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სარჩევი 

 
გურამ ბენაშვილი: ფრაგმენტები კლასიკური სულიერი მემკვიდრეობიდან – (3) 

ძველი ქართული მწერლობა 

ივანე ამირხანაშვილი: აგიოგრაფიული თხზულების დრო და სივრცე – (13)  
ლია წერეთელი: ძაძა და ანტიოქიის პალეკარტი (სტატიიდან დავით აღმაშენებლის 
«ანდერძი შიომღვიმისადმი» - სახისმეტყველება) – (20) 
მანანა ასათიანი: სახარების იგავთმეტყველებისათვის – (28) 
თინათინ ბიგანიშვილი: სიმბოლური სახისმეტყველების ტრადიცია ძველი 
აღთქმიდან ახალ აღთქმამდე და საღმრთო წერილიდან ჰიმნოგრაფიამდე ნათლის 
სიმბოლიკის მიხედვით – (34)  
სოსო მახარაშვილი: დოგმატიკა. პოლემიკა – (37) 
მღვდელი ბიძინა (გუნია): იულიუსის კალენდრის საკითხისათვის – (40)  
ქეთევან ელაშვილი: «მარჯვე დროის» («ჟამი მარჯუე») ფენომენი – (47) 
გოჩა კუჭუხიძე: «წმიდა იოანე ზედაზნელის ცხოვრების» უძველესი სახის 
აღდგენისათვის – (49) 
საბა-ფირუზ მეტრეველი: «წმიდა იოანე ზედაზნელის ცხოვრების» სახისმეტყველება 
– (55) 
ქეთევან გაფრინდაშვილი: ტაძრის ძიების გზა «სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების» 
მიხედვით – (63) 
ეკა ჩიკვაიძე: დოგმატურ-საღვთისმეტყველო საკითხები «წმიდა ბარბარეს წამების» 
მეტაფრასულ რედაქციებში (მეორე წერილი) – (66) 
ლელა შათირიშვილი: ბასილი ანკვირიელის თხზულების ,,ქალწულებასა შინა 
ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათviს» ქართული ნუსხები და მათი ურთიერთმიმართება 
– (74) 
ქეთევან ბეზარაშვილი: გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებათა მნიშვნელობა 
ქართული სიტყვიერი კულტურისათვის – (79) 
მაია მაჭავარიანი: დავით ტბელი - X-XI საუკუნეების მოღვაწე – (95) 
მაია რაფავა: გრიგოლ ღვთისმეტყველის "ნათლისღებისათviს" საკითხავის (Or 39) 
ქართული თარგმანები (ძველი ქართული თარგმანის ტიპოლოგიზაციის 
კონტექსტში) – (104) 
თინა ცერაძე: კიდევ ერთხელ ქართული კელიოტური ტიპის კრებულების შესახებ – 
(113) 
მადონა უჯმაჯურიძე: ელეგიური მოტივები ვახტანგ მეექვსის ლირიკაში – (120) 
ლალი რუხაძე: «გოჩასა და სოფლის გაბაასება» («გოჩაიანი») და მისი სავარაუდო 
ავტორები – (126) 
მედეა ღლონტი: სულხან-საბას იგავთმეტყველების რაგვარობაზე ("მრავალი ესე 
მეტყველებაჲ") – (130)  
ნესტან იორდანიშვილი: ბრძენი საბა – (132) 
ბორის დარჩია: იაკობ შემოქმედელის ვერსიფიკაციული ძიებანი – (145) 



მარინე ცინცაბაძე: XVII ს. დასაწყისის ეპოქა და თეიმურაზ I-ის პორტრეტი 
ისტორიულ-ფილოლოგიურ ჭრილში – (171) 
რიმა ფირცხალაიშვილი: ერთი უცნობი წყარო გიორგი სააკაძის პრობლემისა – (174) 
რევაზ ბარამიძე: XVIII საუკუნის ქართულ მწერლობაში გამოვლენილი 
ქრისტელოგიური პრობლემის ზოგიერთი ასპექტი – (178) 
თინა ნახუცრიშვილი: ბაქარის სახე XVIII საუკუნის ქართულ პოეზიასა და 
ისტორიოგრაფიაში – (187)  
დარეჯან მენაბდე: გაბრიელ რატიშვილი _ საქართველოს ტრაგედიის მემატიანე – 
(200) 

