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საკვანძო სიტყვები: VI საუკუნე, ქართლი, პოლიტიკური პროცესები.
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ფარსმანის ძე (VI საუკუნის 30-იანი წლებიდან) ირანელებთან
ბრძოლისას დაიღუპა.
ქართლში მეფობის გაუქმების შემდეგ ირანის შაჰმა ქართველ
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რითაც მათი ერთგულება იყიდა. ამრიგად, ქართლი ირანის ერთერთ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულად – შახრად იქცა, რომელიც არმენიის, ალბანეთის და ადარბადაგანის შახრებთან ერთად, შედიოდა „კავკასიის ქუსტაკში“ და მას ირანელი მოხელე მარზპანი განაგებდა. ხოლო ქართლის ადგილობრივი ხელისუფალნი კათალიკოსთან ერთად იყვნენ: „მთავარნი ქართლისანი“, გრიგოლ „ქართლისა მამასახლისი“, არშუშა „ქართლისა პიტიახში“ და „სხუანი სეფეწულნი“, რომელთა სათხოვარს მარზპანი მუდამ ასრულებდა.
ქართლის მთავარნი, მ. ბახტაძის სამართლიანი შენიშვნით, არიან ყოფილი ერისთავები, რომელთაც ირანის შაჰის შემწეობით,
საერისთავო „ქვეყნები“ მამულებად აქციეს და გამთავრდნენ. რაც
შეხება ქართლის მამასახლის გრიგოლს, ვიზიარებთ ა. ბოგვერა11

ძის მოსაზრებას, რომ ის ყოფილი სამეფო სახლის, სამეფო დომენის გამგებელი და ამავე საგვარეულოს უფროსი წევრი ანუ მამა
სახლისა (სახლის მამა) იყო. რადგან „მოკვდა მეფე ბაკურ და
დარჩეს შვილნი მისნი წურილნი, და ვერ იპყრობდეს მეფობას“. ამასთან, ჩვენი მხრივ, გვინდა დავამატოთ, რომ გრიგოლი რევიანთა შტოს წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო (ჩვენი მოკრძალებული აზრით, რევიანთა რამდენიმე შტო არსებობდა, რომელთაგან აშკარად იკვეთებიან ჯუანშერიანები და, ალბათ, გრიგოლისძენიც?, რომელ საგვარეულოსაც შესაძლოა ეკუთვნოდეს აგრეთვე IX ს. დამდეგის მოღვაწე – კახეთის მთავარი გრიგოლიც – გ.
ლ.) და შთამომავალი გვგონია იმ გრიგოლ რევიანისა, რომელიც
ვახტანგ მეფის დროს თავის უფროს ძმა მირიანთან ერთად კუხეთის საერისთავოს ფლობდა და რუსთავის ციხე-ქალაქს განაგებდა. ხოლო ქართლის პიტიახში არშუშა, აშკარად ქვემო ქართლის პიტიახშთა სახლის წარმომადგენელია (შესაძლოა ვარსქენისა და შუშანიკის შვილიშვილი – გ. ლ.), ფეროზიანთა გვარიდან.
რაც შეეხებათ სეფეწულებს, ჩვენ სრულიად ვიზიარებთ ამ სოციალური ტერმინის, ზ. ალექსიძისეულ განმარტებას, რომ ისინი სამეფო მიწების ანუ მეფის დომენის გამგენი და მეფის მსახურნი
იყვნენ, ხოლო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სეფეწულებს უკვე
წვრილ მემამულეებად (აზნაურები) მივიჩნევთ, რასაც მათ ირანის
შაჰის გულუხვობით მიაღწიეს და უბრალოდ მათი და ერისთავების ანუ უკვე მთავრებისგან გასარჩევად მათ კვლავ სეფეწულნი
ეწოდებათ. ირანის შაჰის სწორედ ამ პრივილეგიების წყალობით,
ფარსმან სხუაჲსა და ბაკურის დროინდელი პრობიზანტიური
ქართლი სრულად მოექცა ირანის გავლენის ქვეშ და მთელი დიდი
ომიანობის დროს, ერთხელაც კი არ აჯანყებულან გამთავრებული
ერისთავნი. ერთადერთი წინააღმდეგობის გამწევი ქართული
ეკლესია ჩანს, ისიც ძირითადად ფარსმანის მეფობაში ბიზანტიიდან მოსული ასირიელი მამები და მათი თანამოაზრენი.
562 წელს ქალაქ დარაში დადებული 50-წლიანი ზავით შეწყდა
საბრძოლო მოქმედებები ბიზანტია-ირანს შორის და დასრულდა
დიდი ომი ეგრისში, თუმცა სვანეთის კუთვნილება კვლავ დიდ
მღელვარებას იწვევდა და ბიზანტიელები ჯერ სამეფო ჯარების
სარდალ პეტრეს მეშვეობით ითხოვდნენ მის უკუმოცემას ეგრისისათვის, ხოლო შემდეგ იუსტინე II-ის (565-578 წწ.) გამეფებისთა12

ნავე იოანე კომენციოლეს პირით განაახლეს კამათი სვანეთზე,
რამაც ბიზანტიისათვის უშედეგოდ ჩაიარა, თუმცა კეისარი ამას
ვერაფრით ურიგდებოდა და გამალებული სამზადისი დაიწყო ირანთან ომის გასაახლებლად, ამიტომ კავკასიის მთებს გადაღმა
მოსახლე თურქული მოდგმის ხალხებსაც კი დაუკავშირდა. VII საუკუნეში მოღვაწე ისტორიკოსის აბატ იოანე ბიკლარელის ცნობით, 567 წელს „სომეხთა და იბერთა ტომები, რომლებმაც ქრის-

ტეს სარწმუნოება მოციქულთა ქადაგებით მიიღეს, მაშინ როდესაც ირანის მეფე ხოსრო კერპთაყვანისმცემლობას ავრცელებდა,
მას გადაუდგნენ და თავის პროვინციებითურთ რომს შეუერთდნენ და ხოსროს ურწმუნოებას არ დამორჩილდნენ. ამან გამოიწვია რომაელებსა და ირანელებს შორის სამშვიდობო ხელშეკრულების დარღვევა“.
ქართულ და სომხურ ისტორიოგრაფიაში მიჩნეულია, რომ კავკასიის ხალხების აჯანყება ირანის წინააღმდეგ მოხდა 571 წელს,
მაგრამ ეს იყო აჯანყების კულმინაცია, როცა სომეხი მემატიანის,
სტეფანოს ტარონაცის (ასოღიკი) ცნობით, სომეხმა მთავრებმა
ვარდან მამიკონიანის მეთაურობით 30 მარტს ქალაქი დვინი აიღეს. ამის შემდეგ აჯანყებულებს მნიშვნელოვანი შედეგებისათვის
აღარც მიუღწევიათ მაშინ, როცა კავკასიელების ამ აჯანყებას ირანელთა წინააღმდეგ თავისი წინამძღვრები და მიმდინარეობა გააჩნდა, რაც გამოიხატებოდა ირანელთა ტერორის გაძლიერებაში
ომის შემდეგ და საპასუხოდ, ასაჯანყებლად კავკასიელების გამალებულ მზადებაში. ვგონებთ, მართალი უნდა იყოს იოანე ბიკლარელის დათარიღება და 567 წელს უნდა მოეკლათ სომხებს ირანელი მარზპანი სურენი, რის შემდეგაც ისინი ბიზანტიის იმპერატორს დაუკავშირდნენ. ქართველებიც სწორედ ამავე პერიოდში
უნდა აჯანყებულიყვნენ ირანის წინააღმდეგ: „შეითქუნეს ყოველნი ერისთავნი ქართლისანი, ზემონი და ქუემონი...“ და „ნელად-რე

შეკრბა ქართლი. და განაჩინეს ერის-თავად გუარამ და მერმე –
კურაპალატად-ცა“. ასე რომ, მთავრებმა თავად „განაჩინეს“ ანუ
აირჩიეს ერისმთავარი, „პირველი თანასწორთა შორის“. სწორედ
ქართლის დიდგვაროვნებმა ითხოვეს კეისრისაგან გუარამ/გურგენი მეფედ, როგორც სამეფო სახლის ნათესავი, იმ პირობით,
რომ საერისთავო მამულები დარჩებოდათ მემკვიდრეობით,
როგორც თავის დროზე შაჰმა დაუმტკიცათ, რაც კეისარმა
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აღასრულა და იბერიის მეფედ (კურაპალატად) დაადგინა (დაახ.
569 წლის შემდეგ) მათივე კანდიდატი, კლარჯეთისა და ჯავახეთის მთავარი გუარამ/გურგენ ბივრიტიან/ბარბატიონ/ბაგრატიონი, რომელიც შთამომავალი იყო ვახტანგ გორგასლისა (ქალის
ხაზით). სწორედ გუარამის ოჯახის წევრებმა ასამ და ვარაზვარად
ბაგრატიონებმა მოკლეს ქართლის ირანელი მარზპანი ვეზანი,
რითაც დაიწყო ქართლის ეს აჯანყება.
ამრიგად, ქართლის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას თითქმის ყოველთვის განსაზღვრავდა საერთაშორისო ფაქტორი, რადგან საქართველო და ზოგადად კავკასია მდებარეობს მეტად
სტრატეგიულ გეოგრაფიულ არეალში, ამიტომ მისი დაუფლება,
აღმოსავლეთისა თუ დასავლეთის იმპერიებისათვის პირველი
რიგის პრიორიტეტს წარმოადგენდა. სწორედ ეს განსაზღვრავდა
მათ პოლიტიკურ შემწყნარებლობასა და პრივილეგიების მინიჭებასა ან აგრესიასა და ტერორს.

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის კირიონ
II-ის მკვლელობის მიზეზები
ანა დოლიძე
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
ისტორიის მაგისტრი
საკვანძო სიტყვები: პატრიარქის სამეცნიერო მოღვაწეობა, ღვაწლი
ავტოკეფალიის
აღდგენისათვის,
ეკლესიის
გაძლიერებისათვის;
ოპონენტების დამოკიდებულება, პატრიარქის დევნა.

XIX საუკუნის დასასრულიდან საქართველოში იწყება აქტიური ბრძოლა სახელმწიფოებრივი და საეკლესიო დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის. ამ პროცესის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი კირიონ მეორეა, რომელიც სასულიერო აკადემიის დასრულების შემდეგ
იწყებს აქტიურ ეროვნულ საქმიანობას: აარსებს სამრევლო
სკოლებს და უქმნის მათ წიგნთსაცავებსა და ბიბლიოთეკებს,
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ქართულ და რუსულ ჟურნალ-გაზეთებში აქვეყნებს წერილებს
საქართველოს ისტორიაზე, საქართველოს ეკლესიის ისტორიაზე,
ეთნოგრაფიაზე, ნუმიზმატიკაზე, ხუროთმოძღვრებაზე, ქართულ
ლიტერატურაზე, ხალხურ ზეპირსიტყვიერებასა და საღვთისმეტყველო საკითხებზე; როგორც მოსკოვის არქეოლოგიის საზოგადოების წევრი აღწერს და აქვეყნებს ლიახვის ხეობის ისტორიულ
ძეგლებს; ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ
საზოგადოებასა და საქართველოს საეკლესიო მუზეუმს გადასცემს უცნობ ხელნაწერებს, საღვთისმსახურო წიგნებსა და
საეკლესიო ლიტერატურას. ალავერდელ ეპისკოპოსად კურთხევის შემდეგ ვრცელი მოხსენებითი ბარათით მიმართავს საქართველოს ეგზარქოსს და მოითხოვს სომხებისაგან უკანონოდ
მიტაცებული ქართული ეკლესიების დაბრუნებას თბილისში,
გორში, თელავსა და დუშეთში.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, რუსეთის მთავრობა და
საქართველოს საეგზარქოსო ხედავს იმ საფრთხეს, რომელიც
მისი მოღვაწეობიდან მომდინარეობს და იწყებს ეპისკოპოს
კირიონის დევნა-შევიწროებას: 1901 წელს მას ნიშნავენ გორის
ეპისკოპოსად, 1902 წელს გადაყავთ კამენეც-პოდოლსკის ეპარქიაში, 1903 წელს – ხერსონში, 1904 წელს – ორიოლში, 1905
წელს – სოხუმში. აქ იგი დიდ მუშაობას იწყებს ქართული
ეკლესია-მონასტრების აღდგენისათვის და აფხაზთა გაქართველების მცდელობის ბრალდებით გადაყავთ კოვნოს ეპარქიაში.
1906-1907 წლებში იგი აღწერს მოსკოვის დონის მონასტერში
დაკრძალულ ქართველთა საფლავების ეპიტაფიებს და კერძო
პირებისაგან ყიდულობს ბატონიშვილთა წერილებს.
1908 წელს ეპისკოპოს კირიონს მღვდელმთავრის წოდებას
ართმევენ, აპატიმრებენ და საპატიმროშიც განსაკუთრებული
მეთვალყურეობის ქვეშ ჰყავთ, შემდეგ კი თბილისში მოკლულ
ეგზარქოს ნიკონის მკვლელობის ორგანიზებაში სდებენ ბრალს,
რისი მიზეზიცაა ეპისკოპოს კირიონის უდიდესი ღვაწლი
საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის საქმეში:
პეტერბურგში გამართულ საეკლესიო კრებაზე იგი კითხულობს
მოხსენებებს, სადაც ქართულ, ბერძნულ, სირიულსა და არაბულ
წყაროებზე, მსოფლიო საეკლესიო კრებების დადგენილებებსა და
მოციქულთა კანონებზე დაყრდნობით ასაბუთებს, რომ საქარ15

თველოს ეკლესია ავტოკეფალურია და ეს უფლება უნდა
დაუბრუნდეს, რადგან: „ეკლესიური მონობა ყველა მონობაზე
უარესია და დაბეჩავებული ქართველთათვის ერთადერთი ხსნა
მხოლოდ მათი ეკლესიის ავტოკეფალიაა.“ ამით მღვდელმთავრის
დევნა-შევიწროება განსაკუთრებით ძლიერდება და მას სამშობლოში დაბრუნების უფლებასაც არ აძლევენ.
1917 წელს ქართველ მოღვაწეებს ეპისკოპოსი კირიონი
საქართველოში ჩამოჰყავთ და პატრიარქად კურთხევის შემდეგ
იგი ქმნის ძლიერ საკათალიკოსო საბჭოს და იწყებს აქტიურ
მუშაობას ავტოკეფალიის საერთაშორისო აღიარებისათვის,
გაძარცვულ-გაპარტახებული ეკლესიის ქონების შეგროვებისათვის, ეპარქიების აღდგენა-მოწესრიგებისათვის, ქართული
სასულიერო სასწავლებლის დაარსებისათვის და ა. შ., რასაც
ხედავენ მისი ოპონენტებიც – საქართველოსა და საქართველოს
ეკლესიის მტრები, რის გამოც ისინი 1918 წლის 27 ივნისს კლავენ
კათოლიკოს-პატრიარქს. იგი ინაცვლებს ზეციურ საქართველოში
და ამიერიდან დაუბრკოლებლად იღვწის თავისი სამწყსოს
გაძლიერებისათვის.

ქართველთა და ყივჩაღთა სამხედრო-პოლიტიკური
ურთიერთობები XII-XIV საუკუნეებში
ნინო კაკალაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი

საკვანძო სიტყვები: ყივჩაღები, დავით აღმაშენებელი, ყუბასარი,
გიორგი III, ქართველთა და ყივჩაღთა დაპირისპირება

ქართველთა და ყივჩაღთა სამხედრო-პოლიტიკური ურთიერთობები მოიცავს XII-XIV საუკუნეებს. ეს ურთიერთობები
მოიცავს როგორც საერთო სამხედრო კამპანიებს, ისე ურთიერთბრძოლის მომენტებს. ჩვენი მიზანია, საისტორიო წყაროებზე
დაყრდნობით განვიხილოთ ქართველთა და ყივჩაღთა ურთიერთობები სამხედრო სფეროში.
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მას შემდეგ, რაც დავით აღმაშენებელმა 1118 წელს ყივჩაღები
ჩამოასახლა საქართველოში, ისინი აქტიურად მონაწილეობენ
დავითის მიერ წარმოებულ სამხედრო კამპანიებში, რომლებიც
მოიცავს როგორც მარბიელ რეიდებს, ისე გენერალურ ბრძოლებსაც. ყივჩაღები მონაწილეოდნენ დიდგორის ბრძოლაში.
აგრეთვე, ისინი არბევდნენ მეზობელ თურქულ სახელმწიფოებს,
რაც მათთვის ცხოვრების ჩვეული წესი იყო.
ყივჩაღები კვლავ აქტიურად ჩნდებიან გიორგი III მეფობის
დროს. ამ პერიოდში სამეფო კარზე დაწინაურდა ნაყივჩაღარი
ყუბასარი, რომელსაც ამირსპასალარის თანამდებობა ეკავა.
გიორგი მეფის სამსახურში არიან არა მარტო საქართველოში
მყოფი ყივჩაღები, არამედ სამხრეთ რუსეთის სტეპებში მოსახლეებიც. მისი მოწოდების დროს, ისევე როგორც შარვანელები,
ყივჩაღებიც მის სამსახურად მოდიან. ყუბასარი თბილისში მყოფ
გიორგი III-ს ხუთი ათასიანი არმიით ეახლება, როგორც ამას
აღნიშნავს სტეფანე სივნიელი.
1222 წელს, იბნ ალ-ასირის ცნობით, ყივჩაღები უპირისპირდებიან ქართველებს. მონღოლებისგან დევნილი ყივჩაღები
დერბენდის გზით შარვანში მოდიან, თავს ესხმიან კაბალას,
რომელიც საქართველოს მორჩილების ქვეშაა, შემდეგ კი მიდიან
განძის ათაბაგთან. ივანე მხარგრძელი, რამდენჯერმე დაუპირისპირდა მათ. ამ დაპირისპირების შესახებ, იბნ ალ-ასირის გარდა,
ცნობებს გვაწვდიან სომეხი ისტორიკოსები – კირაკოს განძაკეცი
და ვარდან არეველცი.
ყივჩაღები საქართველოში ჩანან შემდგომ პერიოდშიც. XIV
საუკუნის დასაწყისში, 1308 წელს, ერთმანეთს უპირისპირდებიან
ვახტანგ III და დავით VIII. ამ დაპირისპირებაში მნიშვნელოვან
როლს ასრულებენ ყივჩაღები, მათი დახმარებით ვახტანგი ამარცხებს დავითს.
ჩვენი მიზანია, თითოეული საკითხის დეტალურად წარმოჩენა,
რამ განაპირობა ყივჩაღთა და ქართველთა სამხედრო კავშირები
და რა მნიშვნელობა ჰქონდა მათ სამხედრო დახმარებას საქართველოსთვის.
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ტყვეთა სყიდვის სოციალურ-პოლიტიკური საფუძვლები
ნინო სალია
ივანე ჯავახიშვლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი
საკვანძო სიტყვები: საქართველო, ოსმალეთი, ტყვეები, პოლიტიკა.

სამხრეთ კავკასიის, კონკრეტულად კი საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა, განაპირობებდა იმას, რომ იგი მუდამ იყო
მომხდური იმპერიების შემოსევის ობიექტი. ერთ-ერთ ასეთ
იმპერიას, რომელიც დაინტერესებული იყო საქართველოს
დაპყრობით, წარმოადგენდა ოსმალეთის იმპერია, რომელიც XV
საუკუნიდან მნიშვნელოვნად გაძლიერდა.
ტყვეთა სყიდვა არსებობდა ოსმალეთის შემოსევამდეც, თუმცა
ამას არ ჰქონია ისეთი მასობრივი ხასიათი. სწორედ ამ იმპერიამ
მოახერხა ტყვეთა სყიდვა გაეხადა აქტუალური ადგილობრივ
მოსახლეობაში, რაც, ჩვენი აზრით, შავ ლაქად დააჩნდა საქართველოს ისტორიას.ამ მოვლენის თანამედროვე წყაროების
გაცნობის შემდეგ აშკარა ხდება მორალური ღირებულებების
დაქვეითება ხალხში, როგორც საერო ფენაში, ასევე სასულიეროშიც. ჩვენი მიზანია, გამოვკვეთოთ ტყვეთა სყიდვის სოციალური საფუძველი, რამაც ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა
დიდად დააზარალა და დემოგრაფიულ მდგომარეობასაც საფრთხე შეუქმნა.
აღსანიშნავია, რომ ეს სენი არა მარტო საქართველოში,
არამედ მთელ მსოფლიოში იყო გავრცელებული, განსაკუთრებით
კი იქ, სადაც ოსმალეთის გავლენის სფერო ვრცელდებოდა.
ოსმალები ქრისტიანული ქვეყნებიდან მოტაცებულ ბავშვებს
ამაჰმადიანებდნენ და სპეციალურ სკოლებში ზრდიდნენ იმის
გამო, რომ მათ ქრისტიანული ღირებულებები და თავიანთი
მსოფლმხედველობა დაევიწყებინათ და მაჰმადიანური წესით
ცხოვრებაზე გადასულიყვნენ.
როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ტყვეთა სყიდვის დაწყებაზე,
აუცილებელია განვიხილოთ მიზეზები, თუ რატომ ჩაეყარა ამ
პროცესს საფუძველი და რატომ გახდა ასეთი პოპულარული
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საზოგადოების ყველა ფენას შორის, ჩვენ ამისთვის განვიხილავთ
ამ პერიოდის ოსმალეთში არსებულ სიტუაციას, მურად მეორის
სამხედრო რეფორმას, რამაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა
ტყვეთა სყიდვის გავრცელებაში. საქართველოდან გაყვანილი
ტყვე ვაჟებით კომპლექტდებოდა იანიჩართა კორპუსი, ხოლო
ქალები ჰარამხანებისათვის იყვნენ განწირულნი. ჩვენი მიზანია,
ჩავუღრმავდეთ არსებულ პროცესს და გავარკვიოთ მისი
დაწყების სოციალური და პოლიტიკური საფუძვლები.

ქართველი ინტელიგენცია და ქართველი კათოლიკეები XIX
საუკუნის II ნახევარში
გიორგი ჩუბინიძე
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
ისტორიის ბაკალავრი
საკვანძო სიტყვები: რელიგია, ინტელიგენცია, კათოლიკობა, მართლმადიდებლობა, XIX საუკუნე.

XIX საუკუნის დასაწყისში საქართველოს ტერიტორიაზე არაერთი კათოლიკური საგანმანათლებლო კერაა, სადაც ქართველი
ახალგაზრდები, მათი აღმსარებლობის მიუხედავად, იღებდნენ
განათლებას. მაგალითად, თბილისში, კათოლიკე მისიონერთა
სასწავლებელში ასწავლიდნენ ლათინურ და იტალიურ ენებს,
გრამატიკას, თეოლოგიას და ა.შ. აქვე სწავლობდა ქართველი
მეცნიერი, საქართველოში არაერთი სამეცნიერო მიმართულების
ფუძემდებელი ვახუშტი ბატონიშვილი (ნატროშვილი 1978: 314).
ამ სასწავლებელში სხვადასხვა მიმართულებით დახელოვნებული
ახალგაზრდები ევროპის სასწავლებლებში აგრძელებდნენ
სწავლას. ეს, ცხადია, ხდებოდა კათოლიკური მისიების ხელშეწყობითა და შუამდგომლობით (ნატროშვილი 1978: 314).
ქართული ინტელიგენცია აღიზარდა იმ გარემოში, სადაც
ქართველ თუ ევროპელ კათოლიკებს გამორჩეული წვლილი
შეჰქონდათ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. სწორედ ამ პროცე19

სებმა ჩამოაყალიბა ის კავშირ-ურთიერთობები, რომლებიც ჩვენ
გვაქვს მიმოხილული.
მიხეილ თამარაშვილისა და მისი სამეცნიერო მუშაობის
მნიშვნელობაზე მეტად საინტერესო ჩანაწერები აქვს ქართველ
მთარგმნელს, ჟურნალისტს, ეთნოგრაფსა და ლექსიკოლოგს –
თედო სახოკიას (1868-1956 წწ.). იგი კარგად აცნობიერებს იმ
უდიდეს საქმეს, რაც მიხეილ თამარაშვილმა ეროვნული
ინტერესების დაცვისთვის გაწია. მან ევროპას გააცნო ქართული
კულტურა, ეკლესიის ისტორია და თავი მოუყარა უმნიშვნელოვანეს საარქივო მასალას. „ხსენებულ მისიონერთა ეს მოღვაწეობა
მეცამეტე საუკუნიდან იწყება და თავდება მეცხრამეტე საუკუნის
დასაწყისში, როდესაც მისიონერებს რუსეთთან შეერთებული
საქართველოს პროვინციებში მართლმადიდებელ ქართველთა
შორის კათოლიკური სარწმუნოების ქადაგება აღეკრძალათ“ –
წერს თედო სახოკია (სახოკია 1984: 107-108), მაგრამ აქვე უნდა
შევნიშნოთ, რომ მისიონერთა ნოღვაწეობა არ დასრულებულა მე19 საუკუნის დასაწყისში, არამედ მე-19 საუკუნის 40-იან წლებში.
იგი შენიშნავს იმასაც, რომ საქართველოს ერი და ევროპის
კათოლიკური სახელმწიფოები ერთმანეთს ეცნობოდნენ, ეს კი,
ცხადია, ევროპისა და საქართველოს ურთიერთობებისათვის,
ევროპული ცნობიერების განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი
ფაქტია. „ქართველი მეფეები მისიონერებს „ხელს უწყობდნენ
მათი აზრის განვითარებას“ – წერს იგი (სახოკია 1984: 109).
თედო სახოკია თამარაშვილის ღირსებად თვლის ნაშრომს,
რომელიც 1902 წელს ქართველი მეცენატების დაფინანსებით
გამოცემულა: „მისთვის საჭირო ხარჯის გაღებას ავტორს
შეჰპირებიან ჩვენებული მეცენატები“ (სახოკია 1984: 109).
ნაშრომის გამოცემამდე საქართველოში კათოლიკური სარწმუნოების გავრცელების შესახებ არავითარი ცნობა აღარ იყო, ეს კი,
სახოკიას აზრით, „ერთი მხრივ, მეტად ხელსაყრელი შეიქმნა
სართუხანისებურ პუბლიცისტ-მეცნიერებისათვის“ (სახოკია
1984: 108). მათი აზრით, თითქოს კათოლიკობა მხოლოდ სომეხთა შორის ვრცელდებოდა და ყველა კათოლიკე ქართველს
სომხური ეთნოსის წარმომადგენლებად თვლიდნენ. თედო სახოკიას შეფასებით: „ქართველი კათოლიკობა გულიდან მოგვწყდა“
(სახოკია 1984: 109). მიხეილ თამარაშვილის შემდგომში
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გამოცემულ ნაშრომზე კი წერს: „ეს შრომა მამა თამარაშვილისა
განძად ჩაითვლება ჩვენი საისტორიო მწერლობისათვის“
(სახოკია 1984: 109).
თედო სახოკია სამართლიანად შენიშნავს ერთ გარემოებასაც:
„[რუსეთის იმპერიას – გ. ჩ.] არა სურდა, გვერდით მოცილე
ჰყოლოდა ქრისტიანობის გავრცელების საქმეში, განსაკუთრებით
ისეთი მოცილე, რომელსაც სამწყსოს თვალნი რომისკენ ჰქონდა
მიქცეული“ (სახოკია 1984: 111).

კავკასიის მუზეუმის პირველი ეთნოგრაფიული კოლექციები
(სამოსი და აქსესუარები)
მარიამ ხინთიბიძე
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი, სპეციალობა ისტორია
საკვანძო სიტყვები: მუზეუმი, მაქს ტილკე, ეთნოგრაფია, ტანსაცმელი,
ყოფა.

თბილისი კავკასიის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ცენტრს წარმოადგენდა, რომელიც რეგიონის ყველაზე
მნიშვნელოვანი დაწესებულებებით იყო დაკომპლექტებული. მათ
შორის, პირველ სამეცნიერო უჯრედს კავკასიაში წარმოადგენდა
1852 წელს გახსნილი პირველი მუზეუმი, რომელიც თბილისში
რუსეთის გეოგრაფიული საზოგადოების კავკასიური განყოფილების ბაზაზე შეიქმნა. მან რამდენიმე წელი იარსება და გაუქმდა.
მოგვიანებით მის ბაზაზე, 1865 წელს, კვლავ გაიხსნა ახალი,
რიგით მეორე მუზეუმი, რომელსაც სათავეში გერმანელი
მეცნიერი – გუსტავ რადე ჩაუდგა. მუზეუმი 1852 წლის კავკასიური მუზეუმის სამუზეუმო ნივთებზე დაფუძნდა.
გუსტავ რადეს დირექტორობის დროს მუზეუმის ეგიდით
ეწყობოდა სხვადასხვა კომპლექსური სამეცნიერო ექსპედიცია,
რომლის მიზანს მატერიალური თუ სულიერი კულტურის ნიმუშების შეგროვება, დაცვა და სამეცნიერო შესწავლა წარმოადგენდა. საველე მუშაობისას, პარალელურად, ხდებოდა მასალის
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ჩანახატების, არქიტექტურული ნახაზებისა და მხატვრული
ნამუშევრების შექმნა ისეთი აღიარებული, სპეციალურად მოწვეული პროფესიონალების მიერ, როგორებიც იყვნენ: მაქს ტილკე,
იოსებ შარლემანი, იან ეისნერი და ა.შ.
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, რომლის შემადგენლობაში
პირველი სამეცნიერო უჯრედი ყოფილი კავკასიური, შემდგომ
კავკასიის და დღეს სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო
მუზეუმია, მატერიალური კულტურის გარდა, დაცულია ზემოაღნიშნული ჩანახატები, რომელთაც არანაკლები სამეცნიერო
ღირებულება გააჩნიათ. ისინი წარმოადგენენ უმნიშვნელოვანეს
დოკუმენტურ მასალას მატერიალური კულტურის უკვე ყოფიდან
გამქრალი ნიმუშების რეკონსტრუქციისათვის.
აღნიშნულ საკონფერენციო თემაში წარმოდგენილია მაქს
ტილკეს მიერ 1912-1914 წწ-ში მიმდინარე ეთნოგრაფიული
ექსპედიციისას, თავ-თავიანთ ეროვნულ სამოსში გამოწყობილი
კავკასიელი და მახლობელ აღმოსავლეთში მცხოვრები ეთნოსები.
ვიზუალურ მასალა დაცულია საქართველოს ეროვნული
მუზეუმის, კავკასიური ტანსაცმლისა და ქსოვილების ფონდში.

მიხეილ მუსხელიშვილი – ევროპოლიტიკოსი და
ევროინტეგრაციის პირველი ქართველი ფუძემდებელი
ედიშერ ჯაფარიძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი
საკვანძო სიტყვები: ევროპა, ქრისტიანები, ემიგრაცია, „მუსხელი“.

