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ოსი უმცირესობის ისტორია

და

კულტურა საქართველოში

საქართველოში

ოსების

კომპაქტურ

დასახლებას

მეცნიერთა

ნაწილი მე-3-4 საუკუნეებს, ნაწილი კი მე-13-14, ან მე-17-18
საუკუნეებს

უკავშირებს.

აღმოსავლეთ
და

საქართველოში

თბილისში)

არიან.

დღესდღეობით

ოსური

ჩრდილოირანულ

ცხოვრობენ
განეკუთვნება
ჯგუფს

და

(შიდა
და

ოსები

ძირითადად

ქართლში,

უმთავრესად

ინდოევროპულ

კახეთსა

ქრისტიანები
ენათა

სამწერლობოდ

ოჯახის

„კირილიცას“

იყენებს. ოსური ენა საქართველოში 1820 წლიდან ისწავლება.
დღესდღეობით

ოსური

საქართველოს

ხელისუფლების

მიერ

კონტროლირებად ტერიტორიაზე არსებულ 6 სკოლაში ისწავლება.
დროდადრო ოსურად ქვეყნდება პუბლიკაციები და წიგნები. ამ
ენაზე მოსაუბრეებმა შექმნეს მრავალი ფოლკლორული ანსამბლი
და შემოქმედებითი ჯგუფი.
საქართველოს ოსი მოღვაწეები:
•

იოანე

იალღუზიძე-გაბარაევი

(1770-1830)

–

ქართული

გრაფიკის საფუძველზე შექმნა ოსური ანბანი;
•

ვასილ აბაევი (1900-2001) – აკადემიკოსი, ენათმეცნიერი,
ლექსიკოგრაფი, ფოლკლორისტი და ეთნოგრაფი;

•

ნაფი ჯუსოითი (1925) – აკადემიკოსი, გიორგი ძუგაევი (19111982), გიორგი ბესთაუთი (1932-1978), რევაზ ასაევი (19232007) –

•

და სხვა პოეტები და მთარგმნელები;

ოთარ ჯიოევი (1928-1999) – ფილოსოფიის მეცნიერებათა
დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრკორესპონდენტი;

•

მახარბეგ თუღანოვი (1881-1952) – სახალხო მხატვარი;
5

•

ბორის გალაევი (1889-1976) – კომპოზიტორი, დირიჟორი,
მუსიკათმცოდნე, საქართველოს დამსახურებული ხელოვანი;

•

ფელიქს

ალბოროვი

(1935-2005)

–

კომპოზიტორი

და

რეჟისორი;
•

ქრისტეფორე ჯიოევი (1873-1935) – სასულიერო პირი;

•

ლერი ხაბელოვი (1964), ზაურ კალოევი (1931-1997), ვლა
დიმერ გუცაევი (1952) – და სხვა სპორტსმენები.
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Ирæтты къаддæр хайы истори
æмæ культурæ Гуырдзыстоны

Гуырдзыстоны ирæтты компактон цæрæнуат зонадон кусджыты
иу хай 3-4 æнустыл, иннæ хай та 13-14 æмæ 17-18 æнустыл
нымайы. Абоны онг ирæттæ сæйрагæйдæр Скæсæн Гуырдзыстоны
(Шида Картлийы, Къахеты æмæ Тбилисы) цæрынц æмæ фылдæрæй
чырыстæттæ сты. Ирон индоевропæйаг æвзæгты хæдзары
цæгатирайнаг къордмæ хауы æмæ фыссынæн «Кириллицæйы»
пайда кæны. Иронау Гуырдзыстоны 1820 азæй ахуыр кæнынц. Абон
иронау Гуырдзыстоны хицауады контролгонд территорийыл уæвæг
6 скъолæйы ахуыр кæнынц. Рæстæгæй-рæстæгмæ ирон æвзагыл
мыхуыргонд цæуы публикацитæ æмæ чингуытæ. Ацы æвзагыл
дзурджытæ скодтой бирæ фольклорон ансамбль æмæ сфæлдыстадон
къорды.

