
 
 
 
 

საქართველოს 
ისტორიის 
ნარკვევები 

 
 

ტ ო მ ი I 
 

საქართველო უძველესი დროიდან 
ახალი წელთაღრიცხვის IV საუკუნემდე 

 
 
 
         
      ტომის რედაქტორი 

      გიორგი მელიქიშვილი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

გამომცემლობა “საბჭოთა საქართველო”. თბილისი, 1970 

 
           
 
 
    
 



 
 
    
 
   წიგნი მოწონებულია და რეკომენდებულია გამოსაქვეყნებლად 
  საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  
  ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს 
  მიერ.  
 

 
 
 
 
   
 
 
  “საქართველოს ისტორიის ნარკვევების” 
   პირველი ტომის ავტორები: 
 
 
  
 

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი გ. მელიქიშვილი 
(წინასიტყვაობა, შესავალი, § 2-4, თავები V-XIII და XIV, § 1-5, 7), ისტ.  მეცნ. 
დოქტორი ა. კალანდაძე (შესავალი § 1 და თავი I), ისტ. მეცნ. კანდიდატი ტ. 
ჩუბინიშვილი (თავი II), ისტ. მეცნ. დოქტორი ო. ჯაფარიძე (თავი III), ისტ. მეცნ. 
დოქტორი გ. გობეჯიშვილი (თავი IV), ისტ. მეცნ. დოქტორი დ. ხახუტაიშვილი 
(თავი XIV, § 6), საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ – კორესპონდენტი 
ა. აფაქიძე (თავი XV). 
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 საქართველოს, ქართველ ხალხს, მდიდარი ისტორიული წარსული გააჩნია. 
ადამიანთა საზოგადოება საქართველოს მიწა–წყალზე უხსოვარ დროს ჩამოყალიბდა. 
საქართველო არის მსოფლიოში უძველესი მიწისმოქმედი და მესაქონლე ტომების 
ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი კერა. საქართველოს მოსახლეობა მოწინავეობდა 
ადრეული ლითონების ხანაშიაც. პირველი სახელმწიფოები საქართველოს 
ტერიტორიაზე უკვე ამ ორი–სამი ათასეული წლის წინ შეიქმნა. ქართველმა ხალხმა 
ადრე შედგა ფეხი ცივილიზებული ცხოვრების გზაზე და გულმოდგინე შრომითა და 
დამპყრობელთა წინააღმდეგ თავდადებული ბრძოლით შექმნა და დაიცვა თავისი 
მაღალი და თავისთავადი კულტურა. 
 “საქართველოს ისტორიის ნარკვევების” რვატომეულს მეტად მძიმე და 
საპატიო მოვალეობა აკისრია – საისტორიო მეცნიერების განვითარების დღევანდელი 
დონის შესაფერისად ასახოს ქართველი ხალხის, საქართველოს მოსახლეობის მიერ 
განვლილი ეს ხანგრძლივი და მნიშვნელოვანი მოვლენებით მდიდარი ისტორიული 
ცხოვრების გზა. საქართველოს ისტორიული წარსულის ფიქსირებას, მის შესწავლას 
ხანგრძლივი ისტორია აქვს, ქართულ ისტორიოგრაფიას  მრავალსაუკუნოვანი 
წარსული გააჩნია. საქართველოში უკვე ახ. წ. I საუკუნიდან მოყოლებული 
მოგვეპოვება საისტორიო ხასიათის წარწერები; ამავე შორეული ეპოქიდან ჩვენამდე 
მოაღწია აგრეთვე თქმულება–გადმოცემებმა სხვადასხვა ისტორიული პირისა და 
საისტორიო ამბის შესახებ. V საუკუნიდან ქართულ ენაზე ჩნდება რიგი 
თხზულებებისა, რომლებიც საისტორიო მწერლობის ძეგლებსაც წარმოადგენენ 
(შუშანიკის, ევსტათი მცხეთელის, აბო თბილელის, კონსტანტინე–კახას, გობრონის 
და სხვათა მარტვილობათა წიგნები) და უძვირფასეს მასალას იძლევიან იმ ეპოქის 
ქართული სინამდვილის შესასწავლად. საისტორიო მწერლობის ბრწყინვალე 
ძეგლებად ჩაითვლება აგრეთვე გიორგი მერჩულეს “გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება”, 
ბასილ ზარზმელის – “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრება” (X ს.) და სხვ. VII- VIII 
საუკუნეებს განეკუთვნება საისტორიო კრებულები, სადაც ქართლის მთელი წონა 
ისტორიაა მიმოხილული (“მოქცევაჲ ქართლისაჲ” და “ქართლის ცხოვრება”). 
შემდეგში ეს კრებულები, განსაკუთრებით “ქართლის ცხოვრება” სისტემატიურად 
ივსებოდა, რედაქციულ ცვლილებებს განიცდიდა და სხვ. დროთა ვითარებაში მას 
დაემატა ქართული ისტორიოგრაფიის არაერთი ბრწყინვალე ძეგლი, მათ შორის ე.წ. 
“მატიანე ქართლისაჲ”, დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის და თამარის 
ისტორიკოსების თხზულებები, XVI ს. ანონიმი ავტორის – “ჟამთაღმწერლის” 
შესანიშნავი ნაწარმოებები და სხვ. გვიან შუა საუკუნეებშიც, როგორც ცნობილია, 
მრავალი ქართველი ავტორი აღწერდა მშობელი ქვეყნის ისტორიას. 
 ქართული ისტორიოგრაფიის განვითარების ახალ ეტაპს იწყებს ევროპულ 
განათლებას ნაზიარებ ავტორთა შემოქმედება, რომელთაგან ყველაზე უფრო 
გამოირჩევა XVIII ს. გამოჩენილი ისტორიკოსი და გეოგრაფოსი ვახუშტი 
ბაგრატიონი, რომელმაც შესანიშნავად აითვისა რა ქართული საისტორიო მწერლობის 
მდიდარი მემკვიდრეობა, ახალ სიმაღლეზე აიყვანა საქართველოს ისტორიის 
შესწავლა. მისი თხზულებანი საქართველოს შესახებ ნამდვილ ისტორიულ, 
გეოგრაფიულ და ეთნოგრაფიულ ენციკლოპედიას წარმოადგენს. 
 ქართულ ისტორიოგრაფიაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს XVIII 
საუკუნიდან რუსეთში (მოსკოვში და სხვაგან) არსებული ქართული კოლონიის სხვა 
წარმომადგენლებმაც, კერძოდ, რუსეთთან შეერთების შემდეგ იქ დასახელებულმა 



ქართველმა ბატონიშვილმა. XIX საუკუნეში რუსეთის სამეცნიერო ცენტრებში იქმნება 
უკვე საქართველოს ისტორიის მეცნიერული შესწავლის კერები. დიდი ღვაწლი 
დასდო საქართველოს ისტორიის შესწავლის საქმეს ცნობილმა ფრანგმა მეცნიერმა 
მარი ბროსემ, რომელიც რუსეთში მოღვაწეობდა. 
 უეჭველად მნიშვნელოვან ტეხილს აქვს ადგილი ქართული ისტორიოგრაფიის 
განვითარებაში  XIX ს. მეორე ნახევარში, რაც უკავშირდება რუსული რევოლუციურ – 
დემოკრატიული აზრის მძლავრ გავლენას, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი 
მოძრაობის მესვეურთა – თერგდალეულთა მოღვაწეობასა და საისტორიო ძიების 
მეცნიერული დონის საერთო ამაღლებას. თერგდალეულები დაუპირისპირდნენ ამ 
დროის ქართულ ისტორიოგრაფიაში მძლავრად ფეხმოკიდებულ კლერიკალურ-
ფეოდალური ტენდენციების მიმდევრებს და ილაშქრებდნენ წარსულის 
რომანტიკული იდეალიზაციის,  ბატონყმობის შელამაზებისა და სხვათა წინააღმდეგ, 
ხაზს უსვამდნენ მშრომელი ხალხის ისტორიის შესწავლის აუცილებლობას, 
ამასთანავე, სვამდნენ საკითხს საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობითი 
ბაზის გაფართოების საჭიროების, ე.ი. ახალი წყაროების მოპოვების, არქეოლოგიური 
და ეთნოგრაფიული კვლევა-ძიების გაშლის აუცილებლობის შესახებ. 
 ქართველი ხალხის მდიდარი ისტორიული წარსული ქმედითი იარაღი 
აღმოჩნდა XIX ს. მეორე ნახევრის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის 
მესვეურთა ხელში. ცარიზმისა და მისი დამქაშების შემოტევას, რაც თავს იჩენდა 
ეროვნული კულტურის აბუჩად აგდებაში, ილია ჭავჭავაძემ და ეროვნულ-
განმათავისუფლებელი მოძრაობის სხვა მესვეურებმა დაუპირისპირეს ძველისძველი 
და ბრწყინვალე ქართული კულტურის, საქართველოს მდიდარი ისტორიის 
პროპაგანდა, რამაც უდიდესი როლი შეასრულა ქართველი ხალხის ეროვნული თვით 
შეგნების განმტკიცებაში და მშობლიური ისტორია ასიმილატორთა შემოტევისაგან 
ეროვნული თავისთავადობის დაცვის ქმედით იარაღად აქცია. 
 ამ კეთილშობილურ საქმიანობაში თერგდალეულთა გვერდით ნაყოფიერად 
იღვწოდა XIX ს. ყველაზე თვალსაჩინო ქართველი ისტორიკოსი დიმიტრი ბაქრაძე. 
მისი ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში გამოირჩევა მაღალი მეცნიერული დონით, 
რუსული და დასავლეთევროპული საისტორიო მეცნიერების ღრმა ცოდნითა და 
გამოყენებით. საჭიროა აღინიშნოს, რომ თუ ამ დროის ქართულ ბურჟუაზიულ-
დემოკრატიული პუბლიცისტიკაში მძლავრად იგრძნობა რუსი რევოლუციონერ-
დემოკრატების (გერცენის, ჩერნიშევსკის, დობროლიუბოვის) გავლენა, ქართულ 
ისტორიოგრაფიაში უფრო მეტად იჩენს თავს რუსული საუნივერსიტეტო საისტორიო 
მეცნიერებისათვის დამახასიათებელი ლიბერალურ-ჰუმანისტური მიმართულება და 
იდეალისტური კონცეფციები. ამიტომაც, გასაგებია, თუ რატომ არ არსებობდა ძველი 
საქართველოს სოციალური განვითარების მწყობრი და ჭეშმარიტი სურათის 
აღდგენის შესაძლებლობა. ეს ითქმის დიმიტრი ბაქრაძის შემოქმედებაზეც, 
რომელმაც, მიუხედავად ამისა, წინ წასწია საქართველოს ისტორიის შესწავლის საქმე. 
დიდია დ. ბაქრაძის ღვაწლი აგრეთვე საქართველოს ეთნოგრაფიული, 
არქეოლოგიური შესწავლის საქმეში, არქეოგრაფიაში. ამ მხრივ მისი მოღვაწეობა 
წარმატებით განაგრძეს ექვთიმე თაყაიშვილმა, თედო ჟორდანიამ და საქართველოში 
მოღვაწე ზოგმა სხვა ისტორიკოსმა. 
 საქართველოს ისტორიის წყაროების მოძიებაში და, საერთოდ, ქართული 
ისტორიოგრაფიის განვითარებაში რევოლუციამდელ ხანაში უდიდესი როლი 
შეასრულა საქართველოს საისტორიო-საეთნოგრაფიო საზოგადოებამაც. 



 რევოლუციამდელ საქართველოში მშობლიური ქვეყნის ისტორიის დარგში 
მეცნიერული მუშაობის საწარმოებლად ძალზე მძიმე პირობები არსებობდა. ამ საქმეს 
აქ მხოლოდ ცალკეული ენთუზიასტები ეწეოდნენ. არ იყო რაიმე სპეციალური 
სამეცნიერო დაწესებულება, სადაც საამისო მუშაობა გაიშლებოდა. ასეთ ვითარებაში, 
XIX-XX საუკუნეთა მიჯნაზე, ქართველოლოგიის და, საერთოდ, 
კავკასიისმცოდნეობის მძლავრი კერა ჩამოყალიბდა საქართველოს გარეთ, 
პეტერბურგის უნივერსიტეტში, სადაც მოღვაწეობდა XX ს. პირველი ნახევრის 
უდიდესი ქართველი ისტორიკოსი ივ. ჯავახიშვილი. ამ უკანასკნელის მოღვაწეობით 
ქართული საისტორიო მეცნიერების განვითარებაში ფაქტიურად ახალი ეტაპი იწყება. 
დიდი ერუდიციის, მაღალი კულტურის, იშვიათი მეცნიერული 
კეთილსინდისიერებისა და განსაკუთრებული შრომისმოყვარეობის წყალობით ივ. 
ჯავახიშვილმა ქართული საისტორიო მეცნიერება და ქართველოლოგიის ზოგიერთი 
მომიჯნავე დარგი ერთბაშად ახალ, მისი დროის მსოფლიო მეცნიერების შესაფერ 
დონეზე აიყვანა. თავისი ქვეყნისა და ხალხის დიდი პატრიოტი ივ. ჯავახიშვილი 
ამავე დროს მეცნიერული სინდისის მტკიცე დამცველი იყო და ვერ ეგუებოდა 
ვერავითარ სიყალბეს, წარსულის განზრახ შელამაზებას თუ გაზვიადებას და მუდამ 
მკაცრ, მეცნიერულ მიდგომას იჩენდა წყაროებისადმი. მისთვის უცხო იყო როგორც 
დიდმპყრობელური, შოვინისტური წრეების ნიჰილისტური დამოკიდებულება 
საქართველოს ისტორიის წყაროებისადმი, ისე საქართველოს ისტორიის 
მოყვარულთა წრეში ხშირად გავრცელებული გულუბრყვილო მოწიწებითი, 
უკრიტიკო დამოკიდებულება მათდამი. ივ. ჯავახიშვილისათვის ძირითადს 
წარმოადგენდა, მისი სიტყვებით რომ ვთქვათ, ”კრიტიკულად განხილული 
საქართველოს ისტორია”. მეცნიერული ობიექტურობა და კეთილსინდისიერება 
მუდამ თან სდევდა მის კვლევა-ძიებას. იგი მკვეთრად ილაშქრებდა მათ წინააღმდეგ, 
ვინც უარყოფდა სოციალური ბრძოლის არსებობას საქართველოს ისტორიაში. 
ცნობილია, თუ რა კოლოსალური შრომა გასწია ივ. ჯავახიშვილმა საქართველოს 
ისტორიის შესწავლისათვის მტკიცე მეცნიერული საფუძვლის შესაქმნელად, ამ 
ისტორიის ძირითადი ფაქტების დასადგენად. მისი მეცნიერული ინტერესების 
სფერო უაღრესად ფართო იყო და მოიცავდა პოლიტიკურ და სოციალურ-ეკონომიურ 
ისტორიას, ეთნოგენეზს, მატერიალურ და სულიერ კულტურას. ძალიან ხშირად ივ. 
ჯავახიშვილის კვლევა-ძიება გადიოდა საკუთვრივ საქართველოს ფარგლებს გარეთ 
და საერთო-კავკასიურ მასშტაბს იღებდა. ამის საშუალებას აძლევდა მას მეზობელი 
ხალხების ენებისა და ისტორიის ბრწყინვალე ცოდნა. ფასდაუდებელია ივ. 
ჯავახიშვილის წვლილი საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობითი ბაზის 
გაფართოებისა და ისტორიის მთელი რიგი დამხმარე დისციპლინების 
ჩამოყალიბებაში. 
 ჩვენ, რა თქმა უნდა, დაწვრილებით ვერ შევჩერდებით ივ. ჯავახიშვილის 
მეცნიერულ მემკვიდრეობაზე. ძალიან ძნელია მოკლე საუბარი იმ უდიდეს 
მნიშვნელობაზე, რომელიც ივ. ჯავახიშვილის კაპიტალურ შრომებს “ქართველი ერის 
ისტორიას”, “ქართული სამართლის ისტორიას”, “საქართველოს ეკონომიკურ 
ისტორიას”, “ძველ ქართულ საისტორიო მწერლობას”, “ქართულ პალეოგრაფიას”, 
“ქართულ ნუმიზმატიკა-მეტროლოგიას”, “ქართულ- დიპლომატიკას” და მრავალ 
სხვას გააჩნია. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ დღეს ზოგი საკითხის  (ძველი 
საქართველოს სოციალური წყობილება, ქართველთა ეთნოგენეზი და სხვ.) ივ. 
ჯავახიშვილისეული გადაწყვეტა ჩვენ ვეღარ დაგვაკმაყოფილებს, ბევრ რამეს 
ახლებური მიდგომა, ახლებური გადაწყვეტა სჭირდება, ზოგ რამეში თავს იჩენს 



მკვლევარის მეთოდოლოგიური პოზიციებისა და წყაროთმცოდნეობითი ბაზის 
შეზღუდულობა, რომელიც მის შემდეგ დიდად გაფართოვდა. საქართველოს ძველი 
ისტორიის კვლევა-ძიებისას უფრო მეტი ყურადღების ღირსია ძველი ქართული 
საისტორიო ქრონიკები, ვიდრე ისინი სარგებლობდნენ ივ. ჯავახიშვილის მხრით და 
ა.შ. მიუხედავად ყოველივე ამისა, დღესაც ივ. ჯავახიშვილის მემკვიდრეობას 
საპატიო ადგილი უკავია ქართული საისტორიო მეცნიერების  საგანძურში.  

XIX ს. ბოლოდან ქართული საზოგადოებრივი აზრის განვითარებაში ახალი 
რიგის მოვლენებს აქვს ადგილი, რაც ბუნებრივია, უკვალოდ არ რჩება ქართული 
ისტორიოგრაფიისთვისაც. რეფორმისშემდგომ რუსეთში, კლასობრივი ბრძოლის 
მკვეთრი გამწვავების ვითარებაში სულ უფრო და უფრო იჩენენ თავს 
საზოგადოებრივი მიმდინარეობები, რომლებიც ყურადღების ცენტრში მშრომელი 
ხალხის სოციალური განთავისუფლების საკითხს აყენებენ. ისტორიის დარგში ამ 
კონცეფციებს თან სდევს ყურადღების გამახვილება სოციალურ უსამართლობაზე და 
ერთგვარად ნიჰილისტური დამოკიდებულება ეროვნული საკითხისადმი, ისტორიის 
ეროვნული ასპექტისადმი. ასეთი ნიჰილისტური დამოკიდებულება ისტორიული 
წარსულის მიმართ დამახასიათებელი იყო ზოგიერთი ქართველი ხალხოსნისათვის, 
რამაც თავის დროს ილია ჭავჭავაძის მძაფრი კრიტიკაც დაიმსახურა. სამაგიეროდ, 
ხალხოსანი მოღვაწეები გულმოდგინედ ამათრახებდნენ ფეოდალური წყობილების 
სიმახინჯეს და ააშკარავებდნენ ბატონყმურ ურთიერთობათა სიმძიმეს. 

XIX-XX საუკუნეთა მიჯნაზე ქართველ საზოგადოებაში საფუძველი ეყრება 
აგრეთვე ისტორიის პრობლემებისადმი მარქსისტულ მიდგომას. ქართველი 
მარქსისტები (იოსებ სტალინი, ალექსანდრე წულუკიძე, ფილიპე მახარაძე და სხვ.) 
დიალექტიკური და ისტორიული მატერიალიზმის მომარჯვებით, მარქსის, 
ენგელსის, ლენინის შემოქმედებისა და იმ დროის უკვე საკმაოდ მდიდარი რუსული 
და დასავლეთევროპული მარქსისტული ლიტერატურის თვალთახედვით 
ცდილობენ გაერკვნენ საქართველოს ისტორიის ცალკეულ მოვლენებში. რა თქმა 
უნდა, ყველაფერი ეს ქართული ისტორიოგრაფიის განვითარების მარქსისტულ- 
ლენინური ეტაპისათვის მხოლოდ ნიადაგის შემზადება იყო. იმდროინდელი 
საკუთრივ პროფესიონალ-ისტორიკოსები თავიანთი მსოფლმხედველობით, როგორც 
წესი, შორს იდგნენ მარქსიზმისაგან. აღსანიშნავია ისიც, რომ თვით მარქსისტ 
მოღვაწეთაგან ზოგიერთი სოციალურ საკითხზე ყურადღების კონცენტრაციის გამო 
ისტორიის ეროვნული ასპექტის უგულებელყოფას, ქართველი ხალხის ისტორიული 
წარსულისადმი ნიჰილისტურ დამოკიდებულებას ამჟღავნებდა.  

სოციალურ-ეკონომიურ საკითხებზე მთელი ყურადღების კონცენტრაცია და 
ეროვნული საკითხისადმი ნიჰილისტური დამოკიდებულება მნიშვნელოვან 
ტენდენციად დარჩა მარქსისტულად განწყობილი ზოგიერთი ისტორიკოსისათვის 
საბჭოთა ხელისუფლების არსებობის პირველ პერიოდშიც. ეს ტენდენცია 
აღმოცენებული იყო ბუნებრივად, იმდროინდელი ვითარების, ქვეყნისა და 
კომუნისტური პარტიის წინაშე მდგომი პირველი რიგის ამოცანების ზეგავლენით. 
ამასთანავე, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ნიჰილისტური დამოკიდებულება 
ისტორიული წარსულისადმი იყო ნაწილი ამ დროს საკმაოდ გავრცელებული საერთო 
ნიჰილიზმისა წარსულის კულტურულ და სხვ. მემკვიდრეობისადმი და ისტორიული 
მოღვაწეობისა და სხვა მისთანათა შეფასებასთან ერთად წარსულის კულტურის 
მოღვაწეთა და მათი შემოქმედების შეფასებაზეც ვრცელდებოდა. 

ამ პერიოდში საქართველოს ისტორიის დარგში ჯერ კიდევ შედარებით 
მცირერიცხოვან მარქსისტულ ძიებათა ნაკლს წარმოადგენდა აგრეთვე ავტორების 



სუსტი მეცნიერული შეიარაღება და საქართველოს ისტორიის წყაროების არასაკმაო 
ცოდნა. წყაროთმცოდნეობითი ბაზის გაფართოება და კადრების მომზადება 
შედარებით ნელი ტემპით მიმდინარეობდა, თუმცა რევოლუციანდელ ვითარებასთან 
შედარებით ამ მხრივ ბევრი ახალი გაკეთდა. 

საქართველოს ისტორიის შესწავლის მძლავრ კერად იქცა 1918 წელს 
დაარსებული თბილისის ქართული უნივერსიტეტი, სადაც დიდი სამეცნიერო და 
ორგანიზაციული მუშაობა გააჩაღა საქართველოს ისტორიის კათედრამ ივანე 
ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით. 

საბჭოთა ხელისუფლების პირველი დღეებიდანვე დიდი ყურადღება მიექცა 
სამუზეუმო და საარქივო საქმის მოწესრიგებას. 1922 წელს საბჭოთა რუსეთმა 
დაუბრუნა საქართველოს მსოფლიო ომის დროს გატანილი მდიდარი ისტორიული 
არქივი. გატარდა აგრეთვე ადგილობრივი საარქივო მასალის კონცენტრაციის 
ღონისძიება – ეს მასალა ერთიანი სახელმწიფო საარქივო ფონდის კუთვნილებად 
გამოცხადდა. 1923 წელს მთავრობის დეკრეტით ჩატარდა სამუზეუმო საქმის 
რეორგანიზაციაც – თბილისში დაარსდა საბუნებისმეტყველო და საისტორიო–
საეთნოგრაფიო მუზეუმები, რომელთა ფონდებიც შეივსო რუსეთიდან ჩამოტანილი 
და ადგილობრივ მოპოვებული ახალი კოლექციებით. როგორც ცნობილია, შემდეგში 
საქართველოში მუზეუმების ფართო ქსელი შეიქმნა. რევოლუციამდელ 
საქართველოში და, საერთოდ, კავკასიაში არსებულ ერთადერთ მუზეუმს –“კავკასიის 
მუზეუმს” (ახლა ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმად 
წოდებულმა, ამას წინათ თავისი არსებობის 100 წლისთავი იზეიმა) შეემატა მრავალი 
მხარეთმცოდნეობითი და ზოგი სხვა სპეციალური მუზეუმი. 30-იან წლებში შეიქმნა 
სპეციალური სამეცნიერო დაწესებულებები ისტორიის დარგში. 1933 წელს, ჯერ 
კიდევ 1922 წლიდან საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალურ 
კომიტეტთან არსებულ პარტიის ისტორიის სექციის ბაზაზე, ჩამოყალიბდა 
ინსტიტუტი, რომლის მემკვიდრეცაა დღევანდელი საბჭოთა კავშირის კომუნისტური 
პარტიის ცენტრალურ კომიტეტთან არსებული მარქსიზმ–ლენინიზმის ინსტიტუტის 
საქართველოს ფილიალი. 1936 წელს საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის 
საქართველოს ფილიალის შემადგენლობაში შეიქმნა ენის, ისტორიისა და 
მატერიალური კულტურის ინსტიტუტი, რომელმაც ფართო კვლევა–ძიება გაშალა 
საქართველოს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის დარგში. დღეს ამ 
ინსტიტუტის ერთ-ერთი მემკვიდრეა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, 
არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი – რესპუბლიკაში ამჟამად ამ დარგებში 
წარმოებული კვლევა–ძიების მთავარი სამეცნიერო კერა. ენიმკისა და შემდეგ 
ისტორიის (ამჟამად ისტორია–არქეოლოგია–ეთნოგრაფიის) ინსტიტუტის მიერ 
რესპუბლიკაში ჩატარებულ იქნა გრანდიოზული მასშტაბის არქეოლოგიური 
სამუშაოები, რომელთაც დიდად გააფართოეს საქართველოს ისტორიის, კერძოდ, 
მისი ძველი პერიოდების შესწავლის წყაროთმცოდნეობითი ბაზა. ამ ინსტიტუტმა 
წამოიწყო აგრეთვე ინტენსიური საველე–ეთნოგრაფიული მუშაობა. ამ ინსტიტუტის, 
მარქსიზმ–ლენინიზმის ინსტიტუტის საქართველოს ფილიალის, უნივერსიტეტისა 
და საქართველოს სახ. მუზეუმის კოლექტივების გარდა, ამჟამად საქართველოს 
ისტორიის დარგში კვლევა–ძიება წარმოებს საქართველოს სსრ მეცნიერებათა 
აკადემიის დიმიტრი გულიას სახელობის აფხაზეთის, ბათუმისა და ცხინვალის 
სამეცნიერო–კვლევით ინსტიტუტებში, აგრეთვე რესპუბლიკის პედინსტიტუტების 
საისტორიო კათედრებზეც. 30-იანი წლებიდან საქართველოში მომზადდა მრავალი 
ათეული მეცნიერი მუშაკი – მეცნიერებათა კანდიდატი და დოქტორი, რომელნიც 



ახლა ნაყოფიერად იკვლევენ საქართველოს და მის მეზობელი ქვეყნების ისტორიის, 
არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის საკითხებს. ამ დიდ საქმეს საფუძველი ჩაუყარა 
აკადემიკოსმა ივ. ჯავახიშვილმა, რომლის ხელმძღვანელობით მიიღეს მეცნიერული 
წრთობა შემდეგში გამოჩენილმა მკვლევარებმა: აკადემიკოსებმა სიმონ ჯანაშიამ და 
ნიკოლოზ ბერძენიშვილმა. თავის მხრივ ამ უკანასკნელთა ხელმძღვანელობით 
შემდეგში მომზადდა საქართველოს ისტორიაში დღეს მომუშავე ათეულობით 
მეცნიერი მუშაკი. მეცნიერული კადრების მომზადებას არქეოლოგიის დარგში 
საფუძველი ჩაუყარეს გიორგი ნიორაძემ და ბორის კუფტინმა, ეთნოგრაფიის დარგში 
კი ამ მხრივ განსაკუთრებით დიდი დამსახურება მიუძღვის აკად. გიორგი ჩიტაიას. 

30–იანი წლების შუა ხანები მრავალი მხრით ქმნის მიჯნას ისტორიულ 
მეცნიერებათა განვითარებაში როგორც საქართველოში, ისე საერთოდ საბჭოთა 
კავშირში. ამ დროიდან ხელმძღვანელი ორგანოების დადგენილებით თავის 
უფლებებში აღსდგა ისტორიის სწავლება საშუალო სკოლაში, დაიწყო მუშაობა 
ისტორიის სახელმძღვანელოების შესაქმნელად საშუალო და უმაღლესი 
სკოლებისათვის. ამის შედეგად შეიქმნა, სხვათა შორის, ივ. ჯავახიშვილის, ს. 
ჯანაშიას და ნ. ბერძენიშვილის ცნობილი სახელმძღვანელო საქართველოს 
ისტორიაში, რომელსაც სტალინური პრემია მიენიჭა. პარტიამ თავისი 
დადგენილებებით დაგმო აქამდე ფართოდ გავრცელებული გატაცება 
სოციოლოგიური სქემებით, ყურადღება გაამახვილა ისტორიის ეროვნული, 
პატრიოტული ასპექტით შესწავლის საჭიროებაზეც. ამ ტეხილს უნდა უმადლოდეს 
საბჭოთა ისტორიოგრაფია კვლევა–ძიებაში ახალი ეტაპის დაწყებას, როდესაც 
მკვლევართა ყურადღების ცენტრში მოექცა სოციალურ–ეკონომიური განვითარების, 
მშრომელი მასებისა და მათი კლასობრივი ბრძოლის ისტორიის პრობლემატიკასთან 
ერთად ეროვნული თავისთავადობისა და დამოუკიდებლობისათვის ხალხის 
ბრძოლის გმირული ისტორია. 

ქართული საბჭოთა საისტორიო მეცნიერების სწრაფ განვითარებას ამ 
პერიოდში ხელი შეუწყო მარქსისტულ–ლენინური მეთოდოლოგიის ფართო 
დანერგვამ კვლევა–ძიებაში, ისევე როგორც მარქსისტი ისტორიკოსების მიერ 
კონკრეტული საისტორიო მასალის ღრმად დაუფლებამ, რაც მათ ადრე ესოდენ 
ძლიერ აკლდათ. 

უნდა აღინიშნოს, რომ დიდი ხნის მანძილზე საბჭოთა საისტორიო 
მეცნიერების განვითარებას მნიშვნელოვნად აბრკოლებდა დოგმატიზმის ბატონობა. 
ისტორიკოსები ხშირად მხოლოდ სახელმძღვანელო გამონათქვამების 
ილუსტრირებას ცდილობდნენ, ციტატებს ყოვლისშემძლე ძალას ანიჭებდნენ და 
მასალისადმი შემოქმედებით მიდგომას არ იჩენდნენ. ადგილი ჰქონდა ისტორიის 
შეგნებულ შელამაზება–დამახინჯებას და ა.შ. 

 
 

* * * 
 

უკანასკნელი ათეული წლები ქართული საბჭოური საისტორიო 
მეცნიერებისათვის განსაკუთრებით ნაყოფიერ ხანას წარმოადგენს. ამ პერიოდის 
ერთ–ერთი არსებითი მიღწევაა ჩვენი ქვეყნის ისტორიის წყაროთმცოდნეობითი 
ბაზის განუზომელი გაფართოება. გამოვლინდა, შეიკრიბა და გამოქვეყნდა დიდძალი 
ახალი მასალა შუასაუკუნეების, ახალი და უახლესი ისტორიის დარგშიც, მაგრამ 
ყველაზე მეტად წყაროდმცოდნეობითი ბაზის ეს გაფართოება შეეხო საქართველოს 



ისტორიის უძველესსა და ძველ ხანას, სადაც ახლად მოპოვებულმა მდიდარმა 
არქეოლოგიურმა მასალამ ამოავსო მრავალი ხარვეზი, წარმოაჩინა ისტორიის მთელი 
პერიოდები, რომელთა შესახებაც არაფერი იცოდა რევოლუციამდელმა 
ისტორიოგრაფიამ.  
 ამის პარალელურად დაწინაურდა საქართველოს ისტორიის თითქმის ყველა 
პერიოდის მეცნიერული, მარქსისტურ–ლენინურ მეთოდოლოგიაზე დამყარებული, 
შესწავლა. ეს პროცესი განსაკუთრებით საგრძნობი იყო საქართველოს ისტორიის 
ძველი და შუა საუკუნეების პერიოდების მიმართ, სადაც ბევრი რამ ახალი 
მეთოდოლოგიის საფუძველზე გადასინჯვასა და ახლებურად გაშუქებას მოითხოვდა.  

ქართული ისტორიოგრაფიის განვითარების ამ პერიოდისათვის 
დამახასიათებელია აგრეთვე ადრე საკმაოდ უგულებელყოფილი საქართველოს 
ახალი და უახლესი (XIX-XXსს.) ისტორიის საკითხების ინტენსიური დამუშავება. 
 დიდად დაწინაურდა ჩვენში უკანასკნელ დროს აგრეთვე მეზობელ ხალხებთან 
ქართველი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი პოლიტიკური, ეკონომიური და 
კულტურული ურთიერთობის საკითხების კვლევა–ძიება. საქართველოს მეზობელი  
სამყაროს ღრმა შესწავლამ, რომელიც აგრეთვე ფართოდ გაიშალა ჩვენში, საშუალება 
მოგვცა უკეთ გაგვეგო ქართული სინამდვილის მრავალი ფაქტი, შესაძლებელი 
გახადა აგვეცილებინა მსოფლიო–ისტორიული პროცესისგან ჩვენი ქვეყნის ისტორიის 
იზოლირებულად შესწავლის საფრთხე. 
 “საქართველოს ისტორიის ნარკვევების” უპირველესი დანიშნულებაა ასახოს ეს 
პროგრესი ჩვენი საისტორიო მეცნიერების განვითარებაში, ერთგვარად შეაჯამოს 
ისტორიკოსთა – საქართველოს ისტორიის მკვლევართა – არაერთი თაობის 
ნამუშაკევი. “ნარკვევების” მომზადებას ხელი მოჰკიდა საქართველოს სსრ 
მეცნიერებათა აკადემიის ივ.  ჯავახიშვილის  სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა 
და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტმა. წინამდებარე წიგნით იწყება რვა ტომად 
განზრახული ამ ნაშრომის გამოქვეყნება. მისი პირველი ტომი მოიცავს საქართველოს 
უძველეს (წინასახელმწიფოებრივი ხანის) და ძველ (პირველი ქართული 
სახელმწიფოების არსებობის ხანის) ისტორიას. აბსოლუტური ქრონოლოგიით  ესაა 
პერიოდი უძველესი დროიდან, ე.ი. საქართველოში ადამიანთა საზოგადოების 
ხანიდან დაწყებული, ვიდრე ახალი წელთაღრიცხვის IV საუკუნემდე. მეორე ტომში 
აისახება ადრეული შუასაუკუნეების (IV-Xსს.) საქართველოს ისტორია, მესამე და 
მეოთხე ტომები მიძღვნილია გაერთიანებული საქართველოს ჩამოყალიბებისა და 
მისი ძლიერების პერიოდისადმი (XI–XIIსს.), აგრეთვე ასახავს XIII–XVIII სს. 
ისტორიას. მეხუთე და მეექვსე ტომები ეძღვნება  XIX ს. და  XX საუკუნის პირველი 
ორი ათეული წლის ისტორიას, მეშვიდე – პერიოდს საქართველოში საბჭოთა 
ხელისუფლების დამყარებიდან დიდი სამამულო ომის დაწყებამდე, ხოლო მერვე 
ომისა და ომის შემდგომი პერიოდის საქართველოს ისტორიას. 
 გამოცემა საქართველოს ისტორიის ცალკეული პერიოდებისა და სხვადასხვა 
საკითხისადმი მიძღვნილი მეცნიერული ნარკვევების სახითაა წარმოდგენილი. 
ნარკვევებში ასახულია საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიური და სოციალური 
განვითარების, პოლიტიკური ისტორიის, ეთნოგენეზისა და კულტურის საკითხები. 
ყოველ ტომს წარემძღვარება წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული 
ექსკურსები. ტექსტის სხვა ადგილებშიც წყაროებსა და სამეცნიერო ლიტერატურაზე 
მითითება ფართოდ არის წარმოდგენილი. მკითხველს წიგნით სარგებლობას 
გაუადვილებს აგრეთვე პირთა, გეოგრაფიულ და ეთნიკურ სახელწოდებათა 



საძიებლები, რომლებიც ყოველ ტომს დაერთვის. გამოცემა ილუსტრირებული 
იქნება.1 
 საქართველოს ასეთი ვრცელი, მეცნიერული ისტორია პირველად ქვეყნდება. 
ამგვარი შრომის შექმნა დღეს შეუძლებელია ერთმა პიროვნებამ იტვირთოს, 
ამიტომაც, ბუნებრივია, რომ “ნარკვევების” შედგენაში მონაწილეობს მკვლევართა 
საკმაოდ ფართო წრე. ეს გარემოება ბევრ დადებითთან ერთად, ზოგ უარყოფით 
შედეგსაც მოგვცემს. ბუნებრივია, რომ “ნარკვევებში” ვერ იქნება მიღწეული 
ერთიანობის, ერთგვაროვნების ისეთი მაღალი ხარისხი, რაც ერთი პირის ნახელავს 
სდევს. “ნარკვევებს” უეჭველად დაემჩნევა ცალკეული ავტორების ინდივიდუალობა 
არა მარტო სტილსა და თხრობაში, არამედ საკითხების გაშუქების თვალსაზრისშიც. 
ავტორებს თავიანთ ნარკვევებში შემოტანილი აქვთ მნიშვნელოვანწილად საკუთარი 
კვლევა–ძიების შედეგებიც და ხშირად ამა თუ იმ საკითხზე საკუთარ თვალსაზრისს 
ავითარებენ. ბუნებრივია, რომ ზოგი რამ ამა თუ იმ საკითხზე ავტორთა მიერ 
გამოთქმულ თვალსაზრისში სხვა მკვლევართა მხრივ სადავოდ იქნება მიჩნეული. 
შემდგომი კვლევა–ძიება ამაზე თავის ავტორიტეტულ სიტყვას იტყვის, დააზუსტებს 
და შეასწორებს ჩვენს წარმოდგენებს. უეჭველია გამოცემას ბევრი სხვა ნაკლიც ექნება 
– სპეციალისტები, შესაძლებელია, ზოგი საკითხის სხვაგვარად ან უფრო უკეთ, უფრო 
ღრმად განხილვას ჩათვლიან საჭიროდ. იმედია, მომავალი პუბლიკაციები ამ მხრივაც 
შეავსებენ ამ გამოცემის ხარვეზებს.  
 “ნარკვევების” გამოცემა გამართლებული იქნება, თუ ავტორები მის 
ფურცლებზე არ დაუშვებენ მეცნიერულად აშკარა შეუსაბამოს და დღევანდელი 
დონის შესაფერისად გააშუქებენ საქართველოს ისტორიის საკითხებს, ბევრ ახალსა 
და სწორს იტყვიან ჩვენი ქვეყნის ისტორიის შესახებ. ამით ეს ნაშრომი შეასრულებს 
არა მარტო წარსული კვლევა–ძიების შეჯამების როლს, არამედ ამოსავალიც გახდება 
საქართველოს ისტორიის დარგში მეცნიერული კვლევა–ძიების შემდგომი 
გაშლისათვის, მისი კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აყვანისათვის. 
 ზემოთქმული არ ნიშნავს, თითქოს წინამდებარე გამოცემა მხოლოდ  და 
მხოლოდ წმინდა მეცნიერულ მიზნებს ისახავდეს. მას უდიდესი როლი აკისრია 
აგრეთვე საკუთარი ქვეყნის ისტორიით დაინტერესებულ მკითხელთა ფართო 
წრისათვის სანდო, ჩვენი ცოდნის დღევანდელი დონის შესაფერისი მასალის 
მიწოდების თვალსაზრისით. ეს გამოცემას დამატებით მოთხოვნილებებს უყენებს. 
მომავალი გვიჩვენებს, რამდენად შეძლებს ეს ნაშრომი ამ ამოცანის შესრულებას, 
გახდება თუ არა იგი საქართველოს ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველთა 
ფართო წრისათვის ცოდნის გაღრმავების, ინფორმაციის მიღების მდიდარი წყარო. 
ავტორებსა და სარედაქციო კოლეგიას, ყოველ შემთხვევაში, დიდი სურვილი აქვთ, 
რომ “ნარკვევებმა” თავისი როლი ამ მხრივაც შეასრულოს. 
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შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
§ 1. საქართველო. ფიზიკურ–გეოგრაფიული გარემო 

 
 

საქართველო მდებარეობს ჩრდილოეთის განედის 410 07’ და 430 35’ და 
აღმოსავლეთის გრძედის 400 05’ და 460 44’ შორის. მისი ტერიტორია მოიცავს 
დაახლოებით 70 000 კვ კილომეტრს და გავრცობილია კავკასიონის სამხრეთი 
კალთის შუა და დასავლეთ ნაწილში (ნაწილობრივ ჩრდილო კალთაზედაც),  
ანტიკავკასიონის ჩრდილო კალთაზე და ამ მთაგრეხილთ შორის მოქცეულ მტკვრისა 
და რიონის დაბლობზე. ტერიტორიის სიდიდით საქართველოს მოკავშირე 
რესპუბლიკებს შორის უჭირავს მეათე, ხოლო მოსახლეობის რაოდენობით (4 414 900 
სული) მეექვსე ადგილი2. საქართველოს საზღვრებია: ჩრდილოეთით – კავკასიონის 
მთავარი ქედი, დასავლეთით - შავი ზღვა, სამხრეთით თურქეთი და სომხეთის სსრ, 
აღმოსავლეთით – აზერბაიჯანის სსრ. 
 თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით საქართველო წარმოადგენს ორი 
კონტინენტის – ევროპისა და აზიის - საზღვარზე მოთავსებული ძველი 
კულტურული სამყაროს შემადგენელ ნაწილს. 
 ასეთი მდებარეობა ხელს უწყობდა საქართველოს სამეურნეო–კულტურულ 
დაწინაურებას, მაგრამ გარკვეულ ისტორიულ სიტუაციაში იგივე გარემოება ხშირად 
ამ ქვეყნის მძიმე პოლიტიკური მდგომარეობის მიზეზიც ხდებოდა, რის გამოც 
ქვეყნის ადმინისტრაციულ–პოლიტიკური საზღვრები არ იყო მუდმივი და იგი 
საუკუნეთა მანძილზე ხშირად იცვლებოდა სახელმწიფოს ეკონომიური 
კეთილდღეობის, პოლიტიკური ძლიერებისა თუ უძლურების შესაბამისად. 
 როგორც აღნიშნული იყო, ჩვენი ქვეყნის უდიდესი ნაწილი კავკასიონის 
სამხრეთ კალთაზეა. ამ პატარა მოცულობის მიწა-წყლის ეს სამხრული ექსპოზიცია 
იმთავითვე უაღრესად ხელსაყრელ ვითარებას ქმნიდა მის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ 
გარემოში სიცოცხლისათვის ოპტიმალური პირობების წარმოსაქმნელად. 
ფაქტიურად ესაა ზომიერი სარტყლის სამხრეთი და ნაწილობრივ ქვეტროპიკული 
სარტყლის ჩრდილო ნაწილი. საქართველო მთაგორიანი ქვეყანაა და წაგრძელებულია 
(სიგრძე 2,5–ჯერ აღემატება სიგანეს) დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ. 
ტერიტორიის ნახევარზე მეტი ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე უფრო მაღლა 
მდებარეობს, ერთი მესამედი 200- 1000 მეტრის სიმაღლეთა შორის არის მოქცეული, 
ხოლო დაბლობ ადგილებს ქვეყნის მთელი ფართობის მხოლოდ 13% უჭირავს. ეს 
გეომორფოლოგიური სხვადასხვაობა, ცხადია, იწვევს განსაკუთრებულ სიჭრელეს 
ჰავისას და საერთოდ კლიმატური პირობებისას, დაწყებულს ქვეტროპიკულით და 
გათავებულს ყინულოვანი მთიანეთის მკაცრი ჰავით. 
 საქართველოს რელიეფის ძირითადი გეომორფოლოგიური ერთეულებია: 
კავკასიონი, ანტიკავკასიონი და მათ შორის მოქცეული დაბალი ზონა, რომელიც 

                                                 
2 საქართველოს სსრ ეკონომიური გეოგრაფია, თბ., გვ. 13 რესპუბლიკის მოსახლეობის რაოდენობის 
ახალი (1964წ,) შეფასება, იხ. Атлас Грузинской ССР, Тб., გვ.4. 