საქართველო ოდითგანვე საუკუნეთა მანძილზე მიისწაფვოდა
ევროპისაკენ. დღევანდელი საქართველო სავსებით საფუძვლიანად ადგას დასავლეთის ორიენტაციის გზას. ევროპის ისტორიის
დასაბამითგან საქართველო მონაწილეა კაცობრიობის იმ
სულიერი განვითარებისა და კულტურული, პოლიტიკური და
ეკონომიკური ფორმაციების შექმნისა, რომლებიც შეადგენდნენ
ევროპის ცხოვრების არსს. ჩვენ ევროპელები მაშინ გავხდით,
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როდესაც მივიღეთ ქრისტიანობა და გავხდით ელინისტური
სამყაროს ნაწილი რომაულ და ბერძნულ ცივილიზაციის
თანაზიარი. საქართველო არის მრავალ საუკუნეთა განმავლობაში წილის შემტანი ევროპის შემოქმედებაში. განსაკუთრებით აღნიშვნის ღირსია ქართველი ემიგრანტი მეცნიერის
მიხეილ მუსხელიშვილის ღვაწლი ევროკავშირის შექმნასა და მის
ჩამოყალიბებაში. მუსხელიშვილი იყო პირველი ქართველი
ევროპელი, რომელი ევროკავშირის შექმნის მისეულ იდეასა და
ევროპულ ქვეყნებს შორის საზღვრების წაშლას ქადაგებდა.
სტარასბურგში მან შექმნა ევროპული ცენტრი, მეცნიერული
კვლევა-ძიებისა „მუსხელის“ ცენტრის სახელწოდებით (რომელიც
დღესაც ამ სახელწოდებით ფუნქციონირებს), რომელიც
იკვლევდა ევრო ინტეგრაციის საკითხებს. მან ომის შემდგომ
ევროპის გაერთიანებისა და მისი ფედერაციის იდეა წამოაყენა და
დაიცვა. მისი აზრით, ევროპული ფედერალიზმი – ეს არის არა
მარტო სასიცოცოხლო აუცილებლობა ევროპელი ერებისათვის,
არამედ მშვიდობის განმტკიცებისა და ევროპაში საერთო
აყვავების, ადამიანთა თავისუფლებისა და ღირსების დაცვის
გარანტია... – წერდა ის თავის ნაშრომში „ევროპის ფედერალიზმის სტრუქტურა“.
მაშინ, როცა რობერტ შუმანი და ჟან მონე საუბრობდნენ
ევროპის გაერთიანების იდეაზე, მ. მუსხელიშვილი ევროპის
წამყვან ჟურნალ-გაზეთებში აქვეყნებდა ამავე თემაზე სტატიებს
და
აქტიურად
მონაწილეობდა
ევროკავშირის
შექმნის
პროცესებში.
1950 წლის 6 აგვისტოს სტარსბურგში ევროკონფერენციის
გახსნის წინა დღეს ევროპის 8 ქვეყნისა და 300-ზე მეტმა
სტუდენტმა ევროგაერთიანების მგზნებარე ინიციატორის მიშელ
მუსხელისა და სამი სხვა მომხრე პროფესორის წინამძღოლობით
მოშალა საფრანგეთ-გერმანიის სასაზღვრო ინფრასტრუქტურა
და აღმართა ერთიანი ევროპის დროშა. „ჩვენ მხოლოდ პატარა
კოცონი დავანთეთ, დიდი ცეცხლი ეხლა სტრასბურგში უნდა
გაჩაღდეს, რომ ევროპული გულებიც აინთოს,“ – თქვა მაშინ
მიშელ მუსხელმა.
მიშელ მუსხელი გამოდიოდა ასევე ინიციატივით, რომ
შექმნილიყო ევროპის საერთო ბაზარი და ასევე მომხდარიყო
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ევროპის ქვეყნების უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების
მეთოდების ჩამოყალიბება, ევროპის უმაღლესი სასწავლებლების
პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა დაახლოება, გონივრული ურთიერთობების განვითარება. ეს იგივეა, რასაც დღეს
ბოლონიის პროცესი გულისხმობს, რომლის მიზანია ევროპული
ქვეყნების განათლების სისტემების დაახლოება და ჰარმონიზაცია, ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნა უმაღლესი
განათლებისათვის.
2017 წლის 2 თებერვალს საქართველომ მიიღო უვიზოდ
გადაადგილების უფლება (ვიზალიბერალიზაცია) შენგენის წევრ
ქვეყნებში, რომელიც საქართველოს დემოკრატიული მთავრობის
მიერ ქვეყანში განხორციელებლი წარმატებული რეფორმების
შედეგია და ვიმედოვნებთ, რომ ეს იქნება კიდევ ერთი წინ
გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციისა.
დღევანდელი ვიზალიბერალიზაციის მიღება ერთგვარად
წარმოადგენს მიშელ მუსხელიშილის იმ ოთხ ძირითად კონცეფციას ევროგაერთიანებისა, რისთვისაც იგი იბრძოდა. აღნიშნული
კონცეფცია მაშინვე გულისხმობდა ევროპული ქვეყნების
გაერთიანებას (ევროპული კავშირი, კონფედერაცია), ევროპის
საერთო ბაზრის შექმნას, ევროპის ქვეყნებს შორის საზღვრების
მოშლას, ევროპის ერთიანი განათლების სისტემის შექმნას და
ჰარმონიზაციას. აქედან ბოლო ორ კონცეფციაში საქართველო
უკვე აქტიურად მონაწილეობს, ხოლო დანარჩენი კი კვლავ რჩება
ქვეყნის მთავარ გამოწვევად. ვიმედოვნებთ, რომ წარმატებული
ღონისძიებების გატარებით საქართველო მალე შეუერთდება
ევროპის საერთო ბაზარს და ამავდროულად მოხდება მისი საბოლოოდ დაბრუნება ევროპულ ოჯახში.
ამრიგად, საქართველოში ცოტამ თუ იცის, რომ ევროინტეგრაციის სათავეებთან იდგა მსოფლიოში ცნობილი ქართველი ემიგრანტი მეცნიერი მიხეილ მუსხელიშვილი, რომელმაც
მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ევროკავშირის ჩამოყალიბებაგანვითარებაში.
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ისტორიულ-მხატვრული ქრონოტოპი
(აკა მორჩილაძის „ძველი გულებისა და ხმლისა“)
შორენა შავრეშიანი
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი
საკვანძო სიტყვები: პროზა, პოსტმოდერნიზმი, ისტორია, რეფლექსია,
პარადიგმა

აკა მორჩილაძის ნაწარმოებში „ძველი გულებისა და ხმლისა“
საინტერესოდაა წარმოდგენილი ჩვენი ქვეყნის ისტორიულკულტურულ-ეკონომიკური და სოციალური მახასიათებლები.
რომანში 1827 წლის გაზაფხულია, რუსეთს საქართველოს
ისტორიული ტერიტორიის უდიდეს ნაწილში პოზიციები უკვე
გამყარებული აქვს, თუმცა მის ბატონობას ირანი და თურქეთი
ვერ ეგუება. თხზულებაში, მხატვრულ ფიქციასთან ერთად,
ისტორიული თვალსაზრისითაც ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალი
და პარალელი გვხვდება. ეს ის პერიოდია, როდესაც რუსეთსა და
თურქეთს შორის ისევ უნდა გაჩაღდეს აწ უკვე მერამდენედ
შეწყვეტილი და განახლებული ომი. ნაწარმოების დაძაბული
ფინალიც, რუსი პოლკოვნიკის ქალიშვილის გატაცება სულთნისათვის, მოსალოდნელი ომის მიმანიშნებელია.
ქართველი და რუსი პერსონაჟების სახით, მათი ურთიერთობის ხარისხით, ავტორი შთამბეჭდავად ხატავს ყოველი მათგანის
შინაგან დამოკიდებლებას მიმდინარე პროცესებზე, რაც
სცილდება სუბიექტურ ჩარჩოებს. მიუხედავად ოცდაათწლიანი
ნაცნობობისა, ქართველები და რუსები ჯერ კიდევ არ იცნობენ
კარგად ერთმანეთს. რუსები ეჭვის თვალით უყურებენ ქართველებს და ყოველ წამს ელოდებიან მათგან სპონტანურ
ქმედებებს. არ ენდობა პოლკოვნიკი ბადუნას. ამიტომაც იცავს
სიფრთხილის ყველა ზომას და კვალდაკვალ აყოლებს ბადუნას
მდევარს. „სხვანაირი მოქცევა კი აქვთ, ჩვენთის უცხო და
მიუღებელი, მაგრამ რაღაცნაირი რაინდობა მოსდგამთ, რომელიც არ შეიძლება, არ გხიბლავდეს“ (მორჩილაძე 2007: 9).
საპირისპირო შეხედულება აქვს პოლკოვნიკ ენკელს: „ის
ქართველებს არ ენდობოდა და უფრთხოდა კიდეც მათ...
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მართალია, ბადუნა ფავნელი რუსულად ვერ ლაპარაკობდა და,
მით უმეტეს, ვერც ფრანგულად, მაგრამ რად უნდა მიჯნურობას
ენები? თვალებიც ეყოფა, კოხტა ულვაშებიც და ქართველების
მატყუარა, ვითომ ასეთი ღრმა და მეოცნებე თვალები... რას
გაიგებ ქართველებისას?.. სად დააბამ ამ ორგულ ხალხს?“
(მორჩილაძე 2007: 44-45).
თავად ქართველები გაორებულან რუსებთან ურთიერთობაში.
მიუხედავად მოჩვენებითი შემრიგებლობისა, სინამდვილეში
შინაგანი პროტესტი არ ტოვებთ. ამიტომაც არიან ერთდროულად ერთგულნი და მოღალატენიც, მჭევრმეტყველნიც და
მუნჯნიც. ამ დაუძლეველ პროტესტს მიაწერს დავით პაიჭაძე
თადიას სიმუნჯეს და ბადუნას სიტყვაძუნწობას დაკითხვისას:
„...დუმილი, სიტყვაძუნწობა, რაც აკა მორჩილაძის რომანში
ახასიათებთ ქართველებს რუსებთან ურთიერთობის დროს,
მხოლოდ ენის არცოდნის ბრალი არ არის...“ (პაიჭაძე 2007).
მოხსენებაში ისტორიულ პარალელებთან ერთად სრულად
იქნება განხილული ნაწარმოებში აღწერილი ყველა ის მანკიერი
ჩვევა თუ ტრაგედია, რაც იმ პერიოდის დამპყრობლებმა
დაატეხეს თავს საქართველოს: ტყვეთა სყიდვა, დემოგრაფიული
პრობლემები და ხელოვნური ზღვარი დასავლეთ და აღმოსავლეთ
საქართველოს შორის – ის მტკივნეული საკითხებია, რომლებიც
თან გასდევს მთელ ნაწარმოებს.

სისხლიანი ხელებით მორალურ-ზნეობრივი
ღირებულებების დაცვა
ანი დათუნაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
ბაკალავრიატი, III კურსი
საკვანძო სიტყვები:
მკვლელობა.

ღირსება,

დანაშაული,

სასჯელი,

ღალატი,

ჭეშმარიტი ესთეტიკური აღზრდა ზღვარს შლის ადამიანის
წმინდა ესთეტიკურობასა და ეთიკურობას შორის. ადამიანი
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პიროვნებაა მაშინ, თუ ესთეტიკურობა ჩაწნულია მის ზნეობრივ
სახეში, მის ინტელექტუალურ მისრაფებებში (გოგუაძე 1980:
257). ერთია ის, თუ როგორია ადამიანი; მეორეა, იდეალი –
როგორი უნდა იყოს იგი. ფილოსოფიური ოპტიმიზმი ნიშნავს
ყველანაირი გზის ძიებას, გარდაქმნას მოაზროვნე სიცოცხლე
იდეალისაკენ სწრაფვის ნიშნით, რათა ვთქვათ: ბუნების
მშვენიერების გვირგვინი არის ადამიანი (გოგუაძე 1980: 266).
პიროვნება მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლობს
სიკვდილთან შეხვედრას, გარდასახვას ერთი სამყაროდან მეორეში. ეს ყველას გვაფიქრებს, გვაშინებს, ამიტომაც თითოეული
ჩვენგანისთვის მნიშვნელოვანია ის გზა, რომელიც უნდა განვლოთ დაუსრულებელ სამყაროში გადასვლამდე. და რა ხდება
მაშინ, როცა ცოცხალი არსების სიცოხცლის აღმასრულებელი
მშობელი მამაა? როგორ მდგომარეობაში კლავს ადამიანი
საკუთარ შვილს?
ყაზბეგის „ხევისბერი გოჩასა“ და გოგოლის „ტარას ბულბაში“
სწორედ ეს პრობლემა დგას – საკუთარი შვილის მკვლელობა. რა
დროს შეიძლება მოკლას მშობელმა შვილი იმ ხელებით,
რომლებითაც ის გაზარდა და რა სულიერ მეტამორფოზებს
განიცდიან, ერთი მხრივ, ყველასთვის პატივსაცემი, ხევის მამა –
გოჩა და, მეორე მხრივ, შეუდრეკელი, ომისმოყვარული – ტარას
ბულბა.
სამშობლოს, ვაჟკაცობის, წარმომავლობის, ხალხის, საკუთარი
თავის ღალატი – ესაა მთავარი მიზეზი ორივე შემოქმედის
ნაწარმოებში, რაც მშობლებმა ვერ აპატიეს შვილებს, რადგან
მიაჩნდათ, რომ შერცხვენილ სიცოცხლეს სიკვდილი სჯობდა.
ერთ დროს ვაჟკაცობით აღსავსე ონისე და ანდრი, მამის ხელით
ასრულებენ სიცოცხლეს ღალატის გამო. მკითხველისთვის
საინტერესოა ის ფაქტი, თუ მსგავსი დანაშაულის, შეცდომის
პასუხად ჩადენილ სასჯელს, მკვლელობას, რა შედეგი მოაქვს. ამ
მხრივ განსხვავდებიან ხევისბერი გოჩა და ტარას ბულბა
ერთმანეთისგან. გოჩა შვილის მკვლელობას, ფაქტობრივად,
შეეწირა, გაგიჟდა, სულიერად შეირყა.
ტრაგედიის მსგავსების მიუხედავად, დიდია განსხვავება არა
მხოლოდ მამებს შორის, არამედ მათი შვილების ხასიათსა და
მორალში. როგორც აკაკი ბაქრაძე აღნიშნავდა, ონისემ კარგად
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იცოდა, თუ რა ელოდა, ხედავდა თავის განწირულ ბედს, მაგრამ
ამის მიუხედავად, მას ეყო გამბედავობა, ეღიარებინა დანაშაული,
რადგან ონისესთვის ჭეშმარიტება უფრო ძვირფასია, ვიდრე
სიცოცხლე. ანდრი ბულბამ კი უდრტვინველად მიიღო სასჯელი,
მაგრამ ისე, რომ საკუთარი საქციელი არ გაუაზრებია, ავტორმა
არ წარმოაჩინა მისი სინანული ჩადენილი ღალატის გამო.
საინტერესოა ქალის როლი ორი ვაჟის ბედისწერის საკითხში.
ქალი მაცდუნებელი არსებაა თუ სიყვარულის სათავე?
ბევრი დიდი ხელოვანის, მწერლის შემოქმედებაშია ქალი
მაცდუნებელ არსებად გამოყვანილი, თვით ასკეტურ სამყაროშიც
კი მხოლოდ მას ძალუძს შეღწევა. ისაა ცოდვით დაცემის მიზეზი
ტოლსტოის საარაკო ნებისყოფის მქონე ასკეტის – კასატსკისათვის, ემილ ზოლას აბატი მურესა და ფლობერის წმინდა
ანტონისათვის (გრიგალაშვილი 1988: 72-73, გრიგალაშვილი
2016: 60-61). ამ შემთხვევაშიც ქალი დამღუპველია.
ამრიგად, მოხსენებაში ვრცლად ვისაუბრებთ იმ ძირითად
პრობლემებზე, რომლებიც ასახულია ყაზბეგისა და გოგოლის
შემოქმედებაში. კერძოდ, განვიხილავთ დანაშაულისა და სასჯელის თემას. მიზეზს, თუ რამ განაპირობა შვილის მკვლელობა და
რა სულიერი გარდატეხის პროცესი გაიარეს ხევისბერმა გოჩამ და
ტარას ბულბამ. შვილის მკვლელობა გამოსავალია, თუ თავისა და
მომავლის დამღუპველია? დილემა, რომლის წინაშეც მთავარი
პერსონაჟები აღმოჩნდნენ და გადაწყვეტილება, რომელიც, ერთი
მხრივ, სამართლიანობისთვის ჩაიდინეს და, მეორე მხრივ, დაბადეს ყველაზე დიდი უსამართლობა, ტრაგედია, კოსმიური
მთლიანობის რღვევა.
არისტოტელე თავისუფლად არ ჩათვლიდა იმ პიროვნებას,
ვისაც სიკვდილის უფრო ეშინოდა, ვიდრე ღირსების დაკარგვის.
ღირსეულობა ეს ადამიანად ყოფნის საწინდარია, ამიტომაც,
ალბათ, ვერც ერთ შემთხვევაში საკუთარ შვილებს ვერ აპატიეს
მშობლებმა, მამებმა ღარატი, პირველ ყოვლისა, საკუთარი
თავისა, სამშობლოსი, თემისა და მშობლის, ამიტომაც გადაწყვიტეს თავისივე ხელებით აღესრულებინათ სამართალი, რომელიც
სჯიდა მოღალატე შვილს, თუმცა ამგვარად სამართლიანობისა
და ზნეობრიობის აღდგენა რომ დაუშვებელია, ვფიქრობთ,
ნათლად მეტყველებს ხევისბერ გოჩას შეშლილი სახე, გონება,
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ამღვრეული სული, რომელსაც ყოველ წამს თავისი შვილი
ელანდება და ტკივილისგან იწყებს ვეფხვივით ღრიალს,
საბოლოოდ კი მიჰყვება სიკვდილის გზას. შვილის მკვლელობას
ვერ იტანს ვერც ადამიანის ფსიქიკა და ვერც რელიგია.
სრულ ნაშრომში დავიმოწმებთ აკაკი ბაქრაძისა და გრიგოლ
კიკნაძის შეხედულებებს, თუ რამდენად გამართლებულია მამის
მიერ შვილის მკვლელობა, ასევე, ვახტანგ გოგუაძის მოსაზრებას
ადამიანის ფენომენის, მისი ღირებულებებისა და არსებობის
საზრისზე, ესთეტიკური აღზრდის მნიშვნელობის საკითხებზე.

მიხეილ ჯავახიშვილის სამწერლობო სტილის
თავისებურებანი
გიორგი მაჭარაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი
საკვანძო სიტყვები: სამწერლობო ენა, სტილი, ქართული ლიტერატურა,
მწერლის ფუნქცია

მოცემულ მოხსენებაში საუბარია მე-20 საუკუნის დიდი
ქართველი მწერლის – მიხეილ ჯავახიშვილის სამწერლობო ენისა
და სტილის შესახებ, რომელიც განსაკუთრებულია ქართული
ლიტერატურის
ისტორიაში.
შეუძლებელია,
ვისაუბროთ,
ზოგადად, ლიტერატურული ოსტატობის შესახებ და არ
ვახსენოთ უსამართლობას შეწირული მწერლის შემოქმედება,
გამორჩეული დახვეწილი სამწერლობო ენითა და შინაარსობრივი
სიღრმით.
ცნობილი
ბრიტანელი
ლიტერატურათმცოდნე
დონალდ რეიფილდი ჯავახიშვილის თხრობის სტილსა და
მორალურ შემართებას მოპასანის, ზოლასა და სტენდალის
თვისებებს ადარებს. მისი შეხედულებით, მხოლოდ კონსტანტინე
გამსახურდიას შეეძლო მსგავსი საერთაშორისო აღიარების
მოპოვება იმდროინდელ ქართულ პროზაში. რა განაპირობებდა
მიხეილ ჯავახიშვილის სამწერლობო ენისა და შემოქმედების ასეთ
მაღალ ხარისხს?
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უპირველესად უნდა აღვნიშნოთ, თუ რამდენად დიდ დროს
უთმობდა მწერალი სიტყვაზე მუშაობას. მთელი ლიტერატურული მოღვაწეობის მანძილზე მის უმთავრეს საქმიანობას
ქართულ ენის მაქსიმალურად მაღალ დონეზე დაუფლება
წარმოადგენდა. ხალხური ენის კარგი ცოდნა, ლექსიკის მუდმივი
გამდიდრება და განუწყვეტელი ვარჯიში, როგორც თავად მიხეილ
ჯავახიშვილი გადმოგვცემს, ეს ის საფუძველია, რომლის გარეშეც
კარგი სალიტერატურო ძეგლი ვერ შეიქმნება და ისიც სწორედ
ასეთ საფუძველზე ქმნიდა გენიალურ ლიტერატურულ მემკვიდრეობას.
მიხეილ ჯავახიშვილისთვის ქართული ენა წმიდათა წმინდა,
უძვირფასესი განძი იყო, რომელსაც სათანადო მოფრთხილება
სჭირდებოდა. მწერლის უპირველეს დანიშნულებად ენის
სიწმინდეზე ზრუნვა მიაჩნდა და ამის საუკეთესო მაგალითს
თავადვე აჩვენებდა. როგორც გერონტი ქიქოძე იგონებს, ყოველი
დამახინჯებული ქართული სიტყვა მას, თითქოს, პირად
შეურაცხყოფას აყენებდა და მზად იყო, ამის გამო ნებისმიერი
ადამიანი სასტიკად ემხილებინა.
მიხეილ ჯავახიშვილის ნაწარმოებები საყურადღებოა არა
მარტო აზრობრივი სიღრმით, ფილოსოფიური ხედვით, პერსონაჟთა ფსიქოლოგიური პორტრეტებით, არამედ ესთეტიკური
თვალსაზრისითაც. თხრობის მძლავრი, ექსპრესიული, ძარღვიანი
სტილით გამოირჩევა ჯავახიშვილი XX საუკუნის ქართულ
ლიტერატურაში. რა ქმნის მისი სტილის ხერხემალს? ცნობილია,
რა მდიდარია მისი ლექსიკა. მისი თხრობის მრავალფეროვნებასა
და შთამბეჭდაობას განაპირობებს ხალხური ხატოვანი სიტყვათქმები, ანდაზები, ზღაპრები, ლეგენდები. იგი არ ერიდებოდა
სინონიმთა დახვავებას, რადგან შესანიშნავად ესმოდა, რომ
ყოველი სინონიმური სიტყვა ახლებული რაკურსით წარმოაჩენს
საგანსა თუ მოვლენას.
მიხეილ ჯავახიშვილი განსაკუთრებით ხშირად მიმართავს
სტილისტურ-ემოციური ელფერის მქონე სინონიმებს. ეს ძალასა
და ფერადოვნებას მატებს მის ენას. ამგვარი სინონიმები
პერსონაჟთა მეტყველებაში ჭარბობს – ავტორის კომენტარის
გარეშე, თვითონ მოქმედ პირთა ფრაზებშივეა მოქცეული
ემოციათა მთელი გამა.
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აღსანიშნავია ისიც, რომ მწერალი ხშირად იყენებს იდიომატურ
გამოთქმებს, რასაც დამატებითი ემოციური ელფერი შეაქვს
ნათქვამში – ექსპრესიულობა კი იდიომთათვის თავისთავადაც
არის დამახასიათებელი.
აი, სწორედ ამ საკითხებზე მსჯელობას შევეცდებით
მოხსენებაში, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჯავახიშვილის
მემკვიდრეობა, საკმაოდ ვრცელია და მის ხელწერაზე დაუსრულებად შეგვიძლია ვისაუბროთ, მხოლოდ რამდენიმე კონკრეტულ
საკითხზე მსჯელობით შემოვიფარგლეთ. აღნიშნულ ნაშრომში
ვეყრდნობით როგორც მწერლის მხატვრულ ნაწარმოებებს,
აგრეთვე, პუბლიცისტურ წერილებსაც, რომლებიც არანაკლებ
მნიშვნელოვანია მისი შემოქმედების თავისებურებების შესაცნობად.

ფროიდის „სიკვდილის ლტოლვა“ ჰამსუნის „მისტერიების“
მიხედვით
მარიამ რაქვიაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი
საკვანძო სიტყვები: სიკვდილი, თვითმკვლელობა, პროტესტი, ლტოლვა.

როგორც ამბობენ, სიკვდილი და მით უმეტეს, თვითმკვლელობა ვერასდროს იქნება გენიალური, თუმცა, ფაქტია, აღნიშნულის შესახებ არაერთი ნაწარმოები იქმნება. ჯერ კიდევ კამიუმ
დასვა კითხვა: „ღირს კი ცხოვრება იმად, რომ ბოლომდე
გალიო?” რასაც „მართალნში“ პასუხი გასცა: „სიკვდილი ჩემი
ყველაზე დიდი პროტესტი იქნება სისხლითა და ცრემლით
მორწყული სამყაროს წინააღმდეგ“, მაგრამ განა მართლაც ასეა?
იქნებ ადამიანები გასამართლებელ საბუთად პოულობენ მსგავს
ფრაზებს და ცდილობენ, თავიანთ თავში არსებული სიკვდილისადმი ლტოლვა მიჩქმალონ.
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როგორც ალენ ვანიე აღნიშნავს, თუ ნებისმიერი ლტოლვა იმ
პირველადი და ძველი მდგომარეობის ხელახლა განმეორებისკენ
ისწრაფვის, რომელიც სუბიექტმა გადალახა, მაშინ, როგორც
ფროიდი იტყოდა, უფლება გვაქვს, სიკვდილის ლტოლვის
არსებობა ვივარაუდოთ, რაც, მისი აზრით, არის „ერთგვარი
ინერტულობის გამოვლენა ორგანული ცხოვრების დონეზე“;
„სიცოცხლის ყველა ფორმის მიზანი სიკვდილია და, თუ შორეულ
წარსულში დავბრუნდებით, ვნახავთ, რომ არაცოცხალი წინ
უსწრებდა ცოცხალს“. სწორედ ეს მინდა დავუკავშირო ჰამსუნის
„მისტერიების“ მთავარი გმირის – იოჰან ნაგელის თვითმკვლე/ლობას და მანამდე არსებულ მის სულიერ მდგომარეობას. ეს ხომ
ადამიანია, რომელიც საკმაო ხანი დაატარებს მოწამლული
აზონის ქილას, ეძებს შესაფერის მომენტსა და ძალას, რათა
ჩანაფიქრი აღასრულოს. ჩნდება რა უცხო ქალაქში, იქცევს
ყველას ყურადღებას, თითქოს მესიანური მისიით გვევლინება –
უშველოს რეალობას, აღმოაჩინოს მისი წამალი, შხამი. სიყალბის
ნიღბებს ამოფარებული ადამიანები, იდეოლოგიას ბრმად მინდობილი ინტელექტუალები, საკუთარ სიმართლეში ფანატიკურად
დარწმუნებული პროგრესული ფრთა, საზოგადოება, რომელიც
საკუთარი თავის გაუაზრებლად აგრძელებს არსებობას, „წმინდანები“ კი ხალხია, რომლებიც საკუთარ სიბინძურეს ჩინებულად
მალავენ – ეს ხომ მთავარი გმირის თვალით დანახული სამყაროა.
და თითქოს ნაგელი აგრძელებს წინამორბედის, კარლსენის ბედს
– თავს იკლავს, მაგრამ არც სიყვარულისთვის და არც რეალობისგან თავის დაღწევის მიზნით, რასაც თემაში უფრო დაწვრილებით განვიხილავ.
პირველ მცდელობას შემთხვევით გადარჩენილ ნაგელს
სიცოცხლე სწყურია, თითქოს, მზადაა, ბოლომდე სდიოს მას. ის
ხომ მთელი ძალისხმევით ცდილობს მისთვის უმნიშვნელოვანესი
ბეჭდის ზღვის ფსკერიდან ამოტანას, მაგრამ ამაოდ. დისთვის
გაგზავნილ წერილსაც ვერ იბრუნებს, რადგან ის უკვე ადრესატთან მიტანილი უნდა იყო, როგორც თავადაც აღნიშნავს და
პოულობს ერთადერთ გამოსავალს – დახრჩობას.
ჩემი აზრით, მას უბრალოდ სიკვდილისკენ ლტოლვა ახასიათებს; ნაგელი სიკვდილისკენ სვლაში სრულიადაა ჩაფლული,
იმდენადაც კი, რომ რეალური ცხოვრება გვერდზე რჩება. ასე
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რომ არ იყოფილიყო, რად უნდოდა მარტას ცოლად მოყვანა?
ქალის, რომელშიც მას მხოლოდ სუფთა სული და სპეტაკი გული
იზიდავდა; ქალის, რომელშიც მის საშველად მოვლენილ ანგელოზს ხედავდა?
მოგეხსენებათ, ზემოთ დასახელებული თეორია ახალ
ფუნდამენტურ დაპირისპირებას წარმოქმნის – დაპირისპირებას
სიკვდილისა და სიცოცხლის ლტოლვას შორის, რაც ჰამსუნის
„მისტერიების“ მთავარ პერსონაჟში – იოჰან ნაგელში ნათლად
იკვეთება. მის პიროვნებაში ისახება გოეთეს ცნობილი სიტყვები:
„მე დღითიდღე ვრწმუნდები, ჩემო კარგო, რომ ადამიანის
ცხოვრებას დიდი ფასი არა აქვს მაინცდამაინც. რაც უფრო მეტი
ხანი გადის, მით უფრო მკვიდრდება ეს აზრი ჩემში“.

„ახლოით განჩხრეკილი კაცი“ და მისი გამოძახილი ალ.
ჭავჭავაძის შემოქმედებაში
ირინა ნოზაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი, მე-3 კურსი
საკვანძო სიტყვები: ფრანგული განმანათლებლობა, კერძო საკუთრება,
სოციალური უთანასწორობა, ჰუმანისტური იდეები.