რუსთველოლოგია 

ნესტან სულავა: ლომის მეტაფორა «ვეფხისტყაოსანში» - (208) 
ელგუჯა ხინთიბიძე: «პლატონისგან სწავლა-თქმული» და მისი 
მსოფლმხედველობითი დატვირთვა – (218) 
თამარ ხვედელიანი: ასმათის სახის გააზრებისათვის – (230) 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურა 

ლია კიკნაძე: იოანე ბაგრატიონის სახელით ცნობილი “საბუნებისმეტყველო 
განმარტებითი ლექსიკონი” – (234) 
მარიამ კარბელაშვილი: იოანე ბატონიშვილის ცნობა საქართველოსა და ეთიოპიის 
სამეფო დინასტიათა ნათესაობის შესახებ (მასალები ქართული პოლიტიკური 
აზროვნების ისტორიისთვის) – (244) 
იზოლდა წაქაძე: პეტრე ლარაძის ცხოვრებიდან – (255) 
ნინო მახათაძე: სოლომონ დოდაშვილის ურთიერთობა პეტერბურგში მცხოვრებ 
ქართველებთან (დაბადებიდან 200 წლისთავის გამო) - (263) 
მაკა კუჭუხიძე: გრიგოლ ორბელიანის «ჩემი ეპიტაფია» - (271) 
მარიამ ნინიძე: გული და ესთეტიკა – (273) 
ჯული გაბოძე: «მით ვისწავლებით, მოგვეცეს შერთვა ზესთ მწყობრთა წყობისა – (280) 
ელისაბედ ზარდიაშვილი: აკაკი წერეთლის პროზა – (285) 
მარინე ნახუცრიშვილი: ნატურალიზმი და გიორგი წერეთელი - (289) 
მანანა ყიფიანი: ვაჟა-ფშაველას რელიგიური მრწამსისათვის – (297) 
მანანა ბარათაშვილი: ივანე პურადაშვილი – მემუარისტი – (304) 
ნანა ზღულაძე: ანდრია დეკანოზიშვილი – (313) 

XX საუკუნის ქართული ლიტერატურა 

ინგა მილორავა: დარღვეულ დროთა კავშირი – (322) 
მაია ჯალიაშვილი: მხატვრული დროის ასპექტები (გრიგოლ რობაქიძის «გველის 
პერანგის» მიხედვით) – (325) 
რუსუდან გახარია: გრიგოლ რობაქიძის «ფოთლები» - (330) 
ვენერა კავთიაშვილი: «დიონისურის» გაგებისათვის გალაკტიონ ტაბიძის 
შემოქმედებაში – (333) 
აკაკი ხინთიბიძე: თოვლის სიმბოლიკა გალაკტიონის პოეზიაში – (341) 
მანანა კვაჭანტირაძე: გალაკტიონოლოგია – (344) 



ცისანა გენძეხაძე: სიჩუმე ზოგჯერ სისუსტეს უდრის» (ოთარ ჭილაძის «თიხის სამი 
ფირფიტა» დღევანდელი გადასახედიდან) – (353) 
ეკა ცხადაძე: ძმისმკვლელობის ბიბლიური მოტივებისათვის გურამ გეგეშიძის 
რომანში “ცოდვილი” – (362) 
ზოია ცხადაია: ქართული ლექსის განახლებისათვის (70-იანი წლები) – (365) 
ზაზა გოგია: მომავლის პოეზია – (374) 
თამარ პაიჭაძე: «ვინა ხარ, გორა მბორგალო?» (ზნეობრივ-ფსიქოლოგიური 
პორტრეტისათვის) – (377) 
შარლოტა კვანტალიანი: პოემა - კათარზისი (შოთა ნიშნიანიძის ბელეტრისტული 
პოემა «ქვეშევრდომები») – (384) 
მაკა ჯოხაძე: შემოქმედება და თავისუფლება – (386) 
ირინე მოდებაძე: რუს პერსონაჟთა სახეები გიორგი ხარაბაძის პროზაში – (390) 

