათვისაც რუსული პირველი სავალდებულო ენა იყო

                                                 
 შდრ

გვ

 შდრ ეთან პოლოკი გვ



 

 

მშობლიურის შემდეგ ერთმანეთთან დღესაც ძირითადად რუ

სულ ენაზე ურთიერთობენ უნდა ვივარაუდოთ რომ რუსუ

ლის მეშვეობით შეთვისებული იდეოლოგიური კლიშეები

დღესაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ამ ადამიანთა საზოგა

დოებრივ ცნობიერებას პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში

 

ბიბლიოგრაფია

მარქსი კარლ კაპიტალი ტ საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემ

ლობა

პოლოკი ეთან სტალინი როგორც მეცნიერების კორიფე იდეოლოგია და

ცოდნა ომის შემდგომ კრებულში სტალინი ძალაუფლება და იდეები

თბილისი გამომცემლობა არტანუჯი

სტალინი იოსებ დიალექტიკური და ისტორიული მატერიალიზმის შესახებ

თბილისი სახელგამი პოლიტლიტერატურის სექტორი

სტალინი იოსებ მარქსიზმის შესახებ ენათმეცნიერებაში თბილისი გამომ

ცემლობა კომუნისტი

ჰეგელი გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ გონის ფილოსოფია თბილისი მეცნი

ერება

ჰეგელი გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ლოგიკის მეცნიერება თბილისი საბჭო

თა საქართველო

ნახ ივლისი წ
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ESPACES ARTISTIQUES ET 

CULTURELS  

 

მხატვრული და კულტურული 

სივრცეები
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TITRES APPROCHES PAR ÉNIGMES SOLLICITATION 
D’ATTENTION 

APPROCHES NARRATIVES 

Le corps de 
ma mère en 
échange 
d’une épouse. 

Dans votre existence, 
prêtez l’oreille et vous 
comprendrez les dires, 

Et vous comprendrez les 
dires, 

Dans votre existence, 
prêtez l’oreille et vous 
comprendrez les dires. 
(L291-L293) 

Le crâne 
humain et le 
jeune 
serviteur 

Un roi eut un enfant ; / J’en 
fus témoin ; 

Vois-tu, cette enfant qu’il eut 
était une fillette. […] 

Ce roi avait également un 
serviteur auprès de lui, 

Sache-le, ce serviteur, auprès 
de lui, aussi était tout jeune. 
(L493-L498) 

Les trois fils 
orphelins face 
à leur avenir 

Voici votre devinette, 
devins fils de devins,  

Devins, devin, devin, 

Votre devinette, fils de 
devin. […] 

Il y avait une gamine aux 
pieds plantureux […]. 

Devins, devins, devins  

Votre devinette, fils de 
devins. […] 

Une autre personne se leva, 

Neveu de ceux qui habitent 
sur le mont des méchants. 
[…] 

Et il partit épouser cette 
femme quelque part,  

Descendant du mont des 
méchants, il l’épousa, cette  
femme sans peine. (L997-
L1009 

Voici votre devinette, 
devins fils de devins,  

Devins, devin, devin, 

Votre devinette, fils de 
devin. […] 

Il y avait une gamine aux 
pieds plantureux […] 

Devins, devins, devins  

Votre devinette, fils de 
devins. […] 

Une autre personne se 
leva, 

Neveu de ceux qui 
habitent sur le mont des 
méchants. […] 

Et il partit épouser cette 
femme quelque part,  

Descendant du mont des 
méchants, il l’épousa, cette 
femme sans peine. (L997-
L1009) 

Voici votre devinette, devins 
fils de devins,  

Devins, devin, devin, 

Votre devinette, fils de devin. 
[…] 

Il y avait une gamine aux pieds 
plantureux […] 

Devins, devins, devins  

Votre devinette, fils de devins. 
[…] 

Une autre personne se leva, 

Neveu de ceux qui habitent 
sur le mont des méchants. […] 

Et il partit épouser cette 
femme quelque part,  

Descendant du mont des 
méchants, il l’épousa, cette 
femme sans peine. (L997-
L1009) 



TITRES APPROCHES PAR 
ÉNIGMES 

SOLLICITATION 
D’ATTENTION 

APPROCHES NARRATIVES 

Hormis ma 
mère, aucune 
femme n’est 
reconnaissante. 

