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                                                    Abstract 

 

  The main subject of this thesis is to research the tradition of mentioning women in  

IX-XI century.  

  We are trying to achieve this aim by studying Georgian hagiography, which played 

an important role in developing of Georgian culture and religion in IX-XI century. 

When we discuss this thesis, it’s important to mention a well known poem The Knight 

in the Panther’s Skin. It’s a great source of information to discussing the role of 

medieval women in social life.  

  In Middle ages there is the tendency of decrease the role of women in social life 

and the limelight is on the men. 

  In the literature of hagiography, history and religion (IX-XI century)  the main role 

player were  the men. 

  In this thesis we discussed the tradition of women’s role in the literature of Georgian 

hagiography and history. We discussed almost every women, who were mentioned 

in this context.  

  We separately discussed women with their background, for example women from 

royal family and women without status.  

  To validate our thesis we compare Armenian, Byzantinen history literature source, 

which describes the history of Georgia in IX-XI century. 

  In conclusion, the women who were mentioned in  hagiography, history literature 

were either connected with the context of religion or they were members of Royal  

family. 

 

                            

 

 

 

 

 


