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იოსებ მეგრელიძე  ღვაწლმოსილი მეცნიერი   

(სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 
მოკლე მიმოხილვა) 

 

 საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ფილო-

ლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, პედაგოგი და ცნო-

ბილი საზოგადო მოღვაწე, იოსებ მეგრელიძე XX საუკუნის ქართვე-

ლოლოგიური მეცნიერებების ცოცხალი მატიანე და მდიდარი ბი-

ოგრაფიის მქონე პიროვნება გახლდათ. 

მის თვალწინ ჩაიარა წინა საუკუნის  ქართველ მეცნიერ ფილო-

ლოგთა და ისტორიკოსთა მთელმა პლეადამ, ვისაც კი მცირედი 

წვლილი მიუძღვის ენათმეცნიერების, ლიტერატურათმცოდნეო-

ბის, ფოლკლორისა და სხვა მომიჯნავე სამეცნიერო სფეროების გან-

ვითარებაში.  

იგი აქტიურად მონაწილეობდა სამეცნიერო ფორუმებში და მი-

სი ინიციატივით მრავალ მნიშვნელოვან საქმეს ჩაეყარა საფუძველი. 

იოსებ მეგრელიძის კალამს ეკუთვნის 30-ზე მეტი მონოგრაფიული 

ნაშრომი, მეცნიერულად მომზადებული და გამოცემული ტექსტე-

ბი, სამეცნიერო სტატიები, რეცენზიები, საზოგადოებრივი პრობლე-

მატიკის შესახებ გამოქვეყნებული პუბლიცისტური წერილები. იო-

სებ მეგრელიძე ქართული და ქართველური, დაღესტნურ-დიდოუ-

რი ენების, რუსთველოლოგიის, ქართული მწერლობის, ქართული 

და კავკასიური ფოლკლორის, ეთნოგრაფიის, არქეოლოგიისა და 

ეპიგრაფიკის, არმენისტიკის საკითხების შესახებ გამოქვეყნებული 

მრავალრიცხოვანი ნაშრომების ავტორია, რაც მისი ინტერესების 

ფართო თვალსაწიერზე მიუთითებს. რა თქმა უნდა, ყოველივე ეს 

შეუძლებელი იქნებოდა საფუძვლიანი განათლების შეძენისა და 

ღრმა ცოდნის გარეშე. მისი შრომები ქვეყნდებოდა ქართულ და რუ-

სულ ენებზე, აგრეთვე, ნაშრომთა საკმაოდ დიდი ნაწილი ითარგმნა 

და გამოქვეყნდა ფრანგულ, აფხაზურ, სომხურ, უკრაინულ, ადიღე-

ურ, ოსურ და სხვა ენებზე. მკვლევარი ყოველ საკითხს, ყოველ 
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პრობლემას სიღრმისეულად განიხილავდა, ფაქტობრივად, იგი მის 

წინამორბედ მეცნიერთა ტრადიციებს აგრძელებდა და ქართველო-

ლოგიურ პრობლემატიკას იკვლევდა როგორც თითოეული დარგის 

სხვებთან კავშირში, ისე სხვა, მომიჯნავე, განსაკუთრებით, კავკასი-

ოლოგიის სხვადასხვა დარგთან მიმართებით, რაც მის სამეცნიერო 

მემკვიდრეობას მეტ დამაჯერებლობას მატებდა და ღირებულებას 

სძენდა.   

ამერიკის ბიბლიოგრაფიის ინსტიტუტის მიერ გამოცემულ წიგ-

ნში პროფესორი იოსებ მეგრელიძე მსოფლიოს ხუთას მეცნიერთა 

შორისაა დასახელებული, ხოლო 1992 წელს, მაიკოპში გამართულ 

კავკასიოლოგთა ევროპული საზოგადოების VI საერთაშორისო კო-

ლოქვიუმზე მას სამართლიანად უწოდეს „კავკასიოლოგიის პატ-

რიარქი“.   

იოსებ მეგრელიძე 1909 წლის 9 აპრილს დაიბადა ჩოხატაურის 

რაიონის სოფელ ხიდისთავში. მამამისი, ბართლომე გრიგოლის ძე 

მეგრელიძე, ცნობილი პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე იყო, რო-

მელიც აჭარისა და ართვინის რეგიონებში არა ერთი სკოლის გახ-

სნის მოთავე და ინიციატორი ყოფილა, აგრეთვე, დიდი წვლილი 

მიუძღოდა საინგილოს სკოლების დაარსება-განვითარებაში. კერ-

ძოდ, ცნობილია, რომ იგი საინგილოში 1926-1929 წლებში მოღ-

ვაწეობდა და იქ 8 ქართულ, 2 რუსულ, 1 სომხურ და 1 ბერძნულ  

სკოლას ჩაუყარა საფუძველი. სრულიად ახალგაზრდა იოსებ 

მეგრელიძე, რომელიც 18 წლისა არც კი იყო, მამის კვალს გაჰყვა და 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შესვლამდე ერთი წლის 

განმავლობაში მასწავლებლად მუშაობდა საინგილოში, რომლის 

საგანმანათლებლო-პედაგოგიური საქმის მოსაგვარებლად მამამისი 

დიდად დაშვრა.    

იოსებ მეგრელიძე ხიდისთავისა და ფოთის სასწავლებლების 

დამთავრების შემდეგ სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის ენათმეცნიერებისა და ლი-

ტერატურის სპეციალობაზე, რომელიც 1931 წელს წარჩინებით და-

ამთავრა და ასპირანტურაში სწავლის გასაგრძელებლად ლენინ-

გრადში (ამჟამად სანკტ-პეტერბურგი) გაგზავნეს. 1931-1935 წლებში 
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იგი მაშინდელი სსრ კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ენისა და 

აზროვნების ინსტიტუტის ასპირანტი იყო. ლენინგრადში მასთან 

ერთად სხვადასხვა მეცნიერების სფეროს საფუძვლებს ეუფლებოდ-

ნენ შემდგომში აკადემიკოსები სერგი ჯიქია, შოთა ძიძიგური, გი-

ორგი წერეთელი, ილია ვეკუა, ვიქტორ კუპრაძე, პროფესორები: 

სერგი ჟღენტი, გიორგი ხარატიშვილი. XX საუკუნის 30-იან წლებში 

ლენინგრადის უნივერსიტეტის ქართველ ასპირანტებს ახალი თაო-

ბის «თერგდალეულებს» უწოდებდნენ. თითოეულმა მათგანმა 

დიდი წვლილი შეიტანა ქართული მეცნიერებისა და ზოგადად 

მეცნიერული აზროვნების განვითარებაში. ასპირანტურის 

დამთავრების შემდეგ იოსებ მეგრელიძე ერთხანს რუსეთში, 

ლენინგრადში ცხოვრობდა და მეცნიერულ მუშაობას ეწეოდა. იგი 

1935-1939 წლებში იყო მეცნიერებათა აკადემიის ენისა და 

აზროვნების ინსტიტუტის ჯერ უმცროსი, ხოლო შემდეგ უფროსი 

მეცნიერ-თანამშრომელი.   

იოსებ მეგრელიძემ ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის 

სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად სადისერტაციო ნაშრომი 

ენათმეცნიერების სფეროში წარადგინა თემაზე: „ლაზური და მეგ-

რული ფენები გურულში“ და 1935 წელს ლენინგრადში დაიცვა. ნაშ-

რომში განხილული და შესწავლილი იყო ქართული და ქართველუ-

რი ენების კილოებისა და კილოკავების ურთიერთობები და თავი-

სებურებანი. მეცნიერული კვლევის შედეგად დაადგინა, რომ ქვემო 

იმერული კილო ძველი ენობრივი ფენებით მეგრულს უფრო უახ-

ლოვდებოდა, ხოლო გურული და აჭარული კილოები ლაზურთან 

სიახლოვეს ამჟღავნებდა. ამავე ნაშრომში აღნუსხული და განხილუ-

ლია ამ მხარეების ტოპონიმები, რომელთა ეტიმოლოგიაა გაანალი-

ზებული. მკვლევარმა ენათმეცნიერული საკითხები განიხილა შრო-

მებში: „ძე-ზე დაბოლოებული გვარების ნათესაობითი ბრუნვა და-

სავლურ ქართულში“, „ქალთა გვარების დაბოლოება სამხრეთ კავკა-

სიურ ენებსა და ფოლკლორში“, «უწყვეტლისა და მეორე კავში-

რებითის ადგილისათვის ქართული ზმნის დროთა სერიებში» და 

სხვ.  ენათმეცნიერული შრომებიდან საგანგებოდ უნდა გამოიყოს 

მონოგრაფია იაკობ გოგებაშვილის ქართული ენისადმი მიმართების 
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შესახებ: „იაკობ გოგებაშვილი და ახალი ქართული ენა“. - თბ.: 

განათლება, 1988, რომელიც 234 გვერდისაგან შედგება და ორჯერ 

გამოიცა. მასში საფუძვლიანადაა წარმოჩენილი ქართული პედაგო-

გიკის ფუძემდებლისა და საზოგადო მოღვაწის იაკობ გოგებაშვი-

ლის ფასდაუდებელი ღვაწლი ქართული ენის დამკვიდრებაში სკო-

ლებსა და ერის ცხოვრებაში, რადგან XIX საუკუნის საქართველოს 

პოლიტიკურ-საზოგადოებრივმა ცხოვრებამ და რუსეთის იმპერიის 

რუსიფიკატორულმა რეჟიმმა ღრმა კვალი დატოვა ქართველთა 

ცხოვრებაში. აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ კავკასიოლოგები და 

ენათმეცნიერები იოსებ მეგრელიძის კავკასიოლოგიურ შრომებს 

ღირსეულად აფასებდნენ, რადგან იგი ერთ-ერთი პირველთაგანი 

იყო, რომელმაც დაღესტნურ ენათა ჯგუფის, დიდოურისა და მას-

თან ახლოს მდგომი ენების მეცნიერული შესწავლა დაიწყო და იბე-

რიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის საქმეში დიდი წვლილი შეიტა-

ნა, ენათმეცნიერების განვითარებას ღრმა კვალი გაავლო.  

ლენინგრადში სწავლის პერიოდში იოსებ მეგრელიძე დაუახ-

ლოვდა იქაურ მეცნიერებსა და ასპირანტებს. განსაკუთრებული სი-

ახლოვე ჰქონდა აკადემიკოს ნიკო მართან, რომლის ოჯახშიც ცხოვ-

რობდა გარკვეული პერიოდი. იგი მარის სწავლული მდივანი იყო 

სამეცნიერო დარგში და მუშაობის პერიოდში მათ შორის მოწაფე--

მასწავლებლის მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა ჩამოყალიბ-

და, თავისი მასწავლებლის პატივისცემასა და სიყვარულს იოსებ 

მეგრელიძე სიცოცხლის ბოლომდე ერთგულობდა და გამოხატავდა. 

მან დიდი ამაგიც დასდო მას, შეისწავლა მისი არქივი, დაალაგა იქ 

არსებული გამოუქვეყნებელი მასალები, გამოსაცემად მოამზადა და 

1938 წელს დაიბეჭდა ნიკო მარის ნაშრომი „აფხაზეთის ენის 

ისტორია“, ხოლო 1940 წელს გამოსცა მარის მიერ შედგენილი სინას 

მთის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ნიკო მარს იგი 1902 

წლის სამეცნიერო მივლინების დროს ჰქონდა შედგენილი, მაგრამ 

დიდ მეცნიერს გამოუცემელი დარჩა.     

იოსებ მეგრელიძემ მონაწილეობა მიიღო იური მარის გამოუქ-

ვეყნებელი შრომების გამოცემაშიც. სხვადასხვა დროს ოთხჯერ გა-

მოიცა მათი ერთობლივი ნაშრომი ,,სახელმძღვანელო ავტორებისა 
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და აღმოსავლური შრიფტების ასოთამწყობთათვის“. ირანისტიკისა 

და ქართველოლოგიის პრობლემატიკის შესახებ იოსებ მეგრელიძემ 

1980 წელს გამოაქვეყნა თავისი, იური მარისა და კონსტანტინ ჩაიკი-

ნის მიმოწერა, რომელიც 275 გვერდს მოიცავს.  

რუსეთიდან დაბრუნებული იოსებ მეგრელიძე 1939-1942 წლებ-

ში მუშაობდა თბილისის ა. ს. პუშკინის სახ. სახელმწიფო პედაგოგი-

ური ინსტიტუტის დოცენტად და ხელმძღვანელობდა ქართულ-

სომხურ-აზერბაიჯანული ენების კათედრას. პარალელურად ლექ-

ციებს კითხულობდა გორის, ცხინვალის, სოხუმის პედაგოგიურ ინ-

სტიტუტებში ქართულ და რუსულ განყოფილებებზე. ცხადია, ასე-

თი ინტენსიური სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობა დიდ 

ძალისხმევას მოითხოვდა, ადვილი არ იყო დედაქალაქიდან საქარ-

თველოს სხვადასხვა ქალაქში ლექციების წასაკითხად მგზავრობა, 

მაგრამ საქმის ერთგულება, სამშობლოს სიყვარული, ახალგაზრდე-

ბის აღზრდის წყურვილი ამ მძიმე ყოფას უადვილებდა. მიუხედა-

ვად ასეთი თავდადებული და უანგარო შრომისა, 1942-1947 წლებში 

მოსკოვის «Особое совещание»-ს გადაწყვეტილებითა და დადგენი-

ლებით, იოსებ მეგრელიძე ქართველ მეცნიერებთან - მოსე გოგიბე-

რიძესთან, მიხეილ ზანდუკელთან და სხვა ცნობილ მოღვაწეებთან 

ერთად ყაზახეთში გადაასახლეს, ისინი იქ ე.წ. «თავისუფალი 

გადასახლებით» იმყოფებოდნენ. იოსებ მეგრელიძე ჩკალოვოს რაი-

ონის განათლების განყოფილების ინსპექტორად მუშაობდა, საშუა-

ლო სკოლაში რუსულ ენას, გეოგრაფიას, სსრკ ისტორიასა და კონ-

სტიტუციას ასწავლიდა. 1947 წელს საქართველოში დაბრუნდა და 

ხელახლა შეუდგა მეცნიერულ და პედაგოგიურ მუშაობას გორის, 

ცხინვალის, თბილისის (ალ. პუშკინის სახ.) პედაგოგიურ ინსტიტუ-

ტებში, აგრეთვე, შოთა რუსთაველის სახელობის საქართველოს თე-

ატრალურ ინსტიტუტში კითხულობდა ლექციებს.  

იოსებ მეგრელიძე მრავალმხრივი მეცნიერი და მოღვაწე გახ-

ლდათ, რომლისთვისაც სამშობლოს ინტერესები ყველაფერზე მაღ-

ლა იდგა. იგი საქართველოს ინტერესებისათვის, ეროვნული სუ-

ლის შენარჩუნებისათვის მებრძოლი პიროვნება იყო, რაც თავისი 

ქმედებებით არაერთხელ დაუმტკიცებია. 1939 წელს დაღესტანში 
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ყორღანის გათხრისას ძვ. წ. IV-III ათასწლეულის 50-მდე ბრინჯაოს 

ფიგურა აღმოაჩინა. ნივთები დაღესტნის ტერიტორიაზე იყო აღმო-

ჩენილი და დაღესტნის მთავრობამ მისი დატოვება მოინდომა, ლე-

ნინგრადმაც მოითხოვა, რადგან ექსპედიცია ლენინგრადმა დააფი-

ნანსა. იოსებ მეგრელიძემ აღმოჩენილი ნივთები, როგორც ქართუ-

ლი კულტურის ექსპონატები, გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ 

მუზეუმს გადასცა.  

გადასახლებიდან დაბრუნებული იოსებ მეგრელიძე 1948 წლი-

დან ლიახვის ხეობის სიძველეებს ეძებდა და იკვლევდა. მაშინ ძეგ-

ლებსა და საფლავის ქვებზე არც ერთი ოსური წარწერა არ არსებობ-

და, ყველა წარწერა ქართული იყო. საზოგადოდ, უნდა აღინიშნოს, 

რომ წარწერებსა და საფლავებს, ციხე-ქალაქების ინფრასტრუქტუ-

რას ტაძრებთან ერთად, განუზომლად დიდი მნიშვნელობა ენიჭე-

ბათ ამა თუ იმ მხარის იდენტიფიკაციისათვის. შესაბამისად, ცხინ-

ვალის მხარეში, ლიახვისა და ქსნის ხეობებში დაცულ ისტორიულ 

მონაცემებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვთ, რადგან სწორედ წარწე-

რებით, საფლავებით, ტაძრებით, ციხე-კოშკებით განისაზღვრება 

ნებისმიერი მხარის იდენტობა, ხოლო მტერი სწორედ ამ ისტორიუ-

ლი მტკიცებულებების მოსპობას ცდილობდა. ამ ტერიტორიებზე 

ამჟამად წარწერების ნაწილი ოსი სეპარატისტების მიერაა განადგუ-

რებული. ლიახვის ხეობის ძეგლების განადგურება უკვე მაშინ იყო 

დაწყებული. იოსებ მეგრელიძემ ამ სიძველეთა გადასარჩენად სამ-

თავრობო უწყებებში შეიტანა განცხადებები, რათა მთავრობას მათ-

თვის ყურადღება მიეპყრო. თუმცა ამას შედეგი არ მოჰყოლია. 1975 

წელს იოსებ მეგრელიძემ ცხინვალის გამომცემლობაში „ირისთონი“ 

ლიახვის ხეობის ქართული სიძველეების შესახებ დასაბეჭდად წა-

რადგინა წიგნი, მაგრამ გამომცემლობის დირექტორმა გ. ბესაევმა 

სათაურის შეცვლის მოთხოვნით ნაშრომი ავტორს ფოსტით დაუბ-

რუნა. ოსური მთავრობა, რომელსაც მხარს მაშინდელი საბჭოთა ხე-

ლისუფლება უმაგრებდა, წიგნისათვის «სამხრეთ ოსეთის მხარის 

სიძველეების» დარქმევას მოითხოვდა, რაზეც ავტორმა სრულიად 

სამართლიანად უარი განაცხადა. ამ წიგნის პირველი ნაწილი 1984 

წელს გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველომ“ დაბეჭდა სახელწო-
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დებით „ლიახვის ხეობის სიძველეები“, მეორე ნაწილი კი იოსებ 

მეგრელიძის გარდაცვალების შემდეგ მისმა ვაჟმა გუბაზმა გამოსცა. 

საზოგადოდ, უნდა აღინიშნოს, რომ იოსებ მეგრელიძე აქტიურად 

იკვლევდა ქართველთა და ოსთა კულტურულ-ისტორიულ ურთი-

ერთობებს, აანალიზებდა იმ მდიდარ მასალას, რაც თავისი მოგზაუ-

რობების დროს ჰქონდა დაგროვილი ფოლკლორის, ენის, მატერია-

ლური კულტურის ისტორიის საკვლევად. შიდა ქართლის ტერი-

ტორიაზე სამეცნიერო ექსპედიციების დროს შეაგროვა და ჩაიწერა 

ისტორიული გადმოცემები, თქმულებები, ზნე-ჩვეულებათა ამსახ-

ველი ეპიზოდები. ყურადღება მიაქცია ამ კუთხიდან გამოსული 

მწერლების შემოქმედებითი საქმიანობის შესახებ არსებულ და 

ხალხის მეხსიერებაში შემონახულ ცნობებს, ფაქტობრივად, შეაგრო-

ვა მრავალფეროვანი ზეპირსიტყვიერი მასალა.  

1959 წლიდან იოსებ მეგრელიძე საქართველოს სსრ მეცნიერება-

თა აკადემიის შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერა-

ტურის ინსტიტუტის დირექტორის, გიორგი ლეონიძის ინიციატი-

ვით ჯერ ძველი ქართული ლიტერატურის განყოფილებაში, ხოლო 

შემდეგ რუსთველოლოგიის განყოფილებაში უფროს მეცნიერ თა-

ნამშრომლად მუშაობდა. იყო ინსტიტუტის მეცნიერი კონსულტან-

ტი, სამეცნიერო საბჭოსა და სადისერტაციო საბჭოს წევრი. იოსებ 

მეგრელიძე ხელმძღვანელობდა ასპირანტებს, საკანდიდატო და სა-

დოქტორო დისერტაციების დაცვის მაძიებელ ქართველ და უცხო-

ელ ახალგაზრდებს, მან ბევრ მკვლევარს შეუწყო ხელი მეცნიერუ-

ლი საქმიანობის წარმართვა-დაკვალიანებაში. ხშირად იყო სამეცნი-

ერო ხარისხის მაძიებელთა, დისერტანტთა ოპონენტი და მათი სა-

მეცნიერო ნაშრომების ობიექტური შემფასებელი.  

ცალკე უნდა გამოიყოს და აღინიშნოს იოსებ მეგრელიძის რუს-

თველოლოგიური მუშაობა, მან დიდი წვლილი შეიტანა ამ უძველე-

სი ლიტერატურათმცოდნეობითი დარგის განვითარებაში. იოსებ 

მეგრელიძის ლენინგრადული ცხოვრებისა და მოღვაწეობის პერი-

ოდში საკავშირო დონეზე გადაწყდა „ვეფხისტყაოსნის“ დაწერიდან 

750 წლის იუბილეს გადახდა. ამიტომ 1936-1937 წლებში იგი აქტიუ-

რად მონაწილეობდა ლენინგრადში, მოსკოვში, კიევში, ერევანში, 
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ბაქოსა და შუა აზიის ქალაქებში ჩატარებულ საიუბილეო ღონისძი-

ებებში, იყო შოთა რუსთველის პირველი საიუბილეო აკადემიური 

კომიტეტის სწავლული მდივანი. აგრეთვე, მონაწილეობდა შოთა 

რუსთველის დაბადებიდან 800 წლისთავის იუბილეშიც, რომელიც 

1966 წელს გადაიხადა ქართველმა ერმა და რომელსაც მსოფლიო რე-

ზონანსი ჰქონდა. ყოველივე ამან საფუძველი მოუმზადა, რათა შემ-

დგომში აქტიურად ემუშავა რუსთველოლოგიური პრობლემატიკის 

შესახებ და გამოექვეყნებინა რუსთველოლოგიური სამეცნიერო შრო-

მები. აგრეთვე, 1960-1967 წლებში იყო ლიტერატურის ინსტიტუტის 

სერიის „რუსთველოლოგიური ძიებანი“ სწავლული მდივანი. აუ-

ცილებლად სათქმელია, რომ იოსებ მეგრელიძემ „ვეფხისტყაოსნის“ 

ბევრ უცხოელ მთარგმნელს გაუწია კონსულტაცია, კერძოდ, ნიკო-

ლოზ ზაბოლოცკის, დიმიტრი გულიას, ბორის გაპონოვს, გიორგი 

ბესთაუთის, ელენა ტარლოვსკაიას, ბორის ბრიკს, მანოლის მიტა-

ფიდის, იპეი ფუკუროს, სალიხ გურტუევს, ზუბერ თხაგაზიტოვს 

და სხვ. მას მდიდარი ბიბლიოთეკა და საარქივო მასალა დარჩა, თა-

ვის ბიბლიოთეკაში „ვეფხისტყაოსნის“ ბევრი გამოცემა ჰქონდა, მათ 

შორის შოთა რუსთველის პოემის რამდენიმე უნიკალური გამოცემა 

ინახებოდა. 