Patriarches, voici une 
devinette, fils des devins 

Fils de devins, de devins, 
voici votre devinette, fils 
de devins. […] 

Fils de devins, devins, voici 
votre devinette fils de 
devins […] 

Franchement, excepté ma 
mère, les femmes n’ont 
pas de mémoire. […] 

Il y a longtemps très 
longtemps deux jeunes 
gens (de même nom) ;  

Il y a longtemps très 
longtemps deux jeunes 
gens ; (L1743-L1755) 







Formes originales dans la langue cible 
(français)  

En orthographe Toura Caractères API 
(transcription large) 

le bruit de houes des laboureurs : ‘‘gri, gri, gri’’  gìlìgìlì(lê) (L858) [gi  ̯̏ɾȉgi  ̯̏ɾȉ(lé)] 

un bref éclat de rire : Kwɛyɛkɛ kwɛ̀yɛḱɛ(́lé) (L4340) [kwɛ yɛ̋kɛ̋(le̋)] 

aboiements du chien : ‘‘yawihooo, 
yawihooo’’, (C’est cassé) 

yawíîoo-yawíîoo (L5616) [yàwii̋́òòː yàwii̋́òòː] 

les rugissements de la panthère : ‘‘É wrouta, 
É wrouta,’’, (Le chien l’a) 

e wùlù tà (L5605) [èwu ̯̏ɾȕtȁː] 

les hurlements de l’hyène : <douhoo, 
douhooo> (la gourde, la gourde) 

dúoo zɔɔ́ ́yɔ̀ɔ̀n duoo (L5599) [dűòòː zɔ̋ɔ̋ ɲɔ̰̏  ɔ  ̰̏ dùòòː] 

Prières d’incantation : <Bisimilai krábhà, 
krobhà>’ 

bísìmîlàì kálábhákòlòbhà 
(L2753) 

[bis̋ȉmi ̰́̏lȁȉ ka̯̋̏ɾa̋ɓa̋ko ̯̏ɾȍɓȁ] 

<Bhɔɔbhɔ̀ɔ̀ > ‘lisse’ bhɔɔ́b́hɔ̀ɔ̀ (L1161) [ɓɔ̋ɔ̋ɓɔ ɔ ] 

<Dái-dài> ‘de justesse’ dáidàì / dɛídɛ̀ì (L574;1100) [da̋ìdȁȉ] /[dɛ̋ìdɛ ȉ] 

<Gbaàng’ne> bruit et direction d’un fusil tiré 
à bout portant un coup de fusil sur une cible 

gbánŋ́(lé) (L4605) [g͡bȁ̰̋ŋ̋ (g͡bȁ̰̋n̋ne̋)] 

<giá-già> robustesse d’un homme ou un 
homme corpulent 

Gíagìà (L5081 ; 5086) [gia̋̀gȉȁ] 

<kɛkrɛ, kɛkrɛ> (tout) presque, de justesse kɛ̀lɛ̀kɛ̀lɛ̀(lê) [kɛ ̯̏ɾɛ kɛ ̯̏ɾɛ (lé)] 

<kìlìlé attacher fermement kìlí(í)lé / kìlìlê (L4266) [kȉli(̋i)̋le̋] / [ki  ̯̏ɾȉlé] 

<kiakò> brulé entièrement kìàkóó(lé) (L3406) [kȉȁkőő(le̋)] 

<kòng kòng kòng> aller sur la pointe des 
pieds (furtivement) 

kɔ̀ŋ̀kɔ̀ŋ̀(lê) (L614 ; 5255) [kɔ ŋ kɔ ŋ  (kɔ ŋ kɔ n né)] 

<teme teme> (qqch de très fin qui semble 
fragile mais ne l'est pas) 

Téŋ́bhétèŋ̀bhè (L4654 ; 4655) [te̋m̋me̋tȅm mȅ] 

<vaàng’né> : aller à vive allure, d’un trait vânŋ̂lé (L2868 ; 2906) [vȁ̰́ńné] 

<yɛngnɛrɛ> ‘agité sur son siège’, qui paraît 
déséquilibré, instable 

yɛ̀ŋ̀gɛ̀lɛ̀lê  
(L3264) 