ქართული ემიგრანტული ლიტერატურა 

ნათელა ჩიტაური: XX საუკუნის ქართული ემიგრანტული მწერლობა მშობლიური 
ლიტერატურის შესახებ (წერილი პირველი) – (395) 
მანანა კვატაია: ვიქტორ ნოზაძის ლიტერატურული მემკვიდრეობიდან – (398) 
იზა დობორჯგინიძე: «ღია თვალებით და გახსნილი გონებით» (ვ. ნოზაძე საბჭოური 
ცხოვრების შესახებ) – (400) 

ლიტერატურული ურთიერთობანი 

ლია გუგუნავა: განგების გაგება «ჰამლეტსა» და რუსთველოლოგიაში – (404) 
მაია ნაჭყებია: ასახვის პრინციპი და ტერმინოლოგია XVII საუკუნის ლიტერატურაში 
(საქართველო და საფრანგეთი) – (413) 
ივლიტა გაჩეჩილაძე: ანაკრეონტულ-ეპიკურული მოტივი რუსულ (კ.ბატიუშკოვი) 
და ქართულ (ალ. ჭავჭავაძე) რომანტიზმში (წერილი პირველი) – (421) 
მანანა ლაღიძე: სოციალური თემის ტიპოლოგია გ. ერისთავისა და ა. ოსტროვსკის 
დრამებში («გაყრა», «Свои люди - сочтемся») – (429) 
მანანა იამანიძე: ქართველები - «სარტყლის ქრისტიანები» - (432) 
ლევან ბრეგაძე: ქართული მხატვრული პროზის პირველი გერმანული თარგმანი – 
(434) 
ბონდო არველაძე: კვლავ ქართველი კათოლიკების შესახებ – (438) 
მაია ბიბილეიშვილი: სიმბოლისტური დრამის ტიპოლოგიური ასპექტები – (453) 
მანანა ნინიძე: ერთი მივიწყებული ქართველი მწერალი – (457) 
გიული ლეჟავა: საქართველო და კავკასია ჩეხურ საარქივო მასალებში – (461) 

ლიტერატურის თეორია და ლექსმცოდნეობა 

თამარ ბარბაქაძე: ქართული ლექსმცოდნეობის საკითხები XX საუკუნის 70-იანი 
წლების პრესაში – (464) 
ინეზა გუგულაშვილი: პუბლიცისტური ნაკადის შესახებ მცირე პროზაულ ჟანრებში – 
(479) 
თეიმურაზ დოიაშვილი: გზა «არტისტული ყვავილებისკენ» (2. ტრადიცია და 
ნოვაცია) – (482) 



გივი ლომიძე: ვაჟა-ფშაველას ერთი ნაწარმოების ჟანრის განსაზღვრისათვის – (494) 
სოსო სიგუა: ესთეტიკური გრძნობისა და თხზვის არქეოლოგია – (497) 

ჟურნალისტიკის ისტორია 

მაკა დოლიძე: გაზეთი «ალიონი» - (510) 
დოდო კარანაძე: "THE GEORGIAN MESSENGER"-ის როლი ინგლის-საქართველოს 
პოლიტიკური ურთიერთობის განვითარებაში – (513) 

ფოლკლორისტიკა 

დალილა ბედიანიძე: ეპითეტი ქართულ მითოლოგიურ პოეზიაში – (517) 
ნინო თოხაძე: ტრიქსტერის სახის გაგებისათვის – (522) 
ხვთისო მამისიმედიშვილი: ქისტური შელოცვები და მაგიური ტექსტები – (527) 
ბელა მოსია: მაგიური ელემენტები ხალხის ყოფა-ცხოვრებაში – (532) 
რუსუდან ჩოლოყაშვილი: ჯადოსნური საგნები ზღაპარში – (536) 
მ. ხუხუნაიშვილი-წიკლაური: «ამირანის» თქმულებისა და «კალევალას» ეპოსის 
მითოსური პარალელები – (544) 

ინტერპრეტაცია 

ლეილა თეთრუაშვილი: გოეთეს «Stirb und Werde!» («მოკვდი და იქმენ») – (548) 

არქივიდან 
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