იოსებ მეგრელიძეს სამეცნიერო-საველე ფოლკლორული ექსპე-

დიციების მუშაობისას შოთა რუსთველის ბიოგრაფიისა და მისი 

პოემის, თამარის ეპოქის შესახებ მრავალფეროვანი მდიდარი ზე-

პირსიტყვიერი მასალა დაუგროვდა, რაც მეცნიერული დამუშავების 

შემდეგ საფუძველი გახდა მონოგრაფიისა „რუსთაველი და 

ფოლკლორი“, რომელიც 1960 წელს ქართულ და რუსულ ენებზე გა-

მოიცა. სწორედ ამ ნაშრომით წარდგა იოსებ მეგრელიძე მოსკოვში, 

1961 წელს სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის აზიის ხალხთა ინსტიტუ-

ტის სადისერტაციო საბჭოს, ე.წ. დაცვის საბჭოს, წინაშე და მოიპოვა 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი. მო-

ნოგრაფიაში თავმოყრილი და გაანალიზებულია თქმულებები და 

გადმოცემები შოთა რუსთველისა და მისი პოემის შესახებ, მაგრამ 

მასში, ამ საკითხთა გვერდით, განხილულია პოემის სიუჟეტის ორი-

გინალობის საკითხი, გამოვლენილია რუსთველური აფორიზმების 
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კვალი ხალხურ სიტყვიერებაში, წარმოჩენილია ჯადოსნური ზღაპ-

რის, ხალხური გადმოცემებისა და თქმულებების როლი შოთა რუს-

თველის პოემის სტრუქტურის, კომპოზიციის, მხატვრულ-გამომ-

სახველობითი საშუალებების განსასაზღვრად. ცოტა მოგვიანებით, 

1970 წელს, გამოსცა მეორე უმნიშვნელოვანესი მონოგრაფია „რუს-

თველოლოგები“, რომელშიც გადმოცემული და წარმოჩენილია ვახ-

ტანგ VI-დან მოყოლებული XX საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყი-

სამდე ქართველი და უცხოელი მეცნიერების დამსახურება რუსთვე-

ლოლოგიური პრობლემატიკის კვლევისა და შესწავლის საქმეში.  

ცნობილია, რომ რუსთველოლოგია ერთ-ერთი უძველესი ლი-

ტერატურათმცოდნეობითი დარგია, რომელიც უკვე სამ საუკუნეზე 

მეტს მოითვლის. შესაბამისად, დაგროვდა დიდძალი სამეცნიერო 

ლიტერატურა, რომელთა საკმაოდ დიდი ნაწილი ბიბლიოგრაფი-

ულ იშვიათობად იქცა. სწორედ ამიტომ განიზრახა ბატონმა იოსებ-

მა გამოეცა რჩეული რუსთველოლოგიური ლიტერატურის ტომეუ-

ლები, რომელთა მეცნიერული ღირებულება მეტად თვალსაჩინოა, 

რადგან მათ რუსთველოლოგიური პრობლემებით დაინტერესებულ 

მკვლევარებსა და კერძო პირებს მუშაობა გაუადვილა.  

იოსებ მეგრელიძემ გამოაქვეყნა სამეცნიერო გამოკვლევები შო-

თა რუსთველის პოემის ტექსტის დადგენისა და ლექსიკის საკითხ-

ებზე. სახელდობრ, „ვეფხისტყაოსნის“ ლექსიკის საკითხებიდან გა-

ნიხილა „გრდემლი ტყვიისა“, „ამბავი სპარსული“, „ნათარგმანები“, 

„ობოლი“ (მარგალიტი), „საგოგმანები“, „გარდათქმა“, „ხელმქმნე-

ლი“, „დამართება“, „ები“, „ნები“, „მანები“ თუ „ლამაზმანები“, „კურ-

ტაკი/საკურტაკე“, „კარაბაკი/„ჩაკარაბაკება“, „ჭოჭმანი/საჭოჭმანებ“, 

„ჭავლი წყლისა“, „ლაყფობა/ვილაყფეთანი“. თავისი მოსაზრება გა-

მოთქვა ვეფხის რუსთველური გააზრების შესახებ, რაზეც სამეც-

ნიერო ლიტერატურაში განსხვავებული მოსაზრებებია გამოთქმუ-

ლი. ბატონი იოსების ეს მოსაზრებები რუსთაველის დაბადებიდან 

800 წლისთავისადმი მიძღვნილმა საიუბილეო კომისიამ გაიზიარა.  

იოსებ მეგრელიძემ ყურადღება მიაქცია ძველი, XIX და XX საუ-

კუნეების ქართველ მწერალთა ლიტერატურულ მემკვიდრეობას, 

ახალგაზრდობისას გამოაქვეყნა საიათნოვას უცნობი ლექსები. ქარ-
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თულ სიძველეთსაცავებში მოპოვებული მასალების საფუძველზე 

ცალკე წიგნებად გამოსცა ნარკვევები ჭოლა ლომთათიძის, ეგნატე 

ნინოშვილის, გუგუნავების შესახებ. სამეცნიერო სტატიები გამოაქ-

ვეყნა ვაჟა-ფშაველას, ლევ ტოლსტოის, მიხეილ ჯავახიშვილის, გა-

ლაკტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის, შალვა ნუცუბიძის, მოსე გო-

გიბერიძისა და სხვათა შესახებ. აქვე აღვნიშნავ, რომ იოსებ მეგრე-

ლიძე ხშირად მონაწილეობდა საერთაშორისო ფორუმებში, კონფე-

რენციებში, სამეცნიერო სესიებში ჩვენშიც და საზღვარგარეთაც. 

საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს იოსებ მეგრელიძის დამსახურება 

წინამორბედ მეცნიერთა მემკვიდრეობის გამოცემაში. მან დიდი ამა-

გი დასდო ნიკო და იური მარების, იუსტინე აბულაძის, ვუკოლ ბე-

რიძის, მოსე გოგიბერიძის, სარგის კაკაბაძის, სოლომონ იორდანიშ-

ვილის, ჯემალ ნოღაიდელის და სხვების ნაშრომების გამოქვეყნე-

ბას. ასეთი 35 კრებული აღმოჩნდა, თითოეული მათგანი დიდტანი-

ანი წიგნია. ვისაც ამგვარი შრომები მოუმზადებია გამოსაქვეყნებ-

ლად, წარმოიდგენს, თუ რა მძიმე სამუშაო შეასრულა რედაქტორ-

გამომცემელმა. მანვე გამოაქვეყნა სამეცნიერო ნაშრომები და მოგო-

ნებები ივანე ჯავახიშვილის, სანდრო ახმეტელის, ლეონ მელიქსეთ-

ბეგის, ალექსანდრე სვანიძის, ივანე მეშჩანინოვის, ვიკტორ ნოზა-

ძის, კალისტრატე სალიას, გრიგოლ ფერაძის, იარომირ იედლიჩკას, 

რენე ლაფონის, ჰანს ფოგტის, იოსებ ორბელისა და სხვა გამოჩენი-

ლი პიროვნების შესახებ.   

საგანგებოდ უნდა გამოიყოს იოსებ მეგრელიძის ურთიერთობა 

ექვთიმე თაყაიშვილთან, რომელსაც ნიკო მარის მეშვეობით დაუ-

კავშირდა. ემიგრაციაში მყოფ ექვთიმე თაყაიშვილს ძალიან სჭირ-

დებოდა ინფორმაცია, თუ რა წიგნები გამოდიოდა საქართველოში, 

ნიკო მარმა იოსებ მეგრელიძეს დაავალა წიგნების გაგზავნა. მარ-

თლაც, საკვლევად საჭირო ლიტერატურას საქართველოდან მისი 

ყოფილი მოწაფე იროდიონ სონღულაშვილი, მისი სიყრმის მეგობა-

რი ნიკო მარი, მარის მოწაფე იოსებ მეგრელიძე და სხვა გაბედული 

მეცნიერები უგზავნიდნენ. ემიგრაციიდან დაბრუნებულ ექვთიმეს-

თან ხშირად დადიოდა და სამეცნიერო საქმიანობაში ეხმარებოდა. 

ცნობილი ფაქტია, რომ ექვთიმე თაყაიშვილის დაკრძალვისას მის 
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ცხედარს 48 კაცი მიაცილებდა. უშიშროების თანამშრომლები ექ-

ვთიმეს სახლს არავის აკარებდნენ. მეცნიერებს უნდოდათ, რომ სამ-

გლოვიარო მანქანა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გაე-

ჩერებინათ. იოსებ მეგრელიძემ მძღოლს ფული მისცა და სთხოვა, 

უნივერსიტეტთან გაჩერებულიყო, მანქანის გაფუჭება მოემიზეზე-

ბინა. მძღოლი ასეც მოიქცა. ზოგჯერ წერენ, თითქოს ეს მძღოლის 

გმირობა იყო, მაგრამ მან არც იცოდა, ვის მიასვენებდნენ. გაზაფ-

ხულზე საფლავზე აკაკი შანიძე და იოსებ მეგრელიძე გავიდნენ, 

ძლივს მიაგნეს ექვთიმეს საფლავს. გაწმინდეს, წარწერაც გააკეთეს 

და საფლავი გადაარჩინეს.  

მოგვიანებით ექვთიმე თაყაიშვილს იოსებ მეგრელიძემ საკმაოდ 

დიდტანიანი მონოგრაფია მიუძღვნა, რომელშიც შესწავლილი და 

გამოკვლეულია საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესად წოდებული 

ლეგენდარული პიროვნების ცხოვრება და მოღვაწეობა (ექვთიმე 

თაყაიშვილი: ცხოვრება და მოღვაწეობა, თბილისი, „მეცნიერება“, 

1989. 400 გვ.).  

იოსებ მეგრელიძეს საქმიანი და თბილი ურთიერთობები ჰქონ-

და ქართველ და უცხოელ კოლეგებთან, მოღვაწეებთან, ხელოვანებ-

თან. იოსებ მეგრელიძის მოგონებით, ლადო გუდიაშვილის მიერ 

შესრულებული ბარათაშვილის პორტრეტი (რომელიც თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიუბილეოდ გორის პედაგოგიურმა 

უნივერსიტეტმა უსახსოვრა) და სურათი „რუსთაველის ტურნირი“ 

მხატვარს მისი ინიციატივით დაუხატავს. მისივე მონათხრობის მი-

ხედვით, მას თბილი და ახლო დამოკიდებულება ჰქონდა გალაკტი-

ონ ტაბიძესთან, გიორგი ლეონიძესთან, უცხოელ მწერლებთან და 

მეცნიერებთან.  

იოსებ მეგრელიძის გაბედულებას ისიც მოწმობს, რომ მან ბევრი 

მეცნიერის ნაშრომი სიცოცხლის ფასად გადაარჩინა. ცნობილი ფი-

ლოსოფოსის, კიტა მეგრელიძის წიგნი «აზროვნების სოციოლოგი-

ური ფენომენოლოგიის საფუძვლები» გამოსაცემად მზად იყო და 

ლენინგრადში უნდა დაბეჭდილიყო. მაგრამ კიტა მეგრელიძე დაი-

ჭირეს და მისი ოთახი დალუქეს. იოსებ მეგრელიძეს თანამშრომ-

ლებისთვის არაერთხელ უამბნია, რომ კიტას ოთახში სანიაღვრე მი-
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ლით ფანჯრიდან გადავიდა, ანაბეჭდები წამოიღო და ლენინის ტო-

მის ყდაში ჩადო. ეს რომ უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებს 

შეეტყოთ, იოსებ მეგრელიძეს დახვრეტა არ ასცდებოდა. კიტა მეგრე-

ლიძის ეს წიგნი სამჯერ - 1965, 1973 (რუსულ ენაზე) და 1990 წლებში 

თბილისში გამოიცა და მეცნიერთა დიდი აღიარება მოიპოვა.  

იოსებ მეგრელიძეს ძალიან კარგი ოჯახი ჰქონდა. მისი მეუღ-

ლის, ცნობილი თეატრმცოდნის, ქალბატონ ნინო შვანგირაძის  სა-

ხელთანაა დაკავშირებული დიდი ქართველი რეჟისორის - სანდრო 

ახმეტელის შემოქმედებითი რეაბილიტაცია. მათმა ვაჟმა, ხელოვნე-

ბათმცოდნეობის დოქტორმა, ბატონმა  გუბაზმა, ქართულ თეატ-

რმცოდნეობაში პირველმა შეისწავლა სუკის არქივში დაცული ხე-

ლოვანთა რეპრესირების საქმეები და პირველმა მეცნიერულად გა-

მოიკვლია რუსთაველის თეატრის XX საუკუნის 20-30-იანი წლების 

ისტორიის ეს  სადავო პერიოდი, რითაც ნათელი მოჰფინა  სანდრო 

ახმეტელისა და მისი მომხრე მსახიობთა ჯგუფის რეპრესირების 

რეალურ მოვლენებს. ასეთია ამ ოჯახის ღვაწლი ქართული მეცნიე-

რებისა და კულტურის განვითარების საქმეში. 

დღესდღეობით ბატონი გუბაზ მეგრელიძე და მისი მეუღლე, 

ფილოლოგი მაკო წოწონავა, უფრთხილდებიან და, რაც მთავარია, 

სწავლობენ სახელოვანი მშობლების უმდიდრეს სამეცნიერო მემ-

კვიდრეობას.  

საჭიროდ მიმაჩნია ერთი ფაქტის გახსენება, რომელიც ბატონი 

იოსების ოჯახს უკავშირდება. 1978 წელს იოსებ მეგრელიძის ოჯახს 

ყაჩაღები დაესხნენ თავს და ფიროსმანის ნახატების - შოთა რუსთა-

ველისა და თამარ მეფის გატაცება სცადეს. ბატონი იოსები ფიზიკუ-

რად ძლიერი იყო, სახლში შეჭრილ ორ ახალგაზრდას იარაღი წაარ-

თვა და გარეთ გაყარა. სამწუხაროდ, დამნაშავეთა დადგენა მილი-

ციამ ვერ მოახერხა და საქმე გაუხსნელი დარჩა. ამ ფაქტის შემდეგ 

იოსებ მეგრელიძემ ფიროსმანის ნახატები მეგობრობის მუზეუმს გა-

დასცა. ეს იძულება უფრო იყო, ვიდრე საკუთარი სურვილით ჩაბა-

რება, ვინაიდან თავდასხმა შეიძლებოდა განმეორებულიყო. ამჟამად 

ეს ნამუშევრები მირზაანის ფიროსმანის მუზეუმში ინახება. 
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ბატონი იოსებ მეგრელიძე მაღალი პროფესიონალიზმით გა-

მორჩეული მეცნიერი და ერისკაცი იყო, რომელსაც სამეცნიერო 

წრეები და ქართველოლოგიური პრობლემატიკით დაინტერესებუ-

ლი მკითხველები დღესაც იხსენებენ და მის სამეცნიერო მემკვიდ-

რეობას ღირსეულად აფასებენ. იგი იმ ადამიანთა რიცხვს ეკუთ-

ვნის, რომლებიც ღრმა კვალს ტოვებენ ერის სულიერ ცხოვრებაში. 

იოსებ მეგრელიძემ თავისი ენათმეცნიერული, ლიტერატურათ-

მცოდნეობითი, არქეოგრაფიული, კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგი-

ური შრომებით, საგამომცემლო და რედაქტორული საქმიანობით 

ქართველოლოგიური მეცნიერებების წინსვლას დიდად შეუწყო 

ხელი.   

1973 წელს „ძველი ქართული მწერლობისა და რუსთველო-

ლოგიის საკითხების“ IV ტომში გამოქვეყნდა იოსებ მეგრელიძის სა-

მეცნიერო-პედაგოგიური შრომების ბიბლიოგრაფია, რომელიც, ცხა-

დია, არასრულია. მეცნიერის კვლევითი საქმიანობა გრძელდებოდა 

სიცოცხლის ბოლომდე, სრულყოფილების მიზნით საჭირო გახდა 

სამეცნიერო შრომების სრული ბიბლიოგრაფიის გამოცემა, რათა 

მკვლევართა ინტერესი იოსებ მეგრელიძის მეცნიერული მოღვაწეო-

ბისადმი უფრო ხელშესახებად წარმოჩენილიყო. წინამდებარე ბიბ-

ლიოგრაფია მკითხველს სრულ წარმოდგენას შეუქმნის იოსებ მეგ-

რელიძის მრავალმხრივ მეცნიერულ მემკვიდრეობაზე და დაინტე-

რესებულ პირს გაუადვილებს მისთვის საჭირო მასალის მოძიებას.  

ბატონ იოსებს დიდი და საოცრად საინტერესო პირადი სამეც-

ნიერო არქივი დარჩა. იგი მოიცავს გამოქვეყნებულ და გამოუქვეყ-

ნებელ ნაშრომებს, ეპისტოლარულ მემკვიდრეობას მსოფლიოს ცნო-

ბილ ქართველოლოგებთან, ფოლკლორულ ჩანაწერებს, მოგონებებ-

სა და სხვა საარქივო მასალებს, რომლებიც მეცნიერთა ყურადღებასა 

და შესწავლას მოითხოვს.  

 

ნესტან სულავა  

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  
პროფესორი 
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Ioseb Megrelidze - an Honored Scientist 

An honored scientist, PhD, professor, teacher and well-known public 

figure, Joseph Megrelidze was "the chronicle" of the sciences of XX century 

Kartvelology and a person of rich biography. He was the eye-witness of the 

number of Georgian philologists and historians, who had made even the 

slightest contribution to the scientific development of linguistics, literature, 

folklore and other related areas. He actively participated in scientific 

forums. On his initiative, lots of important activities were launched. Joseph 

Megrelidze wrote more than 30 monographic works, scientifically prepared 

and published texts, scientific articles, reviews and publicistic letters 

published on the issues of public problems. Ioseb Megrelidze is the author 

of numerous papers published on the issues of Georgian, Dagestanian and 

Dido languages, Rustvelology, Georgian literature, Georgian and Caucasian 

folklore, ethnography, archeology and epigraphy, which denotes his wide 

interests. All of these activities would have been impossible without his 

deep knowledge and thorough education. His works were published in 

Georgian and Russian languages and most of them were translated and 

published in French, Abkhazian, Armenian, Ukrainian, Adighe, Ossetian 

and other languages. The researcher thoroughly discussed every issue and 

problem. In fact, he continued the tradition of his predecessor scientists 

and studied the problems of Kartvelology, related to various fields of 

Caucasology, which had added more value to his scientific heritage. 

Ioseb Megrelidze is among the 500 scientists of the world in the book, 

published by the American Biographical Institute. In 1992, he was 

denominated as the "Caucasian Patriarch" at the symposium of Caucasiolo-

gists.  

Ioseb megrelidze was born on April 9, 1909, in Khidistavi (Chokha-

tauri region). His father, Barthlome Megrelidze was a well-known teacher 
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and public figure, who was the initiator of opening various schools in 

Adjara and Artvini regions. He had also made a considerable contribution 

to the foundation of Saingilo schools (Saingilo - currently part of 

Azerbaijan, populated by the ethnic Georgians - Ingiloi).  In 1925 and1926, 

he worked and founded 26 schools there. Young Ioseb Megrelidze, who 

was not even 18 years old, followed in his father's footsteps and had been 

working as a teacher for a year in Saingilo, before enrolling in the State 

University. His father took too much effort to promote his educational and 

pedagogical work. 

After graduating from the Institutes in Poti and Khidistavi, Ioseb 

Megrelidze enrolled in Pedagogical faculty of Tbilisi State University (in 

the department of Linguistics and Literature). He successfully graduated 

from the above mentioned University and was sent to Leningrad (St. 

Petersburg) to continue post-graduate studies. In 1931-1935, he was a post-

graduate student of the Institute of language and thoughts at the USSR 

Academy of Sciences. The following academicians Sergi Jikia, Shota 

Dzidziguri, Georgi Tsereteli, I.Vekua, Victor Kupradze, and professors: 

Sergi Jghenti and Georgi Kharatishvili studied with him in Leningrad. In 

the 30s of the XX century, the Georgian post-graduate students were called 

a new generation of the «Tergdaleulebi» (a group of Georgian students, 

who returned from study in Russia and began to formulate and promote a 

national rather than sub-national identity). Each one has made a major 

contribution to the development of Georgian science and scientific 

thoughts in general. After graduating from his post-graduate studies, Joseph 

Megrelidze had lived in Leningrad (Russia) for some time and continued 

his scientific work. In 1935-1939, he worked first as a junior and then as a 

senior scientist of the Institute of language and thoughts at the Academy of 

Sciences.  
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Ioseb Megrelidze submitted his thesis on the following topic: "Laz and 

Mingrelian Dialects in Gurian" to obtain his candidate's degree of sciences 

in the field of linguistics, and defended it in 1935, in Leningrad. The 

relationships between Georgian and Kartvelian dialects and specific 

features were discussed and studied in the above mentioned paper. 

Scientific research has revealed that the lower Imeretian dialect is closer to 

the Mingrelian one, and Gurian and Adjarian dialects are closer to the Laz 

ones. The paper discusses their toponyms and analyzes their etymology. 

The researcher discussed specific linguistic issues in the following works: 

"Possessive Case of the Surnames with -dze Suffixes in West Georgia", "The 

Women's Surname Endings  in South Caucasian Language and Folklore", 

"The Place for Continuous and Subjunctive Forms in the Series of Time of 

the Georgian Verbs", etc. The monograph about I.Gogebashvili's relations 

to the Georgian language should be pointed out: "Iakob Gogebashvili and 

the new Georgian language" Tb. Education, 1988, which consists of 234 

pages and was published twice. An invaluable contribution of Iakob 

Gogebashvili, Georgian public figure and founder of the Georgian 

Pedagogy, to the introduction and establishment of the Georgian language 

in schools and public life, is fundamentally disclosed in the above 

mentioned paper, as the political and public life of the XIX century Georgia 

and the regime of the Russian Empire had affected the lives of Georgians. It 

should be noted that Caucasiologists and linguists appreciated Ioseb 

Megrelidze's works, because he was one of the first researchers, who scien-

tifically studied Daghestanian language groups, Dido and closely related 

languages. He also made a considerable contribution to the Ibero-Caucasian 

studies and the development of linguistics. 