საქართველოს ფარგლებში წარმოდგენილია კოლხეთის დაბლობით, სურამის 
ქედითა და ბორცვიანი წინა მთებით3 კავკასიონის მაღალმთიანი მხარე 
წარმოქმნილია დედამიწის დანაოჭებითი და ვერტიკალური რყევითი მოძრაობის 
შედეგად. ყველაზე ძველი დანაოჭებისა და აზევების შედეგად წარმოიშვა 
კავკასიონის მთავარი, ღერძული ქედი, რომელიც პალეოზოური გრანიტებით, 
კრისტალური ფიქლებითა და ძველი დანალექი ქანებისაგან არის აგებული. იგი 
ერთიანი მასაა, არსად იკვეთება მდინარეებით და წარმოადგენს ამიერ და 
იმიერკავკასიის მდინარეთა წყალგამყოფს4. მხარეთა ურთიერთობისათვის ქედზე 
საკმაოდ ბევრი საუღელტეხილო გზა და ბილიკია, რომელთაგან მნიშვნელოვანია: 
ჯვარის ანუ ხევისყელის (2 388 მ), როკის, მამისონის (2829 მ), ქლუხორის (2816 მ) და 
სხვ.  მართალია, მთავარი ქედი ერთგვარი ბუნებრივი მიჯნის როლს ასრულებდა მის 
ორთავ მხარეზე მდებარე ქვეყნებს შორის (მეტადრე ფიზიკურ გეოგრაფიული 
გარემოს თვასაზრისით), მაგრამ, როგორც ჩანს, იგი არ წარმოადგენდა გადაულახავ 
ბარიერს და ხევ-ხევ ამყოლი გზა თუ საცალფეხო ბილიკი ოდითგანვე მჭიდროდ 
აკავშირებდა ურთიერთთან ქართველებსა და კავკასიონის ჩრდილო კალთებზე 
მოსახლე კავკასიელ ხალხებს. 
 სიმაღლისდა შესაბამისად ქედზე მყინვარებიც საკმაოდ გავრცელებულია, 
განსაკუთრებით ცენტრალურ ნაწილში (იალბუზსა და მყინვარწვერს შორის). 
ჩრდილო კალთებზე ათასამდე ყინვარია, რომელთაც 1500 კვ. კილომეტრი უჭირავს, 
სამხრეთ კალთაზე კი 400 ყინვარი 500–მდე კვ. კილომეტრს მოიცავს.5 თოვლეთის 
ზღვარი დასავლეთ კავკასიონში ზღვის დონიდან 3000–3200მ–ზეა, აღმოსავლეთში კი 
– 3400მ-ია. ცალკეული მყინვარები ალაგ–ალაგ 900–1100მ სიმაღლემდე ეშვებიან და 
მორენული ქვიშა–თიხებით მთავრდებიან. ამ გარემოებას უაღრესად დიდი 
მნიშვნელობა აქვს კავკასიის მთიანეთში მეოთხეული პერიოდის ადამიანის 
გავრცელების საკითხის შესასწავლად. 
 მცირე კავკასიონს ამიერკავკასიის სამხრეთი ზოლი უჭირავს და დიდ 
კავკასიონს სურამის (ლიხის) ქედით ებმის. იგი საქართველოს ფარგლებში არსიანის, 
შავშეთ–ერუშეთის, აჭარა-იმერეთისა და თრიალეთ–ჯავახეთის ქედებითა და 
წალკისა და ჯავახეთის ვულკანური ზეგნებით შემოდის. ამ უკანასკნელთა სიმაღლე 
ზღვის დონიდან 1500–2000მ–ში მერყეობს, ქედებისა კი – 2000–3000მ–ში. საერთოდ, 
ანტიკავკასიონი კავკასიონთან შედარებით უფრო ახალგაზრდა წარმონაქმნია. მისი 
ქედები უმთავრესად მეზოზოურის მასალისა და მესამეულის ტუფების, ქვიშაქვების, 
თიხების, თიხა-ფიქლებისა და კირქვებისაგან არის ნაგები; ზეგნების აგებულებაში კი 
უმთავრესად ვულკანური ნალექები (ობსიდიანი, ანდეზიტი, ბაზალტი და სხვ.) 
მონაწილეობს. 
 ანდეზიტ–ბაზალტებისა და ვულკანოგენური ტუფების სამშენებლო 
ღირსებანი, ისევე როგორც ობსიდიანის ვარგისიანობა (იარაღისა და სამკაულის 
დასამზადებლად), ახლა ხომ საყოველთაოდ ცნობილია, მაგრამ ადრეც ყოფილა 
შენიშნული აქაურ უძველეს მოსახლეთა მიერ, რომელთაც ხსენებული რესურსები 
წარმატებით  გამოუყენებიათ თავიანთ სამეურნეო საქმიანობაში. 

                                                 
3 А. Н. Джавахишвили, Геоморфологические районы  Грузинской ССР, М., 1947, გვ. 173-178. 
4 იქვე. აგრეთვე, საქართველოს სსრ ეკონომიური გეოგრაფია, გვ. 15. 
5 В. З. Гулисашвили, Природные зоны и естественно – исторические области Кавказа, М., 1964, გვ.243; 
საქართველოს ეკონომიური გეოგრაფია, გვ. 30. 
 



  საქართველოს  ბარი შედგება კოლხეთის დაბლობისა და აღმოსავლეთ  
ამიერკავკასიის ბარის მესამედი ნაწილისაგან, რომელიც მესხეთსა და ქართლ – 
კახეთზე მოდის. მათ ერთიმეორისაგან ყოფს შავი და კასპიის ზღვების აუზების 
წყალგამყოფი სურამის ქედი (1500მ). 
 კოლხეთის დაბლობი სამი მხრიდან შემორკალულია ბორცვიანი წინამთებით, 
რომელთა სიმაღლე 600მ–ს არ აღემატება. ზღვისპირა ზოლში გავრცელებულია 2-10მ 
სიმაღლის ქვიშრობიანი სერები (დიუნები), რომლებიც ქობულეთიდან გაგრამდე 
არის გადაჭიმული. ეს ნაზურგა სერები, გარდა იმისა, რომ ძველად საკმაოდ 
მოხერხებულ სამოსახლო ადგილებს წარმოადგენდნენ, შეიცავს მაგნეტიტიან 
ქვიშებს, რისგანაც ამ მხარეში მოსახლე ტომები მაღალხარისხოვან რკინის 
ნედლეულს ღებულობდნენ. 
 აღმოსავლეთ საქართველოს ბარიდან აღსანიშნავია შიდა  ქართლის ვაკე 
(ტირიფონისა და მუხრანის ველებით), რომელსაც სამხრეთ აღმოსავლეთით, 
მცხეთიდან ებმის ქვემო  ქართლის  ბარი და საქართველოს ბეღლად წოდებული  
ალაზნის ველი ანუ  კახეთის ვაკე, გადაჭიმული 160 კილომეტრზე კავკასიონსა და 
ცივ – გომბორის მთას შორის. ალაზანსა და მტკვარს შორის ივრის უწყლო ზეგანია, 
რომლის ერთ ბოლოზე სამგორის, ხოლო მეორეზე – შირაქ–ელდარის ველებია 
გადაჭიმული. 
 ამ ზოლში ბლომად არის წარმოდგენილი სერები, ბორცვ–გორაკები, დაბალი 
წყალ გამყოფი ქედები და პლატოები, მდინარეთა შესაყარში მოქცეულია კონცხები, 
რომლებიც ადამიანთა მიერ გამაგრებულ სამოსახლოთა მოსაწყობად ადრიდანვე 
ყოფილა გამოყენებული. ძირითადად ამავე ზოლსა და შუა მთიანეთშია 
გავრცელებული იურული და ცარცული ხნოვანების დანალექებში წარმოქმნილი 
ბუნებრივი კარსტული მღვიმეები, რომელთა გარკვეული ნაწილი ათვისებული ჩანს 
კავკასიაში დასახელებულ უძველეს ადამიანთა მიერ ჯერ კიდევ ქვედა 
პლეისტოცენის გასულიდან. 
 ვაკე–დაბლობ ადგილებს მკაფიო თავისებურებას ანიჭებს მდინარეთა 
გაყოლებაზე და ზღვისპირა ზოლში კარგად გამოკვეთილი ტერასელი დონები. 
ძველი ქვის ხანის ადამიანის მუდმივი თუ დროებითი ნამოსახლარები უმეტესად ამ 
ტერასებზეა განლაგებული. 
 საქართველოს რელიეფში ოთხი “სიმაღლის სარტყელს” გამოყოფენ: I 
სარტყელში შედის 500მ-ზე უფრო დაბალი რელიეფი, რომელიც მოიცავს ქვეყნის 
ტერიტორიის 23, 6%;–ს; II - 500 –1000მ-ს შორის მოქცეული – ტერიტორიის 22,6%-ს; 
III – 1000 –2000მ-ზე მდებარე – ტერიტორიის 34, 0% -ს; ხოლო IV- 2000მ-ზე უფრო 
მაღალი – ტერიტორიის 19,8% -ს. 
 არსებითი სამეურნეო მნიშვნელობა, ცხადია, პირველი ორ სარტყელს აქვს, 
სადაც თავმოყრილია მოსახლეობის 80%-ზე მეტი– ქალაქებით, ნათესებითა და ბაღ–
ვენახებით.6 უფრო ადრე კი, კერძოდ, ძველ მეოთხეულში ადამიანისა და, 
საზოგადოდ, ორგანული სამყაროს არსებობისათვის უფრო არსებითი მნიშვნელობა 
უნდა ჰქონოდა II და III სარტყელს, ვინაიდან უდიდესი ფართობი ახლანდელი I 
სარტყლისა, სავარაუდოა, მაშინ პერიოდულად ლანქერით იფარებოდა. 
 ჰავის სხვადასხვაობას საქართველოში განსაზღვრავს გეოგრაფიული განედი 
(როგორც ყველგან), ვერტიკალური ზონალობა, რელიეფის დასერილობა, შავი ზღვის 
მეზობლობა და შემოჭრილი ჰაერის მასების ზემოქმედება. 500მ–ზე დაბლა 
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სუბტროპიკული ჰავაა; სიმაღლის მატებასთან ერთად ჰავაც მკაცრი ხდება, ისე, რომ 
მთების მწვერვალებზე მთელი წლის განმავლობაში ცივი ამინდი დგას. განედური 
მიმართულების სურამისა და არსიანის მთები გზას უღობავენ შავი ზღვიდან 
მომდინარე ტენიანი ჰაერის ნაკადებს და ჰავის მიხედვით საქართველოს ორ ოლქად 
ყოფენ: დასავლეთ საქართველოს თბილი, ტენიანი ჰავისა და აღმოსავლეთ 
საქართველოს მშრალი, კონტინენტური ჰავის ოლქებად. კლიმატოლოგები ამ 
ოლქებში გამოყოფენ თხუთმეტიოდე ზონასა და მათთვის დამახასიათებელი ჰავის 
ტიპს, რომელთაგან უმრავლესობა მაინც ზომიერებით ხასიათდება.7 ცხადია, ჰავის  
ტიპების ეს მრავალფეროვნება საარსებო პირობად იქცა ქვეყნის მრავალდარგიანი 
მეურნეობის ჩამოყალიბებისათვის: მესაქონლეობისა (უმთავრესად) მთაში, 
მარცვლეულის მეურნეობისა და მეხილეობა–მებოსტნეობისა დაბლობებსა და 
მთისწინეთში, სუპტროპიკული მეურნეობისა (უმთავრესად) ზღვისპირა ზოლში. 
  ქვეყნის მდინარეთა საკმაოდ ფართო ქსელი განაწილებულია ორ აუზს შორის. 
დასავლეთ საქართველოს წყალუხვი მდინარეები: რიონი, ბზიფი, კოდორი, ენგური, 
ცხენისწყალი, ყვირილა, ჭოროხი, ხანისწყალი და სხვ. შავ ზღვას უერთდება, ხოლო 
აღმოსავლეთ საქართველოს მდინარე მტკვარი და მისი შენაკადები: ლიახვი, ქსანი, 
არაგვი, იორი, ალაზანი, ფოცხოვი, ალგეთი, ხრამი და სხვ.- კასპიის ზღვას. ამ 
მდინარეთა უმრავლესობა ძველთაგანვე გამოიყენებოდა ხე–ტყის დასაცურებლად, 
ბაღ–ვენახებისა და მინდორ–ველების მოსარწყავად, ხოლო რიონი, ყვირილა და 
მტკვარი - სანაოსნოდაც. შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო (308კმ) სუსტადაა 
დანაწევრებული. მხოლოდ რამდენიმე ადგილას არის ხმელეთში მცირედ შეჭრილი 
ყურეები (სახელდობრ, ბათუმთან, ფოთთან, სოხუმთან, ბიჭვინტასთან), 
რომელთაგან ზოგი ადრევე ყოფილა გამოყენებული ნავსადგურის მოსაწყობად 
(ფაზისი, დიოსკურია, პიტიუნტი), ეს ყურეები და მდინარეთა შესართავები 
ოდითგანვე წარმოადგენდა თევზის სარეწაო ადგილებს, სადაც ბლომად იჭერდნენ 
ორაგულს, თართს, სვიას, კეფალს. 
 დიდი სამეურნეო მნიშვნელობა ჰქონია აგრეთვე ტბებს: ფარავანს, ხოზაფინს, 
ტაბაწყურს, საღამოს, ჯანდარს, კუმისს, ბაზალეთს – აღმოსავლეთ საქართველოში; 
პალიასტომს, რიწას, ხარისთვალასა და სხვ. – დასავლეთ საქართველოში. 
 გეოლოგიური აგებულების, რელიეფის, მცენარეული საფარისა და 
კლიმატური პირობების შესაბამისად საქართველოს ნიადაგიც სხვადასხვაგვარია. 
უკანასკნელი გამოკვლევების მიხედვით, ნიადაგური დარაიონება 3 ოლქს, 8 
ქვეოლქს, 18 ზონას, 48 რაიონსა და 177 ქვერაიონს მოითვლის. 
 ტორფიან–ჭაობიანი ნიადაგი კოლხეთის დაბლობში და აქაურ მდინარეთა 
ქვედა ტერასების ალუვიური ნიადაგები სიმინდისა და ბოსტნეულისათვის 
გამოიყენება. დაბლობის შედარებით მშრალ ადგილებში გავრცელებული  ტენიანი 
სუპტროპიკული ნიადაგი საუკეთესოა ჩაის კულტურისათვის. მთისწინეთის 
ბორცვიან ნიადაგზე ჩაის გარდა ციტრუსებიც კარგად ხარობს. მთაგორაკიან ზოლში 
გავრცელებული ნეშომპალა–კარბონატული ნიადაგი იძლევა ვაზის, თამბაქოს, 
დაფნისა და ციტრუსების უხვ მოსავალს. აღმოსავლეთ საქართველოს შავმიწები და 
წაბლა ნიადაგები გამოიყენება ხორბლეულის, სიმინდის, ვენახის, ხილეულისა და 
საკვები ბალახეულის  მარაგისათვის. შუამთიანეთის ყომრალი ნიადაგი ვარგისია 
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თამბაქოს, სიმინდისა და ბაღ–ვენახების გასაშენებლად. ალპური ზონის მთის 
მდელოს  ნიადაგები საძოვრებად გამოიყენება. 
 მცენარეულ საფარს საქართველოს ტერიტორიის  ერთ–მესამედამდე უჭირავს. 
მკვლევართა დაკვირვებით, ჩვენი ქვეყნის  მცენარეულობა უფრო უახლოვდება 
წინააზიურს, ვიდრე სხვა კონტინენტისას. მცენარეთა უმთავრესი სახეები ენდემური 
ფორმებია, თუმცა მოსაზღვრე ქვეყნებიდან შემოტანილი ჯიშებიც საკმაოდ ხშირია. 
კერძოდ, ირანიდან და მცირე აზიიდან მდიდარი ქსეროფიტული მცენარეულობა 
ჩვენში ჯერ კიდევ ზედამესამეულში უნდა შემოჭრილიყო.8 
 დასავლეთ საქართველოს ქვედა სარტყელში (1000–1200მ) ბატონობს 
ფართოფოთლოვანი ტყე (მუხა, წიფელი, ძელქვა, რცხილა, წაბლი, ნეკერჩხალი, 
დაფნა, სურო, კატაბარდა, ღვედკეცა). 1050–1700მ–ს შორის შერეული ტყეებია, სადაც 
გავრცელებულია წიფლნარი წიწვიანებითურთ (ნაძვი, სოჭი, ფიჭვი). ამის ზემოთ 
მხოლოდ წიწვიანებია, ხოლო შემდეგ არყის ხე, ნეკერჩხალი, ცირცელი გვხვდება. 
დაბლობში მურყნარი ხარობს, ხოლო მშრალსა და შემაღლებულ ადგილებში – 
სუპტროპიკული მცენარეულობა: კრიპტომერია, მაგნოლია, კაკტუსი, ევკალიპტი, 
მანდარინი, ლიმონი, ფორთოხალი, ზეთისხილი, ჩაი, ტუნგო და სხვ. 
 აღმოსავლეთ საქართველოში მცენარეულობის შესატყვისი ზონები ჰაერის 
სიმშრალის გამო უფრო მაღლაა აწეული. საერთოდ, მცენარეული აქ უფრო ნაკლებია. 
იშვიათია წიწვიანები, მდ. ქსნის აღმოსავლეთით ისინი აღარც გვხვდება. ქვედა 
სარტყელში ფართოდ არის გავრცელებული წიფელი, იბერიული მუხა, რცხილა, 
ნეკერჩხალი, ღვია, თხილი, ხურმა, უნაბი, ბროწეული, ლეღვი.  თბილისის ქვემოთ 
იწყება სტეპური ტყეები (ტირიფი, მუხა, შინდი), ქსეროფიტული მეჩხერი, “ნათელი 
ტყეები” (აკაკი,  ქანდარანუში, მაჟალო, კევის ხე და სხვ.), ამ მხარის სტეპური 
მცენარეულობა წარმოადგენს ქვეყნის უმთავრეს საზამთრო საძოვრებს. 
 არანაკლებ მდიდარია ქვეყანა საზაფხულო საძოვრებით, რომლებიც 
გავრცელებულია ალპურ და სუბალპურ ზონაში, სადაც საკვები ბალახეულის გარდა 
სამკურნალო და საფუტკრე მცენარეულობაც ბევრია. 
 ეკოლოგიურ პირობათა შესაბამისად საქართველოში ცხოველთა სამეფოც 
მდიდარი და ნაირ –ნაირია. მცენარეულობის მსგავსად აქაც განარჩევენ ადგილობრივ 
ცხოველთაგან შემოხიზნულ ფორმებს. დადგენილია ოთხი ზოოგეოგრაფიული არე: I. 
კავკასიონის ალპური არე, სადაც გავრცელებულია ჯიხვი, არჩვი, მთის თხა, როჭო, 
გნოლი, ორბი, სვავი. II. ტყიანი არე: ციყვი, ირემი, თხა, შველი, ნიამორი, ჯიქი, 
დათვი, ფოცხვერი, ტახი, მგელი, ტურა, მელა, მაჩვი, კვერნა, ზღარბი, თხუნელა, 
დედოფალა, კურდღელი, ყვავი, ჩხიკვი, ბულბული, კოდალა, ჭოტი, ხოხობი 
(კოლხეთსა და კახეთში), შოშია, მოლაღური. III. ვულკანურ ზეგანთა არეში 
გავრცელებულია მელა, თხუნელა, ზაზუნა, თხა, მთის ცხვარი, არჩვი, სავათი, მთის 
ქათამი და ბევრი სხვაც ზემოჩამოთვლილთაგან. IV. შავი ზღვის არე მედუზებისა და 
მოლუსკების გარდა შეიცავს 134 ჯიშის სარეწაო თევზეულს. განთქმულია რიონის 
ზუთხი, სვია, ფორეჯი, ქაშაყი; ბლომადაა ლოქო, კობრი, ქარიყლაპია, ხმელთაშუა 
ზღვიდან შემოსულია სტავრიდა, კეფალი, ზვიგენი, ბარაბული, ფარგა, კამბალა და 
სხვ. 
 თევზეულით ძალიან მდიდარია საქართველოს თითქმის ყველა მდინარე და 
ტბა, სადაც გვხვდება კალმახი, ხრამული, ჭანარი, ქაშაპი, ქორჭილა, კობრი, ტობი, 
მურწა, ციმორი, შამაია, ორაგული (არაგვული თევზი)  და სხვ. 
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 ჩვენი ქვეყნის ცხოველთა სამყაროს სიმდიდრეზე საკმარისია ითქვას, რომ 
მარტო დასავლეთ საქართველოს დაბლობ ზონაში სპეციალისტთა მიერ 
აღრიცხულია 382 სახეობის ხერხემლიანი ცხოველი, რომელთა შორის ძუძუმწოვართა 
60, ფრინველთა 20, ქვეწარმავალთა 35, ამფიბიების 7 და თევზების 30 სახეობა 
გამოირჩევა9 

ყველა ზემოჩამოთვლილი პირობა (თავისებური რელიეფი, ნიადაგი, ჰავა, 
წყალი, მდიდარი ფლორა და ფაუნა) დიდად უწყობდა ხელს საქართველოში 
მეურნეობის ინტენსიურ სახეობათა ადრე ჩასახვასა  და განვითარებას. კავკასიისა და, 
კერძოდ, საქართველოს მოსახლეობა, როგორც ქვემოთ დავინახავთ, ხსენებულ 
ხელშემწყობ პირობათა მეოხებით მსოფლიოში ერთი პირველთაგანი ეწია სოფლის 
მეურნეობის ისეთი მწარმოებლური დარგების საქმიანობას, როგორსაც 
მესაქონლეობა და მიწათმოქმედება შეადგენს. მიწათმოქმედების უმნიშვნელოვანესი 
დარგების განვითარებაში (მემინდვრეობა, მევენახეობა  -მეღვინეობა, მეხილეობა და 
სხვ.) საქართველოს თვალსაჩინო წვლილი აქვს შეტანილი. მისი მიწა – წყალი 
ზოგიერთის ერთ-ერთ პირველ სამშობლოდ ითვლება (ხორბლეულის, ვაზის, 
შინაური პირუტყვის ზოგიერთი ჯიშისა და სხვ.), რაც დასტურდება ჩვენში დღემდე 
მრავლად შემორჩენილი სათანადო ველური მცენარეების არსებობით. 

რაც შეეხება სხვა ბუნებრივ რესურსებს, უნდა ითქვას, რომ საქართველოს მიწა-
წყალი წარმოადგენს საუკეთესო მაგალითს შედარებით მცირე ტერიტორიაზე 
სხვადასხვაგვარ ბუნებრივ სიმდიდრეთა შეხამებისა. ესაა როგორც ლითონური, ასევე 
არალითონური წარმოშობის სასარგებლო წიაღისეულის პრაქტიკულად ულევი 
მარაგი, ჰიდრორესურსები, განსაკუთრებულად ხელსაყრელი ნიადაგურ-კლიმატური 
პირობები და სხვ.  

ენერგეტიკულ რესურსებს შორის პირველ ადგილზეა მდინარეული წყლის 
ენერგია ( “თეთრი ნახშირი”), რითაც საქართველო მოკავშირე რესპუბლიკებს შორის 
ერთი პირველთაგანია, (25 მილიონი კილოვატი წელიწადში)10 და ბევრ უცხო 
ქვეყანასაც (საფრანგეთი, იტალია, შვეიცარია, რუმინეთი, ესპანეთი) აჭარბებს. 

წიაღისეულიდან აღსანიშნავია ტყვარჩელის, ტყიბულის (კოქსვადი) და 
ახალციხის (მურა) ნახშირი ამ უკანასკნელის დიდი მარაგია მიკვლეული აგრეთვე 
შაორსა და გელათში.  

ნავთობის 100 გამოსავლიდან მისი მოპოვება ჯერჯერობით მირზაანსა და 
პატარა შირაქში წარმოებს. ტორფის საბადოებია შავიზღვისპირა ზოლში გონიოდან 
სოხუმამდე. 

ჩვენი რესპუბლიკა ფლობს მსოფლიოში საუკეთესო მანგანუმის (შავი ქვის) 
უმდიდრეს საბადოებს (ჭიათურაში).  

რკინის მადნებია ძამის ხეობაში. უძველესი დროიდან სარკინეთის სახელითაა 
ცნობილი ჩათახის რკინის საბადო, რომელიც გასული საუკუნის შუა ხანებამდე 
იძლეოდა რკინას, თუჯსა და ფოლადს. ასეთი სარკინეთები ცნობილია მცხეთა-
შიომღვიმის მიდამოებში, თეთრიწყაროს რაიონსა და რაჭაში. ეს გარემოება, 
უეჭველია, რკინის დამუშავებისა და საერთოდ სამთო საქმის უძველეს ტრადიციებს 
მოწმობს ჩვენში. 

დასავლეთ საქართველოს (ისტორიული კოლხეთის) სიმდიდრე ოქროს 
ქვიშრობებით ძველთაგანვეა ცნობილი. ოქრომჭედლობის ნიმუშები ძვ. წ. III-II 

                                                 
9 ა. ჯანაშვილი, საქართველოს ცხოველთა სამყარო, ტ. III, ხერხემლიანები, თბ.,1963, გვ.65. 
10 Атлас Грузинской ССР, გვ.160. 



ათასწლეულებიდან გვხვდება. სვანეთისა და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთი 
მდინარის სილაქვიშებში ოქროს მოპოვება ამჟამადაც წარმოებს. 

საქართველოში ცნობილია ფერადი ლითონების ბევრი საბადოც. მაგალითად, 
ტყვია–თუთიისა კვაისაში (ჯავის რ-ნი), ძიშრაში (აფხაზეთში), მადნეულში 
(ბოლნისის რ-ნი), სპილენძისა – მადნეულში, ართანაში (თელავის რ-ნი), 
დევდორაკში (ყაზბეგის რ-ნი), მესტიაში, აჭარა-გურიის მთებში. საბადოებს გარდა 
თვით მადნის უძველესი გამონამუშევრებიც აღმოჩნდა, რომლებიც საკმაო 
რაოდენობით აწვდიდნენ ამ ლითონს სპილენძ–ბრინჯაოს ძველ მეტალურგიას 
საქართველოში. ამ წარმოებისათვის საჭირო კომპონენტის – კალის სიმცირის გამო 
ძველ მელითონეებს დანაკლისი ანტიმონით (სტიბიუმით) შეუვსიათ. ამ ლითონის, 
ისევე როგორც, მოლიბდენის, დარიშხანის, ვოლფრამისა და სხვ. მნიშვნელოვანი 
საბადოები რიონ – ცხენისწყლის სათავეებში მოიპოვება. ბარიტი უხვადაა კვაისაში, 
ხაიშში, ჩორდში (ონის რ-ნი), მექვენაში, ღვედში (წულუკიძის რ-ნი), მადნეულსა და 
სხვაგან. ანდეზიტები მუშავდება ბორჯომისა და ყაზბეგის რაიონებში; დიატომიტები 
მოიპოვება ქისათიბში, ჭობარეთში, კორხში (სამხრეთ საქართველო) და სხვ.  

ჩვენი ქვეყნის წიაღისეული ბევრი ისეთი მინერალითაც გამოირჩევა, 
რომლებიც ძველთაგანვე გამოიყენებოდა სამკაულებისა და ხელსაწყო-იარაღების 
წარმოებაში, მცირე და დეკორაციული ხელოვნების ძეგლების დამზადებაში. ამის 
მაგალითია გიშერი (ტყიბულის რ-ნი), მთის ბროლი (ყაზბეგის რ-ნი),  
მაღალხარისხოვანი აქატი და ამეთვისტო (ახალციხის რ-ნი), ქალცედონი 
(თერჯოლის რ-ნი), სარდიონი, მალაქიტი, ობსიდიანი და სხვ. 

მინის ჭურჭლისა და თიხის ჭურჭლის მომჭიქურებელი მასალის 
დასამზადებლად მუშავდებოდა კვარცის ქვიშები, რომელთა საბადოები მოიპოვება 
ავჭალაში, ნიჩბისში, ატენში, ხარაგოულში. როგორც ჩანს, ბევრი მათგანი ჩვენი 
წინაპრების მიერ ძველადაც მუშავდებოდა დანიშნულებისამებრ, რის 
დამადასტურებელია აღნიშნული ხასიათის ჭურჭლეულის წარმოებით განთქმული 
ცენტრები ქართლში (მცხეთა, ნიჩბისი, გორი, მეჯვრისხევი), კახეთსა და სამხრეთ 
საქართველოში. 

საქართველოში მოიპოვება აურაცხელი სამშენებლო მასალა: საშენი ქვა, 
მარმარილო, ტუფი, კირქვა, მერგელი, თაბაშირი, ცეცხლგამძლე და კერამიკული 
თიხა, სახურავი ფიქალი და სხვ. განსაკუთრებით ბევრია საალიზეთიხა, რომელიც 
ქვასთან ერთად წარმატებით გამოიყენებოდა სამშენებლო საქმიანობაში, რის უხვ 
მაგალითს გვაწვდის მცხეთის, ხოვლეს, უფლისციხის, გორის, ურბნისის და სხვ. 
საცხოვრებელი, საკულტო, საფორტიფიკაციო ნაგებობათა გათხრები. 

 
§ 2. საქართველოს უძველესი და ძველი ისტორიის ძირითადი ეტაპები. 

 
“საქართველოს ისტორიის ნარკვევების” წინამდებარე პირველი ტომი მოიცავს 

ჩვენი ქვეყნის ისტორიას უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის IV 
საუკუნემდე. ეს უკანასკნელი მნიშვნელოვან ტეხილს წარმოადგენს საქართველოს 
ისტორიაში. საქართველოს მოსახლეობაში ამ დროისთვის მკვეთრად იკიდებდა ფეხს 
ახალი სოციალური ურთიერთობა - ფეოდალიზმი, რომელიც ამის შემდეგ წამყვან 
სოციალურ – ეკონომიურ წყობას წარმოადგენდა ჩვენში XIX საუკუნის შუა ხანამდე, ე. 
ი. საქართველოში ბატონყმობის გაუქმებამდე. IV საუკუნე მნიშვნელოვანია იმითაც, 
რომ ამ პერიოდიდან ბატონდება საქართველოში ქრისტიანული რელიგია, რომელმაც 



შეცვალა ადგილობრივი ძველი წარმართული სარწმუნოება. თუ გავითვალისწინებთ 
იმას, თუ რა დიდ როლს ასრულებდა ძველად ხალხის სულიერ  თუ სოციალურ  - 
ეკონომიურ ცხოვრებაში რელიგია, ეს ცვლილებაც არცთუ უმნიშვნელო ჩანს. 
დაბოლოს, IV საუკუნე მნიშვნელოვან ტეხილს ქმნის აგრეთვე ქვეყნის პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში – იცვლება საგარეო და შინაპოლიტიკური ვითარება. ყოველივე ამის 
გამო “ნარკვევების” პირველი ტომის ამ დრომდე მოტანა გამართლებული ჩანს.  
 რაც შეეხება ჩვენი ტომისათვის განკუთვნილი პერიოდის საწყისს, იგი 
იკარგება უხსოვარ დროში, როდესაც საქართველოში ადამიანთა საზოგადოება 
ჩამოყალიბებას იწყებდა. როგორც გამოირკვა, საქართველო და, საერთოდ, კავკასია 
მსოფლიოს ერთი იმ მხარეთაგანია, რომელშიც მიმდინარეობდა თვით 
ანთროპოგენეზის, ე.ი. გაადამიანების პროცესი. აქვე დგამს ადამიანი პირველ ნაბიჯს 
იარაღად ქვის გამოსაყენებლად. საქართველოში აღმოჩნდა ქვის ხანის სულ 
უძველესი საფეხურის, ე.წ. შელის პერიოდის ძეგლები. ძველი ქვის ხანის 
(პალეოლითის) ადამიანს საქართველოში დიდმა გამყინვარებამ მოუსწრო. მუდმივი 
თოვლის ხაზი კავკასიონის  მიდამოებში დღევანდელზე 1200 – 1300 მეტრით უფრო 
დაბლა გადიოდა და საერთოდაც დიდად აცივდა. პირველყოფილი ადამიანი 
იძულებული გახდა აქ მრავლად არსებულ გამოქვაბულებს შეხიზვნოდა და თავის 
მუდმივ ბინად ექცია ისინი. არქეოლოგებმა უკვე გამოავლინეს მრავალი ასეთი 
გამოქვაბული (ძირითადად დასავლეთ საქართველოში), რომლებშიც პალეოლითელ 
ადამიანს უცხოვრია. იმ დროის ადამიანი უკვე ფართოდ იყენებდა ცეცხლს, რომელიც 
განუწყვეტლივ გიზგიზებდა გამოქვაბულში. იარაღად, მართალია, ძირითადად ქვას 
ხმარობდნენ, მაგრამ, მის გვერდით, იარაღის გასაკეთებლად ხესაც და ძვალსაც 
(რქასაც) იყენებდნენ. საზრდოს უმთავრესად ნადირობა იძლეოდა. სანადირო იარაღს 
შუბი წარმოადგენდა, პალეოლითის გვიან საფეხურზე კი გამოჩნდა მშვილდ–ისარიც 
– იმ დროის ადამიანის სადგომებში საკმაოდ არის ნაპოვნი შუბისპირები და 
ისრისპირები. ნადირობის გარდა, ძველი ქვის ხანის ადამიანი მეთევზეობასაც 
მისდევდა. დიდად გავრცელდა აგრეთვე საზრდოდ ტყის ნაყოფისა და სხვადასხვა 
ბალახების შეგროვება. 
 ცხოვრება დიდად დაწინაურდა მომდევნო, ახალი ქვის  (ანუ ნეოლითის) 
ხანაში. მართალია, პალეოლითთან შედარებით საქართველოში ნეოლითური ხანის 
ადამიანის სადგომები ჯერჯერობით უფრო ნაკლებადაა მიგნებული, მაგრამ ის, რაც 
ნაპოვნია, თვალნათლივ მიგვითითებს დიდ პროგრესზე საზოგადოების ცხოვრებაში. 
ძლიერ განვითარდა და სრულყოფილი გახდა ქვის დამუშავების ტექნიკა. ადამიანმა 
ამ დროს ქვის გახვრეტა და იარაღისათვის ტარის  დაგებაც ისწავლა. საერთოდ, ქვის 
იარაღი უფრო მრავალფეროვანი და უკეთ დამუშავებული გახდა. ამ დროის ადამიანი 
კვლავ მისდევდა მონადირეობას, მეთევზეობას, მაგრამ ამის გვერდით საფუძველი 
ეყრებოდა მესაქონლეობას (ადამიანმა მოიშინაურა ცხოველები) და 
მიწათმოქმედებას, ქვისა და ძვლის იარაღებით მიწის დამუშავებას. ნეოლითშივე 
ვითარდება ხელოსნობაც – დაიწყო თიხის ჭურჭლის კეთება, ჩაისახა რთვა და ქსოვა. 
 ქვის ხანა საქართველოში, როგორც საერთოდ,  ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი 
იყო ადამიანთა საზოგადოების ისტორიაში. იგი მრავალ ათეულ ათას წელს 
გაგრძელდა. 
 კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის ზოგიერთი რაიონის მსგავსად, 
საქართველოში მოსახლეობა სხვა ხალხზე ადრე გადავიდა განვითარების შემდგომ 
საფეხურზე, ენეოლითის (სპილენძ–ქვის) ხანაზე. უკანასკნელი დროის 
არქეოლოგიურმა კვლევა–ძიებამ გამოავლინა საქართველოს ტერიტორიაზე ძვ. წ. V-



IV ათასწლეულების, ე. ი. ამ 5000–7000 წლის წინანდელი ენეოლითური 
ნამოსახლარები (არუხლო, შულავერი, წოფი). ეს არის ხანა, როდესაც ადამიანი 
ქვასთან ერთად ლითონების, კერძოდ, თვითნაბადი სპილენძის გამოყენებას იწყებს 
(თუმცა, ჯერ მხოლოდ ცივი ჭედვის გზით და არა გამოდნობით). ამ დროის 
ნამოსახლარები ანუ საგვარეულო სოფლები უკვე რთულ ნაგებობათა კომპლექსს 
წარმოადგენენ. აქაური მოსახლეობა იმდროისდა კვლად საკმაოდ განვითარებულ 
სამიწათმოქმედო ცხოვრებას ეწევა. მრავლად აღმოჩნდა მცხოვრებთა შრომითი 
საქმიანობის მაუწყებელი საგნები – ობსიდიანის და ქვის დანები, საფხეკები, ცულები, 
ძვლისა და ირმის რქის იარაღები, თოხები, ნემსები, საკმაოდ კარგი ხარისხის, 
ზოგჯერ მოხატული, თიხის ჭურჭელი, ძვლის შესანიშნავი ისრისპირები, თიხისაგან 
გამოძერწილი ადამიანთა პატარა ფიგურები და ა. შ. როგორც ირკვევა, აღმოსავლეთი 
საქართველო დასავლეთ აზერბაიჯანთან ერთად შედიოდა ჩრდილო 
მესოპოტამიური და ირანული  ენეოლითური კულტურის გავრცელების არეალში.  
 ძვ. წ. IV-III ათასწლეულთა მიჯნაზე, ე. ი. ამ ხუთი ათასი წლის წინ 
საქართველოს მოსახლეობა უკვე ბრინჯაოს ხანაში გადადის, ე. ი.  განვითარების იმ 
საფეხურზეა, როდესაც ადამიანი სწავლობს სპილენძის ბუნებრივი შენარევიანი 
მადნიდან ან ხელოვნური შენარევების გზით მიღებული მასალის გადადნობით 
ახალი ლითონის – ბრინჯაოს მიღებას და ამ უკანასკნელიდან იარაღის კეთებას. ძვ. წ. 
მთელი III ათასწლეულის მანძილზე, რომელიც ე. წ. ადრეული ბრინჯაოს ხანას 
განეკუთვნება, საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვენ ვხედავთ საკმაოდ ინტენსიური 
ცხოვრების სურათს. საქართველო და მისი მეზობელი მხარეები კავკასიაში და მის 
გარეთ (ჩრდილოეთ ირანში და მცირე აზიის (თურქეთის) ჩრდილო -აღმოსავლეთ 
ნაწილში)  მოფენილი აღმოჩნდა ერთგვაროვანი მატერიალური და სულიერი 
კულტურის (რელიგიური წარმოდგენების) მქონე მოსახლეობის სადგომებით – 
საგვარეულო სოფლებით. არქეოლოგები ჩვენში ამ ფართოდ გავრცელებულ 
კულტურას მტკვარ–არაქსის კულტურას უწოდებენ, რადგანაც მისი ძეგლები 
თავდაპირველად ამ ტერიტორიაზე გამოვლინდა. წინა პერიოდთან შედარებით 
მნიშვნელოვნად დაწინაურებულა მიწათმოქმედება და  მესაქონლეობა, ხელოსნობის 
სხვადასხვა დარგი, განსაკუთრებით მეთუნეობა – თიხის ჭურჭლის დამზადება, 
რომლის ჩვენამდე მოღწეული ნიმუშები ხშირად გამოირჩევიან ფაქიზი 
შესრულებით, ლამაზი ორნამენტით და სხვ. 
 უკვე ამ უძველეს ხანებში, ენეოლითისა და ადრებრინჯაოს პერიოდში 
საქართველოს მოსახლეობა ჩვენამდე მოღწეული მატერიალური კულტურის 
ძეგლების მიხედვით, სრულიადაც არ ჩანს იზოლირებული. მას საკმაოდ მჭიდრო 
კულტურული და ეკონომიური ურთიერთობა ჰქონია სამხრეთის ქვეყნების 
მოსახლეობასთან, კერძოდ, კულტურული მონაპოვრების ურთიერთგაზიარება და 
სხვ. კიდევ უკვე უფრო ინტენსიური ხდება ურთიერთობა წინა აზიის ქვეყნებთან  ძვ. 
წ. III ათასწლეულის ბოლოს, როდესაც საქართველო და კავკასია იწყებენ საკმაოდ 
აქტიური როლის შესრულებას მოწინავე წინააზიური კულტურის მონაპოვრების 
კიდევ უფრო  ჩრდილოეთით მცხოვრები ტომებისათვის გადაცემის  საქმეშიც. შუა 
ბრინჯაოს ხანაში, რომელიც ძირითადად ძვ. წ. II ათასწლეულის პირველი ნახევრით 
თარიღდება, საქართველოს მოსახლეობას მჭიდრო კავშირი ჰქონდა სამხრეთში 
არსებული დიდი სახელმწიფოების – მითანისა და ხეთების სამეფოების 
მოსახლეობასთან. ამ ეპოქაში ჩვენში ფართოდ ვრცელდება  ტომთა ბელადების დიდი 
ზეიმით დაკრძალვა, მათ საფლავებზე უზარმაზარი ქვისა და მიწაყრილის გროვების 
– ყორღანების აღმართვა. ასეთი ყორღანები პირველად საქართველოს  ერთ–ერთი 