[yɛ ŋ gɛ ̯̏ɾɛ lé] 
[yɛ̋ŋ̋gɛ̯̋̏ɾɛ̋yɛ ŋ gɛ ̯̏ɾɛ ] 

<zoòɔn zóònle> qui se suivent en file indienne zɔ̀ɔ̀nzɔ̀ɔ̀nlé (L3028 ; 3029) [zɔ̰̏  ɔ̰̏  zɔ̰̏  ɔ̰̏  lé] 

<dung’né> pieds plantureux (gros) et ses 
mouvements 

duŋlé-gɛ̀ɛ̀n (L1001) [dùǹne̋-gɛ̰̏  ɛ̰̏  ] 

<zozólé> mouvement et acte des oiseaux 
happant ici et là des insectes 

Zóòzólé (L4410) [zőȍzőle̋] 

<kéng’wáá, kéng’wáá> grimper avec peine et 
précaution prise 

keŋwáá keŋwáá (L5637; 5639) [kèŋ̀wa̋a̋ kèŋ̀wa̋a̋] 

<kiàkpà, kiàpkpà> abondance de barbes, 
demarche nonchalante 

kìàkpáá kìàkpáá (L4596; 4726; 
4729) 

[kȉȁk͡pa̋a̋ kȉȁk͡pa̋a̋] 

<kili kili, kâlâ kâlâ> description d’une course 
difficile 

Kìlíkìlíkàlákàlá (L1253) [kȉlik̋ȉlik̋ȁla̋kȁla̋] 

<kpala, kpalà, kpalà> couvert de trace de 
mains, démarche de bébé 

Kpàlákpàlá (L2096 ; 4965) [k͡pȁla̋k͡pȁla̋] 

<kpénge> apparition subite d’une eau limpide Kpèŋ̀éé (L3089 ; 3091) [k͡pȅŋ e̋e̋] 

<léngà, léngà, léngà> mouvement de va-et 
vient d’une chose suspendu à une corde 

lèŋ̀ááá-lèŋ̀ááá-lèŋ̀áá - leŋáá-
leŋàà-lèŋââ (L5659; 5661 

l’éventuelle forme de 
base: [lȅŋ a̋a̋-lȅŋ a̋a̋-lȅŋ a̋a̋] 



<pèng, pèng, pèng, pèng> parcours d’un chien 
flairant tout sur son passage à gauche et à droite  

Pèŋ̀pèŋ̀ (L3457) [pȅm pȅŋ ] 

<sung sung sung> description de la 
démarche silencieuse sans bruit d’un chien 

Sùŋ̀sùŋ̀ (L1181 ; 1190 ; 3451) [sȕŋ sȕŋ ] 

<vèng, vèng, vèng> qui est perturbé(e) et 
essaie de se retenir de pleurer 

vèŋ̀vèŋ̀(lê) (L3918) [vȅɱ vȅŋ  (vȅɱ vȅn né)] 

<wɛ̀n-wɛ̀nle> exiger la spontanéité, la hâte wɛ̀ɛ̀nwɛ̀ɛ̀nlê (L3248) [w̰̏ ɛ̰̏  ɛ̰̏  w̰̏ ɛ̰̏  ɛ̰̏  lé] 

<zai, zai, zai, zai > Premiers pas difficiles et 
titubants d’un enfant 

zàìzàì(lê) (L4975) [zȁȉzȁȉ(lé)] 

ɛ ɛ







TITRES CONCLUSION 
CRUCIVERBISTE 
(EN QUESTION OU Á 
FORMULER) 

CONCLUSION FERMÉE OU 
D’AUTORITÉ (EXPLICITE) 

CONCLUSION 
PROVERBIALE OU 
POLYVALENTE 

Le corps de ma 
mère en 
échange d’une 
épouse 

Lui auriez-vous remis la 
dépouille séchée de votre 
mère ou 
Auriez-vous préféré 
renoncer à la jeune 
demoiselle dorée ? […] 
Voilà ce que j’ai à vous 
exposer 
Les masques m’en sont 
témoins,  
Le neveu des habitants du 
mont des méchants, c’est 
moi (qui l’ai dit). […]! (L482-
L485) 

