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აბსტრაქტი 

 

    სამაგისტრო ნაშრომი „ეროვნული იდენტობის პრობლემები გვიანი შუა 

საუკუნეებისა და ადრეული ახალი ხანის ისტორიოგრაფიაში (დასავლეთ ევროპა, 

საქართველო)“ არის გვიან შუა საუკუნეებისა და ადრეული ახალი ხანის დასავლეთ 

ევროპულ და ქართულ ისტორიოგრაფიაში ეროვნული იდენტობის 

პრობლემატიკასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევის მცდელობა. 

სამაგისტრო ნაშრომში გამოყენებულია მრავალი ისტორიული წყარო და 

სამეცნიერო პუბლიკაცია, რომლებიც ეხებიან ეროვნული იდენტობის საკითხებს 

გვიანი შუა საუკუნეებისა და ადრეული ახალი ხანის ისტორიოგრაფიაში.  

ნაშრომში შესწავლილია საკითხები, რომლებიც განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის არიან საკვლევი თემიდან გამომდინარე, კერძოდ: ერებისა და 

ეთნოსების განსასაზღვრად გამოყენებული ტერმინოლოგია გვიანი შუა საუკუნეებისა 

და ადრეული ახალი ხანის ისტორიოგრაფიაში, საერთო ეროვნული და პოლიტიკური 

იდენტობის საფუძვლები, ენის როლი ეროვნული იდენტობის ფორმირების პროცესში 

და საერთო სახალხო გმირების დაბადება, როგორც ერთიანი პოლიტიკური და 

ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელი ფაქტორი. სამაგისტრო 

ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია გვიანი შუა საუკუნეებისა და ადრეული 

ახალი ხანის ქართული და დასავლეთ ევროპული ისტორიოგრაფიის 

დამოკიდებულებაზე ეროვნული იდენტობის პრობლემატიკასთან დაკავშირებით, 

მათ მსგავსებებსა და განმასხვავებელ ნიშან-თვისებებზე. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ისტორიოგრაფია, დასავლეთ ევროპა, საქართველო, 

ეროვნული იდენტობა, გვიანი შუა საუკუნეები, ადრეული ახალი ხანა, ენა, სახალხო 

გმირები. 
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Abstract 

 

The master work “National identity problems in late medievel and early  modern 

centuries historiography (Western Europe, Georgia)” is related to the research attempt of 

identity problems in Western European and Georgian historiography during above 

mentioned period of time. 

There are lots of historical sources and scientific publications, used in this work that 

are regarding national identity in late medievel and early modern centuries historiography as 

in Western Europe as in Georgia. 

This work addresses the topics that have special significance hence of the research 

topic, more specifically: terminology used to define nations and ethnos in late medieval and 

early modern centuries historiography, foundation of common national and political 

identity, the role of language  in the formation of national identity and birth of public heroes 

as essential factor of political and national identity formation. In this master work attention 

is paid to dependance of late medieval and early modern centuries Georgian and Western 

European historiography to the national identity problems, their similarities and differences.  

Key words: Historiography, Western Europe, Georgia, National identity, Late medieval 

centuries, Early modern era, Language, Public heroes. 

 

 

 

 

 


