ro
A unsprezecea Olimpiadă internaţională de lingvistică
Manchester (Marea Britanie), 22–26 iulie 2013
Problema pentru competiţia pe echipe
Acum cincisprezece ani, poetul, criticul literar şi autorul de biograﬁi Martin SeymourSmith a compus o anumită listă. Următoarele două pagini conţin această listă în traducere
georgiană, scrisă cu alfabetul antic Nuskhuri (secolul 9). Traduceţi cât mai mult din ea în
română.
—Ivan Derjanski
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5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ავტორი ან წყარო
(ჩინური კლასიკური ტექსტი)
(ებრაული საღვთო წერილი)
ჰომეროსი
(ინდუსური წერილი)
ლაო-ძი
(ზოროასტრიული წერილი)
კონფუცი
თუკიდიდე
ჰიპოკრატე
არისტოტელე
ჰეროდოტე
პლატონი
ევკლიდე
(თერავადა ბუდისტური
ტექსტი)
ვირგილიუსი
ლუკრეციუსი
ფილონ ალექსანდრიელი
(ქრისტიანული წერილი)
პლუტარქე
კორნელიუს ტაციტუსი

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ვალენტინოსი
მარკუს ავრელიუსი
სექსტუს ემპირიკუსი
პლოტინუსი
ნეტარი ავგუსტინე
(მუსლიმანური ტექსტები)
მოსე მაიმონიდი
(იუდეველთა მისტიციზმის
ტექსტი)
თომა აკვინელი
დანტე ალიგიერი
დესიდერიუს ერასმუსი
ნიკოლო მაკიაველი
მარტინ ლუთერი
ფრანსუა რაბლე
ჟან კალვინი
ნიკოლოზ კოპერნიკი
მიშელ დე მონტენი
მიგელ დე სერვანტესი
იოჰანეს კეპლერი
ფრანსის ბეკონი
უილიამ შექსპირი
გალილეო გალილეი

43
44
45
46
47
48
49

რენე დეკარტი
ტომას ჰობზი
გოტფრიდ ლაიბნიცი
ბლეზ პასკალი
ბარუხ სპინოზა
ჯონ ბუნიანი
ისააკ ნიუტონი

50 ჯონ ლოკი

სათაური
ი ძინი
ებრაული ბიბლია
ილიადა და ოდისეა
უპანიშადები
დაო დე ძინი
ავესტა
ანალექტები
პელოპონესის ომის ისტორია
ჰიპოკრატეს შრომები
არისტოტელეს შრომები
ჰეროდოტეს ისტორიები
რესპუბლიკა
საწყისები
დჰარმაპედე
ენეიდა
ბუნების საგნები
წმინდა კანონების ალეგორიული გამოფენები
ახალი აღთქმა
პარალელური ბიოგრაფიები
ანალები, ღვთისმეტყველი ავგუსტეს
სიკვდილიდან
სიმართლის სახარება
ფიქრები
პირონული დებულებები
ენეადები
აღიარებანი
ყურანი
მერყევთა გზამკვლევი
კაბალა
თეოლოგიის ჯამი
ღვთაებრივი კომედია
ქება სისულელისა
მთავარი
ბაბილონური ტვეობა ეკლესიის
გარგანტუა და პანტაგრუელი
ქრისტიანული რელიგიის ინსტიტუტები
ციური სფეროს რევოლუციებზე
ესეები
დონ კიხოტი
სამყაროს ჰარმონია
ახალი ორგანონი
პრიველი ფოლიო
დიალოგი ორ ძირითად მსოფლიო სისტემის
შესახებ
მსჯელობა მეთოდის შესახებ
ლევიათანი
შრომები
ფიქრები
ეთიკა
პილიგრიმთა მოგზაურობა ცის ქვეყანაში
ნატურალური ფილოსოფიის მათემატიკური
საწყისები
გამოკვლევა ადამიანური გონების შესახებ