ალ. ჭავჭავაძე ახალი ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთი
თვალსაჩინო წარმომადგენელია. საგულისხმო ფაქტია, რომ
პოეტი გატაცებული იყო ფრანგული კლასიცისტური და
განმანათლებლური ლიტერატურით, ამდენად, მის მდიდარ
ლიტერატურულ მემკვიდრეობაში, გარდა ორიგინალური შემოქმედებისა, მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს კულტურულ
ფასეულობათა გაცვლა-გამოცვლის თავისებურ ასახვას. ალ.
ჭავჭავაძე განსაკუთრებული ინტერესით ეკიდებოდა ფრანგ
განმანათლებელთა იდეალებსა და მისწრაფებებს, მათ განთქმულ
ლოზუნგს: „ძმობა, ერთობა, თავისუფლება!“
ამ მხრივ, საგანგებო მნიშვნელობის მატარებელია ალექსანდრეს მიერ 1804 წლის 8 დეკემბერს ფრანგულიდან თარგმნილი
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თხზულება „ახლოით განჩხრეკილი კაცი“, რომელშიც ნათლად
გამოვლინდა მისი მსოფლმხედველობა, ჰუმანისტური, პლებეურდემოკრატიული იდეები. პოეტისთვის აღნიშნული მოთხრობის
„შინავე მბუდარნი ბრძნულნი და ჭეშმარიტი ჰაზრი“ იქცა
საბრალდებო აქტად სოციალური უთანასწორობისა და ჩაგვრის
წინააღმდეგ.
„ადამიანი თავისუფალი იბადება, მაგრამ შემდეგ იგი ყველგან
ბორკილებშია“ – ამბობდა ჟან-ჟაკ რუსო. სწორედ ამ ბორკილების, სიმწრის აღმოსაფხვრელად მიმართულმა მძაფრმა
პროტესტმა თავისებური გამოძახილი პოვა ალ. ჭავჭავაძის
ლექსში „ვაჰ, სოფელსა ამას“, რომელიც იმ დროსაა დაწერილი,
რა დროსაც ითარგმნა ზემოხსენებული თხზულება. ალ.
ჭავჭავაძე ამ ლექსში პოეტურად გამოთქვამს იმავე აზრს, რაც
ფილოსოფიურადაა წარმოდგენილი ფრანგი მწერლის (ავტორის
ზუსტი ვინაობა დღემდე უცნობია) თხზულებაში. მეტად
საგულისხმოა, რომ, გარდა იდეურ-მსოფლმხედველობრივი
კავშირისა, საოცარი მსგავსება იჩენს თავს სიტყვიერი ქსოვილის
თვალსაზრისითაც, განსაკუთრებით იმ ადგილებს შორის, სადაც
გადმოცემულია „მდაბალთ ჩაგვრით, მტაცებლობით და ხვეჭით“
განდიდებულ ამა სოფლის მდგმურთა სულმოკლეობა, გულზვიადობა და მრისხანება.
ფრანგი ფილოსოფოსები, განმანათლებლები იმ აზრს გამოთქვამდნენ, რომ ადამიანის მთავარი მიზანი ბედნიერებისაკენ
სწრაფვაა, ის ამისთვისაა დაბადებული ისევე, როგორც ფრინველი ფრენისთვის. თუმცა საზოგადოებრივი ცხოვრება ისეა
მოწყობილი, რომ ერთი – ბედნიერი ჩაგრავს მეორეს – უბედურს,
ბედნიერება კი სწრაფწარმავალია. ადამიანის ადგილს ცხოვრებაში განსაზღვრავს მისი წოდებრივ-ქონებრივი მდგომარეობა.
მსგავსი შეხედულებები ლაიტმოტივად გასდევს აღნიშნულ
ნაწარმოებს.
„ახლოით განჩხრეკილი კაცის“ გაანალიზება დაგვარწმუნებს
იმაში, რომ იგი სავსებით საჭირო თხზულება იყო იმ პერიოდის
საქართველოს სინამდვილისთვის. ამის პარალელურად მოწინავე
პროგრესული თვალსაზრისი სოციალური უთანასწორობისა და
კერძო საკუთრების საკითხებში ოსტატურად განვითარდა
ლექსში „ვაჰ, სოფელსა ამას“.
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მოცემულ მოხსენებაში განხილულ იქნება, თუ რა სახის ასახვა
პოვა ფრანგულმა განმანათლებლურმა იდეებმა ალ. ჭავჭავაძის
შემოქმედებაში, თუ რა იზიდავდა ჩვენს პოეტს ფრანგ განმანათლებელთა მსოფლაღქმაში. დასკვნის სახით აღვნიშნავთ, რომ
„ახლოით განჩხრეკილი კაცი“ და „ვაჰ, სოფელსა ამას“ ოპტიმისტური ხედვის მქონე ნაწარმოებებია, რომლებშიც ნათლად
შეიმჩნევა სერიოზული დაკვირვებანი ადამიანთა ურთიერთობაზე, საზოგადოდ, ცხოვრებაზე და, რა თქმა უნდა, რწმენა
კაცობრიობის დიად მომავალზე.

ერთი უდიური სიტყვა ქართულში (მჴიე)
ამირან ბასილაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მაგისტრატურა
საკვანძო სიტყვები: ქართული, უდიური, ლექსიკური ურთიერთობა, მეჴ
„ჭია“.

ქართული (ქართველური) და კავკასიური ენების ლექსიკური
ურთიერთობა ორმხრივი პროცესი იყო, ქართული ლექსიკა
ასახვას პოვებდა მეზობელ კავკასიურ ენებში და პირიქით –
კავკასიურ ენათა ლექსიკა შემოდიოდა ქართულში. ქართულკავკასიურ ენათა ლექსიკური ურთიერთობის კონტექსტში,
საკითხის დასმის წესით, მინდა, შევეხო ერთი ლექსიკური
ერთეულის წარმომავლობის საკითხს ქართულში, რომელიც,
სავარაუდოდ, დაღესტნური წრის ენებიდან, კერძოდ კი,
უდიურიდან უნდა იყოს შემოსული.
XVII საუკუნის ერთ სამედიცინო ხელნაწერში („კარაბადინი
კარგი და მარგებელი“) ცოფიანი ძაღლის ნაკბენის სამკურნალო
რეცეპტში გვხვდება ლექსემა მჴიე, რომელიც „არს ჭიაჲ.
ცურიანსა დილასა ჰპოჲ გაზაფხულზე, რქიანი და ბოლოთ...“
(ხელაია 2009: 42). ხელნაწერში ეს სიტყვა მეტად აღარ გვხვდება.
ასეთი ლექსემა არ ჩანს არც სხვა ქართულ წერილობით ძეგლებსა
თუ ლექსიკონებში, მაგრამ ასევე მე-17 საუკუნის მეორე
სამედიცინო ხელნაწერში („აბრაამ მწერლის კარაბადინი“), ასევე,
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ცოფიანი
ძაღლის
ნაკბენის
სამკურნალო
რეცეპტში
ვკითხულობთ: „ჭიაჲ რომელი გაზაფხულს ცურიანს დილას
იარების, შავი რქიანი და სახელი მისი დაატ, იგი დაიჭირე, თავი
და ფერჴნი მოსჭრენ...“ (ხელაია 2009: 107). ხელნაწერთა
გამომცემელს ლექსიკონში მხოლოდ დაატ შეაქვს ტექსტში
მოცემული განმარტებით და უთითებს, რომ მისი რაობა უცნობია
(ხელაია 2009: 334).
უდიურ ენაში დასტურდება ლექსემა მეჴ, რომლის მნიშვნელობაც არის „ჭია“, „ჭიაყელა“. ჩემი ვარაუდით, სამედიცინო
ხელნაწერში დადასტურებული მწერის აღმნიშვნელი ეს სიტყვა
(მჴიე) სწორედ უდიურ წარმომავლობას უნდა გულისხმობდეს.
სიტყვის სემანტიკური და ფორმობრივი მხარე ასე გვაფიქრებინებს. ასახსნელია ი-ს ზედმეტობა ქართულში. გამორიცხული
არ არის, აქ გადამწერის შეცდომასთან გვქონდეს საქმე, რისგანაც
არც ეს ხელნაწერი და საერთოდ, არც ერთი ხელნაწერი ძეგლი
დაზღვეული არ არის. ხელნაწერთა გამომცემლის თქმით, ე.წ.
კალმის შეცდომები ტექსტის პუბლიკაციისას გასწორებულია
(ხელაია 2009: 9), თუმცა საანალიზო სიტყვას (მჴიე) საკონტროლო მასალის არარსებობის გამო ვერ გაასწორებდა. ის
ფაქტი, რომ ქართულში ანლაუტის პოზიციაში გამოვლენილი
თანხმოვანკომპლექსის ფარდად უდიურში თანხმოვანთა იგივე
თანმიმდევრობა გვაქვს, ოღონდ გახმოვანებული, სხვა
მაგალითებითაც დასტურდება: ქართ. ბღუარი უდიურ. ბეʕღ
„მზე“, ქართ. გროვება უდიურ. გირ-ეს „გროვება“, ქართ. ფრენა
უდიურ. ფურ-ფესუნ „ფრენა“... ქართულში, როგორც ჩანს,
მეტათეზისი განხორციელდა ფონოტაქტიკური შეუზღუდავობის
გამო (მჴე < მეჴ). ასეთი დაკავშირების საფუძველი რომ არსებობს,
კარგად ჩანს ქართულ-კავკასიური შედარებითი ლექსიკიდან.
ქართველურ მონაცემებს - ქართ. ბაღა „დიდი კუ“ (საბა), მეგრ.
ფუღუ „თხუნელა, მუხვი“, სვან. მუღ-ულ „ჭიაღუა“ მ. ჩუხუა
უპირისპირებს დაღესტნურ მასალას: არჩ. მილიხუ < მიხ ილ,
რუთ. მულ ხ < მუხ ლ, წახ. მუჴ, უდიურ. მეჴ, ხინ. მოქ „ჭია“ (ჩუხუა
2000-2003: 156).
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ლოგოსი „შურის“ სემანტიკისათვის
გაბრიელ თაგაური
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
დოქტორანტურა, მე-2 კურსი
საკვანძო სიტყვები: შური, ძვირი, ბაძი, სემანტიკა, ლექსიკონი.

სიტყვა „შური“ ოდითგანვე პოლისემიურობით ხასიათდებოდა,
მას არაერთი მნიშვნელობა გააჩნდა და კონტექსტი გვევლინებოდა ამ მრავალ მნიშვნელობაში ამომრჩევ საშუალებად. შურის
ლოგოსს ლექსიკურად ენაცვლებოდნენ სიტყვები „ბაძი“ და
„ძვირი“, რომლებიც „შური“-ს პირდაპირ და ცალსახა სინონიმებს
წარმოადგენდნენ. „ძვირსა“ და „ბაძს“, უმეტესწილად, საეკლესიო
ქართული იცნობდა, თუმცა, „ძვირი“ მაინც აღემატებოდა
გამოყენების სიხშირის თვალსაზრისით „ბაძს“.
„ბაძიცა“ და „ძვირიც“ დასტურდება სულხან-საბა ორბელიანის
„ქართულ ლექსიკონში“, ე.წ. სიტყვის კონაში, რასაც ქვემოთ
საგანგებოდ შევეხებით. მნიშვნელოვანია თვითონ ფაქტი, რომ
„სიტყვის კონის“ არც ერთ შემდგომ ლექსიკონში შურის
ხსენებული სინონიმები არ ასახულა მსგავსი დეფინიციით,
კერძოდ, /ბაძი/ და /ძვირი/ როგორც შური, და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ახალმა ქართულმა გაცხრილა ამ ორი ლექსემის,
უკვე არაერთგზის მოხმობილი მნიშვნელობა და აღჭურვა სხვა,
ახალი შინაარსის გამოხატვის უნარით. ქეგლი: „ძვირი“ – დიდი
ფასის მქონე; „ბაძილი“ – (კუთხ). იგივეა, რაც ბაძვა. იქვე
მოყვანილი გახლავთ მაგალითი: „შურმა დალია სოფელი,
ბაძილმა ააშენაო.“ ამრიგად, იმდენად განსხვავდა შურისაგან
ბაძი, რომ მის ანტონიმადაც კი ჩამოიქნა. და, ალბათ, მაინც, ძველ
ქართულში ლოგოსი „შური“ უარყოფითის პარალელურად
ავლენდა დადებით მნიშვნელობებსაც, ანუ, თუ უფრო ზუსტად
ვიტყვით, ყველა შემთხვევაში არ ნიშნავდა ცოდვის ქმნადობას,
ბოროტგანზრახვის არსებობას პიროვნებაში, არამედ მას
შეიძლებოდა გამოეხატა კეთილი შური, ე.ი. მიმბაძველობის
სურვილის ქონა შრმომისმოყვარე, კეთილი და მცოდნე ადამიანის
მიმართ. როგორც ჩანს, შურისათვის ოდენ უარყოფითი
კონოტაციის შემორჩენა თანამედროვე სამწიგნობრო ქართულში
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უნდა განეპირობებინა წმიდა მამათა სწავლანის ზეგავლენას
აღნიშნული ლექსემის განვითარების გრძელ და ურთულეს
გზაზე, რომელი გავლენის ქვეშაც, სხვათა შორის, თვით სულხანსაბაც კი მოექცა და ასევე მსაზღვრელ-საზღვრულის პოზიციიდან
[საღმრთო შური/კეთილი შური] მსაზღვრელის წაშლა-გაქრობას.
„შურის“ განმარტებისას, აუცილებლად უნდა გამოიყოს ეს ორი
ბუდე.
დღეს ჩვენს მეტყველებაში აქტიურად ვიყენებთ ისეთ სიტყვებს, როგორებიცაა: უშურველი, შესაშური, მიეშურება,
დაეშურა, მოშურნეობს, შურს ეძიებს, შურს იღებს და მისთ.
ჩამოთვლილი ლექსიკური ერთეულები ინახავენ ლოგოს „შურის“
საეკლესიო ქართულში არსებულ ერთ-ერთ მნიშვნელობას,
კერძოდ: „ბაძის“, მიმბაძველობას, ანუ სურვილი რამეს გაკეთებისა მეორეს შთაგონებით. ქართულ სააზროვნო სივრცესა და
ყოფაში (სადაც წარმმართველია სხვისი პატივისცემა) ეს
სიტყვები არასოდეს შემკობილან უარყოფითი დატვირთვით.
ამგვარად, ზემოაღნიშნული ლექსემა არაერთ სიტყვას დაედო
ფუძედ და აწარმოა როგორც მარტივი, ასევე რთულფუძიანი
სახელები, სადაც ის კომპოზიტის ნაწილად გვევლინება.
ჩვენი დაკვირვების თანახმად, თვალი განსაკუთრებულ
სიახლოვეს ავლენს შურთან, რადგანაც „შეხედვა“ და „დანახვა“
არის ერთ-ერთი და უმთავრესი გამომწვევი მიზეზი შურისა (თუ
არ დაინახე, არც შეგშურდება!), დანახვის აქტი კი თვალის
ორგანოს მეშვეობით ხორციელდება; ამ კუთხით შეაფასეთ
თუალბოროტი – ავთვალი, თუალბოროტება – ავთვალობა
(„შიანაგან გულისაგან ზრახვანი კაცთანი უკეთურნი გამოვლენ:
თუალბოროტებანი, გმობანი“). თუალ(თ)ღება / თუალ(თ)-ხუმა,
თუალთ-ხუვა-რიდი, ხათრი, პირფერობა, მიკერძოება. თუ
გავითვალისწინებთ იმას, რომ გულში ჩნდება, ღვივდება და
ბუდობს შური და ყოველგვარი ღვარძლი, მაშინ „შურს“
სემანტიკურად
დაუახლოვდებიან
შემდეგი
ლექსიკური
ერთეულებიც: გულისთქმა, გულისზრახვა, გულისსიტყვა,
გულისხმა,
უგულისხმო,
გულარძნილება
(გულარძნილი),
გულბოროტება (გულბოროტი), გაგულისება (გაგულისებული),
გულისწყრომა, გულჯავრობა, გულფიცხელობა (გულფიცხელი),
გულქვა, გულძვირი, გულმდუღარე, გულმავიწყი, გულმანკიერი,
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გულზვიადი, გულცივი, გულისყური (უგულისყურო), გულსავსე,
გულმოდგინე,
გულისხმიერი.
„არა
გული
გითქუმიდეს
ცოლისათჳის მოყუასისა შენისა, არა გული გითქუმიდეს
სახლისათჳის მოყუასისა შენისა, არცა ყანისა მისისა, არცა
კარაულისა მისისა, არცა ყოვლისა საცხოვარისა მისისა, არცა
ყოვლისა მისთჳის, რაჲცა იყოს მოყუასისა შენისა“ (მცნება 10).
ალ. ნეიმანი „ქართულ სინონიმთა ლექსიკონში“ (1978) „ძვირის“
სინონიმებად ჩამოთვლიდა: ავი, იშვიათი, ძვირფასი, ხელმიუწ-

ვდომელი (ამის შეძლება არა აქვს, ამას ვერ შესწვდება), ძუნწი,
ცუდი. აი, სწორედაც რომ, ეს ხელმიუწვდომლობა ხდებოდა
შურის საბაბი (მას აქვს, და მე – არა).
ძვირთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელია მთელი სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გარემოებანი. ნიშანდობლივია და, ჩვენი აზრით, საქართველოს კულტურულ ყოფას უნდა
უკავშირდებოდეს ის, რომ ქართულში „ძვირ“ ფუძისაგან შედგენილ სიტყვებს არასოდეს გამოუვლენიათ დადებითი კონოტაციის
შემცველი სემანტიკური ველი (ძვირის-ხსენება/თქმა, ძვირმოხსენე, ძვირის-ქმნა, გულ/თვალ-ძვირება...).
დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ „შური“ არის სიტყვა,
რომელშიც ფორმის შიგნით აისახა ცნების ექსტრალინგვისტური
და იდეური მხარე, რასაც თვითონ სიტყვა აღნიშნავს.

ჩინურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონის შედგენის
პრინციპები
ქეთევან თევდორაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მაგისტრატურა, მე-2 კურსი
საკვანძო სიტყვები: ლექსიკონი, ლექსიკოგრაფია, მომხმარებელი,
სასწავლო.

ნებისმიერი ტიპის ლექსიკონის შედგენამდე საჭიროა
ლექსიკონის დაგეგმვა, რომლის მიხედვითაც ლექსიკოგრაფიული
ჯგუფი შეძლებს ხელმძღვანელობას. განსაკუთრებული სიფაქი39

ზეა საჭირო ორენოვანი სასწავლო ლექსიკონის დაგეგმვის დროს,
რადგან სწორად უნდა გავთვალოთ ყველა ნიუანსი: რა შევიტანოთ მასში და რა – არა.
პირველ რიგში, ლექსიკონის დაგეგმვისას უნდა განვსაზღვროთ ამ ლექსიკონის მომავალი მომხმარებელი, ანუ ვისთვის, რა
ენობრივი კოლექტივისთვის გვინდა შევადგინოთ ეს ლექსიკონი.
მას შემდეგ, რაც გადავწყვეტთ, რომ ჩვენი ლექსიკონი სასწავლო
ხასიათის უნდა იყოს, აქვე უნდა გავითვალისწინოთ სასწავლო
ლექსიკონის შემდეგი მახასიათებლები: ტექსტი უნდა იყოს
ჩვეულებრივი, ყოველდღიური გამოყენებისა და არა ფორმალური
ან სალიტერატურული; ხაზი უნდა გაესვას განმარტების ხარისხს
და არა სიტყვა-სტატიათა რაოდენობას, ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ხშირად გამოყენებულ სიტყვებსა და მათ მნიშვნელობებზე; მითითებული უნდა იყოს ფონეტიკურად გამოთქმის
საერთაშორისო აღნიშვნა, ტრანსლიტერაცია; სასწავლო ლექსიკონში უაღრესად დიდი მნიშვნელობა უჭირავს საილუსტრაციო
მასალას, მაგალითებს, რომელთა მეშვეობითაც უფრო ნათელი
ხდება ამა თუ იმ სიტყვის გამოყენების სპეციფიკა; ასევე,
სასწავლო ლექსიკონის შესავალი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს
საკმაოდ ვრცელი ინფორმაციით, რომელიც შეიცავს აბრევიატურას, გეოგრაფიულ სახელწოდებებს, ისტორიულ და კულტურულ
მოკლე მონახაზს. განსაკუთრებით მაშინაა საჭირო, როდესაც
კულტურებს შორის დიდი სხვაობაა, თუმცა აუცილებელი
ატრიბუტი ამ ნაწილისა არის ინფორმაცია (ერთგვარი ინსტრუქცია), თუ როგორ გამოვიყენოთ ლექსიკონი სწორად.
ევროპული ორენოვანი ლექსიკონებისაგან განსხვავებით,
ჩინურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონი ამ მახასიათებლებთან
ერთად მოითხოვს დამატებით უფრო ვრცელ ინფორმაციებს.
ლექსიკონი, რომლის შედგენასაც ვგეგმავ, მოიცავს დაახლოებით
4000 სიტყვას, რომელიც საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ
წავიკითხოთ და გავიგოთ ყოველდღიური სასაუბრო ენის უმეტესი ნაწილი.
ჩინურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონის შედგენისას აუცილებელია， თან დავურთოთ ფონეტიკური სახის ინფორმაცია. ჩინური ენის მარცვალი განსაზღვრული სტრუქტურისაა. ბგერათა
რაოდენობა ჩინურ მარცვალში არ აღემატება ოთხს და მათი
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თანმიმდევრობა მკაცრად არის განსაზღვრული. თანამედროვე
ნორმატიული ენა – ფუთუნგხუა მოიცავს დაახლოებით ოთხას
ძირითად მარცვალს, რომლებიც ბგერითი შემადგენლობით
განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ჩინური მარცვალი შედგება ორი
ძირითადი სტრუქტურული ელემენტისგან: თანხმოვნისგან მარცვლის თავში, რომელსაც ეწოდება ინიციალი და მარცვლის
მომდევნო ნაწილისგან – ხმოვნისგან ან ხმოვანთა ჯგუფისგან,
რომელთაც ეწოდება ფინალი. ჩინურ ენაში სულ 21 ინიციალი და
35 ფინალია. მარცვალში შესაძლოა, არ იყოს ინიციალი და
შედგებოდეს მხოლოდ ფინალისგან, ანუ ხმოვნისაგან ან
ხმოვანთა ჯგუფისაგან. აღნიშნული ინიციალები და ფინალები
ცხრილის სახით უნდა წარმოვადგინოთ, რათა ჩინური ენის
შემსწავლელებმა სწორად შეძლონ ჩინურის ტრანსლიტერაციის
წაკითხვა. ამასთან, ფუთუნგხუაში არ არსებობს მჟღერი და ყრუ
თანხმოვანი ბგერების წყვილები. ხშული თანხმოვნები ქმნიან
წყვილებს, რომლებიც განსხვავდებიან ფშვინვის (ასპირაციის)
არსებობით ან არარსებობით. თანხმოვნები “b” და “g”
არაფშვინვიერი, ნახევრად ყრუ ხშულებია. ისინი შეიძლება,
მივამსგავსოთ ქართულ „პ“ და „კ“ თანხმოვნებს . თანხმოვნები
„p“ და „k“ არის ფშვინვიერი ყრუ ხშულები. შეიძლება, მივამსგავსოთ ქართულ „ფ“ და „ქ“ თანხმოვნებს. ეს და სხვა განსხვავებული ბგერები, რომლებიც ლათინური ანბანის ასოთა
წაკითხვისაგან განსხვავდება, ლექსიკონს უნდა დავურთოთ.
მოგეხსენებათ, ჩინური ტონური ენების რიცხვს მიეკუთვნება,
სადაც ტონის ცვლილება განსაზღვრავს სიტყვათა მნიშვნელობის
ცვლილებას. და უკეთსია, მცირე, ზოგადი ინფორმაცია ტონის
ცვლილებასთან ან გადაწევასთან დაკავშირებით შევიტანოთ
ლექსიკონში. ასევე, დეტერმინატივების სრული რაოდენობა
შეადგენს 214, რომლებიც იეროგლიფის შემადგენელ ნაწილს
წარმოადგენენ, გვეხმარებიან ასოციაციის საშუალებით უფრო
მარტივად დავიმახსოვროთ იეროგლიფები. ჩინური არსებითი
სახელი მოითხოვს კლასიფიკატორებს, ანუ სათვლელ სიტყვებს
(სულ 102). კლასიფიკატორის საშუალებით, იეროგლიფის
არცოდნის შემთხვევაში მარტივად შევძლებთ მის იდენტიფიკაციას და გავიგებთ, თუ რაზეა საუბარი, რადგან კლასიფიკატორი
წარმოადგენს გარკვეული თვისების მიხედვით დაჯგუფებულ
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არსებით სახელებთა განმსაზღვრელ ნიშანს.
ჩინურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონი იქნება თარგმნითი და
მასში სიტყვა-სტატიები დალაგებული იქნება ლათინურ ანბანთ
რიგზე, რომელზეც შესრულებული იქნება ჩინური სიტყვების
ტრანსლიტერაცია ანუ ფინინი. რა თქმა უნდა, ყოველ სიტყვასტატიას დაერთვება შესაბამისი მეტყველების ნაწილი და
კლასიფიკატორი, ხშირად ერთზე მეტი. აღნიშნული ლექსიკონი
ჩინური ენის შემსწავლელთათვის იქნება გაკვალული გზა,
რომლის გავლასაც უფრო მარტივად შეძლებენ.

რამდენიმე მოსზრება ეტრუსკული, ძველაღმოსავლური და
იბერიულ-კავკასიური ენების ლექსიკური მსგავსებების
შესახებ
პანტელეიმონ სოხაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
დოქტორანტურა
საკვანძო სიტყვები: ეტრუსკული, ხურიტული, შუმერული, იბერიულკავკასიური, ხეთური.

საკონფერენციო თემა ეხება ძვ.წ. I ათასწლეულში, იტალიის
ცენტრალურ ნაწილში (ლაციო, უმბრია, ტუსკანია) მცხოვრებ
ხალხს – ეტრუსკებს, ძირითად საკვლევ საკითხს კი მათი ენა,
კონკრეტულ შემთხვევში კი ლექსიკა წარმოადგენს. ქართული
სამეცნიერო სივრცისთვის, ეტრუსკოლოგია შედარებით ნაკლებად გამოკვლეული სფეროა. მიუხედავად ამისა, 1980-იან
წლებში, ეტრუსკულისა და ქართველური ენების ერთმანეთთან
დაკავშირების რამდენიმე მცდელობა გვხვდება.
მიგვაჩნია, რომ საკითხის ასირიოლოგიურ ჭრილში განხილვა,
ეტრუსკული ენის წარმომავლობის პრობლემის გადასაწყვეტად
შედარებით ახალ თეორიებს შემოგვთავაზებს.
ეტრუსკული ენის ავთენტიკური ლექსიკური ფონდის ანალიზისა და შედარებების საფუძველზე გამოვლენილია მსგავსება
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ხურიტულ, შუმერულ, ქართველურ და პროტო-ინდო-ევროპულ
ენებში არსებულ ძირებთან.
ინდო-ევროპელების გარემოცვასთან მრავალსაუკუნოვანმა
სიახლოვემ ძალზედ დიდი გავლენა მოახდინა ეტრუსკულ ლექსიკაზე, რაც არაერთ ნასესხობაზე აისახა. ყოველივე ხსენებული
მეტად ართულებს უშუალოდ ეტრუსკული ლექსიკის ლათინურიდან შემოსული ნასესხობებისგან გამოყოფას. ხსენებულმა
ფაქტმა და კონკრეტული ხალხის განსახლების არეალმა, კვლევის
ადრეულ ეტეპებზე მეცნიერთა უმეტესობა ეტრუსკული ენის
ინდო-ევროპულ ოჯახთან დაკავშირების მცდელობებთან მიიყვანა, თუმცა, გრამატიკული სტრუქტურის და უშუალოდ ეტრუსკული ლექსიკის ანალიზის შედეგად, ხსენებული თეორია ნაკლებად
სავარაუდოდ იქცა. გამოთქმული იყო მოსაზრება ეტრუსკულისა
და სემიტური ენების ნათესაობის შესახებ, რაც, ასევე,
უარყოფილ იქნა. არაერთი მცდელობის მიუხედავად, დღესდღეობით შეუძლებელია ეტრუსკულისა და მისი მეზობელი
რამდენიმე ენის (რიტული, კუნძულ ლემნოსზე ნაპოვნი წარწერის
ენა) ოჯახის განსაზღვრა.
ხურიტულისა და იბერიულ-კავკასიური ენების შემთხვევაში
არსებული მსგავსი სიტუაციის ფონზე, ხსენებული ენების
ეტრუსკულთან პარალელურ ჭრილში განხილვა საფუძველს არ
უნდა იყოს მოკლებული.
საკონფერენციო თემაზე მუშაობის პროცესში სიტყვათა
ძირების დონეზე გამოვლინდა მჭიდრო ლექსიკური კავშირი
ხურიტულ ენასთან. შეიმჩნევა მორფოლოგიური მსგავსებაც.
1980 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში „ეტრუსკული და
ქართველური“ რისმაგ გორდეზიანმა შემოგვთავაზა არაერთი
მსგავსება ქართულ და ეტრუსკულ ძირებს შორის. მოცემული
სიტყვების დეტალური ანალიზის (დაახლ. 100 ერთეული) და სხვა
ლექსიკურ ერთეულებთან დაკავშირების შედეგად გამოვლინდა
მჭიდრო კავშირი ეტრუსკულ, ქართველურ და სხვა კავკასიურ
ენებს (კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარია უდიურ ენაში
არსებულ რამდენიმე ლექსიკურ ერთეულზე) შორის.
რამდენიმე სიტყვა საერთო ძირს ავლენს ეტრუსკულის,
ქართველურის, ხურიტულისა და შუმერული ენის შემთხვევაშიც.
ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს ეტრუსკული
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სიტყვა Car; Cer – Cerine (Etr.) – აშენება, შექმნა. შდრ.
ხურიტული სიტყვა Kirarni (Hurr.) – საძირკველი, ქართველურ
ენებში არსებული ძირები კარ და კრ – შეკვრა, შეერთება, ასევე
სიტყვა კირი. ხსენებულ ერთეულებს, გვსურს შევადაროთ
შუმერული სიტყვა KI.UR3 – საძირკველი, ძირი, ქალაქი.
შესამჩნევი რამდენიმე პარალელი ძველ ინდო-ევროპულ
ენებთან, კერძოდ კი, ხეთურთან. სიტყვა Huś (Etr.), რომელიც
უნდა ითარგმნოს როგორც „ვაჟი“, შეგვიძლია დავაკავშიროთ
ხეთურ ენაში არსებულ სიტყვასთან ḫaššant (Hitt.) –
შთამომავლობა.
მიუხედავად იმისა, რომ ათეულობით ეტრუსკული სიტყვა
მსგავსებას ავლენს ქართველურ და ხურიტულ ძირებთან,
არსებული მასალა დასკვნების გამოსატანად საკმარისი არ არის.
ფაქტია, რომ ეტრუსკოლოგია, როგორც ქართულ სამეცნიერო
სივრცეში მივიწყებული სფერო, ახალი კუთხით შესწავლას
საჭიროებს. საკითხის ინტერდისციპლინურმა შესწავლამ ასირიოლოგების, კავკასიოლოგების და ეტრუსკოლოგების ერთობლივმა
ძალისხმევამ, შესაძლოა საბოლოოდ გადაჭრას ეტრუსკული ენის
წარმომავლობის პრობლემა.