While studying in Leningrad, Ioseb Megrelidze got acquainted with 

local scientists and postgraduates. He was closer especially to academician 

Niko Mari and he lived with his family for a certain period of time until his 
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death. He was Niko Mari's learned secretary and the relationship between 

the teacher and the student was very friendly. Ioseb Megrelidze expressed 

his great respect and love for his teacher till his death. He had worked hard 

to study Niko Mari's archive, arranged the unpublished materials, prepared 

for publication and in 1940, Niko Mari's paper - "The language History of 

Abkhazia" - was published. In 1940, he published a description of the Geor-

gian Manuscripts of Sina Mountain compiled by Niko Mari during the 

scientific mission, but the scientist had not published it.  

Ioseb Megrelidze took part in the publication of Iuri Mari's papers. At 

different times, their joint work - "A handbook for Authors and Type-set-

ters of Oriental Scripts" was published four times. In 1980, Ioseb Meg-

relidze published Iuri Mari's, Konstantin Chaikin's and his own 

correspondence (275 pages) about Iranistics and Kartvelology. 

After returning from Russia, Ioseb Megrelidze worked as an associate 

professor and head of the department of Georgian-Armenian-Azerbaijani 

Languages at Pushkin State Pedagogical Institute in 1939-1942. At the same 

time, he delivered lectures in Georgian and Russian departments of Gori, 

Tskhinvali and Sukhumi Pedagogical Institutes. Obviously, such an 

intensive scientific and educational work needed a great effort. It was not 

easy to travel from the capital to other cities of Georgia to give lectures, but 

his loyalty and love of the country, thirst for teaching and training young 

scientists facilitated his hard life. Despite such a devoted work, Ioseb 

Megrelidze and other well-known figures - Mose Gogiberidze and Mikheil 

Zandukeli were exiled to Kazakhstan in 1942-1947, according the decision 

and decree of Moscow's Special meeting («Особое совещание»). They were 

in "free exile" there.  Ioseb Megrelidze worked as an inspector of the 

department of education in Chkalov district. He also taught the Russian 

language, geography, history and the Constitution of the USSR. In 1947, he 

returned to Georgia and re-started the scientific and pedagogical work in 
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Gori, Tskhinvali, Sukhumi and Tbilisi pedagogical Institutes. He was also a 

lecturer of the Georgian Shota Rustaveli Theatre Institute. 

Ioseb Megrelidze was a versatile scientist and public figure. The 

interests of the country were above everything for him. He was the fighter 

for national interests and soul of the country and he had proved it not 

once. During mound excavations in Dagestan, in 1939, he discovered 50 

bronze figures of BC.IV-III millennium. The government of Daghestan 

wanted to leave them in Daghestan, as they were discovered there; Le-

ningrad also demanded them, as they financed the expedition. Ioseb 

Megrelidze handed the items, the exhibits of Georgian culture, to 

Historical and Ethnographic Museum of Gori. 

After returning from exile, since 1948 Ioseb Megrelidze had looked for 

the Liakhvi gorge antiquities. At that time, the monuments and graves had 

no Ossetian inscriptions. All the inscriptions were Georgian. In general, it 

should be noted that the inscriptions and graves, fortified city infrastruc-

tures along with the churches are granted with enormous importance for 

the identification of this or that areas. Accordingly, the historical data 

preserved in Tskhinvali region, Liakhvi and Ksani gorges are of great 

importance, because the inscriptions, graves, temples and castles define the 

identity of any region. And the enemy tried to destroy exactly this 

historical evidence. In these areas, part of the inscriptions was ravaged by 

Ossetian separatists. The monuments of Liakhvi were destroyed at the same 

time. Ioseb Megrelidze submitted his statement to the government Insti-

tutions to save the antiquities to attract their attention. In 1975, Ioseb 

Megrelidze submitted a book about the Georgian antiquities of Liakhvi 

gorge to the publishing house "Iristoni". But the director of the publishing 

house, G.Basaev returned the book to the author to change the title. 

Ossetian government that was supported by the Soviet government, de-

manded to rename the book and give it the following title: "South Ossetian 

Antiquities", but the author refused to do it, which was fair enough. The 
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first part of this book was published in 1984 by the publishing house 

"Georgia" under the title - “Liakhvi Gorge Antiquities". The second part 

was published by Megrelidze’s son Gubaz, after the death of Ioseb 

Megrelidze. In general, it should be noted that Ioseb Megrelidze researched 

cultural and historical relations between Georgians and Ossetians, analyzed 

rich materials, which he had gathered during his travels for studying 

folklore, language, material culture and history. During his scientific 

expeditions in Shida Kartli region, he collected and recorded historical 

narratives, stories, episodes depicting customs and manners. He paid 

attention to the data regarding the works of local writers memorized by 

people. In fact, he collected a variety of verbal material. 

Since 1959, Ioseb Megrelidze had first worked in the department of old 

Georgian literature, and then, as a senior scientist in the department of 

Rustvelology, on the initiative of Giorgi Leonidze, director of Shota Rus-

taveli Georgian Literature Institute at the Georgian Academy of Sciences. 

He was also a scientist consultant of the Institute, and the member of 

Scientific and Dissertation Councils. Ioseb Megrelidze guided postgra-

duates, Georgian and foreign students, who were seeking candidate's and 

doctoral degrees. He helped many young researchers to conduct scientific 

activities. He was an opponent of those postgraduates and at the same time 

objective evaluator of their scientific papers. 

Ioseb Megrelidze's works in Rustvelology should be separately 

emphasized. He made a considerable contribution to the development of 

the field of ancient literature. During Ioseb Megrelidze's life and work in 

Leningrad, it was decided to celebrate the 750th year anniversary of the 

creation of "The Knight in the Panther's Skin". He actively participated in 

the anniversary events in Leningrad, Moscow, Kiev, Yerevan, Baku and 

Central Asian cities, in 1936-1937. He was a Scientific Secretary of Shota 

Rustaveli first Academic Committee; he actively participated in the 800th 

anniversary of the birth of Shota Rustaveli, which was celebrated by the 
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Georgian people in 1966. It had a great resonance worldwide. This has 

prepared the basis for him to actively work on the problems of Rustve-

lology and publish scientific works. In 1960-1967, he was a Scientific 

Secretary of the Institute of literature series "Rustaveli Researches". It 

should be especially noted that Ioseb Megrelidze gave consultations to 

many foreign translators, in particular, Nikoloz Zabolotski, Dimitri Gulia, 

Boris Gaponov, Georgi Bestauti, Elena Tarlovskaia, Boris Bric, Manoli 

Mitapidi, Ipei Phukuro, Salikh Gurtuev, Zuber Tkhagazitov and others. 

There are rich library and archival materials in his library, he had various 

publications of "The Knight in the Panther's Skin", including several 

unique editions of Shota Rustaveli's poem. 

During the scientific field-expeditions, Ioseb Megrelidze gathered 

diverse and rich verbal materials about the biography and poem of Shota 

Rustaveli and the period of Tamar the Great (the Queen of Georgia). The 

materials were scientifically studied and consequently, the monograph -

"Rustaveli and Folklore" was published in 1960, in English and Russian 

languages. In 1961, Ioseb Megrelidze presented this work to the Council of 

the Institute of Asian People (the so-called Security Council) at the USSR 

Academy of Sciences and gained a PhD degree. Stories and legends on 

Shota Rustaveli and his poem are collected and analyzed in the monograph, 

but the question of the poem’s originality is discussed beside other issues; 

traces of Rustaveli's poetic aphorisms are revealed in folk-lore; The roles of 

magical tale, folk traditions and legends are specified for determining the 

structure, composition, artistic and expressive means of Shota Rustaveli's 

poem. Later, in 1970, he published the second most important monograph - 

"Rustvelologists", which displays the merits of Georgian and foreign 

scientists in research and study of the problems of Rustaveli from the 

period of Vakhtang the sixth to the early 70s of the XXth century. 

It is known that Rustvelology is one of the oldest fields in the study of 

literature, which is more than three centuries old. Accordingly, a large 



 
 

29

amount of scientific literature has been collected. Most of them belong to 

bibliographical rarity. That is why Ioseb Megrelidze decided to publish so 

many volumes of books in Rustvelology. Their scientific value is obvious, as 

they have facilitated the works of researchers and individuals, who were 

interested in the problems of Rustvelology.  

Ioseb Megrelidze published scientific studies on the issues of defining 

the text and vocabulary of Shota Rustaveli's poem. In particular, he 

discussed the following vocabulary: an Anvil of Soft Lead, Persian tale, 

translated, a rare and exquisite pearl, rolled on the palm of the hand, (გარ-

დათქმა, ხელმქმნელი, დამართება, ები, ნები, მანები თუ ლამაზმანე-

ბი, კურტაკი/საკურტაკე, კარაბაკი/ჩაკარაბაკება, ჭოჭმანი/საჭოჭმანე-

ბი, ჭავლი წყლისა, ლაყფობა/ვილაყფეთ) etc. He expressed his opinion 

about the panther's poetic understanding, as there are different consi-

derations with regard to the above mentioned issue in scientific literature. 

Ioseb Megrelidze's opinion was accepted by the Commission of the 800th 

anniversary of Shota Rustaveli.  

Ioseb Megrelidze paid attention to the old literary heritage of Georgian 

writers of the XIX and XX centuries. When he was young, he published 

unknown poems of Saiatnova (poet and singer). He also published essays as 

separate books on the basis of materials discovered in the old Georgian 

depositories. The books were related to the following writers, poets and 

public figures: Chola Lomtatidze, Egnate Ninoshvili and the Gugunavas. He 

published scientific articles about Vazha-Pshavela, Lev Tolstoy, Mikheil 

Javakhishvili, Galaktion Tabidze, Giorgi Leonidze, Shalva Nutsubidze and 

others. Moreover, Ioseb Megrelidze often participated in international 

forums, conferences and scientific sessions in our country and abroad. 

Ioseb Megrelidze's merits with regard to the publication of his prede-

cessors' heritage should be especially noted. He made a considerable 

contribution to the publication of scientific works of Iustin Abuladze, 

Vukol Beridze, Mose Gogiberidze, Sargis Kakabadze, Solomon Iordani-
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shvili, Jemal Nogaideli and others. Such collections turned out to be 35. 

Each of them has hard-covers. Those, who have prepared such works for 

publication, can imagine how hard the editor worked. He has published 

scientific papers and memories about the following prominent people: 

Sandro Akhmeteli, Leon Melikset-Beg, Alexandre Svanidze, Ivane 

Meshchaninov, Victor Nozadze, Kalistrate Salia, Grigol Peradze, Iaromir 

Iedlichka, Rene Laponi, Hans Vogt, Ioseb Orbeli and others. 

Ioseb Megrelidze's relationship with Ekvtime Takaishvili should be 

specially emphasized. He got in contact with him through Niko Mari. Emi-

grated Ekvtime Takaishvili was in an acute need of information, in 

particular, what books were published in Georgia and Niko Mari demanded 

Ioseb Megrelidze to send books. His former student Irodion Songulashvili, 

his old friend Niko Mari and Ioseb Megrelidze, who was Niko Mari's 

student, and other scientists often sent books to him for his research. Ioseb 

Megrelidze used to visit Ekvtime Takhaishvili to help him in his scientific 

activity. It's a well-known fact that only 48 people carried the deceased 

body of Ekvtime Takhaishvili. The Security members did not let anyone to 

get close to his house. The scientists wanted to stop a funeral car at the 

University. Ioseb Megrelidze gave money to the driver and asked him to 

stop the car. The driver stopped the car. They say that it was the driver's 

braveness, but he did not even know, whom they were carrying. In spring, 

Akaki Shanidze and Ioseb Megrelidze went to Ekvtime Takaishvili's grave, 

but they barely found it. They cleaned, wrote inscriptions and it can be said 

that they rescued his tomb. 

Later, Ioseb Megrelidze dedicated a hard-cover monograph to Ekvtime 

Takaishvili, which describes the life and activities of a legendary person, 

the so-called Treasurer of Georgia (Ekvtime Takaishvili: Life and Activities, 

Tbilisi, "Science", 1989. 400 pp.).  

Ioseb Megrelidze had warm business relationships with local and 

foreign colleagues, public figures and artists. As Ioseb Megrelidze recalled, 
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the portrait of Baratashvili, painted by Lado Gudiashvili, was given as a 

present to Tbilisi State University by Gori Pedagogical University. 

"Rustaveli Tournament" was painted on Megrelidze's initiative. According 

to his narrative, he had warm and close relationships with Galaktion 

Tabidze, Giorgi Leonidze, foreign writers and scientists. 

Ioseb Megrelidze's courage is testified by the facts that he had saved 

many scientists' works by risking his own life. Kita Megrelidze's (a famous 

philosopher) book - "Fundamentals of Sociological Phenomenology of 

Thinking" was ready for publication and should have been published in 

Leningrad. But Kita Megrelidze was arrested and his room was sealed. Ioseb 

Megrelidze had told his friends that he penetrated into Kita Megrelidze's 

room through the window from the drain pipe, took the imprints and put 

them into the cover of the book of Lenin. If the security service officials 

had known about this fact, they would have shot him.  

Ioseb Megrelidze had a good family. His wife, a well-known theater 

critic, Nino Shvangiradze made a remarkable contribution to the creative 

rehabilitation of the Georgian producer, director Sandro Akhmeteli. Her 

son, Doctor of Arts, Gubaz Megrelidze was the first to examine the cases of 

repressed artists in KGB (Committee for State Security) archives and 

changed this controversial period of the XX century 20-30s in the history 

of Rustaveli theatre. 

Nowadays, Gubaz Megrelidze and his wife, Mako Tsotsonava, phi-

lologist - cherish, study and take care of the richest scientific heritage of 

their famous parents. 

 I consider it necessary to recall the fact that is connected to Ioseb 

Megrelidze's family. In 1978, the robbers attacked his family and tried to 

abduct Pirosmani's paintings. Mr. Joseph was physically strong. He seized 

them and threw them out. The police intervened in the case, but they did 

not or could not identify the robbers. After that fact, Ioseb Megrelidze 
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handed the paintings to the museum. But he had done this under 

compulsion, because the attack could have happened again. 

Ioseb Megrelidze was distinguished with a high level of profession-

nalism. He was also an outstanding scientist. Other scientists and readers, 

interested in the problems of Kartvelology still remember, cherish and 

value his scientific legacy. He belonged to the number of people, who leave 

deep traces in the spiritual life of a nation. With his linguistic, literary, 

Archeographic, Codicological-textual works, publishing and editorial acti-

vities, Ioseb Megrelidze made a remarkable contribution to the advance-

ment of Kartvelology. 

In 1973, the bibliographies of Megrelidze's scientific and pedagogical 

works were published in the IVth volume of "The Issues of Old Georgian 

literature and Rustvelology", which is incomplete. The scientist's research 

activities were continued until the end of his life. It was necessary to 

publish the complete bibliography of his scientific works to display the 

interests of researchers clearly towards Ioseb Megrelidze's scientific 

activity. The above mentioned bibliography will give the readers a full 

concept about Ioseb Megrelidze's multilateral scientific heritage and make 

it easier for them to retrieve necessary materials. 

Ioseb Megrelidze left enormous and interesting personal scientific 

archive that includes published and unpublished works, epistolary heritage 

of famous Kartvelologists in the world, folk records, memoirs and other 

archival materials, which need special study and attention of scientists. 

Nestan Sulava 

Doctor of Philology 
Professor 
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იოსებ მეგრელიძის ცხოვრებისა და  მოღვაწეობის ძირითადი 
თარიღები 

 

1909 წ. 9 აპრილს დაიბადა ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ხიდის-

თავში, მასწავლებელთა ოჯახში. 

1916-1923 წწ. სწავლობდა ხიდისთავის რვაწლედის სკოლაში  

1923-1926 წწ. სწავლა განაგრძო ფოთის საშუალო სკოლაში. 

1926-1927 წწ. მუშაობს მასწავლებლად კახის 5 წლიანი ქალთა 

სკოლაში (აზერბაიჯანის სსრ, საინგილო). 

1928-1931 წწ. სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პედაგოგიური ფაკულტეტის ენათმეცნიერებისა და ლი-

ტერატურის განყოფილებაზე. ამავე პერიოდში გურიასა და 

აჭარაში აგროვებდა ენათმეცნიერულ, ფოლკლორულ და 

ეთნოგრაფიულ მასალებს, რომლებიც საქართველოს 

სახელმწიფო მუზეუმს ჩააბარა. 

1931-1935 წწ. სსრ კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ენისა და 

აზროვნების ინსტიტუტის (ლენინგრადი) ასპირანტია. 

1932 წ. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ექსპედიციაში ფონოგრაფით 

ლილვაკებზე ჩაიწერა გურული ხალხური სიმღერები, 

რომლებიც დაცულია ამავე აკადემიის ფოლკლორულ და 

მეცნიერის პირად არქივში. 

1933 წ. ხელმძღვანელობდა დაღესტნის ენათმეცნიერული ექსპედი-

ციის დიდოურ ჯგუფს.  

1934 წ. აკად. ი. ორბელთან (თავმჯდომარე) ერთად დააარსა კავ-

კასიისმცოდნეობის ასოციაცია. იყო ამავე ასოციაციის 

თავმჯდომარის მოადგილე. 

1935 წ. 28 ივლისს ლენინგრადში დაიცვა საკანდიდატო დისერ-

ტაცია თემაზე: Мегрельский и лазский слои в гурийском. 

1935-1939 წწ. სსრ კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ენისა და 

აზროვნების ინსტიტუტის უმცროსი და შემდეგ  უფროსი 

მეცნიერ-თანამშრომელია.  

1936-1937 წწ. რუსთაველის პირველი იუბილეს მდივანია (თავ-

მჯდომარე ალ. სვანიძე) საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. 
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განახორციელა საიუბილეო გამოცემები და ესწრებოდა 

საიუბილეო საღამოებს  საბჭოთა კავშირის  სხვადასხვა 

რესპუბლიკებში. 

1938 წ. მიენიჭა სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის პრემია წიგნისთვის 

Пособие для авторов и наборщиков восточных шрифтов.  - 

М.-Л.: Изд-во. АН СССР, 1938. - 32 с. Соавтор : Ю. Н. Марр. 

1939 წ. დიდოეთის ენათმეცნიერულ-ფოლკლორულ ექსპედიციაში 

აღმოაჩინა ძვ. წ. II-I ათასწლეულის ბრინჯაოს 52 ნივთი და 

გადასცა გორის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს.  

1939-1942 წწ. ა. ს. პუშკინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

პედაგოგიური ინსტიტუტის დოცენტია. ამავე ინსტიტუ-

ტში ხელმძღვანელობს ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ 

ენების კათედრას.  

- მუშაობდა ამავე ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის 

კაბინეტის ხელმძღვანელად.  

- შეთავსებით მუშაობდა გორის, სტალინირისა და სოხუმის 

პედაგოგიური ინსტიტუტების დოცენტად. 

- 1940 წ. მიენიჭა დოცენტის წოდება. 

1942-1947 წწ. ე.წ. თავისუფალი გადასახლებით იმყოფება ყაზახეთ-

ში, სადაც მუშაობს კოკჩეტავის ოლქის  ჩკალოვოს რაიონის 

განათლების განყოფილების ინსპექტორად და საშუალო 

სკოლის რუსული ენისა და ლიტერატურის, სსრ კავშირის 

ისტორიის, გეოგრაფიისა და კონსტიტუციის მასწავლებ-

ლად. 

1947 წ. ბრუნდება თბილისში და აგრძელებს პედაგოგიურ მოღვაწე-

ობას. 

1947-1959 წწ. ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურის დარგში კითხ-

ულობს ლექციებს გორის, ცხინვალის, თბილისის პუშკინის 

სახ. პედაგოგიურ და თეატრალურ ინსტიტუტებში, ქარ-

თულ და რუსულ კათედრებზე.  

1959-1987 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შოთა რუსთა-

ველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის 
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რუსთველოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერ-თა-

ნამშრომელია. 

1960-1967 წწ. იყო ამავე ინსტიტუტის რუსთველოლოგიის განყოფი-

ლების სამეცნიერო სერიის „რუსთველოლოგიურ ძიებათა“ 

სწავლული მდივანი.  

1961 წ. 7 ივლისს მოსკოვში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია 

„რუსთაველი და ფოლკლორი“. 

1966 წ.  მიენიჭა პროფესორის წოდება. 

1969 წ. 15 აპრილს დაჯილდოვდა საქართველოს სსრ უმაღლესი და 

სპეციალური განათლების სამინისტროს საპატიო სიგე-

ლით, დაბადების 60 წლისთავის გამო და უმაღლეს სასწავ-

ლებლებში ნაყოფიერი და უმწიკვლო მოღვაწეობისთვის. 

1977 წ. 22 ოქტომბერს სოფ. ქვენობანში ი. მეგრელიძის ინიციატი-

ვით გაიხსნა მოსე გოგიბერიძის სახლ-მუზეუმი. 

1978 წ. მარტ-აპრილში სსრკ მწერალთა კავშირის მოსკოვის მ. გორ-

კის სახ. ლიტერატურის ინსტიტუტში კითხულობდა ლექ-

ციებს ქართული და კავკასიური ფოლკლორის საკითხებზე 

და მთარგმნელობითი კათედრის ასპირანტებს კონსულტა-

ციებს უწევდა მთარგმნელობით საკითხებთან დაკავშირე-

ბით. 

1979 წლის 28 მაისს დაბადებიდან 70 წლისთავთან დაკავშირებით  

დაჯილდოვდა საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპე-

ციალური განათლების სამინისტროს საპატიო სიგელით, 

სტუდენტ-ახალგაზრდობის აღზრდის საქმეში თვალსაჩი-

ნო დამსახურებისთვის.  

1979 წლის 6 დეკემბერს დაჯილდოვდა საქართველოს უმაღლესი 

და საშუალო სპეციალური განათლების სამინისტროს საპა-

ტიო სიგელით ნაყოფიერი და ხანგრძლივი სამეცნიერო-პე-

დაგოგიური მოღვაწეობისთვის.  

1980 წ. 18 აპრილის საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდი-

უმის ბრძანებულებით, მიენიჭა  მეცნიერების დამსახურე-

ბული მოღვაწის საპატიო წოდება ხანგრძლივი, ნაყოფიერი 
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სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობისა და სამეცნიე-

რო კადრების მომზადებაში დამსახურებისთვის. 

1981 წ. 16 მარტს დაჯილდოვდა აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის მედლით ქართულ ფილოლოგიურ და ისტო-

რიულ მეცნიერებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილის-

თვის, ფილოლოგთა ახალგაზრდა კადრების აღზრდაში 

დამსახურებისთვის. 

1982 წ. 15 ოქტომბერს ჩოხატაურის სახალხო დეპუტატთა აღმასკო-

მის გადაწყვეტილებით მიენიჭა ჩოხატაურის რაიონის სა-

პატიო მოქალაქის წოდება ქვეყნის ეკონომიკისა და კულ-

ტურის შემდგომი აღმავლობის საქმეში აქტიური მონაწი-

ლეობისთვის. 

1983 წ. 30 სექტემბერს დაჯილდოვდა შრომის ვეტერანის მედლით. 