ოლქის - თრიალეთის ტერიტორიაზე იქნა შესწავლილი და, ამიტომაც, შუა ბრინჯაოს 
ამ კულტურას თრიალეთის კულტურას უწოდებენ. თრიალეთის კულტურამ ჩვენ 
მოგვცა საბრძოლო იარაღის, კერამიკის, ძვირფასი ლითონებისაგან გაკეთებული და 
ძვირფასი ქვებით შემკული საიუველირო ნაწარმის ისეთი შესანიშნავი ნიმუშები, რომ 
აშკარაა საქართველოს მოსახლეობის ყოველმხრივი დაწინაურება ამ პერიოდში 
წინამავალ ხანასთან შედარებით. 
 ძვ. წ. II ათასწლეულის შუა ხანებიდან იწყება ბრინჯაოს ხანის უკანასკნელი 
პერიოდი საქართველოში, ე. წ. გვიანი ბრინჯაოს ხანა. ამ დროიდან ჩვენამდე 
განსაკუთრებით დიდძალი მასალაა მოღწეული. ბრინჯაოს მეტალურგია თავისი 
განვითარების უმაღლეს საფეხურს აღწევს. იმდროინდელი ბრინჯაოს მეტალურგია, 
სამუშაო და საომარი იარაღი, საოჯახო ნივთები, მეტად  მრავალფეროვანია და 
მაღალი მხატვრული გემოვნებით გამოირჩევა. ესაა უკვე საკმაოდ განვითარებული 
ცხოვრების ხანა. ტომთა შორის გაცხოველებული ვაჭრობის შედეგად ამა თუ იმ 
მეტალურგიული კერიდან გამოსული ნაწარმი და მისი სპეციფიკური ფორმები 
ფართო ტერიტორიაზე ვრცელდება და ამგვარად ყალიბდება დიდი ტერიტორიის 
მომცველი ერთგვაროვანი მატერიალური კულტურის არეები. ერთი ასეთი, ე. წ.  
“კოლხური კულტურის” არე მოიცავდა, მაგალითად,  მთელ თანამედროვე დასავლეთ 
საქართველოსა და მის მიმდგომ  მხარეებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ჩრდილოეთ 
კავკასიასა და მცირე აზიის ჩრდილო–აღმოსავლეთ ნაწილში. 
 უკვე ამ გვიანი ბრინჯაოს ხანაში, ე. ი. ძვ. წ. II ათასწლეულის დასასრულიდან 
საქართველოში განვითარებას იწყებს რკინის მეტალურგია, რომელმაც, საერთოდ, და 
ჩვენშიაც დიდი როლი შეასრულა საზოგადოებრივ–ეკონომიური ცხოვრების 
დაწინაურების საქმეში. დამახასიათებელია, რომ რკინის პირველი ნივთები ზოგჯერ 
ფორმით იმეორებენ ჩვენში გავრცელებული ბრინჯაოს სათანადო ადგილობრივ 
ნივთებს, რაც მოწმობს, რომ რკინის მეტალურგია აქ ადგილობრივ  ნიადაგზე 
ვითარდება. რა თქმა უნდა, რკინის ფართო საწარმოო გამოყენება, როგორც სამუშაო 
და საომარი იარაღის ძირითადი მასალისა, უფრო გვიან, ძვ. წ. IX- VII სს. იწყება. 
 საწარმოო იარაღებისა და ეკონომიური ცხოვრების განვითარება–
დაწინაურების ამ პროცესს თან სდევდა პროგრესი  საზოგადოებრივი (სოციალური) 
ურთიერთობის დარგშიც. ძველი ქვის ხანაში ხდება საზოგადოების ძირითადი 
უჯრედის სახით გვარის, სისხლით მონათესავე ადამიანთა  ამ მტკიცედ შეკრული 
კოლექტივის, ჩამოყალიბება. ახალი ქვის ხანაში უკვე საკმაოდ სიცოცხლისუნარიან 
კოლექტივს წარმოადგენს მონათესავე გვარების გაერთიანება – ტომი. მომდევნო 
ხანაში იგი უფრო და უფრო მყარი ხდება, ამასთანავე, დროდადრო იწყება უფრო 
დიდი მასშტაბის  გაერთიანებების – ტომთა კავშირების ჩამოყალიბება. ფიქრობენ, 
რომ თრიალეთის მდიდრულ ყორღანებში ბრწყინვალებით დაკრძალული ბელადები 
უკვე საკმაოდ მსხვილ ტომთა კავშირების ბელადები უნდა ყოფილიყვნენ. საერთოდ, 
ცხოვრების შემდგომი დაწინაურება ასეთ ტომთა კავშირს სულ უფრო მყარ 
გაერთიანებებად ხდის. გვიანი ბრინჯაოს ხანა ჩვენში სწორედ ასეთი ტომთა მყარი 
კავშირების ხანა უნდა ყოფილიყო. ეს არის აგრეთვე გვაროვნული წყობილების 
ინტენსიური რღვევის პერიოდი. ღრმავდება ქონებრივი თუ სხვა განსხვავება 
საზოგადოების (საგვარეულო თემის) წევრებს შორის და, კიდევ უფრო მეტად, 
ცალკეულ გვარებსა და ტომებს შორის. აღებ–მიცემის განვითარება, მუდმივი 
ომიანობა, რომელიც ნადავლის და, ნაწილობრივ, აგრეთვე ტყვეების ხელში 
ჩასაგდებად წარმოებს, ამ პროცესს დიდად აჩქარებს. ჩნდება გამაგრებული პუნქტები,  
სადაც მოსახლეობა თავისი ავლა–დიდებით (ძირითადად პირუტყვით) თავს აფარებს 



მათი მეზობელი გვარებისა და ტომების თავდასხმების შემთხვევაში. საზოგადოება 
აშკარად ახალი ნახტომის – კლასობრივი საზოგადოებისა და სახელმწიფოებრივი 
გაერთიანებების წარმოქმნის ზღურბლზე დგას. რა თქმა უნდა,  ასეთი გაერთიანებები 
ჯერ კიდევ განუვითარებელ სახელმწიფოებრიობასა და განუვითარებელ კლასობრივ 
საზოგადოებას განასახიერებდნენ, განვითარების ადრეკლასობრივ ეტაპს 
შეესაბამებოდნენ. საქართველოს მიწა–წყალზე ასეთი ადრეკლასობრივი 
სახელმწიფოები თავდაპირველად სამხრეთ–დასავლეთ მხარეებში უნდა 
შექმნილიყო. ბუნებრივი სიმდიდრეების სიუხვე, ბრინჯაოსა და შემდეგ რკინის 
მეტალურგიის განვითარება, სამხრეთის დაწინაურებულ ეკონომიურ და 
კულტურულ ცენტრებთან სიახლოვე ამ ადგილების მოსახლეობისათვის საამისოდ 
სათანადო პირობებს ქმნიდა. შეიძლება ამგვარი ადრეკლასობრივი სახელიწიფოები 
იყო დიაოხი (ისტორიული ტაო) და კოლხა (კოლხეთი), რომელთა შესახებ საკმაო 
ცნობებს გვაწვდიან ძველაღმოსავლური (ასურული და ურარტული) და ძველი 
ბერძნული წყაროები ძვ. წ. II ათასწლეულის დასასრულსა და I ათასწლეულის საწყის 
საუკუნეებში. განსაკუთრებით მკაფიოდ აისახა ამ პერიოდში არსებული დიდი 
კოლხური გაერთიანების დიდება და ბრწყინვალება ძველ ბერძნულ თქმულებებში 
არგონავტების შესახებ. 

ძვ. წ. VIII საუკუნეში ამიერკავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნებს  
ჩრდილოეთიდან  წამოსულმა დიდმა ქარიშხალმა გადაუარა. დაიწყო სკვითებისა და 
კიმერიელების შემოსევები. მათი მოძრაობის გზაზე ნადგურდებოდა სახელმწიფოები 
და ქვეყნები, ქალაქები და სოფლები. ლეგენდარული კოლხეთის სამეფოც 
კიმერიელებმა გადათელეს. დაიწყო საკმაოდ არამყარი ვითარების ეპოქა. სამხრეთში 
მალე დაემხო ძლევამოსილი სახელმწიფოები – ასურეთი და ურარტუ. მიდიელები 
და სპარსელები, რომელთაც ბოლო მოუღეს ამ სახელმწიფოებს, უფრო ძლიერნი 
აღმოჩნდნენ და ჩრდილოეთითაც წამოიწივნენ. ძვ. წ. VI–IV სს. ირანმა, რომელსაც 
აქემედინების ძლიერი დინასტია მართავდა, საქართველოს მოსახლეობაც თავის 
დამოკიდებულებაში მოაქცია. ზოგან ეს დამოკიდებულება მძიმე იყო და უშუალოდ  
სპარსეთის სამეფოს შემადგენლობაში შეყვანით გამოიხატა, ზოგან კი (უფრო 
ჩრდილოეთის მხარეში) – ნაკლებ მძიმე, ასეა თუ ისე, საქართველოს მოსახლეობა ამ 
ეპოქაში საკმაოდ ინტენსიურად ჩაება იმდროინდელ მსოფლიოში მიმდინარე 
ცხოველი ეკონომიური და პოლიტიკური ცხოვრების ფერხულში. ამან თავისი შედეგი 
გამოიღო: სულ უფრო და უფრო ღრმავდება ეკონომიური და სოციალური 
დიფერენციაცია საქართველოს მოსახლეობაში, ყალიბდება ქალაქური ტიპის 
სამოსახლოები, დიდად ვითარდება ვაჭრობა–აღებ–მიცემა, რომელსაც დამატებით 
ბიძგს აძლევს დასავლეთ საქართველოს (ისტორიული კოლხეთის) მიწა-წყალზე 
ბერძნული სავაჭრო ახალშენების ფაზისი (ფოთი), დიოსკურია (სოხუმი) და სხვ. 
გაჩენა, რაც აგრეთვე ძვ.წ. VIII–VIსს.  უნდა მომხდარიყო. უცხოელ დამპყრობელებთან 
და ადგილობრივ გაერთიანებებს შორის ინტენსიური ბრძოლების ვითარებაში 
ჩამოყალიბებას იწყებენ დიდი და მყარი გაერთიანებები, რომლებიც ახალი, 
განვითარებული, ადრეკლასობრივი სოციალურ–ეკონომიური ურთიერთობის 
პირობებში უკვე სახელმწიფოებრივი ხასიათის წარმონაქმნები შეიძლება 
ყოფილიყვნენ. ასე ყალიბდება დასავლეთ საქართველოში კოლხეთის, ხოლო 
აღმოსავლეთ საქართველოში – იბერიის სამეფოები. ამათგან უფრო მტკიცე აღმოჩნდა 
იბერიის ანუ ქართლის სამეფო. მან თავისი გავლენის ქვეშ მოაქცია აღმოსავლეთ 
საქართველოს ბარს გარდა მთიანეთიც, დასავლეთ საქართველოს მომიჯნავე 
(აღმოსავლეთი და სამხრეთი) რაიონები, დაიმორჩილა მეზობელი ალბანეთის 



მოსახლეობის ერთი ნაწილი და ა. შ. ელინისტური ხანის (ძვ.წ. III-Iსს.) ქართლის 
მოსახლეობაში ვხედავთ ადრეკლასობრივ სოციალურ–ეკონომიურ ურთიერთობას, 
რომლისთვისაც დამახასიათებელია მრავალწყობიანობა, ე. ი.  სხვადასხვა სოციალურ 
–ეკონომიური წყობისა და ექსპლუატაციის ფორმების თანაარსებობა და 
პირველყოფილ–თემური  წყობილების  მძლავრი გადმონაშთები. ხალხის ძირითად 
მასას ამ დროის ქართლში ჯერ კიდევ თავისუფლი მეთემენი (“მიწათმოქმედნი და 
მოლაშქრენი”) შეადგენენ, მათ გვერდითაა მმართველი ზედაფენის მიერ (სამეფო 
საგვარეულო, სამხედრო საგვარეულო და სამოხელეო არისტოკრატია) 
დამორჩილებული თემების ნახევრად ფეოდალური ტიპის ექსპლუატაციაც. მძიმე 
ვალდებულებებს სახელმწიფოს, დიდებულთა და ტაძრების მიმართ თავისუფალი  
მეთემეებიც ასრულებენ. გარკვეული ზომით არის გავრცელებული მონობაც. 
ამრიგად, აქ ჩვენს წინაშეა მონათმფლობელური და წინაფეოდალური 
(პროტოფეოდალური) ექსპლუატაციის ფორმების თანაარსებობა ხალხის ძირითადი 
მასის მიერ ჯერ კიდევ პირადი თავისუფლებისა და სამეურნეო დამოკიდებულების 
შენარჩუნების, სათემო მიწათმფლობელობისა და პირველყოფილ-თემური 
წყობილების სხვა ტრადიციების არსებობის პირობებში. რა თქმა უნდა, იბერიის 
მთიანეთის მოსახლეობა ახლაც პირველყოფილ–თემური (გვაროვნული) წყობილების 
პირობებში განაგრძობდა ცხოვრებას. მთიანეთში  მცხოვრები, ისევე როგორც 
ჩრდილო კავკასიის მეზობელ მხარეებში მოსახლე თუ მომთაბარე განვითარების 
ამავე საფეხურზე მდგომი მოსახლეობა, იბერიის მმართველთათვის ძვირფას 
სამხედრო ძალას წარმოადგენდა. მასზე დაყრდნობით ისინი მედგრად 
უმკლავდებოდნენ უცხო სახელმწიფოების მოძალებას. მართალია, დროდადრო 
იბერია კარგავდა ზოგიერთ სამფლობელოს, მაგრამ შემდეგში კვლავ იბრუნებდა მას.  
უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა დასავლურქართული, კოლხური 
სახელმწიფოებრიობა. მან ვერ შეძლო მთიანეთის მეომარ მოსახლეობაზე მტკიცე 
კონტროლის დაწესება და ფაქტიურად დაწინაურებული ცხოვრების მცირე კუნძულს 
წარმოადგენდა ჩამორჩენილი, პირველყოფილი თემური წყობილების პერიოდში 
მცხოვრები მოსახლეობის ოკეანეში. მეორე მხრივ, მას საჭირო ძალა არ აღმოაჩნდა 
სამხრეთის მეზობელ ელინისტურ სახელმწიფოებთან ჭიდილისათვის და ძვ. წ. IIს. 
ბოლოს პონტოს სამეფოს შემადგენლობაში აღმოჩნდა, ისედაც სუსტი ადგილობრივი 
სახელმწიფო ადმინისტრაციის მოშლამ, ჩანს, კიდევ უფრო გაართულა მდგომარეობა 
დასავლეთ საქართველოში. ძვ. წ. I და ახ. წ. I საუკუნეების მიჯნაზე ადგილი აქვს 
მთიელთა მასობრივ ჩამოსახლებას ბარში და ზღვის სანაპიროზე, რაც ბიძგს აძლევს 
ახალი პოლიტიკური ერთეულების ჩამოყალიბებას (მახელონ–ჰენიოხების, ლაზების, 
აფშილებისა და აბაზგების სამეფოები), რომელთა საბოლოო გაფორმება უფრო გვიან, 
ახ. წ. პირველ საუკუნეებში, რომაელთა მფლობელობის პერიოდში ხდება.  
 რომაელებმა ვერ შეძლეს აღმოსავლეთ საქართველოში ისე  მტკიცედ ფეხის 
მოკიდება, როგორც ეს დასავლეთ საქართველოში მოახერხეს და ისინი იძულებული 
გახდნენ იბერიის მიმართ სამოკავშირეო ურთიერთობით  დაკმაყოფილებულიყვნენ. 
იბერიის მმართველები კარგად იყენებენ  მათთვის შექმნილ ხელსაყრელ ვითარებას, 
რომის მოკავშირეობას და ახ. წ. I- IIსს. ამიერკავკასიაში ჰეგემონობის პრეტენზიებით 
გამოდიან, დიდად იფართოებენ სამეფო საზღვრებს, ძველებურადვე ავრცელებენ 
თავიანთ ძალაუფლებას დასავლეთ საქართველოს მნიშვნელოვან ნაწილზე და ა. შ. ახ. 
წ. III ს.  საგარეო ვითარების გაუარესებასთან დაკავშირებით, იბერიის (ქართლის) 
სამეფოს პოზიციები მნიშვნელოვნად შეილახა, ეს შეეხო, უეჭველად, დასავლეთ 
საქართველოსაც, სადაც გაძლიერება იწყო ადგილობრივმა ლაზურმა გაერთიანებამ. 



 მას შემდეგ, რაც იბერია ძველი და ახალი წელთაღრიცხვების მიჯნაზე 
ერთგვარად მსოფლიო ასპარეზზე გამოვიდა, რომის მონათმფლობელური იმპერიის 
ორბიტაში ჩაება და მეტად აქტიური როლის შესრულება იწყო კავკასიასა და 
მეზობელ მხარეებში, საზოგადოებრივი განვითარების პროცესიც აქ დაჩქარდა. 
სავარაუდებელია, კერძოდ, მონათმფლობელობის მნიშვნელოვანი ზრდა, 
განსაკუთრებით ქალაქებში, ხელოსნობასა და მშენებლობაში. მაინც, უეჭველია, აქ 
მონათმფლობელობამ საკუთრივ წარმოების პროცესში ვერ დაიკავა გაბატონებული 
ადგილი. მასობრივი მონობისათვის აქ არც შინაგანი პირობები არსებობდა 
(თავისუფალ მეთემეთა ექსპროპრიაცია) და არც გარეგანი პირობები იძლეოდა ამის 
საშუალებას, ქართლის მესვეურთ მონების მოპოვება შეეძლოთ ძირითადად 
მეზობელ ჩამორჩენილ, პირველყოფილ–თემური წყობილების პირობებში მცხოვრებ 
მასაში, მაგრამ  მათ დასარბევად ძალა არ შესწევდათ. პირიქით, იბერიის სამხედრო – 
პოლიტიკური ძლიერება მნიშვნელოვანწილად სწორედ მეზობელ მთიელ და 
მომთაბარე ტომებთან მშვიდობიან და სამოკავშირეო ურთიერთობას  ემყარებოდა.  
         ჩვენი ერის პირველ საუკუნეებში მონათმფლობელობის  გარკვეული ზრდის 
გვერდით ქართლში ინტენსიურად მიმდინარეობდა საზოგადოების შინაგანი,  
სოციალურ–ეკონომიური დიფერენციაციის პროცესი, რომელსაც აქ ფეოდალური 
ურთიერთობის, ფეოდალური წყობილების ჩამოყალიბებისაკენ მივყავდით; “ერს” 
(“მიწათმოქმედებსა და მეომრებს”) ეყოფოდა, ერთი მხრივ, აღზევებული ნაწილი – 
სამხედრო წოდება (მომავალი აზნაურობა), ხოლო, მეორე მხრივ, მიმდინარეობდა 
“ერის” დიდი ნაწილის დამცრობა, “წვრილ ერად” გარდაქმნა, რომელიც 
სხვადასხვაგვარ (ეკონომიურ, პოლიტიკურ) დამოკიდებულებაში  ექცეოდა (ძველი, 
ნახევრად  თავისუფალი თემების წევრთა გვერდით) სამეფო ხელისუფლებისა და  
დიდებულთა მიმართ. ერთი სიტყვით, ქვეყანა ფეოდალური წყობის რელსებზე 
გადადიოდა. 
 
 
 

* * * 
 

 
 დასახელებული სოციალურ–ეკონომიური პროცესების პარალელურად 
მიმდინარეობდა საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური განვითარების პროცესიც. 
ენობრივი მონაცემებით ირკვევა, რომ ქართველი ტომები საქართველოს 
ტერიტორიაზე უკევე უძველეს ხანებში ცხოვრობდნენ. ამას მოწმობს უკვე 
ქართველური ენების წინაპარ ერთიან ენაში - ფუძეენაში დამოწმებული ცხოველების, 
მცენარეულისა და სხვ. აღმნიშვნელი სახელები, რომლებიც კარგად ეგუებიან სწორედ 
კავკასიის ბუნებრივ გარემოს. ამ ენაზე ლაპარაკობდნენ ქართველი ტომები ძალიან 
ძველ დროს, ამ სამი–ოთხი ათასი წლის წინ და უფრო ადრე, როცა ჯერ კიდევ არ იყო 
ჩამოყალიბებული ცალკე ენების სახით ქართული, მეგრულ–ჭანური და სვანური.  ეს 
უფრო გვიან მოხდა, ერთიანი ქართული ფუძეენის დაშლის შედეგად. ქართველი 
ტომები ამ უძველეს ხანაში დასახლებულნი ყოფილან აგრეთვე დღევანდელი 
საქართველოს ფარგლებს გარეთაც, განსაკუთრებით სამხრეთით.  მეორე მხრივ, 
საქართველოს ტერიტორიაზე, ქართველი ტომების გვერდით უნდა ეცხოვრათ სხვა 
წარმოშობის ცალკეულ ტომებსაც (აფხაზურ–ადიღეური, ჩაჩნურ–დაღესტნური, 
შეიძლება აგრეთვე ზოგი ინდოევროპული წარმოშობის ტომი). ათასწლეულების 



მანძილზე, უეჭველია, ტომთა ბევრ გადაადგილებას ჰქონდა ადგილი, ზოგიერთი 
ტომი განადგურდა, სხვებში გაითქვიფა და ა.შ. სხვა კი, პირიქით, გაიზარდა,  
გაძლიერდა და დიდი ეთნიკური გაერთიანების ბირთვი გახდა. 
 ყოველი ხალხის  ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესი მჭიდროდ არის 
დაკავშირებული საზოგადოებრივ–ეკონომიური განვითარების პროცესთან. დიდი 
ხნის მანძილზე, პირველყოფილ–თემური წყობილების დროს, ქართველი ტომები 
ერთმანეთისაგან გათიშულად ცხოვრობდნენ. ასეთ პირობებში თანდათან 
კლებულობდა ის, რაც მათ ენასა და კულტურას ჰქონდა საერთო და, პირიქით, 
ღრმავდებოდა მათ შორის განსხვავება. მას შემდეგ, რაც ცხოვრება წინ წავიდა და 
მეზობელ ტომებს შორის მჭიდრო ეკონომიური და პოლიტიკური კავშირის 
დამყარება აუცილებელი შეიქნა, ჩამოყალიბება იწყო მონათესავე ტომთა დიდმა 
კავშირებმა. თავდაპირველად ეს გაერთიანებები არამყარი იყო, ადვილად იშლებოდა, 
შემდეგ კი უფრო მტკიცე გახდა. დიდი ტერიტორიის მომცველ ასეთ გაერთიანებათა 
ფარგლებში სწრაფად მიმდინარეობდა მათში შემავალი ტომების დაახლოებისა და 
შერწყმის პროცესი, რომელიც საქართველოში ძალზე ადრე, უკვე ამ 3000 –3500 წლის 
წინ დაიწყო, ხოლო მას შემდეგ, როცა საქართველოს მიწა – წყალზე შედარებით მყარი 
სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები გაჩნდა, შეიქმნა აგრეთვე ტომზე უფრო მაღალი 
ხარისხის ეთნიკური ერთობა – ეროვნება, ამ სახელმწიფოთა ეთნიკური საფუძველი. 
ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ანტიკური ხანის ქართული სახელმწიფოებიდან ყველაზე 
მტკიცე  აღმოსავლურქართული (ქართლის – იბერიის) სახელმწიფო აღმოჩნდა. 
შესაბამისად კონსოლიდაციის ხარისხით გამოირჩეოდა აგრეთვე აღმოსავლურ – 
ქართული (ქართის) ეროვნება. აქ უფრო სწრაფად წავიდა წინ ერთიანი ენისა და 
ერთიანი კულტურის ჩამოყალიბების პროცესი, ცალკეული არა ქართული ჯგუფების 
ასიმილაცია და ა. შ. დამწერლობა ქართლში ძველიდანვე ინტენსიურად იყო 
გამოყენებული. ადრე აქ სამწერლო ენებს უცხო (არამეული, ბერძნული) ენები 
წარმოადგენდნენ, შემდეგ კი მათი ადგილი ადგილობრივმა, ქართულმა ენამ დაიკავა. 
შეიქმნა აგრეთვე თავისებური ქართული ანბანი. სამწერლო ენად ქცეულმა 
ქართულმა კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა მოიპოვა და გავრცელების არე 
გაიფართოვა ახალი სარწმუნოების – ქრისტიანობის გაბატონების შემდეგ, 
რომლისთვისაც  სამწერლო ენას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ასეთ პირობებში 
ქართველი ტომების შემდგომი კონსოლიდაცია უკვე ქართლის გარშემო წარმოებდა. 
დასავლეთ საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაშივე  
მოექცა ქართლის სამეფოს შემადგენლობაში. საქართველოს ამ ნაწილში (კერძოდ,  
დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ და სამხრეთ რაიონებში) ძველიდანვე 
ქართულენოვანი მოსახლეობა (ქართ–მესხური ტომები) ცხოვრობდა. ქართლის 
(იბერიის) ანტიკური ხანის სახელმწიფომ თავისი ძლევამოსილების პერიოდში, 
უეჭველია, საფუძველი ჩაუყარა აგრეთვე დასავლეთ მონათესავე ტომების 
დაახლოებას ქართლის მოსახლეობასთან. ახ. წ. III –IV სს., მართალია, დასავლეთ 
საქართველოში მძლავრი ადგილობრივი გაერთიანება – ლაზიკის სამეფო 
ჩამოყალიბდა, სადაც ეთნიკურად წამყვანი მეგრულენოვანი მოსახლეობა უნდა 
ყოფილიყო, მაგრამ იგი მოიცავდა აქამდე ქართლის სამეფოში შემავალ და  
ქართულენოვანი მოსახლეობის მქონე რიგ რაიონებს დასავლეთ საქართველოში. 
ამიტომაც, III –IV სს. ლაზიკა უფრო ქართ–ზანურ გაერთიანებას წარმოადგენდა, 
რომელმაც აგრეთვე დასავლეთ საქართველოს სხვა ტომებიც (სვანები, აფხაზები) 
მოიცვა. ამ სამეფოს ფარგლებში კიდევ უფრო უნდა გაღრმავებულიყო ქართებისა და 
ზანების (მეგრელ-ჭანების) დაახლოებისა და გათქვეფის პროცესი. იბერიის 



ძლევამოსილების პერიოდიდან მომდინარე კულტურული და პოლიტიკური 
ერთიანობის მძლავრი ტრადიციები ამ მხრივ, ეჭვს გარეშეა, ასევე დიდ როლს 
შეასრულებდნენ, რასაც ქართული ენის პოზიციები კიდევ უფრო მყარი უნდა 
გაეხადა. ერთობის ეს ტენდენცია კიდევ უფრო გაძლიერდა IV-V საუკუნეებიდან 
დასავლეთ საქართველოში ქართლის გზით ქართულენოვანი ქრისტიანული 
მღვდელმსახურებისა და განვითარებული ქართული დამწერლობის მძლავრი 
ნაკადის შემოსვლის შედეგად. ქართული ენა და კულტურა დასავლეთ საქართველოს 
მოსახლეობისათვის მძლავრი იარაღი იყო უცხოელი ასიმილატორების, კერძოდ, 
ბიზანტიელების, წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამიტომ ბიზანტიისაგან პოლიტიკური 
დამოუკიდებლობის ტენდენციას, რაც ასე სასიცოცხლო იყო ამ მხარის მოსახლეობისა 
და მისი მმართველი წრეებისათვის, თან სდევდა ენასა და კულტურაში 
ბერძნულისაგან დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაც; ეს უკანასკნელი კი 
შეუძლებელი იყო საკმაოდ განვითარებული ენისა და კულტურის დაპირისპირების 
გარეშე, რაც მხოლოდ ანტიკური ხანის მძლავრი იბერიის ენობრივი და 
კულტურული მემკვიდრეობა შეიძლება ყოფილიყო. მართლაც, თვით დასავლეთ 
საქართველოში ადრეულ შუა საუკუნეებში ჩამოყალიბებული ერთეულები 
წამოიზარდნენ როგორც ქართული ენობრივ-კულტურული ტრადიციების 
მატარებელი წარმონაქმნები, რომლებიც სხვა ასეთივე ქართული სამეფოების 
გვერდით (ქართლი, კახეთი, ტაო-კლარჯეთი) ერთიანი საქართველოსა და ერთიანი 
ქართველი ხალხის შექმნის ბაზად იქცა. საქართველოს მიწა – წყალზე დიდი, 
თითქმის მთელი ქვეყნის მომცველი სახელმწიფოებრივი გაერთიანებების შექმნით 
შუა საუკუნეებში დასრულდა ერთიანი ქართველი ხალხის (ეროვნების) 
ჩამოყალიბების მრავალსაუკუნოვანი პროცესი. “ქართველი” და “საქართველო” 
ტერმინები ახლა აღმოსავლეთ საქართველოსთან ერთად აგრეთვე დასავლეთ 
საქართველოსა და მისი მოსახლეობის აღმნიშვნელ ტერმინებადაც იქცა. 
 შემდეგში, ახალი (კაპიტალისტური) დროისათვის დამახასიათებელი 
კონსოლიდაციის მძლავრი პროცესის შესაბამისად, ამ ერთიანი ქართველი ხალხის 
ბაზაზე ჩამოყალიბდა კიდევ უფრო მტკიცე ერთობა ქართველი ბურჟუაზიული ერის 
(ნაციის) სახით, რომელიც სოციალიზმის პირობებში, ანტაგონისტური კლასობრივი 
გათიშულობის არტახებიდან განთავისუფლებული, კიდევ უფრო მტკიცე ერთობად – 
ქართველ სოციალისტურ ერად (ნაციად) განვითარდა. 
 საქართველოს მიწა–წყალზე მიმდინარე სოციალურ–ეკონომიური, 
პოლიტიკური თუ ეთნიკური განვითარების პროცესების შესახებ უფრო დეტალურად 
ქვემოთ, წიგნის სათანადო ადგილებსა და ნაწილობრივ კიდევ “ნარკვევების” სხვა 
ტომებში იქნება საუბარი, აქ კი ჩვენ მხოლოდ განვითარების ზოგადი მონახაზის 
მოცემა გვსურდა.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 3. საქართველოს უძველესი და ძველი ისტორიის წყაროები 
 
 
 ჩვენი წიგნის შესავალში საჭიროა შევეხოთ აგრეთვე საკითხს, კონკრეტულად 

რა მასალებს, რა წყაროებს ემყარება საქართველოს იმ პერიოდის ისტორიის 
შესწავლა, რომელსაც “ნარკვევების” წინამდებარე პირველი ტომი ეძღვნება. 

 სულ უძველესი ხანის, ქვის, სპილენძ-ბრინჯაოსა (ენეოლითის) და ბრინჯაოს 
ხანის ისტორიის შესახებ უმთავრეს წყაროს არქეოლოგიური მასალა შეადგენს. 
არქეოლოგიური გათხრები საქართველოში ჯერ კიდევ XIX ს. მეორე ნახევარში 
დაიწყო, მაგრამ იმ დროს ამას ფართო მასშტაბი არ მიუღია. მოპოვებული მცირე 
მასალა არ იძლეოდა რომელიმე ლასახელებული უძველესი პერიოდის შესახებ 
მწყობრი წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას. ეს გათხრები ჩვენში ფართოდ 
გაიშალა მხოლოდ უკანასკნელი ათეული წლების მანძილზე, საბჭოთა 
ხელისუფლების წლებში. დღეისათვის დაგროვილია უამრავი მასალა, რომელიც 
თითქმის ყველა დასახელებული არქეოლოგიური პერიოდის შესახებ საკმაოდ 
ხორცშესხმული სურათის აღდგენის შესაძლებლობას იძლევა.  

ჩვენ განკარგულებაში მოექცა, კერძოდ, დიდძალი პალეოლითური მასალა. 
პალეოლითის უძველესი პერიოდის, ე.წ. ქვედა პალეოლითის ძეგლები 
განსაკუთრებით უხვადაა მოპოვებული დასავლეთ საქართველოში – შავი ზღვის 
აფხაზეთის სანაპირო ზოლში (აქ აღმოჩნდა, სხვათა შორის, პალეოლითის უძველესი 
ეტაპის, “შელის” ტიპის იარაღები), რაჭაში, ქუთაისისა და ჭიათურის მიდამოებში, 
ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში – სამხრეთ ოსეთის მიწა-წყალზე, მდინარეების: 
ხრამისა და დებედის აუზსა და ავეიდაღის მთის მასივში. ქვედა პალეოლითურ 
მასალაში, როგორც აღვნიშნეთ, უდიდეს და ჩვენთვის ყველაზე უფრო საყურადღებო 
ნაწილს შრომის იარაღები წარმოადგენენ: ხელცულები, საფხეკები, მჭრელი 
იარაღები, წვეტანები და სხვ. მნიშვნელოვანია აგრეთვე ამ სადგომებში აღმოჩენილი 
ოსტეოლოგიური (ძვლოვანი) მასალა, რომელიც იმდროინდელი საქართველოს 
ფაუნაზე წარმოდგენის შექმნასთან ერთად საყურადღებო მითითებებს იძლევა ქვის 
ხანის ადამიანის სამეურნეო საქმიანობის ძირითადი დარგის – მონადირეობის 
შესახებ. 

მდიდარი მასალა მოგვეპოვება ჩვენ აგრეთვე პალეოლითის მომდევნო 
პერიოდის ე.წ. ზედა პალეოლითის შესახებ. ძირითად ნაწილს აქაც შრომის 
იარაღები შეადგენს: ქვის საჭრისები, სახვრეტები, სადგისები, დანები, შუბისა და 
ისრისპირები, კაჟის ცულები, ცხოველის ძვლისა და რქისაგან დამზადებული 
ხელშუბები, სახვრეტები, ნემსები და სხვ. ამ პერიოდის მასალა ძირითადად 
გამოქვაბულებიდან გვაქვს, რომლებიც ადამიანს საცხოვრებლად ფართოდ 
გამოუყენებია ქვედა პალეოლითის ბოლოს მომხდარი დიდი გაყინვარების შემდეგ. 
შეიძლება დავასახელოთ ქუთაისის რაიონში მდ. წყალწითელას მარცხენა ნაპირზე 
მდებარე გამოქვაბული საკაჟია, გამოქვაბული გვარჯილას კლდე ჭიათურის 
ჩრდილო-დასავლეთით, სოფ. დიდი რგანის პლატოზე, ხარაგოულთან მდ. 
ჩხერიმელას მარჯვენა ნაპირზე გათხრილი გამოქვაბული დევისხვრელი და სხვ. 
ზემოპალეოლითური მასალა მოპოვებულია აგრეთვე ზუგდიდის რაიონში, 
თრიალეთში, ჭიათურის რაიონში, თერჯოლის რაიონის სოფ. ძევრში (გამოქვაბული 
“საგვარჯილე”) და სხვ. ზემოპალეოლითურ მასალას იძლევა აფხაზეთის სანაპიროც.  



ახალი ქვის ხანის (ნეოლითის) მასალა, როგორც აღვნიშნეთ, ჯერჯერობით 
შედარებით მცირე რაოდენობითაა აღმოჩენილი. უმთავრესად იგი დასავლეთ 
საქართველოდან მომდინარეობს (სოფ. საკაო რაჭაში, სათაფლია და თეთრამიწა 
ქუთაისთან, ანასეული, კისტრიკი გუდაუთის რაიონში, ურთა და ოდიში 
ზუგდიდის რაიონში), თუმცა გამოვლენა იწყო აგრეთვე აღმოსავლეთ 
საქართველოშიც (სოფ. რუსთავი ზნაურის რაიონში). მოპოვებულია შრომისა და 
საომარი იარაღები, რომლებიც გაკეთებულია საკმაოდ კარგად დამუშავებული 
ქვისაგან (ცულები ტარის დასაგები ნახვრეტით, საჭრელები, სატეხები, დანები, 
წერაქვები, თოხები, საფხეკები, ხელსაფქვავები, შუბისა და ისრისპირები). 
საყურადღებოა ოსტეოლოგიური მასალაც, რომელიც მთელი რიგი ცხოველების 
(ხარი, ძროხა, ცხვარი, თხა, ძაღლი) მოშინაურებაზე მეტყველებს. ამ დროიდან 
ჩვენამდე მოაღწია მარცვლეულის ნაშთებმაც (ზუგდიდის რაიონში სოფ. ანაკლიის 
მახლობლად მდებარე გორაკი დიხა-გუძუბა). საქართველოს ნეოლითურ 
სადგომებში განირჩევა სადგომები კერამიკის ნაშთებითა და უკერამიკოდ. 

სულ უკანასკნელ დროს ჩვენში დაიწყო ძვ. წ. V-IV ათასწლეულების 
ენეოლითური ნასახლარების გათხრები. ამჟამად შესანიშნავ მასალას იძლევა 
გათხრები არუხლოსთან, შულავერთან, წოფთან და სხვ. 

 ჩვენს ხელთ არის უმდიდრესი მასალა ძვ. წ. III ათასწლეულის საქართველოს 
შესახებ მსჯელობისათვის. ესაა ე.წ. მტკვარ-არაქსის ადრებრინჯაოს კულტურის 
მრავალრიცხოვან სამოსახლოთა გათხრის დროს მოპოვებული მატერიალური 
კულტურის ძეგლები (მდიდარი კერამიკა, მცირე  ოდენობის ლითონის ნაწარმი, 
საკულტო ქანდაკებებეი, კერები და ნაგებობათა ნაშთები, ქვისა და ძვლის 
სამიწათმოქმედო იარაღები, ქვის ხელსაფქვავები და სხვ.). საქართველოს უკიდურეს 
დასავლეთ რაიონებში აღმოჩენილია ამავე ეპოქის განსხვავებული კულტურის 
ნაშთები. 

შუა ბრინჯაოს ხანის საქართველოს კულტურისა და ისტორიის შესასწავლად 
ძვირფასი მასალა მოგვცა თრიალეთის ყორღანების გათხრებმა, რომელთაც 
პარალელები უჩნდებათ საქართველოს და, საერთოდ, ამიერკავკასიის სხვა 
ადგილებშიც. სამწუხაროდ, ამ დროის სამოსახლოები თითქმის სრულიად არაა 
მიგნებული და ეპოქის შესახებ წარმოდგენის შექმნა გვიხდება სამარხეული 
ინვენტარით. (ლითონისა და კერამიკული ნაწარმი, საიუველირო ნაკეთობანი, 
სამარხი ეტლები). არქეოლოგიური მასალით კარგადაა დოკუმენტირებული გვიანი 
ბრინჯაოსა და ადრეული რკინის ხანა. მართალია, საკუთრივ სამოსახლოები ჯერ 
კიდევ მეტად მცირე რაოდენობითაა გათხრილი და ჩვენს ხელთ არსებული მასალა 
მომდინარეობს ან სამარხებიდან (ამათ შორის უდიდესი მნიშვნელობისაა მცხეთის 
გარეუბანში სამთავრო სამაროვანზე მოპოვებული მასალა), ანდა შემთხვევით 
აღმოჩენილი განძებიდან (დასავლეთ საქართველოში “კოლხური ცულების” 
განძები), მაგრამ ეს მასალა ფასდაუდებელ სამსახურს გვიწევს მოსახლეობის 
სამეურნეო საქმიანობის, კულტურის, რელიგიური წარმოდგენების შესასწავლად. 

უძვირფასეს არქეოლოგიურ მასალას ვფლობთ ანტიკური ხანისთვისაც, 
როგორც დასავლეთ საქართველოდან, ისე აღმოსავლეთიდან, მაგრამ ამ 
დროისათვის ჩვენს განკარგულებაში იმყოფება უკვე რიგი უმნიშვნელოვანესი 
წერილობითი ძეგლები, რომლებიც წამაყვან მდგომარეობას იხვეჭენ ქვეყნის 
ისტორიის წარმოსაჩენად. მიუხედავად ამისა, ამ ეპოქის მატერიალური კულტურის 
ძეგლებს უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნიათ ქვეყნის ეკონომიურ და კულტურული 
ცხოვრების, უცხო ქვეყნებთან და ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილებს შორის სავაჭრო და 



სხვ. ურთიერთობის საკითხების შესასწავლად. ლითონის, კერამიკული და სხვ. 
ნაწარმის გარდა ანტიკური ხანიდან ჩვენამდე მოაღწია სკულპტურის ნიმუშებმა, 
გრანდიოზულმა არქიტექტურულმა (საფორტიფიკაციო, საკულტო და სხვა) 
ძეგლებმა (ვანი დასავლეთ საქართველოში, მცხეთა აღმოსავლეთში და სხვ.). 
აღსანიშნავია, რომ ანტიკური ხანის ძეგლების გათხრამ გამოავლინა უძვირფასესი 
ეპიგრაფიკული ძეგლებიც, რომელთა შესახებ ქვემოთ კიდევ გვექნება საუბარი 
საქართველოს ამ ხანის  ისტორიის წერილობითი წყაროების განხილვისას. 

არქეოლოგიური მასალის გვერდით საქართველოს ძველი ისტორიის 
საკითხების გაშუქებისას საყურადღებო ორიენტირს იძლევა ხალხში დაცული 
(ეთნოგრაფიული) მასალაც (მატერიალური კულტურა, უძველეს სოციალურ 
ურთიერთობათა და სარწმუნოებრივ წარმოგენათა გადმონაშთები. ცნობილია, თუ 
რა მდიდარია საქართველო ამ რიგის ძეგლებით. საბჭოთა ხელისუფლების წლებში, 
ნაწილობრივ მანამდეც, ბევრი რამ გაკეთდა ეთნოგრაფიული მასალის შესასწავლად. 
ეთნოგრაფიული კვლევა –ძიების შედეგები გვეხმარება ძველი საქართველოს 
სოციალური წყობილების ზოგი მხარის გაგებაში11. იგი თვალსაჩინო პარალელს 
ავლებს არქეოლოგიური გათხრების დროს მოპოვებული მატერიალური კულტურის 
ძეგლებთან და გვშველის ამ უკანასკნელთა ფუნქცია – დანიშნულების თუ 
გენეზისის საკითხის გადაწყვეტაში12. ხალხში გავრცელებულ წეს- ჩვეულებათა და 
თქმულებათა საფუძველზე შესაძლებელი ხდება უძველესი ქართული წარმართული 
სარწმუნოების აღდგენა13 და ა.შ. 

