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Abstract: Society is a self-producing entity, which creates and recreates itself in frames of 

existing collective consciousness. Collective frames are operating like social matrices and 

influence importantly the formation of images about the past. In order to recreate itself the 

society needs a special point of reference. The production of discourses is the fundamental 

way how to preserve mnemonic communities and transmit means for value systems’ 

formation. Discourses represent generalized sum representing specific and frame-narratives, 

which is based on the prior guiding values and those beliefs and ideas the society has about 

itself. It is noteworthy to mention that society assesses itself, as well as other societies and 

events according to those beliefs and ideas.  

The subject of study is Georgian and Abkhazian discourses these two conflict-torn societies 

have about 1992-1993 years armed conflict. The research is based on the analysis of 

biographical-narrative interviews given by the witnesses of the war and directly involved 

persons in the combat. The analysis of the Georgian and Abkhaz narratives is paramount 

especially for two reasons: 1) this gives the possibility for reconstruction of the past and 2) 

shapes collective imaginations about the future and describes the degree of invariability or 

variability of societal value system through the time continuum. National narratives 

represent fundament of national identity and provide the group with the fundamental ideas 

about its past and its role and mission in the world.  

Narratives highly influence the formation of interpretative and attitudinal mindset of the 

individuals. Also, they affect reflective processes which by their side, influence individual 

cognitive-emotional system and is reflected in the narrations. 

The research demonstrates the mainstream, therefore the most influential, central narrative 

models about 1992-1993 Georgian-Abkhaz conflict. Besides, study underlines the 

implications of side-narrative models which are the branches produced on the ground of 

central narrative templates. 
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Research examines Georgian and Abkhaz biographical narrative interviews, particularly, the 

textual representations of these interviews, that is interview transcripts. Methodological 

approach of narrative analysis opens the window of opportunity for identifying and defining 

what sort of discourses exist in Abkhaz, as well as in Georgian societies about the conflict.  

Based on interview analyses, study demonstrates narrative constructing elements (the four-

component structure of narratives), the leading and produced narratives about the 1992-1993 

Georgian-Abkhaz armed conflict reflected in the Georgian and Abkhaz mnemonic 

communities, what is the representation of chosen trauma in Abkhazian narratives and what 

is the importance given to the narrations about “victimhood” in the creation of group 

identity.  

Key words: Georgian-Abkhaz conflict, narrative template, national narrative, chosen trauma, 

victim narrative, memory, biographical-narrative interview, discourse.  
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