თემის ნიშნები კახეთის 812 წლის აჯანყების დოკუმენტებში
ხათუნა ყანდაშვილი
თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი
საკვანძო სიტყვები: მორფოლოგია, ზმნა, თემის ნიშნები, კახური
დიალექტი, დოკუმენტები.

კახურ დიალექტში თემის ნიშნები თავისებურად და საინტერესოდ გამოიხატება. 1812 წლის დოკუმენტები წარმოდგენას
გვიქმნის ორი საუკუნით ადრინდელ ვითარებაზე, თუ რა
მდგომარეობა იყო იმდროინდელ კახურში თემის ნიშანთა გამოყენების თვალსაზრისით. ჩვენს მოხსენებაში რამდენიმე მომენტზე
გავამახვილებთ ყურადღბას:
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I. ისტორიულად ერთთემიანი ზმნები, რომლებიც არ დაირთავდნენ თემის ნიშნებს, ამჟამინდელ კახურში თემისნიშნიანებია
(ხოცავთ). დოკუმენტებში ეს ზმნები უთემისნიშნოა, თუმცა არის
შემთხვევები, როცა აწმყოში ეს ზმნები თემის ნიშანს ივითარებს,
უწყვეტელში კი არქაული ფორმა შინარჩუნეს. საკვლევ მასალაში
დასტურდება ფორმები: „ხოცდნენ“ (სიღნაღი), „გვჟეჯდნენ“
(ყანდაურა).
II. საინტერესოა აწმყოს მწკრივში ზმნათა მესამე პირის
წარმოება. ძველ ქართულში აწმყოს მესამე სუბიექტური პირის
მრავლობით რიცხვში -ავ თემის ნიშანი ხმოვანს კარგავს.
დოკუმენტებშიც ამგვარი ფორმებია დადასტურებული: მაგ.,
„დაიფიცვენ“ (თელავი). ზმნებს ზოგჯერ მესამე პირი ძველი
ქართულისებური წარმოებისა აქვთ, მაგ., „დაიფიცვენ“ (თელავი).
ახლა ასეთი შემთხვევები აღარ დასტურდება. ვითარება
სალიტერატურო ქართულის მსგავსია, თუმცა, ჩვეულებისამებრ,
დიალექტის ნორმა არის: დაიფიცამენ (-ავ თემის ნიშნის ნაცვლად
გვხვდება -ამ თემის ნიშანი).
III. „დოკუმნტების“ მასალების მიხედვით, -ავ და -ამ თემისნიშნიანი ზმნების უწყვეტლის პარადიგმა, ძირითადად, ძველი
ქართულისებურია – დასტურდება პირველი პირის ფორმები:
„მოვჴნევდით“ (ვეჯინი, გურჯაანი), უწყვეტლის მწკრივს მეორე
პირში არ ვხვდებით ამგვარად წარმოებულ ზმნებს თავად
ტექსტის შინარსიდან გამომდინარე, თუმცა მესამე პირშიც ე
ხმოვნიანი ვარიანტებია წამოდგენილი. „გვითხოვნია ბილეთი,
რომ ჩვენი მწუხარება მოხსენებოდა მართებულს და ესე უწყალოდ
გვრისხევდა“ (სიღნაღი), „იდგნენ ჩვენს საკუთარს მინდორში და
სთიბევდნენ“ (მაშნაარი).
IV. დღესდღეობით -ავ თემის ნიშანს ზმნებში ძირითადად -ამ
თემის ნიშანი ჩაენაცვლა. დოკუმენტებში უპირატესობა -ავ თემის
ნიშანს ეძლევა, თუმცა -ამ თემისნიშნიანი ვარიანტებიც გვხვდება:
„ვრეცხამთ, ვკრეფავთ“ (მანავი).
V. დოკუმენტებში III სერიის პირველ თურმეობითში -ავ და -ამ
თემისნიშნიანი ზმნების პარალელურ წარმოებას ვხვდებით.
დასტურდება როგორც გვიზიდავს ფორმა, რომელიც იწარმოება
სლიტერატურო ქართული ენის მსგავსად, ასევე გვიზიდამს
ვარიანტიც, რომელიც უკვე დიალექტური ნორმაა. ამჟამინდელ
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კახურში თურმეობითში, ძირითადად, არ გადაიყოლებს თემის
ნიშანს, ან თუ გადაიყოლებს, -ავ თემის ნიშნის ნაცვლად -ამ
თემის ნიშანი ჩნდება, მაგ., მიზიდნია და მიზიდამ.

სინტაქსურ-სტილისტური თავისებურებები ოტია
იოსელიანის შემოქმედებაში
ქეთევან შარიქაძე
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დოქტორანტურა
საკვანძო სიტყვები: სინტაქსი, სტილი, ოტია იოსელიანი.

ოტია იოსელიანის ენის სინტაქსურ თავისებურებათა შორის
განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს რამდენიმე სკითხი,
რომლებიც, საერთოდ, დასავლური დიალექტებისა და, კერძოდ,
ქვემოიმერულისთვისაა დამახასიათებელი:
1. ცოცხალი საგნით გადმოცემული ქვემდებარე შემასმენელთან შეუთანხმებელია. ეს საერთო მოვლენაა როგორც
დასავლური (ძიძიგური1974: 474), ისე აღმოსავლური დიალექტისათვის (მარტიროსოვი, იმნაიშვილი 1956: 127): უზნეო ბოვშე-

ბი არაა, შენი ჯიშისაა.
2. ქვედებარე უსულო საგნითაა გადმოცემული და შემასმენელს მრავლობითში შეიწყობს: დროდადრო ბაირაღები ფრია-

ლებდნენ.
3. რიცხვით სახელთან საზღვრული, ჩვეულებრივ, მრავლობითის ფორმითაა წარმოდგენილი, უგულებელყოფილია გრამატიკული ფორმა, სამაგიეროდ, ზმნა შემასმენლის შეთანხმება
შინაარსის მიხედვით ხდება (ბურჭულაძე1991: 22): მაგისთანა

კიდევ ბევრი შვილები ჰყავს ანაპოს.
4. ქვემოიმერულისათვის
დამახასიათებელი
მოვლენაა
მსაზღვრელ-საზღვრულის შეუთანხმებლობა, ოტია იოსელიანის
თხზულებებში, ამ მხრივ, განსხვავებული ვითარებაა, მსაზღვრელ-საზღვრული ყოველთვის ეთანხმება ერთმანეთს: ბებიაშე-
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ნისა და ბაბაუაშენის ცხოვრება იმ დროისა და ეპოქის კუთვნილება იყო.
5. ფართოდ გამოიყენება ორმაგი უარყოფა: მე არავის ნახვა
არ მინდა, არავინ არ მენატრება.
6. გამოიყენება კავშირები: მარამა/მარამ/მარა, რაღაი,
რომე/რო, როცხა/როიცხა რომელიცახა, საცხა, რაფერაც/რავარც, თვარამ, „თორემ“: ჩავკვდები აქანე, რავარც ბაბუაშენი
ჩაკვდა. როცხა არევინ გიჭერდა და არევინ გაბამდა, ჩამოსულიყავი.
სტილისტურ თავისებურებათაგან შეიძლება
აღინიშნოს
შემდეგი:
1. მწერალი ხშირად მიმათავს სალიტერატურო ქართულისაგან განსხვავებულად აგებულ კონსტრუქციებს, რომელთა
საშუალებითაც პერსონაჟის ენა უფრო ბუნებრივი ხდება: შენთან

რომ კაცი მოვა, ჯერ მისაღებმა, მერე მდივანმა ქალმა, ოო,
მდივანს დიდი მნიშვნელობა აქვს! უნდა განაწყო შენდამი
მოკრძალებით, რიდით და, თუ გნებავს, შიშითაც („შიში შეიქმს
სიყვარულსა“)...
2. ქვემოიმერულ მეტყველებაში ხშირია შემთხვევები, როცა
წინადადების დამოკიდებულ ნაწილში ვხვდებით „ქე“ დადასატურებით ნაწლაკს, ეს ტენდენცია შეიმჩნევა ოტია იოსელიანის
თხზულებებშიც: არც მაშვინ იყო ხელის გამძრევი, ქე იცით.
3. მწერალი მიმღეობურ კონსტრუქციებს და უშემასმენლო
წინადადებებს იყენებს სურათის დახატვის ან დახასიათების
მიზნით: დატღლეჟილი სათლი, ჯვალოს ჩვარი, სადგურის

დარბაზის ჭრელი იატაკი, სამორიგეოს კედლის ღუმელი,
უფროსის კაბინეტი, სალარო და ორიოდ პატარა ოთახი.
4. მარტივი წინადადებებით გადმოსცემს მწერალი მშვიდ,
დაწყნარებულ ვითარებას: პენსია დეინიშნა ჩვენთან, სოფელში

ერთხელ ამოდიოდა, ახლა თელათ დაბრუნცდა, ხის ოდა
გადააკეთა და გააახლა.
5. ძალზე ხშირად ვხვდებით ერთგვარ განსაზღვრებიან
შერწყმულ წინადადებებს, რომლებიც უმეტესად პერსონაჟთა
დასახასიათებლად არის გამოყენებული: შენი გადამკიდე მაინც

შიშველ-ტიტველი ვარ, უსახლკარო და მიუსაფარი, ველად
გაჭრილი და ტყეში უჩრდილო.
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ზემოთ აღნიშნული და კიდევ არაერთი სინტაქსურსტილისტური თავისებურებით მწერალი მეტ გამომსახველობას
ანიჭებს საკუთარ სათქმელს – ამძაფრებს, უფრო სიღრმისეულად
აღწერს ამა თუ იმ პერსონაჟის პორტრეტს, მის შინაგან სამყაროს.

ნაწევრის საკითხი ძველ სამწერლობო ქართულში
ელენე ლურსმანაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
მაგისტრატურა,1-ლი კურსი
საკვანძო სიტყვები: ნაწევარი, ძველი ქართული, ენათმეცნიერება.

საენათმეცნიერო ლიტერატურაში აზრთა სხვადასხვაობაა
ნაწევრის კვალიფიკაციის შესახებ ძველ ქართულ ენაში. მაგალითად, ჰ. ფენრიხი ძველი ქართულის წერილობით ძეგლებში
ნაწევრის არსებობას ბერძნულის გავლენად მიიჩნევს (2012). ა.
მარტიროსოვი მიუთითებს, რომ ძველი ქართულის დონეზე
ნაწევარმა ჩამოყალიბებული სახე ვერ მიიღო და მხოლოდ
ხანმოკლე ისტორია ჰქონდა (1979). ლ. ბარამიძე ხაზს უსვამს
ნაწევრისა და ჩვენებითი ნაცვალსახელის გამიჯვნის სირთულეს
(1975). ზ. სარჯველაძე კი ცალსახად აცხადებს, რომ ძველ
ქართულში ნაწევარი არ არის (1997).
მოხსენებაში ნაწევრის კვალიფიკაციის საკითხს განვიხილავთ
ქართულ საენათმეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმული
მოსაზრებებისა და ბ. ჰაინეს ენობრივი ერთეულის მორფოლოგიზაციის/გრამატიკალიზაციის საფეხურების გათვალისწინებით
(2004). ვიზიარებთ მოსაზრებას, რომ ჩვენებითი ნაცვალსახელის
გრამატიზება ნაწევრად და შემდეგ სახელობითი და მოთხრობითი
ბრუნვების ნიშნებად და ირიბ ბრუნვებში -ა სავრცობად მოხდა
მწერლობამდელ ქართულში, ძველი ქართულის დონეზე კი
ჩვენებითი ნაცვალსახელის გრამატიკალიზაციის პროცესი
ბოლომდე არ წასულა (ლ. ციხელაშვილი 2018). ჩვენ მიერ
გაანალიზებული
ტექსტი,
იოანეს
სახარება,
გვაძლევს
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საფუძველს, დავეთანხმოთ მოსაზრებას, რომ ჩვენებითი
ნაცვალსახელი ნაწევრად ვერ ფორმირდა ძველ სამწერლობო
ქართულში, მაგრამ იგივე ტექსტი წარმოგვიდგენს ნაწევრის
გამოყენების არასტანდარტულ შემთხვევებს (ტექსტში პირველად
ნახსენებ განუსაზღვრელ სიტყვებთან), რაც ცალსახად უსვამს
ხაზს, რომ ნაწევარი ძველი ქართულის დონეზე გაჩერდა
გრამატიზების არა პირველ, არამედ მეორე საფეხურზე.
მოხსენებაში აღვნიშნავთ, თუ რომელი რედაქცია წარმოგვიდგენს ყველაზე ხშირად ამგვარ არასტანდარტულ შემთხვევებს,
ავხსნით მათი გამოვლენის მიზეზებსა და გამოვყოფთ
შესაძლებელ სემანტიკურ ჯგუფებს.
ჩვენთვის მისაღებია მოსაზრება, რომ ძველი ქართულის
დონეზე ნაწევრის დამოუკიდებელ მეტყველების ნაწილად
გამოყოფა არაა მართებული (ციხელაშვილი 2018), მაგრამ მისი
ჩამოყალიბება უნდა გაჩერებულიყო, ჰაინეს მიხედვით, გრამატიკალიზაციის არა პირველ, არამედ მეორე საფეხურზე.

საკუთარ სახელთა ბრუნებასთან დაკავშირებული
საკითხები ადიშის ოთხთავისა და ანბანდიდის სახარების
მიხედვით
ნანა ჯანეზაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
მაგისტრატურა, 1-ლი კურსი
საკვანძო სიტყვები: საკუთარი სახელი, ბრუნება, ადიშის ოთხთავი,
ანბანდიდის სახარება.

ჩვენი მიზანია, განვიხილოთ საკუთარ სახელთა ბრუნებასთან
დაკავშირებული საკითხები მეცხრე საუკუნის ორი ხელნაწერის
(ადიშის ოთხთავი და ანბანდიდის სახარება) მიხედვით. ძველ
ქართულში საკუთარი სახელები საზოგადო სახელებისგან
განსხვავებულად იბრუნება. ამ მხრივ ანთროპონიმებს ბრუნების
უფრო ძველი ვითარება დაუცავთ.
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ძველ ქართულში ანთროპონიმთა ბრუნებას ახასიათებს
რამდენიმე თავისებურება: სახელობითში, მოთხრობითსა და
წოდებითში არ დაირთავენ ბრუნვის ნიშანს, ვერ აწარმოებენ
ყველა ბრუნვას, ე.ი. ნაკლული ბრუნება აქვთ, არ დაირთავენ -ა
სავრცობს, მათი ფუძე არც იკუმშება და არც იკვეცება, ასევე, არ
მოეპოვებათ მრავლობითი რიცხვის ფორმები. ფუძეუკვეცელობისა და უკუმშველობის თვისება ანთროპონიმებს ახალ
ქართულშიც აქვთ შენარჩუნებული, ისევე როგორც მრავლობითი
რიცხვის არქონა. თავდაპირველად, ანთროპონიმები გაუფორმებელი იყო ოთხ ბრუნვაში: წრფელობითში, სახელობითში,
მოთხრობითსა და წოდებითში. სახელობით ბრუნვაში ნიშნიანი
ანთროპონიმები უკვე VII საუკუნიდან გვხვდება. ადიშის ოთხთავი, სახელობით ბრუნვაში გაფორმებული ანთროპონიმების
თვალსაზრისით, მეტად საინტერესო სურათს გვიჩვენებს.
ადიშის ოთხთავი საკმაოდ კარგად შესწავლილი ძეგლია და
დადგენილია, რომ ის, როგორც რედაქციულად ცალკე მდგომი
მანუსკრიპტი, მნიშვნელოვან მასალას წარმოადგენს ქართული
სალიტერატურო ენის ისტორიისთვის. შედარებით ახალი
შემოსულია სამეცნიერო მიმოქცევაში „ანბანდიდის სახარება“,
რომელიც პირველად 2010 წელს გამოიცა და მისი კვლევა
ენობრივი თვალსაზრისით გარკვეულ სიახლეს წარმოადგენს.
„ანბანდიდის სახარებას“ რედაქციულად წინარეათონური ხელნაწერების ჯგუფს მიაკუთვნებენ და მას განსაკუთრებული ადგილი
უჭირავს პროტოვულგატას უძველეს ნუსხათა შორის. რედაქციულად „ანბანდიდის სახარება“ (Ad IX საუკუნე) რედაქციის
თვალსაზრისით დგას ადიშის არქეტიპსა და ოპიზის (O 913წ.),
ჯრუჭის (D 936წ.), პარხლის (E 973წ.), ბერთის (B 988), ქსნის (A
X საუკუნე) ოთხთავთა რიცხვში.
კვლევის პროცესში გამოიკვეთა ფონეტიკური მონაცვლეობა
სახელთა დაწერილობისას, ამიტომ საჭირო გახდა, ცალკე
განგვეხილა ფონეტიკურად განსხვავებული დაწერილობის
სახელები. აღმოჩნდა, რომ კონკრეტულ ხელნაწერში რომელიღაც
კონკრეტული დაწერილობა ჭარბობს. მაგ., ადიშის ოთხთავში
იოვანე – 19-ჯერ, ხოლო იოჰანე – 21-ჯერ; ანბანდიდში იოვანე –
6-ჯერ, ხოლო იოჰანე – 4-ჯერ და სხვა.
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ორივე
ხელნაწერში
ანთროპონიმების
ბრუნებასთან
დაკავშირებით, შეიძლება ითქვას, რომ როგორც თანხმოვანფუძიან, ისე ხმოვანფუძიან სახელთა ბრუნებისას, ძირითადად,
ძველი ქართულის ნორმაა დაცული, თუმცა არის პირთა
სახელების საზოგადო სახელებთან გათანაბრების ტენდენციის
შემთხვევებიც. ადიშის ოთხთავში დადასტურდა, მაგალითისთვის, სახელი მარიამი (სახ. ბრუნვის ნიშნით) 10-ჯერ, ხოლო
მარიამ (გაუფორმებელი) – 30-ჯერ. ანბანდიდში განსხვავებული
ვითარება გვაქვს. იმ მუხლებში, რომლებიც საერთო აქვთ ადიშის
ოთხთავსა და ანბანდიდის სახარებას, ანთროპონიმი მარიამ
გაუფორმებელი სახით გვხვდება და ასეთი შემთხვევა სულ 17
გვაქვს. ასეთივე ვითარება გვაქვს მოთხრობით ბრუნვაშიც.
მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ დაკვირვება ქრისტე სახელის
ბრუნებასთან დაკავშირებით, რომელიც ძველი ქართულის
დონეზე გარკვეულ თავისებურებებს ავლენს, ასევეა იესუ
სახელიც, ვინაიდან ამ ტიპის სახელები ქართულში ძალიან
ცოტაა.
კვლევაში საკუთარ სახელთა სტატისტიკური აღრიცხვა
ემსახურება ამ ორი სახარების დონეზე მსგავსებებისა და განსხვავებების დადგენას. აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში
ადიშის ოთხთავიდან განსხვავები ანაბდიდის სახარებაში გამოტოვებულია სახელი. მაგ., C. Jo.,1,40 Ad Jo.,1,40.

Gustar (მოწონება) ზმნა და ინვერსიის საკითხი ესპანურში
ნინო გიორგაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი, მე-3 კურსი
საკვანძო სიტყვები: ინვერსია, ესპანური, gustar, სუბიექტი, დატივი

ქართულ ლინგვისტურ აზროვნებაში ტერმინი ინვერსია
გაიგება, როგორც პირის ნიშანთა შებრუნება ზმნაში, როცა
რეალური სუბიექტი წარმოდგენილია მანის რიგის მარკერებით,
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ხოლო რეალური ობიექტი – ვინის რიგისა. აქედან გამომდინარე,
ქართულში ინვერსია გრამატიკული მოვლენაა.
ჩვენი კვლევის მიზანია, დავადგინოთ რამ განაპირობა ესპანურ gustar (მოწონება) ზმნასთან დატივში დასმული აქტანტის
სუბიექტად გააზრება და რამდენად შეიძლება ამ მოვლენას
ინვერსია ან ინვერსიული კონსტრუქცია ვუწოდოთ. ამისთვის,
პირველ რიგში, მიმოვიხილოთ ესპანური ენის ზოგადი
სტრუქტურა.
სხვა ინდო-ევროპული ენის მსგავსად, ესპანური ზმნა მონოპერსონალურია, მასში მარკირებულია მხოლოდ მოქმედი პირი,
ამიტომ ამგვარი ენისთვის ამოსავალ როლს სინტაქსური წყობა
ასრულებს. ამასთან დაკავშირებით ბოგარდი, ესპანური ენის
კორპუსის შესწავლის შედეგად, ასკვნის, რომ ყველაზე ხშირი
თანმიმდევრობაა VO, რასაც მოსდევს SVO (2:1).
რაში მდგომარეობს gustar-ის თავისებურება? – ამ ზმნის
შემცველი წინადადების წყობა შებრუნებულია, ანუ გვაქვს IOVS:
Me gusta el libro/ მე მომწონს წიგნი. როგორც ვხედავთ, ირიბი
ობიექტი (me) სუბიექტის პოზიციას იკავებს, ხოლო ზმნაში
მარკირებული სუბიექტი (el libro) ზმნის პოსტპოზიციურადაა
წარმოდგენილი.
ნიშანდობლივია, რომ gustar-ის განვითარების ადრეულ
პერიოდში, ძველ ესპანურში წინადადების IOVS კონსტრუქცია
არ არსებობდა და ყველა წევრი მიყვებოდა SVO-ისა ან VO-ის
რიგს, ხოლო მე-16 საუკუნიდან ტრადიციული რიგის პარალელურად გაჩნდა OVS წყობა, რომელიც მე-18 საუკუნეში IOVS-ის
თანმიმდევრობით შეიცვალა და დატივში დასმული აქტანტი
სუბიექტად გაიაზრა:
1.1 [...]si ya no gustas que la discreción y sciencia de Tirsi y
de Damón [...] (1:15). თუ შენ არ მოგწონს, რომ...
1.2 A Juan le gusta María (CORPES: Escandell Vidal, Mª
Victoria: La comunicación. Madrid: Gredos, 2005.). ხუანს
მოსწონს მარია.
პირველი მაგალითი მე-16 საუკუნით თარიღდება, ხოლო
მეორე თანამედროვე ესპანურის მდგომარეობას ასახავს. 1.1-ში
ზმნაში მარკირებულია მეორე სუბიექტური პირი, 1.2-ში კი
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სუბიექტად გააზრებულია Juan, ხოლო ზმნაში აღნიშნულია

María.
ჩვენი აზრით, თანამედროვე ესპანურში არსებული მდგომარეობა განპირობებულია სწორედ ზემოთ დასახელებული პროცესით, კერძოდ კი, ზმნასთან მიმართებით, ობიექტის პოზიციის
ცვლისა (მისმა გადანაცვლებამ სუბიექტის ადგილას, ზმნის
პრეპოზიციურად) და სუბიექტის პოსტპოზიციის შედეგად,
ესპანურ ენაზე მოლაპარაკე კოლექტივის ცნობიერებაში დატივში
დასმული აქტანტი სუბიექტად კვალიფიცირდა. ეს, ნამდვილად,
არ იყო გამოწვეული gustar-ის სემანტიკური გარდაქმნით
(„დაგემოვნების“
შინაარსიდან,
„მოწონების“
შინაარსზე
გადასვლით), როგორც ამას მრავალი მეცნიერი მოწმობს, რადგან
იგივე შინაარსობრივი ცვლა არ მომხდარა gustar-ის იდენტური
პარადიგმის მქონე ზმნებში.
დასკვნის სახით ვამბობთ, რომ ესპანურში საქმე გვაქვს
ინვერსიისგან სრულიად განსხვავებულ მოვლენასთან, რომელიც
საჭიროებს ფუნდამენტურ კვლევას.
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სოციალური და ეკონომიკური მეცნიერებები
თურქეთი და მულტიკულტურული ევროპა
მაია მანჩხაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
დოქტორანტურა
საკვანძო სიტყვები: თურქეთი, ევროპული მულტიკულტურალიზმი,
მუსლიმური კულტურა, ევროკავშირი, ისლამი.

უკვე თითქმის ნახევარი საუკუნეა, ინტენსიური დიალოგი
მიმდინარეობს თურქეთის ევროპულ ერთიანობაში გაწევრიანების
შესახებ. როცა რეალურ მიზეზებზე უწევთ საუბარი, ექსპერტები
და პოლიტიკოსები პოლიტიკური გადაწყვეტილებისათვის
მზაობის არქონაზე აკეთებენ აქცენტებს. მაგრამ, არაოფიციალურად, ბევრ სხვა მიზეზებთან ერთად, რელიგიური განსხვავებაც სახელდება ყოველთვის.
თავის მხრივ, ევროკავშირის წესდება მისაღებად და მისასალმებელ ფაქტად ასახელებს განსხვავებული რელიგიური
მიკუთვნების მქონე საზოგადოების დაპატიჟებას მის გაერთიანებაში. რეალობას თუ გადავხედავთ, ევროპა ძალიან ახლოს
იცნობს მუსლიმ თემს მის საზღვრებში. თუ ევროპის სახელმწიფოებში მცხოვრები თურქებისა და მით უმეტეს მუსლიმების
რაოდენობას ვნახავთ, ამაში ადვილად დავრწმუნდებით.
ჩვენი მოხსნების მიზანია, აჩვენოს, რომ თურქეთის
ევროკავშირში გაერთინება მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური
გადაწყვეტილებაა. რომ მუსლიმური კულტურა უცხო არაა ევროპისათვის და რომ არა სხვა ფაქტორები, ევროკავშირი რელიგიური ნიშნით თურქეთის გადაწყვეტილებას არ შეაფერხებდა.
ევროკავშირის პოლიტიკა, როგორც ხშირად ცდილობენ,
წარმოაჩინონ, არაა დისკრიმინაციული და არცერთი ერის მიმართ
მიკერძოებული დამოკიდებულებით არ გამოირჩევა. პირიქით,
სწორედ ევროპაა ის ძალა და კულტურული თუ იდეოლოგიური
მოდელი, რომელიც მთელი დანარჩენი მსოფლიოსათვის გახდა
მისაბაძი.
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თურქეთის მაგალითზე ევროპამ იცის, რომ სუნიტური ისლამი
მაშინ, როცა ის ცივილიზაციურად უმაღლეს საფეხურზე მყოფი
ქრისტიანული ბიზანტიის იმპერიის ნანგრევებზე განვითარდა და
ბევრი რამ შეისისხლხორცა მისგან, არაა მეგობრული იდეოლოგია. საქმე ისაა, ევროკავშირი, როგორც ლიბერალური და
დემოკრატიული ერთობა დაკარგავს მის მთავარ ღირსებას
თურქეთის მის რიგებში გაწევიანებით და ეს ხმათა დიდი
უმრავლესობის მექანიზმის თურქეთის ხელში გადასვლაა.
თურქეთის რესპუბლიკის პოლიტიკის მესვეურები გაგებით
უნდა მოეკიდონ ამ მომენტს და არ აღიქვან უარი წევრობაზე,
როგორც უარი მათი ერისა და კულტურის მიუღებლობაზე. ეს
შეცდომა იქნებოდა. საქმე მხოლოდ რიცხვებშია და ეს რიცხვები
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გადამწყვეტ როლს თამაშობს
დემოკრატიული მექანიზმის გამართულად ფუნქციონირების
თვალსაზრისით.

ახალი მსფლიო წესრიგი და სანქციური პოლიტიკა
(ამერიკისა და რუსეთის ურთიერთობათა მაგალითზე)
ვახტანგ გვიშიანი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დოქტორანტურა
საკვანძო სიტყვები: აშშ, რუსეთი, სანქცია, თანამედროვე სამყარო,
მულტიპოლარული წესრიგი.

როგორც ცნობილია, 1991 წლის 8 დეკემბერს რუსეთმა,
უკრაინამ და ბელორუსიამ ხელი მოაწერეს საბჭოთა კავშირის
დაშლის (ბელავეჟას) ხელშეკრულებას, რამაც მსოფლიო „მონოპოლარული“ გახადა. „შერყეულ“ მსოფლიო წესრიგში წარმოქმნილი ვაკუუმის შევსება დემოკრატიის პრინციპებზე დაფუძნებულ განვითარებად გლობალიზაციას დაეკისრა.
ჩამოყალიბდა აზრი, რომ მსოფლიოში ცალკეულ სახელმწიფოთა გავლენის შემცირება და ერთობლივი საერთაშორისო
ხელშეკრულების საფუძველზე ქვეყანათა გაერთიანების შექმნა
აუცილებელი გახდა. დაიწყო გლობალური პოლიტიკურ-ეკონო55

მიკური სისტემების შემუშავება. თანამედროვეობაში გლობალიზაციის პროცესები შენელდა, რის ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა
იყოს „ურჩი ქვეყნების“ მიმართ არასწორი სანქციური პოლიტიკის
გატარება.
გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან გაერთიანებული ერების
ორგანიზაცია, ამერიკის წინადადებით, მსოფლიოში დემოკრატიის პრინციპების განმტკიცების მიზნით, იწყებს ეკონომიკური
სანქციების განხორციელებას. სანქციები დაუწესდა ირანს 1990
წელს ქუვეითზე თავდასხმის გამო. შემდგომ, ბირთვული იარაღის
გავრცელების პრევენციის მიზნით, ირანი კვლავ მოექცა
სანქციათა სამიზნეში. აშშ-სა და იაპონიის მთავრობათა ერთობლივი გადაწყვეტილებით, 1998 წელს, სანქციები დაუწესდა
ინდოეთს, ბირთვული იარაღის ტესტირების მეორე ეტაპის
შემდეგ. 2000 წლიდან ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის
შეთანხმების დარღვევის გამო, რაც გამოიხატა ირანის, სირიისა
და ჩრდილოეთ კორეასათვის ბირთვული ტექნოლოგიების
გადაცემაში, მრავალრიცხოვანი სანქციები უწესდება რუსეთს.
რუსეთის მიმართ სანქციური პოლიტიკის გამძაფრების ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან ფაქტად, სხვათა შორის, ითვლება 2008 წელს
საქართველოს ტერიტორიების ანექსია. უკრაინაში კრიზისის
გამძაფრების, ყირიმის ნახევარკუნძულის მიტაცების, ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში სეპარატიზმის მხარდაჭერის გამო,
რუსეთს გაუმძაფრდა არსებული და დაემატა ახალი სანქციები.
21-ე საუკუნეში მსოფლიოში განვითარებული პოლიტიკურეკონომიკური პროცესები ცხადყოფს, რომ სანქციური პოლიტიკა
ყოველთვის არ არის დადებითი შედეგის მომტანი, რის მიზეზიც
შეიძლება იყოს ნაჩქარევი ქმედებები, სამიზნე ქვეყნის ეროვნული
და ეთნიკური თავისებურებების გაუთვალისწინებლობა.
მსოფლიო პოლიტიკური ესთაბლიშმენტი აღიარებს, რომ სანქციური პოლიტიკა ბევრად ეფექტურია საწყის პერიოდში,
როდესაც იგი დაშინების საშუალებად გამოიყენება. ხშირ
შემთხვევაში ასეთი მიდგომა მატერიალური დანახარჯებისა და
ეკონომიკური ზარალის მინიმიზაციას ემსახურება.
მსოფლიოს ზოგიერთ წამყვან პოლიტიკურ წრეებში გამოიკვეთა აზრი, რომ აშშ-ს სანქციურ პოლიტიკაში ევროკავშირის
მჭიდრო ჩართულობამ ზიანი არა მხოლოდ რუსეთს მიაყენა,
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არამედ შესუსტდა ევროპის გავლენა მსოფლიოში მიმდინარე
ეკონომიკურ პროცესებზე. ევროკავშირის ქვეყნებში იმატა
ეკონომიკური ხასიათის პრობლემებმა.
აშშ-ს მიერ საკუთარ თავზე აღებული ერთპიროვნული
მმართველის როლს არ იზიარებს მრავალი სახელმწიფო.
„ძლიერი ყოველთვის მართალია“ – თანამედროვე სამყაროში
ნიველირდება ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხით.
მაგალითად შეიძლება მოტანილ იქნეს აშშ-სა და ჩრდილოეთ
კორეას შორის არსებული უთანხმოება.
მიუხედავად იმისა, რომ გლობალიზაციის იდეა ჯერ კიდევ არ
კარგავს მიმზიდველობას, სახელმწიფოთა მიერ დამოუკიდებლობისა და ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნება წინა პლანზე
იწევს. მსოფლიოში იკვეთება ახალი „მულტიპოლარული“
წესრიგის ჩამოყალიბების ტენდენციები და ისინი პრიორიტეტულად მიიჩნევა. საერთაშორისო ასპარეზზე აშშ-სა და
რუსეთთან ერთად ჩნდებიან ამბიციური ახალი მოთამაშეები.