უდიდესი დახმარების გაწევა შეუძლია საქართველოს უძველესი ისტორიის 
კვლევისათვის აგრეთვე ენობრივ მასალას, მის ანალიზს. ენაში დალექილია მთელი 
ეპოქები და ხშირად ამა თუ  იმ ტერმინის ანალიზს ისეთივე თვალსაჩინო 
აღმოჩენამდე მივყავართ ჩვენი ქვეყნის უძველესი წარსულის შესახებ, როგორც 
ეფექტურ არქეოლოგიურ გათხრებს. ენობრივი მონაცემები (ქართველურ ენათა 
უძველესი სტრუქტურის, ქართული და სხვა ქართველური ენების დიალექტების, 
უძველესი და შეთვისებული ლექსიკის შესწავლა) საყურადღებო ცნობებს იძლევა 
ეთნოგენეზის, ეკონომიური  და სოციალური ცხოვრების, კულტურისა და 
რელიგიის საკითხების შესასწავლად. სამწუხაროდ, ჯერჯერობით ენა, როგორც 
საისტორიო წყარო, ვერ არის დამაკმაყოფილებლად შესწავლილი. მომავალი 
კვლევა–ძიება ამ მიმართულებით, უეჭველია, დიდძალ და ძვირფას მასალას 
მოგვცემს საქართველოს ძველი ისტორიის ამა თუ იმ საკითხის გასაშუქებლად. 

შეუძლებლია არ აღვნიშნოთ აგრეთვე ის დიდი მნიშვნელობა, რაც 
ეთნოგენეზის პრობლემისათვის ანთროპოლოგიურ მასალას გააჩნია. უკანასკნელ 
დროს ჩვენში ამ მხრივ მეტად შრომატევადი სამუშაო ჩაატარა პროფ. მ. 
აბდუშელიშვილმა.  

 
  
 

*  *  * 

                                                 
11 ძველი ქართული სატაძრო თემის ბუნების გასაგებად მეტად საყურადღებოა კერძოდ პროფ. ვ. 
ბარდაველიძის ეთნოგრაფიული ნაშრომები; აღსანიშნპვია აგრეთვე რ. ხარაძის მონოგრაფია  
“Грузинская семейная община”, I თბ., 1960;  II, თბ., 1961. 
12 ამ მიმართულებით განსაკუთრებით დიდი მუშაობაა ჩატარებული აკად. გ.ჩიტაიას მიერ. 
13 ამ რიგის ბრწყინვალე ცდა ეკუთვნის ივ. ჯავახიშვილს (იხ. მისი “ქართველი ერის ისტორია”,წ. I). 



უკანასკნელად, საჭიროა შევჩერდეთ ჩვენთვის საინტერესო პერიოდის 
საქართველოს ისტორიის წერილობითი წყაროების საკითხზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ წინაანტიკური ხანის საქართველოს ისტორიის 
წყაროებს ძირითადად არქეოლოგიური მასალა – მატერიალური კულტურის 
ძეგლები წარმოადგენს, ჩვენამდე ამ ეპოქიდან მოღწეული მცირეოდენი 
წერილობითი წყაროებიც გარკვეულ სამსახურს გვიწევენ აღნიშნულ პერიოდში 
ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისა და 
ნაწილობრივ კიდევ მცირე აზიის აღმოსავლეთ რაიონებში მოსახლე ქართველი 
ტომების ისტორიული ცხოვრების სურათის აღდგენაში. ძველაღმოსავლურ 
წყაროებში (ასურეთისა და ურარტუს მეფეთა წარწერები, ძველი ებრაული 
ლიტერატურის კრებული – “ბიბლია”), მოიპოვება  საყურადღებო ცნობები 
ისტორიული საქართველოს სამხრეთ–დასავლეთ რაიონებში არსებული დიდი 
გაერთიანებების და მცირე აზიის მეზობელ, ჩრდილო–აღმოსავლეთ რაიონებში 
მცხოვრები ტომების შესახებ, რომელთა შორის  მკვლევარნი ქართველ ტომებსაც 
ვარაუდობენ. ძვ. წ. XII–XI სს. ასურულ ლურსმულ წარწერებში ვხვდებით 
საინტერესო ცნობებს სამხრეთით გაჭრილი მესხური ტომების (მუშქების) შესახებ. 
მუშქების სამეფოს, რომელშიც ივარაუდება ამავე მესხური ტომების ერთი ნაწილის 
არსებობა, სხვა მცირეაზიულ გაერთიანებებთან ერთად იხსენიებს “ბიბლიაც”. ძვ. წ. 
XIII–XII სს. ასურულ წარწერებში საინტერესო მასალას  ვხვდებით აგრეთვე შავი 
ზღვის სამხრეთ–აღმოსავლეთ სანაპიროს რაიონში არსებულ ტომთა დიდი კაშირის 
შესახებ, რომელიც ძველი კოლხური სამეფოს წინამორბედ გაერთიანებას უნდა 
წარმოადგენდეს. ძვ. წ. XII-IX სს. ასურული და IX–VIII სს. ურარტული ლურსმული 
წარწერები მეტად საინტერესო ცნობებს შეიცავენ ისტორიული საქართველოს 
სამხრეთ–დასავლეთ რაიონებში არსებული დიდი გაერთიანებების შესახებ. 
ასეთებია: დიაოხი (ტაო), კოლხა (კოლხეთი), ზაბახა (ჯავახი, ჯავახეთი), ვიძეროხი 
(ოძრახე) და სხვ. ეს მასალა საშუალებას იძლევა გავაშუქოთ ამ მხარეთა უძველესი 
პოლიტიკური და სოციალ -ეკონომიური ისტორიის მრავალი საკითხი. ამავე 
წყაროებში დაცალი ონომასტიკური, ეთნო – და ტოპონიმიკური ჩვენებები 
მნიშვნეოვანია ეთნოგენეზის  საკითხის კვლევისას. 

საერთოდ, საქართველოს ისტორიის ძველაღმოსავლური წყაროები საკმაოდ 
მცირერიცხოვანია. რაოდენობრივად მათი შედარება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება 
ბერძნულ –რომაული ხანის წერილობით წყაროებთან, მაგრამ სხვა კუთხით, 
ხელსაყრელად გამოირჩევა ამ უკანასკნელთაგან. მათი გამოყენების  დროს, როგორც 
წესი, არ ვაწყდებით  ისეთ სირთულეებს, რაც თავს იჩენს ბერძნულ–რომაული 
წყაროების  განხილვისას. ასეთია, მაგალითად საკითხი იმის შესახებ, თუ რა 
დროისაა ესა თუ ის ცნობა, კონკრეტულად რა ტერიტორიაზე მცხოვრებ 
მოსახელეობას ეხება, ლეგენდარულია თუ ისტორიულ სინამდვილეს ასახავს და ა.შ. 
ანტიკური წყაროები საქართველოს შესახებ ხშირად ამ რიგის მეტად რთულ 
საკითხებს გვიყენებენ. მათში ერთიმეორის გვერდითაა რეალური და 
ლეგენდარული, თანამედროვე და დიდი ხნის წინანდელი ვითარების ამსახველი 
ცნობები, ამიტომაც ძალზე ჭირს  მათი მიკუთვნება გარკვეული კონკრეტული 
ტერიტორიისათვის, მათი ლოკალიზაცია. ძველაღმოსავლური ცნობები ამ მხრივ 
ნაკლებ სცოდავენ, რადგან, როგორც წესი, კონკრეტული ისტორიული მოვლენების 
ლაკონიურ ფიქსაციას შეიცავენ. თარიღდებიან საკმაოდ ზუსტად და, ამასთანავე, 
კარგადაა ცნობილი ის ტერიტორია, რომელსაც ისინი განეკუთვნებიან (ეს 
განსაკუთრებით ურარტული წყაროების შესახებ ითქმის). ყოველივე ამის გამო, 



საქართველოს ისტორიის ძველაღმოსავლური წყაროები, მიუხედავად 
მცირერიცხოვნობისა, ყურადღებას იმსახურებენ14. რა თქმა უნდა, 
ტენდენციურობისა და გაზვიადებისაგან არც ისინი არიან დაცული. 

საქართველოს ძველი ისტორიის წერილობითი წყაროებიდან უმთავრესს მაინც 
ანტიკური, ბერძნულ-რომაული წყაროები წარომადგენენ. განსაკუთრებით 
საყურადღებონი არიან ისინი, რა თქმა უნდა, საკუთრივ ანტიკური ხანის 
საქართველოს ისტორიისათვის, თუმცა გარკვეცლ მასალას შეიცავენ აგრეთვე უფრო 
ადრეული პერიოდის მიმართაც. ამ თვალსაზრისით ჩვენ, პირველ ყოვლისა, უნდა 
დავასახელოთ ფართოდ გავრცელებული ძველი ბერძნული თქმულება 
არგონავტების შესახებ, სადაც კოლხეთის მოტივს დიდი ადგილი უკავია15. ეს 
თქმულება, უეჭველია მრავალ სხვადასხვა ქრონოლოგიურ ფენას შეიცავს. 
კოლხეთის თემა მასში იმდენად ორგანული და ყოვლისმომცველია, რომ მას 
საკმაოდ ადრე უნდა დაემკვიდრებინა ადგილი, ყოველ შემთხვევაში, არაუგვიანეს 
ძვ. წ. IX-VIII სს. თქმულებაში კოლხეთის თემის შესვლის სიძველეს მოწმობს ისიც, 
რომ იგი (კოლხეთი) საკმაოდ ზღაპრულ ფერებშია დახატული, სხვა მასალით 
(ასურული და ურარტული ლურსმული წყაროებით) ირკვევა, რომ ძვ. წ. XI-VIII სს. 
უნდა მოდიოდეს ძველიკოლხური სამეფოს ჩამოყალიბებისა და ძლიერების ხანა. 
VIII ს. ბოლოს იგი კიმერიელთა შემოსევის შედეგად უნდა განადგურებულიყო. 
მართალია, არგონავტებზე თქმულების ბირთვი შეიძლება კიდევ უფრო ადრე, 
მიკენურ ხანაში შექმნილიყო, მაგრამ კოლხეთის მოტივი, ვფიქრობთ, მასში სწორედ 
დასახელებულ პერიოდშია (ძვ. წ. XI-VIII სს.) შესული და ამ გზითაა არეკლილი 
რეალურად არსებული დიდი და ძლიერი კოლხური გაერთიანების დიდება და 
ბრწყინვალება. 

იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს და, საერთოდ, ამიერკავკასიის 
ხალხთა ისტორიაში საკმაოდ დიდი როლი შეასრულა ჩრდილოეთის მხარეებიდან 
სკვითებისა და კიმერიელების შემოსევებმა, რასაც ძვ. წ. VIII–VII სს. ჰქონდა 
ადგილი, ყურადღებას იქცევს ანტიკური ხანის წყაროთა მრავალრიცხოვანი ცნობები 
ამ შემოსევების შესახებ.  კიმერიელთა შემოსევა (ძვ. წ. VIII ს. 20–იანი წლები), ამ 
ცნობების (კერძოდ ჰეროდოტეს მიხედვით, კოლხეთის გავლით მოხდა და მას, 
როგორც ითქვა, დიდი როლი უნდა შეესრულებინა ამ დროს არსებული დიდი 
კოლხური გაერთიანების (ძველი კოლხეთის სამეფოს) ბედ–იღბალზე. 

 უფრო მომდევნო ხანაში ცნობები საქართველოსა და ქართველი ტომების 
შესახებ ანტიკურ წყაროებში სულ უფრო და უფრო მრავალრიცხოვანი ხდება. მაგრამ 
მათი დიდი ნაწილი მნიშვნელოვან ინტერესს არ იწვევს საქართველოს ძველი 
ისტორიის თვალსაზრისით. ამ ცნობათა უმრავლესობა ერთი და იმავე წყაროდან 
მომდინარეობს და ერთსა და იმავეს იმეორებს. აქაა საქართველოს მიწა-წყალზე 
მცხოვრები ტომების მშრალი ჩამოთვლა, ანდა ეპიზოდები თქმულებებიდან 
პრომეთეზე ან არგონავტების შესახებ. მრავალგზის მეორდება აგრეთვე ცნობები 
შავიზღვისპირეთში მცხოვრებ ხალიბებზე, როგორც რკინის დამუშავებით 
განსაკუთრებით განთქმულ ტომებზე და ა. შ. 

                                                 
14 ასურული წყაროების შედარებით ადვილად ხელმისაწვდომ კრებულებს წარმოადგენენ: D. D. 
Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, vol. I-II, Chicago,1926; И.М. Дьяконов, Ассиро-
Вавилонские источники по истории Урарту, ВДИ, 1951, №2,3,4; ურარტულისათვის Г. А. 
Меликишвили,  Урартские клинообразные надписи, М., 1960. 
15აკ. ურუშაძე, ძველი კოლხეთი არგონავტების თქმულებაში, თბ., 1964; მისივე, აპოლონ 
როდოსელის “არგონავტიკა”, თბ., 1948. 



 ძველი ბერძენი ავტორების ცნობების უდიდესი ნაწილი შეეხება დასავლეთ 
საქართველოს–ისტორიულ კოლხეთს. ცნობები იბერიის, ე. ი. აღმოსავლეთ 
საქართველოს შესახებ ბევრად უფრო მცირერიცხოვანია და შედარებით გვიან ხანას 
განეკუთვნება. ეს გასაგებიცაა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბერძნებს უფრო 
ინტენსიური ურთიერთობა  (ზღვისპირა ბერძნული ახალშენების გზით და სხვ.)  
სწორედ დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობასთან ჰქონდათ. 

 როგორც ითქვა, ძველი ბერძენი ავტორების ცნობებს რიგი არსებითი 
ხასიათის ნაკლი გააჩნია. ზოგჯერ ეს ავტორები სულ სხვადასხვა, საუკუნეებით 
ერთმანეთისაგან დაშორებული წყაროების ცნობებს იყენებენ, გააერთიანებენ და 
გვისახავენ როგორც მათ დროს არსებულ ვითარებას. ბერძენი ავტორების 
მონათხრობებში დიდია ლტოლვა ეგზოტიკისაკენ, ბევრია ზღაპრული, 
ლეგენდარული ამბები, რის გამოც ხშირად ძალზე რთულდება მათ მიერ 
დასახელებული ტომების ლოკალიზაცია და სხვ. 

 საყურადღებო მასალები ქართველი ტომების შესახებ მოეპოვება ჰეკატეოს 
მილეტელს (ძვ. წ. VI ს.). მისი თხზულებიდან ჩვენამდე მოღწეული ფრაგმენტების 
მიხედვით შეიძლება მსჯელობა ქართველ ტომთა განსახლების და საქართველოს 
ზღვისპირა რაიონში არსებული ცენტრების შესახებ16. ცნობილი ძველი ბერძენი 
ისტორიკოსის ჰეროდოტეს (ძვ. წ. 484–425) თხზულებაში საყურადღებო მასალას 
ვხვდებით ქართველ ტომთა ადგილსაცხოვრისისა და მათი გაერთიანებების შესახებ, 
აქემენიდური ირანის სახელმწიფოსთან ამ კუანასკნელთა ურთიერთობის, ქართველ 
ტომთა სამეურნეო საქმიანობის, ზნე–ჩვეულებათა, შეიარაღების და სხვა 
საკითხებზე.17   

 სამხრეთში მცხოვრები ქართველი და მათი მეზობელი ტომების შესახებ 
მეტად საყურადღებო ცნობებს გვაწვდის ქსენოფონტეს (444–354) თხზულებები, 
განსაკუთრებით მისი  “ანაბაზისი”18. ქსენოფონტე ერთ–ერთი სარდალი იყო იმ 
ბერძნული მრავალათასიანი რაზმისა, რომელიც მონაწილეობდა როგორც 
დაქირავებული ჯარი სპარსეთის სამეფო ტახტის პრეტენდენტთა ბრძოლაში და 
აქედან ძვ. წ. 401წ. ბრუნდებოდა სამშობლოში.  სამხრეთიდან 
შავიზღვისპირეთისაკენ მომავალმა ქსენოფონტემ და ბერძენთა ლაშქარმა მრავალი 
სხვადასხვა ტომის მიწა–წყალზე გაიარეს და ბევრ მათგანთან მტრული თუ 
მშვიდობიანი ურთიერთობა დაამყარეს (კარდუხები, ხალიბები, ტიბარენები, 
ტაოხები, ფასიანები, სკვითინები, მაკრონები, კოლხები, მოსინიკები, დრილები და ა. 
შ.). თავის თხზულებაში იგი გეოგრაფიული ხასიათის ჩვენებებს იძლევა, აღწერს 
ბერძნულ ზღვისპირა და ადგილობრივ ქალაქებს და სხვა დასახელებულ პუნქტებს, 
ლაპარაკობს ადგილობრივი მოსახლეობის მეურნეობასა და შეიარაღებაზე, ზნე–
ჩვეულებებზე, აქემენიდურ ირანთან და ბერძნულ ქალაქებთან მათ ურთიერთობაზე 
და ა. შ. 

 ცალკეული საინტერესო ცნობები საქართველოსა და მისი მოსახლეობის 
შესახებ დაცულია ბევრი სხვა ბერძენი ისტორიკოსის თხზულებაში. თავისი 
მნიშვნელობით მათგან ცალეკა გამოსაყოფი ცნობილი ბერძენი გეოგრაფოსისა და 
ისტორიკოსის სტრაბონის (დაახლ. ძვ. 64 წ. – ახ. წ. 24წ.) თხზულება “გეოგრაფია”19. 
                                                 

16 იხ. ნ.  ლომოური. ბერძენი ლოგოგრაფოსების ცნობები ქართველი ტომების შესახებ, “მასალები 
საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის”, ნაკვ. 35, 1963. 
17 იხ. თ. ყაუხჩიშვილი, ჰეროდოტეს ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ., 1960. 
18 . იხ. თ. მიქელაძე, ქსენოფონტის “ანაბაზისი”, თბ., 1967. 
19 იხ. თ. ყაუხჩიშვილი,  სტრაბონის გეოგრაფია, ცნობები  საქართველოს შესახებ, თბ., 1957. 



მასში დასახელებულია საქართველოს მრავალი ოლქი, ქალაქი, მდინარე, ტომი. 
საყურადღებოა სტრაბონის ცნობები საქართველოს მოსახლეობის სამეურნეო 
საქმიანობისა და, განსაკუთრებით, მათი სოციალური და პოლიტიკური წყობილების 
შესახებ. ამ ცნობების ღირებულება უდიდესია, რადგანაც, როგორც ირკვევა, ისინი 
ხშირად კიდევ უფრო ძველი ავტორების თხზულებებიდან მომდინაორეობენ, 
რომელთაც ავტორი იყენებდა საკუთარი თხზულების წერისას.20 

 საქართველოს ზღვისპირა ზოლში არსებული პოლიტიკური ერთეულების 
შესახებ საყურადღებო მასალა მოიპოვება რომაელი მოხელის ფლავიუს არიანეს 
მოხსენებით ბარათში, რომელიც მას გაუგზავნია იმპერატორ ადრიანესათვის (ახ. წ. 
131 წ. ). მოხსენებაში აღწერილია არიანეს მოგზაურობა შავიზღვისპირა რომაულ 
სამფლობელოებში, აქ მდგარი რომაული გარნიზონების ინსპექცია მის მიერ და სხვ. 
ფლავიუს არიანე მის მიერ ბერძნულად შედგენილ “მოგზაურობაში შავი ზღვის 
გარშემო” (Periplus Ponti Euxini)) რომაული გარნიზონების ადგილსამყოფელთან და 
გამაგრებულ პუნქტებთან ერთად ასახელებს ადგილობრივ პოლიტიკურ 
ერთეულებს, მიუთითებს მათ საზღვრებზე, იხსენიებს ამ სამთავროთა 
მმართველებს,  მათ დამოკიდებულებას რომთან და ა.შ.21. 

 ისტორიული გეოგრაფიის და მოსახლეობის ეთნიკური შედგენილობის 
საკითხების კვლევა–ძიებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს ახ. წ. II ს. მეორე ნახევრის 
ავტორის კლავდიოს პტოლემაიოსის “გეოგრაფიულ სახელმძღვანელოში” დაცულ 
ცნობებს იბერიისა და კოლხეთის შესახებ.22 ძვ. წ. I საუკუნის საქართველოს 
ისტორიისათვის მეტად საყურადღებოა თხზულებები იმ ბერძენი ავტორებისა, 
რომლებიც აგვიწერენ რომაელთა ომებს პონტონს მეფე მითრიდატესთან და 
რომაელთა მიერ საქართველოს დალაშქვრას (ძვ. წ. 65წ.). საამისო მასალა უხვად 
მოიპოვება პლუტარქესთან (46–120)23. აპიანესთან (ახ. წ. II ს.)24, დიონ კასიუსთან 
(155–235)25 და სხვ. ამ ავტორებთან დაცულია ზოგიერთი საყურადღებო ცნობა 
აგრეთვე საქართველოს  ისტორიის სხვა პერიოდების შესახებ. ეს განსაკუთრებით 
დიონ კასიუსის შესახებ ითქმის. 

 საყურადღებო ცნობებია დაცული ძველი საქართველოს შესახებ აგრეთვე 
ლათინურ ენაზე შედგენილ თხზულებებშიც. ბევრი ის ნაკლი, რაც ბერძენ ავტორთა 
თხზულებებს ახასიათებთ, დამახასიათებელია აგრეთვე ამ უკანასკნელთათვისაც. 
საქართველო აქ ხშირად იხსენიება ლეგენდარულ, მითოლოგიურ ამბებთან 
კავშირში (მაგალითად, მითი პრომეთეს შესახებ ან თქმულება არგონავტებზე.) 
ისტორიული ხასიათის ცნობებიც ხშირად უფრო ძველი მასალის გამეორებისას 
წარმოადგენენ. უფრო ფასეულია ის თხზულებები, სადაც ავტორი თანამედროვე 
ანდა უახლესი წარსულის ამბებზე მოგვითხრობს. ამ მხრივ ყურადღებას იმსახურებს 

                                                 
20 А. И.  Болтунова, Описание Иберии в «Географии» Страбона (XI, 3, 1-6), ВДИ, 1947, №4; ო. 
ლორთქიფანიძე, სტრაბონის ცნობა იბერიის პირველი “გენოსის” შესახებ, “საქართველოს სსრ მეცნ. 
აკადემიის მოამბე”, XVIII, 1957,  №3. 
 
21იხ. ნ. კეჭაღმაძე, ფლავიუს არიანე, მოგზაურობა შავი ზღვის გარშემო, თბ., 1961. 
22 .იხ. ნ. ლომოური, კლავდიოს პტოლემაიოსი, “გეოგრაფიული სახელმძღვანელო”, ცნობები 
საქართველოს შესახებ, “მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის”, ნარკ. 32, 1955. 
23 .იხ. პლუტარქე, რჩეული პარალელური ბიოგრაფიები, 1, აკ. ურუშაძის გამოცემა, თბ., 1957. 
24 იხ. თ. ყაუხჩიშვილი, აპიანე, მითრიდატეს ომების ისტორია, თბ., 1959. 
25იხ. ნ. ლომოური, დიონ კასიოსის ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ., 1966.  



პომპონიუს მელას (Iს. პირველი ნახევარი)26და გაიუს პლინიუს სეკუნდუსის (23/24–
79)ცნობები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი უფრო ძველი ავტორების 
თხზულებებიდან არის ნასესხები და ბერძენ ავტორებთანაც გვხვდება. ლათინურ 
ენაზე შედგენილი თხზულებებიდან საქართველოს ძველი ისტორიისათვის 
განსაკუთრებით საყურადღებოა რომაელი ისტორიკოსის კორნელიუს ტაციტუსის 
(დაახლ. 55–117) “ისტორია” (იწერებოდა II ს. დასაწყისში) და “ანალები” (დაწერილია 
დაახლ. 117 წ.). ტაციტუსი თითქმის თანამედროვეა  იმ ამბებისა, რომელთაც იგი 
აღწერს. ამასთან ერთად ემყარება დიდძალ სხვა  პირველწყაროს (მაგალითად, 
რომის სენატის სხდომების ოქმებს, იქ წარმოთქმული სიტყვების ჩანაწერებს, სხვა 
სახელმწიფო დოკუმენტებს და ა. შ.). ტაციტუს ვრცლად აქვს აღწერილი ბრძოლები, 
რომლებიც იმ დროს წარმოებდა რომსა და პართიას შორის და მასში სომხეთისა და 
იბერიის მონაწილეობა. ტაციტუსის თხზულება მრავალ რეალიას შეიცავს, რაც 
ძვირფასი მასალაა იმ დროის იბერიის სამეფოს სოციალური და სახელმწიფოებრივი 
წყობილების ხასიათის შესასწავლად. ტაციტუსის თხზულებებში ყურადღებას 
იქცევს აგრეთვე ცნობები კოლხეთის შესახებ, კერძოდ, ანიკეტის მეთაურობით 
რომის წინააღმდეგ მომხდარ დიდ აჯანყებაზე, რასაც იმპერატორ ვესპასიანეს (69–
79) მმართველობის ხანაში ჰქონდა ადგილი. 

 ლათინურენოვანი მასალებიდან შეიძლება დავასახელოთ აგრეთვე ახ. წ. V ს. 
საგზაო რუკა, რომელიც სამეცნიერო ლიტერატურაში ცნობილია Tabula Peutingeriana 
-ს სახელით. მას განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ სავაჭრო–სატრანზიტო 
გზების შესასწავლად, რომლებიც ანტიკურ ხანაში საქართველოს ტერიტორიაზე 
გადიოდა.27 

 საკუთრივ ანტიკური, ბერძნულ–რომაული, მასალების გვერდით ძველი 
საქართველოს ისტორიის შესახებ გარკვეულ მასალას შეიცავენ აგრეთვე უფრო 
გვიანდელი ბერძნული და ლათინურენოვანი ბიზანტიური წყაროები, რომლებიც 
ზოგჯერ შეიცავენ ცნობებს ადრინდელი ეპოქის შესახებ, თუმცა თვით მათი 
თანამედროვე ვითარების აღწერიდან გამოსვლითაც, ხშირად, უკუსვლით, 
რეტროსკოპიულად, მკვლევარს საშუალება ეძლევა აგრეთვე იმსჯელოს უფრო 
ადრინდელ ვითარებაზე. მნიშვნელოვანია ბიზანტიურ  მასალებში დაცული 
ონომასტიკური, ეთნო – და ტოპონიმიკური მასალა ისტორიული გეოგრაფიის, 
ეთნოგენეზის და ზოგ სხვა საკითხზე მსჯელობისათვის.28 

 საქართველოს ძველი ისტორიისათვის ძვირფას მასალას გვაწვდიან აგრეთვე 
ძველი სომხური წყაროები.  მეზობელი საქართველოს შესახებ სომეხი 
ისტორიკოსები, რა თქმა უნდა, ხშირად ბევრად უფრო კარგად იმფორმირებული 
იყვნენ, ვიდრე ბერძენი და რომაელი ავტორები. მართალია, ეს წყაროები 
განეკუთვნება შედარებით გვიან ხანას, ახ. წ. V საუკუნესა და მომდევნო საუკუნეებს, 
                                                 

26 ალ. გამყრელიძე,პომპონიუს მელას ცნობები საქართველოს შესახებ,”ქართული 
“წყაროთმცოდნეობა”, I, თბ., 1965, გვ. 11 – 47. 
27 ანტიკური ხანის ბერძნულ – რომაული წყაროებიდან ამოკრებილი ცნობები კავკასიისა და 
სკვითების ქვეყნისშესახებ შეკრებილია ვ. ლატიშევის ცნობილ კრებულში “Seythica et Caucasica. 
Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе”, რაც პირველად ორ ტომად 
1893–1906 წწ. გამოქვეყნდა. ახალი კომენტარებით კრებულში შესული რუსული თარგმნები 
გადაბეჭდა ჟურნალმა “Вестник Древней Истории” 1947–1949 წწ. ნომრებში (იხ. აგრეთვე ВДИ, 1950, 
№4; 1952, N2). 
28 საქართველოს შესახებ ბიზანტიური მასალების გამოცემაზე დიდი შრომა გასწია აკად. ს. 
ყაუხჩიშვილმა. დღემდე უკვე გამოვიდა მის მიერ შექმნილი სერიის “გეოგრაფიკა. ბიზანტიელი 
მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ”, შვიდი ტომი. 



მაგრამ ისინი ხალხურ გადმოცემებზე და, შესაძლებელია, ნაწილობრივ აგრეთვე 
უძველეს წერილობით ინფორმაციაზე დამყარებულ საყურადღებო მასალას 
იძლევიან უფრო ადრეული საუკუნეების საქართველოს (უმთავრესად იბერიის) 
შესახებაც. ძველ-სომხური წყაროებიდან ამ თვალსაზრისით შეიძლება 
დავასახელოთ, პირველყოვლისა, მოსე ხორენელის “სომეხთა ისტორია”, ფავსტოს 
ბუზანდის და სებეოსის თხზულებები, VII ს. სომხური გეოგრაფია. 

 ადგილობრივი წერილობითი წყაროებიდან ჩვენ, პირველყოვლისა, უნდა 
დავასახელოთ საქართველოში აღმოჩენილი არამეული, ბერძნული და ებრაული 
წარწერები.  ანტიკური საქართველოს, კერძოდ, იბერიის (ქართლის) სოციალური და 
სახელმწიფოებრივი  წყობილების, ნაწილობრივ აგრეთვე პოლიტიკური ისტორიის 
შესასწავლად განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს 30–იანი წლების 
დასასრულს მცხეთაში წარმოებული არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილ 
არამეულ და ბერძნულ ძეგლებს. არამეული წარწერები აქ შესრულებულია 
არამეული დამწერლობის თავისუბური სახეობით, რომელსაც ამ  წარწერების 
ამომკითხველმა აკად. გ. წერეთელმა “არმაზული” უწოდა. ერთი ამათგანია ახ. წ. I ს. 
მეორე ნახევარში შედგენილი თხუთმეტსტრიქონიანი არამეული წარწერა29 ,მეორე 
ახ. წ. II ს. მეორე ნახევრის  ბერძნულ–არამეული ორენოვანი წარწერა30. სხვა, უფრო 
მოკლე წარწერები, შედგენილი “ამაზული შრიფტით”, აღმოჩნდა ამავე მცხეთის 
რაიონში (მათ შორის ბაგინეთის გორაკზე, ძველი არმაზციხე), აგრეთვე 
უფლისციხეში. საინტერესოა, რომ ასეთივე დამწერლობით შედგენილი წარწერაა 
ნაპოვნი დასავლეთ საქართველოშიც, სოფ. ბორში (შორაპნის მახლობლად).წარწერა 
იხსენიებს იბერიის დიდ მოხელეს – პიტიახშს და კარგი დადასტურებაა ძველი 
ქართული წყაროების იმ ცნობისა, რომლის თანახმადაც დასავლეთ საქართველოს ეს 
ნაწილი ანტიკურ ხანაში იბერიის სამეფოში შედიოდა.  

 საქართველოში ფიქსირებული და აღმოჩენილი ბერძნული წარწერებიდან 
განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს 1867 წელს მცხეთის მახლობლად მიკვლეული 
ბერძნული წარწერა, ამოკვეთილი სამშენებლო ქვაზე. იგი თარიღდება ახ. წ. 75 
წლით და მოგვითხრობს რომაელთა იმპერატორ ვესპასიანეს მიერ იბერთა მეფე 
მითრიდატესათვის “კედლის გამაგრების”, ე. ი. დედაქალაქის გალავნის შეკეთების 
შესახებ. ეს წარწერა, ამრიგად, საყურადღებო მონაცემებს შეიცავს რომთან 
ურთიერთობის საკითხზე; მნიშვნელოვანია აგრეთვე ძველქართულ ქრონიკებში 
ჩვენამდე მოღწეული იბერიის მეფეთა სიების შესამოწმებლად ამ წარწერაში სამეფო 
დინასტიის მთელი რიგი წარმომადგენლების დასახელება; გარკვეულ მასალას 
იძლევა იგი აგრეთვე იბერიის სამეფოში ტახტის მემკვიდრეობის წესის შესახებ 
მსჯელობისთვის და სხვ.31 

 მცხეთაში ნაპოვნი ბერძნული წარწერებიდან ყურადღებას იქცევს აგრეთვე 
IV–V სს. დათარიღებული საფლავის ქვის ბერძნული ეპიტაფია, რომელშიც 
იხსენიება (ალბათ დედაქალაქის, მცხეთის) მხატვართუხუცესი და ხუროთმოძღვარი 
ვინმე ავრელიუს აქოლისი.32 

                                                 
29 იხ. Г. В.  Церетели, Армазская надписъ зпохи Митридата  Иверийского,  Труды Двадцатъ пятого 
международного конгресса востоковедов, том I,  М,, 1962, გვ. 374–378. 
30 იხ. გ. წერეთელი , არმაზის ბილინგვა, ენიმკის მოამბე, XIII, თბ., 1942,  გვ. 1- 48.  
31 იხ.გ. წერეთელი, ვესპასიანეს ხანის ბერძნული წარწერა მცხეთიდან, თბ., 1958. 
32 იხ. საქართველოში ნაპოვნი ბერძნული წარწერების კორპუსი, რომელიც თ. ყაუხჩიშვილმა 
გამოაქვეყნა (თ. ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, თბ., 1951. აქვე იხ. მითითება 
წარწერების გარშემო არსებულ ლიტერატურაზე). შეიძლება აღინიშნოს ისიც, რომ საქართველოს 



 მცხეთაში, სხვათა შორის, ნაპოვნია IV–V სს. ებრაული წარწერებიც, 
რომლებიც ეპიტაფიებს წარმოადგენს და ყურადღებას უმთავრესად იმით 
იმსახურებს, რომ გვიდასტურებს ძველქართული წყაროების ცნობებს ოდესღაც 
მცხეთაში ებრაული კოლონიის არსებობის შესახებ.33 

 
 
 
 

*  * * 
 
 

                                                                                                                                                             
ძველი ისტორიის შესახებ  საყურადღებო მასალას შეიცავს აგრეთვე საქართველოს ფარგლებს გარეთ 
ნაპოვნი  ზოგიერთი ბერძნული და ლათინური წარწერა, მაგალითად, ყუბანში ნაპოვნი წარწერა 
ვერცხლის ფილაზე, სადაც იხსენიება აპოლონის ტაძარი ქალაქ ფაზისში (თ. ყაუხჩიშვილი,  დასახ. 
ნაშრ., გვ. XI–X II), რომში აღმოჩენილი ბერძნული ეპიტაფია, რომელშიც იხსენიება ახ. წ. 114 – 115 
წლების ამბებში იბერთა მეფის მითრიდატეს ძმა ამაზასპი (იქვე, გვ. 236–237), ძველი რომის 
ნავსადგურ ოსტიის ტერიტორიაზე ნაპოვნი ლათინური წარწერა, სადაც იბერთა მეფის ფარსმან II- 
ის რომში ვიზიტზეა ლაპარაკი (ჟურნ. “Athenaeum” , №. S. XXXVI, fasc. 3, 1958) და სხვ.  
33 აღნიშნული ებრაული წარწერები გამოქვეყნებული აქვს აკად. გ. წერეთელს “ენიმკის მოამბეში”, 
ტ.V -VI 1940. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 შედარებით უფრო დაწვრილებით გვინდა შევჩერდეთ  საქართველოს ძველი 
ისტორიის შესასწავლად ძველქართული საისტორიო წყაროების მნიშვნელობაზე. აქ 
უმთავრესად ვგულისხმობთ “მიქცევაჲ ქართლისაჲს” ქრონიკას და ძველი ქართული 
საისტორიო წყაროების კრებულში – “ქართლის ცხოვრებაში” შესულ საქართველოს 
ისტორიის ძველი  პერიოდის ამსახველ მასალას.  

 შევეხოთ ამ თვალსაზრისით ჯერ “მოქცევაჲ ქართლისაჲ” 34ამ სახელწოდებით 
ცნობილი ძეგლი ფაქტიურად კრებულს წარმოადგენს. მეორე ნაწილში შესულია 
სხვადასხვა პირის მიერ ვრცლად მოთხრობილი ამბავი ნინოს მოსვლისა და მის მიერ 
ქართლის გაქრისტიანების შესახებ. მას წამძღვარებული აქვს საქართველოს 
ისტორიის მოკლე მიმოხილვა უძველესი დროიდან (“ალექსანდრე მაკედონელის 
ქართლში მოსვლიდან”) ვიდრე VII ს. 40–იან წლებამდე, რასაც ერთვის აქედან ვიდრე  
IX ს. ბოლომდე ქართლის მეფეთა, ერისთავთა და კათალიკოსთა სია. 
თავდაპირველად, უეჭველია, კრებულის ეს პირველი ნაწილი მეორისაგან 
დამოუკიდებლად უნდა არსებულიყო. იგი ფაქტიურად “ქართლის ცხოვრების” (ე. ი. 
ქართლის ისტორიის) ერთ–ერთი უძველესი ვარიანტია. მას ჩვენ “მოქცევაჲ 
ქართლისაჲს” კრებულის საისტორიო ქრონიკა შეიძლება ვუწოდოთ. ამ ქრონიკის 
საბოლოო რედაქცია IX საუკუნისა უნდა იყოს. ეს იქიდანაც ჩანს, რომ სია მეფე–
ერისთავებისა, რომლითაც თავდება “მოქცევაჲს” ეს ნაწილი, მოტანილია აშოტ 
კურაპალატის შვილის გუარამის დრომდე (გარდ. 882 წ.). 

პ. ინგოროყვა ყურადღებას აქცევს იმ გარემოებას, რომ  ქრონიკის ძირითადი 
ტექსტი VII საუკუნემდეა მოტანილი, აქედან კი ვიდრე IX საუკუნემდე მხოლოდ 
მეფე–ერისთავ–კათალიკოსების მშრალი სიაა მოცემული. ძეგლში არსებულ 
ზოგიერთ ქრონოლოგიურ აღრევას (მაგალითად, ბაღდადის მოხსენება და სხვ.) იგი 
გვიანდელ ჩანართებად მიიჩჭნევს და ამიტომაც ეს ქრონიკა VII საუკუნეში 
შედგენილად მიაჩნია.35 

ჩვენთვის უფრო არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმ უეჭველი ფაქტის დადგენას, 
რომ ქრონიკის შემდგენელი, სულერთია რომელ საუკუნეშიც არ უნდა 
მოღვაწეობდეს იგი (VII თუ IX საუკუნეში), გადმოგვცემს უცილობლად არა მის მიერ 
შეთხზულ ამბებს, არამედ უეჭველად სარგებლობს ძველის ძველი მასალებით. 
ქრონიკა შეიცავს ქართლის მეფეთა (ხოლო შემდეგ ერისთავთა და კათალიკოსთა) 
სრულ სიას, დაწყებულს აზო - ფარნავაზის ხანიდან (ძვ. წ. IV–III სს.), ვიდრე IX ს. 
ჩვენ ამ სიის სინამდვილის შესამოწმებლად მოგვეპოვება მრავალი ცნობა  როგორც 
ადგილობრივ, ისე უცხო (ბერძნულ–რომაულ, ძველსომხურ და სხვ.) წყაროებში. ამ 
მასალაზე ჩატარებული მუშაობა კი გვიჩვენებს,  რომ მიუხედავად ცალკეული 
აღრევებისა, დამახინჯებისა და ხარვეზებისა, ჩვენ წინაშეა  ქართლის მმართველთა 
ძირითად უწყვეტი და სანდო სია მრავალი  საუკუნის მანძილზე,36 რაც უეჭველად 

                                                 
34 იხ. ექ. თაყაიშვილის გამოცემა: «Описание рукописей»  «Общества  распространения грамотности 
среди грузинского населения», т. II, вип. 4, Тб.., 1906 –1912, გვ. 704 -815; ილ. აბულაძის  პუბლიკაცია: 
“ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები”, წ. I, თბ. , 1964, გვ. 81 –163. 
35 იხ. პ. ინგოროყვა, ქართული მწერლობის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა, “მნათობი”, 1939,№4, გვ. 
105–107, 135–136. 
36 იხ. პ. ინგოროყვა, ძველქართული მატეანე “მოქცევაჲ ქართლისაჲ” და ანტიკური ხსნის იბერიის 
მეფეთა სია, “საქართველოს სახელმწ. მუზეუმის მოამბე”, XI–В, 1941, გვ. 259 -317; შდრ. გ. 
მელიქიშვილი,  ქართლის (იბერიის) სამეფო ისტორიის ქრონოლოგიის საკითხისათვის, “ისტორიის 
ინსტიტუტის შრომები”, ტ. IV, ნარკ. I, 1958, გვ. 141–170. 



გულისხმობს ადგილობრივი (ამასთანავე წერილობითი) საისტორიო ტრადიციის 
არსებობას, რომელმაც თავისი ასახვა “მოქცევაჲს” ისტორიულ ქრონიკაში პოვა.  

