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                                                           Abstract 

  

The Master’s Thesis -The Black Death Pandemic in 14th -17th cc. medieval world : Georgian case 

in general context - aims to explore The Black Death, the well - known pandemic desease in the 

medieval Europe, which out several times throughout the Europe and killed thousands. 

Unlike the European historiography, Georgian chroniclers are scanty as the great majority of 

documents are incomplete or lost. Mainly we learn about the Deseases in Georgia from medieval 

Georgian medicine books. Through such Lacuna could filled with Archaeological  

( cripts called in Georgian “Akldamebi” and “Nakhiznarebi”) and Ethnographic (Oral histories and 

popular poetry) data, that implies us to use and combine historical – comperative and 

ethnographic methods.. Besides in 20 ths empirical data had been gathered in mountainous 

eastern Georgia ( in particular, in Khevsureti and Tusheti ). 

The present research has two arguments : whether is it possible to identify the desease known in 

medieval Europe as Black Death with the desease described in Georgian historical sources; the 

second - in what degree Georgia could be considered as one of the transitional stations along the 

silk road. By means of which the mentioned disease could transported from Asia to Europe. 

 On the basis of analysis, it had been revealed that the mentioned Black death might be spread in 

Georgia during the Mongol invasion. Through it was less in scale. According to the Georgian 

Ethnographic data the mentioned desease was imagined as group of enemies who resembled much 

Mongol invaders in descriptions. 

 

Keywords : The Black Death, Medieval Europe, Medieval Georgia, Silk Road, The Golden Horde, 

Oral Histories. 

 

 

 

 