1985 წ. მისი ინიციატივით ჩოხატაურში გაიხსნა ნიკო მარის სახლ-

მუზეუმი და უსასყიდლოდ გადასცა მეცნიერის მემორია-

ლური ნივთები. 

1987 წ. გარდაცვალებამდე რჩება ინსტიტუტის კონსულტანტად, სა-

მეცნიერო საბჭოსა და საკვალიფიკაციო საბჭოს წევრად.  

1989 წ. 26 ოქტომბრის აჭარის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუ-

მის ბრძანებულებით დაჯილდოვდა საპატიო სიგელით 

აჭარის დიალექტოლოგიური, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფი-

ული, ისტორიულ სიძველეთა მეცნიერულ კვლევაში და 

მეცნიერული კადრების მომზადებაში დამსახურებისთვის. 

1990 წ.  31 აგვისტოს საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზი-

დიუმის ბრძანებულებით, დაჯილდოვდა საპატიო სიგე-

ლით სამეცნიერო-პედაგოგიურ სარბიელზე ხანგრძლივი 

ნაყოფიერი მუშაობისთვის. 

1992 წ. 23-25 ივნისს, მაიკოპში ჩატარებულ ევროპის VI კავკასიო-

ლოგთა საზოგადოების კოლოქვიუმმა ი. მეგრელიძე აღია-

რა კავკასიოლოგიის პატრიარქად.  

1993 წ. 27 დეკემბერს ი. გოგებაშვილის პედაგოგიური საზოგადოე-

ბის ცენტრალური საბჭოს პრეზიდიუმის გადაწყვეტილე-

ბით დაჯილდოვდა ი. გოგებაშვილის სახელობის პრემიით 
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მონოგრაფიისთვის „იაკობ გოგებაშვილი და ახალი ქარ-

თული ენა“ (გამ. „განათლება“, 1988). 

1995 წ. ქართველ მწერალთა და ლიტერატურისმცოდნეთა დამოუ-

კიდებელი კავშირის სამდივნოს გადაწყვეტილებით, ლი-

ტერატურათმცოდნეობის დარგში მიენიჭა ვაჟა-ფშაველას 

პრემია.  

1996 წ. 23 იანვარს გარდაიცვალა. დაკრძალულია თბილისში, სა-

ბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. 

1999 წ. ი. მეგრელიძე შევიდა ამერიკის ბიოგრაფიის ინსტიტუტის 

მიერ გამოცემულ მსოფლიო 500 მეცნიერთა სიაში. 

1999 წლის 20 ოქტომბერს შ. რუსთაველის სახ. ქართული ლიტერა-

ტურის ინსტიტუტში გაიმართა ი. მეგრელიძის დაბადები-

დან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია და 

საცხოვრებელ სახლთან გაიხსნა მემორიალური დაფა. 
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Basic Events and Activities in Ioseb Megrelidze’s Life 

1909: Ioseb Megrelidze was born on April 9, in Khidistavi village, 
Ozurgeti region (Currently the Municipality of Chokhatauri) 
in the family of teachers.  

1916-1923: He studied in the eight-year school of Khidistavi.  
1923-1926: He continued his studies in Poti secondary school. 
1926-1927: Ioseb Megrelidze worked as a teacher at women’s five-year 

school of Kakhi (in Saingilo - currently part of Azerbaijan, 
populated by the ethnic Georgians - Ingiloi).  

1928-1931: He studied in the department of Linguistics and Literature 
(the faculty of Pedagogy) at Tbilisi State University. At the 
same time, he was collecting linguistic, folkloric and ethno-
graphic materials in Guria and Adjara and then presented 
them to the State Museum of Georgia. 

1931-1935:  Megrelidze was a post-graduate student of the Institute of 
Language and Thinking (in Leningrad), at the Academy of 
Sciences of the USSR. 

1932:  During the expedition of the USSR Academy of Sciences, he 
recorded Gurian folk songs on a phonograph, which are 
preserved in his personal and folkloric archives of the 
Academy of Sciences. 

1933:  He led the Dido language group of Daghestanian linguistic expe-
dition. 

1934: Ioseb Megrelidze founded the Association of Caucasiology together 
with Academician I. Orbeliani (Chairman). He was a 
Deputy Chairman of the same association. 

1935 July 28: He defended his candidate's dissertation on the following 
topic: Megrelian and Laz Strata in Guria. 

1935-1939:  He was a junior and then senior scientist of the Institute of 
Language and Thinking at the USSR Academy of Sciences. 

1936-1937: Megrelidze was a secretary of Rustaveli's first anniversary 

throughout the Soviet Union (chairman-A.Svanidze). Publi-
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shed anniversary editions and attended anniversary celebra-

tions in various republics. 

1938: He was awarded the prize of USSR Academy of Sciences for the 

book: Пособие для авторов и наборшиков восточных 

шрифтов.  -  М.-Л.: Изд-во. АН СССР, 1938. - 32 с. Соав-

тор : Ю. Н. Марр. 

1939: During the linguistic and folkloric expedition, he 

discovered 52 bronze items of II-I millennium AD and 

handed them to the Museum of local lore in Gori. 

1939-1942: He was an assistant professor of A. C. Pushkin 

State Pedagogical Institute. He worked as a head of the 

department of Georgian, Armenian, and Azerbaijani 

Languages at the same Institute. 

    - -              Megrelidze worked as a head of the Cabinet of Language 

and Literature at the same Institute; 

    - -             He worked part-time as an assistant professor of the 

Institutes in Gori, Staliniri and Sukhumi. 

1940: He was awarded the title of Associate Professor. 

1942-1947: Ioseb Megrelidze was in exile in Kazakhstan, where he 

worked as an inspector of education in Chkalov district 

(Kokshetau region) and a teacher of Russian language and 

literature, the history of the USSR, the Constitution and 

geography. 

1947: He returned to Tbilisi and continued teaching. 

1947-1959: He delivered lectures in Linguistics and Literature at Gori, 

Tskhinvali and Tbilisi Pushkin Pedagogical and theatrical 

institutes (Georgian and Russian departments). 

1959 -1987: Megrelidze was a senior scientist in the department of 

Rustvelology at Shota Rustaveli Institute of Georgian Li-

terature (at the Georgian Academy of Sciences). 

1960-1967: He was a learned secretary of the scientific series: "Study of 

Rustvelology", the department of Rustvelology at the same 

Institute. 
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1961 July 7:  He defended his doctoral dissertation: "Rustaveli and 

Folklore", in Moscow 
1966: He was awarded the title of professor. 
1969: April 15:  Ioseb Megrelidze was awarded the honorary certificate of 

the USSR Ministry of Higher and Special Education for 
productive work and irreproachable activities at higher 
Institutions and for the celebration of the 60th anniversary. 

1977 October 22: On the initiative of I. Megrelidze, Mose Gogiberidze 
Museum was opened in Kvenobani village. 

1978 March and April:  He delivered lectures on the topics of the Geor-
gian and Caucasian folk-lore at M. Gorki Institute of Lite-
rature of the Soviet Writers' Union and provided consulta-
tions for the postgraduates related to the translation issues. 

1979 May 28: He was awarded honorary certificates of the Ministry of 
Higher and Secondary Special Education (to celebrate the 
70th anniversary) for remarkable achievements in teaching 
students. 

1979 December 6: He was awarded the honorary diploma of the Ministry 
of Higher and Special Secondary Education for a long-term 
productive scientific and pedagogical activity. 

1980 April 18:  Megrelidze was awarded the honorary title of the honored 
scientist, according to the decree of Presidium of the USSR 
Supreme Council, for scientific and pedagogical activities 
and merits in training young scientists 

1981 March 16: He was awarded the Medal of Academician Ivane Java-
khishvili, for a significant contribution to the Georgian 
philological and historical sciences and merits in teaching 
young philologists. 

1982 October 15: He was awarded the title of honorary citizen of Cho-
khatauri, according to the decision of the executive committee 
of Chokhatauri Public Deputies, for active participation in 
further growth of the country's economy and culture. 

1983 September 30:  Ioseb Megrelidze was awarded the Medal: "Veteran 

of Labour". 
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1985: On his initiative, Niko Mari museum was opened in Chokhatauri. 

He donated memorial items to the museum. 

1987: Before his death, he remained as a consultant of the Institute, a 

member of Scientific Council and Qualification Board. 

1989: Ioseb Megrelidze was awarded the title of honorary citizen of 

Chokhatauri, according to the decree (of October 26) of 

Presidium of the USSR Supreme Council, for historical and 

scientific studies of Dialects, folklore, ethnographic and 

historical antiquities and for his merits in training of young 

scientists.  

1990 August 31: He was awarded the Honorary Diploma for productive 

work in scientific and pedagogical fields, according to the 

decree of Presidium of the USSR Supreme Council. 

1992 June 23-25: Megrelidze was recognized as a Caucasian Patriarch by 

Europe's VI-the Public Colloquium of Caucasiologists held 

in Maikop (Russia). 

1993 December 27: By the decision of the Presidium of the Central 

Council of I. Gogebashvili Pedagogical Society, he was 

awarded I.Gogebashvili Prize for the monograph: "Iakob 

Gogebashvili and the New Georgian Language" (Pub. 

"Education", 1988). 

1995: He was awarded Vazha-Pshavela Prize in the history of literature, 

according to the decision of the secretary of Independent 

Union of Writers and specialists of the history of literature. 

1996: Ioseb Megrelidze died on January 23. He was buried at the 

Saburtalo Pantheon of public figures. 

1999: I. Megrelidze was entered into the list of 500 scientists, published 

by the American Biographical Institute. 

1999: October 20 October: Scientific Session, dedicated to the 90th 

anniversary of I. Megrelidze, was held at Rustaveli Institute 

of Georgian Literature and a memorial plaque was opened 

near his house. 
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იოსებ მეგრელიძის  შრომები 

Ioseb Megrelidze’s Works 

1930 

1. აკადემიკოს ნ. მარის შესახებ : ღია ბარათი გიორგის : [ნ. მარის

მოკლე წინასიტყვაობით] // მნათობი. -1930. - №4. - გვ. 219-231.

2. ა. შანიძე, ქართული გრამატიკა: I მორფოლოგია // მნათობი. -

1930. - №11-12. - გვ. 251-262. - რეც. წგ-ზე : შანიძე, ა. ქართული

გრამატიკა : I. მორფოლოგია. - ტფ. : ტფილ. უნ-ტის გამ-ბა,

1930. - 214 გვ.

3. როგორ ცხოვრობდა ეგნატე ნინოშვილი მოწაფეობის დროს /

ე. თოთიბაძის მოგონებანი. ჩაიწერა ი. მეგრელიძემ // კო-

მუნისტი. - 1930. - 8 თებ., №14. -  გვ. 2; მნათობი. - 1930. - № 8-

9. - გვ. 209-210;  თავართქილაძე, ს. ეგნატე ნინოშვილი. - თბ.,

1930. - გვ. 13-15.

4. ქართული ენის დაცვისათვის // განათლების მუშაკი. - 1930. -

20 აპრ., №14. - გვ. 3.

1931 

5. საქართველოს პედაგოგიური ინსტიტუტის მე-3 კურსის

სტუდენტობა პედპრაქტიკაზე // განათლების მუშაკი. - 1931. -

10 იანვ., №1-2. - გვ. 3.

1933 

6. იაფეტური სიახლეები და ენისა და აზროვნების ინსტიტუტი

// მნათობი. - 1933. - № 8-9. - გვ. 235-265.
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1934 

 

7. დიდი მეცნიერის ხსოვნას : [ნ. მარი] // კომუნისტი. - 1934. - 29 

დეკ., N294. - გვ. 2. 

8. დიდოურ-ქართულ ენობრივ ურთიერთობებიდან // კრ-ში : 

მარქსისტული ენათმეცნიერებისათვის : აკადემიკოს ნიკო 

მარისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, მისი სამეც-

ნიერო მოღვაწეობის 45 წლის შესრულების გამო. - ტფილისი : 

სახ. უნტ-ის გამ-ბა,  1934. - გვ. 164-184.   

 გამოხმაურება: ჩიქოვანი, ალ. მარქსისტული მეცნიერებები-

სათვის [ციტირებულია ი. მეგრელიძის სტატია „დიდოურ-

ქართულ ენობრივ ურთიერთობიდან“] // კომუნისტი. 1934. – 

16 ივლ., N163. - გვ. 3.  

 // Проблемы ГАИМК. - №11-12. – 1934. – С. 131. 

 // Язык и мышление. – 1935. – V. - გვ. 150. 

9. საიათნოვას უცნობი ლექსები და ცნობილზე შენიშვნები // 

მნათობი. - 1934. - №7-8. - გვ. 319-333.  

რეც. : ბალახაშვილი, ი. // ლიტ. საქართველო. - 1937. – 20 

ივლ., №17. - გვ. 3. 

გრიშაშვილი, ი. საიათნოვას უცნობი ლექსები?  // ლიტ. 

გაზეთი. - 1934. - 30 ნოემბ., №27. - გვ. 5.  

მურადიანი, პ. საიათნოვა ქართულ წყაროებში. - ერევანი, 

1963. - გვ. 15, 18, 72, 73. - სომხურ ენ. 

საიათნოვა. ქართული ლექსები / რედ. ალ. ბარამიძე. - თბ.: 

ლიტერატურა და ხელოვნება, 1963. - გვ. 89-91. 

10. ქართველთა სამეცნიერო აკადემია // კრ-ში : მარქსისტული 

ენათმეცნიერებისათვის.  აკადემიკოს ნ. მარისადმი მიძღვნი-

ლი საიუბილეო კრებული. - ტფლისი : საქ. უნტ-ის გამ-ბა, 

1934. - გვ. 328-333. 

11. შენიშვნები სტატიაზე : მარი, ნ. ქართველთა სამეცნიერო აკა-

დემია // კრ-ში : მარქსისტული ენათმეცნიერებისათვის : 

აკადემიკოს ნიკო მარისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრე-
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ბული, მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის 45 წლის შესრულების 

გამო. - ტფილისი : საქ. უნტ-ის გამ-ბა,  1934. - გვ. 328-330. 

12. Великий, незабываемый [Н. Я. Марр] // Комсомольская Правда. 

- 1934. - 21 дек., #294. - C. 2. 

Соавт.: Ф. Филин, С. Концнельсон, М. Гухман, М. Чхаидзе, Б. 

Руденко. 

13. Революция в грузинском фольклоре  // Советский Фольклор 

(Ленинград). - 1934. - Кн. I. - С. 156-183. 

Откл. : ღლონტი, ალ. გურული ფოლკლორი. - თბ., 1937. - გვ. 5  

რევოლუცია ქართულ ფოლკლორში [ინფორმაცია] // 

კომუნისტი. - 1934. -15 ოქტ., № 239. - გვ. 4.   

Азадовский, М. К. Предисловие // Советский Фольклор 

(Ленинград). - 1934. - Кн. I. - С. 5.   

Соколов, Ю. Библиография. Советский фольклор  // Известия. - 

1934. - 10 дек., № 288. - С. 4. 

// Советский Фольклор (Ленинград). - 1935. -  Кн. II-III. - С. 445,  

467-468; 1939. -   Кн. VI. - С. 51. 

14. Фольклорные экспедиции (работы) на Кавказе // Советская эт-

нография (Ленинград). -1934. - № 1-2. - С. 222; Фольклор: бюл-

летень фольк. секции Инстит. Антропологии и этнографии АН 

СССР. - Л., 1934. - С. 35.  

 

1935 

 

15. აკადემიკოსი ნიკო მარი // მნათობი. - 1935. - №1. - გვ. 173-183. 

16. მეცნიერი რევოლუციონერი : [ნ. მარი] // კომუნისტი. - 1935. - 

2 იანვ., №2. - გვ. 3. 

17. როგორ ცხოვრობდა ეგნატე ნინოშვილი / ე. თოთიბაძის 

მოგონებანი. ჩაიწერა ი. მეგრელიძემ // ნინოშვილი, ე. თხზუ-

ლებათა სრული კრებული: ტ. 3. პუბლიცისტური წერილები, 

დოკუმენტები და მასალები / რედ. ს. ხუნდაძე. - ტფილისი : 

ფედერაცია, 1935. - გვ. 131 -133. 



 
 

45

18. საიათნოვას ლექსების გამო : [პასუხი ი. გრიშაშვილს სტა-

ტიაზე : საიათნოვას უცნობი ლექსები?  // ლიტ. საქართველო. 

- 1934. - 30 ნოემბ., №27] // საბჭოთა ხელოვნება. - 1935.  - №3. - 

გვ. 95-96. 

19. [Публикация] Автобиография Н. Я. Марра // ПИДО (Проблемы 

истории докапиталитических обшеств). - 1935. - №3-4.  - С. 126-

130. 

Соавт. В. А. Миханкова.  

20. Великий, незабываемый [Н. Я. Марр] // ПИДО (Проблнмы 

истории докапиталистических обществ). - 1935. - №3-4.  - С. 

206. 

Соавт.: Ф. Филин, С. Концнельсон, М. Гухман, М. Чхаидзе, Б. 

Руденко. 

21. Животный мир в языке и фольклоре // В. сб. : Академия наук 

СССР акададемику Н. Я. Марру. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 

1935. - С. 279-285.  

გამოხმაურება:  

ღლონტი, ალ.  შესანიშნავი წიგნი // კომუნისტი. - 1935. - 29 

აგვ., №201. - გვ. 3.  

Чиковани, М. // Советский Фольклор (Ленинград). - 1941. - Кн. 

7. - С. 254. 

Шахнович, М. // Советский Фольклор (Ленинград). -  1936. - Кн. 

4-5. - С. 394. 

22. К биографии Н. Я. Марра // Проблемы ГАИМК (Государ-

ственная академия истории материальной культуры им. Акад. 

Н. Я. Марра). - 1935. - №3-4. - С. 131-144. -  М. Л.  

23. Мегрельский и лазский слои в гурийском : Тезисы диссертации 

на степень кандидата наук. - Л. : Изд. АН СССР. - 1935. - 6 с. 

24. О любимом учителе : [В тексте 3 письма Н. Я. Марра к И. 

Мегрелидзе из Бона, Стамбула и Крыма] // ПИДО (Проблемы 

истории докапиталистических обществ). - 1935. - №3-4. - С. 

187-196. 
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25. Студенческое дело Н. Я. Марра // ПИДО (Проблемы истории

докапиталистических обществ). - 1935. - №3-4. - С. 142-150.

1936 

26. ნ. მარის ორიგინალური და პუშკინიდან ნათარგმნი ლექსები
//  საბჭოთა ხელოვნება. - 1936. - №11-12. - გვ. 55-57.
თანაავტ. ალ. ღლონტი.

27. Институт языка и мышления им. акад. Н. Я. Марра;  Институт
Востоковедения. Объединенное заседание Индо-Иранского и
Кавказского Кабинетов посвященное памяти профессора Ю. Н.
Марра. ИЯМ АН СССР. 1936г. 28 января. [Выступление И.
Мегрелидзе: Биография Ю. Н. Марра] // Пригласительный
билет. – Л., 1936.

28. Звуковой состав  цезского (дидойского) языка // Язык и
мышление. - 1936. - Кн.VI -VII. - С. 231-250.

29. Новые собрания гурийского фольклора // Советский фольклор.
- 1936. - Кн. 4-5. - С. 432-433.

30. Список работ Ю. Н. Марра // Марр, Ю. Н.  Статьи, сообщения и
резюме докладов. [Т. 1]. - М-Л.: Изд-во АН СССР, 1936. - C.
XVII-XXI. – Сокращенно напеч. В : Georgica. - 1937. – V. 4-5. –
P. 278-286.

31. Юрий Николаевич Марр : [Его жизнь и деятельность] // Марр,
Ю. Н.  Статьи, сообщения и резюме докладов. [Т. 1]. - М-Л.:
Изд-во АН СССР, 1936. - С. V-XVI. – Сокращенно напеч. В :
Georgica. - 1937. – V. 4-5. – P. 278-286.

32. Семантика засобiв перосувания в мовi i фольклорi [Семантика
средств передвижения в языке и фольклоре] // Орган
Института языкознания АН Украинской ССР «Мовознавство»
(Киев). - 1936. - №10. - С. 43-59. - Укр. яз.

1937 

33. თქმულება რუსთაველზე : [სტუმრად კახაბერთან] // კომუ-

ნისტი. -1937. - 28 დეკ., № 297. - გვ. 3.
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34. რეზიუმე : [თარგმანი რუსულიდან ქართულად] // В кн.: 

Кузнецов, С. С. Аджаро-Тианетская складчатая система. - М.-

Л.: Изд. АН СССР, 1937. - С. 178-181. 

Совмест. В. С. Асатиани. 

35. Грузинская ССР // Вестник знания (Ленинград). - 1937. - №4. - 

С. 28-34. 

36. [Публикация статьи] Марр, Н. Я. Грузинский национальный 

гений [Ш. Руставели] // Известия. - 1937. - 17 марта, № 66. - С. 3. 

Соавт. В. А. Миханкова. 
 

1938 

 

37. [ი. მეგრელიძის დიალექტოლოგიურ-ფოლკლორული ჩანაწე-

რები] // სიხარულიძე, ქს. საბავშვო ფოლკლორი. - თბ., 1938. - 

გვ. 175-176.  

38. ნიკო მარის ლექცია „ქართული ენათმეცნიერებაში“ //  თბილ. 

უნ-ტის შრომები. [ტ.] 6. - 1938. -  გვ. 322-328.  

თანაავტორი ალ. ღლონტი.  

39. მიცემითი ბრუნვის ნიშნისა და მესამე პირის სუბიექტური 

ნიშნის სახეცვლილება გურულში // თბილ უნტ-ის შრომები : 

[ტ.] 6. ფილოლოგიური ფაკულტეტი. - 1938. - გვ. 348-355. 

40. Две грузинские песни : «Ленин -вождь великий» и «Трактор, 

кто себя  построил»  : [колхозные песни; диалектные тексты, с 

музыкальными расшифровками  Э. Ф. Эмсхеймера и Е. В. 

Гипиуса, подтекстовкой  к нотам и текстам И. В. Мегрелидзе ] 

// В сб.: Народные песни о Ленине и Сталине. - М.: Музгиз, 

1938. - С. 25-34, 83-90. 

41. Женские фамильные окончания в южно-кавказских яфети-

ческих языках и фольклоре // В сб. : Памяти Н. Я. Марра. - М.-

Л., Изд-во. АН СССР, 1938. - С. 152-181. 

ციტირებულია :  
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Такайшвили, Е. Археологическая экспедиция 1917-го года в 

южные провинции Грузии. - Тб. : Изд-во. АН  Груз. ССР,  1952. 

- С. 97. 

42. Лазский и мегрельский слои в гурийском // Труды ИЯМ (Язык и 

мышление). - М.-Л., 1938. - XII Серия «Caucasica». - № 1. - 248 с. 

Аннот. : // Новые издания АН СССР. - М. - 1937. - № 34. - С. 18. 

