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საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია 

ბიბლიოგრაფია 

 

 
სტატიები საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის შესახებ: 

 
1. აბაშიძე, ზ. – XIX საუკუნის მატიანე: [რუსეთის ხელისუფლების მიერ გენერალ კ. კნორინგის 

მთავარსარდლად დანიშვნა. ანტონ II კათალიკოსის ბრძოლა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის 

დასაცავად. პ. ციციანოვის დანიშვნა მთავარსარდლად 1802 წელს მისი უარყოფითი ჩარევა 

საქართველოს ეკლესიის საქმიანობაში]. // წგ–ში: კირთაძე, ნ. – ნათელი ქრისტესი: საქართველო: წგ.1. – 

თბ.,2003. – გვ.422–431. 

2. აბაშიძე, ზ; თადუმაძე,მ. – საქართველოში რუსეთის საეკლესიო პოლიტიკის ისტორიიდან. (XIX ს–ის 

პირველი ნახევარი). [საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმების შესახებ]. // წგ–ში: რელიგიის 

ისტორიის საკითხები: I. – თბ.,2010. – გვ.192–218. 

3. აბესაძე, ი. – ქართველი მხატვრების წვლილი 1917 წელს ეროვნული მართლმადიდებლური ეკლესიის 

ავტოკეფალიის აღდგენის საქმეში. // წგ–ში: კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები XIX. – 

თბ.,2000. – გვ.96–101. 

4. ავტოკეფალია. [სტატიაში განთავსებულია მოკლე ინფორმაცია პეტერბურგში გამართული 

სრულიად რუსეთის სამღვდელოების მომავალი კრების კომისიის ერთ-ერთი სხდომის შესახებ]. // 

მეგობარი. – 1906. – N57. - გვ.2. 

5. ავტოკეფალია და სრულიად რუსეთის საეკლესიო კრება. [საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის 

შესახებ]. // კლდე. – 1914. – N18. – გვ.4–5. 

6. ავტოკეფალიის აღდგენის აქტი. (1917 წ.). // ჯვარი ვაზისა. – 2017. – N1. - გვ.32-33. 

7. ავტოკეფალიის აღდგენის დღე. [საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ საქართველოს 

სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის დღის აღნიშვნის გამო]. // საქართველოს 

რესპუბლიკა. – 2004. – N70. – 26 მარტი. – გვ.1. 

8. ავტოკეფალიის გარშემო. /მ. ქ-ლი. // საქართველო. – 1917. – N30. - გვ.3. 

9. ავტოკეფალიის გარშემო: კიდევ ავტოკეფალიის შესახებ და პროვინციის სამღვდელოება. /თიანელი. // 

საქართველო. – 1916. – N182. - გვ.2-3. 

10. ავტოკეფალიის გარშემო: ქიზიყი. [ქიზიყის სამღვდელოება უერთდება საქართველოს ეკლესიის 

ავტოკეფალიის აღდგენის მოთხოვნას]. // საქართველო. – 1916. – N199. - გვ.3. 

11. ავტოკეფალიის დამტკიცება: ტელეგრაფის ცნობით, ახლად შედგენილ სამინისტროს პირველსავე 

კრებაზე საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის კანონპროექტი მიუღია... (თბილისი, მკათათვის 28 

[ძველით], 1917 წ.). [საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი]. // საქართველო. – 1917. – N164. 

- გვ.2. 

12. ავტოკეფალიის დამტკიცების გამო. // საქართველო. – 1917. – N167. - გვ.1. 

13. აკაკი ჩხენკელის მოგონებებიდან: I. ავტოკეფალიის აღდგენა. [1917წ. საქართველოს ეკლესიის 

ავტოკეფალიის აღდგენის წინაისტორია]. // მებრძოლი საქართველო. – პარიზი., 1952. – N2. – გვ.25–26. 

14. ალექსიძე, ზ. – ეკლესიის ავტოკეფალიის კანონიკური საფუძვლები შუა საუკუნეების საქართველოს 

საეკლესიო მოღვაწეთა თვალთახედვით. [ქართველ სამღვდელოებასა და ბერძნულ ეკლესიას შორის 

გამართული პოლემიკა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით]. // თბილისის უნივერსიტეტის შრომები 

– ტ.341: აღმოსავლეთმცოდნეობა. – თბ.,2002. – გვ.307–323. 