დაუფასებელი მწერლობა საქართველოში
გურანდა ლემონჯავა
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი, მე-2 კურსი
საკვანძო სიტყვები: მწერლობა, კულტურა, პროფესია, ქვეყანა.

მწერლობა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის კულტურული
განვითარებისთვის და მისი იდენტობის წარმოსაჩენად, თუმცა
მწერლობა-როგორც პროფესია, რთულია. განსაკუთრებით მაშინ,
როცა ქვეყანა, სადაც მწერალი დაიბადა, არ აძლევს მას
საშუალებას საკუთარი შესაძლებლობის სრულად გამოვლენის,
რადგან იგი იძულებულია ჰქონდეს სტაბილური შემოსავალი, რაც
მხოლოდ ამ საქმიანობით ძალიან გაუჭირდება. მისი ჰონორარი
ძალიან მცირეა. ამიტომაც მისი ძირითადი პროფესია ხდება არა
მწერლობა, არამედ რაღაც სხვა. ეს მის შემოქმედებით მოღვაწეობას ძალიან უშლის ხელს. ასეთ პირობებში კი მწერლად ყოფნა
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ძალიან რთულია, როდესაც საღამოს სამუშაოდან დაღლილი
ბრუნდები, ძნელია, მიუჯდე მაგიდას, დაღლილ გონებაზე
ყურადღება მოიკრიბო და წერო დაუსრულებლად. ვინ იცის,
რამდენი შედევრი არ დაწერილა სწორედ ამ მიზეზით, რამდენი
ნაწარმოები დარჩა მისი შემქმნელის ფანტაზიაში და რამდენმა
ვერ ნახა მზის სინათლე.
ამ ნაშრომში შევეცდები, ვაჩვენო, რომ საქართველო შედის იმ
ქვეყანათა შორის, რომლებშიც სახელმწიფო არ ზრუნავს
საკუთარი მწერლების წახალისებაზე და ისეთი ღონისძიებების
გატარებაზე, რომელთა მეშვეობითაც მათ არ გაუჭირდებათ
საკუთარი პროფესიით თავის რჩენა. ასევე, ვეცდები, ისეთი
გზების მოძიებას, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება
თანამედროვე ქართველი მწერლების პოპულარიზაცია. შევადარებ პატარა ქვეყანაში მცხოვრები მწერლების მდგომარეობას
დიდ და განვითარებულ ქვეყანაში მცხოვრებთას.
დღევანდელ მწერლებს ჩვენს ქვეყანაში არ აფასებენ ისე,
როგორც საჭიროა. მათი ნაწარმოებების ტირაჟი ძალიან მცირეა.
საკითხავია ისიც, საერთოდ დაიბეჭდება თუ არა. თანამედროვე
ქართველი მწერლები, რომლებმაც შეძლეს ხალხისთვის თავი
გაეცნოთ და შეეყვარებინათ, თითზე ჩამოსათვლელია. კიდევ
უფრო მცირეა მათი რაოდენობა, ვინც მსოფლიომ გაიცნო. მათი
ნაწარმოებები ბევრ ენაზე არ ითარგმნება, რადგან იმისთვის,
რომ ნაწარმოებების თარგმნა დაიწყონ, იგი ჯერ საკუთარი
ქვეყნის „სამაგიდო“ წიგნად უნდა იქცეს. ეს კი მათ პოპულარიზაციას ხელს უშლის მსოფლიო დონეზე. ასეთ ქვეყანაში
წარმატებულ მწერლად გახდომის ძალიან მცირე შანსია. ხალხს
არ სჯერა, რომ დღეს ჩვენ შორის კვლავ არიან ნამდვილი
მწერლები. თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას თითქმის
არავინ კითხულობს, რადგან თუკი თანამედროვე მწერლებზე
მიდგა საქმე, მსოფლიოში გავრცელებულ ცნობილ ნაწარმოებებს
მიადგებიან, რადგან ეშინიათ, გაეცნონ ისეთ მწერლებს,
რომელთა შესახებაც არაფერი სმენიათ.
ზოგი მწერალი წარმატების მხოლოდ იმ საფეხურამდე
აღწევს, რომელშიც მის ნაწერს, მრავლად დანაწევრებულს,
ჟურნალების გვერდებზე აქვეყნებენ. იმ ჟურნალების, რომლებსაც დღეს თითქმის არავინ კითხულობს. ესეც კი ნიშნავს
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რაღაცას, წარმატების სულ მცირე დოზას, მაგრამ ამავე დროს
არსებობს უამრავი წიგნი, რომელიც ისტორიას ჩაბარდება და
დარჩება წაუკითხავი, რომლის არსებობის შესახებაც არავის
ეცოდინება, მაშინ როდესაც ამ წიგნების ფურცლები ძალიან ბევრ
რამეს იტევს. იქნებ იმაზე მეტს, ვიდრე წარმოგვიდგენია... პატარა
ქვეყანაში დაფასებულ და წარმატებულ მწერლად გახდომა დიდ
სირთულეებთანაა დაკავშირებული, რადგან მკითხველი ცოტაა.

ეკონომიკური ზრდის შეფასება საქართველოსა და
ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში (GDP per
capita, HPI, IDI)
ნინო ტალიკაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
დოქტორანტურა
საკვანძო სიტყვა: ეკონომიკური ზრდა, ცხოვრების დონის შეფასება, მშპ
მოსახლეობის ერთ სულზე, ბედნიერების საერთაშორისო ინდექსი,
ინკლუზიური განვითარების ინდექსი

ეკონომიკური ზრდა ყოველთვის იყო და იქნება ეკონომისტთა
კვლევა-ძიების აქტუალური საკითხი. საუკუნეთა განმავლობაში
მეცნიერებმა უამრავი მეთოდი და მიდგომა შეიმუშავეს
ეკონომიკური კეთილდღეობისა თუ ზრდის გასაზომად და
შესაფასებლად. მათგან რეალური მთლიანი შიგა პროდუქტი
მოსახლეობის ერთ სულზე ყველაზე ხშირად გამოყენებადი
ინდიკატორია, თუმცა გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს
იმას, თუ რამდენად კარგად ასახავს არჩეული მაჩვენებელი
ქვეყნის კეთილდღეობას.
მოცემულ ნაშრომში განხილული იქნება, თუ როგორია
განსხვავება საქართველოსა და ევროკავშირის კომუნისტური
წარსულის მქონე სახელმწიფოების ეკონომიკურ ზრდას შორის.
აღნიშნულის მისაღწევად შეფასდება სხვადასხვა მაჩვენებელი,
კერძოდ: მშპ მოსახლეობის ერთ სულზე, ბედნიერების საერთაშორისო ინდექსი, ინკლუზიური განვითარების ინდექსი და სხვ.
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ევროკავშირის წევრი 28 სახელმწიფოდან 12 კომუნისტური
წარსულის მქონეა. საქართველოსა და მათ აერთიანებთ მბრძანებლური ეკონომიკის წარსული. მნიშვნელოვანია, შევადაროთ,
თუ სად იმყოფება დღეს საქართველო აღნიშნულ ქვეყნებთან
მიმართებით და როგორი პესპექტივები გააჩნია.
ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლების შეფასებისთვის გამოვიყენებთ მსოფლიო ბანკის მონაცემებს 1995-2017 წლების
პერიოდისთვის და მსოფლიო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშებს ზემოთ ხსენებული ინდექსების შესახებ.
2017 წლის მონაცემებით, ევროკავშირის პოსტკომუნისტური
სახელწიფოებს შორის ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ს მოცულობით
ლიდერობს სლოვენია. საქართველოს მათთან შედარებით
ყველაზე დაბალი მონაცემები გააჩნია, თუმცა ერთ სულ
მოსახლეზე, მშპ-ს ყველაზე მაღალი ზრდის ტემპის მიხედვით,
საქართველო რიგით მეოთხეა, ხოლო ლიდერი რუმინეთია.
ბედნიერების საერთაშორისო ინდექსის გამოსათვლელად
გამოიყენება 4 ძირითადი მაჩვენებელი: მოქალაქეების სუბიექტური კმაყოფილების გრძნობა, სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა, უთანასწორობა და ეკოლოგიური ზემოქმედება. 2016 წლის
მონაცემებით, საქართველო ამ მაჩვენებლით მე-40 ადგილს
იკავებს. როგორც ჩანს, ევროკავშირის პოსტკომუნისტურ
სახელმწიფოებთან შედარებით ყველაზე ბედნიერი ერი ჩვენ
ვართ. ყველაზე დაბალი ბედნიერების ინდექსი გააჩნია ლატვიას
(121-ე ადგილი).
ინკლუზიური განვითარების ინდექსი ერთ სულ მოსახლეზე,
შემოსავლების გარდა, მოიცავს შემდეგ პარამეტრებს: სიცოცხლის ხანგძლივობას, უმუშევრობის დონეს, შემოსავლების
გადანაწილებას, სიღარიბის დონეს, სახელმწიფო ვალის შეფარდებას მშპ-სთან, დემოგრაფიული მდგომარეობას. 2018 წელს
საქართველო განვითარებადი ეკონომიკების ჯგუფშია მოხვედრილი და 32-ე ადგილს იკავებს. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა
იყოს, მოწინავე ადგილებს განვითარებადი ეკონომიკის ჯგუფში
სწორედ რომ პოსტკომუნისტური წარსულის ქვეყნები იკავებენ,
რომელთაც, ამავდროულად, ბედნიერების საერთაშორისო
ინდექსის დაბალი მაჩვენებლები აქვთ. მაგალითად, 1-ლი ადგილი
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უკავია ლიტუანიას (HPI-ით 107-ე ), მე-2 ადგილი – უნგრეთს
(HPI-ით 69-ე ), მე-4 ადგილი – ლატვიას (HPI-ით 121-ე).
როგორც ვხედავთ, თითეული ქვეყნის მიხედვით, ეკონომიკური ზრდის შესაფასებლად სხვადასხვა მიდგომის გამოყენებას
განსხვავებული შედეგი აქვს და ზოგიერთის შემთხვევაში
პარადოქსულიც. შესაბამისად, მაჩვენებლების გაანგარიშება და
შემდეგ ეტაპზე მათი შეფასებითი ანალიზი საშუალებას მოგვცემს, გამოვავლინოთ ცხოვრებოს დონეზე მოქმედი ფაქტორები
და დავსახოთ მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესების
გზები.
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ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
აბსოლუტურად უგულებელყოფადი სიმრავლეების
ალგებრული ჯამების შესახებ
ლიკა ბერაია
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი
საკვანძო სიტყვები: სიმრავლეები, ალგებრული ჯამები, რიცხვი.

ვთქვათ, R არის ნამდვილ რიცხვთა ღერძიდა  არის ლებეგის
ზომა R -ზე. ვ. სერპინსკიმ თავის შრომაში დაამტკიცა, რომ
არსებობს R -ის ისეთი ორი A და B ქვესიმრავლე, რომლებისთვისაც სრულდება   A    B   0 და A  B  R პირობები.
იგივე შედეგი სამართლიანია

n -განზომილებიან ევკლიდურ

R  n  2  სივრცეში ლებეგის n ზომისათვის.
n

წარმოდგენილ მოხსენებაში განვიხილავთ ანალოგიურ
საკითხს  -სასრულო ინვარიანტული ზომებისთვის, რომლებიც
განსაზღვრულია არათვლად კომუტატიურ ჯგუფებზე და
რომლებიც არ არიან აღჭურვილნი რამე ტოპოლოგიით.
ვთქვათ,  G,  არის არათვლადი კომუტატიური ჯგუფიდა 

არანულოვანი  -სასრული G -ინვარიანტული (უფრო ზოგადად,
G -კვაზი-ინვარიანტული)ზომაა, რომელიც განსაზღვრულია G
ქვესიმრავლეთა
რაიმე  -ალგებრაზე.
საზოგადოდ,
არ
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს ორი A და B სიმრავლე G დანრომლებისთვისაც სრულდება პირობები

  A    B   0 და A  B  G .
ბუნებრივად ისმის კითხვა იმის შესახებ, არსებობს თუ არა
ისეთი G -ინვარიანტული ( G -კვაზი-ინვარიანტული) ზომა  
განსაზღვრული G -ზე, რომელიც არის  ზომის გაგრძელება და
რომლისთვისაც მოიძებნება ისეთი ორი A და B სიმრავლე, რომ
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   A     B   0 და A  B  G .
ვთქვათ,  G,  არის ნებისმიერი ჯგუფი და X არის

G -ს

ქვესიმრავლე. ვიტყვით, რომ X არის G -აბსოლუტურად უგულებელყოფადი G -ში, თუყოველი  -სასრულომარცხენა G -ინვარიანტული (შესაბამისად, მარცხენა G -კვაზი-ინვარიანტული) 
ზომისათვის არსებობს მარცხენა G -ინვარიანტული (შესაბამისად, მარცხენა G -კვაზი-ინვარიანტული)ზომა   G -ზე, რომელიც არის  გაგრძელება და აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას:

  X   0 .
ყოველი არათვლადი კომუტატიური

 G,  ჯგუფისათვის

არსებობს G -აბსოლუტურად უგულებელყოფადი ორი A და B
სიმრავლე G -ში, რომ
A B  G.

ჯერადი ჰარდის გარდაქმნის შესახებ
სოფია მუზაშვილი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი
საკვანძო სიტყვები: ორწონიანი ამოცანა, ნორმა, მაკენჰაუპტი.

ორწონიანი ამოცანა ჯერადი ჰარდის გარდაქმნისათვის
გადაწყვიტა ე. სოერმა 1984 წელს. სოერის მიერ დადგენილი
აუცილებელი და საკმარისი პირობები იწერება სამი დამოუკიდებელი ინტეგრალური პირობით.
მოხსენებაში გადმოცემული იქნება აღნიშნული ამოცანის
შესწავლა იმ შემთხვევაში, როცა მარჯვენა წონა ნამრავლის
ტიპისაა. ამ შემთხვევაში ორწონიანი კრიტერიუმი ერთი პირობით
იწერება, რომელიც მაკენჰაუპტის ტიპისაა.
ნაშრომში გადმოცემული იქნება ჯერადი ჰარდის ოპერატორის
ნორმის ორმხრივი შეფასებები აღნიშნული პირობის ქვეშ.
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თერმოდრეკადობის თეორიის ნეიმანის ამოცანა
მიკროტემპერატურის გათვალისწინებით
თორნიკე ცერცვაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მაგისტრატურა, მე-2 კურსი
საკვანძო სიტყვები: თერმოდრეკადობა, მიკროტემპერატურა, ჰარმონიული, მეტაჰარმონიული, თანაბრადკრებადი

ნაშრომში განხილულია თერმოდრეკადობის თეორიის სტატიკის დიფერენციალურ განტოლებათა ერთგვაროვანი სისტემისათვის ნეიმანის სასაზღვრო ამოცანა, მთელი სიბრტყისათვის
წრიული ხვრელით, მიკროტემპერატურის გათვალისწინებით.
კერძოდ, განხილულია შემთხვევა, როდესაც საზღვარზე მოცემულია ძაბვის ვექტორის ზღვრული მნიშვნელობა. დამტკიცებულია
ამ ამოცანის ამონახსნის ერთადერთობის თეორემა. მიღებულია
შესაბამისი დიფერენციალურ განტოლებათა ერთგვაროვანი
სისტემის ზოგადი ამონახსნი გამოსახული სამი ჰარმონიული და
ორი მეტაჰარმონიული ფუნქციის საშუალებით.
ნაშრომში განხილული ნეიმანის ამოცანის ამოხსნა მიღებულია
აბსოლუტურად და თანაბრადკრებადი მწკრივის საშუალებით.

თუშეთის ეთნოკულტურული რესურსი და ეთნოტურიზმის
მდგრადი განვითარების პრობლემები
ნანა კვირკველია
თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი
დოქტორანტურა
საკვანძო სიტყვები: ეთნოტურიზმი, ეთნოკულტურული რესურსები,
თუშეთი, მთიანი რეგიონები, მდგრადი განვითრება

ეთნოტურიზმი ეთნიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნების
ერთ-ერთი პერსპექტიული საშუალებაა. იგი დიდ როლს ასრულებს ქვეყნის რეგიონალურ განვითარებაში. ეთნოტურიზმის
განვითარება განისაზღვრება რეგიონის ეთნოკულტურული
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რესურსებით. ამ მხრივ გამოირჩევა საქართველოს ერთ-ერთი
მაღალმთიანი ეთნოგრაფიული მხარე – თუშეთი, რომელიც
ქვეყნის უკიდურეს ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარეობს.
უნიკალური ბუნება და ეთნოკულტურული რესურსები ძალზე
საინტერესოს და მიმზიდველს ხდის მას. თუშეთმა, ამ უძველესმა
მთიანმა რეგიონმა, დღემდე შემოინახა ძველი აღმოსავლეთის
მწყემსური კულტურის მდიდარი ტრადიციები, არქიტექტურა
(თუშური სახლები და კოშკები), სტუმარ-მასპინძლობა, სამზარეულო (თუშური ხინკალი, „კოტორი“, „ხავიწი“ და სხვ.), სამოსი,
დღეობები („ათენგენობები“ – მარიამობა, გიორგობა, მზებუდობა, წელწდობები და სხვ.), მუსიკა და ბევრი სხვა. ამ ტრადიციებს შენარჩუნება და განვითარება სჭირდება. სწორედ ასეთი
განსაკუთრებულობა და განსხვავებული კულტურა აინტერესებს
უცხოელ ტურისტს.
ტურიზმის დღევანდელ ბაზარზე ეთნოტურიზმი ერთ-ერთი
ყველაზე მოთხოვნადია. საქართველო კი ამ მხრივ ძალიან
მრავალფეროვანი და მდიდარია, განსაკუთრებით მთიანი რეგიონები, მათ შორის, თუშეთიც. თუმცა ეთნოტურიზმის განვითარების ხელშემშლელი სხვადასხვა ფაქტორი არსებობს. ესენია: 1.
რთული გეოგრაფიული პირობები (მაღალი ჰიფსომეტრიული
მდებარეობა, ფერდობების დახრილობა, მკაცრი კლიმატური
პირობები); 2. სეზონური მოსახლეობის სიმცირე (ზამთარში
დაახლოებით 25 კაცი რჩება); 3. უგზოობა (სტიქიური პოცესები
აზიანებს გზას და აფერხებს გადაადგილებას); 4. ტურიზმის
განვითრების სტრატეგიის არარსებობა (ქაოსური მშენებლობები,
ადგილობრივი არქიტექტურის გაუთვალისწინებლობა, ბანერების
არარსებობა და სხვ.); 5. სამედიცინო მომსახურების არარსებობა;
6. უსაფრთხოების დაბალი დონე; 7. ადგილობრივი მოსახლეობის
დამოკიდებულება
მხარეში
ტურიზმის
განვითარებასთან
დაკავშირებით და სხვა.
მთიან რეგიონებში ბოლო პერიოდში ტურიზმმა მოსახლეობის
ადგილზე დამაგრებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. შესაბამისად,
თუშეთში ეთნოკულტურული რესურსების შესწავლას დიდი
მნიშვნელობა აქვს. საჭიროა ამ რესურსების რაციონალური
გამოყენება.
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მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნება თუშეთის ეთნოკულტურული რესურსები და ეთნოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები, რომელიც საველე კვლევის შედეგებს ეფუძნება.

თანამედროვე ადამიანთა მიგრაცია და დედამიწაზე
განსახლების თეორია მიტოქონდრიული დნმ-ის კვლევის
საფუძველზე
ქრისტინა ომანაძე, თიკო კორძახია, ანა შანშიაშვილი
აგრარული უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი, მე-2 კურსი
საკვანძო სიტყვები: ადამიანთა მიგრაცია, მიტოქონდრიული დნმ,
აფრიკა.

გონიერი ადამიანი (ლათ. Homo sapiens) – მიეკუთვნება ჰომინიდების ჯგუფის პრიმატების სახეობას. ზედა პალეოლითის
ბოლოს, დაახლოებით 40 ათასი წლის წინ მისი გავრცელების
არეალი უკვე მოიცავდა პრაქტიკულად მთელ დედამიწას.
ადამიანთა მიგრაცია ხანგძლივი პროცესია, რომელიც
საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყო. 72 000 წლის წინ ადამიანმა
დატოვა აფრიკა და სწრაფად დაიწყო გავრცელება ჩრდილოეთით, ეგვიპტისა და ისრაელის მიმართულებით, ხოლო შემდეგ
ინდოეთში. გენეტიკური კავშირები ჰუმანოიდებს შორის იქნა
შესწავლილი საერთო ალელების სიხშირეზე დაყრდნობით გენის
ლოკუსში. ადამიანთა განსახლება კონტინენტზე დამოკიდებული
იყო მიგრაციის სიჩქარესა და მიმართულებაზე. ოპენჰაიმერმა
შეაგროვა ყველა ხელმისაწვდომი მასალა და დაადგინა, რომ
მთელი ჩვენი მიტოქონდრიული დნმ-ის საწყისი მოდის
აფრიკიდან. მიტოქონდრიული დნმ-ის ერთადერთი ნუკლეოტიდური პოლიმორფიზმი და მუტაციის ტემპი გვაძლევს მტკიცებულებას, რომ ანთროპოლოგიური ადამიანის ჩანაცვლება მოხდა
ანატომიურად თანამედროვე ადამიანით და მიგრაცია დაიწყო
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აუტოსომებიდან, მაგალითად, ალფა და ბეტა-გლობინის ლოკუსიდან.
დღესდღეობით ყველა არა-აფრიკული ადამიანთა ჯგუფი
მომდინარეობს აფრიკიდან, მხოლოდ 7%, ან უფრო ნაკლები არის
აუტოსომური და წარმოქმნილია არქაული, არააფრიკული
ჯგუფისგან. მიტოქონდრიული დნმ დიდი რაოდენობითაა ნაპოვნი
არავიიდან ბალიმდე. სავარაუდოდ, ადამიანები იყენებდნენ
ზღვის რესურსებს და მიჰყვებოდნენ სანაპირო ზოლს, რის
შედეგადაც მივიღეთ ხაზობრივი მიგრაცია. 150 000 წლის წინ
ჩვენი წინაპრები ცხოვრობდნენ აფრიკაში. 120 000 წლის წინ
ეგვიპტის და ისრაელის გავლით წავიდნენ ჩრდილოეთით, სადაც
ფეხი მოიკიდეს. 72 000 წლის წინ არააფრიკული ჯგუფი
განსახლდა არაბეთში, ინდოეთში, აღმოსავლეთ ჩინეთში,
სამხრეთ აზიაში და ა. შ. 15-19 ათასი წლის წინ ნიმუშები იპოვეს
ჩრდ. ამერიკაში, პენსილვანიაში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ აქ
ადამიანები განსახლდნენ გამყინვარებამდე. 12 5000 არტეფაქტი
იპოვეს ჩილეში, მონტე ვერდეში და გრენლანდიაში, რაც ხელს
უწყობს არქეოლოგებს და გენეტიკოსებს. 147 ადამიანის
მიტოქონდრიული დნმ-ის ანალიზით, რომლებიც ხუთ სხვადასხვა გეოგრაფიულ რეგიონს მიეკუთვნებოდნენ, დადგინდა, ამ
ადამიანების გენეტიკური წარმოშობა ხუთივე რეგიონის
წარმომადგენლების წარმომავლობა აფრიკაში იწყებოდა.
„მიტოქონდრიული ევა“, სავარაუდოდ, აფრიკაში დაახლოებით 200 000 წლის წინ ცხოვრობდა.

დაბერების მოლეკულური ბიოლოგია: ბუნება
უპირატესობას ანიჭებს ქაოსს
ნინო რაქვიაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი, 1-ლი კურსი
საკვანძო სიტყვები: ქაოსი, სირთულე, დაბერების მექანიზმი, დაბერების
მართვა, ცვალებადი რეჟიმი.
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ჩვენს მიმოხილვაში ძირითადი ყურადღება ეთმობა დაბერების
პროცესების ინტერპრეტაციისა და მართვის მეთოდს, რომელიც
დამყარებულია ქაოსის, ანუ არაწრფივი დინამიური სისტემების
თეორიაზე [1]. ქაოსი განიმარტება, როგორც დეტერმინისტული
სისტემების სტოქასტური ყოფაქცევა; ამ, ერთი შეხედვით,
შემთხვევითი
ყოფა-ქცევის
მიზეზია
განსაკუთრებული
მგრძნობელობა საწყისი მნიშვნელობების სიზუსტის მიმართ.
მათემატიკურად არაწრფივი დინამიური სისტემის მდგომარეობა
დროის
პერიოდში განისაზღვრება
ცვლადიანი დეტერმინისტული
არაწრფივი
დიფერენციალურ
განტოლებათა
სისტემით:
არაწრფივი დინამიური სისტემის მაგალითია გულის მუშაობა.
არაწრფივ დინამიურ სისტემებთან მჭიდრო კავშირშია ბენუა
მანდელბროტის [2] მიერ შემოტანილი გეომეტრიული ობიექტის
ფრაქტალის ცნება, რომლის გეომეტრიული განზომილება უკვე
შეიძლება, მთელი რიცხვი არ იყოს. არაწრფივი დინამიკური
სისტემების (ქაოსის) თეორიის გამოყენებას მივყავართ
დაბერების პროცესის ახალ და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი
მექანიზმების აღმოჩენამდე, რომლის ერთ-ერთი პარადიგმაა,
რომ დაბერებას და ასაკთან დაკავშირებულ დაავადებებს თან
ახლავს ფიზიოლოგიური სირთულის შემცირება, როგორც
მოლეკულურიდან უჯრედულ დონემდე, ასევე ქსოვილებიდან
ორგანოების დონემდე. თუმცა ეს აზრი ხდება ხოლმე კრიტიკის
საგანი და მოჰყავთ კიდეც არგუმენტები იმის სასარგებლოდ, რომ
დაბერებისა და დისფუნქციის დროს ადგილი აქვს სირთულის
ზრდას. ეს მიმოხილვა გვაჩვენებს, რომ უნდა მივანიჭოთ
უპირატესობა დაბერების ისეთ ინტერპრეტაციას, როდესაც
ითვლება, რომ დაბერებას თან სდევს ფიზიოლოგიური
დინამიკური სირთულის გამარტივება. ამასთან, ასეთი ინტერპრეტაციის
დროს
ასაკობრივი
ცვლილებები
შეიძლება
რაოდენობრივად შევაფასოთ, მოვახდინოთ მკურნალობის
შედეგების რაოდენობრივი კონტროლი, ვივარაუდოთ კლინიკური
დადებითი ტენდენციები და გავაუმჯობესოთ სამკურნალო
ჩარევის სტრატეგიები. განხილულია ორი მნიშვნელოვანი
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პრაქტიკული რეკომენდაცია კლინიკურ დონეზე დაბერების
პროცესის წარმატებითი მართვისთვის [3], [4]. პირველი, რომ
ქაოსის თეორიის გამოყენებას, ტრადიციული ფარმაკოლოგიური
რეჟიმებისაგან განსხვავებით, მივყავართ იმ დასკვნამდე, რომ
მაქსიმალური სარგებლის მისაღებად მკურნალობა, რომლის
მიზანია დაბერების რამე გამოვლინების მოდიფიცირება, უნდა
მიმდინარეობდეს არარეგულარული, იმპულსური და მრავლობითი ინტერვალებით, რომლის დროსაც ხდება დოზირების
მუდმივი შემთხვევითი ცვლილება. და მეორე, ასაკთან დაკავშირებული უძლურების პრევენციისთვის აუცილებელია დავნერგოთ და შევინარჩუნოთ მრავლობითი გარეგანი და შინაგანი
ფიზიოლოგიური სტიმულები, მაგალითად, ცვალებადი რეჟიმის
მქონე ფიზიკური და გონებრივი ვარჯიშები.
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ინჟინერია და ტექნოლოგიები
ფერმერული მეურნეობის მოდელირების მნიშვნელობა
ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებაში
ნატალი სიდამონიძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დოქტორანტი
ინგა აბულაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დოქტორი
საკვანძო სიტყვები: ალგორითმი, მიწის ფონდი, რუკა, გეოლოგიური
ფაქტორები, მიწის ფონდი, მოდელირება, ადიტიურობა.