ყურადღებას იქცევს აგრეთვე ლაკონიური მითითებანი ცალკეულ ისტორიულ 
ფაქტებზე (მცხეთა-არმაში და სხვ. მეფეთა მიერ წარმოებულ მშენებლობებსა და 
უცხო სახელმწიფოებთან – ირანთან, ბიზანტიასთან ურთიერთობის შესახებ და 
სხვ.), რაც აგრეთვე ამავე ადგილობრივ კარგად ინფორმირებულ წერილობით 
საისტორიო ტრადიციას ემყარება. ეს ითქმის ზოგიერთი მომენტის შესახებ თვით 
ქრონიკის იმ ნაწილშიც, სადაც ნინოს მოღვაწეობაზეა ლაპარაკი. მაგალითად, 
ქართლ–კახეთის მთიელთა გაქრისტიანება იმდენად ნიშანდობლივია და 
სინამდვილით აღბეჭდილი27, რომ ის თავდაპირველი გადმომცემი, ჩანს უახლოესი 
ეპოქის მოღვაწე უნდა იყოს28. იგივე ითქმის ქრონიკის სხვა ნაწილებში გაბნეული 
ცნობების შესახებ. ამრიგად, ეს უძველესი ქართული მატიანე უეჭველად ემყარება 
ძველ, ადგილობრივ წერილობით საისტორიო ტრადიციას. მაგრამ კონკრეტულად 
რას წარმოადგენს ის ძველი ქართული  საისტორიო მასალა, რომელსაც გზა 
გაუკვლევია ამ ქრონიკაში?ქრონიკას საფუძვლად უდევს მეფეთა, ერისთავთა და 
კათალიკოსთა სიები საამშენებლო–საისტორიო საქმიანობათა შესახებ მოკლე 
მინაწერებით. წინაქრისტიანული ხანისათვის, თუ ალექსანდრე მაკედონელის 
ქართლში მოსვლისა და აზოს შესახებ ქრონიკის დასაწყისში ჩართულ თქმულებას 
არ ჩათვლით, ძირითადად  მოტანილია ცნობები ქართლის მმართველთა მიერ 
წარმოებული საკულტო და საფორტიფიკაციო ნაგებობათა მშენებლობის შესახებ 
(“კერპთა აღმართვა”, ე. ი. წარმართული სამლოცველოების აგება, არმაზციხის, 
ზადენციხის, მცხეთის და სხვ. შენება). მირიან მეფის დროის ამბებშიც დიდი 
ყურადღება ეთმობა ცნობებს ქრისტიანულ ეკლესიათა მშენებლობის შესახებ 
(ეკლესია ქვემო ბაღში, “სამოთხეში”; ქვით ნაშენი ზემო ეკლესია”). მირიანის 
შემდგომი ხანის ამბების გადმოცემის დროსაც ძირითადია ცნობები 
აღმშენებლობათა (ზოგჯერ აგრეთვე საირიგაციო სამუშაოთა) შესახებ. ყურადღებას 
იქცევს ამგვარ მშენებლობათა ცნობების კონკრეტული ხასიათი: წილკნის ეკლესიის 
შენება დაიწყო  ბაკურის მეფობის მე–10 წელს და დამთავრდა 25-ე წელს; თრდატ 
მეფემ არხი (რუ) გაიყვანა, დაამთავრა აგრეთვე ნეკრესის ეკლესიის შენება კახეთში. 
ჩანს, აქვე ლაპარაკია კიდევ რომელიღაც სხვა ეკლესიისათვის საფუძვლის ჩაყრის 
თაობაზე და ვარაზბაკურის დროს მცხეთაში აზნაურთა მიერ ეკლესიის შენებაზე, 
რომელიც თავისი სოფლებითა და მამულებით “დიდსა მას ეკლესიასა” 
დაექვემდებარა. ბაკურმა ააშენა ეკლესია ბოლნისში და სარესტავრაციო სამუშაოები 
აწარმოვა არმაზ ციხეში. არჩილის დროს “ქემო ეკლესია” დანგრეულა. 
მთავარეპისკოპოსი იოანა გარეუბნის ეკლესიაში გადასულა, აზნაურებს კი 
სტეფანწმინდა აუშენებიათ. ვახტანგ მეფეს “ქვემო ეკლესია” აუგია. დაჩის დროსაც 
ააშენეს ეკლესია. ამავე ასპექტის ცნობაა გადმოცემული VIს. ამბებშიც: “მაშინ მცხეთა 
ათხელდებოდა და ტფილისი ეშენებოდა, არმაზნი შემცირდებოდეს და კალა 
განდიდდებოდა”. გურამ კურაპალატის დროს დაიწყო ჯვრის ეკლესის შენება, 
ხოლო “ტფილისის მკვიდრთ” დიდი ეკლესის შენება დაუწყიათ: “ნახევარს იქმოდა 
ყოველი ერი და ნახევარსა ერისთავნი”. ჯვრის ეკლესიის შენება განაგრძო 
სტეფანოზმა. VII საუკუნის  დასაწყისის ამბებში იხსენიება ტფილისში სიონის 

                                                 
27 Описание ..., გვ. 715–717  
28 პ. ინგოროყვა,  ქართული მწერლობის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა, “მნათობი” 1939, №4 გვ. 136. 



დამთავრება, ხოლო “ჯუარისა ეკლესიასა აკლდაღა”. შემდეგ იხსენიება, რომ 
სტეფანოზ ერისთავმა დაასრულა ჯვრის ეკლესიის მშენებლობა. 

 ამრიგად, ქრონიკას საფუძვლად უდევს ერთგვარი “სააღმშენებლო მატიანის” 
ხასიათის მასალა. არ შეიძლება იმის თქმა, რომ ამ ქრონიკის შედგენის დროს სხვა 
ხასიათის ცნობები ქართლის ისტორიული წარსულის შესახებ ადგილობრივ 
საისტორიო ტრადიციას არ მოეპოვებოდა. ცნობების ხასიათი და მათი სიმწირე ამ 
შემთხვევაში შეპირობებულია იმ მიზნით, რომლითაც ქრონიკა დგებოდა (მის 
შემდგენელთ, ჩანს, უპირატესად გარკვეული  რიგის ფაქტები აინტერესებდათ”). 

უეჭველია, რომ ქრონიკის შემდგენლები უმთავრესად ძველისძველ, 
ადგილობრივ, ამასთანავე წერილობით (ამას ცნობათა ხასიათი მოწმობს) ტრადიციას 
ეყრდნობიან. მხოლოდ ქრონიკის დასაწყისში თუ პოვეს გარკვეული ასახვა 
ხალხურმა გადმოცემებმა (იხ. ქვემოთ, “ქართლის ცხოვრების” გარჩევასთან 
დაკავშირებით). მოტანილი ცნობების ლაკონიური, კონკრეტული და 
ნიშანდობლივი ხასიათი გვიჩვენებს, რომ იქ, სადაც ამ ცნობების შემოწმება 
ხერხდება, როგორც წესი, დასტურდება მათი ჭეშმარიტება, რაც იმის მანიშნებელია, 
რომ ქრონიკის პირვანდელი წყაროები საერთოდ კარგად ინფორმირებულ სანდო 
საისტორიო მასალას წარმოადგენდნენ. რა თქმა უნდა, ეს სრულიადაც იმას არ 
ნიშნავს, რომ “მოქცევაჲს” ყველა ისტორიული ცნობა ეჭვგარეშე დგას და შემოწმებას 
არ საჭიროებს. 

ორიოდე წყაროზე მითითება თითქოს “მიქცევაჲს” ტექსტშიცაა დაცული. ასე 
მაგალითად, მცხეთაში სამი ჯვრის აღმართვის ამბავთან დაკავშირებით კრებულის 
პირველ ნაწილში დამოწმებულია გრიგოლ დიაკონის თხზულება: “ვითარცა სწერია 
მცირესა მას მოკლედ აღწერილსა მას წიგნსა ქართლისა მოქცევისსა გრიგოლ 
დიაკონისა მიერ აღწერილსა”29 ამ საფუძველზე მოკვლევანი “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” 
ერთ-ერთ წყაროდ გრიგოლ დიაკონის თხზულებას თვლიან.30 გრიგოლ დიაკონს 
ზოგი IV–V საუკუნის,31 ზოგიც VIII საუკუნის32ავტორად მიიჩნევს. VIსაუკუნის 
ამბების მოტანისას კი ქრონიკაში ნათქვამია: “ესე აღწერილი გამოკრებილად არს”. ამ 
საფუძველზე ზოგიერთი მკვლევარი ვარაუდობს, რომ ქრონიკა ამ შემთხვევაში 
VIსაუკუნის ამბების მომთხრობ რომელიღაც უფრო ვრცელ მატიანეზე მიუთითებს.33 

ახლა უნდა შევხედოთ “ქართლის ცხოვრების” კრებულს34, როგორც 
საქართველოს ძველი ისტორიის წყაროს.  ამ ძეგლის შემდგენელთა მიზანი ნათელია 
– ესაა საქართველოს (ქართლის) ისტორიის თანამიმდევრული მოთხრობა. 
“ქართლის ცხოვრება” სხვადასხვა საისტორიო თხზულებათა კრებულია. XII 
საუკუნეში ეს კრებული, უეჭველია, თავდებოდა დავით აღმაშენებლის ისტორიის 
მომცველი თხზულებით. ეს კარგად ჩანს თუნდაც იმით, რომ ასეა დასრულებული 
ტექსტი “ქართლის ცხოვრების” ძველ სომხურ თარგმანში, რომელიც სწორედ XII 
                                                 

 
29 «Описание»..., გვ, 714.  
30 ივ. ჯავახიშვილი, ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა, გვ. 103 – 104. კ. კეკელიძე, წიგნში: 
ქართული ლიტერატურის ისტორია, I, 1954, გვ. 97. 
31 პ. ინგოროყვა, ქართული მწერლობის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა, “მნათობი”, 1939, № 4, გვ. 107 
32  კ. კეკელიძე წიგნში: ქართული ლიტერატურის ისტორია,  I, 1954, გვ. 97 –98, 134, 136. 
33 ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 104; პ. ინგოროყვა, დასახ. ნაშრ., გვ. 107, 136 – 137 (მკვლევარი ამ 
ძეგლს VII ს. პირველ მესამედში შედგენილად თვლის). 
34ტექსტის ბოლო გამოცემა ეკუთვნის ს. ყაუხჩიშვილს, იხ. “ქართლის ცხოვრება”, ტ.I, თბ., 1955 და ტ. 
თბ., 1959. 
35იხ. ილ. აბულაძე, ქართლის ცხოვრების ძველი სომხური თარგმანი, თბ., 1953.  



საუკუნეშია შესრულებული და მოღწეულია უკვე XIII ს.  ხელნაწერით35ძეგლის ამ 
ნაწილში მკვლევარნი ერთმანეთისაგან გამოყოფენ რამდენიმე ნაწილს – 
დამოუკიდებელ თხზულებებს.გავრცელებული მოსაზრების თანახმად? “ქართლის 
ცხოვრების” დასაწყისი ნაწილი დაწერილია ლეონტი მროველის მიერ (ივ 
ჯავახიშვილის მიხედვით იგი მოიცავს პერიოდს უძველესი დროიდან ვახტანგ 
გორგასლამდე36, ხოლო. კეკელიძის აზრით – ვახტანგ გორგასლის ისტორიის 
ჩათვლით37),, მას მოსდევს ჯუანშერის თხზულება (თხრობა მოდის VIIIს–მდე, 
არჩილ მეფემდე. აქვე ჩართული “არჩილის წამება” ლეონტი მროველის თხზულებად 
არის მიჩნეული), ამ უკანასკნელს კიდევ მოჰყვება უცნობი ავტორის თხზულება 
“მატიანე ქართლისაჲ” (არჩილ მეფედან ვიდრე ბაგრატ მეოთხემდე, XIს.), შემდეგ 
მოდის უკვე დავით აღმაშენებლის ისტორია. “ქართლის ცხოვრების” ტექსტის 
ამგვარი დანაწილება ავტორების მიხედვით იმდენად განმტკიცდა, რომ ამჟამად 
მთელი ტექსტი ასე ცალ-ცალკე თხზულებათა სახით იბეჭდება. 

 ამჟამად, ჩვენი მიზნისათვის, საინტერესოა კრებულის ის ნაწილი, რომელსაც 
მკვლევარნი ლეონტი მროველს მიაწერენ. მაგრამ რა დროს მოღვაწეობდა ლეონტი 
და არის თუ არა იგი საერთოდ ამ ნაწილის ავტორი? ეს საკითხი დღეს მკვლევართა 
შორის დავის საგანია. მართალია, ერთგან, არჩილ მეფის მოღვაწეობის დროისადმი 
(VIIIს.) მიძღვნილ ადგილას, “ქართლის ცხოვრების” კრებულში მოტანილია 
მინაწერი, რომლის თანახმად მთელი წინამავალი ისტორია (“მეფეთა ცხოვრება”, 
“ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა”) მომდევნო, “არჩილის წამებასთან” ერთად 
“ლეონტი მროველმან აღწერა” (ქც., I, 244), მაგრამ აქვე, “არჩილის წამების” შემდეგ, 
დაცულია სხვა მინაწერი, რომელიც სრულიად აუფასურებს ზემოხსენებულს. მისი 
მიხედვით “წიგნი ესე ქართველთა ცხოვრებისა ვიდრე  ვახტანგისამდე 
აღიწერებოდა ჟამითი ჟამად. ხოლო ვახტანგ მეფისაგან ვიდრე აქამომდე (ე. ი. არჩილ 
მეფემდე, VIIIს.) აღწერა ჯუანშერ ჯუანშერიანმა,  ძმისწულის ქმარმან წმიდისა 
არჩილისმან, ნათესავმან რევისმან, მირიანის ძისამან. მიერითგან შემდგომთა 
მომავალთა ნათესავთა აღწერონ ვითარცა იხილონ და წინამდებარემან ჟამმან 
უწყებად მისცეს გონებასა მათსა ღრმთივ განბრძნობილსა” (ქც., I, 248). ეს 
უკანასკნელი მინაწერი კიდევ უფრო მეტ ძალას იხვეჭს იმის გამო, რომ მოიპოვება 
(ქართლის ცხოვრების) ჩვენამდე მოღწეულ უძველეს (XIII ს. ) ხელნაწერში (ძველი 
სომხური თარგმანი), რომელმაც არ იცის მინაწერი ლეონტის შესახებ. ერთადერთი 
გამოსავალი ამ წინააღმდეგობიდან ის არის, როგორც სამართლიანად ფიქრობდა 
ჯერ კიდევ თედო ჟორდანია, რომ ლეონტი მივიჩნიოთ დასახელებული 
თხზულებების არა ავტორად, არამედ გადამწერად (“აღწერა” ძველად “გადაწერასაც” 
ნიშნავდა38) ანდა რედაქტორ - გადამწერად39. ლეონტი, რომ არ არის ზოგიერთი იმ 

                                                 
36ივ. ჯავახიშვილი, ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა, თბ., 1945, გვ. 171 შმდ. კ. კეკელიძე, 
ლეონტი მროველის ლიტერატურული წყაროები, თბილისი სახ. უნივერსიტეტის მოამბე, II,  1923;   
მისივე, ვახტანგ გორგასლის ისტორიკოსი და მისი ისტორია, ეტიუდები ძველი ქართული 
ლიტერატურის ისტორიიდან, IX, თბ., 1957, გვ. 187 - 201; ქართული ლიტერალტურის ისტორია, ტ.  
I, თბ., გვ. 136 - 143; ტ. II, თბ., 1958, გვ. 252–262. 
 
37 კ. კეკელიძე, ეტიუდები …, IV, გვ. 192–198. 
38 იხ. კ. კეკელიძე, “ნინოს ცხოვრების” მატიანისეული რედაქციის ავტორი. ეტიუდები, II, 1945, გვ. 
279.  
39 თ. ჟორდანია, ქრონიკები, I, გვ. XXIX, XXXV I, ამასთან დაკავშირებით იხ. აგრეთვე: ს. კაკაბაძე, 
საისტორიო ძიებანი თბ., 1924, გვ. 157. Г. А. Меликишвили, К истории древней Грузии, Тб., 1959. გვ. 
28 შმდ. ; შ. ბადრიძე, ლეონტი მროველის ავტორობის საკითხისათვის, “ მნათობი”, 1962, N7. 



თხზულების ავტორი, რომელსაც მას მინაწერი აკუთვნებს (მაგალითად, “ნინოს მიერ 
ქართლის მოქცევის” – “მოქცევაჲ ქართლისაჲდან” გადმოღებულ --გადმოწერილი 
ტექსტისა), ისედაც ცხადია.  

 ამრიგად, უფრო სარწმუნო ჯუანშერის შესახებ მინაწერიდან ირკვევა, რომ  
“ქართლის ცხოვრების” კრებული უკვე VIII–IX სს. უნდა არსებულიყო. ამ მინაწერის 
თანახმად ხომ მის შედგენაში გარკვეული მონაწილეობა მიუღია ჯუანშერ 
ჯუანშერიანს, არჩილ მეფის (VIII ს). ძმისწულის ქმარს. მაგრამ მის ხელთ, ეტყობა, 
უკვე ყოფილა კრებული სადაც მოთხრობილი იყო ქართლის ისტორია უძველესი 
დროიდან ვიდრე ვახტანგ გორგასლამდე. იგი “ ჟამითი–ჟამად” ნაწერი 
თხზულებებისაგან შედგებოდა. აშკარაა, რომ ვახტანგ გორგასლის თხზულება 
ცალკე ნაწარმოებს უნდა წარმოადგენდეს. ჩვენი აზრით, ჯუანშერს კრებულისათვის 
მიუმატებია ვახტანგ გორგასლის შემდგომი ამბები ვიდრე არჩილ მეფემდე და მასში 
“არჩილის წამების” მოკლე მოთხრობაც შეუტანია. 

რა თქმა უნდა, კრებულის ამ ნაწილმა ჩვენამდე არ მოაღწია იმ სახით, როგორიც 
მას უნდა ჰქონოდა VIII–IX სს. მან შემდგომში ბევრი სახეცვლილება განიცადა, ბევრი 
რამ შეიძლება დაემატა, ზოგიც გამოაკლდა, ადგილი ჰქონდა ტექსტში სხვა 
ცვლილებებსაც.შეიძლება,ერთ–ერთი ასეთი რედაქტორ-გადამწერი იყო ლეონტი 
მროველიც, XI ს. მოღვაწე, თუ შეიძლება იგი გავაიგივოთ ახლახან ქარელის 
მახლობლად, სოფ. თრეხვში, ერთ–ერთ გამოქვაბულში აღმოჩენილი 1066 წლის 
წარწერის ლეონტი მროველთან.40 

“ქართლის ცხოვრების” დასაწყისში წარმოდგენილი ზოგიერთი კონცეფცია, 
ზოგი (კერძოდ, არმენოფილური) ტენდენცია, ჩვენი აზრით, ასევე კარგად ეგუება 
VIII–IX სს. ვითარებას და მხარს უჭერს კრებულში შესული სათანადო თხზულების 
ამ დროით დათარიღებას41. სამეცნიერო ლიტერატურაში ასეთი დათარიღების 
სასარგებლოდ სხვა არგუმენტებიცაა მოყვანილი. კერძოდ, სრულიად არ იხსენიება 
“აფხაზეთი”, რაც  წარმოუდგენელია VIII ს. შემდეგ, მით უმეტეს XI საუკუნეში 
შექმნილ თხზულებაში (ივ. ჯავახიშვილი და კ. კეკელიძე ფიქრობენ, რომ ეს 
თხზულება XI საუკუნეშია დაწერილი). პ. ინგოროყვა ერთ-ერთ საბუთად ამას 
თვლის, როდესაც თხზულებას VIII საუკუნეს მიაწერს42. აღსანიშნავია, რომ იგივე 
მომენტები აფიქრებინებდა კ. კეკელიძეს, რომელიც საერთოდ “ქართლის 
ცხოვრების” ამ საწყის თხზულებას XIს. ძეგლად მიიჩნევდა იმას, რომ მასში შესულა 
რაღაცა ძველი თხზულება, რომელიც VIII საუკუნეზე  გვიან არ უნდა ყოფილიყო 
დაწერილი43. 

ამრიგად, ჩვენი აზრით, “ქართლის ცხოვრების” დასაწყისში შესული 
თხზულებები, ისევე როგორც მათი კრებულის სახით შეკვრა, ადრეული ხანით, VIII-
IX საუკუნეებით უნდა დათარიღდეს. მართალია,  ჩვენამდე მიღწეული ტექსტი 
უფრო გვიანდელ ფენებსაც შეიცავს, მაგრამ ეს უკანასკნელი შემდეგდროინდელ 
გადამუშავება–რედაქტირებას უნდა განეკუთვნოს. რა თქმა უნდა, “ქართლის 
ცხოვრების” კრებულის შედგენილობის, მისი ცალკეული ნაწილებისა და 

                                                 
40 გ. გაფრინდაშვილი, ლეონტი მროველის 1066 წ. სამშენებლო  წარწერა თრეხვის ქვაბებიდან, 
“საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების  მოამბე”, 1961, 1. 
41 გ. მელიქიშვილი, ფარნავაზი და ფარნავაზიანები ძველ სომხურ საისტორიო წყაროებში, |”მაცნე”, 
1967, № 3. 
42 პ. ინგოროყვა, ლეონტი მროველი – ქართველი ისტორიკოსი  VIII ს. ენიმკის მოამბე, X, 1941; 
მისივე, ქართული მწერლობის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა, “მნათობი”, 1939, № 4, 10 – 11.  
43 კ. კეკელიძე, დასახ. ნაშრ. , ეტიუდები, II, გვ. 277. 



ქრონოლოგიური ფენების გამოყოფის, ამ თხზულებათა ავტორებისა და 
დათარიღების საკითხები მეტად რთულია და, საბოლოო ჯამში, თვით ტექსტის 
გულდასმითი შესწავლის, მისი ისტორიული ლიტერატურული, ენობრივი და 
სტილისტური ანალიზის გზით უნდა გადაწყდეს. ამ მხრივ სამეცნიერო 
ლიტერატურაში ჯერ კიდევ ძალზე ცოტა რამ არის გაკევთებული და გადამწყვეტი 
სიტყვის თქმა მომავალ  კვლევა–ძიებას მართებს. 

ამჟამად ჩვენ ეს ძეგლი ერთი გარკვეული თვალსაზრისით გვაინტერესებს, 
გვინდა შევაფასოთ იგი როგორც საინტერესო წყარო საქართველოს ძველი ისტორიის 
შესასწავლად. ამ მხრივ კი  უპირველესი მნიშვნელობა აქვს იმის გარკვევას, თუ რას, 
რა წყაროებს ემყარება იგი ქართლის  უძველესი ისტორიის მოთხრობისას.  

თუ ზემოაღნიშნულ თხზულებას ამ თვალსაზრისით მივუდგებით, არ 
შეიძლება არ ავღნიშნოთ, რომ “ქართლის ცხოვრების” ჩვენთვის საინტერესო 
მონაკვეთი მეტად რთული შედგენილობის ძეგლია. ავტორის მიზანია 
თანამიმდევრობით მოგვითხროს ქართლის ისტორია, თუმცა ზოგჯერ ამა თუ იმ 
პერიოდისათვის ის ვრცელ მოთხრობას იძლევა, ზოგიერთისათვის კი მარტოოდენ 
მეფის სახელს ასახელებს. აქ აშკარად ჩანს დამოკიდებულება წყაროებთან და 
გარკვეული პერიოდებისათვის არსებული საისტორიო ხასიათის ცნობათა სიმწირე. 

ამასთანავე, ყურადღებას იქცევს ის გარემოებაც, რომ ამა თუ იმ ეპოქის ამბების 
თხრობისას თხზულება უმთავრესად ერთი რიგის წყაროებს ემყარება და იშვიათად  
ურთავს მას სხვა წყაროთა მონაცემებს44. 

“ქართლის ცხოვრების” ამ ნაწილში გამოყენებული ადგილობრივი 
წყაროებიდან შეიძლება დავასახელოთ ხალხური ზეპირსიტყვიერი  მასალები და 
“მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ქრონიკა, ხოლო უცხო წყაროებიდან განსაკუთრებით 
უხვად უსარგებლიათ ირანული ეპოსითა და სომხური ზეპირი თუ წერილობითი 
საისტორიო ტრადიციებით.  

ხალხური ზეპირსიტყვიერებით სარგებლობის ნიმუშად პირველყოვლისა 
შეიძლება დავასახელოთ აქ დაცული თქმულება არიან - ქართლის მეფის ძის აზოსა, 
ფარნავაზისა და პირველ ფარნავაზიანთა შესახებ (ქც., I, 18–28). მართალია, ამ 
მონაკვეთშიც ბევრი რამ ალბათ მწიგნობრული გზითაა შესული, მაგრამ კრებულის 
ეს ნაწილი მაინც უდიდესი მნიშვნელობისაა, რადგანაც იგი, ძირითადად, უნდა 
ემყარებოდეს ხალხურ გადმოცემა- თქმულებებს ქართლის სამეფოს დამაარსებლის 
ფარნავაზისა და მისი უახლოესი მემკვიდრეების შესახებ, ხოლო ის, რომ ამ სახის 
გადმოცემები უნდა არსებულიყო ძველ ქართლში, შეიძლება დავასკვნათ უცხო, 
ძველი სომხური წყაროების ზოგიერთი მონაცემის მიხედვითაც. ყურადღებას იქცევს 
ფაუსტის ბუზანდის ცნობა ფარნავაზიანების, როგორც ქართლის მმართველი 
დინასტიის შესახებ, საიდანაც ვიგებთ, რომ ადგილობრივი დინასტია 
ფარნავაზისაგან მომდინარედ ითვლებოდა და, ბუნებრივია, იარსებებდა კიდეც 
თქმულებები დინასტიის ფუძემდებელზე – მეფე ფარნავაზზე. 

მკვლევარნი ყურადღებას აქცევენ წარმტაც მოთხრობას ფარნავაზის  სიზმრის 
შესახებ, სადაც ლაპარაკია რომ ფარნავაზმა “მიჰყო ხელი და მოხოცა ცუარი პირსა 
მზისასა და იცნო პირსათჳსსა”, შემდეგ ნადირობისას გამოუდგა ირემს და მისი 
დევნის დროს იპოვა გამოქვაბული სავსე განძეულობით და სხვ., აღნიშნავენ, რომ მას 
ხალხური ეპოსის აშკარა კვალი აჩნია. ხალხური ეპოსის გავლენა ეტყობა ერთ–ერთ 

                                                 
44 დაწვრილებით ამ თვალსაზრისით “ქართლის ცხოვრების” ჩვენთვის საინტერესო ნაწილის 
გარჩევისათვის იხ. Г.А. Меликишвили, К истории древней Грузии.გვ. 34 –47.  



პირველი ფარნავაზიანის, მეფე მირვანის  დურძუკეთს გალაშქრების აღწერასაც და ა. 
შ. 45. 

თქმულებათა ამ ციკლში ყურადღებას იქცევს “მოქცევაჲში” დამოწმებული 
გადმოცემა ქართველთა წინაპრების გადმოსახლების შესახებ არიან – ქართლიდან, 
აქვეა მითითება ორი რიგის ღმერთების – მოსულებისა (“გაცი და გაჲ”) და 
დამხვდურების (“არმაზ და ზადენ”) შესახებ, რაც სხვა მასალების გათვალისწინებით 
(კერძოდ, ღვთაებათა სახელებისა და უძველესი ტოპონიმიკის მონაცემების 
ანალიზით) ისტორიული სინამდვილის ანარეკლად გვევლინება46. 

რა თქმა უნდა, თხრობა აზო-ფარნავაზისა და პირველ ფარნავაზიანთა შესახებ 
იმ სახით, როგორითაც იგი “ქართლის ცხოვრებაშია” შემონახული მთლიანად და 
უშუალოდ ხალხურ თქმულებათა გადმოცემას როდი წარმოადგენს. მასში აშკარად 
ჩანს მწიგნობრული რედაქცია. ამასთანავე, ეს მარტოოდენ თხზულების ავტორის 
ხელს როდი შეიძლება ეკუთვნოდეს. საფიქრებელია, ხალხურ თქმულებათა 
გვერდით აქ გზა უნდა გაეკვლია წერილობით ჩანაწერებსაც, რომლებიც არსებობდა 
ფარნავაზისა პირველ ფარნავაზიანთა შესახებ (თავის მხრივ ეს ჩანაწერებიც 
მნიშვნელოვან წილად შეიძლება ხალხურ გადმოცემებს ემყარებოდეს). 

ქართული ზეპირსიტყვიერი მასალებით სარგებლობის საილუსტრაციოდ 
შეიძლება მიუთითოთ “ქართლის ცხოვრების” კიდევ ერთ ადგილზე (ქ.ც.,1, 50-59). 
ორი საუკუნის მანძილზე (ახ. წ. II-III საუკუნეები) “ქართლის ცხოვრება” ვრცელ 
მოთხრობას მხოლოდ ქართლის ორ მეფეზე იძლევა. ესენია: ფარსმან ქველი და 
ამაზასპი. ქართლის იმდროინდელ სხვა მმართველთა შესახებ ძეგლმა, გარდა 
“მოქცევაჲდან” შეთვისებული მეფეთა სახელებისა, არაფერი იცის. ქართლის ამ ორი 
მმართველის ასეთი წინ წამოწევა შემთხვევითი არ უნდა იყოს. საქმე ეხება 
ხელისუფალთ, რომელთა დროსაც ქართლს მრავალი საგარეო წარმატება უნდა 
მოეპოვებინა, როდესაც იგი ძლიერ სახელმწიფოს წარმოადგენდა. ეს კარგად ჩანს 
უცხო (რომაული, ირანული) წყაროებით, რომლის შესახებაც დაწვრილებით ჩვენ 
ქვემოთ, წიგნის სათანადო ადგილებში გვექნება საუბარი. ჩანს, ამ მმართველთა 
სახელები პოპულარული გამხდარა და მათ შესახებ გადმოცემებიც არსებულა.  

ფარსმანის მიმართ ეს დასტურდება იმითაც, რომ უკვე “მოქცევაჲ ქართლისაჲ” 
მეფეთა სიაში იგი “ქველის” განმადიდებელი ეპითეტით არის მოხსენიებული. 
“ქართლის ცხოვრება” მას სახავს როგორც სპარსელებთან თავგამოდებულ მებრძოლს 
და ვრცლად (ირანული სადევგმირო ეპოსის სტილზე) აგვიწერს ფარსმანის 
შერკინებას სპარსელ ბუმბერაზებთან, კერძოდ, გოლიათ ჯუმბერთან, “რომელი 
ლომსა ჴელითა შეიპყრობდა (ქც., I, 52). შემდეგ მოთხრობილია ფარსმანის 
მოწამლვის ამბავი და ის საერთო–სახალხო გლოვა, რაც ამან გამოიწვია. 

პ. ინგოროყვას მიაჩნია, რომ “ქართლის ცხოვრებაში” ფარსმან ქველის შესახებ 
აისახა მოგონება არა ფარსმან II–ზე (II ს. 30-50-იანი წლები), არამედ ფარსმან I –ზე (I 
ს. 30-60-იანი წლები), რომლის ბრძოლების შესახებ პართელების წინააღმდეგ 
სომხეთის დაუფლებისათვის ვრცელი ცნობები შემოუნახავს, სხვათა შორის, 
ცნობილ რომაელ ისტორიკოსს კორნელიუს ტაციტუსს. მკვლევარი მიუთითებს 
                                                 

45 კ. კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის ისტორია, თბ. , II, 1998, გვ. 257. იხ. აგრეთვე, К. Патканов, 
ЖМНП, ч. 130, 1883, გვ, 270-273; პ. ინგოროყვა ქართული  მწერლობის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა, 
“მნათობი”, 1939, N 10-11, გვ. 204-206; მისივე, ლეონტი მროველი, ენიმკის მოამბე, X, 1941, გვ. 100-101 
და სხვ. 
46 თუმცა, თუ ეს რეალური ერთიანობის ასახვას გულისხმობს, ჩვენ უნდა საწინააღმდეგოდ 
გავიზიაროთ ღვთაებათა ეს წყვილები (იხ. ქვემოთ) 



საინტერესო პარალელებზე ფარსმანის შესახებ ტაციტუსისა და “ქართლის 
ცხოვრების ცნობებს შორის. კერძოდ, ყურადღებას იქცევს ფარსმანის მიმართვა 
ლაშქრისადმი სპარსელებთან (პართელებთან) შებმის წინ. ტაციტუსით ფარსმანი ასე 
მოუწოდებს ლაშქარს: “აქ ვაჟკაცებია, იქ კი დავლა!”, ხოლო ქართული წყაროთი მან 
ასეთი სიტყვებით მიმართა: “აჰა, ლომნო მძჳნვარენო, ცხოვარნი დასეტყჳილნი!” ამის 
შემდეგ ორივე ძეგლი მოგვითხრობს გადამწყვეტ ბრძოლაზე, რომელიც ქართველთა 
(იბერიელთა) გამარჯვებით თავდება47.   

სიპტომატურია აგრეთვე, როგორც პ. ინგოროყვა შენიშნავს, მატიანეს მიერ 
მგოსანთა მოხსენიება, რომელნიც ფარსმანის გმირობის შესახებ მოუთხრპობდნენ 
მსმენელთ; ფარსმანის სიკვდილის გამო აქ ნათქვამია: “მაშინ იქნა გლოვა და 
ტირილი, და ტყება ყოველთა ზედა ქართველთა წარჩინებულთაგან ვიდრე 
გლახამდე. და იტყებდეს ყოველნი თავთა თჳსთა ყოველთა შინა ქალაქთა და 
დაბნებთა, რამეთუ დასხდიან მგოსანნი გლოვისანი, და შეკრბიან ყოველნი და 
აჴსენებდიან სიმჴნესა და სიქუელესა, და სიშუენიერსა და სახიერებასა ფარსმან 
ქუელისასა...” (ქც., I, 53). გამორიცხული არ არის, რომ ამ ამბავში ადგილობრივ 
თქმულებათა არსებობის ფაქტი უნდა დავინახოთ, რომელთაც მცირეოდენი 
არეკვლა პოვეს “ქართლის ცხოვრების” თქმულებაში ფარსმანის შესახებ. თუ ეს ასეა, 
ჩვენ ისიც შესაძლებლად გვეჩვენება, რომ ხალხურ თქმულებებს ერთმანეთისათვის 
შეურწყავს ფარსმან ქველის სახელქვეშ გადმოცემა ძველი საქართველოს ორი 
ძლევამოსილი ხელისუფლის - ფარსმან I-ისა და ფარსმან II-ის შესახებ48, რომელნიც 
აშკარად ერკინებოდნენ ძლიერების ზენიტში მყოფ რომს და მეტოქეობას უწევდნენ 
მას კავკასიასა და მახლობელ აღმოსავლეთში. 

ამავე ასპექტში წარმოდგენილი “ ქართლის ცხოვრებაში” მეფე ამაზასპი – 
სასანიანთა სპარსეთის ძლევამოსილი მმართველის  შაბურ I-ის  (242 – 272) 
მოკავშირე და მის კარზე  ერთ-ერთი, ყველაზე უფრო გავლენიანი ხელისუფალი. 
“ქართლის ცხოვრება” ამაზასპს სახავს როგორც “კაცს ძლიერსა და დიდ გოლიათს, 
მსგავსს ფარსმან ქველისა” (ქც., I, 55). სადევგმირო ეპოსის სტილზეა მოთხრობილი 
მისი გამარჯვება ქართლში შემოსულ ოვსთა ლაშქარზე.ისტორიულ 
სინამდვილესთან ახლო დგას მატიანეს ცნობა ამაზასპის სპარსულ ორიენტაციაზე. 
ამასთან დაკავშირებით საყურადღებოა აგრეთვე ცნობები ადგილობრივ  
წარჩინებულებთან მისი დაპირისპირების შესახებ, რომაელებთან (“ბერძნებთან”) 
ბრძოლაზე. 

ჩანს, ამაზასპის შესახებ გადმოცემებშიც ცოცხლობდა ქართლში და მათ გზა 
გაიკვლიეს “ქართლის ცხოვრებაში”. რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ფარნავაზისა და 
პირველ ფარნავაზიანთა შესახებ მოთხრობაში, მატიანე მხოლოდ ნაწილობრივ, 
ფრაგმენტულად სარგებლობს ამ გადმოცემებით. ჩვენ წინაშეა არა ცოცხალი 
ხალხური გადმოცემა – თქმულებანი, არამედ მათი ნაწყვეტები, ავტორის მიერ 
ირანული სადევგმირო  რომანების ყაიდაზე  და ავტორის მწიგნობრული ცოდნითა 
თუ სხვა წერილობითი მასალებით შეზავებულ – გადამუშავებული. მაინც, 

                                                 
47 პ. ინგოროყვა, ქართული მწერლობის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა, “მნათობი”, 1939, № 10-11, გვ. 
261-262. 
48 ერთ-ერთი ამათგანის შესახებ “ქართლის ცხოვრებამ” არაფერი იცის. ფარსმან I-ს იგი, სომხეთთან 
ბრძოლების ციკლის მოთხოვნის შესაბამისად, მეტად სუსტ ხელისუფლად თვლის, რომლის დროს 
წაართვეს სომხებმა ქართლს სამხრეთ ოლქები (ქც., I, 44). როგორც ჩვენ რომაული წყაროებიდან 
ვიცით, ფარსმან I, პირიქით, აფართოებდა თავის სამფლობელოს სომხეთის ხარჯზე და საერთოდ 
მთელი სომხეთის დაუფლებასაც ლამობდა (იხ. ქვემოთ). 



“ქართლის ცხოვრების” იმ ნაწილში, რომელიც  ჩვენთვის საინტერესო  ეპოქისადმია 
მიძღვნილი, ყველაზე მეტი მნიშვნელობისაა, თუ “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” 
ქრონიკიდან გადმოღებულ მეფეთა სიას და სხვა საისტორიო ცნობებს არ მივიღებთ 
მხედველობაში, სწორედ ამ ხალხურ თქმულებათა ანარეკლი. 

 
 

* * * 
 
ეჭვს გარეშეა, რომ “ქართლის ცხოვრება” სარგებლობს “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” 

ქრონიკით, მაგრამ ამასთანავე ირკვევა, რომ მატიანეს (ჩვენთვის საინტერესო 
ნაწილის) ავტორებს ხელთ ჰქონიათ “მოქცევაჲს” უფრო უკეთესი ვარიანტი, ვიდრე 
დღეს ჩვენამდეა მოღწეული. ეს შეიძლება შემდეგი საინტერესო ფაქტის მაგალითზე 
ვაჩვენოთ. ყურადღებას იქცევს ამ მხრივ “ქართლის ცხოვრებაში” შესული ცნობები 
კახეთში, ნეკრესის ადგილას ქალაქ ნელქარის მშენებლობაზე. ძეგლში მე-4 
ფარნაჯომის შესახებ ნათქვამია: “ამან ფარნაჯომ მეფემან უმატა ყოველთა ციხე–
ქალაქთა შენება, და ამან აღაშენა ციხე ზადენი და შექმნა კერპი სახელით ზადენ, და 
ამართა ზადენს. და იწყო შენებად კახეთს ქალაქსა ნელქარისსა, რომელ არს ნეკრესი” 
(ქც., I, 29), ხოლო მე- 9 მეფის, “მეორე არშაკის” (მოქცევაჲს “არსუკ”) შესახებ ჩვენ აქვე 
ვკითხულობთ: “ამან არშაკ განაშუენა ნელქარ, ქალაქი კახეთისა, რომელ არს 
ნეკრესი, და ჰმატა სიმაგრესა უფლისციხისასა” (ქც., I, 33). “მოქცევაჲ ქართლისაჲში” 
კი ვკითხულობთ:  1) “და მეფობდა ფარნაჯომ და აღმართა კერპი ზადენ მთასა და 
აღაშენა (ციხე)” (აღდგენა ექ. თაყაიშვილისა). 2) “ და მეფობდა არსუკ: რომელმან 
კასპი შეიპყრა და უფლის ციხე განაგო” (ე. ი. განაახლა, რესტავრაცია მოახდინა, - გ. 
მ. )  (“Описание ...”, 709). 

რადგანაც უეჭველია, რომ ამ  რიგის ცნობების გადმოცემისას “ქართლის 
ცხოვრება” სწორედ “მოქცევაჲს” ცნობებს იმეორებს, უნდა ვიფიქროთ,  რომ მას 
ხელთ ჰქონია ამ უკანასკნელის ის ვარიანტი, სადაც ნელქარის (ნეკრესის) 
მშენებლობაზეც იყო ლაპარაკი.  ნეკრესის შესახებ ცნობის “მოქცევაჲდან” 
წარმომავლობას, ჩვენი აზრით, შეიძლება მოწმობდეს აგრეთვე “ქართლის 
ცხოვრების” გამოთქმაც, რომ არშაკმა “განაშუენა ნელქარ” ბუნებრივია გვეფიქრა, თუ 
ფარნაჯომის დროს აღნიშნულია, რომ  დაიწყო ნელქარის შენება, ამ მშენებლობის 
დამთავრებაზეც იქნებოდა სადმე საუბარი, ამიტომ უფრო მიზანშეწონილია 
ვარაუდი, რომ “განშუენების” ნაცვლად აქ დამთავრება იყოს აღნიშნული. ამიტომაც 
ეჭვს იწვევს პროფ. ს. ყაუხჩიშვილის მიერ დადგენილი “ქართლის ცხოვრების” 
ტექსტის  გამოცემაში გვიანდელი ხელნაწერების ჩვენებისათვის უპირატესობის 
მიცემა და ძირითად ტექსტში “განშუენების” შეტანა, მაშინ, როდესაც უძველესი 
ხელნაწერები, მარიამისეული (ქც., I, 33) და ანასეული49, ამ ადგილას  კითხულობენ 
“განაშორას”. ეს უკანასკნელი სიტყვა კი ჩვენ სწორედ “მოქცევაჲ ქართლისაჲში” 
გვხვდება ხშირად დასრულების, დამთავრების  მნიშვნელობით. ასე მაგალითად: 1. 
“და წარვიდა მირეან მეფეჱ და ყოველი ერი რამეთუ იქმოდეს  ზემოსა ეკლესიასა 
ქვით და განიშორეს მეოთხესა  წელსა”; გვიანდელ ჭელიშურ ხელნაწერში ამის 
შესატყვისად ნათქვამია: “რამეთუ იქმოდეს ეკლესიასა ზემოსა და განასრულეს 
მეოცესა წელსა და მეოცდაერთსა წელსა” (“Описание”..., 719). 2. შატბერდის 
ხელნაწერში: “და შემდგომად მისა მეათესა წელსა ამან ბაკურ დაიწყო წილკნისა 

                                                 
49 ს. ყაუხჩიშვილის გამოცემა, 1942, გვ. 24. 



ეკლესიასა  და განიშორა ოცდა მეათხუთმეტსა წელსა”; ჭელიშისეულში: “ამან ბაკორ 
მეფემან ძემან  რევისმან დაიწყო წილკნისა ეკლესია და განასრულა 
ოცდამეათერთმეტსა წელსა” (“Описание”..., 720). 3. შატბერ დისეული: “ვიდრნე 
მოსვლამდე მისა ტფილისს სიონი განეშორა მკჳდართა, ხოლო ჯუარისა ეკლესიასა 
აკლდაღა”, ჭელიშისეული: “ვიდრე მოსვლამდე ტფილისს სიონი გაასრულეს, ხოლო 
ჯუარისა ეკლესიასა აკლდა” (“Описание...”, 725). 4. “და მისა შემდგომად 
ერისთვობდა სტეფანოზ ძჱ მისი  და ამან განიშორა ჯუარისა ეკლესია...”; 
ჭელიშისეულში ეს ადგილი გამოტოვებულია (“Описание...”, 726).  

შატბერდისეული ხელნაწერის ზემოაღნიშნულ ადგილებში სიტყვა 
“განშორების”ხასიათი იმდენად აშკარაა კონტექსტის მიხედვით, რომ ამ ტექსტის 
რუსულად მთარგმნელი ეგვთიმე თაყაიშვილი ყველგან მას “დასრულების”,  
“დამთავრების” მნიშვნელობით თარგმნიდა, მაგრამ ერთი ადგილი, სადაც ეს 
სიტყვაა ნახმარი, მის მიერ უცილობლად არასწორადაა გაგებული. ტექსტის თქმას: 
“და მეფობდა როკ რნ რაჲთურთით მცხეთაჲ  გაიშორა  და მეფობაჲ ორად გაიყო 
ორნი მეფენი დასხდეს  იმიერ  და  ამიერ ...” (“Описание...”, 709) თარგმნის ამრიგად: 
“И царствовал Рок, который совершенно выделил Мцхету, и царство  разделилосъ на две 
части, сели два царя, (один) по ту, (а другой) по сию сторону (реки Куры)”50 ეჭვს 
გარეშეა, რომ აქ ლაპარაკია, არც მეტი არც ნაკლები, მცხეთის მშენებლობის 
მთლიანად (რაჲთურთით)  დამთავრების შესახებ (ამის წინ ლაპარაკია მისი 
მშენებლობის დაწყებასა და გაგრძელებაზე...). 