ნაშრომის შესახებ :  

თოფურია, ვ. ქართველურ ენათა დიალექტების შესწავლის 

მდგომარეობა და ამოცანები // კრ-ში :  ქართველურ ენათა 

სტრუქტურის საკითხები : ტ. III.  - თბ., 1963. - გვ. 172-174. 

// ძიძიგური, შ. ძიებანი ქართულ დიალექტოლოგიაში. - თბ., 

1954. - გვ. 26. 

43. Марр, Н. Я. О Языке и истории абхазов / Подготов. к печати, 

(совместно с А. К. Хашба);  ред. примеч. и указатели  (совместно 

с А. А. Марр). - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1938. - 440 с.  

Аннот. : // Новые издания АН СССР. - М. - 1937. - № 5-7. - С. 24. 

44. Народные предания о Шота Руставели. - М.-Л. : Изд-во. АН 

СССР, 1938. - 39 с. 

Рец. : Азадовский, М. Советская фольклористика за 20 лет // 

Советский фольклор. - 1939. - Кн. 6. - С. 51. 

Боровков. А. К.  Востоковедение в СССР за 30 лет. - Известия 

АН СССР :  ОЛЯ (отделение литературы и языка)., 1947. - Т.  

VI. Вып. 5. - С. 403. 

Шишмарев, В. Ф. Шота Руставели (несколько параллели и 

аналогии) // Известия АН СССР : ООН (Отд. Обществ. Наук), 

1938. - №3. - С. 46. 

Информация: Брискман, М. А. Календарь памятных дат - 760 

лет со дня рождения Ш. Руставели. - Л., 1947. 

45. Пособие для авторов и наборщиков восточных шрифтов.  -  М.-
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29 ოქტ., № 252. - გვ. 2. 

50. იაკობ გოგებაშვილი და  „დედა ენა“ // სტალინელი (გორი). - 
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53. ნიკო მარის ცხოვრება-მოღვაწეობა და მისი წინაპრები // 
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- რეც. წგ-ზე : ლ. მელიქსეთ-ბეგი. მასალები ამიერკავკასიის 
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71. ნიკო მარი და აფხაზური ენა : [წერილი მესამე] // საბჭოთა 
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72. ქართული ლეგენდები და ზღაპრები. - სტალინელი (გორი). – 
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ტორიო სიტყვიერება. - თბ.: თბილ. სახ. უნ-ტის გამ-ბა., 1949. -

306 გვ.

1951 

83. უმაღლესი განათლების კანდიდატები // საბჭოთა ოსეთი. -
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რეც. : ერთი მანკიერი წიგნის შესახებ // საბჭოთა ოსეთი. - 

1954. - 28 ნოემბ., № 235. - გვ. 2. 
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// მნათობი. - 1954. - №12. - გვ. 156-197. 

რედაქციისაგან // საბჭოთა ოსეთი. - 1955. - 26 იანვ., №8. 
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100. კუსირეთის სიძველეები და მათი წარწერები // სტალინირის 

პედინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, 1954, აპრილი :  თეზი-

სები. -  სტალინირი, 1954 - გვ. 38-42. 

101. „სიბრძნე სიცრუის“ სათაურის შესახებ // ლიტ. გაზეთი. - 1954. 

- 20 აგვ., №34. - გვ. 4. 

102. ქართული ენის ახალი გრამატიკა // ლიტ.  გაზეთი. - 1954. - 14 

მაისი, №20. - გვ 2. - რეც. წგ-ზე : შანიძე, ა. ქართული გრა-

მატიკის საფუძვლები I : მორფოლოგია. - თბილ. უნ-ტის გამ-

ბა., 1953.  - 673 გვ. 

103. ქართული ენის სამეცნიერო და სასკოლო გრამატიკათა 

ურთიერთობის შესახებ // საბჭოთა ოსეთი. - 1954. - 6 აგვ., 

№154. - გვ. 3. 

104. Два словесных памятника эпохи Руставели : 1. Эпитафии Да-

вида Строителя; 2. Эпитафия царицы Тамары // В кн.: Мегре-

лидзе, И. Предания о Руставели. - Сталинир, 1954. - С. 106-128.  
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105. ბ. ტ. რუდენკო და მისი „ქართული ენის გრამატიკა“ // სტა-

ლინირის პედინსტიტუტის შრომები. -1955. - [ტ.] 2. - გვ. 203-

211. 

106. მდინარე დიდი ლიახვის მარცხენა ნაპირის სიძველეები და 

მათი წარწერები: IV გორი-ერგნეთი // სტალინირის პედინ-

სტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია : თეზისები. - სტალინირი, 

1955. - გვ. 39-41.  

107. Из дидойской диалектологии // Труды Сталинирского пед-
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108. Числительные дидойского языка // Труды Сталинирского 
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56

1956 

 

109. დიდი ლიახვის ხეობის სიძველეები და მათი წარწერები : 

[გორი-ერგნეთი, გორიჯვარი, კარალეთი, ნაჭარმაგევი, ძევერა, 

შერთული, მარანა, ტყვიავი, ტირძნისი, მეღვრეკისი] // სტა-

ლინირის პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომები. - 1956. - ტ. 3. 
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110. [ი. მეგრელიძის დიალექტოლოგიურ-ფოლკლორული ჩანაწე-

რები] // ძიძიგური, შ. ქართული დიალექტების ქრესტომათია 
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გაზეთი.  -  1956. - 16 ნოემბ., N46. - გვ. 4. - რეც. წგ-ზე: Орбели, 

Р. Р. Грузинские рукописи Института востоковедения АН 

СССР. Т. I. - М.-Л., 1956. 

112. მონოგრაფიები ქართული ენის ფონეტიკაზე // ლიტ. გაზეთი. - 

1956. - 14 სექტ., გვ. - 4. - რეც. წგ-ებზე : ახვლედიანი, გ. ზო-

გადი ფონეტიკის შესავალი. - თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 

1956. - 208 გვ. ; ჟღენტი, ს. ქართული ენის ფონეტიკა. - თბ. : 

უნ-ტის გამ-ბა, 1956. - 316 გვ.  

113. [პუბლიკაცია] : გოგიბერიძე, მ. რუსთაველის ლექსის ენამზე-
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114. ქართული დიალექტების ქრესტომათია // ახალგაზრდა კომუ-

ნისტი. - 1956. - 17 იანვ., #8. - გვ. 3. - რეც, წგ-ზე ძიძიგური, შ. 

ქართული დიალექტების ქრესტომათია ლექსიკონითურთ / 

რედ.  გ. ახვლედიანი. - თბ., 1956. – 42 გვ. 
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115. აკადემიკოსი ვ. ფ. შიშმარიოვი : [ნეკროლოგი] // ლიტ. გაზე-

თი. - 1957. - 29 ნოემბ., N48. - გვ. 4. 
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116. მდინარე დიდი ლიახვის მარცხენა ნაპირის სიძველეები და 

მათი წარწერები : IV. საბაწმინდა - ქემერტი // პუშკინის სახ. 

თბილისის პედ. ინსტიტუტის შრომები. - 1957. - ტ. X. - გვ. 81-
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117. [პუბლიკაცია] : გოგიბერიძე,  მ. რუსთაველის ესთეტიკა // 
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ოსური ზღაპრები და ლეგენდები] / შეკრებილი დუდარ ბეგი-

ზოვის მიერ; რედაქცია, შესავალი და შენიშვნები ალ. ღლონ-

ტისა. - სტალინირი : სამხრეთ ოსეთის სახელგამი, 1957. - 226 

გვ. // ახალგაზრდა კომუნისტი. - 1957. - 30 მაისი, №65. - გვ. 3; 

კომუნისტური აღზრდისათვის. – 1958. #1. - გვ. 92-93. - 

ვრცელი რედაქციით. 

119. Памятники древнегрузинской литературы // Лит. Грузия. - 

1957. - №4. - С. 135-136. - Рец. на кн. : Памятники древнегру-

зинской агиографической литературы / Переводы с иссле-

дованием К. С. Кекелидзе. - Тб.: Изд-во АН Груз. ССР, 1956. - 

108 с. 
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120. ერეკლე მეორის 24 შვილი // ცისკარი. -  1958. -№10. - გვ. 170-

171. 

121. „ვეფხისტყაოსნის“ ლექსიკის საკითხები : I. გრდემლი ტყვიისა 

// ცისკარი. - 1958. - №9. -  გვ. 131-132. 

122. [პუბლიკაცია] : გოგიბერიძე, მ. რუსთველის ესთეტიკა // 

მნათობი. - 1958. - №1. -  გვ. 144-154. 

123. [რეცენზია წგ-ზე] : ოსური ზღაპრები და ლეგენდები / 

შეკრებილი დუდარ ბეგიზოვის მიერ; რედაქცია, შესავალი და 

შენიშვნები ალ. ღლონტისა. - სტალინირი : სამხრეთ ოსეთის 

სახელგამი, 1957. - 226 გვ. // კომუნისტური აღზრდისათვის. - 

1958. - №1. - გვ. 92-93. 
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124. რუსთველოლოგიური ლიტერატურა // მნათობი. - 1958. - №3. 

- გვ. 179-181. - რეც. წგ-ზე : იმედაშვილი, გ. რუსთველო-

ლოგიური ლიტერატურა : 1712-1956 წლები / რედ. ალ. ბარა-

მიძე. - თბ. : საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1957. - 950 გვ. 

125. ჭოლა ლომთათიძის სახელობის ბიბლიოთეკის შესახებ // 

ლიტ. გაზეთი. - 1958. - 26 დეკ., №52. - გვ. 2. ; ხიდისთაველი 

კოლმეურნე (ჩოხატაური). - 1959. - 10 მაისი, №16. - გვ. 2. 

126. Склонение  в дидойском языке : II // Труды Сталинирского 

пединститута. 1958. - [Т.] V. - С. 223-250. 
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127. გოგიბერიძე, მ. ნ. ბარათაშვილის „მერანის“ ესთეტიკურ-ენ-

ტიფიკატური ანალიზი : [ავტორის შავი ხელნაწერი დასა-

ბეჭდად მოამზადა და რედაქცია წარმოადგინა ი. მეგრელიძემ] 

// მნათობი. - 1959. - №11. - გვ. 169-174.; - №12. - გვ. 142-152. 

128. ე. ნინოშვილის სახელობის ბიბლიოთეკა ჩოხატაურში // 

ბრძოლის დროშა (ჩოხატაური). - 1959. - 13 სექტ., №109. - გვ. 4.  

129. ეგნატე ნინოშვილი ხიდისთავში  // ხიდისთაველი კოლმეურ-

ნე (ჩოხატაური). - 1959. - 9 მაისი,  №13. - გვ. 1. 

130. ესე მეგრელიძის მოგონებანი : [ე. ნინოშვილზე] // ლიტ. 

გაზეთი. - 1959. - 8 მაისი, №19. - გვ. 2. 

131. „ვეფხისტყაოსნის“ ლექსიკის საკითხები : II. მეცხრე სტროფი 

ლექსიკიდან : ამბავი სპარსული, ნათარგმანები, ობოლი (მარ-

გალიტი), საგოგმანები, გარდათქმა, ხელმქმნელი, დამართება, 

ები,  ნები, მანები თუ ლამაზმანები? // ცისკარი. - 1959. - №3. - 

გვ. 128-133. 

132. [ი. მეგრელიძის დიალექტოლოგიურ-ფოლკლორული ჩანაწე-

რები] // Джанелидзе, Д. Грузинский театр. - Тб., 1959. - С. 157-

159. 

133. ლიახვის ხეობის წარწერები და სხვა სიძველეები : V. გიორი, 

ვანელი, როკა, ედისი, ერმანი = Надписи и другие древности 
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Лиахвского ущелья : V // სტალინირის სახ. პედ. ინ-ტის შრო-

მები. - 1959. - №7. - გვ. 137-163. - Рез. рус. 

134. მეგრელიძე ბართლომე ხულოში [შენიშვნები ი. მეგრელიძისა] 

// ლიტ. აჭარა. - 1959. - №6. - გვ. 75-80. 

135. პროფ. მოსე გოგიბერიძე // ხიდისთაველი კოლმეურნე (ჩოხა-
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136. ტორიადორობის კვალი საქართველოში // საბჭოთა 
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137. უწყვეტლისა და მეორე კავშირებითის ადგილთათვის ქარ-

თული ზმნის დროთა სერიებში = О местах прошедшего не-

совершенного и сослагательного второго в серии времен 

грузинского глагола // სტალინირის სახ. პედ. ინ-ტის შრომები. 

- 1959. - №7. - გვ. 181-190. 

138. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზო-

გადოება და მისი ფილოლოგიური საქმიანობა : საზოგადოე-

ბის დაარსებიდან 80 წლისთავის გამო // მნათობი. -1959. -№7. 
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139. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგა-

დოება და მისი ხიდისთავის განყოფილება // ხიდისთაველი 
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141. წარწერები და სხვა სიძველეები ფაწისა და ჯეჯორის 

ხეობებში : VI = Надписи и другие древности Паца и Джеджора 
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142. Из истории изучения некоторых вопросов языков дидойской 

группы // სტალინირის სახელმწ. პედ. ინ-ტის შრომები. - 1959. 

- ტ. VII. - გვ. 191- 198.  

გამოხმაურება: 
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- С. 11-12, 286. 
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груз яз. 
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727. სად არის პასუხი! : [გრიგოლ იმნაიშვილის ფანდების წინააღ-

მდეგ] // ქართული კულტურა. - 1992. - 29 მაისი, №8. - გვ. 3. 

728. ქართული მითოლოგიის საკითხები : ნატვრისთვალი (ალმა-
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740. ნინო და კალისტრატე სალიების  ბარათები : [საზღვარგარეთ 

მცხოვრები ქართველების მიმოწერა ქართველ მოღვაწეებთან] 
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- თბ.: მეცნიერება, 1993. – 152 გვ. 

 

1996 

 

746. Акад. Г. В. Церетели : [К 90-летию со дня рождения] // Известия 

Акад. Наук Грузии : Серия языка и литературы. - 1996. - № 1-4.  
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– გვ. 238-241, 255-260, 278-281; იდენტური მეორე გამოცემა - 

[თბ.]., 2007.  

 

2006 

 

752. კ. ბალმონტი - „ვეფხისტყაოსნის“ მთარგმნელი // ქართული 
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აკადემია, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის 
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2014 

755. მოვლენათა კვალდაკვალ : [ექვთიმე თაყაიშვილის დაკრძალ-

ვის შესახებ] // დიდი ექვთიმე / საქართველოს მეცნიერებათა 
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136

1967 

 

768. ნოღაიდელი, ჯ. აჭარული ზეპირსიტყვიერებისა და ეთნოგრა-

ფიის მასალები. - თბ. : მეცნიერება, 1967. - 92 გვ. 
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/ გამოსაც. მოამზადა, რედ. გაუკეთა, წინასიტყვაობა, კომენტა-
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772. ხარატიშვილი, გ. კოტე მარჯანიშვილი რუსულ თეატრში.  - 

თბ. : ხელოვნება, 1971. -168 გვ.: 26 ილ.    

 

1972 

 

773. ნოღაიდელი, ჯ. ნარკვევები და ჩანაწერები: წგ. II : დიალექტო-

ლოგიის საკითხები / კრებული გამოსაცემად მოამზადა, რე-

დაქცია, წინასიტყვ. და დამატებითი ცნობები დაურთო ი. მეგ-

რელიძემ. - ბათუმი : საბჭ. აჭარა, - 1972. - 247 გვ. : 1 ფ. პორტრ. 

 

1974 

 

774. ჯაყელი, ჯ. ქართველ მთიელთა ფოლკლორული ტრადიციები 

ალ. ყაზბეგის შემოქმედებაში. - ბათუმი, 1974. - 64 გვ.  
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1975 
 

775. სარიშვილი, ტ. პატრიოტიზმისა და ხალხთა მეგობრობის 

საკითხები „ვეფხისტყაოსანში“. - თბ., 1975. - 52 გვ. 

776. Джакели, Дж. А. Воплощение фольклорных традиций грузин-

ских горцев в литературе : [М. Ю. Лермонтов, А. М. Казбеги]: 

Автореф. дис. ... канд.  филолог. наук. - Тб., 1975. - 24 с.  
 

1976 

 

777. Грузинские сказки / Записал в Аджарии Дж. Ногаидели. – Ба-

туми : Сабчота Аджара, 1976. - 94 с.  
 

1977 
 

778. ნოღაიდელი, ჯ. ნარკვევები და ჩანაწერები: წგ. III : ქართული 

ხალხური სიტყვიერება : [აჭარული მასალები] / კრებულის 

გამოსაცემად მომზადება, შენიშვნები და რედაქცია პროფ. ი. 

მეგრელიძისა. - ბათუმი: საბჭ.  აჭარა, 1977. - 146 გვ.  

 

1979 

 

779. სამუშია, კ.  ქართული ხალხური პოეზიის საკითხები : [მეგრუ-

ლი ნიმუშების მიხედვით]. - თბ. : მეცნიერება, 1979. - 183 გვ. 

 

1980 
 

780. Джалалов,  Г. А. Узбекский сказочный эпос : [Генезис и поэ-

тика]. Автореф. дис. ... канд. филологических наук. - Тб., 1980. - 

40 с. 
 

1981 
 

781. ნოღაიდელი, ჯ. ნარკვევები და ჩანაწერები: წგ. IV: ქართული 

ხალხური სიტყვიერება (აჭარული მასალები) / შეადგინა, 



 
 

138

გამოსაცემად მოამზადა და რედაქცია გაუკეთა ი. მეგრელიძემ. 

- ბათუმი : საბჭ. აჭარა, 1981. - 174 გვ.    

 

1982 

 

782. Хананашвили, М. И. Академик Л. А. Орбели : [Жизнь в Грузии 

и науч. связи с груз. физиологами]  / Хананашвили, М. И., 

Арутюнова, М. Г.- Тб.: Мецниереба, 1982. - 69 с.  

 Соред.  Ц. А. Орджоникидзе. 

 

1983 

 

783. Бгажба, Х. С. Пирадов, Б. А. Страницы из летописи дружбы. - 

Тб. : Мецниереба. - 1983. - 117 с. - Рецензент книги. 

784. Гагулашвили , И. Ш.  Грузинская  магическая поэзия. - Тб. : Из-

дво Тбил. гос. ун-та, 1983. -156 с.   

  

1985 

 

785. Чхаидзе, М. П. Глонти, А. А. Проблемы межязыковых интер-

ференций. - Тб. : Мецниереба, 1985. - С. 47. - Рецензент книги. 

 

1986 

 

786. ბადრიძე, შ. სარგის კაკაბაძე : [დაბადების 100 წლისთავი]. - 

თბ. : მეცნიერება, 1986. - 50 გვ. - რეცენზენტი. 

 თანარეც. დ.  გოგოლაძე.  

787. ბრეგაძე, დ. მეგობრობის მეკვლე : [ვახტანგ VI-ის პოლი-

ტიკური მოღვაწეობიდან]. - თბ. : საბჭ.  საქართველო, 1986. - 

160 გვ. - რეცენზენტი. 

 თანარეც. : ლ. მენაბდე,  მ. სამსონაძე. 

788. გაგულაშვილი, ი.  ქართული მაგიური პოეზია. - თბ. : უნ-ტის 

გამ-ბა,  1986. -  260 გვ.   
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1987 

 

789. კანდელაკი, ბ.  რუსთაველი და მისი ვეფხისტყაოსანი : [ალ-

ბომი]. - თბ. : განათლება, - 1987.  - 60 გვ.   

790. სარიშვილი, ტ. ილია ჭავჭავაძე ბავშვის აღზრდაში ოჯახის 

როლის შესახებ. - თბ. :  თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1987. - 80 გვ.  

791. Схаплок,  Г. Ю. Адыгеиская советская поэзия : Автореф дис. ... 

канд. филолог. наук. - Тб., 1987. - 26 с.  

792. Чочуа, А. М. Избранные сочинения. - Тб., 1987. - 336 с.   

 Соред. Бгажба, Х. С.  

 

1989 

 

793. ლოლაშვილი, ივ. თამარ მეფის აკლდამა გელათში. - თბ. : 

საბჭ. საქართველო, 1989. - 80 გვ. - რეცენზენტი. 

 თანარეც. : ნ. მახათაძე, ალ. ღლონტი.  

794. ღლონტი, ალ. ქართული ხალხური ნოველის საკითხები. - თბ. 

: თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1989. - 518 გვ. - რეცენზენტი. 

 თანარეც. არჩ. ჩაჩიბაია.  

795. Тлехас, Б. Г. Мотивы социального неравенства в сказочном 

фольклоре народов Северного Кавказа : Автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. к. филол. н. / АН ГССР, Ин-т груз. лит-ры им. Шота 

Руставели. - Тб., 1989. - 25 с. 

 

1990 

 

796. სამუშია, კ. ქართული ზეპირსიტყვიერება : [მეგრული ნიმუ-

შები]. - თბ. :  მეცნიერება, 1990.  -  151 გვ.   

797. სარიშვილი, ტ. იაკობ გოგებაშვილის ეროვნული პროგრამა და 

საქართველოს ნაციონალურ ურთიერთობათა აღზრდა-განათ-

ლების საკითხები. -  თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1990. - 116 გვ.  
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798. Саришвили, Т. С. Национальная программа Якоба Гогебашвили 

и вопросы воспитания и просвещения национальной политики 

меньшинств  Грузии. - Тб. :  Изд-во Тбил. ун-та, 1990. - 113 с. 

 

1991 

 

799. ჯაფარიძე, ს. კალისტატე სალიას სახლ-მუზეუმი : (მეგზური) / 

ს. ჯაფარიძე, გ. შატბერაშვილი  - თბ. : მეცნიერება, 1991. - გვ. 

41. -რეცენზენტი. 

 

1996 

 

800. გაჩეჩილაძე, მ. სამაჩაბლოს ოსთა ყოფა-ცხოვრება, ზნე-ჩვეუ-

ლება, კულტურა : [1857-1905წ. ქართული პრესის მასალების 

მიხედვით]. - თბ. : მეცნიერება, 1996. - 64 გვ. 
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ლიტერატურა იოსებ მეგრელიძის შესახებ 

Publications About Ioseb Megrelidze 

 

 

1931 

 

801. Отчет о деятельности АН СССР за 1930 г. - Л., 1931. - С. 253.  

802. [Секретарь Яфетического кабинета КИАИ (Кавказский исто-

рико-археологический ин-т)] // Бюллетень КИАИ АН СССР 

(Ленинград). - 1931. - №8. - С. 23.  

 

1934 

 

803. გრიშაშვილი, ი. საიათნოვას უცნობი ლექსები? // ლიტ. გა-

ზეთი. - 1934. - 30 ნოემბ., №27. - გვ. 5. - რეც. ნაშრომზე: მეგრე-

ლიძე, ი.  საიათნოვას უცნობი ლექსები და ცნობილზე შენიშ-

ვნები // მნათობი. - 1934. - №7-8. - გვ. 319-333. 