Гуырдзыстоны ирон зонадон кусджытæ:
•

Ялгъузидзе-Гæбæраты Иуане (1770-1830) – гуырдзиаг графи
кæйы бындурыл скодта ирон алфавит;

•

Абайты Уасил (1900-2001) – академик, лингвист, лексикограф,
фольклорист æмæ этнограф;

•

Джусойты Нафи (1925) – академик, Дзугаты Георги   (1911-1982),
Бестауты Гиуæрги (1932-1978), Асаты Реуаз (1923-2007), æмæ
æндæр поэттæ æмæ тæлмацгæнджытæ;

•

Джиоты Отар (1928-1999) – философийы зонæдты доктор,
Гуырдзыстоны зонæдты академийы уæнг-корреспондент;
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•

Тугъанты Махарбег   (1881-1952) – адæмон нывгæнæг;

•

Галаты Барис (1889-1976) – композитор, дирижер, музыкæзонæг,
Гуырдзыстоны сгуыхт аивадон кусæг;

•

Алборты Феликс (1935-2005) – композитор æмæ режисер;

•

Джиоты Христафор (1873-1935) – удварнон гоймаг;

•

Хабелаты Лери (1964), Къалоты Заур (1931-1997), Гуцаты
Владимир (1952) – æмæ æндæр   спортсментæ.  

History and culture of the Ossetian
minority in Georgia

Some scholars claim that a compact settlement of Ossetians was established in the
third and fourth centuries, whereas others argue that it happened in the thirteenth
and fourteenth, or in the seventeenth and eighteenth centuries. At present, the
majority of Georgian Ossetians live in the Shida Kartli and Kakheti regions, as well
as in Tbilisi. The Ossetians are mostly Christians and speak Ossetian, which belongs
to the North-Iranian group of the Indo-European family of languages and uses the
Cyrillic script. Ossetian has been taught in Georgia since 1820. Today, Ossetian is
taught in six schools in the territory controlled by the Georgian authorities. Different publications and books are printed in Ossetian, and many folklore ensembles
and artistic groupings use Ossetian.
Eminent Ossetians of Georgia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ioane Ialghuzidze Gabaraev (1770-1830), created the Ossetian alphabet on
the basis of the Georgian graph;
Vasil Abaev (1899 or 1900-2001), academician, linguist, lexicographer, folklorist and ethnographer;
Nafi Jusoiti (b.1925) academician,  Giorgi Dzugaev (1911-1982), Giorgi Bestauti (1932-1978) and Revaz Asaev (1923-2007), poets and translators;
Otar Jioev (1928-1999), doctor of philosophy, correspondent member of the
Georgian Academy of Sciences;
Makharbeg Tughanov (1881-1952), painter;
Boris Galaev (1889-1976), composer, conductor, music historian; honoured
artist of Georgia;
Felix Alborov (1935-2005), composer and film director;
Christephor Jioev (1873-1935), clergyman;
Leri Khabelov (b.1964), Zaur Kaloyev (1931-1997) and Vladimir Gutsayev
(b.1952), sportsmen.
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თბილისი | Тбилис | Tbilisi
1

კოსტა ხეთაგუროვის ძეგლი, კოსტა ხეთაგუროვის ქუჩა. 2007 წლის 28 ოქტომბერს
დაიდგა გამოჩენილი ოსი პოეტის კოსტა ხეთაგუროვის (1859-1906) ბიუსტი, რომლის
იდეის ავტორია ა(ა)იპ „კავკასიური მოზაიკა“, ხოლო მოქანდაკე – მერაბ გაგლოევი.
აღსანიშნავია, რომ კოსტას სახელობის დღესასწაული „კოსტაობა“ ყოველწლიურად
აღინიშნება 15 ოქტომბერს. | Хетæгкаты Къостайы цырт, Хетæгкаты Къостайы уынг.

2007 азы 28 октябры æвæрд æрцыд зынгæ ирон поэты Хетæгкаты Къостайы (18591906) бюст, кæцыйы идеæйы автор у æнæхицауадон организаци «Кавказаг Мозайкæ»,

фæлæ скульптор та Гаглойты Мераб у. Фæнысан кæнын хъæуы уый дæр, цæмæй
Къостайы номыл бæрæгбоны «Къостаоба» æрвылаз нысан кæнынц 15-æм октябры. |
Monument to Kosta Khetagurov (1859-1906), Kosta Khetagurov St. A bust of famous
Ossetian poet, Kosta Khetagurov, was erected on 28 October 2007. The monument was
designed by Ossetian sculptor, Merab Gagloev; the idea of erecting the monument belongs to N(N)LE “Caucasian Mosaic”. It should be noted that the “Kostaoba” celebration,
which takes place annually on 15 October is named after him.
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2