15. ალექსიძე, ზ. – ეკლესიის ავტოკეფალიის კანონიკური საფუძვლები შუა საუკუნეების საქართველოს 

საეკლესიო მოღვაწეთა თვალთახედვით. // წგ-ში: ალექსიძე, ზ. - ქრისტიანული კავკასია: ისტორიულ-

ფილოლოგიური ძიებანი: ტ.2. - თბ.,2011. - გვ.143-150. 

16. ალხაზიშვილი, ი. - ავტოკეფალია და საეკლესიო ბეჭედი. // საქართველო. – 1916. – N128. - გვ.2. 
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17. ამაშუკელი, დ. – საფარველი ერთმორწმუნეობისა. [რუსეთ–საქართველოს საეკლესიო 

ურთიერთობები. ავტოკეფალიის საკითხი]. // აღდგომა. – 1996. – N26. – ივნისი. – გვ.6.  

18. ამბროსი (ქათამაძე) ეპისკოპოსი – ინდოეთის გზებზე. [საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლები 

ინდოეთში საპატრიარქოს ავტოკეფალიის სამოცდაათი წლისთავის საიუბილეო ზეიმზე]. // ჯვარი 

ვაზისა. – 1982. – N2. – გვ.10–14.  

19. ამბროსი (ხელაია) კათოლიკოს-პატრიარქი - საქართველოს ეკლესიის მდგომარეობა XVII-XVIII 

საუკუნეებში (პასუხად საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის მოწინააღმდეგეებს). /კრებულიდან: 

„მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში,“ ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა ნანა ბრეგაძემ. // ჯვარი ვაზისა. – 2017. 

– N1. - გვ.60-65. 

20. ამბროსი (ხელაია) კათოლიკოს-პატრიარქი - საქართველოს საკათალიკოსო: მისალოცი დეპეშები: 

სტარაია-რუსა: მრავალტანჯულ საქართველოს ვულოცავ სასიხარულო ამბავს მისი ეკლესიის 

ავტოკეფალიის აღდგენისას... /არხიმანდრიტი ამბროსი. // საქართველო. – 1917. – N69. - გვ.3. 

21. ამბროსი (ხელაია) კათოლიკოს-პატრიარქი - წერილი ეპისკოპოს ლეონიდესადმი ქართული 

ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენესთან დაკავშირებით. (14 თებერვალი 1906 წ.). // ისტორიანი. - 

თბ.,2000. - გვ.92-93. 

22. ამირეჯიბი, შ. - ავტოკეფალისტები. // საქართველო. – 1917. – N90. – 27 აპრილი. - გვ.1. 

23. ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი – აქტი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალობის ცნობისა: [1927 

წ.] საქართველოს უწმიდესი მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის ცნობისა და მტკიცების 

სიგელი. [1990 წ.]. // წგ-ში: ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი - საეკლესიო სამართალი: კანონები. - 

თბ.,2012. - გვ.237-242. 

24. ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი – თეორიები ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის შესახებ. // წგ–

ში: ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი – საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია: ტ.1. – 

თბ.,1996. – გვ.315–324. 

25. ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი – მოციქულთა მიერ დაარსებული პირველი ავტოკეფალური 

ეკლესიები. // წგ–ში: ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი – საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის 

ისტორია: ტ.1. – თბ.,1996. – გვ.51–55. 

26. ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი – მოციქულთა მიერ დაარსებული პირველი ავტოკეფალური 

ეკლესიები. // წგ–ში: ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი – საქართველოს დედაეკლესია: საკითხავნი 

ყმაწვილთათვის: წგ.12. [კრებული]. – თბ.,2006. – გვ.18–25. 

27. ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი – რუსეთის ეკლესიის მმართველი სინოდის მიერ საქართველოს 

ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარება 1927 წელს. აქტები - [1927 და 1943 წწ.]. ავტოკეფალიის ცნობისა. // 

წგ-ში: ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი - საქართველოს საეკლესიო კანონების კრებული. - თბ.,2010. - 

გვ.606-619. 

28. ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი – რუსეთის ეკლესიის სინოდის 1927 წლის 25 თებერვლის N825 

მიმართვა კათოლიკოს-პატრიარქ ამბროსისადმი (რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ 

საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალობის ცნობის აქტის შესახებ, რომელიც მიღებულ იქნა 1927 წლის 

8 თებერვალს). // წგ-ში: ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი - საქართველოს საეკლესიო კანონების 

კრებული. - თბ.,2017. - გვ.714-715. 

29. ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი – რუსეთის ეკლესიის სინოდის მიმართვა კათალიკოს-პატრიარქ 

ამბროსისადმი. [საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარების შესახებ, 1927 წ. 8 თებერვალს]. // 

წგ-ში: ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი - საქართველოს საეკლესიო კანონების კრებული. - თბ.,2010. - 

გვ.608-609. 

30. ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი – საეკლესიო კრებები 1918–1995 წლებში (23 კრება). [რუსეთის 

ეკლესიის სინოდის 1927 წლის 25 თებერვალს მიღებული N825–ე მიმართვა კათალიკოს–პატრიარქ 

ამბროსი ხელაიასადმი. რუსეთის ეკლესიის მიერ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის ცნობის 

აქტი]. // წგ–ში: ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი – საქართველოს საეკლესიო კრებები: წგ.III. 

მიმდინარე კრებები XIX-XX სს. – თბ.,2003. – გვ.141–167.  
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31. ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი – საეკლესიო სამართლის წყაროები ავტოკეფალიის გაუქმებისას 

და აღდგენის შემდეგ. // წგ-ში: ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი - საქართველოს საეკლესიო 

კანონების კრებული. - თბ.,2017. - გვ.187-194. 

32. ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი – საეკლესიო შეკრებები ე. წ. „ცერკოვნი ბუნტი“ ავტოკეფალიის 

გაუქმების დროს (1819-1820): ავტოკეფალური მოძრაობის ჩასახვა. 1917 წლის 12(25) მარტის მცხეთის 
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63. ახალი ამბავი: საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია: სრულიად საქართველოს კათალიკოსის 

მოსაყდრემ ეპისკოპოსმა ლეონიდემ თბილისის აღმასრულებელ კომიტეტს წარუდგინა აქტი 

საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალურ ცხოვრების აღდგენის შესახებ. // საქართველო. – 1917. – N60. – 

16 მარტი. - გვ.3. 

64. ახალი ამბავი: საქართველოს ეკლესიის დროებითი მმართველობა და კომისარი ბენეშევიჩი: 

ბენეშევიჩს 17 აპრილს წარუდგინეს საქართველოს ეკლესიის დეკლარაცია, გამომუშავებული: 

საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალობა იქნება ნაციონალური, ეს დეკლარაცია გაეგზავნება დროებით 

მთავრობას. // საქართველო. – 1917. – N84. - გვ.3. 

65. ახალი ამბავი: სემინარიელთა კრება: 18 აპრილს სასულიერო სემინარიის ძველ შენობაში მოხდა 

სემინარიელთა კრება. იმსჯელეს საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის შესახებ და მასწავლებელთა 

რუსიფიკაციის პრობლემაზე. დაადგინეს, რომ გაეგზავნოს სამი კაცი სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოსის მოსაყდრე ლეონიდეს, ეპისკოპოზს გურია-ოდიშისას, სემინარიელთა სახელით რათა 

გამოუცხადონ აღტაცება მრავალტანჯული ივერიის ეკლესიის განთავისუფლების გამო. // 

საქართველო. – 1917. – N88. - გვ.3. 

66. ახალი ამბავი: სოხუმის საეპარქიო საქმეები: საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მოსაყდრეს 

ყოვლად სამღვდელოს ლეონიდეს სოხუმიდან შემდეგი დეპეშა მოუვიდა: „სოხუმის სამღვდელოებისა 

და მრევლის კრებამ განიხილა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის კითხვა და აღიარა 

საჭიროება რუსეთის სინოდისგან ჩამოშორებისა...“ // საქართველო. – 1917. – N82. - გვ.3. 

