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აბსტრაქტი 

ნაშრომი საქართველოს მხრიდან ბიზანტიისათვის მძევლების გაცემის შესწავლის ცდაა. 

მძევლობასთან პირდაპირ დაკავშირებულ საკითხს წარმოადგენს ზემოთხსენებულ 

მხარეებს შორის პოლიტიკური ურთიერთობა, რომელიც იმდენადაა განხილული 

კვლევაში, რამდენადაც მოითხოვს ესა, თუ ის კონკრეტული წამოჭრილი საკითხი. 

მიზნად დავისახეთ განგვეხილა მძევლობის ის ფორმები, რაც აკავშირებდა ჩვენ ქვეყანას 

იმპერიასთან და ის შედეგები, რაც მოჰქონდა  შეთანხმებას ორივე მხარისათვის.  

როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ წყაროებზე დაყრდნობითა და მძევლობის ხასიათთა 

განსაზღვრით აქცენტი დავსვით არა მხოლოდ ისტორიულ ფაქტებზე, არამედ ჩენი 

ამოცანა იყო წარმოგვეჩინა მძევალი, როგორც ორ პოლიტიკურ ერთეულს შორის 

ურთიერთობის მოგვარების დიპლომატიური საშუალება.  

კვლევისგან მიღებული შედეგები ხელს შეუწყობს შუა საუკუნეების საქართველო-

ბიზანტიას შორის არსებულ დიპლომატიური\პოლიტიკური ურთიერთობის ფართო და 

სიღრმისეულ შესწავლას. ნაშრომი განკუთვნილია ისტორიის საკითხებით 

დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: მძევლობა; საქართველოს ურთიერთობა ბიზანტიასთან; 

მირიანი; ბაქარი; მურვანი; ექვთიმე; ბაგრატ IV; მართა-მარიამი.  
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Abstract 

The work is an attempt to study transferring of the hostages to Byzantine from Georgia. The 

issue directly related to the hostage-taking is the political relationship between the parties, 

which is considering in the work, as far as it is concerned the specific issue raised in the present 

work. We aimed to introduce the forms of hostage, which connected our country to the empire 

and the results, which had an agreement for both parties. 

Based on the Georgian and also foreign sources and determining the character of hostage, we 

emphasized not only historical facts,but our task was to show the hostage as a diplomatic means 

of settlement of relations between the two political units. 

The results obtained from the survey will support a broad and in-depth study of diplomatic/ 

political relations between Georgia and the Byzantine in the Middle Ages. The work is intended 

for a wide range of readers interested in history issues. 

General searchable keyword: hostages; Georgia's relationship with Byzantine; Mirian; Bakar; 

Murvani; Ekvtime; Bagrat IV; Marta-Mariam. 

 

 

 

 

 

 

 

  