ოსური პავილიონი, გიორგი ჩიტაიას სახელობის საქართველოს ეროვნული მუზე
უმი, კუს ტბის ასახვევი. საქართველოს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში წარმოდგენილია
ოსური სახლი. Ирон павильен, Георги Читъайы номыл Гуырдзыстоны национ

музей, Къустъбайы фæзилæны. Гуырдзыстоны этнографион музейы æвдыст цæуы
ирон хæдзар. | Ossetian pavilion, Giorgi Chitaia Ethnographic Open Air Museum. An
Ossetian pavilion, presenting the Ossetian traditional house, has been opened at the Ethnographic Museum along with some other ethnographic zones of Georgia.
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კახეთის რეგიონი

| Къахеты регион

| Kakheti region

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
Лагодехы муниципалитет
Lagodekhi district
სოფელი არეშფერანი | Арешпераны
хъæу | Areshperani
1

კოსტა ხეთაგუროვის ძეგლი, სოფელი არეშფერანი. 2005 წლის ოქტომბერში დაიდგა
გამოჩენილი ოსი პოეტის კოსტა ხეთაგუროვის (1859-1906) ძეგლი, რომლის იდეის
ავტორები არიან ნაირა ბეპიევი და ნინო პოპიაშვილი, ხოლო მოქანდაკე მერაბ
გაგლოევია. აღსანიშნავია, რომ კოსტას სახელობის დღესასწაული „კოსტაობა“
ყოველწლიურად აღინიშნება 15 ოქტომბერს. | Хетæгкаты Къостайы цырт,

Арешпераны хъæуы. 2005 азы октябры æвæрд æрцыд зынгæ ирон поэты Хетæгкаты
Къостайы (1859-1906) цырт, кæцыйы идеæйы автортæ сты Беппиты Наирæ æмæ
Попиашвили Нино, фæлæ скульптор та Гаглойты Мераб у. Фæнысан кæнын хъæуы уый
дæр, цæмæй Хетæгкаты Къостайы номыл бæрæгбоны «Къостаоба» æрвылаз нысан
кæнынц 15-æм октябры. | Monument to Kosta Khetagurov (1859-1906). In October
2005, a monument to famous Ossetian poet, Kosta Khetagurov, was erected in Areshperani. The monument was designed by Ossetian sculptor, Merab Gagloev, and the idea of
erecting the monument belongs to Naira Bepieva and Nino Popiashvili.   The “Kostaoba”
celebration, which takes place annually on 15 October is named after him.
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Регионалон кæнæ этносты къаддæрдæр
хæйтты æвзæгты Европæйаг Харти
æвдисы Европæйы Советы Конвенцийы, кæцы
æххуыс кæны уыцы этносты къаддæрдæр
хæйтты æвзæгты хъахъхъæнынæн, кæцытыл
традиционæй ныхас кæнынц бæстæйы
мидæг. Лæвæрд æвзаджы иртасæн амалмæ
хауы æвзæгты Европæйаг Хартимæ гæсгæйæ
æнцонвадат скæнын уыцы мадзæлтты, кæцыйæ
спайдакæнындæр Гуырдзыстон хъавы ироны
‘рдæм:v

რეგიონული ან უმცირესობათა ენების

coe.int/minlang
coe.int
coe.ge

coe.int/minlang
coe.int
coe.ge

Европæйы Совет у адæймаджы барты раздзог
организаци континентыл. Йе сконды ис 47
уæнг – паддзахад кæцытæй 28 Европæйы
Цæдисы уæнг у. Европæйы Советы алкæцы
уæнг-паддзахад йæ къух æрфыста адæймаджы
барты Европæйаг конвенцийыл – бардзырдыл,
кæцыйы нысан у адæймаджы барты,
демократийы æмæ закъоны уæлдæрады
хъахъхъæнын. Адæймаджы барты Европæйаг
тæрхондон йæ цæст дары конвенцийы сыххæст
кæныныл уæнг-паддзахæдты.

ევროპული ქარტია წარმოადგენს ევროპის
საბჭოს კონვენციას, რომელიც ხელს უწყობს
იმ უმცირესობათა ენების დაცვას, რომლებზეც
ტრადიციულად საუბრობენ ქვეყანაში.
რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ევროპული
ქარტიისა და ევროპის საბჭოზე დამატებითი
ინფორმაციისათვის გთხოვთ, ეწვიოთ ჩვენს
ვებგვერდებს:

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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