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ბერძენი ბერი ნიკონი, რომელიც XI საუკუნის მეორე ნახე-
ვარში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა ანტიოქიის რეგიონში, 
ამიტომაც შავმთელად იწოდა, შუა საუკუნეების მელქიტური 
ლიტერატურის მნიშვნელოვან ავტორთა რიცხვს განეკუთვნე-
ბა. მან სამი მოზრდილი წიგნი დაგვიტოვა, ისინი ჯერ კიდევ 
არაა შესწავლილი ზედმიწევნით. მისი თხზულების – „საყვა-
რელ ქართველ სულიერ მამათა და ძმათა შესახებ“ (რომელიც 
ქართველთა გაქრისტიანებასა და მათი ეკლესიის ისტორი-
ას ეხება) – განხილვის საფუძველზე წინამდებარე ნაშრომით 
გვსურს მოკრძალებული წვლილის შეტანა ნიკონის შრომების 
შემდგომი შესწავლის საქმეში. განსაკუთრებითაა გამახვილე-
ბული ყურადღება წყაროებზე, რომლებსაც ნიკონი იყენებდა, 
აგრეთვე იმაზე, თუ როგორ მიიღეს მისი ნაშრომი მომდევნო 
თაობებმა.

ქართველთა შესახებ ნიკონის თხზულებისა და ამავე სა-
კითხებზე ეფრემ მცირის „უწყებაის“ შედარება ავლენს, რომ 
პირველი მათგანი აშკარად მეორეს ეყრდნობა, ვინაიდან მათ 
შორის გასაოცარი დამთხვევებია როგორც შინაარსის, ასევე 
კომპოზიციის თვალსაზრისით. ამრიგად, იმ თეზისს, რომ ორი-
ვე ავტორი დამოუკიდებლად მუშაობდა, ვეღარ გავიზიარებთ.

ნიკონის შრომები თარგმანების საშუალებით მალე ხელ-
მისწავდომი გახდა არაბი მკითხველისთვისაც. შუა საუკუნეე-
ბის მიწურულს ისინი თითქმის მივიწყებული იყო და XVII საუ-
კუნეში ხელმეორედ აღმოჩენას უნდა უმადლოდეს მელეთიუს 
ქარმასა და მაკარიუს იბნ აზ–ზაიმს, ამ ორ ცნობილ მელქიტ 
სასულიერო პირსა და სწავლულს. მეორე მათგანი განსაკუთ-
რებით იყო დაინტერესებული ყველაფრით, რაც საქართველოს 
უკავშირდებოდა, ამიტომაც ნიკონის შრომა მნიშვნელოვან 
წყაროდ იქცა რამდენიმე თხზულებისათვის, სადაც მაკარიუსი 
საქართველოს ეკლესიის საკითხს შეეხო.
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The Greek monk Nicon, who flourished in the second half of the 
11th century in the region of Antioch and was hence called the Black 
or Miraculous Mountain, belongs to the important authors of Mel-
kite medieval literature. He left three voluminous books which have 
not yet been studied thoroughly and systematically. By examining 
his treatise “On the beloved Georgian spiritual fathers and brothers”, 
which deals with the conversion of the Georgians to the Christian 
faith and the history of their church, the present article is intend-
ed as a modest contribution to the further study of Nicon’s works. 
Special emphasis is given to the sources Nicon used and the way his 
work was perceived by later generations.

A comparison between Nicon’s treatise on the Georgians and 
a “Report” on the same subject written by his Georgian contempo-
rary Ephrem Mcire (the minor) reveals Nicon’s heavy dependence 
on Ephrem as there are striking correspondences between the two 
works concerning composition and content. Thus the thesis that both 
authors worked independently cannot be maintained any longer.

By translation, Nicon’s works became soon available for Arabic 
readers too. Mostly forgotten by the end of the Middle Ages, they 
owed their rediscovery in the 17th century to Meletius Karma and 
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Macarius ibn az-Za‛īm, two prominent Melkite church leaders and 
men of letters. As the latter developed a keen interest in every-
thing concerning Georgia, Nicon’s treatise became a valuable source 
for several tracts in which Macarius touched the issue of Georgian 
church history.
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