67. ახალი შუამდგომლობა საქართველოს ეკლესიისა. [ავტოკეფალიის შესახებ]. // შინაური საქმეები. – 

1910. – N9. - გვ.11-12. 

68. ბადაგაძე, მ. - საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა. [1917 წლის 12(25) 

მარტს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის მოკლე მიმოხილვა]. // 

ნათლია. – 2010. – N1. - გვ.10-11.  

69. ბადრიძე, შ. – ილია ჭავჭავაძე და ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი. // ჯვარი ვაზისა. – 

1987. – N1. – გვ.45–47. 

70. ბადრიძე, შ. – ილია ჭავჭავაძე და ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი. // ჯვარი ვაზისა. – 

2017. – N1. – გვ.49-52. 

71. ბეთანელი, რ. – ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის ორმოცდაათი წლის თავზე (1917–

1967). [ნაკვეთი ნარკვევიდან ,,ქართული ეკლესია;“ დაიბეჭდა უკრაინულ ჟურნალში ,,ოვიდ“ 1955 

წელს]. // კავკასიონი. (პარიზი). – 1968. – N13. – გვ.5–8. 

72. ბენდელიანი, მ. - რუსეთის ეკლესიის სინოდის 1927 წლის 25 თებერვლის აქტი საქართველოს 

ეკლესიის ავტოკეფალიის ცნობის შესახებ და მისი ისტორიული მნიშვნელობა. // წგ-ში: „კავკასიის 

პრობლემები წარსულში, აწმყოსა და მომავალში“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: 

სამეცნიერო შრომები: [კრებული]. (თბილისი, 2009 წლის 13-14 ნოემბერი). - თბ.,2010. - გვ.170-174. 

73. ბენდელიანი, მ. – საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთი ფაქტის გამო: 

1918–1921წწ. [რუსეთის საერო და სასულიერო ხელისუფლების მიერ პროვოკაციულ–

ცილისმწამებლური ქმედება – სასულიერო ორგანო ,,ცერკოვნიე ვედომოსტის“ 1919წ. N7 ფურცლებზე 

ყალბი საბუთების გამოქვეყნება ყუბანის ოლქისათვის აფხაზეთის მიერთების მიზნით]. // საისტორიო 

ძიებანი IV. წელიწდეული. – 2001. – გვ.172–188.   

74. ბენდელიანი, მ. -  საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისთვის ტერიტორიული ავტოკეფალიის 

მინიჭების სახითხი საბჭოთა სისტემაში (1943 წელი). // წგ-ში: ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია: 

შრომები XIII-XIV. - თბ.,2017. - გვ.226-230. 

75. ბენდელიანი, მ. – ქართველი სამღვდელოების ბრძოლა ავტოკეფალიის დაკანონებისათვის 

აფხაზეთში (1918–1921 წწ.). // წგ–ში: კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები XIX. – თბ.,2004. – 

გვ.73–81. 
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76. ბენდელიანი, მ. – ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარება 1941–1945 წლებში. // წგ–ში: 

კულტურის ისტორიის საკითხები VII. – თბ.,1999. – გვ.114–115. 

77. ბენდიანიშვილი, ა. – საქართველოს ,,ავტოკეფალისტთა საზოგადოების...“ [მიზნები და საქმიანობა]. 

// წგ–ში: რუსული კოლონიალიზმი საქართველოში. – თბ.,2008. – გვ.351–353. 

78. ბენდიანიშვილი, ა. - ქართული ქრისტიანული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა. // წგ-ში: 

ბენდიანიშვილი, ალ. - საქართველოს ისტორია. - თბ.,1999. - გვ.237-240. 

79. ბერიძე, ნ. – ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის ისტორიიდან. // წგ–ში: 

დიდაჭარობა: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (მასალები). – ხულო–დიდაჭარა., 2010.– გვ.30–

35. 

80. ბესარიონ (კაპანაძე) მღვდელი - წერილი სოხუმიდან. [საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის 

შესახებ, სოხუმის ეპარქიის ქართველი სამღვდელოების პოზიცია]. // საქართველო. – 1917. – N24. – 31 

იანვარი. - გვ.4. 

