
აკადემიკოს როინ მეტრეველი 

2017 წელი 

ბროშურა 

  „მეგობრობა გზად და ხიდად“ (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია, თბილისი, 45 გვ.). 

ნარკვევი ეძღვნება ქართველი მეცნიერებისა და საზოგადო მოღვაწეების, 

აკადემიკოსების მარიამ ლორთქიფანიძისა და ოთარ ჯაფარიძის ცხოვრებასა და 

მოღვაწეობას. 

სტატიები 

1) „მზე დედაა ჩემი“ (ჟ. „ოლე“, #1,  თბილისი, 9-11). 

       ეძღვნება რეზო ადამიას მოთხრობის - „მზე“ - განხილვას. სტატიაში მოთხრობა 

წარმოჩენილია და გარჩეული ისტორიულ ასპექტში; ხაზგასმულია, რომ ესაა 

მნიშვნელოვანი ფილოსოფიური ნაწარმოები. 

2) „ღალატი“ (ჟ. „ათინათი“, #1 (23), თბილისი, 211-218). 

 მოცემულია XIX საუკუნის ქართველი პოეტის, დრამატურგის, პუბლიცისტისა 

და ისტორიკოსის ალექსანდრე  ორბელიანის (1802-1869 წწ.) მოგონება „მამაჩემისგან 

ღალატი „მეფის ირაკლისა“-ს შეფასება. ხაზგასმულია ერთგულებისა და ღალატის 

მომენტები ერეკლე II-ის მეფობის დროს (კრწანისის ბრძოლა). 

3) „ინტერვიუ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-

პრეზიდენტ როინ მეტრეველთან“ („აკადემიის უწყებები“, #2, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია,  1-10). 

4) „Tskinvali Region is not Alania: Regional Problems in Tskinvali“ - „ცხინვალის 

რეგიონი არ არის ალანია: რეგიონული პრობლემები ცხინვალში“ („Georgia to day“ - 

„საქართველო დღეს“,  მარტი, ინგლისურ ენაზე,  319-333). 

5) „რის ალანია, რა ალანია, ცხინვალი შიდა ქართლია! - ზოგი რამ ცხინვალის  

რეგიონის შესახებ“ (გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“,  10 თებერვალი, #31-32, 2-3). 

6) „Culture of Rustaveli Era“ – „კულტურა რუსთაველის ეპოქაში“  („The Knight in 

the Panther’s Skin a masterplece in World Literature“ – „ვეფხისტყაოსანი“ მსოფლიო 

ლიტერატურის შედევრი“, Nova Science Publishers,  45-54, ინგლისურ ენაზე). 

7) „ჯვაროსნული ლაშქრობები და საქართველოს სამეფო“ (ჟ. „ჯვაროსანი“ – 

„Crusader“,   რფ, 63-80, ინგლისურ ენაზე). 

8) „ფიქრები ისტორიაზე“ (ჟ. „მერმისი“, #1, ქუთაისი, 81-95; ჟ. „ათინათი“, #2,  

გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 228-234). 



9) „ბედი ლევილის მამულისა“ (საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერე-

ბათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი VII, გამომცემლობა „ქართული 

უნივერსიტეტი“, თბილისი,  6-10). 

10) „ორი დიდი ვახტანგი. ეპისტოლარული ურთიერთობიდან“ (გაზ. 

„ლიტერატურული საქართველო“,  9 ივნისი, #22, 4-5). 

წერილი ორი დიდი მოღვაწის, დიდი მეცნიერის ვახტანგ ბერიძისა და ვახტანგ 

ჯობაძის  გახსენებას ეძღვნება. მათ პარალელურად მოგონებას მხოლოდ სახელების 

(ვახტანგი) ერთობა არ განაპირობებს. ორივე მათგანი ერთ დიდ საქმეს - ქართული 

ხელოვნების, მისი ისტორიის შესწავლას ემსახურებოდა. 

11) ჰუმანიტარული (საზოგადოებრივი) მეცნიერებანი საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში“ (თანაავტორი, პროფ. გ. არახამია; ჟ. „მაცნეს 

ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია“, #1, 

თბილისი, 5-23). 

12) „დავით-გარეჯა საქართველოს ისტორიის, კულტურისა და ეკლესიის 

განუყოფელი ნაწილია“ (თანაავტორები: მ. ლორთქიფანიძე, ნ. ხაზარაძე, ზ. ალექსიძე, 

დ. მუსხელიშვილი, გ. ლორთქიფანიძე; ჟ. „მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის,  

ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია“, #1, თბილისი, 124-129; გაზ. 

„საქართველოს რესპუბლიკა“,  14 ივნისი, #118, 6-7). 

13) „ამაგდარი მეცნიერი და მოღვაწე. 95 წელი მარიამ ლორთქიფანიძის 

დაბადებიდან“ (ჟ. „მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის,  ეთნოლოგიისა და ხელოვნების 

ისტორიის სერია“, #1, თბილისი, 179-185). 

14) „ცხოვრება და ღვაწლი სახელოვანი მეცნიერისა - შოთა მესხია“ (თანაავტორი 

ზ. პაპასქირი; „შოთა მესხია. 100“, თსუ-ის შრომები, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, თბილისი, 11-15). 