51 ჯორჯ ბერკლი
52
53
54
55
56
57
58
59

ჯამბატისტა ვიკო
დევიდ იუმი
დენი დიდრო
სამუელ ჯონსონი
ვოლტერი
ტომას პეინი
ადამ სმითი
ედუარდ გიბონი

60
61
62
63
64

იმანუელ კანტი
ჟან-ჟაკ რუსო
ედმუნდ ბერკი
მერი უოლსტონკრაფტი
უილიამ გოდვინი

65 თომას რობერტ მალთუსი
66 გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ
ჰეგელი
67 არტურ შოპენჰაუერი
68 ავგუსტი კონტე
69 კარლ ფონ კლაუსევიცი
70 სიორენ კირკეგორი
71 კარლ მარქსი და ფრიდრიხ
ენგელსი
72 ჰენრი დევიდ ტორო
73 ჩარლზ დარვინი
74 ჯონ სტიუარტ მილი
75 ჰერბერტ სპენსერი
76 გრეგორ მენდელი
77 ლევ ტოლსტოი
78 ჯეიმზ კლარკ მაქსველი
79 ფრიდრიხ ნიცშე
80 ზიგმუნდ ფროიდი
81 უილიამ ჯეიმსი
82 ალბერტ აინშტაინი
83 ვილფრედო პარეტო
84 კარლ იუნგი
85 მარტინ ბუბერი
86 ფრანც კაფკა
87 კარლ პოპერი
88 ჯონ მეინარდ კეინსი
89
90
91
92
93
94

ჟან-პოლ სარტრი
ფრიდრიხ ჰაიეკი
სიმონა დე ბოვუარი
ნორბერტ ვინერი
ჯორჯ ორუელი
გიორგი გურჯიევი

95
96
97
98
99
100

ლუდვიგ ვიტგენშტაინი
ნოამ ჩომსკი
თომას კუნი
ბეტი ფრიდანი
მაო ძედუნი
ბერეს ფრედერიკ სკინერი

ტრაქტატი ადამიანური ცოდნის პრინციპების
შესახებ
ახალი მეცნიერება
ტრაქტატი ადამიანური ბუნებისა
ენციკლოპედია
ინგლისური ენის ლექსიკონი
კანდიდი
საღი აზრი
ხალხთა სიმდიდრე
რომის იმპერიის აღზევებისა და დაცემის
ისტორია
წმინდა გონების კრიტიკა
აღიარებანი
ფიქრები საფრანგეთის რევოლუციაზე
ქალის უფლებების დაცვა
გამოკვლევა პოლიტიკური სამართლიანობის
შესახებ
ესე მოსახლეობის პრინციპზე
გონის ფენომენოლოგია
მსოფლიო როგორც ნება და წარმოდგენა
პოზიტიური ფილოსოფიის კურსი
ომის შესახებ
ან-ან
კომუნისტური პარტიის მანიფესტი
სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა
სახეობათა წარმოშობა
თავისუფლების შესახებ
საწყისი პრინციპები
ექსპერიმენტები მცენარეების შეჯვარებაზე
ომი და მშვიდობა
ტრაქტატი ელექტრობასა და მაგნიტიზმზე
ასე თქვა ზარათუშტრამ
სიზმრების ახსნა
პრაგმატიზმი
ფარდობითობის თეორია
გონება და საზოგადოება
ფსიქოლოგიური ტიპები
მე და შენ
პროცესი
მეცნიერული აღმოჩენის ლოგიკა
დასაქმების, სარგებლისა და ფულის ზოგადი
თეორია
არსებობა და არარაობა
გზა ბატონყმობისაკენ
მეორე სექსი
კიბერნეტიკა
ათას ცხრაას ოთხმოცდაოთხი
ადამიანის ცხოვრების მიუკერძოებელი,
ობიექტური კრიტიკა
ფილოსოფიური გამოკვლევები
სინტაქსური სტრუქტურები
სამეცნიერო რევოლუციების სტრუქტურა
ქალური მისტიკა
მაო ძედუნის ციტატები
თავისუფლებისა და ღირსების მიღმა