“მოქცევაჲ” კონკრეტულ ცნობებს იძლევა მცხეთის შენებაზე: დაიწყო ბრატმანის 
დროს, მისმა მემკვიდრე მირეანმა ააგო ქალაქი, ხოლო ადერკიმ “სრულიად 
დაამთავრა” მისი შენება, ხოლო “ქართლის ცხოვრება” გაურბის ამ ცნობების 
მოყვანას და მხოლოდ ბარტომის (=ბარტმან) და (ადე)-როკის დროს იხსენიებს 
მცხეთის ზღუდეთა განმტკიცებას. ეს გარემოება გასაგებია, ვინაიდან “ქართლის 
ცხოვრებისათვის”, რომელიც ამტკიცებს უძველესი ხანიდანვე მცხეთის 
დედაქალაქობასა და პირველობას, ყოვლად მიუღებელია ცნობები მცხეთის ესოდენ 
გვიან ხანაში შენების შესახებ. ამრიგად “ქართლის ცხოვრების” ტექსტუალური 
დამოკიდებულება “მოქცევაჲს” ტექსტისადმი ეჭვს გარეშეა. ამასთანავე, ეტყობა, 
“ქართლის ცხოვრების” ტექსტის შემდგენელნი “მოქცევაჲს” უფრო სრული და 
უკეთესი ხელნაწერით სარგებლობდნენ, ვიდრე ჩვენამდე მოღწეული შატბერდის X 
საუკუნის ხელნაწერია. ეს გარემოება, სხვათა შორის, კარგად ჩანს მეფეთა სახელებსა 
და მეფეთა სიაშიც.  “ქართლის ცხოვრება” აქაც უცილობლად დამოკიდებულია 
“მოქცევაჲს” ტექსტზე. მთელი რიგი სახელები “მოქცევაჲს” შატბერდისეულ 
ხელნაწერში ნაკლულად ან დამახინჯებულად არის წარმოდგენილი (მაგალითად, 
“არიკ” არტაგის ნაცვლად51 “როკ” ადეროკის ნაცვლად და ა. შ. ). ამრიგად, “ქართლის 
ცხოვრება” მნიშვნელოვან ღირებულებას იძენს “მოქცევაჲს”  შატბერდისეცლ 
ხელნაწერში  დაზიანებული და ნაკლული ადგიაების შესწორება აღდგენისათვის. 

“მოქცევაჲს” ხელნაწერი (თუ ხელნაწერები), რომლითაც “ქართლის ცხოვრების” 
შემდგენელნი სარგებლობდნენ, შეიძლება არა მარტო თავისუფალი იყო იმ 
დამახინჯებებისაგან, რომლებიც შატბერდისეულ ხელნაწერში გვხვდება, არამედ 
                                                 

50 Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып. 28, 1900, გვ. 13. 
51 პ. ინგოროყვა “არიკს” “არ (ტო) კ-ად” ასწორებს. სახელის დამახინჯება მას მიაჩნია იმის შედეგად, 
რომ თავდაპირველად ჩანს, დედანში დაქარაგმებული ყოფილა: არტკ (ე.ი. არტიკ, არტაკ), რაც 
დაზიანებულა არიკ სახით – იხ. პ. ინგოროყვა, ძველქართული მატიანე “მოქცევაჲ ქართლისაჲ” და 
ანტიკური ხანის იბერიის მეფეთა სია, “საქართველოს სახ. მუზეუმის მოამბე”, XI B, 1941, გვ. 264. 



ზოგ სხვა სხვაობასაც შეიცავდა. ამიტომაც, იმ  ცნობებს შორის, რომელთაც ორივე 
ძეგლში ვხვდებით,  გარკვეულ განსხვავებათა არსებობა ჩვენ არ შეიძლება 
მივიჩნიოთ იმის საბუთად, როგორც ამას აკად. კ. კეკელიძე ფიქრობს, რომ “ქართლის 
ცხოვრების” ამ ნაწილის ავტორს არ უსარგებლია პირდაპირ “მოქცევაჲ 
ქართლისაჲთ” და ორივე ძეგლის ავტორები მხოლოდ  ერთ და იგივე წყაროთი  
სარგებლობდნენ52. 

 
 

 
* * * 

 
 
უცხო წყაროებიდან, როგორც ვთქვით, “ქართლის ცხოვრების” ამ ნაწილში 

ირანული ეპოსით სარგებლობის ფაქტიც ჩანს. ერთ ადგილას მატიანეს ავტორს 
მიზნად დაუსახავს სპარსთა ისტორიული  თავგადასავლის მთავარი ამბების მოტანა 
და ქართლის ისტორიასთან დაკავშირება (ქც., I, 12-16). აქ მისი წყაროა ცნობილი 
ირანული ეპოსი,  რომელმაც თავისი საბოლოო გაფორმება ფირდოუსის “შაჰ–ნამეში” 
პოვა. აქ იხსენიებიან ეპოსის ცნობილი გმირები: აფრიდონ, რომელმაც შეკრა ჯაჭვით  
გველთა უფალი ბევრასფი და მიუვალ მთაზე დააბა, არის შაჰ-ნამეს ფერიდუნი 
(ფრიდონი), რომელმაც მიაბა ზაჰაქი (ზოჰაქი, ზააქი) დემავენდს; მისი ძე იარედი – 
“შაჰ-ნამეს” ირეჯი (ერაჯი); ქეკაპოსი – კაი კაუსი, ქექაოზი; შიოშ -სიაუში; ქაიხოსრო 
– კაი ხოსრაუ; “ქართლის ცხოვრების” ვაშტაშაბისში “შაჰ-ნამეს” გოსტაშაბია 
დასანახი; ფარაბოროტი (ფარაშოროტი) ფარემუზია (ფარობურზი); “შაჰ-ნამეს” 
პერსონაჟებია  სპანდიატრვალი – ისფანდიარ, არდაშირ, ბაამანი და სხვ.  

ის გარემოება, რომ “ქართლის ცხოვრება” ამ შემთხვევაში სარგებლობს “შაჰ – 
ნამეთი”, დიდი ხანია რაც შენიშნულია მკვლევართა მიერ53. ”შაჰ–ნამედან” 
ამოღებულია არა მარტო ცალკეულ გმირთა სახელები, არამედ ზოგიერთი 
ეპიზოდიც კი, მაგალითად, მატიანეს ცნობები სპარსთა და თურქთა ბრძოლის 
შესახებ, რომელშიც თურქებს ქართველებიც ეხმარებიან, უნდა გულისხმობდეს 
სპარსელების ბრძოლას თურანელებთან, რომელთაც,  ფირდოუსის სიტყვით, 
კავკასიელნი ეხმარებოდნენ54. 

ცალკე საკითხია, ყველაფერი ეს მემატიანეს ამოღებული აქვს თუ არა 
უშუალოდ “შაჰ–ნამედან”. ამ მხრივ მკვლევართ სულ სხვადასხვაგვარი მოსაზრებები 
აქვთ გამოთქმული. კ. პატკანოვის აზრით, მემატიანეს უნდა ესარგებლა რომელიღაც 
ისტოიული კომპენდიუმიდან, რომელიც შეიცავდა “ შაჰ-ნამეს” შემოკლებულ 
ვარიანტს55. კ. კეკელიძე ფიქრობდა, რომ “შაჰ–ნამე” XI საუკუნეშივე უნდა 
                                                 

52 იხ. კ. კეკელიძე ლეონტი მროველის ლიტერატურული წყაროები, თბ. უნივერსიტეტის მოამბე, III, 
1923, გვ. 52-53. “ქართლის ცხოვრებისა” და “მოქცევაჲ ქართლისაჲს ურთიერთობის საკითხზე იხ. 
აგრეთვე. ლაშა ჯანაშია, “ცხოვრება ქართველთა მეფეთაჲს” წყაროებისათვის, კავკასიის ხალხთა 
ისტორიის საკითხები. ნ. ბერძენიშვილისადმი მიძღვნილი კრებული, თბ., 1966. 
53 К. Патканов,  დასახ. ნაშრ., გვ. 247 – 248, 266 – 268; კ. კეკელიძე, ლეონტი მროველის 
ლიტერატურული წყაროები, თბ., უნივ-ის მოამბე, III, გვ. 38 შმდ. იხ. აგრეთვე შაჰ-ნამეს ანუ მეფეთა 
წიგნის ქართული ვერსიები (იუსტ აბულაძის გამოცემა), თბილისი, 1916, გვ. 3, შენ. 2. მ. ჯანაშვილი, 
“ივერია”, 1899, №98-103, მისივე ნაშრომი კრებულში «Сборник материалов для описания местностей и 
племен Кавказа» XXXV. 
54  იხ. კ. კეკელიძე,  დასახ. ნაშრ. , გვ. 40. К. Патканов,  დასახ. ნაშრ., გვ. 267. 
55 К. Патканов,  დასახ. ნაშრ., გვ. 267. 



ეთარგმნათ პროზაულად ქართულად და ალბათ ამით სარგებლობს ჩვენი 
მემატიანე56. მ. ჯანაშვილის აზრით,  მემატიანეს უსარგებლია იმ ძველი სპარსული 
გადმოცემებით, რომლებიც საფუძვლად დაედო შემდეგში ფირდოუსის “შაჰ–
ნამეს”57. ანალოგიურ აზრს ავითარებს პ. ინგოროყვაც. იგი ვარაუდობს, რომ 
მემატიანეს ამ შემთხვევაში უსარგებლია ირანული ეპოსის “უფალთა წიგნის” 
(“ხვატაჲ” ნამაკის) ძველქართული ვერსიით. ეს წიგნი უნდა იგულისხმებოდეს 
“ქართლის ცხოვრების” “ცხორება სპარსათში”, რომელზედაც ორჯერ მიუთითებს 
ჩვენი მემატიანე ზემოაღნიშნული ამბების თხრობისას (ქც., I, 13,14)58. 

 ირანულ ეპოსს, რომელმაც თავისი გაფორმება ფირდოუსის, “შაჰ- ნამეში” (X 
ს.და XI ს. დასაწყისი) პოვა, ხანგრძლივი ისტორია  აქვს. აქემენიდების ხანაშივე 
შეიქმნა ცალკეული ეპიკური თქმულებანი, რომელნიც პართულ ხანაში უკვე მთელი 
ციკლების სახით ჩამოყალიბდა. ამის საფუძველზე  VI ს., ხოსრო I ანუშირვანის 
ბრძანებით, ფალაურ ენაზე შედგა წიგნი “ხვატაჲ–ნამაკ” (ახალსპარსულად “ხოდაჲ–
ნამე” – “უფალთა წიგნი”), რომელიც უკანასკნელი სასანელი მეფის იეზდიგერდ III–
ის დროს გაგრძელებულ იქნა ხოსროII-ის დრომდე (590–628). ეს წიგნი პროზაულად 
იყო დაწერილი და ჩვენამდე არ მოაღწია. იგი შემოინახა სწორედ “შაჰ-ნამემ”. მაგრამ 
უკანასკნელი არ ემყარება უშუალოდ “ ხვატაჲ–ნამაკის “ფალაურ ტექსტს”. 958 წელს 
სპეციალურ კომისიას მოუხდენია “ხვატაჲ–ნამაკის” სხვა ფალაური წყაროებით 
შევსება და იგი უთარგმნია ახალსპარსულად (პროზაულად). აი ეს ტექსტი 
გაულექსავს ფირდოუსს “შაჰ-ნამეში”. “ შაჰ–ნამეზე” უფრო ახლო დგას “ხვატაჲ–
ნამაკთან” არაბი ისტორიკოსების (ტაბარის და სხვ.) ცნობები სპარსეთის შესახებ, რაც 
უშუალოდ ფალაურ ტექსტს კი არ ემყარება, არამედ VIII ს. შესრულებულ მის 
თარგმანს59.  

ირანული ეპოსის გავლენა მეზობელ ხალხებში “შაჰ- ნამეს” შექმნაზე ბევრად 
ადრე აღინიშნება, კერძოდ, მოსე ხორენელთან 60. სავსებით მოსალოდნელია, რომ 
ქართულ სამყაროშიც ირანულ თქმულებებს ადრე გაეკვლიათ გზა. თავის 
უკანასკნელ ნაშრომებში აკდ კ. კეკელიძეც, ჩანს, ამ მოსაზრებისაკენ იხრება: 
“სპარსულ წყაროთაგან, - წერს იგი, - ლეონტის ხელთა ჰქონია ეგრეთწოდებული 
სპარსთა ცხოვრება, რომელსაც ის თვითონ ასახელებს... ამ წიგნით მას უსარგებლნია 
სპარსთა მიერ ქართლის დაპყრობისა და მათ წინააღმდეგ სომეხ–ქართველთა 
ბრძოლის აღწერისას, დაწყებული სიტყვებიდან:“ მიერთაგან განძლიერდეს სპარსნი 
მზისა აღმოსავლითგან, ნათესავნი ნებროთისნი”, ვიდრე ალექსანდრე მაკედონელის 
შემოსვლამდე ჩვენში... თუ მხედველობაში მივიღებთ აქ მოხსენიებულ სახელებს: 
აფრიდონ, ბევრასფ, იარედ, ქეკაპოს, ფარაშოროტი, შიოშ ბედნიერი, ქაიხოსრო, 
ვაშტაშაბ, სპანდიატ  რვალი, ბაჰმან და სხვ., დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, 
რომ სპარსთა ცხოვრება არის თუ ფირდოუსის შაჰ-ნამე არა, რომლის დაწერა 1010 
წელს დასრულდა, ყოველ შემთხვევაში, მისი პირდაპირი წყარო, ეგრეთწოდებული 
ხოდაჲ–ნამე, რომელიც შეიცავს სპარსეთის ლეგენდურ –გმირულ ისტორიას ქვეყნის 
გაჩენიდან  ხოსრო მეორის მეფობამდე და რომელიც მერვე საუკუნეში ფალაურიდან 

                                                 
56 იხ. კ. კეკელიძე,  დასახ. ნაშრ. , გვ. 41. 
57 იხ. “ივერია”, 1899, №102. 
58 .პ. ინგოროყვა , ლეონტი მროველი, ენიმკის მოამბე, X, გვ. 136; მისვე, ქართული მწერლობის 
ისტორიის მოკლე მიმოხილვა, “მნათობი”, 1939, № 4, გვ.95 – 96. 
59 იხ. А.Е. Крымский. История Сасанидов, გვ. 8. Фирдоуси, Шахнаме, т. I М., 1957, გვ.462; და სხვ. 
60 Фирдоуси, Шахнаме, т. I, 1957, გვ. 586, შენ. 1. 



არაბულად გადაუთარგმნია აბდულა–იბნ–მუყაფს”61. უკანასკნელ ხანებში სპარსულ 
ეპოსთან “ქართლის ცხოვრების” მართების სკითხს რამდენიმე ნაშრომი მიუძღვნა გ. 
მამულიამ. მას მიაჩნია, რომ “ქართლის ცხოვრების” ამ ნაწილის ავტორის წყაროს 
(“სპარსთა ცხოვრებას”) სპარსული “ ხოდაჲ–ნამეს” რომელიღაც არაბულ ენაზე 
შედგენილი კომპენდიუმი უნდა წარმოადგენდეს62. 

“ქართლის ცხოვრების” ამ ადგილების ზღაპრულობა კრებულის ძველ 
მკითხველებსაც თვალში სცემიათ. იქ, სადაც “სპარსთა ცხოვრების” მოხსენიებით 
სპარსეთის ამბებია მოთხრობილი, XVIII–XIX საუკუნეთა მთელ რიგ ნუსხებში 
მოიპოვება მინაწერი: “არა ყოველი მართალი, არამედ უმრავლესი ტყუილი” (ქც.. I, 
14, შენ. 5). 

  
*  *  * 

 
 “ქართლის ცხოვრების”ჩვენთვის საინტერესო ნაწილში ძლიერად იგრძნობა 

სომხური საისტორიო ტრადიციის გავლენაც. ამის საილუსტრაციოდ გვინდა ქვემოთ 
“ქართლის ცხოვრების” საწყისი ნაწილის ზოგიერთ ადგილზე მივუთითოთ. ამ 
თვალსაზრისით ჩვენს ყურადღებას იქცევს მოთხრობა ქართველთა და მათი 
მეზობლების წარმოშობის შესახებ, მათი მამამთავრების შესახებ (ქც., I, 3-6), სადაც 
ნათქვამია, რომ სომხებს, ქართველებს, რანელთ, მოვაკნელთ, ჰერებს, ლეკებს, 
მგრელებსა და კავკასიანელთ ერთი “მამა” (წინაპარი) ჰყავდათ, კერძოდ, ნოეს 
ჩამომავალი თარგამოსი. ამ ტომთა მამამთავრები იყვნენ გმირები: ჰაოს, ქართლოს, 
ბარდოს, მოვაკან, ლეკ, ჰეროს, კავკას და ეგროს. ჰაოსი მათ შორის ყველაზე უფრო 
სახელოვანი გმირი იყო. ესენი მოვიდნენ და დაემკვიდრნენ კავკასიაში. ეს 
მოთხრობა, ისევე როგორც მოთხრობა ქართლოსის მემკვიდრეთა შესახებ. (იხ. 
ქვემოთ), ჩანს, შთაგონებულია მოსე ხორენელის ანალოგიური 
მოთხრობით”სომხეთის ისტორიაში” სომეხთა მამამთავარ ჰაიკისა და მისი 
შთამომავლების შესახებ, ანდა, რაკი უშუალოდ მოსე ხორენელზე დამოკიდებულება 
ჩვენ უეჭველად არ მიგვაჩნია (იხ. ქვემოთ), უფრო იმ სომხურ წერილობით თუ 
ზეპირ ტრადიციებზე, რამაც მოსესთან ანდა მოსეს თხზულების საფუძველზე იჩინა 
თავი. ამის შემდეგ ავტორი უჩვენებს მათი სამფლობელოების საზღვრებს. 
მოთხრობა, რა თქმა უნდა, ბიბლიურ-მწიგნობრულ საფუძველზეა აღმოცენებული 
და მას არავითარი საისტორიო ღირებულება არ გააჩნია. სულ სხვაა ცნობები ამ 
მამამთავართა სამფლობელოების საზღვრების შესახებ. აქ, ბუნებრივია, ავტორი 
გარკვეულ ისტორიულ ვითარებას ასახავს ( რა დროისა – ეს ცალკე საკვლევია) და ამ 
მხრივ ეს ნაწილი გულდასმით შესწავლის ღირსია. 

 ამავე თავლსაზრისით საინტერესოა “ქართლის ცხოვრების” ის ადგილი, 
სადაც აღწერილია თარგამოსიანთა ბრძოლა ჰაოსის მეთაურობით ნებროდთან (ქც., I, 
6-7). აქ უკვე “ქართლის ცხოვრება” მეტისმეტად ახლო დგას მოსე ხორენელთან, 
რომელსაც მოთხრობილი აქვს ამავე სახით ჰაიკის ბრძოლა ბელთან, ე.ი. იმავე 
ნებროდთან (I, 1, 1)63 აქ უცილობლად ჩანს დამოკიდებულება მოსე ხორენელთან ან, 

                                                 
61 კ. კეკელიძე ქართული ლიტერატურის ისტორია, II,1958, გვ. 254. 
62 გ. მამულია, ლეონტი მროველის და ჯუანშერის წყაროები (ფალაური ეპოსი ლეონტი მროველის 
და ჯუანშერის საისტორიო თხზულებებში...), “მაცნე”, 1964, № 4 იხ. მისივე, “ქართლის ცხოვრების” 
წყაროს დადგენისათვის, “საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე”, XXXIII, № 1, 1964; მისივე, 
აფრასიაბის გამოქვაბულის ლეგენდა – ლეონტი მროველის წყარო, იქვე, XXXIX № 1, 1965 და სხვ. 
63 იხ. კ. კეკელიძე, ლეონტი მროველის ლიტერატურული წყაროები, გვ. 35-38. 



ყოველ შემთხვევაში, იმ სომხურ წერილობით თუ ზეპირ ტრადიციასთან, რომელსაც 
მოსე ხორენელიც გადმოგვცემს. 

 სომხური ტრადიციით სარგებლობის თვალსაზრისით საინტერესოა აგრეთვე 
მოთხრობა ქართლის ტახტის სხვადასხვა პრეტენდენტს შორის ბრძოლის შესახებ 
სპარსელებისა და სომხების მონაწილეობით (ფარნაჯომ მეფედან ვიდრე 
ადრეკისამდე – ქც., I, 29-43). მე–4 მეფე ფარნაჯომს აუმხედრდებიან ქართლის 
ერისთავნი, ისინი სომეხთა მეფეს სთხოვენ ძეს მეფედ. ფარნაჯომს (მან შეიყვარა 
სპარსთა სჯული – ცეცხლის მსახურება, მოიყვანა და დასხა მცხეთას მოგვები და ა.შ.) 
სპარსეთის ჯარი უმაგრებს ზურგს. სომეხ-ქართველთა ჯარი იმარჯვებს მასზე, 
კლავენ ფარნაჯომს და მის ნაცვლად სომეხთა მეფის ძეს არშაკს ამეფებენ. არშაკს 
ცვლის მისი ძე არტაგი, ამ უკანასკნელს კი – მისი ძე ბარტომ. 

 ბარტომს უჩნდება მოწინააღმდეგე, ფარნაჯომის ძე მირვანი, რომელიც 
სპარსელებმა აღზარდეს. მირვან სპარსთა ჯარით შემოიჭრება, მოკლავს ბარტომს 
(რომელსაც ქართველნი და სომეხნი უმაგრებენ ზურგს) და თვით მეფდება. მას 
ცვლის მისი ძე არშაკი.  

 ახლა არშაკს უჩნდება მეტოქე. ესაა სომხების მიერ აღზრდილი ადერკი, 
ბარტომ მეფის შვილიშვილი (ბარტომის ქალისა და ეგრისელი უფლისწულის ქუჯის 
შვილიშვილი ქართამის ძე). ადრეკი სომეხთა ლაშქრით ქართლში შემოიჭრება, 
დამარცხებულ არშაკს კლავს და თვით მეფდება.  

 ასეთია “ქართლის ცხოვრების” მიხედვით ქართლის ისტორია მთელი ორი 
საუკუნის მანძილზე, ძვ. წ. 189 წლიდან (როდესაც “მიიცუალა ანტიოქისა მეფობა 
ბაბილონს და მას ჟამსა შინა მეფე იქმნა სომხითს” – ქც., I, 28) ვიდრე ახ. წ. 57 
წლამდე, როდესაც გარდაიცვალა ადრეკი მეფე. ზემოაღნიშნული ბრძოლების გარდა, 
რომლებიც ირანული სადევგმირო ეპოსის სტილზე საკმაოდ ვრცლადაა 
მოთხრობილი (აღწერილია ბუმბერაზთა შორის ორთაბრძოლები და ა.შ.), “ქართლის 
ცხოვრების” ამ ნაწილში ჩვენ მხოლოდ აქა-იქ ვხვდებით თითო-ოროლა სხვა 
ხასიათის ცნობას (იხ. ქვემოთ). 

 რას ემყარება “ქართლის ცხოვრება” ქართლის ტახტის გარშემო სომეხთა და 
სპარსელთა აქტიური მონაწილეობით წარმოებული ამ სადევგმირო ამბების 
აღწერისას? 

 შეუძლებელია ყურადღება არ მივაქციოთ იმ ფაქტს, რომ მთელ ამ ამბებს 
აშკარა არმენოფილური დაღი აზის. სომხები ეხმარებიან ქართველებს მოიშორონ 
თავიდან ცეცხლთაყვანისმცემლობით გატაცებული და მცხეთის მოგვების მომყვანი 
(აშკარა ანაქრონიზმია იმ ეპოქისათვის, რომელსაც ფარნაჯომის მეფობა 
განეკუთვნება, II ს. პირველი ნახევარი ძვ. წ.ა.) ქართლის მეფე ფარნაჯომი. 
ქართველთა თხოვნით სომხეთის მეფე ქართლში თავის ძეს არშაკს ამეფებს. ამის 
შემდეგ კიდევ ორი მეფე სომხეთის სამეფო სახლს ეკუთვნიან (არშაკის ძე არტაგ და 
მისი ძე ბარტომ). მართალია, სპარსელები ერთხანს სძლევენ სომხებს და მათ 
ქართლის ტახტს წაართმევენ, მაგრამ მალე სომხები ქართლში ამეფებენ ბარტომის 
შვილიშვილ ადერკის. ეს ადერკი გამოყვანილია იესო ქრისტეს და საქართველოში 
ანდრია მოციქულისა და სვიმონ კანანელის ქადაგების თანამედროვედ. 

 ბუნებრივია ვიფიქროთ, რომ ამ ამბების თხრობისას “ქართლის ცხოვრების” 
ინფორმაციის წყაროს სომხური ტრადიცია წარმოადგენს. საკუთრივ რა სახის იყო ის 
ტრადიცია, საიდანაც იღებს ამ ამბებს მემატიანე, ძნელი სათქმელია. სავსებით 
შესაძლებელია, რომ მოქმედ – პირთა ქართლის მეფეთა – სახელები ამ მოთხრობაში 
ჩასმულია უკვე სხვა წყაროდან – ქართლის მეფეთა ადგილობრივი ქართული 



სიებიდან, რომლებიც “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ძეგლში იყო დაცული. სწორედ 
ამგვარ ვითარებას ვხედავთ ჩვენ მომდევნო პერიოდის ისტორიაში.   

 დაბოლოს, ამავე თვალსაზრისით ყურადღებას იმსახურებს “ქართლის 
ცხოვრების” კიდევ ერთი მოზრდილი მონაკვეთი, სადაც აღწერილია ბრძოლები 
ქართლსა და სომხეთს შორის (ქც., I, 44-50). აქ მოთხრობილია, რომ სომხებმა 
წაართვეს ქართლს წუნდა (ჯავახეთის მთავარი ქალაქი) და “არტანი მტკუარამდე”. 
ქართლის მეფეებმა ჩრდილოეთის ხალხთა (ოვსები, პაჭანიკნი, ჯიქნი, ლეკები, 
დურძუკნი, დიდონი) ლაშქარი შეიერთეს, შეიჭრნენ სომხეთში და მოაოხრეს იგი. 
სომეხთა სარდალი სმბატ ბივრიტიანი დაედევნა ქართველ – ოვსთა ლაშქარს და 
სძლია იგი. ბრძოლები ქართველ–ოვსთა და სომეხთა შორის ამის შემდეგაც 
გაგრძელდა, ამ ბრძოლების აღწერის დროს მოთხრობილია, სხვათა შორის, ქართლის 
ამ მეფეთა მიერ სომეხთა უფლისწულ ზარეჰის შეპყრობისა და დარიალის ციხეში 
დამწყვდევის ამბავიც. საბოლოოდ, ქართლის მეფეები ათავისუფლებენ ზარეჰს, 
სომხები კი სამაგიეროდ მათ მიერ წართმეულ ოლქებს (ჯავახეთსა და არტანს) 
უბრუნებენ ქართლს. ამის შემდეგ სომეხ–ქართველ-ოვსთ შორის მშვიდობა 
ჩამოვარდა და მეგობრული დამოკიდებულება დამყარდა. 

 მთელი ეს მოთხრობა უცილობლად სომხურ ტრადიციას ემყარება. ყველა ეს 
ამბავი მოთხრობილი აქვს აგრეთვე მოსე ხორენელს (იხ. წ. II, თავი 46 – ერვანდ 
მეფის მოკვლა; თავი 50–ალანთა შესევა სომხეთში; თავი 53 – ქართლის მეფის მიერ 
ზარეჰის დატყვევება). მაგრამ უშუალოდ მოსესაგან გადმოღება ძნელი დასაშვებია,  
რადგან  “ქართლის ცხოვრება, მაინც თავისებურ მოთხრობას იძლევა და ბრმად არ 
მისდევს მოსეს ტექსტს. საფიქრებელია, რომ მემატიანე აქაც სომხური 
ზეპირსიტყვიერი მასალით სარგებლობს, რომელიც ან წყაროა მოსეს მოთზრობისა 
(როგორც ცნობილია, ხორენელი თავისი თხზულების ამ ადგილებში ფართოდ 
სარგებლობს ხალხური გადმოცემებით), ანდა თვით მოსეს მოთხრობის 
საფუძველზეა აღმოცენებული. 

 “ქართლის ცხლვრების” უშუალოდ მოსე ხორენელისაგან დამოკიდებულების 
საწინააღმდეგოდ შეიძლებოდა ისიც გვეთქვა, რომ ერთი და იგივე ამბავს “ქართლის 
ცხოვრება” და მოსე ხორენელი ზოგჯერ სხვადასხვა პირს მიაწერენ. ასე მაგალითად, 
თუ მოსეს მიხედვით სომეხი უფლისწული ზარეჰ ქართლის მეფემ ქართამმა 
შეიპყრო, “ქართლის ცხოვრების” მიხედვით იგი აზორკ და არმაზელმა შეიპყრეს. 
ბუნებრივი იქნებოდა გვეფიქრა, რომ ამ ამბის შესახებ იმ მოთხრობაში, რომლითაც 
სარგებლობდა მემატიანე, ქართლის მეფის სახელი არ იყო მოხსენიებული და 
როგორც ბევრ სხვა შემთხვევაში, აქაც თვით მემატიანე სვამდა რომელიმე მოვლენას 
“მოქცევაჲ ქართლისაჲდან” შეთვისებულ ქრონოლოგიურ ჩარჩოში და ამ ძეგლში 
მოცემულ ქართლის მეფეთა სიაში მოხსენიებულ ამა თუ იმ მეფის მმართველობას 
უფარდებდა მას... 

 ზემოთქმული გვიჩვენებს, რომ “ქართლის ცხოვრების” საწყისი ნაწილის 
შემდგენელ–გადამმუშავებელთა ხელში ქვეყნის წარსულის შესახებ მეტად მწირი 
მასალა ყოფილა. ესაა: 1. “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ქრონიკა, რომელიც, სამწუხაროდ, 
ჯერჯერობით ერთადერთი ნამდვილი ნაშთია უძველესი ადგილობრივი ქართული 
წერილობითი საისტორიო ტრადიციისა, 2.თქმულებები აზო-ფარნავაზისა და 
პირველ ფარნავაზიანთა, აგრეთვე ძველი ქართლის ზოგიერთი სხვა მმართველის 
(ფარსმანის, ამაზასპის) შესახებ.  

გულდასმითი ყურადღების ღირსია შედარებით უხვი ისტორიულ–
გეოგრაფიული ჩვენებანი. მართალია, ეს მასალა ავტორ-შემდგენელთა მიერ 



წყაროებიდან არ არის ამოღებული და ამ საკთხზე თვით მათ ცოდნას ასახავს (ეს 
იქნება თანადროული ვითარების ასახვა, თუ, შეიძლება, გადმოცემით ცნობილი 
უფრო ძველი ვითარების ანარეკლი), მაგრამ, რადგანაც ჩვენს ხელთ თვით 
“ქართლის ცხოვრების” სახით არის ადრეული ხანის ძეგლი, მის ცნობებს დიდი 
მნიშვნელობა აქვს ძველი საქართველოს საისტორიო გეოგრაფიის შესასწავლად. 

ახალი, საკუთრივ ჩვენამდე მოღწეულ სომხურ წერილობით საისტორიო 
წყაროებში დაუმოწმებელი არის  სომხური ზეპირსიტყვიერებიდან შეთვისებული 
(ან, ეგების, ადგილობრივი გადმოცემების საფუძველეზე აგებული, მაგრამ ძლიერი 
არმენოფილური რედაქციაგანცდილი) ამბები ქართლის ტახტის სხვადასხვა 
პრეტენდენტს შორის ბრძოლების თაობაზე სპარსელებისა (პართელებისა) და 
სომხების მონაწილეობით (ფარნაჯომ მეფიდან ვიდრე ადერკისამდე. ქც., I, 29-43). 
მარამ, თუ სადევგმირო ასპარეზობათა აღწერებსა და, საფიქრებელია, “მოქცევაჲ 
ქართლისაჲს” მეფეთა სიიდან შეთვისებულ მეფეთა სახელებს მოვაცილებთ, 
“ქართლის ცხოვრების”  ამ მოთხრობებიდან ფაქტიურად ბევრი არაფერი 
დაგვრჩება... 

საკითხი ამ ძეგლის, როგორც საქართველოს ძველი ისტორიის შესასწავლ 
წყაროს, ღირებულების შესახებ უკვე საუკუნენახევარია რაც მკვლევართა 
ყურადღების ცენტრშია. უკვე გასულ საუკუნეში “ქართლის ცხოვრებას” ჰყავდა 
როგორც თაყვანისმცემლები, ისე მისი ღირებულების მეტად მკაცრი 
უარისმყოფელნი. თუ ბროსე, სენ–მარტენი და სხვ. “ქართლის ცხოვრების”  დიდ 
მნიშვნელობას აღიარებდნენ, ხოლო ქართველი ისტორიკოსები (დ. ბაქრაძე64, მ. 
ჯანაშვილი65. და სხვ.) ფართოდ იყენებდნენ მას საქართველოს ძველი 
ისტორიისათვის, კ. პატკანოვი ამ ძეგლს ყურადღების ღირსადაც არ თვლიდა (მსგავს 
სკეპტიკურ დამოკიდებულებას “ქართლის ცხოვრებისადმი” იჩენდა ზოგი სხვაც). კ. 
პატკანოვის აზრით, первая часть истории Грузии составлена не по преданию и известия 
в ней не носят баснословного характера, если под баснословием понимать легенды о 
мифических временах Грузии, а просто вымышлена одним лицом с предвзятою целью». 
«В первом отделе хроники едва ли можно встретить хоть один факт, имеющий 
действительно историческое значение»66. 

ჯერ კიდევ იმ დროს “ქართლის ცხოვრებისადმი” ასეთმა დამოკიდებულებამ 
მკაცრი და სამართლიანი რეაქცია პოვა დ. ბაქრაძისა და სხვ. მხრივ. “მოქცევაჲ 
ქართლისაჲს” მატიანეს აღმოჩენისა და საქართველოს ძველი ისტორიის შესწავლაზე 
ჩატარებული ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ “ქართლის ცხოვრებისადმი” კ. 
პატკანოვის ასეთი დამოკიდებულების უსაფუძვლობა დღეს სავსებით აშკარაა. 

აკად. ივ. ჯავახიშვილი აღნიშნავდა, რომ “წყაროები, რომელიც ლეონტი 
მროველს მოხსენებული აქვს და სარგებლობს, თითქოს ყოველგვარ ისტორიულ 
ღირსებას არიან მოკლებული. ამიტომ მისი თხზულება, როგორც სანდო მასალა 
ქართველი ერის უუძველესი ისტორიისათვის, ახლა თითქმის სრულებით 
გამოუდეგარია”67. მიუხედავად ასეთი ზოგადი განცხადებისა ივ. ჯავახიშვილი 
მთელ რიგ მომენტებს ამ ყურადღების ღირსად თვლიდა. მაგალითად, 
                                                 

64 იხ. დ. ბაქრაძე, ისტორია საქართველოსი, 1889, საკუთრივ “ქართლის ცხოვრების” აგრეთვე 
“მოქცევაჲ ქართლისაჲს” შესახებ, იხ. გვ. 39 –58. 
65 მ. ჯანაშვილი, საქართველოს. ისტორია, ტ. I, 1906. 
66  К. патканов, Ванские надписи и значение их для истории Передней Азии, ЖМНП, часть CCXXX, 
декабрь, 1883г, გვ. 205, 214 –215. 
   67 ივ. ჯავახიშვილი, ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა, 1945, გვ. 183 (1916 წლის გამოცემაში 
გვ. 126). 



“მამასახლისობაზე” აღნიშნულია, რომ იგი “რომელიღაც ძველ საუკეთესო ქართულ 
საისტორიო წყაროებთაგან უნდა იყოს ამოღებული”68, ასევე მემატიანეს “ალბათ 
ქართული წარმართობის შესახებ რაღაც სანდო ცნობები უნდა ჰქონოდა”69. ამას 
გარდა, ივ. ჯავახიშვილის თქმით, დიდი მნიშვნელობა  აქვს ამ თხზულებას 
საქართველოს საისტორიო გეოგრაფიის შესწავლისათვის; მისი აზრით, 
“საქართველოს სხვადასხვა თემისა და სამთავროს საზღვრებისათვის ლეონტი 
მროველს უეჭველია რაღაც ძველი ქართული წყაროები ჰქონია. ეს იმითაც 
მტკიცდება, რომ ზოგან საზღვრების აღნიშვნის დროს მას ისეთი საგეოგრაფიო 
სახელი აქვს ხოლმე მოხსენებული, რომელიც მის დროს აღარ არსებობდა და 
მკითხველებისათვის გაუგებარი იყო, მაგრამ იგი იძულებული იყო იქვე ამ 
სახელების განმარტება დაერთო”70. 

აკად. კ. კეკელიძის აზრით, “ლეონტი ჩვენ გვევლინება, როგორც პოეტი – 
ისტორიკოსი, ისტორიული ღირებულება მისი შრომისა ფრიად უმნიშვნელოა, ის 
უფრო საყურადღებოა როგორც ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელსაც დაუცავს 
ჩვენთვის უძველესი ნიმუშები ხალხური ეპოსისა და ნაწყვეტები ძველად ნათარგმნი 
თხზულებებისა და რომელიც გვისურათებს იმდროინდელ მოწინავე წრეთა 
გონებრივ ინტერესებსა და სულისკვეთებას. ის ჩვენ საბუთს გვაძლევს, დასაწყისი 
ქართული საერო მწერლობისა მეთერთმეტე-მეთორმეტე საუკუნიდან 
გადმოვიტანოთ მერვე-მეცხრე საუკუნეში, როდესაც დაუწერიათ ნახევრად 
ისტორიული, ნახევრად პოეტური მატიანე და უთარგმნიათ ფსევდოკალისთენის 
“ალექსანდრია”71. 

აკად. კეკელიძეს ჩატარებული აქვს განსაკუთრებით დიდმნიშვნელოვანი 
სამუშაო “ქართლის ცხოვრების”უძველესი ნაწილების შესწავლის, კერძოდ, მათი 
წყაროების დადგენის მიმართულებით, ეს მუშაობა ძვირფასი წვლილია ძველი 
საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობის დარგში. 

ზემოთქმულიდან ჩანს, რომ აკად. კ. კეკელიძესა და აკად. ივ. ჯავახიშვილს 
კარგად აქვთ შენიშნული საქართველოს ძველი ისტორიის შესასწავლად “ქართლის 
ცხოვრების” საწყისი ნაწილის მნიშვნელობის ორი ძირითადი მომენტი: 1. მასში 
დაცულია ძველი ხალხური ეპოსის ზოგიერთი ანარეკლი (კ. კეკელიძე) და 2. მისი 
მნიშვნელობა ძველი საქართველოს საისტორიო გეოგრაფიის შესასწავლად. ჩვენი 
აზრით, ზემოთქმულის საფუძველზე უნდა დავუმატოთ, რომ რამდენადაც ირკვევა, 
“ქართლის ცხოვრების” შემდგენლები სარგებლობდნენ “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” 
უფრო უკეთესი ხელნაწერებით (ვარიანტებით), ვიდრე ამ ძეგლის ჩვენამდე 
მოღწეული ხელნაწერებია, ამით “ქართლის ცხოვრება” მნიშვნელობას იხვეჭს 
“მოქცევაჲს” ჩვენამდე მოუღწეველი ან დამახინჯებული ადგილების აღდგენის 
თვალსაზრისითაც. ირკვევა რა ამ გზით, რომ “ქართლის ცხოვრების” ზოგი ცნობა 
“მოქცევაჲ ქართლისაჲდან”, ძველი ქართული წერილობითი საისტორიო 
ტრადიციის ამ უძვირფასესი ძეგლიდან, მოდის, ამ ცნობებს მეტი მნიშვნელობა 
ენიჭება. 

ძველი ქართული საისტორიო კრებულების – “მოქცევაჲ ქართლისაჲსა” და 
“ქართლის ცხოვრების” შემდგომი შესწავლა, ეჭვს გარეშეა, კიდევ მრავალ 
                                                 

  68 იქვე, გვ. 181. 
69 იქვე, გვ. 182. 
70 ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 183. 
71 კ.კეკელიძე,ლეონტი მროველის ისტორიული წყაროები, თბ., უნივერსიტეტის მოამბე, III, 1923, გვ. 
56. 



საყურადღებო ფაქტს გამოავლენს და საგრძნობლად გაამდიდრებს ჩვენ ცოდნას 
ძველი საქართველოს შესახებ. აკად. გ. წერეთელმა აღნიშნა, რომ “ქართლის 
ცხოვრების” ზოგი ცნობა ქართლის უძველესი წარსულის შესახებ გამართლებას 
პოულობს მცხეთაში აღმოჩენილი ახალი ეპიგრაფიკული ძეგლების შუქზე. ამასთან 
დაკავშირებით მან დასვა საკითხი ამ ძეგლისადმი (როგორც ძველი საქართველოს 
ისტრიის წყაროსადმი) სკეპტიკური დამოკიდებულების გადასინჯვის შესახებ. რა 
თქმა უნდა, ეს ძეგლი დიდ ყურადღებას იმსახურებს საქართველოს ძველი 
ისტორიით დაინტერესებულ მკვლევართა მხრივ, მაგრამ შეცდომა იქნება, თუ ჩვენ 
სათანადო წინასწარი მუშაობის გარეშე “ქართლის ცხოვრების” ცნობების თამამად 
გამოყენების გზას დავადგებით. საჭიროა, ჯერ გულდასმით შევისწავლოთ ამ 
ძეგლის აღნაგობისა და ჩამოყალიბების ისტორია, გამოვავლინოთ წყაროები, 
რომელთაც იგი ემყარება, სხვა მასალების ფონზე კრიტიკულად შევაფასოთ მისი 
ცნობები და ამის შემდეგ გამოვიყენოთ იგი საქართველოს უძველესი წარსულის 
სურათის აღსადგენად.  
 