804. რევოლუცია ქართულ ფოლკლორში [ინფორმაცია] // კომუ-

ნისტი. - 1934. -15 ოქტ., № 239. - გვ. 4.  - გამოხმაურება წერილ-

ზე: Мегрелидзе, И. Революция в грузинском фольклоре  // 

Советский Фольклор (Ленинград). - 1934. - Кн. I. - С. 156-183. 

805. ჩიქოვანი, ალ. მარქსისტული მეცნიერებებისათვის // კომუ-

ნისტი. 1934. – 16 ივლ., N163. - გვ. 3. - გამოხმაურება ნაშრომ-

ზე: მეგრელიძე, ი. დიდოურ-ქართულ ენობრივ ურთიერთო-

ბებიდან // კრ-ში : მარქსისტული ენათმეცნიერებისათვის : 

აკადემიკოს ნიკო მარისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრე-

ბული, მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის 45 წლის შესრულების 

გამო. - ტფილისი : სახ. უნტ-ის გამ-ბა,  1934. - გვ. 164-184.  

806. Азадовский, М. К.  Предисловие // Советский Фольклор (Ле-

нинград). - 1934. - Кн. I. - С. 5. - Отклик на статью: Мегрелидзе, 
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И. Революция в грузинском фольклоре  // Советский Фольклор 

(Ленинград). - 1934. - Кн. I. - С. 156-183. 

807. Марр, Н. Я. О лингвистической поездке в Восточное Средизем-

номорье. - М.-Л., - 1934. - С. 34. 

808. Соколов, Ю. Библиография. Советский фольклор  [Отклик на 

статью: Мегрелидзе, И. Революция в грузинском фольклоре  // 

Советский Фольклор (Ленинград). - 1934. - Кн. I. - С. 156-183] // 

Известия. - 1934. - 10 дек., № 288. - С. 4.  

809. Отчет о деятельности АН СССР в 1933 году. - Л., 1934. - С. 216.  

 

1935 

 

810. ღლონტი, ალ.  შესანიშნავი წიგნი // კომუნისტი. - 1935. - 29 

აგვ., №201. - გვ. 3. - გამოხმაურება სტატიაზე:  Мегрелидзе, И. 

Животный мир в языке и фольклоре // В сб. : Академия наук 

СССР акад. Н. Я. Марру. - М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1935. - С. 

276-285. 

811. Советский Фольклор (Ленинград). - 1935. -  Кн. II-III. - С. 445,  

467-468; 1939. - Кн. VI. - С. 51. 

812. [3 письма Н. Я. Марра к И. Мегрелидзе из Бона, Стамбула и 

Крыма] // В статью: Мегрелидзе, И. О любимом учителе // 

Проблемы истории докапиталистических обществ (ПИДО). - 

1935. - №3-4. - С. 187-196. 

 

1936 

 

813. ჟღენტი, ს. გურული კილო. - თბ., 1936. - გვ. 4, 64, 279.  

814. ძიძიგური, შ. ქართული დიალექტოლოგიის ისტორიისათვის 

// ტფილისის სახელმწ. უნ-ტის შრომები. – 1936. - ტ. 3. - გვ. 

324. 

815. Магид, С. Список собраний фонограмм – архива фольклорной 

секции ИАЭ академии наук СССР // Советский фольклор. 

(Ленинград). – 1936. – кн. 4-5. – С. 415-428. 
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816. Шахнович, М. Фольклористические статьи в сб.: Академия наук 

СССР акад. Н. Я. Марру  // Советский фольклор (Ленинград). –  

1936. - Кн. 4-5. - С. 394. - Отклик на статью: Мегрелидзе, И.  

Животный мир в языке и фольклоре // В сб. : Академия наук 

СССР акад. Н. Я. Марру. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1935. - С. 

276-285.  

 

1937 

 

817. ბალახაშვილი, ი. საიათნოვას დაუბეჭდავი ლექსი // ლიტ. 

საქართველო. -1937. – 20 ივლ., №17. - გვ. 3. - რეც. ნაშრომზე: 

მეგრელიძე, ი. საიათნოვას უცნობი ლექსები და ცნობილზე 

შენიშვნები // მნათობი. - 1934. - №7-8. - გვ. 319-333.  

818. სსრკ საბჭოთა მწერლების კავშირის გამგეობის რუსთავე-

ლისადმი მიძღვნილი პლენუმი. 28 დეკემბერი, საღამოს 

სხდომა: [სიტყვით გამოვიდა ლენინგრადის დელეგაციის წევ-

რი ი. მეგრელიძე] // კომუნისტი. – 1937. – 30 დეკ., N299. - გვ. 3.  

819. ღლონტი, ალ. გურული ფოლკლორი : ტექსტები. ნაწ. 1. -  თბ., 

1937. - გვ. 5. - მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე. 

820. Новые издания АН СССР. - М. - 1937. - № 34. - С. 18. 

 

1938 

 

821. ხინთიბიძე, ა. გურული ფირალები / პმგ. რედ.: სერგი მა-

კალათია. - თბ. : საქ. სამხარეთმცოდნეო საზ-ბის გამოც., 1938 - 

გვ. VII. - მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე. 

822. Шишмарев, В. Ф. Шота Руставели (Несколько параллелей и ана-

логии) // Известия АН СССР : ООН (Отд. Обшеств. наук). - 1938. 

- №3. - С. 46. - Рец. на кн: Мегрелидзе, И. Народные предания о 

Шота Руставели. - М.-Л. : Изд-во. АН СССР. - 1938. - 39 с.  
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1939 

 

823. ჩიქოვანი, მ. ქართული ხალხური ზღაპრები. ტ. 1. - თბ., 1939. - 

გვ. XC. 

824. Азадовский, М. Советская фольклористика за 20 лет // 

Советский фольклор. -1939. - Кн. 6. - С. 51. - Рец. на кн: Мегре-

лидзе, И. Народные предания о Шота Руставели. - М.-Л. : Изд-

во. АН СССР, 1938. - 39 с. 

 

1940 

 

825. Мещанинов, И. И. Общее языкознание. - Л., 1940. - С. 166. 

 

1941 

 

826. ა. ს. პუშკინის სახელობის სამასწავლებლო ინსტიტუტი საბ-

ჭოთა საქართველოს 20 წლისთავზე // ა. ს. პუშკინის სახ. 

თბილისის სახელმწ. სამასწავლებლო ინ-ტის შრომები : საიუ-

ბილეო. - 1941. - ტ.1. - გვ. 270-271. 

827. ბარდაველიძე, ვ. ქართველთა უძველესი სარწმუნოების ის-

ტორიიდან. - თბ. 1941. - გვ. 34, 50, 78, 91. 

828. მამალაძე, ი. რაიონული გაზეთი და მისი აქტივი [გორის გაზე-
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М., 1967. - С. 402, 404, 418-420. 

955. N. Marr. Questions concernant Vepxis-tkaosani et Visramiani. 

Préparation du recueil pour la publication, étude, commentaires et 

remarques de J. Mégrélidzé. Édition “Metsniereba” (Science), 

Tbilissi, 1960 // Bedi Kartlisa, revue de kartvelologie. Etudes 

géorgiennes  et caucasiennes (Paris).  - 1967. - Vol. XXIII-XXIV., 

№52-53. - P. 197.  
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1968 

 

956. გორის თეატრის მსახიობის შ. ხერხეულიძის დაბადების 60 წ. 

იუბილე: [სიტყვით გამოვიდა ი. მეგრელიძე] // თეატრალური 

მოამბე. - 1968. - # 4. - გვ. 21. 

957. გორის კულტურის სახალხო უნივერსიტეტში : [ი. მეგრე-

ლიძის მოხსენება „ქართული ენის შესწავლა თბილისის 

სახელმწ. უნივერსიტეტში“] // გამარჯვება (გორი). – 1968. – 4 

ივლ., N79. - გვ. 4.  

958. დონდუა, ვ. ივანე ჯავახიშვილის 34 კერძო წერილი : [ნახსე-

ნებია ი. მეგრელიძის შრომები] // მნათობი. - 1968. - #9. - გვ. 

152-153. 

959. ზეიმი გორში : [ნ. ბარათაშვილის საიუბილეო ღონისძიებების 

დროს ი. მეგრელიძის წაკითხული ლექციები] // სახალხო 

განათლება. - 1968. - 6 ოქტ., #50. - გვ. 4. 

960. ინჯია, ჯ. გორი მასპინძლობს უნივერსიტეტს // გამარჯვება 

(გორი). – 1968. – 6 ივლ., N80. - გვ. 3. - მოხსენიებულია ი. 

მეგრელიძე. 

961. მიქაძე, გ. ძველი ქართული მწერლობის ბიბლიოგრაფია. ნაწ. 

II (1921-1965წწ.). - თბ.: მეცნიერება, 1968. - გვ. 397. (44 სხწ.) 

962. რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ისტო-

რიის ინსტიტუტის გამოცემათა ბიბლიოგრაფია / შემდგ. ლ. 

პატარაია. - თბ., 1968. - გვ. 18, 106, 107, 114ა , 134-136, 140, 142, 

280, 284-286. - მოხსენიებულია ი. მეგრელიძის ნაშრომები. 

963. ფაღავა, კ. ძიება  60 წლის მანძილზე // ლიტ. საქართველო. - 

1968. - 17 მაისი, № 19. - გვ. 2. - რეც. წგ-ზე : აბულაძე, ი. რუს-

თველოლოგიური ნაშრომები / შეადგინა, სასტამბოდ მოამ-

ზადა და წინასიტყვაობა ი. მეგრელიძისა. - თბ. : თბილ. უნტ-

ის გამ-ბა, 1967. - 364 გვ. 

964. ფოლკლორისტთა ფორუმი [საქ. სსრ მეცნ. აკად. საზ. მეცნ. 

განყოფილებასთან არსებული ფოლკლორის საკოორდინაციო 

საბჭოს მე-8 სამეცნიერო კონფერენცია. ი. მეგრელიძის მოხ-
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სნება „აჭარლები გურიაში“] // სოფლის ცხოვრება. - 1968. - 20 

თებ., #42. - გვ. 3. 

965. ცანავა, ა. უნიკალური მასალები : [რეც. წგ-ზე: ნოღაიდელი, ჯ. 

აჭარული ზეპირსიტყვიერებისა და ეთნოგრაფიის მასალები / 

სასტამბოდ მომზადება, რედაქცია და შენიშვნები ი. მეგრე-

ლიძისა. - თბ.: მეცნიერება, 1967. - 92 გვ.] // თბილისი. - 1968. - 

20 აპრ., N94. - გვ. 3. 

966. Абрамишвили, А. Грузиноведы из Ленинграда // Веч. Тбилиси. 

– 1968. – 5 июня, №130. – С. 3.  

967. Арсенишвили, Е. Наследие Выдающегося филолога (Н.Я. 

Марра) // Веч. Тбилиси. – 1968. – 23 июля, №171 – С. 3. 

968. Арсенишвили, Е. Сокровища Ленинградского архива : [Изу-

чение архива Н. Марра] // Заря Востока. - 1968. -14 авг.,  №189. - 

С. 4.     

969. Зеленский, К. Л. Литература народов ССCР // B сб.: Советское 

литературоведение за 50 лет. - Л.: Наука, 1968. - С. 232.    

970. [О выступлении И. Мегрелидзе  с речью с коллективом Тби-

лисского Гос. Университета и Горийского гос. Пединститута] // 

Веч. Тбилиси. - 1968. - 8 июля. #158 - С. 4.                   

 

1969 

 

971. საზოგადოება „ცოდნის“ ცენტრალურ ლექტორიუმში ი. მეგ-

რელიძის ლექცია „ექვთიმე თაყაიშვილი“ // თბილისი. - 1969. - 

19 ნოემბ., #271. - გვ. 4. 

972. წარსულის გაცოცხლებული სურათები : [ი. მეგრელიძის 

გამოსვლა  გ. ასათიანის ფილმის „ქვაში ამეტყველებული საუ-

კუნეების“ შესახებ] //თბილისი. - 1969. - 6 თებ., #31. - გვ. 3.  

973. [Информация] Литературная Грузия-69  : [И. Мегделидзе о 

неопубликованных стихов П. Петренко] // Заря Востока. - 1969. 

- 6 марта, №55. - C.3.  

 



 
 

164

1970 

 

974. ბრეგაძე, დ. საინტერესო წიგნი // ქუთაისი. - 1970. - 22 ოქტ.,  № 

209. - გვ. 3. - რეც. ნაშრომზე: მეგრელიძე, ი. რუსთველო-

ლოგები : [ქართველები და უცხოელები]. - თბ. : საბჭ. საქარ-

თველო, 1970. - გვ. 241-244. 

975. დგებუაძე, დ. რუსთაველის კაბინეტში // თბილისის უნივერ-

სიტეტი. - 1970. - 6 ნეომბ., № 33. - გვ. 3.  - გამოხმაურება 

ნაშრომზე: მეგრელიძე, ი. რუსთველოლოგები : [ქართველები 

და უცხოელები]. - თბ. : საბჭ. საქართველო, 1970. - გვ. 241-244. 

976. რა წავიკითხოთ? // თბილისი. - 1970. - 16 ივნ.,   №139. -  გვ. 3. - 

ინფორმაცია ნაშრომზე: მეგრელიძე, ი. რუსთველოლოგები : 

[ქართველები და უცხოელები]. - თბ. : საბჭ. საქართველო, 

1970. - გვ. 241-244. 

977. რუსთაველის კაბინეტში (წიგნ „რუსთველოლოგების“ გან-

ხილვა თსუ-ს რუსთაველის კაბინეტში) // სამშობლო. - 1970. -

27 ნოემბ., №22. -  გვ. 5; Веч. Тбилиси. - 1970. - 4 дек., № 285. - 

С. 3. - ინფორმაცია ნაშრომზე: მეგრელიძე, ი. რუსთველო-

ლოგები : [ქართველები და უცხოელები]. - თბ. : საბჭ. 

საქართველო, 1970. - გვ. 241-244. 

978. საზოგადოება „ცოდნის“ ცენტრალურ ლექტორიუმში ი. მეგ-

რელიძის ლექცია „გიორგი ლეონიძე ეროვნული სიამაყე“ 

//თბილისი. - 1970. - 4 მარტი, #52. - გვ. 4. 

979. ღლონტი, შ.  უკან გადადგმული ნაბიჯი  // ლიტ. საქართვე-

ლო. - 1970. - 4 სექტ., № 36. - გვ. 3-4. - რეც. ნაშრომზე: მეგრე-

ლიძე, ი. რუსთველოლოგები : [ქართველები და უცხოელები]. 

- თბ. : საბჭ. საქართველო, 1970. - გვ. 241-244. 

980. შამელაშვილი, რ. საყურადღებო გამოკვლევა // საბჭოთა აჭარა. 

- 1970. - 20 აგვ., № 164. - გვ. 4 - რეც. ნაშრომზე: მეგრელიძე, ი. 

რუსთველოლოგები : [ქართველები და უცხოელები]. - თბ. : 

საბჭ. საქართველო, 1970. - გვ. 241-244.  

981. წიგნის თარო // კომუნისტი. - 1970. - 18 ივნ., №142. - გვ. 4. -

ინფორმაცია ნაშრომზე: მეგრელიძე, ი. რუსთველოლოგები : 
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[ქართველები და უცხოელები]. - თბ. : საბჭ. საქართველო, 

1970. - გვ. 241-244. 

982. Зухба, С. Л. Абхазская народная сказка. – Тб., 1970. – С.19-20 

983. Из Тбилиси в Ленинград // Веч. Тбилиси. – 1970. – 25 мая., 

№120. – С. 1. 

984. Изучая наследие Марра [Информация : Изучение Архива Марра в 

Ленинграде] // Веч. Тбилиси. – 1970. – 24 сент., №220. – С. 3. 

985. Новые книги // Заря Востока. - 1970. - 4 авг. #179- C. 4.  -ინ-

ფორმაცია ნაშრომზე: მეგრელიძე, ი. რუსთველოლოგები : 

[ქართველები და უცხოელები]. - თბ. : საბჭ. საქართველო, 

1970. - გვ. 241-244. 

986. Поиски и находки : [Информация] // Веч. Тбилиси. – 1970. –19 

авг., №194. – С. 3. 

 

1971 

 

987. ბაქრაძე, რ. მაჭახლის ხეობის წარსულიდან  //ოქტომბრის 

გზით (ხელვაჩაური). - 1971. - 12 ოქტ., № 119. - გვ. 4.  - რეც. წგ-

ზე : ნოღაიდელი, ჯ. ნარკვევები და ჩანაწერები : [კრებული] - 

წგ. I  / გამოსაც. მოამზადა, რედ. გაუკეთა, წინასიტყვაობა, კო-

მენტარები და შენიშვნები ლექსიკონითურთ დაურთო ი. 

მეგრელიძემ. - ბათუმი :  საბჭ. აჭარა, 1971. - 270 გვ. : ილ.; 1 ფ. 

პორტრ. 

988. ბეროძე, რ. გულახდილი საუბარი. თოჯინების თეატრის 

მაყურებელთა კონფერენციზე : [თოჯინების თეატრის მაყუ-

რებელთა კონფერენციაზე ი. მეგრელიძის გამოსვლა მსა-

ხიობთა მეტყველების შესახებ] // ქუთაისი. - 1971. - 25 დეკ., 

№256. - გვ. 3. 

989. ბულია, პლ. ნარკვევები და ჩანაწერები // სკოლა და ცხოვრება. 

- 1971. - № 8. - გვ. 94-96. - რეც. წგ-ზე : ნოღაიდელი, ჯ. ნარ-

კვევები და ჩანაწერები : [კრებული] - წგ. I  / გამოსაც. მოამ-

ზადა, რედ. გაუკეთა, წინასიტყვაობა, კომენტარები და შენიშ-
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ვნები ლექსიკონითურთ დაურთო ი. მეგრელიძემ. - ბათუმი:  

საბჭ. აჭარა, 1971. - 270 გვ. : ილ.; 1 ფ. პორტრ. 

990. მესხი, ნ. ჩვენი ნინო [ნინო შვანგირაძის შესახებ] // 

საქართველოს ქალი. - 1971. - N3. - გვ. 14-15. - მოხსენიებულია 

ი. მეგრელიძე. 

991. მეცნიერთა მოწონებით : [ქართული ხალხური მევენახეობისა 

და მებაღეობის ისტორიის საკითხებისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო სესია. ი. მეგრელიძის მოხსენება „ბახუსის (ქარ-

თული აგუნა) სახელისა და კულტის, ღვინის სახელწოდების 

ქართული (კოლხური) წარმოშობა“] //თბილისი. - 1971. - 18 

დეკ., #297. - გვ. 3.   

992. მშვიდობაძე, მ. სამწუხარო გულგრილობა ერთი ხარვეზიანი 

მიმოხილვის გამო : [საბჭოთა ლიტერატურათმცოდნეობა 50 

წლის მანძილზე. - ლენინგრადი: მეცნიერება, 1970. - რუს. ენ. 

ი. მეგრელიძის წიგნების არასწორი დასახელების გამო]  // 

ლიტ. საქართველო. - 1971. - 5 თებ., N6. - გვ. 2.  

993. ნოღაიდელი, ჯ. მოსე გოგიბერიძის ნაშრომთა კრებული // 

ნოღაიდელი, ჯ.  ნარკვევები და ჩანაწერები. - ბათუმი., 1971. - 

გვ.  22-224. - რეც. წგ-ზე : გოგიბერიძე, მ. რუსთაველი. პეტ-

რიწი. პრელუდიები / საარქივო მასალების სასტამბოდ 

მომზადება, შედგენა, წინასიტყვაობა და შენიშვნები ი. 

მეგრელიძისა. - თბ. : საბჭ. მწერალი, 1961. - 320 გვ. 

994. ნოღაიდელი, ჯ. რუსთველოლოგიის მნიშვნელოვანი შენაძენი 

// ნოღაიდელი, ჯ. ნარკვევები და ჩანაწერები : I. - ბათუმი. - 

1971. - გვ. 219-221. - რეც. წგ-ზე : Мегрелидзе, И.  Руставели и 

фольклор. - Тб. : Сабчота Сакартвело, 1960. - 309 с. 

995. ფულარიანი, ლ. ვაზი, მეცნიერება და ხალხური პოეზია [საქ. 

ისტორიის, არქეოლოგიის, ენათმეცნიერებისა და ფოლკლო-

რის სამეცნიერო საზოგადოების სესია. ი. მეგრელიძის 

მოხსენება „კვლავ დიონისე-ვაკნ-ბახუს-აგუნას კულტის შე-
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1982.  - 22 სექტ., №18. - გვ. 4;  საბჭოთა ოსეთი. - 1982. - 13 
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лидзе, И.  Иосиф Орбели. - Тб. : Мецниереба, 1983. - 156 с. 



 
 

179

1082. ლიდია მეგრელიძის დაბადების 100 წ. აღსანიშნავი საღამო. 
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1086. საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის, თბილისის სახელმწ. უნ-ტის, საქ. 
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თბ. : საბჭ. საქართველო, 1984. - 320 გვ.  

1102. მესხრიკაძე, ნ. საყურადღებო ნაშრომი  //  საბჭოთა ოსეთი. - 
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- 1984. -7 ნოემბ. N285. - გვ. 1.  

1105. საიუბილეო გამოცემები : [ინფორმაცია] // ლიტ. საქართველო. 
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სახელების ეთნოლოგია და ისტორია : მსოფლიოს ხალხთა 

ანთროპონიმიული სისტემები : სახელმძღვ. ჰუმანიტ. მეცნ. 

შემსწ. სტუდენტებისათვის. - თბ.: უნივერსალი, 2010. - გვ. 

291. - მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე. 

1276. სილოგავა, ვ. აღმოჩენილია დავით აღმაშენებლის მესამე ავ-

ტოგრაფი! / ინტერვიუ ჩაიწერა ქ. ხამიცაშვილმა // ასავალ-

დასავალი.  - 2010. - 19-25 ივლ., №29. - გვ. 33. - მოხსენიებუ-

ლია ი. მეგრელიძე. 

1277. სილოგავა, ვ. დავით აღმაშენებლის კიდევ ერთი უცნობი ავ-

ტოგრაფი : [აღმოჩენა]  // ლიტერატურა და ხელოვნება. - 2010. 

- №9. - გვ. 50-52. - მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე. 

1278. ცხადაია, პ. ოჩე - აპელატივი და ტოპონიმი : (ლინგვისტური 

და ექსტრალინგვისტური ანალიზი) // ლინგვისტური ქართვე-

ლოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები. - თბ., - 2010. - 
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ტ. II. - გვ. 356-372. - რეზ. რუს. - მოხსენიებულია ი. მეგრე-

ლიძე. 

1279. ხეითი :  ჩემი სოფელი : [ხეითის ღირშესანიშნაობები] / მოამ-

ზადა თ. ცაგურიშვილმა // კარიბჭე. - 2010. - 4-17 მარტი, №5. -  

გვ. 39-42. - მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე. 

