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Abstract

The issues related to memory politics, past perception, and history representation are
there being discussed in this master's work. These topics have been analyzedwith respect to the
Abkhaz conflict. The main emphasis is placed by the political actors' rewriting historical facts
for political purposes, creation of new narratives, and formation of collective memory.In the
introduction there is briefly described of what processes had been developed at the end of the
20th century in the post-Soviet space and how the current processes reflected on ethnic conflict
in Georgia, namely in Abkhazia.
The work deals with the perceptions and collective memory of the war in the Abkhazian
society after 90 years. The political elites placed one of the main emphaseson interpretation of
past historical period and the role of the academy in this process. The aim of the research is to
reveal the main instruments used by the actors in escalation of the Georgian-Abkhaz conflict
anticipating the opponent’s strategies, as well as to adequately analyze existing threats.
The main questions to studywere:
1. How/whyare used the 90s’ events bythe defacto Abkhazian government forformation
of collective memory?
2. How / Why Political elite uses specific historical events to create the collective
memory.
In addition, I tried to find out who would be the initiators of this transformation in the
case of changing the historical memory?!Only political actors, only members of the ethnic
group, or both? Methodologically this work is considered to the category ofa basic qualitative
research and uses triangulation as a basic methodology approach.All these helped me to find out
how was created the collective memory of Abkhazia in 90s and was it transformed into
historical memory or not?Also I used text narratives and method of memory areas content
analysis for reviling Abkhazian collective memorycharacteristics. In the study process, there was
analyzed primary sources, secondary sources, scientific literature, interviews with ethnic group
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and expert representatives. Some interesting details have been identified. It turned out that one
of the main reasons for the Georgian-Abkhazian conflict there was theparty’s different
perception of history. Two radically differentviews: Anti-Georgian and anti-Abkhazian
narratives as products of collective memory, which were worked out during years by political
actors using various tools to achieve desired results. (NatiaChachava 2019. Academic Writing)
Key keywords: Historical memory, Collective memory, past, Abkhazia, ethnic conflict,
narrative.

6

მადლობა
განსაკუთრებული მადლობა მინდა ვუთხრა, ჩემს აკადემიურ ხელმძღვანელს :
ნინო ფავლენიშვილს და თანახელმძღვანელს - მალხაზ თორიას.

მათ,

საკუთარი

კრიტიკული მოსაზრებებით, რჩევებით და წინადადებით მნიშვნელოვანი დახმარება
აღმომიჩინეს კვლევის ეტაპზებზე. ასევე, მინდა მადლობა ვუთხრა, ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
მოწოდებისთვის.
ორგანიზაცია

პროფესორს:

ოლივერ

რაისნერს,

საინტერესო

ლიტერატურის

ამასთანავე, დიდ მადლობას ვუხდი გერმანულ არასათავრობო
„ბერგოფს“

კვლევისთვის

მნიშვნელოვანი

ინტერვიუების

მოწოდებისთვის. გარდა ამისა, მინდა მადლობა გადავუხადო, ილიას უნივერსიტეტის
ლექტორს, ბატონ გიორგი ანჩაბაძეს,

სოხუმის უნივერსიტეტის ლექტორს ზურაბ

პაპასქირს, ასევე ქართულ-აფხაზური კონფლიქტების უცხოელ ექსპერტებს: ოლივერ
ვოლესა და ანდრეა ზემსკოვ ცუეგეს და ყველა იმ ადამიანს,
გრაფიკის მიუხედავად დამთანხმდა ინტერვიუზე.

7

ვინც დატვირთული