§ 4. საქართველოს უძველესი და ძველი ისტორიის შესწავლა 
 რევოლუციამდელ და საბჭოურ ისტორიოგრაფიაში 

 
საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდით დაინტერესებული იყვნენ ჯერ 

კიდევ XIX საუკუნეში მოღვაწე ისტორიკოსები.40 მაგრამ, ამ ისტორიკოსების 
მეთოდოლოგიური პოზიციების ნაკლოვანებასთან ერთად, იმ დროს საქართველოს 
ისტორიის ძველი პერიოდის სრულფასოვანი მეცნიერული სურათის აღდგენას 
შეუძლებელს ხდიდა მასალების  უაღრესი სიმწირე. არქეოლოგიური მასალა 
თითქმის სრულიად არ იყო გამოვლენილი და სათანადოდ შესწავლილი. იგივე 
ითქმის ენობრივი და ეთნოგრაფიული მასალების შესახებაც. საქართველოსა და 
ქართველი ტომების უძველეს ისტორიაზე მსჯელობისათვის ერთადერთ წყაროს 
წარმოადგენდა  წერილობითი ძეგლების (ბიბლია, ბერძენ–რომაელი ავტორების 
თხზულებები) მწირი ცნობები, აგრეთვე “ ქართლის ცხოვრების” მონათხრობი 
საქართველოს უძველესი წარსულის შესახებ, რაც ხშირად ლეგენდარულ ელფერს 
ატარებს. მაგრამ, უკვე XIXს. ისტორიკოსები გრძნობდნენ ამ წყაროების უკმარობას და 
ცდილობდნენ ქართველთა უძველესი ისტორიისათვის გამოეყენებინათ აგრეთვე 
ლინგვისტური, არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული დაკვირვებები. ეს ჩანს, 
მაგალითად, XIXს. ყველაზე გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსის დიმიტრი 
ბაქრაძის (1826 – 1890) ნაშრომებში41, რომლებიც გამოირჩევა იმ დროისათვის მაღალი 
მეცნიერული დონით, რუსული და დასავლეთევროპული საისტორიო მეცნიერების 
მონაპოვრის ღრმა ცოდნითა და გამოყენებით. დ. ბაქრაძე კარგად გრძნობდა 
საქართველოს ძველი ისტორიის შესასწავლად არქეოლოგიური მასალის  
                                                 
40 იხ. არჩ. ბარამიძე, პირველყოფილი თემური წყობილებისა და მონათმფლობელური ხანის 
საქართველოს ისტორიის საკითხები XIX ს. პირველი ნახევრის ქართულ ისტორიოგრაფიაში, “მაცნე”, 
1966, №2; მისივე, საქართველოს ძველი ისტორიის ზოგიერთი საკითხის შესახებ მე –19 საუკუნის 
მეორე ნახევრის ქართულ ისტორიოგრაფიაში, “ბათუმის სამეცნიერო – კვლევითი ინსტიტუტის 
შრომები”, ტ. III, 1964; მისივე, კოლხეთის ისტორიული გეოგრაფიის საკითხები XIX ს. პირველი 
ნახევრის ქართულ ისტორიოგრაფიაში, “საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ 
მეცნიერებათა განყოფილების მოამბე”, 1963, № 5 და სხვ. 
41 იხ.მ. დუმბაძე,ისტორიკოსი დიმიტრი ბაქრაძე, ბათუმი, 1950. 



გამოვლენისა და შესწავლის საჭიროებას. იგი ფართოდ იყენებდა კიდეც იმ 
დროისათვის, კერძოდ, 1870–იან წლებში მცხეთის მიდამოებში (სამთავროში) 
დაწყებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებულ მასალებს. ცნობილია, 
აგრეთვე, რომ დ. ბაქრაძე თავისი პრაქტიკული საქმიანობითაც დიდად უწყობდა 
ხელს საქართველოში არქეოლოგიური გათხრების გაშლას. იგი იყო ერთ–ერთი 
დამაარსებელი 1874 წელს შექმნილი “კავკასიის არქეოლოგიის მოყვარულთა” 
საზოგადოებისა, რომელმაც ხელთ აიღო ზრუნვა სამთავროში მიმდინარე 
არქეოლოგიურ გათხრებზე. სწორედ ამ ”საზოგადოების” ინიციატივითა და 
წინადადებით იქნა მოწვეული თბილისში რუსეთის არქეოლოგთა V ყრილობა 1881 
წელს. 

 დ. ბაქრაძის გარდაცვალების შემდეგ საქართველოს არქეოლოგიურ 
შესწავლაზე ზრუნვა იმხანად სამოღვაწეო ასპარეზზე გამოსული ექვთიმე 
თაყაიშვილის ხელში გადავიდა. ექვთიმე თაყაიშვილმა ჩაატარა არქეოლოგიური 
გათხრები საქართველოს ბევრ სხვადასხვა  პუნქტში და გამოავლინა საქართველოს 
უძველესი ისტორიის მრავალი შესანიშნავი ძეგლი. დიდია მისი დამსახურება 
აგრეთვე ზოგიერთი ძველი ქართული საისტორიო წყაროს (“მოქცევაჲ ქართლისაჲს”, 
“ქართლის ცხოვრების”) შესწავლისა და გამოქვეყნების დარგში42. 

 მაგრამ, საერთოდ რევოლუციამდელ ხანაში  საქართველოში ძალზე 
მძიმე პირობები იყო მშობლიური ქვეყნის ისტორიის დარგში  მეცნიერული 
მუშაობის საწარმოებლად. ასეთ პირობებში, XIX–XXსს. მიჯნაზე, ქართველოლოგიის 
და, საერთოდ, კავკასიისმცოდნეობის მძლავრი კერა ჩამოყალიბდა საქართველოს 
გარეთ, პეტერბურგის  უნივერსიტეტში, რომელსაც უკავშირდება აგრეთვე XXს. 
პირველი ნახევრის უდიდესი ქართველი ისტორიკოსის აკადემიკოს ივ. 
ჯავახიშვილის (1876–1940) მოღვაწეობის პირველი პერიოდი. 

 ივ. ჯავახიშვილი კარგად გრძნობდა საქართველოს ისტორიის ფართო 
ისტორიულ ფონზე შესწავლის აუცილებლობას. ქართველი ხალხის მიერ განვილილი 
გზა მრავალმხრივ უკავშირდება სხვა ხალხების ისტორიასა და ამ უკანასკნელის 
ცოდნის გარეშე ვერ გაიგება. ივ. ჯავახიშვილი ადგილობრივი, ქართული წყაროების 
ყოველმხრივ შესწავლასთან ერთად სამართლიანად ანიჭებდა დიდ მნიშვნელობას 
არსებული მრავალრიცხოვანი უცხოური წყაროების საფუძვლიან ცოდნას.  

 ივ. ჯავახიშვილმა საქართველოს ისტორიის მეცნიერული შენობის აგება 
მართებულად მისი საძირკვლის – წყაროთმცოდნეობითი ბაზის გამაგრებით დაიწყო. 
მან, ჯერ ერთი, დიდად გააფართოვა საქართველოს ისტორიის მასალების არე, 
წერილობითი წყაროების გარდა, ფართოდ გაუღო კარი მატერიალურ კულტურას, 
ეთნოგრაფიულ და ფოლკლორულ მონაცემებს, ენას და სხვ.  

 ივ. ჯავახიშვილმა ასევე დიდი შრომა შეალია ქართული მატერიალური 
კულტურის, ისევე როგორც ხელოვნების ზოგიერთი დარგის, შესწავლას. 
მატერიალური კულტურის დარგში ეს ნამუშევარი მნიშვნელოვანწილად მხოლოდ 
მისი სიკვდილის შემდეგ დაისტამბა. 

 ქართველთა წარმომავლობის საკითხით დაინტერესებამ მკვლევარი 
ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნებისა და ნათესაობის რთულ 
პრობლემას შეაჭიდა. 1937წელს გამოქვეყნებული საენათმეცნიერო ნაშრომი “ 
ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა” გაოცებას 
იწვევს იმ ტიტანური შრომით,  რომელიც მკვლევარს ჩაუტარებია საკუთრივ 

                                                 
42 იხ. აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი,  ცხოვრება და მოღვაწეობა (სტატიების კრებული), თბ., 1966. 



საენათმეცნიერო საკითხებზე. ამ ნაშრომმა დიდი გავლენა მოახდინა ქართული 
ენათმეცნიერების შემდგომ განვითარებაზე.  

 ივ. ჯავახიშვილი კარგად გრძნობდა საზოგადოებრივი ცხოვრების 
საფუძვლის – ეკონომიკის შესწავლის დიდ მნიშვნელობას. მისი ნაშრომი 
“საქართველოს ეკონომიური ისტორია” შეიცავს უძვირფასეს მასალას ძველ 
საქართველოში მეურნეობის მთელი რიგი დარგების (კერძოდ, სოფლის მეურნეობის) 
შესასწავლად, ფაქიზ ტერმინოლოგიურ ანალიზს,  გონებამახვილურ დასკვნებს 
ცალკეული სასოფლო–სამეურნეო კულტურების წარმომავლობისა და გავრცელების 
გზების შესახებ. 

 დიდ ყურადღებას უთმობდა მკლევარი ძველი ქართული 
საზოგადოების სოციალური სტრუქტურის, სახელმწიფოებრივი წყობილებისა და 
სხვა ამ რიგის საკითხების დამუშავებას. “ქართული სამართლის ისტორიის” 
ტერმინოლოგიური ანალიზი ძვირფას მასალას იძლევა საქართველოს ძველი 
ისტორიის რიგი უმნიშვნელოვანესი საკითხების შესასწავლადაც. 

 დაბოლოს, აღსანიშნავია ივ. ჯავახიშვილის მრავალტომიანი  
“ქართველი ერის ისტორია”, რომელიც ფაქტიურად წინაფეოდალური და 
თეოდალური საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიას და სხვა მნიშვნელოვან 
საკითხებზე დაწერილ მონოგრაფიულ გამოკვლევებს შეიცავს. ძველი პერიოდისადმი 
მიძღვნილ “ქართველი ერის ისტორიის” პირველ წიგნში წყაროების დეტალური 
ანალიზით გამოირჩევა გამოკვლევა ძველქართულ წარმართულ პანთეონზე და 
საქართველოში ქრისტიანობის შესახებ. 

 ახლებური, მარქსისტულ–ლენინური მეთოდოლოგიის მომარჯვებით 
საქართველოს ძველი ისტორიის კვლევა-ძიება ახალ, უფრო მაღალ საფეხურზე 
აიყვანა აკადემიკოსმა სიმონ ჯანაშიამ (1900 – 1947).43 მისი ყურადღების ცენტრში 
მოექცა საქართველოში პირველყოფილ–თემური  წყობილების რღვევისა და 
კლასობრივი საზოგადოების ჩამოყალიბების, უძველესი კლასობრივი 
საზოგადოებების ხასიათის, საქართველოში ფეოდალურ ურთიერთობათა 
წარმოშობა–გამარჯვების საკითხები.  იბერიის მოსახლეობის სოციალური 
შედგენილობის შესახებ სტრაბონის ცნობილი ცნობის ახლებური ინტერპრეტაციის 
საფუძველზე ს. ჯანაშიამ დამაჯერებლად ცხადყო უკვე ელინისტური ხანის 
ქართლში კლასობრივი საზოგადოებისა და სახელმწიფოს არსებობა და 
მახვილგონივრული ანალიზით დასახა ამ საზოგადოების შემდგომი განვითარების 
გზები.  ამ საყურადღებო საკითხების  შესწავლისას იგი ემყარებოდა მასალების მთელ 
კომპლექსს: ძველი ქართული, სომხური, ბერძნულ –რომაული და ბიზანტიური 
წყაროების ცნობებს, ქართველ მთიელთა შორის  დაცულ პირველყოფილ–თემური 
წყობილების გადმონაშთებს, ენობრივ მონაცემებს. 30–იანი წლების პირველ 
ნახევარში, როდესაც მან ამ რიგის საკითხებს უმთავრესი გამოკვლევები მიუძღვნა, 
საქართველოში ჯერ კიდევ ფართოდ არ იყო გაშლილი არქეოლოგიური კვლევა–
ძიება, რის გამოც არქეოლოგიური მასალა შედარებით მცირედ აქვს გამოყენებული.  
თრიალეთსა და მცხეთაში 30–იანი წლების მეორე ნახევარში წარმოებული 
ბრწყინვალე არქეოლოგიური გათხრების მონაპოვარი, რამდენადაც ამის საშუალებას 
ნაშრომის ხასიათი იძლეოდა, ს. ჯანაშიამ ფართოდ გამოიყენა 40-იანი წლების 
დასაწყისში გამოქვეყნებულ “საქართველოს ისტორიის” სახელმძღვანელოში. ამ 
დროისათვის იგი, საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში გაბატონებული თვალსაზრისის 

                                                 
43 იხ. ს. ჯანაშია, შრომები, ტ. I, (1949), ტ.II (1952), ტ. III (1959). 



გავლენით, ძველი ქართული საზოგადოების მონათმფლობელური ხასიათის აზრს 
დაადგა, რაც, როგორც ჩანს, მეცნიერულად არ იყო გამართლებული44. 

 ს. ჯანაშიას ნაშრომებში დიდი ადგილი  უკავია აგრეთვე ეთნოგენეზის 
საკითხებს. ამ პრობლემის გარშემო ქვემოთ დაწვრილებით გვექნება საუბარი, 
ამიტომაც ახლა სიტყვას  აღარ გავაგრძელებთ. 

 მიმდინარე საუკუნის 30-იან წლებში საქართველოში, ისევე როგორც 
მთელ საბჭოთა კავშირში, ადგილი ჰქონდა საისტორიო კვლევა – ძიების მკვეთრ 
გაძლიერებას. საქართველოში ამავე დროიდან ფართოდ გაიშალა არქეოლოგიური 
გათხრები, რამაც დამატებითი ძვირფასი მასალა მოგვცა იმ ეპოქების 
ისტორიისათვის, რომლის შესახებაც ჩვენ მხოლოდ მწირი წერილობითი წყაროები 
მოგვეპოვება ან, საერთოდ, ისინი არ გაგვაჩნია. 

 დიდი როლი შეასრულეს ამ მხრივ აკად. ბ. კუფტინის ნაშრომებმა და 
მისმა არქეოლოგიურმა გათხრებმა. შუა ბრინჯაოს ხანის თრიალეთის ყორღანული 
კულტურისა და მტკვარ – არაქსის ადრებრინჯაოს  კულტურის აღმოჩენამ და ამ 
კულტურათა ძეგლებისადმი მიძღვნილმა ბრწყინვალე ნაშრომებმა45 მის ავტორს 
მსოფლიო სახელი მოუპოვა. ბ. კუფტინის ნაშრომებში მოიპოვება ძვირფასი მასალა 
ისტორიის სხვა პერიოდების, სხვა არქეოლოგიური კულტურების შესასწავლადაც46. 
დიდი მნიშვნელობისაა ქართული საბჭოთა არქეოლოგიის ერთ- ერთი ფუძემდებლის 
პროფ. გ. ნიორაძის მიერ ჩატარებული მუშაობა საქართველოს ქვის ხანის, აგრეთვე 
გვიანი ბრინჯაოსა და ადრერკინის ხანის ძეგლებზე. გვიანი ბრინჯაოს ხანის 
შესასწავლად აღმოსავლეთ საქართველოში უძვირფასესი მასალა მოგვცა 
(ალექსანდრე კალანდაძის გათხრებმა მცხეთის განაპირას, სამთავროს ძველ 
სამაროვანზე. დიდი მუშაობა აქვს მას ჩატარებული აგრეთვე მცხეთის სხვა 
ძეგლებისა და საქართველოს პალეოლითური და ნეოლითური ძეგლების 
შესასწავლად). მცხეთის ანტიკური ხანის ბრწყინვალე ძეგლების გათხრამ 
(არმაზისხევში,  ბაგინეთში, წიწამურში, სარკინეთსა და სხვ.), რომელიც ივ. 
ჯავახიშვილისა და ს. ჯანაშიას ინიციატივით იქნა წამოწყებული, დიდად გაამდიდრა 
ჩვენი ცოდნა ანტიკური ხანის საქართველოს შესახებ. ამ გათხრების შესახებ ამჟამად 
ჩვენ ხელთ არის აკად. გ. ჩუბინიშვილის რედაქციით გამოქვეყნებული შესანიშნავი 
პუბლიკაცია: “მცხეთა, I, არმაზისხევთან წარმოებული გათხრების შედეგები” 
(ავტორები: ა. აფაქიძე, გ. გობეჯიშვილი, ალ. კალანდაძე, ე. ლომთათიძე). 

 ანტიკური ეპოქის ძეგლებიდან აღსანიშნავია აგრეთვე გათხრები ვანში 
(ნ. ხოშტარია, ო. ლორთქიფანიძე, რ. ფუთურიძე და სხვ. ), ბიჭვინტაში 
(ხელმძღვანელი – ა. აფაქიძე), დაბლაგომში (ნიკ. ბერძენიშვილი, ბ. კუფტინი, ნ. 
ხოშტარია), არქეოლოგიური სამუშაოები უფლისციხეში (დ. ხახუტაიშვილი), 
კლდეეთში (გ. ლომთათიძე), გვიანი ბრინჯაოს ხანის  ძეგლებიდან – გ. 
გობეჯიშვილის გათხრები მთიან რაჭაში, სოფ. ღებში ბრილის სამაროვანზე, კ. 
ფიცხელაურის გათხრები კახეთში, მ. ტრაფშისა და ალ. კალანდაძის გათხრები 
აფხაზეთში და სხვ. ამავე პერიოდის მასალისადმი მიძღვნილი საყურადღებო 
ნაშრომები გამოაქვეყნეს ო. ჯაფარიძემ, ტ. ჩუბინიშვილმა, დ. ქორიძემ, მ. ტრაფშმა და 
                                                 
44 იხ. გ. მელიქიშვილი,  ძველი საქართველოს სოციალ – ეკონომიური წყობილების საკითხი, “ მაცნე”, 
1966, №1. 
45 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети,  I, თბ.,  1941; მისივე, Урартский «колумбарий» у 
подошвы  Арарата и Куро – Аракский энеолит,  “ საქართველოს სახ. მუზეუმის მოამბე”, XIII–B, 1943. 
46 იხ.  ზემოდასახელებული ნაშრომები; აგრეთვე:  Б.А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды,  т. I, 
Тб., 1949; т. II, 1950 და სხვ.  



სხვ. ადრერკინის ხანის ძეგლების შესწავლაზე დიდი მუშაობა აქვს ჩატარებული რ. 
აბრამიშვილს. 

 შუა ბრინჯაოს ხანის თრიალეთური კულტურის ძეგლზე ბ. კუფტინის 
შემდეგ ნაყოფიერი მუშაობა ჩაატარა ო. ჯაფარიძემ, რომელსაც ეკუთვნის 
საყურადღებო გამოკვლევები  აგრეთვე გვიანი ბრინჯაოს ხანის “კოლხური 
კულტურის”, საჩხერული ადრებრინჯაოს, დოლმენური და მტკვარ–არაქსის 
კულტურების შესახებ. მტკვარ-არაქსის კულტურის შესწავლამ ჩვენში უკანასკნელ 
დროს განსაკუთრებით ფართო მასშტაბი მიიღო. აღსანიშნავია, ალ. ჯავახიშვილისა 
და ლ. ღლონტის გათხრები ურბნისში, ტ. ჩუბინიშვილის – ახალციხის ამირანის 
გორაზე და სხვ. სულ უკანასკნელი, 1966 წლის სამუშაოებიდან განსაკუთრებული 
ყურადღება მიიპყრო გ. გობეჯიშვილის მიერ გათხრილმა ბრინჯაოს ხანის 
ორიგინალურმა ყორღანულმა სამარხმა ბედენის გორაზე, თეთრიწყაროს 
მახლობლად. 

 დიდი მნიშვნელობის მოვლენა იყო უკანასკნელ წლებში უძველესი, ძვ. 
წ. V–IV ათასწლეულების  ენეოლითურ სამოსახლოთა გათხრა  არუხლოსთან (ტ. 
ჩუბინიშვილი), შულავერთან (ო. ჯაფარიძე, და ალ. ჯავახიშვილი) და სხვ.  

 ქვის ხანის მრავალი ძეგლი გამოავლინეს და შეისწავლეს, გ.  ნიორაძისა 
და ალ. კალანდაძის გარდა, ნინო ბერძენიშვილმა, ს. ზამიატნინმა, ვ. ლიუბინმა, დ. 
თუშაბრამიშვილმა და გ. გრიგოლიამ (შავიზღვისპირეთის  სადგომები, 
დევისხვრელის, საგვარჯილეს, წონას, კუდაროს, წოფის და სხვ. გამოქვაბულები). 

 უკანასკნელი ათეული წლების მანძილზე საქართველოში ჩატარებული 
საველე–არქეოლოგიური ძიება იმდენად ფართო მასშტაბისაა, რომ ზემოთქმულს ვერ 
ექნება მისი ოდნავ მაინც სრული სახით წარმოდგენის  პრეტენზია.  ასეთი სრული 
სურათის მოცემა აქ ჩვენ  მიზანს არც შეადგენს. ამ ხარვეზს ნაწილობრივ სათანადო 
არქეოლოგიური ეპოქებისადმი და  ანტიკური ხანის კულტურისადმი მიძღვნილი 
ნარკვევები შეავსებს. ამ მუშაობის შედეგების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას 
მოგვაწვდის აგრეთვე  ზოგი სხვა ნაშრომი. 60–იან წლებამდე ჩვენში წარმოებული 
არქეოლოგიური კვლევა–ძიების შედეგები, მაგალითად, შეჯამებულია კოლექტიურ  
ნაშრომში “საქართველოს არქეოლოგია” (ავტორები: ა. აფაქიძე, ნინო ბერძენიშვილი, 
გ. გობეჯიშვილი, ო. ჯაფარიძე, ალ. კალანდაძე, გ. ლომთათიძე, ნ. ხოშტარია), 
რომელიც 1959 წელს გამოქვეყნდა. საყურადღებო ინფორმაციას საქართველოში 
წარმოებული გათხრების შესახებ შეიცავს გ. გობეჯიშვილის ნარკვევი – 
“არქეოლოგიური გათხრები საბჭოთა საქართველოში” (თბილისი, 1952) და სხვ. 
საველე-არქეოლოგიური მუშაობის შედეგებს ეძღვნება ივ. ჯავახიშვილის სახ. 
ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ყოველწლიური 
არქეოლოგიური სესიები. ამ სესიებზე მოსმენილ მოხსენებათა ნაბეჭდ თეზისებში 
(ანოტაციებში) სპეციალისტი დიდძალ ახალ მასალას იპოვის საქართველოს 
ისტორიის უძველესი პერიოდის ისტორიისა და კულტურის შესასწავლად. 

 არქეოლოგიური მასალის დახვავებასთან ერთად, თუმცა არაშესაფერი 
მასშტაბით, მიმდინარეობდა ამ მასალის მეცნიერული გააზრება ამა თუ იმ 
საისტორიო საკითხის გასაშუქებლად, ანდა კიდევ უფრო მეტი, მთელი ეპოქების 
მასშტაბით საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური და კულტურული 
ცხოვრების სურათის აღსადგენად. ასეთ ცდებს შეიცავს ზემოდასახელებული 
კოლექტიური ნაშრომი – “საქართველოს არქეოლოგია”, ცალკეული არქეოლოგიური 
გათხრებისა თუ არქეოლოგიური კომპლექსებისადმი მიძღვნილი ბევრი ნაშრომი. 
წინაგვაროვნული საზოგადოებისადმი მიძღვნილი საინტერესო ნარკვევი გამოაქვეყნა 



ალ. კალანდაძემ47, სპილენძ-ბრინჯაოს მეტალურგიის ადრეულ ეტაპებზე 
საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური ცხოვრების მკაფიო სურათი 
დაგვიხატა არქეოლოგიური მასალის საფუძველზე ო. ჯაფარიძემ48 და ა. შ. 
არქეოლოგიური მასალის საფუძველზე საყურადღებო საისტორიო საკითხები აქვთ 
დასმული და გარჩეული თავიანთ ნაშრომებში ა. აფაქიძეს, ნ. ხოშტარიას, ო. 
ლორთქიფანიძეს, მ. ინაძეს, დ. ხახუტაიშვილს, ი. გაგოშიძეს, გ. ცქიტიშვილს და ბევრ 
სხვა მკვლევარს. 

 უკანასკნელი ათეული წლების მანძილზე დიდად დაწინაურდა აგრეთვე 
საქართველოს ძველი ისტორიის წყაროთა მეორე უმთავრესი ნაკადის – წერილობითი 
წყაროების შესწავლა. ზემოთ უკვე იყო იმის შესახებ საუბარი, თუ რა დიდი 
მნიშვნელობა ჰქონდა ქართლის (იბერიის) სამეფოს უძველესი დედაქალაქის, 
მცხეთის რაიონში წარმოებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ახალი 
ბერძნული და არამეული წარწერების აღმოჩენასა და მათ ამოკითხვას.  ამ მხრივ 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა აკად. გ. წერეთლის ნაშრომებმა. 
აღსანიშნავია პროფ. ს. ყაუხჩიშვილისა და პროფ. თ. ყაუხჩიშვილის მუშაობა 
ბერძნულ ეპიგრაფიკულ ძეგლებზე, აგრთვე მათ მიერ საქართველოს შესახებ 
ბერძნულენოვანი წყაროების გამოვლენა-გამოქვეყნება. საქართველოს შესახებ 
ბერძენ-რომაელი ავტორების ცნობები გამოაქვეყნეს აგრეთვე ნ. ლომოურმა, ალ. 
გამყრელიძემ, ნ. კეჭეღმაძემ, აკ. ურუშაძემ, თ. მიქელაძემ. ყურადღების ცენტრში იყო 
საქართველოს და ქართველი ტომების შესახებ ძველაღმოსავლური (ხეთური, 
ასურული, ურარტული) წყაროების გამოქვეყნება და შესწავლა (გ. მელიქიშვილი), 
აგრეთვე ძველი სომხური წყაროების შესწავლა, რომელნიც აგრეთვე დიდძალ 
საყურადღებო მასალას შეიცავენ საქართველოს ძველი ისტორიის ამა თუ იმ 
საკითხის გასაშუქებლად (ილ. აბულაძის, ლ. ჯანაშიას და სხვ. შრომები). 

 წყაროთმცოდნეობითი ბაზისა და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის 
მასშტაბის ასეთმა გაფართოებამ შესაძლებელი გახადა საქართველოს ძველი 
ისტორიის ძირითადი პრობლემების (სოციალურ-ეკონომიური განვითარება, 
ეთნოგენეზი) ახლებური გააზრება, საქართველოს ტერიტორიაზე უძველესი 
დროიდან მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიური, პოლიტიკური, ეთნიკური 
განვითარების პროცესის, მატრიალური და სულიერი კულტურის განვითარების 
პროცესების მეცნიერული სურათის მოხაზვა. წინამდებარე წიგნი ამისი მოწმობა 
უნდა იყოს49. 

                                                 
47 ალ. კალანდაძე, საქართველოს ტერიტორიაზე წინაგვაროვნული საზოგადოების ჩამოყალიბების 
ისტორიისათვის, “ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტის შრომები”, ტ. II, 1950. 

48  ო. ჯაფარიძე, ქართველი ტომების ისტორიისათვის სპილენძ-ბრინჯაოს კულტურის ადრეულ 
სტადიაზე, თბ., 1961. 

49 აქ ჩვენ აღარ შევუდგებით საქართველოს ძველი ისტორიის ცალკეული პრობლემების დამუშავების 
ისტორიოგრაფიულ მიმოხილვას, რადგანაც ეს მნიშვნელოვანწილად წიგნის სხვა ადგილებში გვაქვს 
მოცემული. ეთნოგენეზის პრობლემაზე ამ ასპექტში ლაპარაკი იქნება ქვემოთ, ქართველთა 
წარმომავლობის საკითხთან დაკავშირებით; საქართველოს ძველი ისტორიისათვის ქართული 
წერილობითი წყაროების მნიშვნელობის პრობლემაზე ზემოთ გვქონდა საუბარი. ანტიკური ხანის 
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური წყობილების საკითხის ისტორიოგრაფიისათვის იხ. გ. 
მელიქიშვილი, ძველი საქართველოს სოციალ-ეკონომიური წყობილების საკითხი, “მაცნე”, 1966, № 1. 
საჭიროდ ვთვლით აღვნიშნოთ, რომ ამ ნაშრომს და უფრო ადრე გამოქვეყნებულ ორ სხვა ნაშრომს (იხ. 
Г. А. Меликишвили, К истрии древней Грузии Тб., 1959 და გ. მელიქიშვილი, საქართველოს, კავკასიისა 
და მახლობელი აღმოსავლეთის უძველესი მოსახლეობის საკითხისათვის,, თბ., 1965) ემყარება 
(ხშირად იმეორებს) წინამდებარე წიგნში ჩვენი ავტორობით შესული ტექსტი.  



თავი პირველი 
ქვის ხანა საქართველოში 

 
 

§1. ქვედა პალეოლითი 
 

 
ზემოთ (იხ. შესავალი §1) ჩვენ დავახასიათეთ ის 

ფიზიკურ–გეოგრაფიული გარემო, რომელშიც უხდება 
ცხოვრება და არსებობისათვის ბრძოლა, ბუნების 
ძალთა დამორჩილება და უკეთესი მერმისის შენება 
დღევანდელ ადამიანს საქართველოს რესპუბლიკის 
მიწა–წყალზე. არსებობს ყოველგვარი საფუძველი 
ვამტკიცოთ, რომ აღნიშნული გარემო არსებითად არ 
შეცვლილა თანამედროვე გეოლოგიურ ეპოქაში, 
ჰოლოცენში, ე. ი. უკანასკნელი ათი ათასი წლის 
მანძილზე, თვით იმ მომენტიდან, როდესაც ადამიანმა 
ახალი ქვის ხანის პირობებში დაიწყო ცხოვრება.  

 სულ სხვა საკითხია ბუნებრივი გარემოს ვითარება ძველი ქვის ხანაში, ანუ, 
როგორც გეოლოგები უწოდებენ, ძველ მეოთხეულში. იმისათვის, რათა  სწორად 
იქნეს გაგებული შორეულ წინაპართა ისტორიული განვითარების გზა, საჭიროა 
გათვალისწინდეს ის წინამძღვრები, რომელთაც აღნიშნული გარემოს ცვალებადი 
ხასიათი და მიმართულება განაპირობებს.  

 დღეისათვის საყოველთაოდ მიღებულია დედამიწის ისტორიის დაყოფა ოთხ 
ერად.  ესენია, არქეული, პალეოზოური, მეზოზოური და კაინოზოური ანუ 
ნეოზოური. არქეული ერა მილიარდ–ნახევარ წელს გრძელდებოდა. სიცოცხლის 
ჩასახვას დედამიწაზე მეცნიერება ამ ერის მხოლოდ მეორე ნახევრიდან ანგარიშობს 
და ამისდა შესაბამისად ამ ხანას პროტეროზოურ (ადრეული სიცოცხლის) ერას 
უწოდებს. პირველად ჩნდება წყალმცენარეები, შემდეგ – უმარტივესი, 
ერთუჯრედიანი არსებანი, ღრუნაწლავიანები, მოლუსკები, მრგვალპირიანები 
(ჭიები) და სხვ. პალეოზოური ანუ ძველი სიცოცხლის (პირველეული) ერა შეიცავს 
კემბრიულ, სილურულ, დევონურ, კარბონულ და პერმულ პერიოდებს. იგი 
გრძელდებოდა 335 მილიონ წელს და აღინიშნა თევზების, ამფიბიების, 
ქვეწარმავალთა და ხმელეთის სპოროვანი მცენარეების გამოჩენით. მეზოზოური ანუ 
შუა სიცოცხლის (მეორეული) ერა შეიცავს  ტრიასულ, იურულ და ცარცულ 
პერიოდებს, გრძელდებოდა 125 მილიონ წელს და გამოირჩევა ვეებერთელა  
ქვეწარმავლების ბატონობით. პირველად ჩნდებიან ფრინველები და მაწოვრები,  მათ 
შორის ჩანთოსნების წინაპრები. ნეოზოური (ახალი სიცოცხლის) ერა იყოფა  
მესამეულ და მეოთხეულ  პერიოდებად.  



 მესამეული პერიოდი თავის მხრივ იყოფა ხუთ ეპოქად: პალეოცენი, ეოცენი, 
ოლიგოცენი, მიოცენი და პლიოცენი. ამთგან პირველ სამ ეპოქას ერთად აღებულს 
უწოდებენ  პალეოგენს, ხოლო უკანასკნელ ორს – ნეოგენს და პერიოდის 
ხანგრძლივობას 59–60 მილიონი წლით განსაზღვრავენ.  

 მეოთხეული პერიოდი იყოფა პლეისტოცენად და ჰოლოცენად. პლეისტოცენი 
ანუ ძველი მეოთხეული შეიცავს ქვედა, შუა და ზედა პლეისტოცენს, ითვლის 1 
მილიონ წელს.50 ყველა გეოლოგიური ეპოქისაგან იგი გამოირჩევა იმით, რომ ამ 
დროს წარმოიშვა ადამიანი, ჩამოყალიბდა ადამიანთა საზოგადოება. მასზე მოდის 
მთელი ძველი ქვის ხანა ანუ პალეოლითი.51 

                                                

 ჰოლოცენმა ანუ თანამედროვე გეოლოგიურმა ეპოქამ პლეისტოცენი ამ ათი 
ათასი წლის წინ შეცვალა. იმის გამო, რომ მეოთხეული პერიოდის მთავარ შინაარსს 
ადამიანი და მისი საზოგადოება შეადგენს, სახელწოდება “მეოთხეული” თითქოს 
მოძველდა, რის სანაცვლოდ სპეციალისტები ხშირად ანთროპოზოურს, 
ანთროპოგენურ ხანას ან მარტივად ანთროპოგენს გვთავაზობენ. თუმცა ისიც უნდა 
აღინიშნოს, რომ ეს მომენტი (ადამიანის წარმოშობა)  გეოლოგიური თვალსაზრისით 
გაცილებით უფრო ნაკლებმნიშვნელოვანია, ვიდრე მეოთხეულისათვის 
დამახასიათებელი დიდი გაყინვარებანი.52  

როგორც ვხედავთ, სამივე ერის ხანგრძლივობა 520 მილიონ წელიწადს უდრის. 
ამდენსავე წელიწადს კი არქეული ერის მხოლოდ პროტეროზოული ნაწილი 
ითვლის. ხოლო არქეული ერის უძველესი ნაწილი,  როდესაც  დედამიწის ზურგზე 
არავითარი სიცოცხლე არ არსებობდა, გეოლოგების გამოანგარიშებით, თუ მეტს არა, 
1 მილიარდ წელიწადს მაინც გრძელდებოდა. ასე რომ, “მარტო გეოლოგიური დრო 

 
50 სპეციალისტები კარგა ხანია აყენებენ საკითხს მეოთხეული სისტემის  მოცულობის გაზრდის 
შესახებ მისი ქვედა საზღვრის მესამეულში (პლიოცენში) გადაწევის გზით. ამ ოპერაციის მომხრეებს 
მიაჩნიათ, რომ ვილაფრანკული საუკუნე მთლიანად მეოთხეულში უნდა შემოვიდეს და მაშასადამე, ამ 
პორიოდის უძველესი საფეხური (ეოპლეისტოცენი) ხსენებული საუკუნით დაიწყოს (Громов В. И. 
Краснов И. И., Никифорова К. В., Шанцер Е. В. Состояние вопроса о нижней границе и стратиграфическом 
подразделении антропогеновой (четвертичной) системы, в кн. «Вопросы геологии антропогена,» М., 1961). 
თითქოს ამის დამადასტურებელი უნდა იყოს პროფ. ლ. ლიკისა და მის თანამშრომელთა მიერ 
ზინჯანთროპისა და Homo habilis ნაშთების აღმოჩენა ტანგანიკაში (აღმოს. აფრიკა),  ოლდუვაის 
ხეობაში, სერენგეთის ზეგანზე ნგორონგოროს ვულკანური კრატერის მახლობლად, სადაც აღნიშნულ 
ნაშთებს შორის ყველაზე უძველესი ( Homo habilis –ის ძვლები და  ქვარგვალებზე გამოჩორკნილი 
უხეში საჩეხი იარაღები – ჩოპერები) სწორედ ვილაფრანკულ ნალექებში იყო აღმოჩენილი (Leakey L. S. 
B.,  Leakey M. D., Recent discoveries of fossil Hominids in  Tanganjika:  at Olduvai and near lake Natron,  
Nature,1964, v 202,   № 4927; განსაკ.  იხ. Leakey  L. S. B. Tobias P.  K.  Napier  J.  R. A new species of the 
genus  Homo from Olduvai Gorge,  Nature, 1964, v202, № 4927, 4. Иванова И. К., Геологический возраст 
ископаемого  человека,  М., 1965, გვ. 15 –23).საბოლოოდ ანთროპოლოგთა  და არქეოლოგთა 
უმრავლესობა იქითკენ იხრება, რომ Homo habilis- ის პროგრესული ფორმა ცნონ ავსტრალოპითეკებისა 
და პითეკანთროპების დამაკავშირებელ რგოლად, ხოლო მის მახლობლად აღმოჩენილი ჩოპერების 
კულტურა (ოლდოვაის ქვარგვალების კულტურა) ამ უძველესი ჰომინიდის შემოქმედებად ჩათვალონ. 
რაც შეეხება ავსტრალპითეკისნაირთა  წარმომადგენელს –ზინჯანთროპს- როგორც ჩანს,იგი ვეღარ 
განვითარდა და  Homo habilis–ისთვის მხოლოდ ნადირობის ობიექტს წარმოადგენდა.  

ხოლო რამდენადაც  კალიუმ-არგონული ანალიზის მეთოდის მრავალგზის გამოყენებამ 
იარაღის მაკეთებელი პირველი  ჰომინიდის Homo habilis –ისა და მისი ჩოპერების ხნოვანება 1 750 000 
– 1 890 000 წლით განსაზღვრა, ცხადია, ანთროპოგენის ხანგრძლივობაც, თუ მეტით არა, 2 მილიონი 
წლით მაინც უნდა განისაზღვროს. 
51  ცნობები დედამიწის ისტორიის შესახებ უმეტესწილად ამოღებული გვაქვს ალ. ჯანელიძის 
წიგნიდან – “ისტორიული გეოლოგიის მოკლე კურსი”, თბ., 1963.  
52  იქვე, გვ. 370. 



2000 მილიონ წელიწადს აღემატება. თუ მიწის მთელ ასაკს ავიღებთ 3000–5000 
მილიონი წელიწადი მაინც უნდა ვივარაუდოთ”53. რა დიდი დროა 5 მილიარდი 
წელიწადი იმისთან  შედარებით, რაც ადამიანი გამოჩნდა ბუნებაში (ნახევარი ან სულ 
დიდი ორი მილიონი წლის წინათ) და თავისი ასაკის ასეთი სიმცირის მიუხედავად,  
რაოდენ დიდია მისი გონებრივი ძალების მიღწევა არაორგანული და ორგანული 
ბუნების დაუფლების გზაზე! 

ვინაიდან მესამეულ პერიოდს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ადამიანთა საარსებო  
ფიზიკურ–გეოგრაფიული პირობების წარმოქმნისათვის, მასზე რამდენადმე 
დაწვრილებით შევჩერდეთ. 

მესამეულის მანძილზე ხდება უაღრესად დიდი დიაპაზონის ტექტონიკური 
მოძრაობანი დედამიწის ქერქის განვითარების ისტორიაში. მათგან ყველაზე 
მნიშვნელოვანი იყო ოროგენეტური (მთების წარმომშობი) პროცესი, რომელიც თუმცა 
გაცილებით ადრე დაიწყო, მაგრამ განვითარების უმაღლეს წერტილს მესამეულში 
მიაღწია. მთათა აზევების ეს გრანდიოზული პროცესი, რომელმაც ნეოგენის 
დასაწყისიდან ალპურ ოროგენეზში იჩინა თავი,  ერთიანად მოედო ატლანტიკისა და 
წყნარ ოკეანეთა შორის გადაჭიმულ ევრაზიის თვალუწვდენ მატერიკებს 
(გიბრალტარიდან ინდოჩინეთამდე) და წარმოქმნა ვეებერთელა მთიანი მასივების 
ჯაჭვი: ალპები-კარპატები–ყირიმის მთები - კავკასიის მთაგრეხილი– პამირისა და 
ჰიმალაის მასივები.  

აღნიშნული პროცესის შედეგად ჩამოყალიბდა დღეისათვის ცნობილი 
უმთავრესი გეომორფოლოგიური ერთეულები: მთები, ბორცვები, ველ-მინდვრები; 
ღრმად ჩაიჭრა, განვითარდა და გართულდა ჰიდროგრაფიული ქსელი; ჩამოყალიბდა 
გეოგრაფიული ზონები: ნოტიო, ცხელი ჰავა თბილზომიერით შეიცვალა. ერთი 
სიტყვით, პლიოცენის გასულისათვის დედამიწის იერსახე თანამედროვეს 
მიუახლოვდა.  

მაგრამ მესამეული პერიოდი კიდევ უფრო საინტერესოა ცოცხალი ბუნების 
განვითარების თვალსაზრისით. თანამედროვე პალეობიოლოგიურ მეცნიერებათა 
სწრაფმა განვითარებამ შესაძლებელი გახადა კიდევ უფრო სრულყოფილად 
შემოწმებულიყო ორგანული სამყაროს ევოლუციის კანონზომიერებანი სწორედ 
მესამეული გეოლოგიური პერიოდის ისტორიის მაგალითზე. ამჟამად აღიარებულია, 
რომ ხმელეთის “მცენარეთა ევოლუციის მთავარი ეტაპები რამდენადმე უფრო ადრე 
მთავრდება, ვიდრე  ხერხემლიანთა ევოლუციის შესაბამისი მთავარი ეტაპები.”54 ეს 
ბუნებრივიცაა ვინაიდან, როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, “ხმელეთის 
ხერხემლიანთა ევოლუცია საგრძნობლად არის დამოკიდებული მცენარეთა 
ევოლუციაზე, რადგან ბოლოს და ბოლოს მათთვის მცენარეები მასაზრდოებელ 
წყაროს წარმოადგენენ”55  

სწორედ მესამეულ პერიოდს უკავშირდება უმაღლეს მაწოვართა ანუ 
პლაცენტიანთა (მომყოლის მქონეთა) ქვეკლასის ბატონობა ორგანულ სამყაროში. ამ 
ქვეკლასს ეკუთვნიან როგორც ოლიგოცენიდან ცნობილი ნამარხი მაიმუნები, ასევე 
ადამიანის მსგავსი იმ მაიმუნების ოჯახიც, რომელთაგან მხოლოდ ზოგი ცხოვრობს 

                                                 
53  იქვე, გვ. 35. 
54 ლ.  დავითაშვილი, პალეონტოლოგია, თბ., 1938, გვ. 455. 
55 ლ. დავითაშვილი, პალეონტოლოგია, თბ., 1938, გვ. 455. 