 

2011 

 

1280. დარჩია, ბ. ლიტერატურის ინსტიტუტის რუსთველოლოგიის 

განყოფილება // მწიგნობარი - 11. - თბ.,  - 2011. - გვ. 112-134. - 

მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე. 

1281. მღებრიშვილი, ალ. XX საუკუნის ცხინვალის სამეცნიერო 

ცხოვრების მნიშვნელოვანი ცხოვრების შესახებ : [ქართველი 

მეცნიერების მოღვაწეობა ცხინვალის სახელმწიფო პედ. 

ინსტიტუტში] // მღებრიშვილი, ალ. ეპოქათა სამანებთან : 

[კრებული]. - თბ. : უნივერსალი, 2011. - გვ. 46-54. 

1282. მღებრიშვილი, ალ. სიძველეთა მკვლევარი ლიახვის ხეობაში : 

[ი. მეგრელიძის ცხოვრება და მოღვაწეობა]  // მღებრიშვილი, 

ალ. ეპოქათა სამანებთან. - თბ., 2011. - გვ. 238-244. 

1283. ნატროშვილი, ნ. მშიერი მილიონერი : [ექვთიმე თაყაიშვილის 

ცხოვრება და მოღვაწეობა]  // ეპიზოდი. - 2011.  - ივლისი. - გვ. 

134-152. - მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე. 

1284. სოსიშვილი, გ. სოფელ დიცის სიძველეები და რელიგიური 

ცხოვრება : [მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე] // შრომათა კრე-

ბული = Collection of the Works / გორის სასწავლო უნივერ-

სიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი = Gori 

Teaching University Centre of Histori and Archeology. - თბ., 2011. 

- №2. -  გვ. 107-117. - რეზ. ინგლ. 

1285. ჯავახიშვილი, ნ. ექვთიმე თაყაიშვილის წინაპრები და ოჯა-

ხური გარემო // საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი :  შრო-

მები. - 2011. - [ტ.] 4.- გვ. 285-296. - რეზ, ინგლ. - მოხსენიე-

ბულია ი. მეგრელიძე. 
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2012 

 

1286. გოცირიძე, გ. ცნობილი ირანისტები იური და სოფიო მარები 

საქართველოში : [მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე] // კალამი. - 

2012. - №13. - გვ. 4-6. 

1287. ოქროპირიძე, მ. ლაპიდარულ წარწერებში ფიქსირებული 

პირის საკუთარი სახელები / მ. ოქროპირიძე, ე. თარაშვილი // 

სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებული / გორის სას-

წავლო უნივერსიტეტი. - თბ.,  2012. - №3. - გვ. 224-226.- 

მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე. 

 

2013 

 

1288. ანდრიაძე, დ. დაუვიწყარი შალვა ნუცუბიძე // ისტორიული 

მემკვიდრეობა : სამეცნიერო პოპულარული ჟურნალი. - 2013. 

- თებერვალი, №2. - გვ. 8-10. - მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე. 

1289. დარჩია, ბ. პოლემიკური წერილები : მეცნიერება და იუბი-

ლეობანა // ფილოლოგიური ძიებანი :  ტ. I. - თბ., 2013. - გვ. 

271-276. - მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე. 

1290. დარჩია, ბ. პორტრეტები და მოგონებები : იოსებ მეგრელიძე // 

ფილოლოგიური ძიებანი : ტ. I. - თბ., 2013. - გვ. 333-345. 

1291. ექვთიმე თაყაიშვილის წერილები იოსებ მეგრელიძისა და 

ვუკოლ ბერიძისადმი // გაზ. რეზონანსის ლიტერატურული 

დამატება „გალაკტიონი“. - 2013. - 30 ივნ., №24. - გვ. 12. 

1292. მარჯანიშვილი, მ. ექვთიმე თაყაიშვილი - ქართველი ერის 

კულტურის დამცველი სამშობლოსა და ემიგრაციაში // წე-

ლიწდეული (ქუთაისი) / ეძღვნება ქუთაისის სამეცნიერო ბიბ-

ლიოთეკის დაარსების  140 წლისთავს. - 2013. - №5. - გვ.  245-

253. - რეზ. ინგლ. - მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე. 

1293. მეგრელიძე, გ. ინგილოთა გოდება : [ინგილოთა უფლებების 

დარღვევის შესახებ 1921  წილიდან დღემდე] // ვერსია. - 2013. 

- 24-25 აპრ., №46. - გვ. 13-15. - მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე. 



 
 

205

1294. სონღულაშვილი, ა. ექვთიმე თაყაიშვილისა და იროდიონ სონ-

ღულაშვილის ეპისტოლარული მემკვიდრეობიდან // 

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი. - 2013. - ტ. 15. - გვ. 160-

169. - მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე. 

 

2014 

 

1295. ოქროპირიძე, ზ. დავით აღმაშენებელი და შიდა ქართლი : 

[ოქროპირიძეებისადმი გაცემული წყალობის წიგნის გამო] // 

შრომათა კრებული / გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერ-

სიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი. - 2014. - №7. - 

გვ. 92-115. - რეზ. ინგლ. - მოხსენიებულია ი. მეგრელიძე. 

1296. სამუშია, ჯ. როგორ ეძებდა თამარის საფლავს ექვთიმე 

თაყაიშვილი // ისტორიანი : ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნა-

ლი. - 2014. - მაისი, №5. - გვ. 32-39. - მოხსენიებულია ი. 

მეგრელიძე. 

 

2015 

 

1297. დარჩია, ბ. რუსთველოლოგიის ისტორიის საკითხები : „ვეფ-

ხისტყაოსნის“ დედანი? // დარჩია, ბ. რუსთველოლოგიური 

გამოკვლევები :  წ. 2. - თბ., 2015. - გვ. 523-570.  

 

2016 

 

1298. ნანობაშვილი, ბ. „ვეფხისტყაოსნის“ უცნობი ხალხური ვერსია. 

- თბ.: AUREUIS, 2016. – გვ. 37, 49, 66, 68, 71, 100, 103, 145, 147, 

148. - ციტირებულია: Мегрелидзе, И. Руставели и фольклор. - 

Тб. : Сабчота Сакартвело, 1960. - 309 с. 
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ტელერადიოგადაცემები 

TV-Radio Programs 

 

1299. „რუსთაველი ქართულ ფოლკლორში“. - საქ. რადიო. I არხი. 

1966. 22 ივლისი.  

1300. ჰანს ფოგტის დაბადების 70 წლისთავი. ი. მეგრელიძის გა-

მოსვლა. - საქ. ტელევიზია, პირველი არხი. 1973. 3 ივლისი. 

1301. გადაცემა „სახალხო ზეიმი ჩოხატაურში“. ი. მეგრელიძის ინ-

ტერვიუ. - საქ. ტელევიზია, პირველი არხი. 1981. 29 ოქტომ-

ბერი.  

1302. გადაცემა „ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა“. 

ი. მეგრელიძის გამოსვლა. - საქ. ტელევიზია, პირველი არხი. 

1983. 17 იანვარი 

1303. გადაცემა „სპეციალისტების სახლი“. ი. მეგრელიძის გამოსვლა 

- საქ. ტელევიზია, პირველი არხი. 1983. 30 მარტი.  

1304. ტელეფილმი „ილია კავკაზაგი“ / რეჟ. ბ. გაგნიძე. – 1985. - ი. 

მეგრელიძის გამოსვლა. 

1305. გადაცემა „კვალი ნათელი - ნიკო მარი“. ი. მეგრელიძის გა-

მოსვლა. - საქ. ტელევიზია, პირველი არხი. 1986. 22 იანვარი.  

1306. გადაცემა „კვალი ნათელი“. ნიკო მარის შესახებ. - 

საქართველოს ტელევიზია, 1986 წ. 23 იანვარი.  

1307. გადაცემა „ლენინური გვარდიის ჯარისკაცები“. საუბარი თენ-

გიზ ჟღენტზე. - საქ. ტელევიზია, პირველი არხი. 1987. 21 

თებერვალი. 

1308. გადაცემა „ექვთიმე თაყაიშვილი“. - საქართველოს ტელევი-

ზია, 1988 წ. 11 თებერვალი. 

1309. ინტერვიუ დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით. - საქ. 

რადიო. 1989 წ. 25 ივნისი. 

1310. გადაცემა „იონა ვაკელი“. ი. მეგრელიძის გამოსვლა. - საქ. ტე-

ლევიზია, პირველი არხი. 1990. 21 ივლისი. 

1311. გადაცემა „მოამბე“. ე. თაყაიშვილის მეზეუმის გახსნის შესა-

ხებ. - საქართველოს ტელევიზია.  1990. 7 ოქტომბერი. 
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1312. მოგონებები ე. თაყაიშვილზე. - საქ. რადიო. 1990. 22 თებერ-

ვალი. 

1313. საინფორმაციო პროგრამა „მოამბე“ ი. მეგრელიძის გამოსვლა 

ე, თაყაიშვილის შესახებ. - საქ. ტელევიზიის პირველი არხი. 

1990. 6 ოქტომბერი. 

1314. საუბარი იონა ვაკელზე. - საქართველოს ტელევიზია, 1990. 30 

მაისი.  

1315. ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტებზე / ჩაიწერა მ. მკერვალმა. - 

საქ. რადიო, 1993 წ. 21, 22 ივლისი. 

1316. გადაცემა „მიხეილ ჯავახიშვილი“. ი. მეგრელიძის გამოსვლა. - 

საქ. რადიო. პირველი არხი. 1994. 6 დეკემბერი. 

1317. მოგონება „ექვთიმე თაყაიშვილის დევნა, გარდაცვალება და 

დაკრძალვა“. - საქ. რადიო. პირველი არხი. გადაცემა „ეპი-

ზოდები“. 2010.                              
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საიუბილეო თარიღები 

Jubilee Dates 

 

დაბადების 60 წლისთავი 

60 Years Anniversary 

 

1318. თურნავა, ს.  აღიარება - შრომის საზღაურად... // ახალგაზრდა 

კომუნისტი.  - 1969. - 5 ივნ., №64. - გვ. 3. 

1319. ღლონტი, ალ. ქართული კულტურის დაუღალავი მკვლევარი 

// კომუნიზმის განთიადი (ჩოტახაური). - 1969. - 25 ოქტ., 

№124. - გვ. 2-3; სამშობლო. - 1969. - ივნ., N12. - გვ. 5.   
დაბადების 70 წლისთავი 

70 Years Anniversary 

1320. ალექსიძე, დ. თეატრის მოჭირნახულე მეცნიერი // თეატ-

რალური მოამბე. - 1979. - №4, - გვ. 49-50.  

1321. ბრეგაძე. დ. სახელმოხვეჭილი მეცნიერი // ქუთაისი. - 1979. - 

24 მაისი, №100. - გვ. 3. 

1322. თურნავა, ს.  მკვლევარი // კომუნისტი. - 1979. - 11 სექტ., 
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გელოვანი, ლ. 460 

გვასალია, ნ. 1142 

გიორგაძე, კ. 1143 

გიჟიმყრელი, მ. 1221 

გოგებაშვილი, ი. (მასზე) 49, 
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გუგუშვილი, მ. 768 

გუდიაშვილი, ლ. 757, 1051, 

1053, 1058 

გუდიაშვილი, ლ. (მასზე) 524 
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დარბუაშვილი, შ. 1188 
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დონდუა, კ. (მასზე) 313, 367, 

494 

დოღონაძე, ლ. 534, 1063 

დუდუჩავა, ალ. (მასზე) 307 
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კვალიაშვილი, მ. (მასზე)  
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კიკნაძე, რ. 481 

კნიაზ იბრაჰიმი (მასზე) 1346 
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ლომთათიძე, ქ. 152 



 
 

218

ლომთათიძე, ჭ. (მასზე) 125, 
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მარი, ნ. (მასზე) 1, 7, 8, 11, 15, 

16, 26, 38, 48, 52, 53, 69-71, 
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211, 215, 216-219, 367, 402, 

469, 496, 532, 540, 546, 550, 

552, 576, 595, 598, 614, 615, 

626, 628, 631, 647, 682, 700, 

750, 806, 837, 838, 842-844, 

846, 851, 919, 933, 942, 946, 

1076, 1094, 1117, 1118, 
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1230, 1306, 1307 

მარი, ს. (მასზე) 1287 
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მარჯანიშვილი, კ. (მასზე) 773 

მარჯანიშვილი, მ. 1293 
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მახათაძე, ნ. 943, 794 

მგელაძე, შ. (მასზე) 1142 

მეგრელიძე, ბ. (მასზე) 134 

მეგრელიძე, გ. 757, 1237, 

1255, 1274, 1294 

მეგრელიძე, გ. (მასზე) 1247 

მეგრელიძე, კ. (სურ.) 1119 

მეგრელიძე, კ. (მასზე) 1152 

მეგრელიძე, კიტა 697 

მეგრელიძე, კიტა (მასზე) 654, 
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მეგრელიძე, ლ. (მასზე) 1083 

მეგრელიძე, მ. (მასზე) 566 

მეგრელიძე, ტ.  (სურ.) 1119 

მეგრელიძე, ტ. (მასზე) 1152 
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მესხრიკაძე, ნ. 587, 1103, 1245,  

მეფისაშვილი, რ. 944 

მეშჩანინოვი, ი. (მასზე) 281, 
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მინდაძე, ლ. 1145 

მითაიშვილი ვ. 1043 

მინდიაშვილი, მ. 1146, 1147, 

1193, 1194 

მირიანაშვილი, ა. 411, 524, 

663, 1030, 1053 

მირიანაშვილი, პ. (მასზე) 478 

მირიანაშვილი, რ, 1327 

მიქაძე, გ. 962 

მიშველაძე, რ. 1224 

მიშველაძე, რ.  (მასზე) 477, 
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მიხანკოვა, ვ. 838 

მკერვალი, მ. 1316 

მურადიანი, პ. 9, 902 

მურიე, ჟ. 367 

მღებრიშვილი, ალ. 1250, 

1264, 1282, 1283 

მშვიდობაძე, მ. 993, 1043 

ნადარეიშვილი, გ. (მასზე) 
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ნანიტაშვილი, ლ. (მასზე) 624 

ნართიკოევი, მ. (რედ.) 766 

ნატროშვილი, ნ. 1284 

ნიაბაური, გ. 659, 1195 

ნაკაშიძე, თ. (მასზე) 1033 

ნიკოლაიშვილი, ნ. 159, 368, 

875 

ნიკოლაძე, ნ. (მასზე) 367        

ნინოშვილი, ე. (მასზე) 3, 17, 

129, 130, 286, 310, 561, 586, 

587, 592, 1100, 1101, 1103, 

1104, 1106, 1124 

ნოზაძე, ვ. 226, 903, 930 

ნოზაძე, ვ. (მასზე) 641, 652, 

676 

ნოზაძე, ც. 1207 

ნოიკომი, რ. (მასზე) 439 

ნოღაიდელი, ჯ. 159, 164, 297, 

382, 396, 476, 547, 769, 772, 

774, 779, 782, 876, 889, 994, 

995 

ნოღაიდელი, ჯ. (მასზე) 64, 

173, 301, 483, 966, 988, 990, 

999, 1000, 1001, 1013, 1018, 

1020, 1068, 1222,  

ნუცუბიძე, შ. (მასზე) 528, 

1176, 1179, 1289 

ოდიკაძე, რ. 1272, 1273 

ოთინაშვილი, ნ. 591, 1121, 
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ორბელი, ი. (მასზე) 285, 367, 
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1144, 1163,  

ორბელი, ლ. (მასზე) 1003, 

1017 

ორბელი, რ. (მასზე) 1003, 

1017 
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ოსაძე, ლ. 1271, 1274 

ოსეფაიშვილი, ნ. 1222 

ოქროპირიძე, ზ. 1296 

ოქროპირიძე, მ. 1288 

ოჩიაური, თ. (მასზე) 358 

პაიჭაძე, ამბ. (მასზე) 690 

პაიჭაძე, ბ. (მასზე) 681 

პაპავა, თ. 694 

პაპავა, თ. (მასზე) 705 

პატარაია, ლ. 963 

პეტრიაშვილი, ბ. 904 

პეტრე იბერიელი - (ფსევდო-

დიონისე არეოპაგელი) 
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პეტრენკო, პ. (მასზე) 338, 339, 
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პეტრიწი, ი. (მასზე) 164, 171, 

355, 889, 890, 896, 994, 

1032,  

პუშკინი, ა. (მასზე) 26, 78 

ჟორდანია, ა. 1159 

ჟორდანია, ა. (რედ.) 682 

ჟორდანია, გ. 583 

ჟღენტი, ბ. (მასზე) 1081, 1088 

ჟღენტი, თ. (მასზე) 1308 

ჟღენტი, ს. 112, 814 

ჟღენტი, ს. (მასზე) 187, 578, 

580, 1074 

რამიშვილი, ვ. (მასზე) 429 

რატიანი, პ. (მასზე) 342, 444 

რემონიძე, ს. (მასზე) 413 

როხაძე, მ. 1234 

რუდენკო ბ. (მასზე) 105 

რუსთაველი, შოთა (მასზე) 

113, 117, 124, 147, 150, 159, 

162, 164, 171, 178, 193, 212, 

214, 226, 236-239, 241-245, 

247, 248, 251-257, 260, 262, 

263, 342, 343, 367, 409, 436, 

497, 703, 790, 819, 850, 855, 

856, 858-866, 875, 878-880, 

896. 920, 922, 927, 928, 930, 

931, 936, 948, 963, 976, 978, 

994, 1013, 1014, 1032, 1143, 

1149-1151, 1164, 1300 

რუხაძე გ. 1006 

საგინაშვილი, თ. 1105 

საიათნოვა, 9, 907 

საიათნოვა (მასზე) 9, 18, 804, 

818, 902, 907  

საითიძე, გ. 963 

სალია, კ. (მასზე) 374, 686, 

739, 741, 745, 800, 1190, 

1213 

სალია, ნ. 686 

სალია, ნ. (მასზე) 686, 739, 

741, 745, 1173 

სალია, რ. 1332 
სალუქვაძე, ს. 1135, 1259 

სალუქვაძე, უ. (მასზე) 1222 

სამსონაძე, გ. (მთარგ.) 706 

სამსონაძე, მ. 788 

სამუშია, კ. 695, 780, 797,  

სამუშია, კ. (მასზე) 404, 723, 

1040, 1041, 1044 

სამუშია, ჯ. 1297 
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სანაძე, მ. 411, 1015 

სარაჯიშვილი, ა. (მასზე) 367, 

596 

სარიშვილი, ტ. 411, 460, 776, 

791, 798, 1016, 1149 

სეირანიანი, ბ. 582, 1090 

სერებრიაკოვი, ს. (მასზე) 185 

სვანიძე, ალ. (მასზე) 367, 600 

სიდამონიძე, ვ. 379, 1008 

სილოგავა, ვ. 1277, 1278 

სიხარულიძე, ზ. 1325 

სიხარულიძე, ი. 1326 

სიხარულიძე, ი. (რედ.) 630, 

1157, 1165, 1166 

სიხარულიძე, ქს. 37, 360 

სიხარულიძე, ქს. (მასზე) 82 

სოლანო, ლ.  414, 1026  

სონღულაშვილი, ა. 1295 

სორდია, ლ. 1041 

სოსიაშვილი, გ. 1269  

სოსლანი, დავით (მასზე) 371 

სტალინი, ი. (მასზე) 88, 848, 

849 

სტალინსკი, ევ. (მასზე) 367 

სტრუვე, ე. (მასზე) 564 

სტრუვე, ვ. (მასზე) 223 

სუდაკოვა, ი. 1160 

სულაბერიძე, ტ. 622 

სულავა, ნ. 1327 

სურგულაძე, ივ. (მასზე) 498 

სუტნერი, არ. (მასზე) 367 

სუხოტინი, ი.  679, 706 

ტაბიძე, გ. (მასზე) 330, 418, 

559, 748, 1131, 1158 

ტაბიძე, ტ. (მასზე) 459 

ტაიხმარი, ფ. (მასზე) 564 

ტატიშვილი, ი. 708 

ტოლიაშვილი, ი. 1238, 1246 

უბილავა, ე. 427, 1055 

უორდროპი, მარგ. (მასზე) 

166 

უორდროპი, მარჯ. (მასზე) 

367 

ფავლენიშვილი, ს. 1150 

ფალავანდიშვილი, ზ. 