ათასწლეულების მანძილზე სოფლის მეურნეობა საქართველოს უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული დარგი იყო. ასეა დღესაც
და მომავალშიც, ალბათ, ასე იქნება, რაც განპირობებულია
ქვეყნის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების უნიკალურობით,
ბიომრავალფეროვნებით,
სასოფლო-სამეურნეო
წარმოების
მრავალსაუკუნოვანი ეროვნული ტრადიციებითა და სახელმწიფოს მდგრადობის აუცილებლობით.
საქართველოს მრავალფეროვანი ნაყოფიერი ნიადაგი, საკმარისი წყლის რესურსები, ხელსაყრელი კლიმატური პირობები,
ფლორისა და ფაუნის მრავალსახეობა იძლევა ეკოლოგიურად
სუფთა და კონკურენტუნარიანი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოების საშუალებას. სოფლის მეურნეობის სწორი
მართვისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების ეფექტურად დანერგვის პირობებში შესაძლებელია როგორც მთელი ქვეყნის
მოსახლეობის რიგი დასახელების სურსათით მოთხოვნილების
სრულად დაკმაყოფილება, ასევე ეკოლოგიურად სუფთა ნამეტი
პროდუქტის გატანა საერთაშორისო ბაზარზე.
საინჟინრო პრაქტიკაში ფართოდ გამოიყენება მოდელირების
სხვადასხვა მეთოდი და ხერხი. იმიტაციური მოდელირება
სწრაფად და მინიმალური დანახარჯებით წყვეტს მრავალ
პრობლემასა და ამოცანას.
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ქართული სახელმწიფოს სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, როგორც სისტემური ამოცანა, მოითხოვს შესაბამის
სტრატეგიულ და პროგრამულ უზრუნველყოფას, სადაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მიწის ფონდის მართვის მეცნიერულ
საფუძვლებს.
დღემდე საქართველოში არ ჩამოყალიბებულა ერთიანი
სამეცნიერო მიდგომა ამ საკითხის მიმართ, რის გამოც ქართული
მიწის მართვა ხშირ შემთხვევაში ეფუძნება სიტუაციურ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს.
ყოველი ფერმერისათვის მნიშვნელოვანია საქმიანობის სწორი
მიმართულების შერჩევა და თავისი მეურნეობის რაციონალური
პარამეტრების დასაბუთება, რაც შესაძლებელია განხორციელდეს მოდელირების გზით.
ძირითად კრიტიკულ ფაქტორებად სოფლის მეურნეობაში
უნდა ჩაითვალოს ამინდის და ბაზრის რისკები. სხვადასხვა
ქვეყნებში აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით. ეკონომიკური
ნორმატივების საფუძველზე, ამინდის რისკის გათვალისწინებით
მუშავდება მართვის მექანიზმები, რომლებიც მიმართულია
რისკების პირობებშიც სმეურნეო გეგმის რეალიზაციაზე.
ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენს ფერმერული მეურნეობების სტრატეგიული განვითარების ეკონომიკური იმიტაციური
მოდელების და მეთოდების შემუშავება სრულყოფა. ამისათვის
ჩვენს მიერ ჩატარდა თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის
პირობებში ფერმერული მეურნეობების სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობის ოპტიმიზაციის, თანამედროვე მიდგომების და
მეთოდების დაწვრილებითი ანალიზი, ფერმერული მეურნეობის
ოპტიმალური განვითარების სტრუქტურული მოდელის შექმნა,
შემუშავდა ფერმერული მეურნეობის იმიტაციური მოდელი,
რომელიც ითვალისწინებს შესწავლილი რისკების გავლენას.
მოდელის ჩარჩო-სტრუქტურა იძლევა საშუალებას ფერმერულ
მეურნეობაში განხორციელდეს
ოპტიმალური
სამოქმედო
ალგორითმი. შემუშავებული იმიტაციური მოდელი გვაძლევს
შესაძლებლობას წინასწარ გავთვალოთ ნეგატიური ფაქტორების
შემცირების სტრატეგია ამინდის, ეკონომიკური და სხვა რისკებფაქტორები. შემუშავებულია ფერმერული მეურნეობის ავტომა71

ტიზებული სისტემა მისი განვითარების ნებისმიერ სტადიაზე,
რომელიც მარტივია გამოსაყენებლად სოფლის პირობებში.
ჩატარებული სამუშაოს შედეგად მიღებული ალგორითმი და
იმიტაციური მოდელი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს
როგორც პროგრამული სქემა სურსათით ქვეყნის მოსახლეობის
მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად.
კვლევის მიზანია ფერმერული მეურნეობის მართვის სწორი
კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური მიდგომების შემუშავება
მსოფლიო გამოცდილების გათვალისწინებით; ფერმერული
მეურნეობის იმიტაციური მოდელის შექმნა ქვეყნის სასოფლოსამეურნეო მიწის ფონდის ეფექტურ მართვში ამინდისა და
ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით მდგრადი განვითარებისათვის.
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მედიცინა და ჯანდაცვა
რა აქვს საერთო პომიდორს, როგორც ბოსტნეულსა და
საზამთროს, როგორც ხილს
ნინო ჭაღალიძე
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი, მე-2 კურსი
საკვანძო სიტყვები: პომიდორი, ლიკოპეინი, კულტურული ჯიში,
ბიოშეთვისება, ანტიოქსიდანტი

დღეისათვის პომიდორი ერთ-ერთი პოპულარული კულტურაა
მისი საკვები და დიეტური თვისებების, ჯიშების მრავალსახეობის
გამო. ის მოჰყავთ ღია გრუნტზე, პოლიეთილენის საფარქვეშ,
სათბურებში, აივნებსა და ღია ოთახებში, ფანჯრის რაფებზეც კი.
პომიდორი შეიცავს დიდი რაოდენობით ბიოლოგიურად
აქტიურ ნაერთებს, ზოგიერთი სახის პომიდორი C ვიტამინის
შემცველობით შეიძლება ლიმონსაც კი გაუტოლდეს. პომიდორი,
ასევე, მნიშვნელოვანი რაოდენობით შეიცავს ლიკოპეინს,
რომელმაც ბიოლოგიურად აქტიურ კომპონენტებს შორის დიდი
გამოყენება ჰპოვა, რაც განპირობებულია მისი ანტიოქსიდანური,
იმუნომასტიმულირებელი და ანტიკარცეროგენული თავისებურებებით.
დღეისათვის მეტად პოპულარულია ლიკოპეინის საფუძველზე
დამზადებული პრეპარატების წარმოება და შესაბამისად მეცნიერთა განსაკუთრებული ყურადღებაც მიმართულია ლიკოპეინის,
როგორც ბიოაქტიური ნაერთის შესწავლასა და გამოყოფაზე.
საზამთროსა და პომიდორს, ამ ორ, განსხვავებულ კულტურას
შორის საერთო ლიკოპეინის შემცველობით გამოიხატება.
ლიკოპეინის მოლეკულა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს
მეტაბოლურ ცვლაში. იგი მიმზიდველს ხდის ხილს და ძლიერი
ანტიოქსიდანტური თვისებების გამო იცავს მას დაჟანგვისგან.
პომიდორში ლიკოპეინის რაოდენობა იცვლება კულტურულ
ჯიშებზე დამოკიდებულებით და მწიფობის სტადიების მიხედვით.
ველური წითელი პომიდორი 40-ჯერ მეტ ლიკოპეინს შეიცავს,
ვიდრე ყველაზე წითელი გამოყვანილი, კულტურული ჯიში.
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ხილში ლიკოპეინი ფორმირდება ფოტოქრომისაგან, აქედან
ჩანს, რომ ლიკოპეინი პროდუქტში სტიმულირდება წითელი
შუქით. პომიდორის ზრდის პერიოდში ლიკოპეინი ტრანსპორტირებით გადადის ქლოროპლასტიდან ქრომოპლასტში.
ლიკოპეინის მიღების ძირითადი წყარო არის პომიდორი და
მისი პროდუქტები. ლიკოპეინის მსოფლიო მოთხოვნის 50%
მოდის ნედლ პომიდორზე.
პომიდვრიდან ლიკოპეინის ბიოშეთვისება დამოკიდებულია
საკვებ ნივთიერებათა გადამუშავებაზე. პომიდვრის გაცხელებისას ხდება უჯრედის დაშლა და ლიკოპეინის გამოყოფა, რაც
აადვილებს შეწოვას. საკვებში ცხიმის დაბალი რაოდენობა
ამცირებს პომიდორის პროდუქტების შეთვისებას.
ექსპერიმენტმა დაადასტურა რომ 1000C-ზე გაცხელებისას
ლიკოპეინი არ იცვლება 16 წუთის განმავლობაში. საკვებ ნივთიერებათა გადამუშავება ამდიდრებს პროდუქტს და ახდენს მასში
ლიკოპეინის კონცენტრაციის გაზრდას. პომიდვრის პროდუქტების გაცხელებისას ლიკოპეინი ტრანს იზომერიდან გადადის
ცის იზომერში, უფრო ადვილად იჟანგება და შეითვისება
ორგანიზმის მიერ, რაც მეტად სასარგებლოა.
ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა, შეგვესწავლა აჭარის
რეგიონში, სათბურისა და ბოსტნის პირობებში მოყვანილი
სხვადასხვა ჯიშის პომიდვრის ტექნიკური მახასიათებლები,
ტენის, მშრალი ნივთიერებისა და მის შემადგენლობაში შემავალი
ლიკოპეინის რაოდენობრივი შემცველობა.
აღნიშნული მიზნის მისაღწევად შესრულებულდა შემდეგი
ამოცანები: წყლისა და მშრალი ნივთიერების განსაზღვრა
სტანდარტული მეთოდით, ლიკოპეინის რაოდენობრივი განსაზღვრა სპექტრარული მეთოდით 472 ნმ-ზე. საკვლევი ნიმუშები
აღებულ იქნა სათბურისა და ბოსტნის პირობებში.
მიღებულმა შედეგებმა გვიჩვენა, რომ საანალიზოდ აღებული
ნიმუშბშილიკოპეინის შემცველობა მერყეობს 45-85 მგ\კგ-ს
ფარგლებში მშრალ მასაზე გადაანგარიშებით. ყველაზე მეტი
რაოდენობით
წარმოდგენილია
სათბურის
პომიდვრებში.
პომიდვრის კანსა და რბილობში ლიკოპეინის რაოდენობრივი
გადააწილების კვლევისას აღმოჩნდა, რომ კანში
მეტი
რაოდენობითაა ვიდრე რბილობში.
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ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ფარმაცევტულ
საქმიანობასა და პროფესიულ არჩევანზე
ნოდარ სულაშვილი
ერევნის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
დოქტორანტურა
მარგარიტა ბეგლარიანი
ერევნის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
პროფესორი
საკვანძო სიტყვები: წამალი, ფარმაცევტული, პროფესიონალი,
არჩევანი, ფარმაცევტი

ფსიქოლოგიური კვლევები გვიჩვენებს, რომ სხვადასხვა
ფაქტორებს აქვს გავლენა პროფესიულ არჩევანზე. დადასტურებულია, რომ დედისა და მამის განათლების მაღალი დონე
გავლენას ახდენს ბავშვზე. მშობლების აზრი და გავლენა უფრო
მოქმედებს ბავშვის პროფესიულ არჩევანზე, ვიდრე მასწავლებლის, ან კარიერის არჩევაში დამხმარე სპეციალისტის. ამავე
დროს, მშობლის აზრი შეიძლება იყოს კარიერული განვითარების
შემაფერხებელიც. მოცემული სამეცნიერო კვლევა საშუალებას
გვაძლევს, რომ იდენტიფიცირება მოვახდინოთ პროფესიული
განვითარების შემადგენელი კომპონენტების, მისი სტადიების,
ფაზების, დონეებისა და მიმართულებების.
ამავე დროს, სპეციალისტის პროფესიული ჩამოყალიბება
ითვლება პროფესიული ცოდნის, უნარებისა და გამოცდილების
ჯამად, პროფესიული განზრახვის ფორმირებიდან ეფექტურ
პროფესიულ მუშაობამდე.
ხელმისაწვდომი
ლიტერატურის
შესწავლამ
მოგვცა
საშუალება, რომ პროფესიულ არჩევანზე მოქმედი ფაქტორები
გამოგვევლინა: ოჯახის პოზიცია, სკოლის პედაგოგიური
კოლექტივი (დამრიგებელი და კლასის მასწავლებელი), ადამიანის
პროფესიული და ცხოვრებისეული გეგმები, უნარები, მიდრეკილებები, სახალხო აღიარების სურვილი და კონკრეტული
პროფესიული საქმიანობის გააზრება.
კვლევის მიზანი იყო საქართველოში ფარმაცევტის პროფესიულ არჩევანზე გავლენის მომხდენი ფაქტორებისშესწა ვლა და
ანალიზი.
75

კვლევის ობიექტია სოციოლოგიური კვლევის მასალები.
ჩატარდა რაოდენობრივი კვლევა და ანალიზი ფარმაცევტის
პროფესიულ არჩევანზე გავლენის მომხდენი ფაქტორების
დასადგენად საქართველოში კითხვარის გამოყენებით. კითხვარი
განკუთვნილი იყო ფარმაცევტებისთვის, 09.09.2016 –
30.04.2017 პერიოდში გამოკითხული იქნა 810 ფარმაცევტი.
გამოვიყენეთ სისტემური, სოციოლოგიური (კითხვარი), შედარებითი, მათემატიკური, სტატისტიკური, გრაფიკული ანალიზი.
მონაცემები გადამუშავდა და გაანალიზდა SPSS პროგრამით.
ჩატარებულ კვლევაზე დაყრდნობით შემდეგი რამ დადგინდა:
მთავარი მოტივი, რის მიხედვითაც პროფესიულ არჩევანს
აკეთებენ ფარმაცევტები, იყო: სურვილი, რომ მიაღწიონ მაღალი
ხარისხის პროფესიულ განათლებას – 44.8%, დასაქმების
გარანტია – 42.6%, პროფესიის მიმართ ინტერესი – 39.4%,
სურვილი ხალხის ჯანმრთელობაზე ზრუნვისა – 43%.
კვლევის განმავლობაში აღმოვაჩინეთ და შევაფასეთ
რამდენიმე განმსაზღვრელი ფაქტორი, რომლებიც ფარმაცევტის
საქმით კმაყოფილებაზე ახდენდა გავლენას, ესენი იყო: საქმის
შინაარსი, პოზიცია, ფარმაცევტის კვალიფიკაციის შესაბამისობა
საქმესთან, საქმის შესაბამისობა შესაძლებლობასთან, ფარმაცევტის სურვილები და მიდრეკილებები, დაწინაურების პერსპექტივის არსებობა, კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობა,
მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა შრომითი საქმიანობის
შედეგებზე, სამუშაო რეჟიმი, ანაზღაურება, სარგებლის მომტანი
სქემის არსებობა თანამშრომლისათვის, მენეჯერის/უფროსის
მხარდაჭერა, მენეჯერსა და კოლეგებს შორისურთიერთობა.
აღმოჩნდა და შეფასდა ფაქტორები, რომლებიც გავლენას
ახდენს ფარმაცევტის პროფესიულ საქმიანობაზე, ესენია:
საინტერესო და ღირებული (ინფორმატიული) საქმე, სასურველი
ფსიქოლოგიური გარემო კოლეგების გუნდს შიგნით, კარიერული
ზრდის შესაძლებლობა, პროფესიული განათლებისა და ტრენინგებზე დასწრების შესაძლებლობა, პროფესიის სოციალური
მნიშვნელობა, საქმიანობის დამოუკიდებლობა.
რესპონდენტთა (ფარმაცევტთა) უმრავლესობა თვლიდა, რომ
განათლება არ უნდა შეწყდეს. უმცირესობა თვლიდა, რომ
შეიძლება განათლების შეწყეტა მას შემდეგ, რაც მიიღებ
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სპეციალისტის დიპლომს (ხარისხს) ან სერტიფიკატს. ჩვენი
აზრით, საკვანძოა, რომ ყველა ფარმაცევტი აანალიზებდეს და
იგებდეს ფარმაცევტული და სამედიცინო განათლების უწყვეტობის მნიშვნელობას. დიპლომის შემდგომი ფარმაცევტული
განათლება აუცილებელია მაღალი კვალიფიკაციისთვის და
მაღალი ხარისხის ფარმაცევტული ზრუნვისათვის.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ფარმაცევტული საქმიანობის
საკითხები რესპონდენტებისთვის (ფარმაცევტებისთვის) იყო:
ახალი წამლები, გენერიული წამლები, ქიმიური და სავაჭრო
სახელები, მათი ურთიერთობა მომხმარებელთან, ფარმაკოთერაპიის საკითხები კონკრეტულ დაავადებებში, ფარმაკოლოგია,
ფარმაკოდინამიკა, ფარმაკოკინეტიკა და ფარმაცევტული ზრუნვა. ცხადია, რომ უნივერსიტეტში ფარმაცევტული განათლების
პროგრამები უნდა იყოს აქცენტირებული შემდეგ საკითხებზე:
ფარმაკოთერაპია, ფარმაკოლოგია, ფარმაცევტული ზრუნვა,
კლინიკური ფარმაცია და წამლების ტოქსიურობა.
რესპონდენტთა (ფარმაცევტთა) მცირე ნაწილს ჰქონდა
ნეიტრალური დამოკიდებულება სწავლის და კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი კურსების მიმართ. პროფესიული ტრენინგები,
დამხმარე საგანმანათლებლო პროგრამები, უნარების ამაღლების
ინსტრუქციები, სამუშაო პროფესიული შეხვედრები ჩანს, რომ
ძალიან საჭიროა პროფესიული წინსვლისთვის.
რესპონდენტთა (ფარმაცევტთა) დიდი უმრავლესობა თვლის,
რომ სახელმწიფომ უნდა აწარმოოს ფარმაცევტთა სერტიფიცირება და როგორც აღმოჩნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ
ფარმაცევტული საქმიანობა იყოს რეგულირებადი ჯანმრთელობის დარგი.
ფარმაცევტის პროფესიონალიზმი რომ გაიზარდოს, სახელმწიფომ უნდა აწარმოოს მათი სერტიფიცირება. ეს მნიშვნელოვანია ფარმაცევტის პროფესიული სრულყოფისთვის, განათლებისთვის, ფარმაცევტის თვითრეალიზაციისთვის, მისი კარიერული წინსვლისთვის, უწყვეტი პროფერიული განათლების
არსებობისთვის, ფარმაცევტის კარიერული კმაყოფილებისთვის,
ფარმაცევტის უფრო მაღალი სტატუსისთვის, ვიდრე ჯანდაცვის
სხვა სპეციალისტებისა. ფარმაცევტთა სერტიფიცირება აუცილებელია მათი მატერიალური კარგადყოფნისთვის, რაც ფარმა77

ცევტს საშუალებას ახდენს მოახდინოს მიღებული უმაღლესი
განათლების სრულად რეალიზებადაწინაურების პერსპექტივისთვის, კვალიფიკაციის საქმესთან შეთანხმებისთვის, ფარმაცევტული შესაძლებლობების, უნარების და ჩვევებისთვის,
ფარმაცევტის პროფესიული კმაყოფილებისთვის, შემოსავლით
კმაყოფილებისთვის. შესაბამისად, ფარმაცევტის სერტიფიცირება
უნდა დაიწყოს დაუყოვნებლივ და ფარმაცევტული საქმიანობა
უნდა იყოს ჯანმრელობის რეგულირებადი სფერო, ისევე
როგორც ოჯახის ექიმის ინსტიტუტი.
ამრიგად, ფარმაცევტული პროფესია უნდა იყოს რეგულირებადი ჯანდაცვის სფეროში, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს
ხარისხიანი ფარმაცევტული მომსახურების მოწოდებისთვის.
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In 540, the Iranian Shahanshah Khosrow I Anushiruwan
(531-579 AD) violated the “Eternal Armistice” (532 AD) and
renewed hostilities against Byzantium in Syria. In 541,
Khosrow Anushiruwan, who is called Kasre Ambarvez in the
Georgian source, came into Kartli with wall breaching
machines and big Persian troops armed with war elephants.
From there, he encroached upon the territory of Egrisi guided
by Egrisian ambassadors. This war for Lazica is known in
history as “The Great War”. The last king of Kartli –Bakur, son
of Pharsmanes (from 30s of VI century) died in battle against
Iranians.
After the abolition of the reign in Kartli, Iranian Shahanshah
established hereditarily the governing lands to eristavis, thus he
bought their faithfulness. Kartli became one of the Iranian
administrative-territorial unit – Shakhr, together with
Armenian, Albanic and Adarbadagan Shakhrs was included
into “Caucasian Kustak” and was governed by an Iranian
official – Marzban, while local authorities of Kartli together
with Kathalikos were “princes of Kartli”, Grigol –
“mamasakhlisi of Kartli”, Arshusha – “pitiakhsh of Kartli” and
the “other sepetsulis”, whose demands were always fulfilled by
the marzban.
According to M. Bakhtadze’s fair remark, the princes of
Kartli are former eristavis, who through the agency of Iranian
Shahanshah, transformed Eristavian “countries” into domains
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and became princes. As for the mamasakhlisi of Kartli –
Grigol, we share A. Bogveradze’s idea that he was the head of
the domain of the royal house and the senior member of the
same family, or father of the house. Since “king Bakur died
and left small children, and they could not hold the reign”.
Besides, we would like to add that Grigol should be the
representative of the Revian branch (in our humble opinion,
several Revian branches existed from which Juansherians are
presented and maybe Grigol’s descendants(?), to which family
IX century figure prince of Kakheti – Grigol can belong as
well– G. L.). He can be assumed as a descendant of that Grigol
Revian who along his senior brother Mirian held the Saeristavo
of Kukheti and governed Rustavi castle-town during King
Vakhtang’s time. While pitiakhsh of Kartli – Arshusha is
clearly a representative of the house of pitiakhsh of Lower
Kartli (he could be Varsken and Shushanik’s grandson – G. L.)
from Perozian family. As for the Sepetsulis, we share the
definition of this social term by Z. Aleksidze, that they were
the governors of royal lands, or king’s domain, and were the
king’s servants. While in this particular situation, the sepetsulis
can be considered as small land owners (aznauri), what they
get by shahinshah’s generosity and it is a mere fact that they
are still called sepetsuli to be differentiated from the eristavi or
already prince. Because of such privileges of the Iranian
Shahinshah, the probyzantyne Kartli of Pharsmane the Other
and Bakuri’s period totally became under the Iranian influence
and during the whole period of “The Great War”, the eristavis,
become princes, never rebelled. Only the Georgian church
seems to be resistant, and that mainly only the Assyrian fathers
and their like-minded men came from Byzantium during
Pharsmane’s reign.
In 562, by the 50-year armistice signed in the city of Dara,
military actions was ceased between Byzantium and Iran and
the “Great War” finished in Egrisi, but the ownership of
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Svaneti made a commotion and initially, by the hand of the
royal army commander, Byzantines requested giving it back to
Egrisi, and then by Justine II’s accession to the throne (565578), argument was renewed with John Comentsiole, that was
in vain for Byzantium. Though the Caesar could not acquiesce
in it and began a rapid preparation for the renovation of a war
with Iran, for this reason, he contacted Turkic people lived
beyond the Caucasian mountains. According to a VII-century
historian abbot John biklarian, in 567, “the tribes of Armenians
and Georgians, who adopted faith of Christ by Apostles
preaching, when Iranian king Khosrow spread idolism, they
denied him and joined Rome with their provinces and did not
obey Khosrow’s infidelity. This triggered the violation of
peace treaty between Romans and Iranians”.
In Georgian and Armenian historiography, it is believed that
the rebellion of the Caucasian peoples against Iran was in 571,
but this was the culmination of the rebellion, when, according
to an Armenian chronicle Stepanos Taronatsi (asoghik), the
Armenian princes leaded by Vardan Mamikonian captured the
city of Dwin on March 30. Since than the rebels could not
achieve any important results, whereas the rebellions by the
Caucasians against Iran had its prerequisites and flow, which
was expressed by strengthening of the Iranian terror after the
war and in answer to the rapid preparation for the rebellion of
the Caucasians. We believe, Ioane Biklarian’s date should be
true and in 567, Armenians must have killed Marzban Suren
and after that they contacted the Byzantine emperor. Georgians
also must have rebelled against Iran: “the whole Erisavis of
Kartli, upper and lower, collected together” and “Kartli has just
gathered”. And they appointed Guaram to be eristavi, and then
– to be kouropalates”. Thus, the princes themselves appointed,
or elected the eristavi, “primus inter pares”. Just the nobilities
of Kartli asked the Caesar for Guaram/Gurgen be the king, as
the relative of the royal house, under the condition that the
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eristavi domains will left them as hereditary, the shah affirmed
in due time, which was executed by the Caesar and he
appointed (approximately after 569) their candidature the
prince of Klarjeti and Javakheti Guaram/Gurgen
Bivritian/Barbation/Bagrationi to be the Iberian king
(kourapalates) who was Vakhtang Gorgasali’s descentat from
the woman linage. Just Guaram’s family members Asam and
Varazvarad Bagrationi killed the Iranian marzban of Kartli –
Vezan, by which the Kartli rebellion began.
Thus, the internal political situation in Kartli was nearly
always determined by the international factor, because Georgia
and in general the Caucasus situates in extremely strategic
geographical area, and that is why first of all its possession by
eastern and western empires was their priority. Right that
determined their political condescension and giving privilege
or aggression and terror.

The reasons for killing Catholicos-Patriarch of All Georgia
Kirion II
Ana Dolidze
Saint Andrew the First-Called Georgian University of the
Patriarchate of Georgia
MA in history
Key words: Patriarch's scientific work, merit for restoration of autocephaly,
strengthening church, attitude of opponents, persecution of patriarch.

Since the end of the XIX century, Georgia has started active
struggle for regaining of state and ecclesiastical independence.
One of the main participants of the process was the CatholicosPatriarch of All Georgia Kirion II, who starts active national
activities after completing the theological academy: establishes
parish schools and constructs bookstores and libraries for them,
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publishes letters about Georgian history, history of Georgian
Church, ethnography, numismatics, architecture, Georgian
literature, folklore and theological issues in Georgian and
Russian magazines and newspapers; As a member of the
Moscow archaeological community describes and publishes
historical monuments of Liakhvi Gorge; He delivers to the
literacy spreading societies in Georgia and ecclesiastic museum
of Georgia unknown manuscripts, church service books and
ecclesiastical literature. After becoming (blessing) Alaverdian
bishop, he applies to Georgian Exarchate and demands the
return of illegally seized Georgian churches by Armenians in
Tbilisi, Gori, Telavi and Dusheti.
Based on the above mentioned facts, Russian Government
and Georgian Exarchate see a threat coming from his public
works and begin persecution and oppression of the bishop
Kirion: In 1901 he is appointed to a post of Bishop of Gori, in
1902 he is transferred to the Eparchy of Kamenets-Podolsky, in
1903 to Kherson, in 1904 to Oriol and in 1905 to Sokhumi.
Here he begins great work on restoration of Georgian churches
and monasteries and finally is taken to the Kovno Eparchy for
the accusation of attempting to make Abkhazians
Georgianised.
In 1906-1907 he describes the epitaphs from the graves of
Georgians buried at the Don Monastery in Moscow and buys
the letters of the nobles from private individuals.
In 1908, Bishop Kirion is removed from his title,
imprisoned and even in prison he is under the special
supervision, afterwards he is accused in organization of a
murder of Exarch Nikon in Tbilisi, the reason of which is the
greatest dedication of Bishop Kirion in restoration of
autocephaly of Georgian church: at the ecclesiastic meeting
held in St. Petersburg he reads reports, where based on
Georgian, Greek, Syrian and Arabic sources, resolutions of
World ecclesiastic meetings and Apostle works he proves that
83

Church of Georgia is autocephalous and it shall be returned
back to the country the right of being autocephalous, because:
"Church slavery is worse than all slavery and the only salvation
for the imprisoned Georgians is their autocephaly". This is the
reason for strengthening persecution of bishop and even not
allowed to return back to his homeland.
In 1917, Bishop Kirion was brought to Georgia by Georgian
public persons and after becoming Patriarch he establishes a
powerful patriarchal council and started active work for
international recognition of autocephaly, for collecting
property of looted-desolated churches, restoration -organization
of eparchies and establishment of Georgian theological
institutions, etc. His work is perfectly seen by his opponents
and the enemies of Georgia and Georgian Church, and
therefore, on June 27, 1918, they are killing CatholicosPatriarch. So, he moves to celestial Georgia and continues his
dedication for strengthening his people without any obstacles
for this time.

The Military and Political Relationship Between Georgians
and Qipčaqs in the XII-XIV Centuries
Nino Kakalashvili
Tbilisi State University
undergraduate student
Keywords: Qipčaqs, David Aghmashenebeli, Kubasari, Giorgi III, the
conflict between Georgians and Qipčaqs.