15) „ხელოვნების ენით ამეტყველებული წარსული. ისტორია ზურაბ წერეთლის 

თვალით“ (მწერალთა, ხელოვანთა და მეცნიერთა ეროვნული აკადემიის გაზეთი 

„უქიმერიონი“,# 7-8, თბილისი, 2-6). 

16) „History spoken in Art Zurab Tserertelis artiatu vision of histori“ - „ისტორია ზურაბ 

წერეთლის თვალით“ (გაზ. „Georgia today“, 15-18.09, ინგლისურ ენაზე). 

17) „История глазами Зураба Церетели“ (ж. „Русский клуб“, # 9, თბილისი, 6-4). 

გაშუქებულია ზურაბ წერეთლის დამოკიდებულება საქართველოს წარსული-

სადმი, ზოგადად ისტორიზმის პრინციპებისადმი მის შემოქმედებაში. 



18) „სულისკვეთება განწირულისა“ (ლიტერატურული ჟურნალი „ოლე“, #2, შპს 

„ფავორიტი სტილი“, თბილისი, 6; რ. ადამიას ბროშურაში „დაუოკებელი 

სულბობოქრობაა „მერანი“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 15-16).   

არის გამოხმაურება მხატვარ-მწერალ რევაზ ადამიას ესსეზე „დაუოკებელი 

სულბობოქრობაა „მერანი“.   

19) სიტყვა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „ბათუმი და 

თანამედროვეობა“ („ბათუმის ისტორიიდან“,  ბათუმი,  8-10). 

 სიტყვაში, რომელიც ფაქტობრივად წარმოადგენს ნარკვევს ბათუმის ისტორიის 

შესახებ, განსაკუთრებულად ხაზი აქვს გასმული XVI საუკუნიდან აჭარის ოსმალების 

მიერ ანექსიის საკითხს, ბერლინის ტრაქტატის (1878 წ.) შედეგებს, ბათუმის 

ნავსადგურის პორტო-ფრანკოდ გამოცხადებას და სხვ. 

20) „Characteristics of the russian societi of the red cross on the caucasus front (1914-

1917)“ – „რუსული საზოგადოების წითელი ჯვრის მახასიათებლები კავკასიის 

ფრონტზე (1914-1917)“ (თანაავტორები: ა. ჩერკასოვი, მ. სმიგელი, ვ. მოლჩანოვა; Terra 

sebvs. Acta Musei sabesiensis, ინგლისურ ენაზე). 

21) „ნობელის პრემიის ლაურეატი მეცნიერების შესახებ“ (გაზ. 

„ლიტერატურული საქართველო“, # 32, 15 სექტემბერი, 4-5). 

აღნიშნულია, რომ გამოჩენილი რუსი მეცნიერის, ნობელის პრემიის 

ლაურეატის (ფიზიკაში), რუსეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრის ჟორეს 

ალფიოროვის წიგნი სკანდალური სათაურით „Власть без мозгов (кому мешают 

академики)“ მნიშვნელოვანია, თამამი, კრიტიკული. მასში რუსეთის მეცნიერების 

რეალური ძალიან მძიმე სურათია მოცემული. ნაკლოვანებათა ღიად ჩვენების ფონზე 

მეცნიერების განვითარების კარდინალური საკითხებია დაყენებული. ანალოგიური 

პრობლემები ქართულ მეცნიერებასაც უხვად აქვს. ჟ. ალფიოროვის წიგნი არ არის 

ლოკალური მნიშვნელობის, მასში დასმული პრობლემების გათვალისწინება 

დადებითად წაადგება მსოფლიო მეცნიერების განვითარებას. 

22) „მეცნიერების რეალური წინსვლისათვის საზოგადოებისა და 

ხელისუფლების განსაკუთრებული ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო“ (გაზ. 

„საქართველო და მსოფლიო“, 13-19 სექტემბერი, #33, 20-21). 

23) „მეცნიერებისათვის შეწირული ცხოვრება. მარიამ ლორთქიფანიძე და ოთარ 

ჯაფარიძე - 95“ (გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, # 194, 22 სექტემბერი).  

24) „ქართული არქეოლოგიის დიდი მოამაგე. სამშობლოში დაბრუნებული 

განძი“ (თანაავტორი აკად. წევრ-კორ. გ. ლორთქოფანიძე; გაზ. „ლიტერატურული 

საქართველო“, 7 ოქტომბერი). 



 ეხება 2017 წელს გამოცემულ წიგნს „წერილები სტამბოლის ქართული 

სავანიდან“. ხაზგასმულია პროფ. შუშანა ფუტკარაძისა და სხვათა დამსახურება 

საარქივო მასალის შესწავლასა და გამომზეურებაში. 

25) „ვიპოვოთ გიორგი ყაზბეგის საფლავი. არდავიწყება მოყვრისა“ (თანაავტორი 

აკად. წევრ-კორ. გ. ლორთქიფანიძე; გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“,  31 ოქტომბერი, 

5). 