(მასზე) 367 

ფაღავა, კ. 280, 964 

ფერაძე, გრ. (მასზე) 326, 609 

ფერაძე, ლ. (მასზე) 596 

ფიროსმანი, ნ. (მასზე) 1141 

ფირცხალავა, ს. (მასზე) 384 

ფირფილაშვილი, პ. 335 

ფლური, ლ. (მასზე) 439 

ფოგტი, ჰანს  (მასზე) 386, 

388, 417, 621, 718, 1301 

ფოფხაძე, ნ. 1230 

ფოცხიშვილი, დ. (მასზე) 433 

ფრიდონაშვილი, ნ. 1247 

ფრუიძე, ლ. 526 

ფუკურო, ი. (მასზე) 455, 620 

ფულარიანი, ლ. 933, 996 

ქავთარაძე, ივ. 851, 869 

ქაზაევი, ა. 230 

ქამადაძე, მ. 1343, 1348   

ქაჯაია, ლ. 1123 
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ქაჯაია, ო. 622 

ქორიძე, დ. 159, 878 

ქორიძე, ი.  (მასზე) 448 

ქურდაძე, შ. 1075, 1197, 1198 

ღვინეფაძე, ნ. 1175 

ღლონტი, ა. 13, 21, 26, 38, 58, 

67, 118, 123, 162, 460, 534, 

622, 659, 766, 794, 795, 811, 

820, 830, 838, 868, 998, 

1056, 1066, 1091, 1099, 

1210, 1225, 1239, 1320, 

1328, 1329, 1349, 1360, 

1368-1370 

ღლონტი, ა. (მასზე) 565, 726, 

846, 997, 1232  

ღლონტი, შ. 94, 367, 906, 980 

ღლონტი, შ. (მასზე) 359 

ყაზბეგი, ალ. (მასზე) 186, 775, 

835, 864 

ყაუხჩიშვილი, ს. 342 

ყორანაშვილი, გ. 230 

ყუბანეიშვილი, ს. 210, 261, 

1324 

ყუბანეიშვილი, ს. (მასზე) 

549, 611 

შალიკაშვილი, დ.  1039                                         

შალუტაშვილი, ნ. 771 

შამანაძე, ნ. 382, 396, 999, 

1018, 1236 

შამელაშვილი,  რ. 367, 382, 

411, 520, 534, 535, 538, 582, 

587, 591, 635, 642, 961, 

1000, 1019, 1048, 1057, 

1062, 1067, 1092, 1093, 

1110, 1124, 1161-1163, 

1177, 1330, 1350, 1351 

შამილოვი, ა. (მასზე) 486 

შანიძე, ა. 935, 946 

შანიძე, ა. (მასზე) 2, 102, 149, 

283, 469, 474, 540, 551, 552, 

628, 633, 1076, 1094, 1167 

შანშიაშვილი, ს. (მასზე) 55 

შარაძე, გ. 1034 

შარაძე, გ. (მასზე) 415, 445 

შატბერაშვილი, გ. 800, 1213 

შევარდნაძე, ელ. 1138 

შევჩენკო, ტ.  (მასზე) 77 

შენგელაია, დ. (მასზე) 475 

შვანგირაძე, ნ. (მასზე) 991 

შიშმარიოვი, ვ. (მასზე) 115, 

367 

ჩავლეიშვილი, ალ. 382, 1001 

ჩანტლაძე, გ. 1248 

ჩარკვიანი, ქ. 1178 

ჩაჩიბაია, არჩ. 795,  

ჩერკასოვი, ა. (მასზე) 518 

ჩერქეზია, ო. (მასზე) 1259 

ჩიბიროვი, ლ. 591, 1112 

ჩიტაია, გ. 468 

ჩიქოვანი, ა. 8, 806 

ჩიქოვანი, მ. 159, 260, 565, 

824, 839, 895 

ჩიქოვანი, მ. (მასზე) 1109 

ჩიჯავაძე, ო. 495, 543 

ჩუბინაშვილი, გ. (მასზე) 595 

ჩუბინაშვილი, დ. (მასზე) 237 
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ჩუბინაშვილი, ნ. (მასზე) 664, 

1178 

ჩქორტუა, დ. (მასზე) 449 

ჩხაიძე, ს. 97, 859 

ჩხენკელი, კ. (მასზე) 393, 409 

ჩხიკვაძე, გრ. 167 

ჩხიკვიშვილი, დ. (მასზე) 645 

ცაგარელი, გ. (მასზე) 634 

ცაგარელი, ალ. (მასზე) 367 

ცაგურიშვილი, თ. 1280 

ცაიშვილი, ს. 164, 890, 896, 

1125 

ცაიშვილი, ს. (რედ.) 520, 1048 

ცანავა, აპ. 159, 184, 297, 879, 

966 

ცანავა, აპ. (მასზე) 362 

ცენტერაძე, დ. 1352 

ცენტერაძე, ნ. 1152, 1153 

ცერცვაძე, ილ. 851, 869 

ცისკარიშვილი, ლ. (მასზე) 

1133 

ციციშვილი, გ. 344, 934 

ციციშვილი, გ. (რედ.) 524, 

1051, 1053, 1058 

ციციშვილი, გ. (მასზე) 1027 

ცოტნიაშვილი, ა. 540, 1076, 

1126, 1127, 1351, 1353 

ცოტნიაშვილი, მ. 613 

ძინძიბაძე, ნ. 1255 

ძიძიგური, შ. 42, 110, 114, 815, 

857, 921, 998 

ძიძიგური, შ. (მასზე) 846, 997 

ძოწენიძე, ლ. 768 

წერეთელი, აკ. (მასზე) 48, 

257, 367 

წერეთელი, გ. (მასზე) 151 

წერეთელი, მ. 1077 

წკრიალაშვილი, ლ. 1078 

წულაძე, აპ. 724 

წულაძე, აპ. (მასზე) 1208 

წურწუმია, რ. 1268 

ჭავჭავაძე, ი. (მასზე) 257, 367, 

503, 791 

ჭელიძე, ა. (მასზე) 227 

ჭელიძე, გ. 630, 1165 

ჭელიძე, ვ. 1044        

ჭიჭინაძე, კ. 367 

ჭოჭუა, ა. (მასზე) 516, 521, 

527 

ჭურღულია, ო. 659, 660, 1166, 

1200, 1332 

ხამიცაშვილი, ქ. 1277 

ხარატიშვილი, გ. 773, 947 

ხახანაშვილი, ალ. (მასზე) 367 

ხელაძე, ლ. (მასზე) 412 

ხერხეულიძე, მ. 936 

ხერხეულიძე, შ. (მასზე) 957 

ხიდისთაველი-კალანდაძე, ს. 

(მასზე) 904, 905 
ხინთიბიძე, ა. 822, 908, 1226 

ხოშტარია, ედ. 481 

ხოძკო, ალ. (მასზე) 367 

ხუბულური, ლ. 1201, 1202 

ხუნდაძე. ს. (რედ.) 17 

ხუნდაძე. ს. (მასზე) 367 

ხუციშვილი, მ. 835 
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ჯავახიშვილი, გ. 1256 

ჯავახიშვილის ივ. (მასზე) 51, 

367, 457, 554, 704, 959 

ჯავახიშვილი, მ. (მასზე) 545, 

550, 1070, 1073, 1113, 1212, 

1317 

ჯავახიშვილი, ნ. 1286 

ჯავახიშვილი, ქ. 545, 1070, 

1113, 1212, 1215 

ჯანაშვილი, მ. (მასზე) 367, 

546 

ჯანელიძე, დ. 159, 948 

ჯაფარიძე, ან. (მასზე) 707, 

714 

ჯაფარიძე, ნ. 1069, 1261, 1361 

ჯაფარიძე, ს. 800, 1213 

ჯაფარიძე, ქ. (მასზე) 391 

ჯაფაროვი, მ. 666, 949, 1154 

ჯაყელი, მ. 269, 1179 

ჯაყელი, ნ. 1179 

ჯაყელი, ჯ. 524, 775, 1058, 

1333 

ჯაში, ერ. (მასზე) 447 

ჯაში, მ. 727 

ჯიბლაძე, გ. 552, 1094, 1167 

ჯიბლაძე, გ. (მასზე) 665, 1225 

ჯიოევი, ო. 230 

ჯიოევი, ხ. 1045 

ჯიქია, ს. 529, 555 

ჯიქია, ს. (მასზე) 733, 1220 

ჯობაძე, ვ. (მასზე) 1223 

ჯორბენაძე, ს. 1168  

ჯორბენაძე, ს. (მასზე) 554 

ჯორბენაძე, ც. 1140 

ჯუღაშვილი, ი. (მასზე) 679, 

706, 708 

ჰელიმიში, ხ. (მასზე) 1069 

 

Абрамишвили, А. З. 967 

Абрамишвили, А. З. (о нем) 

369 

Абрамишвили, Т. Я. 909 

Аджие, Дж. (о нем) 321, 655 

Азадовский, Л. В. (о нем) 574 

Азадовский, М. К. 13, 44, 807, 

825 

Азадовский, М. К. (о нем) 574 

Амиреджиби, К. 1169 

Андреев, Н. П. (о нем) 574 

Анкос, К. 488 

Арвеладзе, Б. Г. 40, 538, 659, 

1071, 1203 

Арсенишвили, Е. 968, 969 

Арутюнова, М. Г. 783 

Асатиани. В. С. 34 

Асланикашвили,  А. Ф. 154 

Ахметели, С. (о нем) 304, 487, 

751 

Баакашвили, В. 269, 950 

Бабаян, А. М. 465 

Бабаян, А. М. (о нем) 461 

Барамидзе, А. Г. 352 

Барамидзе, А. Г. (о нем) 143, 

345 

Бардавелизе, Дж. 539 

Басилая, Н. И. 897 
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Бгажба, А. (о нем) 1080 

Бгажба, Х. С. 784, 793 

Бегиашвили, Ф. 159, 840, 880 

Бекиришвили, И. 396, 1020 

Берулава, Х. 411, 1035 

Богомолов, И. 193, 269, 345, 

352, 916, 950, 1334 

Бокарев, Е. А. 142, 873, 951 

Болховитинов, Е. (о нем) 472 

Боровков, А. К. 44, 833 

Брискман, М. А. 44, 834 

Броссе, М. (о нем) 370 

Буачидзе, Т. 221, 230 

Вильчевски, О. Л. (ред.) 763 

Гаглоити, Ю. С. 573, 1079 

Гагулашвили, И. Ш. 785  

Гагулашвили, И. Ш. (о нем) 

1114  

Гадагатль, А. М. 1354 

Гадагатль, А. М. (о нем) 305, 

320 

Гвахария, А. 488, 582, 1095 

Гвахария, А. (ред.) 538, 1061, 

1064, 1067, 1071 

Гвелесиани, С. 771 

Гипиус, Е. В. 40 

Гиунашвили, Дж. (ред.) 593 

Глонти А. А. 56, 786, 831 

Глонти А. А. (о нем) 852 

Гогебашвили, Я. С. (о нем) 

266, 642, 799, 1171 

Голубева, О. Д. (о ней) 631, 

636 

Горбаневкий, М. (о нем) 727 

Гулиа, Д. И. (о нем) 443, 607 

Гухман, М. 12, 20 

Дешериев, Ю. Д. 142, 872 

Джакели, Дж. А. 777      

Джалалов,  Г. А. 781 

Джанашвили, Д. 1114 

Джанелидзе, Д. 132, 214 

Джапаридзе, К. (о нем) 751  

Джафаров, М. 635, 655, 1155 

Джинджихашвили, М. 659, 

1181, 1204 

Джугашвили, Я. (о нем) 696, 

702 

Джусоиты, Н. (о нем) 698 

Дзизигури, Ш. В. (ред.) 582, 

635, 1090, 1155, 1163, 1170, 

1182, 1183 

Дондуа, В. Д. 159, 1021 

Ерзинкян, Л. 635, 1182, 1183 

Зарян, Л. 635, 1183 

Зеленский, К. Л. 159, 970 

Зухба, С. А. (ред.) 607 

Зухба, С. Л. 983 

Иванишвили, Дж. 1216 

Илиадзе, М. 635, 642, 777, 

1170, 1171 

Имнаишвили, Д. С. 142, 910  

Казбеги А. М. (о нем) 777 

Какабадзе, З. 230 

Какабадзе, С. Н. 159, 882 

Картвелишвили, Е. 193, 917 

Карцивадзе, А. Ф. 230 
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Квачантирадзе Ф. (о ней) 1180 

Квирикашвили, В. 1180 

Кекелидзе, К. С. (о нем) 119, 

525 

Климов, Г. А. 142, 898, 952 

Конрад, Н. И. 159, 937, 1010 

Концнельсон, С. 12, 20 

Коридзе, Д. 159, 883 

Кузнецов, С. С. 34 

Кукба, Б. И.  607,  

Лебанидзе, Г. 1172 

Ленин, В. И. (о нем) 40 

Лермонтов, М. Ю. (о нем) 777 

Ломтадзе, Э. А. 142, 911 

Магид, С. 816 

Марр, А. 43, 762 

Марр, Н. Я. 36, 43, 56, 57, 79, 

201, 764, 765, 767, 808 

Марр, Н. Я. (о нем) 12, 19, 20, 

21, 24, 25, 41, 42, 80, 162, 

193, 198, 199, 202, 203, 204, 

229, 233, 270, 276, 605, 627, 

631, 636, 761, 762, 811. 817, 

830, 832, 841, 866, 916, 923, 

941, 942, 949, 950, 953, 968, 

969, 985, 1046, 1128 

Марр, С. М. 43 

Марр, Ю. Н. 45, 47, 190, 538, 

763, 1064 

Марр, Ю. Н. (о нем) 27, 30, 31, 

191, 760, 761, 1061, 1067, 

1071 

Мартиросян, А. А. 420 

Мачавариани, М. 698 

Мегрелидзе, К. Р. 230 

Мегрелидзе, К. Р. (о нем) 230, 

303, 697 

Мегрелидзе, М. К. 230 

Меписашвили, Р. (о нем) 284, 

294 

Мещанинов, И. И. (ред.) 205 

Мещанинов, И. И. 826 

Мещанинов, И. И. (о нем) 302 

Микагилов, К. 1059, 1060, 

1335 

Миминошвили. Р. 269, 345, 

352, 950 

Миндиашвили, М. 1184 

Мирианашвили, А. 1205 

Миханкова, В. А. 19, 36, 832, 

841 

Мичубани, Т. 1231 

Мишулинский, С. 230 

Мурадян, П. М. 269, 953 

Мурадян, П. М. (о нем) 258 

Николайшвили, Н. 97, 860 

Ногаидели, Дж. 466, 778 

Ногаидели, Дж. (о нем) 396, 

1020 

Орбели, И. А. 156, 405 

Орбели, И. А. (о нем) 206, 

406, 582, 635, 1082, 1084, 

1086, 1089, 1090, 1093, 

1095, 1096, 1098, 1116, 

1155, 1163, 1170, 1182, 

1183 
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Орбели, И. Я. (о нем) 228 

Орбели, Л. А. 783 

Орбели, Р. (о нем) 111 

Орбелиани, С. С. (о нем) 322 

Орджоникидзе, Ц. А. (ред.) 

783 

Петренко, П. Т. (о нем) 346, 

347, 349-351, 506, 507, 974 

Пирадов, Б. А. 784 

Пирадов, Б. А. (о нем) 464 

Полонский, Я. П. (о нем) 345 

Путуридзе, В. С. 758 

Руденко, Б. Г. 12, 20 

Руденко, М. Б. (о нем) 488 

Руставели, Шота (о нем) 36, 

44, 61, 97, 104, 143, 153, 

154, 159, 193, 198-204, 232, 

264, 265, 269, 271, 273-275, 

346, 367, 405, 461, 465, 507, 

759, 767, 823, 825, 833, 834, 

857, 860, 874-876, 878-884, 

888, 895, 899, 901, 903, 908, 

914, 916, 937-939, 995, 

1021, 1299 

Салакая, Ш. (о нем) 539, 607  

Саришвили, Т. С. 799, 1336 

Сеиранян, B. 582, 1096 

Семенов, Ю. И. 230 

Сихарулидзе. Кс. А. 345, 352 

Соколов, Ю. М. 13, 809 

Соколов, Ю. М. (о нем) 574 

Сослан, Давид (о нем) 272 

Сталин, И. В. 40 

Сундукян, Г. Н. (о нем) 463 

Сухотин, Я. (о нем) 702 

Схаплок,  Г. Ю. 792 

Табидзе, Г. (о нем) 421, 423, 

751  

Табуцадзе, С. 1097 

Тавхелидзе, Ал. (о нем) 698 

Такайшвили, Е. С. 41, 853 

Тлехас, Б. Г. 796 

Тодуа, М. (о нем) 362 

Толстой Л. Н. (о нем) 165 

Турнава, С. 1337 

Филин, Ф. П. 12, 20, 230 

Хакани, Н. 759 

Хананашвили, М. И. 783 

Харатишвили, Г. С. 1275 

Хашба, А. К. 43, 607, 762 

Цабаев, В. (о нем) 352 

Церетели, Г. В.  (о нем) 747, 

265 

Цицишвили,  Г. Ш. 345, 352, 

940 

Цотниашвили, А. 1356 

Чавчавадзе, И. (о нем) 268 

Чайкин, К. И. 538, 1061, 1064, 

1067, 1071 

Чибиров, Л. А. 573, 591, 656, 

1079, 1115 

Чикобава, А. С. 142 

Чиковани, М. Я. 21, 345, 352, 

539, 832 

Чиковани, М. Я. (о нем) 574, 

1097 



Читая, Г. С. 230 

Чичеров, В. И. 574 

Чочуа, А. М. 793 

Чочуа, А. М. (о нем) 607 

Чхаидзе, М. П. 12, 20, 582, 

786, 1098 

Шамилов, А. (о нем) 424, 489, 

490 

Шанидзе, А. Г. 491 

Шахнович, М. 21, 817 

Шиошвили, Т. 1357 

Шишмарев, В. Ф. 44, 823 

Эмсхеймер, Э. Ф. (о нем) 40 

Юзбашян, К. Н. 382, 1116 

Юзбашян, К. Н. (о нем) 206 

Gallis, A. 1217 

Garitte. G. 56, 866 

Lang, D. M. 900 

Marr, I. N. 924 

Marr, N. 956 

Marr, N. (about him) 208  

Serebryakov, S. B. 192, 912 

Tschenkeli, K. (about him) 401 

Tsereteli, M. 160, 886 



საზღაპროა ჩემი საქმე, მთელი ძალ-ღონე სხვისი შრომების გამოცემას მოვან-
დომე და არა მგონია ჩემსას ასეთივე პატრონი გამოუჩნდეს... ჩემს მიერ გა-
მოქვეყნებული ნიკო მარის, იური მარისა და სხვების ნაწერები დიდი შრომა 
და მრავალ უძილო ღამედ მიღირს... შრომებზე მუშაობისას გასამრჯელო ან 
სულ არ ამიღია, ან სულ უმნიშვნელო რაიმე მხვედრია წილად! მე არ გავურ-
ბოდი ასეთ საქმეებს და მათ პირნათლად ვასრულებდი... სხვების ნაწერებს 
რომ ვაქვეყნებდი, სხვისად აღარ ვთვლიდი, მათზე მეტს პასუხისმგებლობას 
ვგრძნობდი და რაც კი შემეძლო, კარგად ვაკეთებდი. არა მგონია, რომ ჩემ-
სას სხვა ასე მოეპყრას, მაგრამ თუ მე არ მომეცა ჩემი ნაწარმოებების გამოცე-
მის საშუალება, იქნება ზოგი რამ გამოქვეყნებულიდან და ზოგიც ჩემს მიერ 
შეგროვილ მართლაც ძვირფას მასალებიდან ვინმემ გამოაქვეყნოს... 

იოსებ მეგრელიძე 

Пока работающему Сосо, некогда с берским детерминативом(ме), тотему 
волку(гер), его потомку (ел), мегрелу по племени в потомстве(iе), грузину, в 
производстве крестъянину, а в будущем нашей смене, зрелому бойцу не только 
на научном фронте, мире надстроечном участнику в строительстве социализма с 
повержением классовых врагов в направлений к безклассовому обществу, с 
благодарностью  за чуткое внимание дарит сборник, усилий понять ученого 
мудреца, дарит Сосо, как ученику своему, пока верному, гурийский грузин, 
шотландец забытый. 

Н. Марр. 

1934. 14. 3. 

Ленинград. 

«Старейшина форума» Мегрелидзе И. В. – доктор филологических наук, 
профессор Тбилисского университета, заслуженный деятель науки Грузии, 
талантливый и крупный исследователь народной мудрости Грузии, создатель 
многочисленных фундаметальных трудов – автор 32 книг и более 600 работ и 
статей.  «Господин Мегрелидзе, – как отметил профессор Шалва Д. Инал-Ипа, – 
не только по возрасту, но и по заслугам патриарх кавказоведения». Он обогатил 
и украсил наш коллоквиум. 

VI международный коллоквиум  европейского общества кавказологов.  

Майкоп. 1992 г. 



„…იოსებ მეგრელიძე, თანამდგომელი და ერთგული ნიკო მარისა, მისი სი-
ცოცხლის ბოლო ხანებში და სიკვდილის შემდეგაც მისი პატივისმცემელი(ა) 
და დიდად მზრუნველი მარის დაუბეჭდავი ნაშრომების გამოქვეყნები-
სათვის“. 

ა. შანიძე 

ძვირფასო ძმაო იოსებ,

თქვენ მიერ გამოგზავნილი წიგნი „რუსთაველი და ფოლკლორი“ მივიღე და 
დიდი ინტერესით წავიკითხე და მეორედაც წავიკითხავ რა მდიდარი მასა-
ლა და რა სწორი მიდგომა საკითხისადმი! სრულებით ვიზიარებ თქვენს 
აზრს რუსთაველისა და ფოლკლორის ურთიერთობის შესახებ... 

თქვენი პატივისმცემელი ვ. ნოზაძე

24. VII. 60. პარიზი.

ბ-ნო იოსებ,

გამოუთქმელი მადლობა „ვეფხისტყაოსნისათვის“. დიდად ვაფასებ ჩემი სიყ-
რმის ამხანაგის და მეგობარის ნიკო მარის ღირსეული შეგირდის ჩემდამი ყუ-
რადღებას... გისურვებ წარმატებას დიდოური ენის გამოკვლევაში, დარწმუნე-
ბული ვარ, დიდ შედეგებს მიაღწევ... 

ექვთიმე თაყაიშვილი

ჩვენს გულში თქვენ მუდმივი ადგილი გაქვთ და მისი შეცვლა არავის შეუძ-
ლიან... იქნებ ერთხელ მაინც გაგვიღიმოს ბედმა და ისე არ მოვკვდეთ, რომ 
პირადად არ გნახოთ. 

ნინო სალია 

1964 წ. 

ჩვენ ვიცით, თქვენისთანა დამფასებლებიც გვყავს, ეს გვამხნევებს და ძალას 
გვმატებს. 

კალე სალია 

22. I. 1965.



ფოტოარქივი 

Photo Archive
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სურ. 1. ნ. შვანგირაძე, გ. მეგრელიძე, ი. მეგრელიძე 

სურ.  2. შ. მეგრელიძე, ი. მეგრელიძე, ტ. მეგრელიძე, კ. მეგრელიძე 



სურ. 3. პირველ ქართველ ასპირანტთა ჯგუფი ლენინგრადში, 1932 წ. 

პირველ რიგში: ი. მეგრელიძე, ს. ჟღენტი 

მეორე რიგში: გ. ხარატიშვილი, ა. ცხაკაია, მ. ხუბუა, გ. წერეთელი, 

 შ. ძიძიგური; მესამე რიგში: გ. ხაჯალია, ი. ვეკუა, ვ. კუპრაძე, ს. ჯიქია, 

ა. რუხაძე, დ. დოლიძე 

სურ. 4. ალ. ღლონტი, მ. ჩხენკელი, ი. მეგრელიძე, მ. ჩიქოვანი 
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სურ. 6. მარცხნიდან მარჯვნივ: შ. ძიძიგური ს, ჯიქია, ვ. ცინცაძე,  

ი. მეგრელიძე, ევ. ხარაძე, ს. მარი 

 ზის ი. მარი 

სურ. 7. ი. მეგრელიძე და გ. ტაბიძე 



სურ. 8. ი. მეგრელიძე და აკ. შანიძე 

სურ. 9. ი. მეგრელიძე, შ. დადიანი, ნ. შვანგირაძე 



სურ. 10. ლ. ლომთათიძე, ლ. გუდიაშვილი, ი. მეგრელიძე, პ. წერეთელი 

სურ. 11.  მარჯვნიდან: რუთ ნოიკომი, ი. მეგრელიძე, იოლანტა მარშელი, 

ლულუ ჩხენკელი 
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სურ. 12. ი. მეგრელიძე, რ. გამზატოვი, ირ. აბაშიძე 

 

 
 

სურ. 13.  მარცხნიდან მარჯვნივ: ნ. ლომოური, ი. მეგრელიძე,  

დ. ჯაფარიძე,  გ. ძოწენიძე 
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სურ. 14. ავ. ზურაბიშვილი და ი. მეგრელიძე 

 

 

 
 

სურ. 15. ი. მეგრელიძე და რ. თაბუკაშვილი 
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