81. ბესარიონ ჭიათურელი. - მოგონება (ახლო წარსულიდან). [კირიონ და ლეონიდ მღვდელმთავართა 

შესახებ, საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიისათვის ბრძოლის საქმეში]. // განთიადი. – 1915. – N15. 

– 1 ოქტომბერი. - გვ.30-31. 

82. ბიბიჩაძე, ე. – საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა. // კარიბჭე. – 2004. – 

N2. – გვ.23–24. 

83. ბოკელავაძე, ე.  - საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ბრძოლა  ავტოკეფალიისა და 

საპატრიარქო ღირსების საერთაშორისო აღიარებისათვის და კონსტანტინეპოლის საპატრიარქოს 

პოზიცია (XX საუკუნის 60-80-იანი წწ.).  // წგ-ში: შრომათა კრებული: N17(1-2). გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი. – 

2019. – გვ.608-628. 

84. ბოკელავაძე, ე. - საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ბრძოლა ავტოკეფალიისათვის და 

კონსტანტინეპოლის საპატრირაქოს პოზიცია (XX საუკუნის 60-80-იანი წწ.). // წგ-ში: ქართული 

ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია: 

პროგრამა და თეზისები. - თბ.,2017. - გვ.27-28. 

85. ბოკელავაძე, ე. – საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქო ღირსების აღიარება 

კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქოს მიერ (1990წ.). // წგ–ში: ქრისტიანობის კვლევები II. – 

თბ.,2009. – გვ.260–267. 

86. ბორისი (ნიჩიპეროვიჩი) დეკანოზი - საეკლესიო მდგომარეობა დასავლეთ საქართველოში 

ავტოკეფალიის გაუქმების შემდეგ. // წგ-ში: შრომათა კრებული = Collection of the works : N18. გორის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. – 2020. - გვ.43-63. 

87. ბრძოლა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიისთვის. (XIX საუკუნის II ნახევრიდან - 1917 წლამდე). 

// წგ-ში: საქართველოს იმედი: წგ.29. - თბ.,2013. - გვ. 34-45. 

88. ბუაჩიძე, მ. - იმერეთის სამღვდელოების კრება (წერილი ქუთაისიდან). [ეპისკოპოს გიორგი 

ალადაშვილის თავმჯდომარეობით გაიმართა იმერეთის სამღვდელოების კრება: საკითხი 1 - 

საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალობა; საკითხი 2 - ქართულ საეკლესიო ბეჭედზე არ მოიშალოს 

ქართული წარწერა; საკითხი 3 - ნათლობის დროს უსათუოდ ქართული სახელი უწოდონ ბავშვებს; 

საკითხი 4 - საეკლესიო საბუთების ქართულად წარმოების შესახებ. იმერეთის სამღვდელოების კრებამ 

დაადგინა: ა). თავისი ხმა ქართლ-კახეთის სამღვდელოების ხმას შეუერთოს ავტოკეფალიის საკითხში 

და სხვ]. // საქართველო. – 1916. – N284. - გვ.3. 

89. ბუაჩიძე, მ. - საქართველოს საკათალიკოსოს ქუთაისის განყოფილება. [ავტოკეფალიის საკითხი, 

ეპისკოპოს კირიონისა (საძაგლიშვილი) და არქიმანდრიტ ამბროსის (ხელაია) სამშობლოში 

დაბრუნებით გამოწვეული სიხარული]. // საქართველო. – 1917. – N86. - გვ.4. 

90. ბუბულაშვილი, ე. – აკაკი წერეთელი და საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 

ზოგიერთი საკითხი. // რელიგია. – 2011. – N2. – გვ.29–37. 

91. ბუბულაშვილი, ე. – ეგზარქოსი ვარლამ ერისთავი და საქართველოს ეკლესიის რეორგანიზაციის 

საკითხი. [ვარლამ ერისთავის (1762–1830) ბიოგრაფია და მის მიერ შემუშავებული საქართველოს 
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ეკლესიის რეორგანიზაციის პროექტი, რომელიც ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმებას 
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ურთიერთობა (1801–1921). – თბ.,2009. – გვ.33–45. 
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