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აფხაზი უმცირესობის ისტორია და
კულტურა საქართველოში

ისტორიულ წყაროებში I-II საუკუნეებიდან დასავლეთ საქართველოს
შავი ზღვის სანაპიროზე მოიხსენიებიან აფსილები და აბაზგები,
რომლებსაც მკვლევართა ნაწილი სამხრეთკავკასიურ (ქართველურ),
ნაწილი კი ჩრდილოკავკასიურ, ადიღურ ტომებად მიიჩნევს.
აფხაზურენოვანი
მოსახლეობის
უმეტესობა,
ტრადიციულად,
აფხაზეთში ცხოვრობდა. მათი ნაწილი ქრისტიანია, ნაწილი კი –
მუსლიმანი. აფხაზურს აფხაზეთის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ენის
სტატუსი აქვს და 1990-იანი წლების კონფლიქტამდე აფხაზეთის
სკოლებში, უნივერსიტეტებსა და მედიაში აფხაზური ფართოდ
გამოიყენებოდა. აფხაზური იბერიულ–კავკასიურ ენათა ოჯახს
მიეკუთვნება და სამწერლობოდ „კირილიცას“ იყენებს.

გამოჩენილი აფხაზები მოღვაწეები საქართველოში:
•

დიმიტრი გულია (1874-1960), სამსონ ჭანბა (1886-1937), ბაგრატ
შინკუბა

(1917-2004)

და

გიორგი

შერვაშიძე

(1846-1918)

–

მწერლები;
•

ადგურ ძიძარია (1953)

და კონსტანტინე ლაკერბაი (1889-1918)

– მხატვრები;
•

რაჟდენ გუმბა (1926-2007) – კომპოზიტორი;

•

ლორიკ მარშანია (1932-2010) – პოლიტიკოსი, საქართველოს
აგრარულ

მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ცნობილი

საზოგადო მოღვაწე, რომელმაც ცხოვრებისა და მოღვაწეობის
უდიდესი ნაწილი აფხაზებსა და ქართველებს შორის ერთობასა
და ურთიერთგაგებას მიუძღვნა;
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•

ზურაბ ანჩაბაძე (1920-1984), ისტორიკოსი, აფხაზეთის სახელ
მწიფო უნივერსიტეტის პირველი რექტორი და მისი ვაჟიშვილი
გიორგი ანჩაბაძე (1949), ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი;

•

ნელი ეშბა (1928-2015) – პირველი აფხაზური პროფესიული
თეატრის ხელმძღვანელი სოხუმში (აფხაზურად – აყუა);

•

გიორგი ძიძარია (1914-1988) – ისტორიკოსი, იდგა აფხაზური
ისტორიული მეცნიერების ფორმირების სათავეში;

•

ხიბლა გერზმავა (1970) – საოპერო მომღერალი, ცნობილი
სოპრანო;

•
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ლიდია ჭკადუა (1930) – ენათმეცნიერი, კავკასიოლოგი.

F9cef fbqfhfn` f0jehs[b>
frekmnehtb ^sh0n`skf f7ys

F0jehs[n` [sq[sh0f6`f h=s 1-2 fi`sis6`cf byfhrys
Fvhf0fi`fhfn` ^sh0n`skf Fvisy Tb6`f f9if]`f f7ys bfh,jeg
f9cbkffb> f,fpuffb> f0qff8w`f hs[`0fr Ff[sq Rfdrfpn` (6fh0dtkn`)>
f[`0fr Y[sq Rfdrfp> flsumn`b ;`kfh ]`f bhs9[mfojbn. F9cef
,spi`fkf bw`f;`j htb]fhf8sr> biqfce fkf> F9cys by[jy. Eh0
hs[`0fr 6mshcbfyw`jeg> hs[`0fr 9cskvfyw`jeg. F9ci`f> F9cys
fqfrshflumsk f7ys> f]`sy06fhhf f,spi`f fcnfnec fvjeg> 1$$% n`b
fb=fuskfhf 7fkffyof> F9cys firjk6`tb> feybdthcbntnb> fvtlbtb
h7ys f9ci`f byfh0,ffys f[fh[`fhf fvfy. F9ci`f B,thbfn`
Rfdrfpn` f,spi`f6`f bhs[`0freg> hsw]fhfkf “Rbhbkbwf“ f[fh[`fhf
fvjeg.