26) „მწყემსი საქართველოსი. ორმოცი წელი ილია მეორის საპატრიარქო ტახტზე 

აღსაყდრებიდან“ (გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, 1 დეკემბერი, # 243-244, 1, 6-7). 

27) „აღასრულა თვისი ვალი“ (კრ. „ივანე ჯავახიშვილი - 140, შრომები, 

„მარადისობის გზა“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს 

ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი, თბილისი, 9-5). 

28) „რეცენზია ვახტანგ ითონიშვილის მონოგრაფიაზე „დვალები და 

დვალეთი“ („ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“, XVIII, ივანე ჯავახიშვილის 

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 187-196). 

აკად. რ. მეტრეველი არის საანგარიშო წელს გამოქვეყნებული „ექვთიმე 

თაყაიშვილი. თხზულებანი“-ს II (440 გვ.), III (432 გვ.) და IV (392 გვ.) ტომების 

(გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბილისი) მთავარი რედაქტორი, აგრეთვე რედაქტორი 

წიგნებისა: ა) გ. არახამია, „სასისხლო სიგელთა შესწავლისათვის“ (საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საქართველოს ისტორიის  წყაროების  კომისია,  

თბილისი);  ბ) გ. არახამია, „ახალი ქართლის ცხოვრება. ვახტანგისეული  რედაქცია“, 

ტ. I (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საქართველოს ისტორიის 

წყაროების კომისია, კორნელი კეკეკლიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი, თბილისი); გ) „მეგრული  პოეზიის  ანთოლოგია“  (გამომცემლობა 

„ივერიონი“, თბილისი). 

აკად. რ. მეტრეველმა მონაწილეობა მიიღო: 

- კავკასიის კვლევების მეცნიერთა პირველ საერთაშორისო ფორუმში და 

წარსდგა მოხსენებით: „მიზანი - მშვიდობიანი კავკასია“ (აზერბაიჯანი, ბაქო,  17-18 

აპრილი); 

  - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართულ უნივერსიტეტში გამართულ დიდი მეცნიერის ივანე ჯავახიშვილის 

დაბადების დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო სხდომაზე წაიკითხა მოხსენება - „ივანე 

გავახიშვილი და საქართველოს საისტორიო-საეთნოგრაფიო საზოგადოება“ 

(თბილისი, 23 აპრილი); 



-  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში - „რუსეთი მსოფლიოში. 

საზღვარგარეთის რუსისტიკა: თანამედროვე ტენდენციები“. მოხსენება - 

„ისტორიული რუსისტიკა საქართველოში“ (მოსკოვი, 25-26 სექტემბერი). 

  იგი  იყო ორგანიზატორი და მონაწილე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენ-

ციისა „წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები“ (თბილისი, 18 

ოქტომბერი). 

აკად. რ. მეტრეველი არჩეულია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საპატიო დოქტორად (28 დეკემბერი). 

 
 

 

 

 წელი პუბლიკაციის 

დასახელება 

გამომცემლობა, სერია, 

ტომი 

პუბლიკაციის სახე 

(სტატია, 

მონოგრაფია, 

სახელმძღვანელო და 

სხვა) 

1 2010 საქართველოს მეფეები და 

პატრიარქები  

გამომცემლობა "არტანუჯი", 

თბ. 

მონოგრაფია.  

 

2 2009 საისტორიო ნარკვევები გამომცემლობა "არტანუჯი", 

თბ. 

მონოგრაფია.  

 

3 2009 კავკასიის ცივილიზაცია 

გლობალიზაციის 

კონტექსტში (რუსულ და 

ინგლისურ ენებზე) 

"CAECC Press", სტოკჰოლმი მონოგრაფია. 

4 2005-

2009 

ჩემი სამშობლოს მატიანე 

სახელმძღვანელო  V 

კლასისთვის 

გამომცემლობა "არტანუჯი", 

თბ. 

სახელმძღვანელო 

5 2006 გლობალიზაციის 

პერსპექტივა და 

ისტორიოგრაფიის 

პრობლემები 

გამომცემლობა “ნეკერი”, 

თბ. 

მონოგრაფია 

6 2008 "ქართლის ცხოვრება". 

ქართულ და რუსულ 

ენებზე. გამომცემელი, 

წინასიტყვაობის ავტორი 

და მთავარი რედაქტორი 

გამომცემლობა 

"მერიდიანი", "არტანუჯი", 

თბილისი 

ქართული მატიანეების 

პუბლიკაცია 

7 2006 საქართველოს ისტორია. 

ნაწილი I. 

სახელმძღვანელო 

ისტორიის ფაკულტეტის 

სტუდენტებისთვის 

თსუ გამომცემლობა სახელმძღვანელო 



8 2006 ქართული დიპლომატიის 

ისტორია. 

სახელმძღვანელო. 

თანავტორი, მთავარი 

რედაქტორი 

თსუ გამომცემლობა სახელმძღვანელო 

9 2002 ქრონოლოგიის საკითხები თსუ გამომცემლობა მონოგრაფია 

 

10 2002 დავით IV აღმაშენებელი, 

მეფე თამარი 

თსუ გამომცემლობა მონოგრაფია 

 

 

 
 

 

 