The military and political relationships between Georgians
and Qipčaqs includes XII-XIV centuries. There are common
military campaigns and the moments of the conflicts too. Our
goal is that discuss the relationships between Georgians and
Qipčaqs according to historical sources.
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Qipčaqs were settled in Georgia by David Aghmashenebeli
in the 1118, then they actively took part in the military
campaigns leading by king David. These campaigns includes
the raids and general struggles. Qipčaqs participated in Didgori
battle. Also they raided neighbour states of Turks, which was
their custom.
Qipčaqs played an important role in the period of the reign
of Giorgi III. At this time nakivchaghari Kubasari promoted in
the royal court, he had a position of amirspasalari. There are
Qipčaqs, lived in Georgia, and also the Qipčaqs that lived in
the stepes of south Russia in service of king Giorgi. When the
king called them, the people of Sharvan and Qipčaqs came for
entering in the service of the king. Kubasari with the army of
five thousand men came to king Giorgi III, who was in Tbilisi,
as narrated by Stefane of Sivniet.
In 1222, according to Ibn al Athir, Qipčaqs opposed to
Georgians. Qipčaqs persecuted from Mongols came in Sharvan
with the path of Derbed. They attacked Kabala, which is under
the rule of Georgia, then they went to atabag of Gandja. Ivane
Mkhargrdzeli several times opposed to Qipčaqs. Besides Ibn
al-Athir, Armenian historians Kirakos Gandjaketsi and
Vardan areveltsi give the notes about this comflict.
Qipčaqs are in Georgia in the following century. At the
beggining of XIV century, in 1308, Georgian kings Vaxtang
III and David VIII opposed each other. Qipčaqs played an
important role in the conflict. With their help Vaxtang
defeated David.
Our goal is to show these issues in details. It is necessary
point out the reasons of making the military connections
between the Georgians and Qipčaqs and their importance
for Georgia.
85

First Ethnographic Collections of Caucasus Museum
(Clothing and Accessories)
Mariam Khintibidze
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Tbilisi has always been a political cultural and economic
center of Georgia. The Caucasian Department of the Russian
Geographical Society, founded in Tbilisi in 1852, was
transformed into the Caucasus Museum in 1865. Complex
scientific expeditions were organized under the auspices of the
museum and it aimed at collectiong samples of material and
spiritual culture, protecting and exploring them. The field work
was conducted by specially invited professionals such as Max
Tilke, Joseph Sharmesan, Jan Eisner, etc. within the framework
of which material sketches, architectural drawings and artistic
works were created.
The Georgian National Museum preserves not only those
samples of material and spiritual culture gathered during that
time but also the above mentioned illustrations which have
great artistic value and documentary material concern
reconstructed samples to prevent the culture from vanishing.
The article represents the sketches of Caucasus people
dressed in national clothes made by Max Tilke within 19121914 gathered during ethnographic expedition. Already
mentioned material (sketches, sets of depicted clothing and
accessories) is preserved in Georgian National Museum and it
interests not only Georgians but also attracts scientific circles
of the neighboring countries.
Visual materials encompass the material that are preserved
in Caucasus Clothing and Fabric Fund of Georgian National
Museum.
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Mikheil Muskhelishvili – European Politican and the first
Georgian founder of Eurointegration
Edisher Japaridze
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Georgia has always been the centuries long to aspire to
Europe. Today Georgia is pursuing thoroughly the path of
western orientation. From the beginning of European History,
Georgia participated in the development of Humanity of
spiritual, cultural, political and economic formations in
forming, which it constituted the essence of European life. We
became Europeans then, when we got Christianity and to
became part of Hellenistic world and share of Roman and
Greek Civilization. Georgia is giver of share in the European
creative works. It is very important to designate Georgian
emigrant professor merits in the development and forming of
European Union. Muskhelishvili was the first Georgian
European who preached about the idea of Creating European
Union in his way and erasing frontiers among European
countries. He formed the European Center of scientific
research and study in Strasburg named ,,Muskheli’’ Center
(where it is operating with the name) which researched
European integration issues. After the War he raised the idea of
uniting Europe and its federation and protected it. Accordinc
his opinion, European federalism is not only surviving
necessity for European people but also a guarantee of peace.
“For general flourishing in Europe, freedom and integrity of
human race.”- he wrote in his work ,,The structure of Europe’s
federalism’’.
While Robert Schuman and Jean Monnet talked about the
idea of uniting Europe, M. Muskhelishvili were publishing
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articles on the same subject in the leading newspapers and
magazines and actively participated in the processes of creating
the European Union.
In Strasburg in August,1950, Michel Mouskheli with his
students and supporter of European Union was demolished
France-German frontier infrastructure and he hoisted common
European flag. He said that we had light a fire, the big one fire
should be kindling in Strasburg now that European Heart will
be relight.
M. Muskhelishvili talked also about creating European
common market and European common educational system
and harmonization which is equal to bologna process today.
We can hardly say that bologna process ideology is on the base
of M. Muskhelishvili’s law conceptions. The aim is getting
close to European countries educational system and
harmonization, and creating of European common educational
system for high education.
Georgia got EU visa liberalization on February 2 2017
(VLAP-Visa Liberalisation Action Plan). It was result of
successful reforms which it was realized by Georgian
Democratic Government and we hope that it will be the
beginning of integration process of Georgia to European
Union. At the present time Visa liberalization represents
Michel Mouskheli’s four main conception for the creating of
European Union, which he fought for it. The conception meant
at that time, European Countries Union (EU, Confederation),
Creating of European common market, Demolish border
between European countries and creating of European common
educational system and harmonization. Georgia already
participated in last two conception and another conceptions are
also main provoke for Georgia too. We hope that Georgia will
connect with success follow up reforms to European common
market and finally Georgia will return own in European family.
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The work “Of old hearts and swords” by Aka Morchiladze
represents historical cultural, economic, and social
characteristics of Georgia. The novel is set against the back
drop of spring 1825. Russia is reinforcing their positions in the
largest part of Georgia's historic territory. Iran and Turkey are
unable to adapt to Russian domination of this region. Along
with artistic fiction, there are many important details and
parallels with historical perspective. This period will find
Russia and Turkey at war with one another again, a cycle
repeated many times in the past.
Along with the Georgian and Russian characters, the author
impresses upon the reader the quality of their relationship by
highlighting the internal attitudes of each of the characters have
for the other. Despite thirty years of acquaintance, Georgians
and Russians do not know each other well. Russians look upon
Georgians with suspicion, expecting from them spontaneous
actions at every moment. “They have different kind of
behavior, strange and unacceptable to us, but they have some
kind of knighthood, that cannot fascinate you” (Morchiladze
2007: 9).
Colonel Enkel has different opinion about it: “He did not
trust Georgians and was wary of them… It is true that Baduna
did not speak Russian and fortiori, he could not speak French,
but love why should need languages. The eyes are enough for
love, good-looking moustaches and liar, as deep and dreamer
eyes of Georgians. What will you understand of them?.. Where
do you tie these betrayer people?” (Morchiladze 2007: 44-45).
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In the report, together with historical parallels, fully will be
reviewed all the vicious habits or tragedies described in the
work that the occupants of that period have caused in Georgia.
Such tragedies as buying and selling people, demographic
problems, and artificial line between the West and East
Georgia. These are painful issues, which can be found on
throughout the whole work.

Protection of moral values with bloody hands
Ani Datunashvili
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Undergraduate student
Keywords: Dignity, Crime, Punishment, Treason, Murder.

The true aesthetic upbringing breaks the boundary between
the aesthetic and ethical nature of the human being. The person
is personality if the aesthetics is in his moral face, in its
intellectual facets (Goguadze 1980: 257). One is what the
person is. The second is the ideal – what should it be.
Philosophical optimism means searching for all kinds of ways,
to change the thinking life with the sign of rushing to the ideal,
to say: the crown of nature is a man (Goguadze 1980: 266).
A person studies all his life, meets the death, conversion
from one world to the other. It makes all of us think, afraid, so
for each of us it's important that we have to move to the endless
world. And what happens when the executive parent is the
father of the living being? How does a man kill his son?
Kazbegi „Khevsberi Gocha“ and Gogol „Taras Bulba“ in
this two work there is a problem - the killing of a son. At what
time can the parent's son be killed by the hands of that has
grown him up and what spiritual metamorphoses are on the one
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hand, one of the most respected, the father of Khevi, and on the
other hand, the uncompromising, war-loving Taras Bulba.
Motherland, bravery, origin, people's, his own self betrayal this is the main reason in the work of both creators that parents
could not forgive their children because they thought that the
death was better than shame. At one time, Andy and André full
of bravery end their lives by their fathers’ hands. For readers, it
is interesting to see if the offense, the murder of the crime, the
result of the crime, the outcome. In this respect, Khevsiberi
Gocha and Taras Bulba are different. Gocha, in fact, sacrificed
his son's death and was shaken spiritually.
Despite the similarity of the tragedy, the difference is not
only between the fathers, but of their children's character and
morals. According to Akaki Bakradze, Onise knew well what
he was expecting, he saw his predestined destiny, but despite
this he would have been courageous to confess the crime
because the truth for Onise was more valuable than life. Andrei
Bulba has agreed the sentence of death but in the absence of his
behavior, the author did not show his regret for betrayal.
The role of woman in the issue of two sons of fate. Is the
woman a tempting creature or a source of love?
In the masterpieces of many great artists, writers a woman is
a seductive creature, even in the ascetic world itself only she
can penetrate. This is the reason for the fall of Tolstoy asceticskastatsk with the willpower, Emil Zolas Abati Murte and
Flopper's St. Anthony. (Grigalashvili 1988: 72-73;
Grigalashvili 2016: 60-61). And in this case the woman is
disastrous.
So we are going to talk about the main problems that are
reflected in the works of Kazbegi and Gogol. In particular, we
will discuss the issue of crime and punishment. The reason for
the murder of the son and what the spiritual breakthrough was
made by Khevisberi Gocha and Taras Bulba. Is this a murderer
of a son a solution or a disaster of the his own self and the
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future? The dilemma faced by the main characters and the
decision that has been committed to justice on the one hand
and on the other hand was born the greatest injustice, tragedy,
that abolished cosmic integrity.
Aristotle does not consider the person was free who feared
death rather than losing dignity. Dignity is precondition to be a
man, so perhaps in no case parents could not forgive their
children, their fathers to betray, first of all, their own self,
homeland, the community and the parent. That’s why they
decided to accomplish justice with his own hands, that was
punishing the treacherous son, but doing so is not allowed to
restore justice and morality, we think, a clear indication of the
Khevisberi Gocha’s mad face, the mind, the spirit, the puddle,
which is always dreams about his son and the pain starts
roaring like a tiger, eventually will follow the path of death.
The killing of a child can not be bearable for a psychic of a
man or a religion.
We will verify Akaki Bakradze's and Grigol Kiknadze's
views on the murder of his son by his father, as well as the
opinion of Vakhtang Goguadze, about the phenomenon of
human, its values and existence, the importance of aesthetic
upbringing.

The Characteristics of Mikheil Javakhishvili’s Writing
Style
Giorgi Macharashvili
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Undergraduate student
Keywords: Writing style, Georgian literature, the function of a writer.

The following paper presents the unique style of writing of
Mikheil Javakhishvili – one of the outstanding Georgian
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writers of the XX century. To talk about the masterpieces of
literature, without mentioning Javakhishvili, victim of the
political repressions, would be unfair, as long as he is iconic
with depth of the context and distinguished with his style. A
famous expert of Georgian and Russian literature, Donald
Rayfield, is comparing the style and the morals of Javakhishvili
to the characteristics of Emil Zola, Stendal and Mopasan. From
his perspective, Only Konstatine Gamsakhurdia could gain the
worldwide recognition to the same degree as Javakhishvili.
What are the prerequisites stipulating such a high standard of
written language and style?
First, there should be noted, what a substantial time
Javakhishvili was dedicating to improve his vocabulary.
During his entire path his primary goal was to master the
Georgian language. Good knowledge of the folk language,
constant vocabulary enrichment and continuous training, as
Mikheil Javakhishvili himself explains, are the tenets without
which a good literary masterpiece can not be created. And
those are the very basis of creating genius literary heritage
Georgian language for Mikheil Javakhishvili was sacred,
precious treasure that required proper nurturing. The dominant
purpose of the writer was to take care of the holiness of the
language and show the best example of it. According to
Geronti Kikodze, every disfigured Georgian word was a
personal insult for him and he was ready to blame any man for
that.
The works of Mikheil Javakhishvili are noteworthy not only
for the depth of the content, the philosophical view, or the
psychological portraits of the characters, but also for the
aesthetic viewpoint. Javakhishvili is famous in XX century
Georgian literature with a powerful, expressive, vivid style of
narration. What is the backbone of his style?
It is known how vast his vocabulary is. His diverse and
impressive narrative is based on the folk figurative words,
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proverbs, fairy tales and legends. He was not opposing the
immense use of synonyms, because he perfectly understood
how every synonym word was describing an event more
fruitfully.
Mikheil Javakhishvili often uses stylistic-emotional
synonyms. This adds strength and colour to his language. Such
synonyms prevail in the speech of the characters, the whole
gamma of emotions are present in the words of the characters
themselves - without the author's interruption.
It is also worth mentioning that the writer often uses
idiomatic expressions, which add extra emotional tone to the
narrative - expressiveness itself is a characteristic of idioms.
So, we will try to discuss above-mentioned points in the
presentation. However, due to the fact that Javakhishvili's
legacy is quite extensive and we can talk about him endlessly,
we will limit our discussion to some concrete topics. In this
work, we are mainly concentrated on the literature of the
writer, as well as the publicist letters which are not of a less
importance for understanding the peculiarity of the writer's
style.

Freud's “Passion of Death” according to Hamsun's
“Mysteries”
Mariam Rakviashvili
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Undergraduate student
Keywords: death, suicide, protest, aspiration.

As people say, death and even more suicide will never be
genius, but the fact is that many books are created about it. The
question is: „Death is my biggest protest against the world of
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bloodshed and tears“, but is it really so? Maybe people find it
as a judicial document and try to hide the death of their own.
As Alan Vein notes, if any desire to reiterate the primary
and old condition of the subject that has passed, as Freud said,
we have the right to expect the existence of death, which in his
opinion is „a kind of inertia at the level of organic life“; „The
purpose of all forms of life is death, and if we return to the
distant past, we will see that life is preceded by life.“ That's
exactly what I want to link the suicide of Hohun's
„mysteries“chief hero Johan Nagel and his spiritual condition.
This is a man who will have long enough to kill the poisoned
Azon, looking for the right moment and strength to execute the
idea. He went to a new city to message of population the
Messianic mission – to find reality, to find his medicine,
poisoning. People who hide the masks of masks, the
intellectuals of ideology, the fanatical conviction of their own
righteousness, the society that continues to reckon itself, Saints
are people Found that their pollution perfectly hiden – this is
the main character in the eyes of world. And as if the stuffy
continues to foreshadow the fate of Carlisen's predecessor, he
does not even love it, nor does he ever get out of reality.
The first attempt to get rid of the accident is that the life is a
cure, as if it is ready to swallow it; he is trying to get out of the
bottom of the sea of the most important seal, but in vain. The
letter sent to the desk can not be returned because he has
already been sent to the addressee as he himself points out and
finds the only way out - to stroke.
In my opinion, it is just a passion for death; Nagel’s death is
completely immortal, even if the real life remains on the page.
So why did not you want to marry Marta, a woman in which
she had only a pure soul and a dazzling heart attracted a
woman who saw the angel in her journey?
As you know, the above theory creates a new fundamental
controversy – the confrontation between death and life, which
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is clearly visible in the character of Yohann Nagel, the main
character of Hamsun's "Mysteries". In his personality, Goethe's
famous words are: „I am convinced myself that my life is not
very expensive. The longer it passes, the more it becomes in
me.“

“A man with a closer look” and its reflection in the works
by Alexander Chavchavadze
Irina Nozadze
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Undergraduate student
Keywords: The French Enlightenment, Private property, Social inequality,
Humanistic ideas.

Alexander Chavchavadze is one of the most visible
representatives of the new Georgian literature. It’s noteworthy
that the poet was enthralled by French classical and
enlightenment literature and therefore, in his rich literary
heritage, besides the original creativity, there is a significant
place for the exchanging of cultural values. Alexander
Chavchavadze was particularly interested in the ideals and
aspirations of the French educators, their famous slogan:
„Liberty, Equality, Fraternity“.
It should be noted, that on the 8th of December 1804,
Alexander's translated “A man with a closer look" from
French. His outlook, humanistic, plebeian-democratic ideas are
clearly demonstrated in this work. For the poet, wise and
authentic words of this work mentioned above, have become an
indictment of social inequality and oppression.
“Man is born free and everywhere he is in chains” – says
Jean-Jacques Rousseau. The sharpest protest to eradicate the
bitterness of these chains was a peculiar expression of
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Alexander Chavchavadze's poem "Woe, the world," which was
written at that time, when he translated the above-mentioned
work. Alexander Chavchavadze poetically states the same
opinion that is philosophically presented in the work of the
French writer. It is noteworthy that in addition to the
ideological-minded connection, there is an amazing
resemblance to the verbal tissue, especially among the parts
where the greatness of the inhabitants of this world is due to
their rage and pettiness.
The French philosophers and educators expressed the idea
that the main purpose of a human being is to pursue his
happiness, he’s born for this, as well as the birds are born to
fly. However, according to public life, the unfortunate is
oppressed by the happy one. The place for the human in life is
determined by his property status. Similar opinions are the
main subject for mentioned work.
Analyzing „A man with a closer look“ will convince us that
it was a perfectly necessary work for the reality of Georgia. At
the same time, the advanced progressive view of social
inequality and private property has been developed skillfully in
the poem „Woe, the world“.
This report will discuss what kind of reflection French
enlightenment ideas have found in the works of Chavchavadze,
what our poet was attracting in the world of the French
educators. As a conclusion, we note that “A man with a closer
look" and "Woe, the world" is an optimistic vision where it’s
clearly possible to notice serious observation of human
relationships, life in general and of course, belief in the great
future of humanity.
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One Udi word in Georgian language (mqie)
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The lexical relation between Georgian (Kartvelian) and
Caucasian languages has been bilateral process, the Georgian
lexis are reflected in the neighbor Caucasian languages and
vice versa, the lexis of the Caucasian languages came in
Georgian language. With reference to the lexical relations of
Georgian-Caucasian languages, as setting the issue, I would
like to refer the issue of origination of one lexical unit in
Georgian language which, supposedly, came from the
Dagestanian languages, in particular from Udi language.
In one medical manuscript of XVII century
(“Carabadingood and useful”), the lexeme mqie, which means
“worm, found in the spring wet morning, horned and with tile”
(Khelaia 2009: 42) is seen in the medical receipt of rabid dog
bite. This word is not seen in the manuscript any more. Such
lexeme is not found in any other Georgian written monuments
or dictionaries, but in other medical manuscript of the 17th
century („Carabadin of Abraam the writer”) in the medical
receipt of rabid dog bite the following can be read: “The worm,
walking in the spring wet morning, black, horned and having
the name Daat, catch him, cut a head and legs..” (Khelaia
2009:107). The publisher of the manuscripts mentions only
Daat in the lexicon with the given explanation and indicates
that its meaning is unknown (Khelaia 2009:334).
The lexeme meq, having the meaning “warm” is confirmed
in Udi language. According to my assumption, the word (mqie)
meaning an insect, confirmed in the medical manuscript should
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imply exactly the Udi origination. The semantic and form side
of the word makes us to think so. The excess of “i” needs to be
explained in Georgian language. We may assume that it is the
mistake of the re-writer, which may be characterized for this
and generally, for all of the manuscripts. According to the
publisher of manuscripts, so called “pen mistakes” are
corrected in publication of the text (Khelaia 2009: 9), but the
analyze word (mqie) could not been corrected due to lack of
control material. The fact that like the complex of consonants
revealed in anlaut position, in Udi language the same sequence
of consonants but with vowels is found, it is approved by other
examples as well: Georgian bγuari Udi beʕ γ “Sun”, Georgian
groveba Udi gir-es “collecting”, Georgian prena Udi purpesun “flying”... As we can see, in Georgian language,
metathesis has been happened due to phonotactic unlimitation
(mqe < meq). The presence of such connection is well shown
in Georgian-Caucasian comparative lexis. Georgian data Geo. baγa “large tortoise” (Saba), Meg. “Mole”, Sv. muγ-ul
“Worm” is confronted to Dagestanian material by M. Chukhua:
Archi. milixu < mixil, Rut. mulx < muxl, Tsakh. muq, Udi meq
, Khinal. mok “Worm” (Chukhua 2000-2003 : 156).

Semantical Study of the Word “Envy”
Gabriel Tagauri
Saint Andrew the First-Called Georgian University of the
Patriarchate of Georgia
doctoral student, 2nd year
keywords: envy, expensive, semantics, vocabulary.

Word “envy” has always been polysomic. It carried
numerous meanings, depending on the context. Several other
words would be used interchangeably with it and represented
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its direct synonyms. Couple of synonyms were
predominantlyused in clerical language. These synonyms also
appear in the “Georgian Dictionary” of Sulkhan-Saba
Orbeliani, known also as “The Bunch of Words”. It is
remarkable, though, that these synonyms have not been
explained to have the same meaning as the word “envy” in any
of the subsequent dictionaries. Apparently, as the language
evolved, they lost the original meaning and acquired new –
those known in the contemporary Georgian. Furthermore, one
of the former synonyms of “envy” has later been used with a
meaning opposite to it, thus becoming its antonym.
Noteworthily, word “envy” did not have solely negative
connotation in ancient Georgian language. Not always did it
mean a sinful, hostile intention of a person. In some cases, it
might mean benign intention to take after a hard-working,
knowledgeable and successful person. Presumably, “envy”
retained only negative meaning out of those several that it
carried in the past due to the influence from its clerical use.
Even Sulkhan-Saba got under this influence while defining the
word in his dictionary.
Interestingly, several composite words, closely related by
meaning to “envy”, carry a root of the word “eye”. This is
explained by the fact that seeing certain things with one’s eyes
would make a person envious. The same goes for composites
that carry the root of word “heart” and are also close by
meaning to the word “envy”. Envy ignites, proliferates and
entrenches in one’s heart. Georgian analogue of the English
“covert” from the below citation of the Ten Testaments sounds
as “call of the heart”: [quote] Though shalt not covet
neighbor’s house; neighbor’s wife; neighbor’ slaves, animals,
or anything else [unquote].
Conclusion of the present study is that the word “envy” is an
example of a lexical from carrying extra-linguistic, ideological
elements of its notion.
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Several opinions about the lexical similarities between
Etruscan, Ancient Near Eastern and Iberian-Caucasian
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The topic deals with the civilization which used to occupy
the central part of the ancient Italy (Lazio, Umbria and
Tuscany) during the first millennium BC (c. 800-264 BC). The
main object of the survey was the Etruscan language. The
purpose of the work is to emphasize the importance and the
relevance of the research of ancient nations and ethnic groups
from Italy. Etruscology is considered as a relatively unknown
subject in Georgia. In the early 1980-s there were several
attempts made to link Iberian-Caucasian (mostly Georgian,
Megrelian and Svan) and Etruscan languages, but the fact that
very little information was available by that time didn’t give
definite answers about the type of relations between Etruscan
and Caucasian peoples. After several months of researching,
some new theories have emerged considering the close links
between Etruscan, Caucasian and Ancient Near Eastern
(Mostly Sumerian, Hurro-Urartean and Hittite) civilizations.
Considering the fact, that the Etruscan language is still, up to
this date considered as a language isolate, or of an unknown
language family, it is very hard to determine the exact origin,
but several theories are given below.
Late researches have shown that there is a very little
possibility for Etruscan, to be related with the Indo-European
language family. There are some lexical similarities, but those
words must have been imported from Latin, Greek or other IE
languages.
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Semitic theory was also considered, which has some serious
foundation, because of the theory, which explains the ProtoEtruscan migration to Italy from the sea.
A theory about Tyrsenian language family is also discussed.
According to the mentioned theory, Etruscan can be arranged
in the same group with some other ancient languages, such as
Raetic, Lemnian anc Camunic.
During the research some similarities between Kartvelian,
Etruscan, Hurrian and Sumerian languages were found, but
they were mostly based on the lexical likeness. Grammatically
speaking, Etruscan doesn’t have traits which can be used to
determine the language family.
Several words show similarities in Etruscan, Kartvelian,
Hurrian and Sumerian languages, such as the word Cer, Car,
Cerine – to build. Rismag Gordeziani connects this word with
the Georgian root კარ; კრ- [k’ar; k’r-] – to bond, bind, link
together. If we analyze the parallel given by Arnaud Fornet
with the Hurrian word Kirarni (Hurr.) – foundation of the
house.. We want to add another Sumerian word, which can
show some semantic and phonetical similarities. KI.UR3 –
foundation, land, city - seems to be very similar to the Etruscan
verb Cer. Several similarities can be attested with ancient
Indo-European languages, such as Hittite. We reckon, that the
word Huś (Etr.) – son, must be linked with the Hittite word
ḫ aššant (Hitt.). The translation for the mentioned word has to
be the descendant(s). Also, there are some similar words to
describe ancestors. The roots Huś and ḫ ašš seem quite
similar.
To conclude, it must be noted, that there are about hundreds
of words, which were analyzed during the research and most of
them have given us some remarkable results. Close links
between Etruscan and Hurrian glossary can be noted. Also, in
some cases very strong connection is available between
Etruscan and Caucasian (mostly Kartvelian and Udian)
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languages, semantic and phonological likeness gives us a hope,
that after the further research and interdisciplinary analysis,
there can be a definite answer about the genetic classification
of Etruscan language.
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In the Kakhetian dialect, the theme markers are peculiar and
noteworthy. The documents of 1812 presents the picture of
two centuries ago - what was the situation in terms of the use
of theme markers in the Kakhetian dialect of that time. In the
paper I will focus on several aspects:
I. Historically the verbs with a single theme marker to
which a theme marker wasn’t added in modern Kakhetian
dialect they occur with them markers (xocavt – “You
massacre”). These verbs are attested in the documents without
a theme marker, but there are cases when these verbs have a
theme marker in present, and in imperfect they preserved
archaic form. In the study material the following forms are
confirmed: xocdnen “They massacred" (Signaghi), gvžeždnen
"They beat us" (Qandaura).
II. Formation of a third person of verbs in present screeve
is noteworthy. In Old Georgian, in the third subjective plural
person -av theme marker loses a vowel. Such forms are also
attested in the documents: For example: daipicvnen “They
swore” (Telavi). Sometimes the third person of verbs is of Old103

Georgian-like formation; For example: daipicvnen "They
swore" (Telavi). Today such cases are no longer attested. The
situation is similar to the literary Georgian, but, as usual, it is
dialect norm: daipicamen “They’ll swear” (instead of -av
theme marker -am one occurs).
III. According to the “documental” materials, imperfect
paradigm of the verbs with -av and -am theme markers is
mostly similar to that of Old Georgian; the first person forms
are attested: movჴnevdit
"We strengthened" (Vezhini,
Gurjaani), imperfect screeve isn’t attested in the second person
of the verbs of similar formation due to the text content, though
in the third person the options with e vowel also occur;
gvitxovnia bileti, rom čveni mc’uxareba moxseneboda
martebuls da ese uc’qalod gvirisxevda - "We asked for the
ticket that our grief would be told to authority, and we were
pitifully incurred wrath" (Signagi), idgnen čvens sak’utars
mindorši da stibavdnen"They were standing on our own field
and scything" (Mashnaari).
IV. V. Nowadays in verbs -av theme marker has been
substituted by -am. In the documents -av theme marker is
advantaged, though the verbs with -am theme marker also
occur: vrecxamt "We wash”, vk’repavt “We pick" (Manavi).
V. In thedocuments there is attested the parallel formation
of the verbs with -av and -am theme markers in I perfect of III
series. The gvizidavs “It attracts us” form that is derived similar
to Old Georgian, as well as gvizidams variant which is a
dialectal norm are attested, as well. In the modernKakhetin, in
perfect a theme marker does not occur, and if does instead of av theme marker -am one occurs, for example: mizidnia “I’ve
carried” and mizidam.
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Among the syntactic peculiarities of Otia Ioseliani's language,
special attention is paid to some issues that are typical for Western
dialects, namely for Kvemo Imeruli:
1. Subject narrated by the live subject is uncoordinated with
predicate, this is a common phenomenon as for Western
(Sh.Dsidiguri, 1974, 474), as well as for Eastern dialects
(Martirosov, Imnaishvili, 1956,127):
Uzneo bovšebi araa, šeni jišisaa
“They are not immoral children, they are your generation”.
2. The subject is presented with inanimate subject and is set
with predicate in plural:
Drodadro bairaγebi prialebdnen
“From time to time the flags were fluttering”
3. Defined with the Number, is usually presented in plural form,
the grammatical form is ignored, instead, the verb and predicate
agreement is made by content (G. Burchuladze, 1991, 22):
Magistana k’idev bevri švilebi hqavs anap’os
“Anapo has still many children like him”
4. The characteristic phenomenon to Kvemo Imeruli is
disagreement of determiner – determined. Otia Ioseliani’s writings
are different in this respect, the determiner – determined always
agrees with each other:
Bebiašenisa da babuašenis cxovreba im droisa da ep’okis
k’utvnileba iqo.
The life of your grandmother and grandfather belonged to that
time and epoch.
5. Double negation is widely used:
Me aravis naxva ar minda, aravin ar menat’reba
“I do not want to see no one, I don’t miss no one”
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6. Used connections: marama/maram/mara (because), raγai
(what), rome/ro (if), rocxa/roicxa romelicaxa (when/whenever),
sacxa (where/wherever), raperac/ravarc (how), tvaram (or/else/
otherwise), torem:
Čavk’vdebi akane, ravarc babuašeni čak’vda
“I will die here, as your grandfather did”
Rocxa arevin gič’erda da arevin gabamda, čamosuliqavi
“When no one held you and no one tied you, you would have
come out”
From stylistic peculiarities the following can be noted:
1. The writer often addresses the constructions that are different
from the literary Georgian, which makes the character's language
more natural::
Šentan rom k’aci mova, jer misaγebma, mere mdivanma kalma,
oo, mdivans didi mnišvneloba akvs! unda ganac’qo šendami
mok’rჳalebit, ridit da, tu gnebavs, šišitac (“šiši šeikms siqvarulsa)...
“When a man comes to you, the first reception, than the secretary
woman, Ooo, the secretary is a great importance! You have to make
her to be respectful to you, to be afraid of you, may be ("Fear will
create love") "...
2. There are frequent cases in the Kvemo Imeruli speech when we
meet confirmation particle "ქე (surely)", This trend is observed in
Otia Ioseliani's works::
Arc mašvin iqo xelis gamnჳrevi, ke icit
“"Neither did he do anything, surely you know”
3. The writer uses participle constructions and sentences without
predicate for drawing or characterization of the picture:
Crumpled water pail, sackcloth wiper, the colorful floor of the
station hall, wall over of the duty room, Head cabinet, cash box and
two small rooms
4. The writer conveys a quiet, calm situation with simple
sentences:
p’ensia deinišna čventan, sopelši ertxel amodioda, axla telat
dabruncda, xi soda gadaak’eta da gaaaxla
"The pension was appointed for people, brought one time in the
village, now the wooden house is reworked and restored”
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5. Very often we meet some of the attributive combined sentences
that are used to describe most characters:
Šeni gadamk’ide mainc šišvel-t’it’veli var, usaxlk’aro da
miusafari, velad gač’rili da t’qeši učrdilo.
“When depend on you, I am still naked and homeless, gone to the
fields and forests.”
By this kind of syntactic-stylistic character, the writer makes
more sense to express his own words, more deeply describes the
portraits of some of the characters and their inner world.
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Various opinions could be found on the qualification of
ART in ancient Georgian literate language. For instance, Heinz
Fähnrich assumes that the existence of ART in ancient
Georgian literate language is the result of influence of Greek
language (2012); According to A. Martirosovi, ART was not
formulated completely within the ancient Georgian language
and had only a short story of existence (1979); L. Baramidze
underlines the difficulty of delimiting ART and demonstrative
pronoun from each other (1975); Z. Sarjveladze claims, that
ART could not be found in ancient Georgian language (1997).
In the paper we overview qualification subject of ART in the
context of scholarly researches in linguistics. Besides, we rely
on the linguistic conception of morphologization/
grammaticalization process of tokens, by B. Heine (2004).
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We support the idea that demonstrative pronoun has been
grammaticalised in pre-literate Georgian language: first as an
article, than as a marker of Nominative and Ergative cases, as
well as an enclitic -a for indirect cases. The process of
grammaticalization of demonstrative pronoun was not
completed in ancient Georgian language (L.Tsikhelashvili,
2018). Based on the analyzed text of Gospel of John we accept
the idea that demonstrative pronoun was not formulated
completely as an ART in ancient Georgian language. However,
we come across with the atypical uses of ART through the
same text. This fact demonstrates that developing of ART has
stopped on the second stage of the process of
grammaticalization. We will mark the redactions of Gospel of
John where such atypical examples of ART could be found.
We will explain also the reasons of the cases and mark out
possible semantical groups.
We support the idea that distinguish ART as an independent
part of speech in ancient Georgian language should not be
accepted (L.Tsikhelashvli, 2018). According to Heine, its
formulation has stopped on the second stage of the process of
grammaticalization.