Le crâne 
humain et le 
jeune serviteur 

Oui, vous qui voudrez 
épouser une femme, 
Le bonheur ne surgit jamais, 
jamais, miraculeusement, 
Pénible, pénible […], il est 
toujours d’abord souillé par 
la peine. 
(L903-L905) 

Les trois fils 
orphelins face 
à leur avenir 

Neveu de ceux qui occupent 
le faîte du mont Youa ; 
Ils en restèrent là, admettant 
sans autre alternative que 
celle d’accepter leur échec. 
Les choses en restèrent là 
définitivement […] 
Jusqu’aujourd’hui ; 
Toutes les mains ne 
parviennent pas à retenir une 
femme. […] 
C’est ce que j’ai à dire, 
sachez-le. 
Les masques m’en sont 
témoins. 
Neveu de ceux qui occupent 
le faîte du mont Youa. […] 
(L1634-L1641) 

Neveu de ceux qui 
occupent le faîte du mont 
Youa ; 
Ils en restèrent là, 
admettant sans autre 
alternative que celle 
d’accepter leur échec. 
Les choses en restèrent là 
définitivement […] 
Jusqu’aujourd’hui ; 
Toutes les mains ne 
parviennent pas à retenir 
une femme. […] 
C’est ce que j’ai à dire, 
sachez-le. 
Les masques m’en sont 
témoins. 
Neveu de ceux qui 
occupent le faîte du mont 
Youa.[…] 
(L1634-L1641) 

Hormis ma 
mère, aucune 
femme n’est 
reconnaissante 

C’est ce que j’ai à dire afin 
que l’on le sache,  

Hormis ma mère, aucune 
femme n’est 
reconnaissante 
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- 

მუდამ გახსოვდეს ეს

ჩემი მეტალის ხახა იტყვის არევ დარევით

მოკვდავო გიჟო წამი არის ის მინარევი

რომელშიც ალბათ ოქროს ნამცეცს იპოვნი ერთ ორს

                                                 



 

 

- 

და მე არ ვიცი სად იპოვის მისტიურ საზრდოს

ნაზი ყვავილი სათუთი და სრულიად მარტო

საფლავად ქცეულ დედამიწის უცხო სტუმარი

                                                 



  

 

 

იქნებ ახალმა ყვავილებმა ასე რომ ვნატრობ

აქ გადარეცხილ მიწის გულში იპოვონ საზრდო

საზრდო ციური რაც მისცემს მათ არსობის ძალას

                                                 



 

 

→

ɛ ʁɛ

 

 →

 →

                                                 

https://fr.wiktionary.org/wiki/magister
https://fr.wiktionary.org/wiki/maitre
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
https://fr.wiktionary.org/wiki/maitre
https://fr.wiktionary.org/wiki/domine
https://fr.wiktionary.org/wiki/dirige
https://fr.wiktionary.org/wiki/poss%C3%A8de
https://fr.wiktionary.org/wiki/enseigne
https://fr.wiktionary.org/wiki/professeure
https://fr.wiktionary.org/wiki/institutrice
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9cole
https://fr.wiktionary.org/wiki/primaire
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#F
https://fr.wiktionary.org/wiki/amant
https://fr.wiktionary.org/wiki/partenaire
https://fr.wiktionary.org/wiki/sexuel
https://fr.wiktionary.org/wiki/dehors
https://fr.wiktionary.org/wiki/dulcin%C3%A9e


  

 

 

ჩემო კარგო შენ ხომ ცა ხარ მტრედისფერად რომ ბრჭყვიალებს

ჩემს გულში კი კაეშანის იალქანი დაფრიალებს

და მომსკდარი სევდის ზვირთი მწუხარებით მიმქრალ ტუჩებს

ნაღვლით ისე დაჰქათქათებს როგორც ნისლი თოვლიან მთებს

აგერ დადგა დრო როცა რხევით საკუთარ ღერზე

ყველა ფოთოლი იორთქლება ვით საკმეველი

ჰაერში ხმები ნარდიონი გაურკვეველი

სევდის ვალსი და მიბნედილი ტრიალი სერზე

                                                 



 

 

                                                                                                           



  

 

 