Tbwlshe f9ceff:

•

Lshvbn U`kbf (1#@4-1$!%)> fi`7`s88s

•

Cfvcjy Zfy,f (1##!-1$3@)> fi`7`s88s

•

<fuhfn Imsy6`,f (1$1@-2%%4)> fi`7`s88s

•

Umfhum Ithdfibot (1#4!-1$1#)> fi`7`s88s

•

Flu`h Obofhbf (1$53)> fcf[mf0s[8s Rfycnfynby Kfrth,f
(1##$-1$1#) fcf[mf0s[8s

•

Hf;lty U`sy,f (1$2!-2%%@)> frjvgjpbnjh
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•

Kjhbr
Vfhimfybf
(1$32-2%1%)>
fgjkbnbr>
feff;`kfhhfn` vfqpe8s> eb b9c0fpffhf ptums
f6sh0w`tb hfrhtb> htbkb,frffhtb bfprsy

•

Pehf,
Fyxf,fot
(1$2%-1$#4)>
f0jehs[0qff8s>
F9cys
f]`sy06fhhfn` feybdthcbntn hf9[mfn`b fhtrnjh> eb bzrey
Umfhum Fyxf,fot (1$4$)> f0jehs[ f0qffhf fljrnjh> fghjatccjh

•

Ytkb Ti,f (1$2#-2%15)> hf9[mfn`b fghjatcbfyfkn`
fyfg[uf8s> fht;bccth> F7`f

•

Umfhum Obofhbf (1$14-1$##)> f0jehs[0qff8s> F9cys f0jehs[n`
f0qffhflshhf fb6`shi`fhf lf[fuskfy

•

{ms,kf Uthpvfdf (1$@%)> fjgthfn` fi`f]`f8s

•

Kblbf Zrflef (1$3%)> f,spi`flsh8s>Rfdrfpjkju.

tbwlshe
f9ceffb-

fntfnh

History and culture of the
Abkhazian minority in Georgia

Historical records from the first and second centuries AD mention the
Apsilae and Abasgoi tribes on the Black Sea littoral of present-day Georgia.
Some researchers consider that they originated from South-Caucasian
(Kartvelian) tribes, but others believe that they came from NorthCaucasian Adyghe tribes. The majority of Abkhazian-speaking people have
traditionally lived in Abkhazia. Some Abkhazians are Christians, others are
Muslims. Abkhazian has state-language status within Abkhazia, and until
the conflict in the 1990s, Abkhazian had been widely used at schools,
universities and in the media in Abkhazia. Their language belongs to the
Ibero-Caucasian family of languages and employs the Cyrillic script.

Famous Abkhazians:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Dimitri Gulia (1874-1960), Samson Chanba (1886-1937), Bagrat
Shinkuba (1917-2004) and Giorgi Sharvashidze (1846-1918), writers;
Adgur Dzidzaria (b.1953) and Constantine Lakerbaia (1889-1918),
painters;
Razhden Gumba (1926-2007), composer;
Lorik Marshania (1932-2010), politician, academic of the Georgian
Academy of Agrarian Sciences, famous Georgian public figure
who devoted much of his life and work to the unity and mutual
understanding of the Abkhazians and Georgians;
Zurab Anchabadze (1920-1984), historian, the first rector of the State
University of Abkhazia and his son George Anchabadze (b.1949),
Doctor of Historical Sciences, professor;
Nelli Eshba (1928-2015), first director of the Abkhazian Professional
Theatre in Sokhumi-Aqwa;
Giorgi Dzidzaria (1914-1988), historian, founder of the Abkhazian
history studies;
Khibla Gerzmava (b.1970), opera singer, famous soprano;
Lydia Chkadua (b.1930), linguist, Caucasiologist.
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თბილისი |
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^fh0 | Tbilisi