Declination of Anthroponyms according to the manuscripts
of the IX Century (the Adishi Gospel and the Anbandidi
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Postgraduate student, 1st year
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The issues related to Anthroponyms in accordance with the
two manuscripts of the IX century (the Adishi Gospel and the
Anbandidi Gospel) are discussed in the paper. In old Georgian,
Anthroponyms are reversed from the public names. In this
respect, Anthroponyms have a tendency to regulate the
situation. Declination of Anthroponyms in old Georgian has a
number of peculiarities: nominative, accusative and vocative
cases could not be expressed. We do not have syncope or
apocopate, also they do not have multiple forms.
Anthroponyms in the modern Georgian is retained, as well as
the lack of plural numbers. Initially, Anthroponyms did not
decline in four cases. The declination origins (nominative case)
has been found in the VII century. Adishi Gospel shows a very
interesting picture of the Anthroponyms made in circulation.
The Adishi Gospel is a well-studied monument and it is
established that as an editorially separate manuscript, it is
important material for the history of Georgian literary
language. "Anbadidi gospel" was first published in 2010 and its
research is based on a linguistic point of view. “Anbandidi
Gospel" is edited by an advance group of manuscripts and
holds a special place among the oldest collections. In the
edition with other old manuscripts "Anbandidi Gospel" (Ad IX
Century), the edition of Adishi Archetype and Opiza (O 913),
Gruch (D 936), Parkhl (E 973), Bart (B 988), Ksani (A X
Century) .
During the researching process phonetical alternative forms
were found, so it was necessary to separate the names of
phonetically different writings. It turned out that some specific
writing prevails in specific manuscripts. For example, in the
Adishi John (iovane) - 19 times, and Johhn (iohane) 21 times.
John (iovane) is 6 times in Anbandidi and Johhn (iohane) - 4
times and others.
Regarding the rotation of Anthroponym in both
manuscripts, it can be said that the old Georgians normally
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have been protected during the ceremonial and verbal names,
although there are cases of tendency to equal names of people.
In Adishi Gospel fourteen proven, for instance, the name
Mariami (nominative form) 10 times, and Mariam (without a
mark) 30 times. There is a different situation in Anbandidi
gospel. In the verses that are common in Adish and Anbandidi
Gospel, the Anthroponym Mariam (nominative case) 17 cases.
We have similar situation in accusative.
It is important to note the observation of the Christ"(krist’e)
name, which shows certain peculiarities at the old Georgian
level, as well as the name of Jesus (iesu), because these type of
names are very few in Georgian.
In the study their own statistical accounting is served at
these two Gospel levels
In addition to identify similarities and differences. It turned
out that in some cases the name of the deposit is different from
Adishi Gospel.

The Verb Gustar (To Like) and the Question of Inversion
in Spanish
Nino Giorgadze
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Undergraduate student, 3rd year
Keywords: inversion, Spanish, gustar, subject, dative.

In Georgian linguistics, the term inversion is understood as a
reverse of subject and object markers in verb, when the real
subject is exposed by the m- line markers and the real object ─
by the v- line. Consequently, inversion in Georgian is a
grammar fact.
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The intention of our research is to determine what have
caused the actant in dative case to be realized as subject with
Spanish gustar (to like) and how relevant it will be to define
this as inversion or inverse construction. For that, first, we will
review a general structure of Spanish language.
Similar to other Indo-European languages, Spanish verb is
monopersonal, which means that in a verb only subject can be
marked. For that kind of languages the main role plays a syntax
structure. After the research of the corpus of Spanish language,
Bogard concludes that the most frequent order is VO or SVO
(2:1).
What is the paradigm of gustar? — The construction of a
sentence which includes this verb is reverse, the order is
IOVS: Me gusta el libro/ I like the book. As we can see the
indirect object (me) occupies the place of a subject (el libro)
and the subject marked in the verb is postposed.
It is important to mention that at the early stage of the
development of gustar, there was no IOVS construction in old
Spanish and every member was ordered as SVO or VO. In the
16th century with the traditional construction coexisted a
pattern with prepositional object (OVS), and by the 18th
century it changed to IOVS and actant in dative case was
perceived as subject:
1.1 [...]si ya no gustas que la discreción y sciencia de Tirsi y
de Damón [...] (1:15)
If you do not like that…
1.2 A Juan le gusta María. (CORPES: Escandell Vidal, Mª
Victoria: La comunicación. Madrid: Gredos, 2005)
Juan likes Maria.
The first example dates back to 16th century and the second
one shows the situation of modern Spanish. In 1.1 the second
grammatical person is marked in the verb, but in 1.2 Juan is
realized as subject when Maria is the one who is marked in the
verb.
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In our opinion the situation that occurs in modern Spanish is
caused by the process mentioned above. To be more precise −
by the change of the position of the object with respect to the
verb (its place swap with the subject, preposed to the verb) and
by the postposition of the subject in Spanish speaker's mind the
actant in dative casewas qualified as subject. This, for sure,
wasn't caused by the semantic change of gustar (from meaning
to taste into to like), as it is considered by many linguists,
because the same semantic change has not occurred the verbs
which acquire identical paradigm as gustar.
In conclusion, we consider that the case which occures in
Spanish completely differs from inversion and it needs
fundamental research.
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For nearly half a century an intensive dialogue has been in
progress on integration of the Turkey into European Union. When
they have to discuss the real causes, experts and politicians point out
lack of readiness for making political decisions. But, unofficially,
together with other reasons, difference in religion is always named.
In turn, EU Regulations consider it as an acceptable fact to invite
the society with a different religion into its union. If we take a look at
reality, Europe accepts the Muslim community very closely within
its borders. If we review the number of the Turkish people and
especially Muslims in European countries, we will surely realize it.
The goal of our report is to show that unification of the Turkey
with EU is merely a political decision. That the Muslim culture is not
new for Europe and if not other factors, EU would not impede the
decision about the Turkey on the ground of religion.
The politics of EU, as it is often demonstrated, is not
discriminating and is not notable for its biased attitude towards any
nation. On the contrary, Europe is the power and a cultural and
ideological model that became exemplary for the rest of the world.
On the example of the Turkey, Europe knows that Sunni Islam,
when it developed on the ruins of Christian Byzantine Empire being
on the civilizationally on the higher level and absorbed much from it,
is no unfriendly ideology. The thing is European Union, as a liberal
and a democratic unity, will lose its principal dignity by accepting
the Turkey as a member and the mechanism of the majority of votes
will get into the hands of the Turkey.
The political leaders of the Republic of Turkey should understand
this moment and should not assume the refusal for acceptance as the
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refusal for non-acceptance of their nation and culture. This would be
a great mistake. It is about only numbers and these numbers play a
decisive role from the viewpoint of proper functioning of democratic
mechanism.

New world order and sanction policy
(Case of USA and Russia relations)
Vakhtang Gvishiani
Georgian Technical University
Doctoral student
Keywords: USA, Russia, Sanctions, Modern World, Multipolar Order.

On December 8, 1991 Russia, Ukraine and Belarus signed
the Belavezha Accord, which declared the Soviet Union as
dispersed, making the world “monopolar”. Filling the vacuum
created by this event fell to the developing globalization based
on democratic principles.
It was made clear that the reduction of the influence of
individual states in the world and creation of a union of nations
based on a joint international treaty was necessary. Work was
started on development of global political and economic
systems. However, progress of globalization processes have
decelerated in recent times, one of the causing reasons could be
the incorrect sanction policies towards "adverse states".
Starting from the 90s of the last century, the United Nations
has initiated economic sanctions for the purpose of
strengthening the principles of democracy in the world.
Sanctions were imposed on Iran after the attack on Kuwait in
1990. Furthermore, in order to prevent the proliferation of
nuclear weapons in the Middle East, Iran has again ended up in
a sanction crosshairs.
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In a joint decision of the US and Japanese governments, in
1998 sanctions were imposed on India after the second phase
of nuclear weapons testing. Since 2000 countless sanctions
were imposed on Russia, due to violations of the Nuclear NonProliferation Treaty, which was evident in distribution of
nuclear technologies to Iran, Syria and North Korea. One of the
most noteworthy cases of intensifying sanctions against Russia
is the annexation of the Georgian territories in 2008. As a result
of the intensification of crisis in Ukraine, the seizure of the
Crimean peninsula, support of separatism in Lugansk and
Donetsk districts, sanctions on Russia have been exacerbated
and several new sanctions were imposed.
In the 21st century, as evident by the developing political
and economic processes in the world, sanction policy does not
always yield positive results. The reason for this can be hasty
actions and ignorance of national and ethnic peculiarities of the
target countries.
The world political establishment recognizes that sanctions
are more effective in the initial period, when they are used as a
means of intimidation. In many cases, such an approach serves
to minimize material costs and economic losses.
It is clear that the closer engagement of Europe in the US
sanctions policies against Russia has not only affected the
target country, but also weakened EU's impact on the ongoing
economic processes in the world. Economic problems in EU
countries have worsened.
The role of the sole ruler undertaken by the United States is
not shared by many others. Ideology "The strongest is always
right" in the modern world is mostly negated by the threat of
nuclear weapons, an example may be the current tensions
between the US and North Korea.
Despite the fact that the idea of globalization is still popular,
the independence and national identity of the state has been
moved to the foreground. Trends for the establishment of a
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new "multipolar" order in the world are arising and prioritized.
Along with the US and Russia new ambitious players are on
the rise in the international arena.

Assessment of Economic Growth in Georgia and EU Post
Communist Countries (GDP per capita, HPI, IDI)
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Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Doctoral student
Keyword: Economic growth, assessment of living standards, GDP per
capita Happy Planet Index, Inclusive Development Index.

Economic growth has always been and will be the very
recent issue of economists’ research. Over the centuries,
scientists have developed a multitude methods and approaches
of measuring and evaluating economic well-being. Among
these various methods, the real gross domestic product per
capita is the most commonly used indicator. However, the
crucial importance should be given to the extent how well
described is country's well-being by the chosen indicator.
This paper will discuss the differences between the
economic growth of the EU post-communist countries and
Georgia. To achieve this, we will evaluated different
indicators, in particular: GDP per capita, happy planet index,
inclusive development index, etc.
Among 28 countries of EU 12 have a communist past.These
countries are related to the Georgia with the past of dominant
economy. It is very important to compare where Georgia is
today with respect to these countries and what arethe prospects.
For the assessment of economic growth indicators, we will
use the data of World Bank for the period of 1995-2017 and
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reports published by the World Organizations regarding the
above-mentioned indexes.
According to the data of 2017, Slovenia is the leader
country among EU post-communist countries with the amount
of percentage of GDP per capita. Georgia has the lowest data
compared to them. However, according to GDP's highest
growth rate per capita, Georgia is the fourth one and the leader
is Romania.
4 basic values are used to calculate the happy planet index:
the indicator of subjective satisfaction of citizens, average life
expectancy, inequality and ecological impact. By data of 2016,
Georgia occupies the 40th place according to the indicator.
Apparently, we are the happiest nation in the EU postCommunist countries. The lowest happiness index has Latvia
(121st place).
The Inclusive Development Index excludes income per
capita, also, the duration of life, the unemployment rate, the
distribution of revenue, the poverty level, the ratio of the state
debt to GDP, the demographic situation. In 2018 Georgia is in
the group of developing economy and occupies 32nd place. No
wonder that, the leading places in the group of developing
economy are occupied by the post-Communist countries, at the
same time having the lowest rate of happy planet index. For
example, the 1st place holds Lithuania (107th HPI), 2nd place
Hungary (69th with HPI), 4th place-Latvia (121th by HPI).
As we can see, using different methods for assessing
economic growth of each country has a different outcome and
in some cases, it’s paradoxical. Accordingly, calculation of the
indicators and their assessment analysis for the next stage will
enable us to show the factors that affect levels of life and
improve the welfare of the population.
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Let R denote the real line and let  be the Lebesgue
measure on R . In the paper by Sierpinski [1] it was provedthat
there exist two subsets A and B of R such that
  A    B   0 and A  B  R . The same result isobviously
valid for the n -dimensional Euclidean space R n  n  2  and
for the Lebesgue measure n on thisspace.
In the present paper we consider several similar statements
for  -finite invariant measures given on uncountable
commutative groups which are not assumed to be endowed
with sometopology.
Let  G,  be an uncountable commutative group and let 
be anonzero  -finite G -invariant (or, more generally, G quasi-invariant) measure defined on some  -algebra of subsets
of G . In general, we cannot assert that there are twosubsets A
and B of G satisfying the relations
  A    B   0 and A  B  G .
However, the question naturally arises whether there exists a
G -invariant ( G -quasi-invariant) measure   on G which
extends  and for which there are two sets A and B in G
such that
   A     B   0 and A  B  G
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Let  G,  be an arbitrary group and let X be a subset of G .
We say that X is G -absolutely negligible in G if, forevery 
-finite left G -invariant (respectively, left G -quasi-invariant)
measure  on G , there exists a left G -invariant (respectively,
left G -quasi-invariant) measure
  on G extending  and satisfying the relation
  X   0 .
Theorem. For any uncountable commutative group  G,  ,
there exist two G -absolutely negligible sets A and B in G
such that
A B  G.

About multiple Hardy transform
Sopia Muzashvili
Georgian Technical University
Undergraduate student
Keywords: Two-weighted task, norm, Makenhaupt.

Two-weighted multiple Hardy transform was solved by
E.Soyer in 1984 year. Estabilished by Soyer if and only if
demand written down by three independent integral demand.
The solution of the task will be given in the paper when
right weight is d of multiplification type. In this case twoweighted criterion is written down by one demand, which is of
Makenhaupt type.
In the paper I will be talk about multiple Hardy's operator
norm with dual valuing.
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In the paper the boundary value Neumann problem of a
homogeneous system of differential equations of the statics of
the thermodinamics theory, for the entire plane with a circular
hole, with allowance of microtemperature is studied. In
particular, we consider the case when limit value of stress
vector on the boundary are given. The uniqueness theorem for
solving this problem is proved. The general solution expressed
by means of three harmonic and two metaharmonic functions is
obtained for the corresponding homogeneous system. The
solution of the Neumann problem studied in the paper is
obtained in terms of an absolutely and uniformly convergent
series.

Ethno-cultural resources and problems of sustainable
development of ethno-tourism in Tusheti
Nana Kvirkvelia
TSU Vakhushti Bagrationi Institute of Geography
Doctoral student
Keywords: Ethno-tourism, Ethno-cultural resources, Tusheti, Mountainous
regions, Sustainable development.

Ethno-tourism is one of the perspective ways in ethnic
diversity conservation and has the huge importance in
country’s regional development. Development of ethno120

tourism is determined by ethno-cultural resources of region.
Tusheti one of the highest mountain region of Georgia situated
on the northeast part of the country is famous for its resources.
Unique nature and ethno-cultural resources make it interesting
and attractive.
Ancient mountain region Tusheti has kept rich traditions of
ancient eastern shepherd culture, architecture (Tushetian
houses and citadels), hospitality, cousin (Tushetian Khinkali,
Kotori, Khavitsi and etc.), clothes, national celebrations, music
and many others. It is necessary to maintain and develop such
an interesting traditions. Foreign tourists are interested in such
a special and different cultures. Ethno-tourism is one of the
popular on tourism market nowadays. Our country is rich of
ethno-cultural recourses, especially mountain regions. Tusheti
is among them.
There are several reasons making difficulties in Ethnotourism development: 1. Geographic conditions (High
hypsometrical location, slopes, strict climatic conditions); 2.
The lack of seasonal population (Only 25 people stay there
during the wintertime.); 3. The lack of road (natural disaster
damages the road and impedes movement); 4. Not having a
tourism development strategy (chaotic constructions,
unanticipated local architecture, the lack of banners, etc.); 5.
The lack of the medical service; 6. Low level of safety; 7. The
attitude of the local population to the development of tourism
in the area etc.
Tourism significantly affected on keeping population on
their places last time. Thus, research of ethno-cultural
recourses in Tusheti has a huge importance. It is very important
to use these resources in proper way. The paper presents ethnocultural recourses and their perspectives in Tusheti. The
research is based on the result of field work.
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The age of speciation of H. sapiens is estimated to have
taken place at roughly 315,000 years ago. Sustained archaic
admixture is known to have taken place both in Africa and in
Eurasia, between about 100,000 to 30,000 years ago.
Genetic relationships between human groups were first
studied by comparisons of relative allele.
Mt DNA, with its high single nucleotide polymorphism
(SNP) mutation rates and relative ease.
During the Late Pleistocene, anatomically modern humans
(AMH) dispersed out of Africa across the continents. Their
routes obeyed the limitations placed on any large terrestrial
mammal dependent on daily drinking water, following certain
climate-permissive corridors. AMH first spread north, with
game, across the Sahara to the Levant during the Eemian
interglacial, but failed to continue to Europe, then occupied by
Neanderthals. The savannah ecosystem in North Africa and the
Middle East then dried up, and AMH vanished from the
Levantine fossil record, being replaced there by Neanderthals.
Later, AMH successfully left Africa as a single group by the
southern route to India. The added ability to make short but
deliberate open water crossings allowed them first to cross the
mouth of the Red Sea from Eritrea, and subsequently Wallace’s
Line to reach the isolated Sahul continent at least by 48,000
years ago and possibly by 60–50,000 years ago. They only
finally arrived in Europe from South Asia around 45– 50,000
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years ago, probably linked to climatic amelioration during OIS3.
In human genetics, the Mitochondrial Eve is the matrilineal
most recent common ancestor (MRCA) of all currently living
humans, i.e., the most recent woman from whom all living
humans descend in an unbroken line purely through their
mothers, and through the mothers of those mothers, back until
all lines converge on one woman.
In terms of mitochondrial haplogroups, the Mt-MRCA is
situated at the divergence of macro-haplogroup L into L0 and
L1–6. estimates on the age of this split ranged at around
150,000 years ago, consistent with a date later than the
speciation of Homo sapiens but earlier than the recent Out-ofAfrica dispersal.

Molecular Biology of Aging: nature prefers chaos
Nino Rakviashvili
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Undergraduate student, 1st year
Keywords: chaos, complexity, mechanism of aging, modify any
manifestation of aging, variable regime.

Our review focuses on the interpretation and management
method of aging processes based on the theory of chaos
(nonlinear dynamic systems) [1]. Chaos is defined, as
stochastic
Behaviour occurring in a deterministic system. The reason
of this seemingly random behaviour is an exclusive sensitivity
of these processes to the accuracy of the initial values.
Mathematically a state of the nonlinear dynamic system in the
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time t is defined by the deterministic nonlinear differential
equation system of n variables:

An example of nonlinear dynamic system is a human heart.
The concept of a geometric object of a fractal, the topological
dimension of which may not be an integer, was introduced by
Benuva Mandelbrot [2] and is closely related to nonlinear
dynamical systems. The application of the theory of nonlinear
dynamic systems leads to the emergence of new and vital
mechanisms of the aging process, one of the paradigms of
which is that aging and age-related diseases are accompanied
by a decrease in physiological complexity from the molecular
to the cellular level and from tissues to organ level. Although
this is the subject of criticism, and it is argued that complexity
increases during aging and dysfunction, this review shows that
we should prefer such an interpretation of aging that aging is
accompanied by a simplification of the physiological dynamic
difficulty. In addition, with this interpretation, it is possible to
quantify age-related changes and treatment outcomes, suggest
clinical positive trends and improve treatment strategies. There
are two important practical recommendations for successful
management of the aging processes at clinical level reviewed
[3], [4]. First, that the use of chaos theory, in contrast to the
traditional pharmacological regiments, leads to the conclusion
that the maximum benefit of treatment, which aims to modify
any manifestation of aging, must be performed with irregular,
impulsive and multiple intervals during which the dosage
permanent random change. And secondly, it is necessary to
preserve and maintain multiple external and internal
physiological incentives, such as physical and mental exercises
with variable regime for prevention of age-related illnesses.
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For thousands of years, agriculture has been the most
important strategic area of Georgia. Today this is so, and so
will be in the future, due to the unique nature of the country's
climate conditions, biodiversity, the thousand-year national
traditions of agricultural production and the need for the
country's sustainability.
The diverse fertile soil of Georgia, adequate water
resources, favorable climatic conditions, a variety of flora and
fauna make it possible to produce ecologically clean and
competitive agricultural products. Under the effective
implementation of agriculture proper management and
innovative technologies, it is possible to fully meet the needs of
the whole country for a number of agricultural products, as
well as to supply ecologically clean surplus product to the
international market [1].
In engineering practice, various methods of modeling are
widely used. Simulation modeling quickly and with minimal
cost solves many problems and tasks.
Ensuring food security for the Georgian state as a systemic
task requires appropriate strategic and program management, in
which the scientific foundations of land fund management are
crucial.
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So far, Georgia has not established a unified scientific
approach to this issue and as a result land management in
Georgia is largely based on situational political decisions.
For each farmer, it is important to choose the right direction
of activity and substantiate the rational parameters of his
farming, which can be done through modeling.
The main critical factors in agriculture should be considered
weather and market risks. Various countries are actively
working in this direction. On the basis of economic standards
and taking into consideration weather risks various
management mechanisms are developed aimed at the
implementation of the agricultural plan even with the existence
of the risks.
The aim of our research is the development of economic
simulation models and methods for the strategic development
of farms. To this end, we have conducted a detailed analysis of
optimization the activities of agriculture, modern approaches
and methods within the framework of a modern market
economy, created a structural model of optimal development of
farms, developed a farm simulation model that takes into
account the impact of the studied risks [2, 3].
The model frame structure provides the optimal action
algorithm for farming. The designed imitation model gives us
an opportunity to calculate negative factors reduction
preliminary strategy for weather, economic and other risk
factors. An automated farming system has been designed at any
stage of its development, which is easy to use in rural areas.
The algorithm and imitation model obtained as a result of
the work can be used as a software program to satisfy the needs
of the country's population. The algorithm and simulation
model obtained as a result of our work can be used as a
program scheme to meet the food needs of the country's
population.
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The aim of the research is the development of the correct
conceptual and methodological approaches to farm
management, taking into account international experience;
creating a farming simulation model for the sustainable
development of the country's Agricultural Land Fund for
effective management of economic and weather factors [4].
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Tomatoes are one of the popular cultures for its food and
dietary qualities, due to the variety of species. It is brought to
the open ground, under the polyethylene cover, in greenhouses,
balconies and open rooms, even on the window raps.
Tomato contains a large quantity of biologically active
ingredients, some types of tomatoes containing vitamin C
content may even amount to lemon. Tomato also contains a
significant amount of lycopene that has been used in
biologically active components, which is due to its antioxidant,
immunomodulating and anti-carcinogenic peculiarities.
At present, the production of preparations made on the basis
of lycopene is very popular and the researchers' special
attention is focused on the study and separation of lycopene as
a biochemical compound.
Watermelon and tomatoes are expressed in the total
lycopene content between these two different cultures.
The molecule of lycopene plays an important role in
metabolic changes. It makes the fruit more attractive and
protects it from oxidation due to its strong antioxidant
properties.
The amount of lycopene in tomatoes changes in the
dependence of cultural varieties and according to the ripening
stages. Wild red tomatoes contain 40 times more lycopene than
the most red-baked couture.
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Lycopene in the fruit is formed from the photo material,
indicating that lycopene is stimulated in the red light. During
the growth of tomatoes, lycopene is transferred from chromo
plastic from chloroplast.
The main source of lycopene is the tomato and its products.
50% of the world's demand for lycopene comes from raw
tomatoes.
The amount of lycopene in tomatoes changes in the
dependence of cultural varieties and according to the ripening
Lycopene biosynthesis from tomatoes depends on the
processing of nutrients. When the tomatoes are cooled, the cell
breaks down and the lycopene is absorbed, which makes it
easier to absorb. Low-fat content in foods reduces the use of
tomato products stages. Wild red tomatoes contain 40 times
more lycopene than the most red-baked couture.
The experiment confirmed that lycopene does not change
during the heat of 100℃ for 16 minutes. Recycling of nutrients
enriches the product and increases the concentration of
lycopene in it. When heating the tomato products, lycopene is
transmitted from tram isomer in the Isom isomer, more easily
oxidized and comprised by the body, which is very beneficial.
The aim of our research was to study the technical
characteristics of different varieties of tomatoes brought in the
Adjara region, greenhouse and vegetable, quantities of
moisturizers, dry substances and lycopene in its composition.
The following objectives were accomplished in order to
achieve this goal: Determination of water and dry substance
with a standard method, quantitative determination of lycopene
by a spectral method 472 nm. Study samples were taken in the
conditions of greenhouse and vegetable.
The results showed that the content of lycopene in the
sampled sampling varies from 45-85 mg/kg to the dry mass.
Most of the quantities are presented in greenhouse tomatoes. In
the study of quantitative redistribution of lycopene in tomato
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skin and softness, it was found that in the skin is more quantity
than millet.
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Psychological studies show that the influence of these
factors on the vocational choice is different. It was established
that a sufficiently high level of education of the mother’s or the
father’s vocational status promotes a deal of the children. The
parents’ mind about the occupational choice and the influence
of the parents is stronger than the influence of teachers and
specialists in career counseling, and at the same time, the
parents’ opinion could act as a factor of inhibition in the
occupational development of an individual in the period of
professional finding. The given scientific research enables us to
identify various approaches to the choice of structural
components of the process of professional development in
phases, stages, levels and directions. At the same time the
professional formation of specialists is observed as the
accumulation of professional knowledge, skills and experience
from the beginning of the formation of professional intentions
until the end of effective professional activity. Studying of the
accessible literature enabled us to determine the factors
influencing on the professional choice of a person: family
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position, a position of the school pedagogical collective
(mentor and a class teacher), the person’s professional and life
plans, abilities and manifestations, inclinations, the claim for
public recognition, awareness of a particular professional
activity .
Aim and objects was to study and analyze drugs dispensers’
professional choice and influencing factors on pharmaceutical
activities in Georgia.
Research objects are materials of sociological research: The
study was quantitative investigation and analysis of drugs
dispensers’ professional choice and influencing factors on
pharmaceutical activities in Georgia by using survey
(Questionnaire). Surveys were for pharmacists, 810
pharmacists were interviewed. The survey was conducted on
09.09.2016. - 30.04.2017. We used methods of systematic,
sociological
(surveying,
questioning),
comparative,
mathematical-statistical, graphical analysis. The data was
processed and analyzed with the SPSS program.
Results and Discussions: On the basis of performed study
results the following have been founded:
The vast majority of pharmacist specialists were female. It is
important that the pharmacy as the work place to become more
attractive for the male pharmacists. The vast majority type of
pharmaceutical organization jobs of respondent pharmacists
was pharmacy, being as a major place for pharmacists’
employment.
The main underlying motives, while making professional
(occupational) choice of respondent pharmacist were: desire to
obtain high-quality professional education (training)-44.8%,
guarantee to be employed 42.6%, interest in a profession39.4%, the desire to care for the health of people-43%.
During the research we found and evaluated some impacting
factors which have influenced on the work satisfaction of
pharmacist specialists. The factors were: the content of work,
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position, correspondence of qualification to work;
correspondence of the work nature to capabilities, aspirations,
and inclinations of pharmacist; existence of perspectives for the
professional promotion (enhancement) and the career
promotion; the possibility to improve qualifications; existence
of a high degree of responsibility for the work results, regimen
of work, labor salary; existence of the system of benefits
scheme for employees; support and assistance of a manager
(chief); direct relationships with manager and colleagues .
About a quarter of respondent pharmacists (pharmacist
specialists) have realized professional capabilities, skills and
habits partially; less than 50% of them - of own potential;
about half of them have realized professional capabilities, skills
and habits partially; more than 50% of them - of own potential
. Pharmaceutical companies should create constructive working
conditions for pharmacists to maximally realize their
professional capabilities, skills and habits. This will increase
the quality of pharmaceutical care in pharmacies.
During the research there were found and evaluated the
factors, influenceing on the pharmacists' professional
development: interesting and valuable (informative) work; the
favorable (prosperous) psychological climate within the
colleague’s team; possibility of the career growth; possibility
of the professional education or training; the social importance
of the profession; independence in work .
The respondents (pharmacist specialists) ' majority
considered that education should not be ceased; the minority of
them - that it is possible to cease education after getting
specialist diploma (degree) or the specialist certificate. On our
view it is of the crucial nessesity that all the pharmacists should
realize, reconsider and understand the importance of
continuous pharmaceutical and medical education in
constantly. Further diploma pharmaceutical education is a very
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important factor for the upper qualification of pharmacists and
essential index for the high-grade of pharmaceutical care.
Mostly essential pharmaceutical activity issues for the
respondents’ (pharmacist specialists) majority were: new
drugs, generic drugs, chemical and brand names of them;
psychology of communication (relationships) with customers;
issues of pharmacotherapy of certain diseases, pharmacology,
pharmacodynamics, ppharmacokinetics and pharmaceutical
care. It is apparent, that in the higher pharmaceutical education
universities programs should be emphasized on the following
subjects: pharmacotherapy, pharmacology, pharmaceutical
care, clinical pharmacy and drugs toxicity.
The minority of respondents (pharmacist specialists) had
neutral attitude toward learning and qualification upgrading
(improvement) study courses. The professional trainings,
complementary educational programs, skill enhancement
learning instruction, professional workshops are appear to be
very necessary for the further professional advancement ,
vocational development and for occupational improvement
strategic.
A large majority of respondents’ (pharmacist specialists)
consider that the government should make the certification of
pharmacists. As revealed, it is very important that the
occupation of pharmacist should become regulated health
profession. To raise pharmacists’ specialists’ professionalism,
government should make the certification of higher
pharmaceutical education pharmacists. That is very essential
for pharmacist’s professional perfection, for successful higher
pharmaceutical education, for pharmacist self-realization, for
pharmacist’s career advancement, for to exist pharmaceutical
continuous professional education, for pharmacist professional
growth, for pharmacist job gratification, for pharmacist career
satisfaction, for pharmacists much higher status between health
care specialists. Pharmacist certification is essential for
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pharmacists economic (material) welfare , for to allows
pharmacists to realize fully the received knowledge from
higher education institution in work by the full extent, for to
have private pharmaceutical activity, for pharmacists
vocational development , for correspondence of pharmacist
qualification to work, for further improvement perspective for
pharmacists' professional promotion, for possibility to career
enhancement strategy, for to realized by the full extent
pharmacist professional capabilities, skills and habits, for
occupational growth, for pharmacists professional satisfaction,
for career enhancement perspective, for satisfaction of income
.Therefore pharmacists’ certification should start immediately
and pharmacist vocation should become regulated health
profession like family doctors.
Conclusion: Pharmacist profession should become
regulated health care job, it has great significance for provision
higher quality pharmaceutical care services.
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