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The current review deals with a bibliographical reference book on the literary 

monuments of the Christian homiletics extant in the Old Georgian language. The 

reviewed volume is the third one in a series of similar bibliographical repertoriums 

to Old Georgian versions of hagiographical texts (vol. 1, 2004), ascetical and myst-

ical texts (vol. 2, 2006), biblical, exegetical and apocryphal texts (vol. 4, 2009), 

liturgical and hymnographical texts (vol. 5, 2011), and canonical, dogmatical and 

polemical texts (vol. 6, 2012).  

The compiler of these reference books, Professor Enrico Gabidzashvili of the 

National Centre of Manuscripts (Tbilisi, Georgia), has accomplished the 

monumental task of systematically analyzing (dépouillement) the catalogues of 

Georgian manuscripts preserved in Georgia and outside it (new Sinai founds 

excepted). Professor Gabidzashvili’s work is unique as far as the extent of its 

coverage is concerned. It must be admitted that the venture he daringly undertook 

alone could have very well been taken as the fruit of a whole team of researchers 

due to its sheer volume. The method by which the book was compiled reminds one 

of the reference books and Claves created by the patristic scholars of the 20th 

century – namely the Clavis Patrum Graecorum, Clavis Patrum Latinorum, 

Bibilotheca Hagiographica Graeca, Bibilotheca Hagiographica Latina, and Bibl-

iotheca Hagiographica Orientalis. 

The reviewed third book of Gabidzashvili’s ‘Bibliography’ was conceived as an 

instrument for research in the field of Old Georgian versions of homiletical texts. 

The following details are furnished for each text: 
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●  a number given to each monument; 

●  a title that Professor Gabidzashvili took pains to coin by himself or to borrow from the 

catalogues of manuscripts; 

●  the incipit of the text; 

●  a list of manuscripts preserving the text;  

●  the authorship (or authorships) furnished by the manuscripts or proposed by the 

research;  

●  selected scholarly bibliography (mainly for the published texts); 

●  when the translator or the circumstances of translation are known, they are mentioned in 

additional notes.  

 

The book is accompanied by Indices of the manuscripts (pp. 516-548) of the 

translators (pp. 512-515) and, what is most precious, of the homiletists (pp. 505-

512). These Indices will no doubt prove to be the starting point for any scholar 

wishing to explore the treasures concealed in this book.  

Let us mention several technical peculiarities of the volume which, in our 

opinion, are to blame for the fact that not all the aspirations of a scholar are 

satisfied while approaching the ‘Old Georgian Bibliography’.  

Firstly, Professor Gabidzashvili has sorted the bibliographical items 

alphabetically by the titles he himself coined for each unit. Therefore, a researcher 

looking through the volume in the quest for a specific text is obliged to make a 

mental list of all possible Georgian titles that the compiler could have given to that 

very text.  

Secondly, it needs to be said that the originals of the Old Georgian texts 

described in the book are too scarcely cited by their CPG or BHG numbers. Most 

possibly there was no such specific aim as to identify the originals of the translated 

texts. This can be readily understood because an endeavor to critically juxtapose 

homiletical monuments in the Old Georgian translation and in the original Greek 

language must be a rather painful task and still has to be done. Such comparative 

work certainly cannot be accomplished correctly if only based on descriptions and 

catalogues of manuscripts. This would entail looking through all the texts that the 

‘Bibliography’ is describing, in Georgian and in Greek.  

We suspect that the compiler could have avoided the abovementioned technical 

shortcomings had he sorted his bibliographical items in a different manner. 

Namely, he could have followed a) either the structure of the CPG by sorting units 

according to authors and in chronological order (and, in this case, his guidebook 

ought to have included the desired CPG identifications of Georgian texts); or b) he 

could have adopted the incipit principle of sorting, giving priority to real elements 

of the ancient texts with which the scholar happens to deal with in practice. The 

latter approach would have excluded cases of multiple mentions of the same text in 

the ‘Bibliography’, which is presumably due to the fact that the compiler assigned 

different titles to it at different stages of the work.  
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There are a number of cases when a homiletic text is recensed also in other 

volumes of the ‘Bibliography’; it is to regret that no cross-references are given.  

Due to several technical accidents, numbers 246-249, 266, 310, 404, 521, 548, 

602, 706, 871, 970, 972, 974, 985, 1021, 1132, 1202, 1225, 1349, 1432, and 1821 

are missing from the ‘Bibliography’. 

In the Annex to this review, we offer an additional Index initiorum to vol. 3 of 

the ‘Old Georgian Bibliography’. Incipits of the homiletical items were sorted 

alphabetically and numbered anew. Brackets inside the Georgian text indicate 

textual variants in the incipits. There are several cases where the incipit is too brief 

and not representative and it corresponds to two or more different texts at once; in 

this case the item is accompanied by a question mark in brackets (?). Items 498, 

938, 940, 942, 944, and 1174 have not been taken into account because no incipit is 

furnished for them. Insertions inside oblique brackets < > stand for our corrections 

of misprints in the Old Georgian text. I have also allowed myself to shorten several 

long incipits, where their representativity was not endangered.  
I dare hope that while correcting some misprints in Old Georgian texts I did not 

introduce new ones; at this occasion I beg the professor and the reader for their 

indulgence. I would like to express my gratitude to Professor Enrico Gabidzashvili 

who kindly consented to a critical rearrangement of his book. I am also thankful to 

Professor Paul Géhin (IRHT, CNRS) for encouraging me to publish this extensive 

note, as well as to Professor Bernard Outtier (CNRS) for having drawn my 

attention to this bibliographical repertorium. 
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ყოველთა დღეთა იმარხვიდეს?... 690 

3. …გეტყოდა: მოეც ძუძუჲ შენისა და შენ მეყსეულად მიეც მას ძუძუჲ შენი... 1595 

4. …გუამნი ეგე თქუენნი სული და სამშჳნველი უბიწოდ მოსლვასა მას უფლისა 

ჩუვნისა იესუ ქრისტესსა დამარხულ იყვნედ, უკუვთუ იმარხვიდე ყოვლითა 

საშუმინველითა... 691 

5. …და მარადის ჰყუედრის და იტყჳს: რაჲსათჳს განლაგებულ ხარ სულით და 
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დღესასწულისაჲ თავთა დღესასწაულთაჲ... 1430 
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უფლისა იესუ ქრისტეს მიერ შეყუარებულისა... 1509 

367. ეგნატი ღმერთშემოსილი, ეკლესი<ა>სა ფილიპელთასა, ღმრთისა მიერ 

შეწყალებულსა სარწმუნოებითა და მოთმინებითა... 1510 
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ქრისტესსა წმიდა ეკლესიასა, რომელი არს ტრალეს შინა... 1465 
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