წინ მიმიძღვიან სხივიანი თვალები ჩუმად

რომელთაც ალბათ ანგელოზი მუხტავს ანაზდად

მიდიან ძმები ღვთიურები მიხმობენ ძმურად

მათი ციმციმი ჩემ თვალებში კრთება ალმასად

თან მარიდებენ ყველა მახეს და მკრეხელობას

მშვენიერების მინათებენ გზებს ნაბიჯ ნაბიჯ

მე ამ თვალების ერთგულებას ვიხდი ხელობად

ჩემი არსება ამ ჩირაღდნის კვალდაკვალ დადის

ოი თვალებო მისტიური სინათლით ბრწყინავთ

იმ სანთელივით ჯიუტად რომ დღისით იწვება
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https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%94%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82#grc


 

 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

 



 

 



 

                                                                                                                                                                           



 

 

                                                 





 

 

 

                                                 

 



 

 

                                                 



 

 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

 

                                                 



 

 

                                                 



 

 

 



 

 





 

 

 



 

 

                                                 



 

 

 



 

 






	00_1_AVANT
	00_2_TABLE_Final
	00_3_Préface
	Préface – De l’histoire, de la philosophie et de l’ancrage culturel des langues

	01_1_Partie I
	01_2_Andersen_Andrew_Final
	The Shrinking of Georgian Ethno-cultural Territory During the Last 200 Years: Reasons, Consequences and Possible Ways of Prevention

	02_1_Papaskiri_Zurab_Final_fr.
	Le catholicosat d’« Abkhazie » et son statut historico-juridique
	«აფხაზეთის» საკათოლიკოსო და მისი ისტორიულ-სამართლებრივი სტატუსი
	La falsification du passé de la Géorgie/Abkhazie a joué un grand rôle dans la destruction de la fraternité et de l’unité historique géorgiennes-abkhazes. En effet, la falsification de la vérité historique a toujours été une des armes de l’arsenal idéo...
	Conclusion

	02_2_Papaskiri_Zurab_Final_géor.
	Le catholicosat d’« Abkhazie » et son statut historico-juridique
	«აფხაზეთის» საკათოლიკოსო და მისი ისტორიულ-სამართლებრივი სტატუსი

	03_Lessan Pezechki_Homa_et_Balivet_Miche_Final_20
	Byzance, Iran, Turquie : opposition politique et échanges lexicaux
	Résumé : L'Histoire médiévale et moderne montre d’une manière évidente les oppositions constantes entre les mondes iranien, turc et byzantin : conquête turque de l’Anatolie (11e- 15e s.), affrontement entre les Ottomans et Safavides (16e s.), attaques...
	Mots-clés : Byzance; Iran; Turquie; histoire relationnelle; échange linguistique
	Le territoire comme zone d’échange linguistique
	Les échanges linguistiques : une matière protéiforme
	Trois peuples concurrents
	Un cas exemplaire de mélange culturel : aux origines des derviches tourneurs
	Des souverains bi- ou tri-culturels
	Des échanges de titulatures
	Territoires et échanges toponymiques
	Vers une typologie des échanges lexicaux
	Deux cas extrêmes : le voyage lexical du caméléon grec et du pošt persan
	Nourriture sans frontière
	Du mobilier aux instruments de musique en passant par les légumes et les fruits!
	Rapports humains et concepts intellectuels
	La perméabilité interlinguistique, géorgien compris
	En guise de conclusion


	04_1_Bukhrashvili_Paata_Final_fr.
	04_2_Bukhrashvili_Paata_Final_géor.
	05_Javakhishvili_Manana_Final
	06_Dédéyan_Gérard_Final
	07_Ouzounian_Agnès_Final
	09_1_Lashkhia_Maka_Final.eng.
	09_2_Lashkhia_Maka_Final.géor.
	10_1_Rodonaia_Nino_Final_eng.
	10_2_Rodonaia_Nino_Final_géor.
	11_1_Partie II
	11_2_Lohka_Eileen_Final
	12_Dokhtourichvili_Mzaro_Final
	13_Mamatsashvili_atinati_Final
	14_Ouattara_Basile
	15_Baraké_Rima_Final
	16_Acerenza_Gerardo_Final
	17_Guéladzé_Sibylle_Final
	18_Breahna_Irina_Final
	19_Belly_Marlène_Final
	20_Guillorel_Éva_Final