აფხაზური პავილიონი, გიორგი ჩიტაიას სახელობის საქართველოს ეროვნული
ეთნოგრაფიულ მუზეუმი, კუს ტბის ასახვევი. საქართველოს ეთნოგრაფიულ მუ
ზეუმში, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებთან ერთად აფხაზური პავილიონია
გახსნილი. მათ შორის აღსანიშნავია ტადიციული ხის საცხოვრებელი სახლი
კვასკ
 ა. | F9cef gfdbkbjy> Umfhum Xbnfbf b[mso p[e f6sh0ef fvbkf0n`

ftnybrfn` ftnyjuhfabfn` fveptb> “Frmbn` fo0fxs“ f[m f[eyfh0f.
^sh0n`skf ftnyjuhfabfn` fveptb> ^sh0n`skf tbetb9isv frefrm6`f
bhskfys f9cef fgfdbkbjy ffhneg. Bfhf e,fc bfpu`f0fn`eg ef7f
bhuskjeg fv=s bfk[e “fr`fc6mf“. | Abkhazian pavilion, Giorgi Chitaia

Ethnographic Open Air Museum. An Abkhazian pavilion has been opened at the
Ethnographic Museum along with some other ethnographic zones of Georgia. Among
them, one can find a traditional Abkhazian dwelling house from Kvaska.

2

(1874-1960) ძეგლი. |
Ujhufcfkb bv8f !> f9cef fi`7`s88s Lshvbn U`kbf (1#@4-1$!%) b,f7f |
გორგასლის ქუჩა #6, აფხაზი მწერლის დიმიტრი გულიას

6 Gorgasali St. Monument to Abkhazian writer, Dimitri Gulia (1874-1960).
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Fhtubjyfkn` vf fbqfhf6`f h,spi`f6`f

რეგიონული ან უმცირესობათა ენების

Tdhjgfn` f[fhnbf Tdhjgfn` fbkfrhf

ევროპული ქარტია წარმოადგენს

frjydtywbf bffyfh9ijbn> eb

ევროპის საბჭოს კონვენციას, რომელიც

bfw[hffetbn fbqfhf6`f h,spi`f6`f

ხელს უწყობს იმ უმცირესობათა ენების

hs[mxfhf> bp,fypfh eh0 hqfckf h[fn`s

დაცვას, რომლებზეც ტრადიციულად

,spi`fkf bw`f;`jbn fn`skf f7ys.Fhb

საუბრობენ ქვეყანაში.

f,spi`f fv8f6`qfufc b7je Tdhjgfn`

რეგიონული ან უმცირესობათა

f[fhnbfkf bfp9[mfu`f0je fw[shffhtb>

ენების ევროპული ქარტიისა და

fecv8f9ufn`6`tb hjeg f9cef

ევროპის საბჭოზე დამატებითი

,spi`fps> eb fyfuofhf ^sh0n`skf

ინფორმაციისათვის გთხოვთ, ეწვიოთ

bf0f[eg:

ჩვენს ვებგვერდებს:

coe.int/minlang

coe.int/minlang

coe.int

coe.int

coe.ge

coe.ge

Tdhjgfn` fbkfrhf fef8s bpby6`f hps b7je
fb=rffhf6`f hf9[mfuskf8eg frjynbytyn
f7ys. Eb 4@ n`skf fkf[`eg> eh0 h7ysn`
2#n`skf Tdhjgfn` fbkfrhf fkf[`skfw`f
hjeg. Tdhjgfn` fbkfrhf bfkf[`e ptums
hyfgs fqfhs8bn fef8s bpby f[mxfhf
Tdhjgfn` frjydtywbf -fb6`if]f0hf> eb
bv8f9yfujbn> fef8s bpbyb>fltvjrhfnbtb>
f97fhtb f[mxfhf. Bfkf[`e fn`skf6`f h=s
fef8s bpby f[mxfhfp frjydtywbf isyfhuoj
bf[skf9ietbn Tdhjgfn` feco,sh0f.

ევროპის საბჭო არის ადამიანის უფლებათა
მოწინავე ორგანიზაცია კონტინენტზე. იგი 47
წევრი სახელმწიფოსაგან შედგება, რომელთაგან
28 ევროპის კავშირის წევრიცაა. ევროპის საბჭოს
ყველა წევრმა სახელმწიფომ ხელი მოაწერა
ადამიანის უფლებათა
ევროპულ კონვენციას – ხელშეკრულებას,
რომელიც გამიზნულია ადამიანის უფლებების,
დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დასაცავად.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო
ზედამხედველობს კონვენციის შესრულებას წევრ
სახელმწიფოებში.
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