ხეზე, უმრავლესობა კი მიწაზეა ჩამოსული.  ამათი უძველესი ნაშთები  უკვე 
მიოცენურ ნალექებშია დადასტურებული.56 

გარკვეული კანონზომიერებანი შეიძლება შეინიშნოს მესამეული პერიოდის 
მცენარეული საფარის განვითარების ისტორიაშიც. როგორც სპეციალისტები 
ამტკიცებენ, საბჭოთა კავშირის ევროპული ნაწილის ფლორის თანამედროვე 
მდგომარეობა კანონზომიერი შედეგია მისი  ადგილობრივი ისტორიული 
განვითარებისა ოლიგოცენ–მიოცენიდან მაინც. მიუხედავად ღრმათვისობრივი 
სხვაობისა, რაც თანამედროვე და მესამეულ მცენარეულობას შორის არსებობს, 
მთელი ევროპის დღევანდელი ფლორა ინარჩუნებს გარკვეულ მემკვიდრეობით 
დამოკიდებულებას მესამეული პერიოდის ფლორისაგან.57 

საბჭოთა კავშირის ისევე როგორც მთელი ევროპის მცენარეულობის 
განვითარების პროცესი მიოცენიდან მოკიდებული მიმდინაოეობდა დედამიწის 
ჩრდილოეთი ნახევარსფეროს ზომიერი ჰავის ზონალურ-რეგიონალური სისტემის 
მინაცვლეობისდა შესაბამისად.  აღნიშნული სისტემების მონაცვლეობა კი როგორც 
ჩრდილოეთში, ასევე სამხრეთში  უმთავრესად დამოკიდებული იყო ხმელეთისა და 
ზღვის ურთიერთდამოკიდებულებაზე, რაც თავის მხრივ ჰავის ზონალობის მეტ–
ნაკლებ გადანაცვლებას იწვევდა. უკანასკნელი გამოკვლევების თანახმად, 
მეოთხეულში მესამეულის გასულის ფლორის კატასტროფული გაქრობის შესახებ 
არსებული ვარაუდი სრულიად არ დასტურდება უკიდურესი  ჩრდილოეთის 
მიმართაც კი.  მით უმეტეს უადგილოა ეს საბჭოთა ქვეყნის სამხრეთი 
რაიონებისათვის,  სადაც საკმაოდ ბევრი თერმოფილური (სითბოს მოყვარული) 
ავტოხთონური ელემენტები  გვხვდება.58 

მცენარეთა ფორმების ევოლუციის საერთო მიმართულება ძველი მესამეულიდან 
ახალი მესამეულისაკენ კი ისეთია, რომ ფლორა თანდათან კარგავს მეზოფილურს, 
მაგრამ იძენს ქსეროფილურ ხასიათს. ჩვენც სრული უფლება გვაქვს, რომ 
სპეციალისტების მიერ ევრაზიის  ზომიერი სარტყელისათვის გაკვლეული ეს 
კანონზომიერება კავკასიაზედაც გავავრცელოთ. 

რამდენადაც მცენარეული საფარის ევოლუცია, როგორც ზემოთ იყო ნათქვამი, 
უპირველესი პირობა იყო ცხოველთა  სამყაროს  არსებობისა და განვითარებისათვის, 
ცხადია, პალეობიოლოგები განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაპყრობენ ჰავის 
ცვლილებას, რასაც ცხოველთა ევოლუციისათვის ხელსაყრელ პირობათა შექმნა 
მოსდევს. ცხოველთა სამყაროს, განსაკუთრებით მაწოვართა, განვითარებისათვის ამ 
პერიოდში უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმ კლიმატურ ცვლილებებს 
(არიდიზაციას, აცივებას), რომელთაც ხელი შეუწყვეს ბალახოვანი მცენარეულობის 
განვითარებას.59 ამ გარემოებამ, ბევრ სხვა პირობასთან ერთად, დიდი როლი 
შეასრულა სავანური, ნახევრად უდაბური, ტყიან–ველიანი და სტეპური ლადშაფტის 
პირობებში ჰიპარიონული ფაუნის, ცხენისნაირთა, წყვილჩლიქოსანთა,  კერძოდ, 
მცოხნელთა სწრაფ განვითარებაში. ეს კი თავის მხრივ ერთი არსებითი პირობა იყო 
უმაღლესი პრიმატების, ჰომინიდებისა და საბოლოოდ ადამიანებისათვის 
ხელსაყრელ ფიზიკურ–გეოგრაფიულ პირობათა ჯაჭვში.  

                                                 
56 იქვე,  გვ. 458. 
57 М. В. Клоков, Основные этапы  развития  равнинной флоры европейской части СССР, Материалы по 
истории  флоры и  растителъности СССР IV, М.-Л., 1963, გვ.  402. 
58 იქვე, გვ. 403. 
59 Л. Габуния,  К истории Гиппарионов,  М., 1959, გვ. 332. 



ანალოგიური სურათი ისახება სამხრეთ საქართველოსთვისაც აქაური 
ქვედაპლეისტოცენური დროის ძუძუმწოვართა ფაუნის განხილვის დროს.60 

ერთი სიტყვით, ყველა საფუძველი არსებობს ვამტკიცოთ, რომ მესამეულის 
გასულისათვის ჩვენი ქვეყნის მიწა–წყალი, განსაკუთრებით მისი აღმოსავლეთი 
ნაწილი, უკვე გამეჩხერებული ტყის საფარითა და სავანური ტიპის ლანდშაფტით, 
წარმოადგენდა ხელსაყრელ რაიონს, სადაც უმაღლესი პრიმატების გაადამიანების 
პროცესი უკვე საკმაოდ შორს იყო წასული. ამის საბუთია ანთროპოიდული არსების 
ქვედა ყბის ფრაგმენტის პოვნა დავით გარეჯის უდაბნოს ზედასარმატულ 
ნალექებში.61 ეს უაღრესად საინტერესო პალეონტოლოგიური აღმოჩენა სპეციალურ 
ლიტერატურაში ჯეროვნად იყო შეფასებული62, რაც გაზიარებული და ფართოდ 
აღიარებულია არქეოლოგების მიერაც63. მაგრამ თვით ადამიანის საბოლოო 
ჩამოყალიბებამდე ჯერ კიდევ დიდი დრო იყო, რომელიც  მილიონი წლები 
გრძელდებოდა.  

ადამიანის მსგავს მაიმუნთა (დრიოპითეკის, რამაპითეკის, 
ავსტრალოპითეკისნაირთა) ფიზიკური და გონებრივი განვითარებისა და 
ადამიანებად გადაქცევის პროცესში არსებითი  როლი შეასრულა მიწაზე ცხოვრებამ, 
ორ ფეხზე ამართულმა სიარულმა, საკვებად ხორცეულის ფართო გამოყენებამ, 
მეტყველებისა და შრომის  ჩასახვა-განვითარებამ.  შრომა ალბათ დაიწყო ხელს 
მოყოლილი საგნების (ხის, კეტის, ქვისა და სხვ.) მოხმარებით, მათი პირველადი 
დამუშავებით. რაკი ამ არსებამ შეძლო “კაჟი დანად გადაექცია” (ენგელსი), ამით იგი 
უკვე შეუდგა გამიზნულ შრომას. შრომა კი ადამიანის მთელი სიცოცხლის ძირითადი 
პირობაა და მასთან იმდენად, რომ ჩვენ გარკვეული აზრით უნდა ვთქვათ: შრომამ 
შეჰქმნა ადამიანი”64 ამ მომენტიდან დაიდო საზღვარი ადამიანის მსგავს მაიმუნთა 
ჯოგსა და უძველეს ადამიანთა პრიმიტიულ საზოგადოებას შორის. ამ მარტივი 
საზოგადოების გაჩენიდან დღემდე გასულ დროს მეცნიერება 500 000–1 000 000 წლით 
განსაზღვრავს65.  

საზოგადოებრივი განვითარების უძველეს საფეხურში, პირველყოფილ თემურ 
ფორმაციაში,  გამოყოფენ: წინაგვაროვნულ საზოგადოებას და გვაროვნულ 
საზოგადოებას ანუ  გვაროვნულ თემს. წინაგვაროვნული საზოგადოება, მიუხედავად 
მისი სოციალური ბუნების სიმარტივისა, წარმოების, განაწილებისა და მოხმარების 
კოლექტიურ პირინციპზე იყო დაფუძნებული. სწორედ წარმოება იყო ის ახალი 
                                                 
60ა. ვეკუა, ახალქალაქის ქვედაპლეისტოცენური ძუძუმწოვრების  ფაუნა, თბ., 1962. 
61 ნ. ბურჩაკ – აბრამოვიჩი და ე. გაბაშვილი,   უმაღლესი ადამიანისნაირი მაიმუნი აღმოსავლეთ 
საქართველოს ზედა მესამეული ნალექებიდან, “საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე”, 
ტ. VI, №6, 1945, გვ. 451- 464,  
62  М. Ф. Нестурх, Происхождение человека,  М., 1958, გვ. 56-57, 22.30; В.П. Якимов, Ранние стадии 
антропогенеза, в сб.: «Происхождение человека и древнее расселение человечества», Труды Института 
этнографии АН СССР, т. XVI, გვ. 1-83. Г. Ф.  Дебец, Територия СССР и проблема родины человека, КСИЭ 
АН СССР, XVII, 1952, გვ. 3-17. 
63 П. П. Ефименко,  Первобытное общество,  Киев, 1953, გვ. 24 -25; П.И.  Борисковский,  Древнейшее 
прошлое человечества,  М. –Л. ;  А. П.  Окладников,  Возникновение человеческого общества, Ранний  
древнекаменный век (нижний палеолит),  Всемирная история, т. I, გვ. 20.  ალ. კალანდაძე, საქართველოში 
წინაგვაროვნული საზოგადოების ჩამოყალიბების ისტორიისათვის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის 
ინსტიტუტის შრომები,  II. 
64 ფრ. ენგელსი, ბუნების დიალექტიკა, თბ., 1950, გვ. 177.  
65 სამხრეთ –დასავლეთ აზიასა (კერძოდ ისრაელის მიწა – წყალზე) და აღმოსავლეთ აფრიკაში ამ ბოლო 
დროის არქეოლოგიურ და პალეონტოლოგიურ აღმოჩენებთან დაკავშირებით, დროის ეს მონაკვეთი, 
როგორც ზემოთ იყო ნათქვამი, ორ მილიონ წლამდე გაიზარდა.  



თვისობრივი მოვლენა, რითაც ადამიანები არსებითად განსხვავდებიან 
ცხოველთაგან. “... ცხოველები უკეთეს შემთხვევაში აგროვებენ, მაშინ როდესაც 
ადამიანები აწარმოებენ”66. მაგრამ წარმოებისათვის საჭირო იყო საწარმოო 
საშუალებანი, რომელთა შორის პირველი ადგილი, ცხადია, შრომის იარაღებს 
ეჭირათ.  პირველყოფილი ადამიანი იარაღებს ქვის, ხისა და ძვლისაგან ამზადებდა. 
პირველ ხანებში ადამიანი ბუნებაში მზამზარეულად შეხვედრილ ჯოხს ხმარობდა, 
მაგრამ მალე საჭირო გახდა მისი მოჭრა და წამახვილება, რასაც ადამიანმა მიაღწია 
ბუნებრივად წამახვილებული ქვის გამოყენებით. ამგვარად, ქვა თავადაც იყო იარაღი 
და სხვა იარაღის წარმოების საშუალების როლშიც გამოდიოდა. ქვის ასეთი დიდი 
მნიშვნელობის გამო საზოგადოების განვითარების ამ უძველეს და უზარმაზარ 
პერიოდს მეცნიერებმა ქვის ხანა უწოდეს. იგი ორად იყოფა – ძველი ქვის 
(პალეოლითის ) ხანად და ახალი ქვის (ნეოლითის) ხანად. ძველი ქვის ხანას, თავის 
მხრივ, ყოფენ ქვედა ანუ ადრეულ პალეოლითად და ზედა ანუ გვიან პალეოლითად.  

საფრანგეთში ძველი ქვის ხანის განვითარების მიხედვით პალეოლითს უფრო 
წვრილ საფეხურებადაც ყოფენ: შელი, აშელი, მუსტიე, ორინიაკი, სოლუტრე, 
მადლენი, აზილ – ტარდენუა. პირველ სამ ეპოქას ქვედა პალეოლითს მიაკუთვნებენ, 
დანარჩენ ოთხს – კი გვიან პალეოლითს. ზოგი მეცნიერი შელის ეპოქას წინ 
უმძღვარებს  “ეოლითების” (ქვის განთიადის) ეპოქას67. უმრავლესობა ამ ხანას 
წინაშელურს უწოდებს. 

ქვედა პალეოლითი ყველაზე ხანგრძლივი იყო ადამიანის განვითარების 
ისტორიაში და რამდენიმე ასი ათას წელსაც ითვლის. იგი ძირითადად დასრულდა 40 
000 წლის წინ. ამის შემდეგ იწყება გვიანი პალეოლითი, რომელიც ამ 10 000 წლის წინ 
ნეოლითმა შეცვალა. ეს უკანასკნელი კი, თავის მხრივ, შეცვლილ იქნა ენეოლითით 
(ქვა–სპილენძის ხანით), რომელიც ჩვენში ძვ. წ. V–IV ათასწლეულებში არსებობდა. 

ქვედა პალეოლითში ცხოვრობდნენ ცხოველთა სამეფოდან საბოლოოდ 
გამოყოფილი ჰომინიდები ანუ უძველესი და ძველი ადამიანები, რომლებსაც ჯერ 
კიდევ შემორჩენოდათ ზოგიერთი ცხოველური ნიშანი. მათგან პირველ რიგში უნდა 
დასახელდეს Homo habilis – “მარჯვე”, “მოხერხებული” ადამიანი. მისი პირველი 
ნაშთები ათიოდე წლის წინ იყო აღმოჩენილი ოლდუვაის ხეობაში (ტანგანიკა, აღმოს. 
აფრიკა). შემდეგ მოდის პითეკანთროპი (ამართულად მოსიარულე მაიმუნ-ადამიანი), 
რომლის ნაშთები პირველად 1891 წ. კუნძულ იავაზე აღმოაჩინეს; სინანთროპი 
(ჩინელი ადამიანი), რამდენადმე განვითარებული ტიპი, აღმოჩნდა ჯოუ–კოუ–
დიანში (პეკინთან ახლოს) 1927წ.; ჰაიდელბერგელი ადამიანი, აღმოჩენილი 1907წ. 
გერმანიაში; აფრიკანთროპი, ატლანთროპი, ათიოდე წლის წინ აღმოჩენილი 
აფრიკაში, ტუნისში და ნეანდერტალელი, რომლის ძვლები გერმანიაში 1856წ. 
აღმოჩნდა. ფიქრობენ, რომ ეს უკანასკნელი ცხოვრობდა ქვედა პალეოლითის მეორე 
ნახევარში და აგრეთვე გვიან პალეოლითზე გარდამავალ ხანაში. თვით გვიან 
პალეოლითში ჩნდება  დღევანდელი ადამიანის ფიზიკური ტიპი ე. წ. კრომანიონელი 
ადამიანი, სხვაგვარად, “ნამარხი გონიერი ადამიანი”, რომელიც მალე მთელ 
აფრევრაზიას მოედო და დასაბამი მისცა დღემდე არსებულ ყველა რასას.  

წინაშელურ, შელურ და ადრეშელურ ხანაში გავრცელებულ ჰომინიდებს (იავისა 
და ოლდუვაის  პითეკანთროპებს, სინანთროპებს,  ატლანთროპებს, ჰაიდელ 

                                                 
66 კ. მარქსი, ფრ. ენგელსი, რჩეული წერილები; ენგელსი – პ. ლავროვს, 12-17 ნოემბერი 1875, თბ., გვ. 
335.  
67  А. В. Арциховский,  Основы археологии, М., 1954, გვ. 22-23.  



ბერგელსა და სხვ.), არქანთროპებს ე.ი. უძველეს ადამიანებსაც უწოდებენ, გვიან 
აშელსა და მუსტიეს ხანაში  მცხოვრებ ნეანდერტალელსა და მისთ. პალეანთროპებს 
ანუ ძველ ადამიანებს, ხოლო გვიან პალეოლითში გამოჩენილ “გონიერ ნამარხ 
ადამიანებს” ნეოანთროპების, ანუ ახალი ადამიანების სახელითაც მოიხსენიებენ68.  

ქვედაპალეოლითელი ადამიანის ცხოვრება ჯერ კიდევ ბევრად იყო 
დამოკიდებული გარემო პირობებზე. ამ პირობათა შორის, პირველყოვლისა,  უნდა 
დასახელდეს პოლარული ყინვარები,  მათი პერიოდული მოძრაობანი და ამით 
გამოწვეული ცვლილებები ბუნებასა და ადამიანთა ცხოვრებაში.  სპეციალისტები 
აღნიშნავენ ყინვარების გლობალურ ხასიათსა და  მათ ფართო გავრცელებას ძველ 
მეოთხეულში.  ამ ნიშნის მიხედვით, ძველ მეოთხეულს ყინვარეულ პერიოდსაც 
უწოდებენ.  

ყინვარეული მოვლენების განვითარება  შეინიშნებოდა კავკასიონის  
მთიანეთშიც, მაგრამ აქაური გაყინვარება ძლიერი არ ყოფილა, რის გამოც მისი 
გავლენა გარემოზე შესაბამისად სუსტი იყო. თავის დროზე სრპეციალისტების მიერ 
ალპებში შესწავლილი იყო ოთხი ყინვარეული და სამი ყინვარეულთშორისი 
პერიოდი. ესაა: გიუნცი, მინდელი, რისი და ვიურმი, შესაბამისად, გიუნც-მინდელის, 
მინდელ–რისის, და რისვიურმის ყინვარეულთშორისი პერიოდები. ამათგან საბჭოთა 
კავშირში გიუნცის კვალი არ არის დადასტურებული, სხვათა კვალი საკმაოდ ბევრია, 
იგი დასტურდება ჩვენი ქვეყნის მთიანეთშიც, თუმცა მცირე.  

საქართველოს შავი ზღვისპირა ზოლში მინდელის  დროს  უკვე 
ჩამოყალიბებული იყო  100–110მ სიმაღლის ტერასები, რომლებზედაც ბლომად 
ვხვდებით ქვედაპალეოლითურ იარაღებს. ცხოველთაგან აღსანიშნავია: სამხრეთის 
სპილო,69 ბრტყელშუბლა სპილო,  ეტრუსკული მარტორქა, გარეული ცხენი, ბიზონი, 
ელასმოთერიუმი, მღვიმის დათვი,  ანტილოპა და სხვ. მინდელის შემდეგ ისე 
ათბილებულა, რომ ჰავა ქვეტროპიკულს უახლოვდებოდა. მალე ისევ აცივებულა.  

რისის ყინვარეული ხანა ყველაზე ხანგრძლივი და მკაცრი ყოფილა. 
კავკასიონზედაც მძაფრად გაუყინავს. ამ დროის ცხოველებია: მამონტი (ჩვენში მისი 
აღმოჩენის მხოლოდ ერთი შემთხვევა გვაქვს), ბეწვიანი მარტორქა, დიდრქიანი 
ირემი. ბევრია მღვიმის დათვი, აფთარი,  ლომვეფხვა. რისისა და რის-ვიურმის 
ეპოქაში ყალიბდება 60–80 და 32–40მ სიმაღლის ტერასები70, სადაც პალეოლითური 
მონაპოვარი კიდევ უფრო მეტია.  

ვიურმის გაყინვარება უკანასკნელი და თანაც ყველაზე სუსტი იყო. ამ დროის 
კავკასიონის ყინვარეულ ცენტრად იალბუზსა თვლიან.  ჩამოყალიბებულია 25–30 მ 

                                                 
68 ანთროპოგენეზის შესახებ ცნობები ამოკრებილი გვაქვს ნაშრომებიდან:  М. Ф. Нестурх,  
Происхождение человека,  М., 1958; ბუნაკის, დებეცის,  ჩებოკსაროვის, ტროფიმოვას, იაკიმოვის და 
სხვათა წერილებიდან, რომლებიც  მოთავსებულია კრებულში: «Происхождение человека и древнее 
расселение человечества».  Труды  Ин-та этнографии АН СССР, т. XVI,  М.-Л. 1951. იხ. აგრეთვე კრებული 
«У истоков человечества.» М., 1964.  И. К.  Ивонова, геологический возраст ископаемого человека,  М., 
1965. და სხვ. პრობლემის უახლესი გაშუქება იხ. კრებულში: «Ископаемые гоминиды и происхождение 
человека», «Труды Института зтнографии им.  Н. Н.  Миклухо – Маклая АН СССР»,  Новая серия, том. 92. 
69 სამხრეთის სპილო მესამეულის გასულიდან მომდინარეობს.  მსოფლიოში ცნობილი ამ ცხოველის 
რამდენიმე ჩონჩხიდან ერთის  (წითელწყაროში ნაპოვნი სპილოს) აღდგენილი ჩონჩხი გამოფენილია 
საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ეზოში. 
70 შავი და კასპიის ზღვების ტერასული დონეთა მაჩვენებლებისა და მათი კორელაციის შესახებ 
ცნობები ამოკრებილი გვაქვს: Геология СССР, т. Х; Грузинская ССР, частъ I, Геологическое описание,  М., 
1964, гл.III; Стратиграфия, Четвертичная система, განსკ. გვ. 346-351. აგრეთვე  Д.В. Церетели, 
Плейстоценовые отложения  Грузии, Тб., 1966, გვ, 458 – 527. 



სიმაღლის ტერასები, სადაც მოიპოვება უმთავრესად გვიან პალეოლითური 
იარაღები, მაგრამ არის ჩამორეცხილი უფრო ადრეულიც.  განაგრძობენ არსებობას 
მამონტი, დიდრქიანი ირემი,  მღვიმის ცხოველები და სხვ.  

ასეთი ცვალებადი კლიმატური პირობებისდა შესაბამისად ადამიანი ხან 
უმთავრესად ღია ცისქვეშეთით კმაყოფილდებოდა, ხან კი კარსტულ მღვიმეებსა და 
ხეებს აფარებდა თავს.  ქვედაპალეოლითური ხანის ადამიანის ნასადგომევთა თუ 
მეტ-ნაკლებად დროებით ნაბინართა საერთო რაოდენობამ ჩვენს რესპუბლიკაში 
დღეისათვის უკვე 137–ს მიაღწია. ამათგან 42 აშელს, ხოლო 95 მუსტიეს 
განეკუთვნება. ამგვარად, გამოდის, რომ საბჭოთა კავშირში ამ ხანის ნაბინართა 64%-
ზე მეტი მარტო საქართველოს  მიწა–წყალზეა მიკვლეული.  

უძველეს ადამიანთა ეს ნაბინარები ნაწილდება მკაფიოდ გამოყოფილი შემდეგი 
რაიონების მიხედვით: I. საქართველოს შავიზღვისპირა ზოლი; II. რიონ–ყვირილას 
აუზი;   III. შიდა ქართლი;  IV. მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს დაბალმთიანეთი, 
ისტორიული ქვემო ქართლის ფარგლებში; V. ჯავახეთის ზეგანი და VI. იორ–
ალაზნის აუზი71. აღნიშნულ რაიონებში მიკვლეული ნაბინარები, კულტურული 
ნაშთების განლაგების ხასიათის მიხედვით,  იყოფა ორ ჯგუფად: ა) კულტურული 
ფენების შემცველი ნასადგომევნი, ბ) აუშლელ კულტურულ ფენას მოკლებული 
ნაბინარნი. პირველი ჯგუფის ნასადგომევნი მოკვლეულია უმთავრესად I, II და IV 
რაიონების მღვიმეებში (კუდარო, წონა, ჯრუჭულა, წოფი და სხვ.) და გვაძლევენ 
კარგად დოკუმენტირებულ მასალას72, მეორე ჯგუფისანი კი გავრცელებულია 
უმთავრესად მაღალ,  მდინარეულ და  ზღვიურ ტერასებზე (შავიზღვისპირეთი),  
მდინარეთა წყალგამყოფ  მთაგრეხილებზე (შიდა ქართლი, კახეთი) ანდა მაღალ 
პლატოებზე (ჯავახეთის ზეგანი).  უკანასკნელი წლების ძიების შედეგად 
შესაძლებელი გახდა  კულტურული ფენის შემცველი ნაბინარი მეორე ჯგუფის 
ძეგლებშიც  გამოგვეყო (მაგალითად, უძრავი მუსტიეური ფენა გურჯაანის რაიონის 
სოფ ზიარში). 

ზღვისპირა აშელური სადგომებიდან უნდა აღინიშნოს ნაბინარები სოფ. 
კოლხიდაში, გუდაუთაში, სოხუმში, იაშთხვაზე, ბირცხში, გალში,  ჭუბურხინჯში, 
ლესელიძეში, ხეივანსა და სხვ. ამ მხარეში მოპოვებული კაჟის ინვენტარი 
ძირითადად წარმოადგენს უხეშ, მასიურ,  ფართო და ხშირად უსწორო  
მოყვანილობის ანატკცებს, რომლებიც ჩამოტეხილია უმთავრესად დისკოსებრი 
გულგულებიდან (ნუკლეუსებიდან). ზოგიერთი შემდგომი დამუშავებით უქცევიათ 
წვეტანებად და სახოკ იარაღებად. ზოგან (იაშთხვაზე, გალში, ხეივანში, 
ჭუბურხინჯში) ნაპოვნია ეპოქისათვის მეტად დამახასიათებელი, თითქმის 
უნივერსალური იარაღები, ხელცულები.  
უნდა ითქვას, ამ დროს ჯერ კიდევ არ იციან იარაღის მეორადი რეტუშით  

დამუშავება და უმეტესად კაჭრის ორმხრივ გათვლას, გაჩორკნას მიმართავენ. ამ დროს 
ხელცულები ორმხრივ  დამუშავებულია. ქვის იარაღის დამუშავების ეს წესი, რასაც 
ბიფასურ ტექნიკასაც ეძახიან, ქვედა პალეოლითში საყოველთაოდ გავრცელებულია. 

                                                 
71 საქართველოს არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 25. 
72  В. П. Любин,  Высокогорная пещерная стоянка Кударо I (Юго – Осетия), Изв. Ввсесоюзн. геогр. обш., 91, 
1959, გვ,173 - 183; О н  ж е,  Нижнепалитические памятники в Юго -  Осетии,  МИА, т. 79, 1960; А. Н.  
Каландадзе,  Цонская  пешера и ее култура, сб. «Карет и Пешеры Грузии,» Тб., 1965; დ. 
თუშაბრამიშვილი, არქეოლოგიური დაზვერვები ყვირილას ხეობაში, სმმ, ტ. XXIII-B, 1962; გ. 
გრიგოლია, ქვემო ქართლის პალეოლითი, თბ., 1963. 



აშელურ ნაბინართა შორის სიმდიდრითა და მრავალფეროვნებით იაშთხვა 
გამოირჩევა.  იგი სოხუმიდან ჩრდილოეთით 3კმ მანძილზეა. მოთავსებულია 80–100მ 
სიმაღლის (მინდელის) ტერასაზე. აქ ქვის ხანის თითქმის ყველა დროის ნაშთებია. 
მათ შორის უძველესია აშელური იარაღები, რომლებიც დელევიონურ თიხნარშიც 
არის და ზედაპირზეც ბლომად მოიძებნება. აქაური კაჟის ინვენტარში გამოირჩევა 
მასიური ანატკეცები; დიდი და ტლანქი დისკოსებური ნუკლეუსები; მასიური, 
გვერდელა სახოკები; უხეში წვეტანები; ორმხრივ დამუშავებული ხელცულები; 
ტლანქი, მჭრელი იარაღები და სხვ. იარაღთა უმრავლესობა მთლიანი კაჭრისგან არის 
გამოთლილი ან მსხვილ ანატკეცზეა გაფორმებული73. 

იაშთხვას ნამოსახლარზე ხანგრძლივი ცხოვრების კვალი ჩანს. აქ ადამიანთა 
მრავალრიცხოვან კოლექტივებს ადრეულ აშელსა (შესაძლოა, შელშიც) და მუსტიეში 
უცხოვრიათ და ისინი  არც შემდეგ ხანებში მიუტოვებიათ. ამას მოწმობს ქვის 
დამუშავებაში  შენიშნული ტრადიციები, რაც გამოიხატება  აშელური ტექნიკის 
შემდგომი განვითარებით,  ერთი მხრივ, ლევალუაური, ხოლო, მეორე მხრივ,  
ტეიაკური ტექნიკის მიმართულებით74. 

აშელური იარაღები ფართოდ არის გავრცელებული რიონ–ყვირილას აუზშიც. ამ 
პერიოდისაა, კერძოდ, სოფ. კაცხში, პერევისასა და სკინდორში (ჭიათურის რ–ნი) 
შეგროვილი მასალები, რომლებიც გვხვდება მდ. ყვირილას ორთავ ნაპირზე, წყლის 
დონიდან 200–250 მ შემაღლებულ ტერასისმაგვარ პლატოებზე. ამათგან ადრეულია 
საქორიას (კაცხში ) ძეგლები:  ხელცულები, უხეში საჩეხი იარაღები. სახოკები, 
გულგულები, ანატკეცები, რომელთა რიცხვი 2200 აღწევს. ერთგვარი სიტლანქე, 
მასიურობა, ღრმა პატინიზაცია, ნაკეთობის დამუშავების პრიმიტიული ხერხები ამ 
იარაღებს ადრეული აშელით ათარიღებს75. 

გვიანი აშელით დათარიღებული ძეგლები მიკვლეულ იქნა მდ. ჯეჯორისა და  
ყვირილას სათავეებში. ესაა კუდაროს მღვიმეთა ჯგუფი76 სოფ. ჩასავალთან და წონას 
მღვიმე ერწოს  ტბისა და სოფ. წონას მახლობლად (ჯავის რ-ნი)77. ზღვის დონიდან 
ისინი საკმაოდ მაღალზე იმყოფებიან (კუდარო-600მ, წონა- 2100მ ) და 
მარადთოვლიანი მთებისაგან 15–20 კმ–ით არიან დაშორებული. შეიცავენ ოთხ 
სხვადასხვა დროის (აშელის, მუსტიეს, ეპიპალეოლითისა და ადრებრინჯაოს) 
კულტურის ძეგლებს. ჩანს, ისინი პირველყოფილი ადამიანის დროებითი 
სადგომებია. მღვიმეთა უღრმეს კულტურულ ფენებში მოპოვებული ხელცულები, 
უხეში, მჭრელი იარაღები, წვეტანები, სახოკები და სხვ.  მსგავს იარაღთა საუკეთესო 
ტიპებს  იძლევა და მეტნაკლებად სრულ წარმოდგენას გვიქმნის აშელის დროის 
ადამიანთა სამეურნეო საქმიანობაზე (მონადირეობა, შემგროვებლობა). ამათი 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა კიდევ იმაშია, რომ აშელით დათარიღებული 
ძეგლების ასეთ დიდ სიმაღლეზე (ზღვის დონიდან 2100 მ) აღმოჩენა პირველად 
დასტურდება არა მარტო საბჭოთა კავშირში, არამედ მსოფლიო მასშტაბითაც. 
როგორც ჩანს, ზედა მეოთხეულის დასაწყისში კავკასიონზე აცივებულა რის გამოც 
                                                 
73  С. Н.  Замятнин, Палеолит Абхазнии, Сухуми, 1937; მისივე, Очерки  по палеолиту,  М. –Л., 1961. Н. З. 
Бердзенишвили,  Новые данные по палеолиту  Абхазии, Труды абхазкого Института языка, литералуры и 
истории, т. XXX, 1959; ალ. კალანდაძე, საქართველოში წინაგვაროვნული საზოგადოების... ;  И. И. 
Коробков, Итоги пятилетних исследований Яштухского палеолитичиского местонахождения, СА, 4, 1967, 
გვ. 194 – 206. 
74 И. И. Коробков, დასახ. ნაშრ. 
75 დ. თუშაბრამიშვილი,  დასახ. ნაშრ.  
76 В. П. Любин, Высокогорная пещерная... 
77 ალ. კალანდაძე. დასახ. ნაშრ., გვ. 6-8; საქართველოს არქეოლოგია, გვ. 29.  



აღნიშნულ სიმაღლეებზე ხანგრძლივი ცხოვრება შეუძლებელი გამხდარა. ამის 
პირდაპირი მოწმობაა ზედაპალეოლითური ნაშთების არარსებობა ხსენებულ 
მღვიმეთა კულტურულ ფენებში. მასალები ადასტურებენ, რომ ზედაპალეოლითელ 
ადამიანს ზღვის დონიდან 800–1000მ-ზე უფრო მაღლა არც უცხოვრია. 

ამავე პერიოდის ძეგლები ბლომადაა შიდა ქართლშიც. მათგან ყველაზე ადრე და 
სრულად შესწავლილ იქნა ლაშე-ბალთის ნაბინარი78. იგი მდებარეობს მდ. მეტეხის 
ფრონეს ტყე – ველიან ზონაში (ზნაურის რ- ნი). ლანდშაფტის მრავალფეროვნებას, 
მდინარეთა და ტბების სიახლოვეს,  ბუნებრივი რესურსების სიმდიდრეს 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა ჰქონოდა პირველყოფილ ადამიანთა მიერ ამ 
მიდამოების დასახლების დროს. 

აქ იარაღები და ანატკეც–ანამტვრევები თავმოყრილია პაწია,  მშრალი ხევების  
ქვიშიან – ხვინჭოვან ფენაში, ზედაპირიდან 1,30–3,40მ-ის სიღრმეზე; უმრავლესობა 
მაინც ზედაპირზეა შეკრებილი და ძლიერ ნაგორებიც არის. ეს მოწმობს, რომ ისინი 
მაღლამდებარე ტერასიდან უნდა იყოს ჩამოტანილი ისევე როგორც დასავლეთ 
საქართველოში და სომხეთში,  სადაც უმთავრესად 80–100მ სიმაღლის ტერასებს 
უკავშირდებიან. ნაკეთობის ნედლ მასალად გამოყენებული ყოფილა ანდეზიტი, 
იასპი, ქალცედონი, კირქვიერი კაჟი და სხვა, რომელთაგან ამზადებდნენ 
ხელცულებს, სახოკებს, წვეტანებს. ნუკლეუსები უმთავრესად დისკოსებურია,  
გვხვდება კუბისმაგვარი, სწორკუთხა, ატიპიური. ლაშე–ბალთის იარაღები 
უახლოვდება  იაშთხვისა და სატანიდარის (სომხეთი) მასალებს, თუმცა ხნოვანებით 
ამ უკანასკნელს ჩამორჩება და შუა აშელით თარიღდება. 

ამ პერიოდის ნაკეთობანი: ნუკლეუსები, ნამზადები და სხვ.  აღმოჩენილია 
აგრეთვე სოფ. ქალეთში, მეტეხში, თიღვაში, ძაღინაში, კვერნეთში, დამპალეთში, 
აჩაბეთში, ზედა დვანში და სამხრეთ ოსეთისა და შიდა ქართლის ბევრ სხვა 
სოფელში79. 

აშელური ნაკეთობანი ჯავახეთის ზეგანზე იქნა აღმოჩენილი. ყველაზე 
მეტყველი გამოდგა ნასადგომევი ახალქალაქი I (ქალაქიდან სამხრეთით 1კმ–ზე), 
სადაც შეკრებილია ბაზალტისაგან ნაკეთები ხელნაჯახები, სახოკები, ნუკლეუსები, 
ანატკეცები და სხვ. ეს მასალები ახლო დგას ლაშე–ბალთის, იაშთხვას, სატანიდარის, 
არზნის შესატყვის ნაკეთობებთან და აშელის მეორე ნახევრით თარიღდება80. 

ცნობილია აშელის დროინდელი იარაღ–ანატკეცები აგრეთვე ლაკბის ხევიდან, 
კაჭრეთთან ახლოს (კახეთი). 

როგორც ვხედავთ, აშელის კულტურას საკმაოდ ფართო გავრცელება ჰქონია 
საქართველოში, რაც მოწმობს, რომ ევრაზიის საზღვარზე მდებარე ეს მხარე ძველი 
ოჲკუმენის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენდა.  

ეს მხარე უფრო ფართოდ ყოფილა დასახლებული მომდევნო,  მუსტიეს ეპოქაში. 
დღემდე მიკვლეულია ამ ეპოქის დამახასიათებელი 95–მდე ძეგლი, რომელთა 
უმრავლესობა დასავლეთ საქართველოშია, თუმცა აღმოსავლეთ საქართველოშიც 
საკმაოდ ბევრია და სამხრეთშიც მოიპოვება. 

                                                 
78  В. П. Любин, Палеолитические находки в Юго – Осетии.  КСИИМК, вып.  54,49 -57;  მისივე , 
Нижнепалеолитические памятники Юго- Осетии, МИА, №79, გვ. 9-78. 
79 В.П. Любин, Нижнепалеолитические памятники… 
80 გ. გრიგოლია, ჯავახეთის ქვედა პალეოლითური ძეგლები, “ მასალები საქართველოსა და კავკასიის 
არქეოლოგიისათვის”, I V, თბ., 1965, გვ. 5- 14. 
 



შავიზღვისპირა რაიონში მუსტიეს ეპოქის ძეგლები აღმოჩენილია ბზიფის ეხში, 
კალდახვარაში, ლიხნეში, გუდაუთაში, სოხუმში, იაშთხვაში, აჰბიუკში, კელასურში, 
ოჩამჩირეში, ილორში, გალში, ხევში, ოქუმში, რუხსა და ბევრ სხვაგან. 

ოჩამჩირის ნაბინარი, მაგალითად მოთავსებული ყოფილა (ქალაქის 
მახლობლად) სოხუმ- ოჩამჩირის გზატკეცილის ნაპირას III (35მ სიმაღლის) ტერასის 
ფერდობზე. აქ მოპოვებული წვეტანები, სახოკები, სამკუთხა ლამელები, 
დისკოსებური ნუკლეუსები წითელი კაჟისაგანაა  მომზადებული და მოყვითალო–
ყავისფერი პატინით არის დაფარული. ლამალები ნაკლებმასიურია, დარტყმის 
მოედანი ვიწროა; იარაღის მეორადი დამუშავების შემთხვევები უფრო ხშირია; 
ორმხრივი დამუშავება დავიწყებულია და სხვ.  

რიონ–ყვირილას აუზის მუსტიეს ტექნიკისათვის დამახასიათებელი მასალა 
ბლომად აღმოჩნდა სოფ. ჭილოვანში (ჭიათურის რ-ნი). იგი მდ. ყვირილას მარცხენა 
ნაპირზეა, ზღვის დონიდან 600მ სიმაღლეზე (ჭიათურიდან 5კმ–ზე). აქ უამრავია 
საუკეთესო ხარისხის კაჟი – უმთავრესი ნედლეული იმდროინდელი იარაღების 
დასამზადებლად. ჩურგულში, ხერგეთსა და კაჟებში მოპოვებული მრავალრიცხოვანი 
ნუკლეუსების, სახოკ–საფხეკების, წვეტანების, ანატკეცებისა და სხვ. შესწავლა 
გვიჩვენებს, რომ ისინი განეკუთვნება ლევალუა–მუსტიეს (ჩურგული), მუსტიეს 
(ხერგეთი) და გვიანი მუსტიეს (კაჟები) ხანას.81 

ქვის დამუშავების კიდევ უფრო მაღალი ტექნიკა გამოავლინა ჯრუჭულას 
მღვიმის მასალებმა (სოფ. ზოდი, მდ. ჯრუჭულას მარჯვენა ნაპირი). მღვიმის ორთავ 
კულტურულ ფენაში აღმოჩენილი გვიანმუსტიეური იარაღ-ხელსაწყოები 
ლევალუაური ტექნიკის შესანიშნავ ნიმუშებს იძლევა.82 ეს მღვიმე იმითაც არის 
შესანიშნავი, რომ მან მოგვცა კავკასიისათვის პირველი და ჯერჯერობით 
ერთადერთი ნაშთი (საძირე კბილი) ნეანდერტალელი ადამიანისა.83 

გვიანი მუსტიეს რჩეული იარაღები აღმოჩენილია აგრეთვე წონასა და კუდაროს 
მღვიმეებში. 

რიონ–ყვირილას აუზშივეა აღმოჩენილი და გათხრილი შესანიშნავი ძეგლები, 
რომლებიც ფინალური მუსტიესა და ზედა  პალეოლითზე გარდამავალი ხანის 
მასალებს იძლევიან. ესენია საგვარჯილე, მდ. ძევრულას მარცხენა ნაპირზე 
(თერჯოლის რ-ნი) და ჭახათის ეხი მდ. წყალწითელას მარჯვენა ნაპირზე (ქუთაისის 
რ-ნი); ჯრუჭულას მღვიმის, საგვარჯილეს და ჭახათის ეხების, აგრეთვე სვანთა 
სავანის არქეოლოგიური ნაშთები უძვირფასეს მასალას გვაწვდის საქართველოსა და 
კავკასიის ზედაპალეოლითური კულტურის ჩასახვა–განვითარების საკითხების 
დასამუშავებლად.35.   

მუტიეს 15-მდე ძეგლი აღმოჩენილია ქსნის, დიდი და პატარა ლიახვის, მეჯუდის და 
ფრონეს ხეობებში. მათგან უმნიშვნელოვანესია თამარაშენში, მორგოში, ჯიჯოეთსა და 
ყორნისში მოპოვებული მასალები, რომლებიც ღია ნაპირებიდან მომდინარეობს. 

ამავე პერიოდის, ოღონდ უფრო ადრეული ეტაპის მასალას გვაწვდის  ქვემო 
ქართლის კულტურულ გარემოში მიკვლეული ნასადგომევი წოფის I მღვიმეში. 

                                                 
81 დ. თუშაბრამიშვილი, მუსტიერული ხანის ძეგლები სოფ. ჭილოვანიდან (დას. სიქართველო, 
ჭიათურის რაიონი), სმმ, XXVII–B, გვ. 5 –52. 
82 დ. თ.თუშაბარამიშვილი, ჯრუჭულას გამოქვაბულში 1960 – 1961 წლებში ჩატარებული გათხრების 
შედეგები,  კრებ. “საქართველოს მღვიმეები და გამოქვაბულები”, თბ..,1963 გვ. 97 -108 ტაბ. I–VI.  
83 Л. К. Габуния, Д.М.  Тушабрамишвили,  А.К.  Векуа, Первая  находка остатков мустъерского человека на 
Кавказе, « Вопросы антропологии», № 8 1962. 
35 ნ. ბერძენიშვილი, ქვის ხანის ახალი ძეგლი წყალწითელას ხეობაში, თბ., 1964. 



აქაური მონაპოვარი ენათესავება სომხეთის ზეგნისა და მახლობელი აღმოსავლეთის 
სინქრონულ ძეგლებს და დას. საქართველოს მასალებსაც კარგად ეხმაურება. წოფის 
ფაუნაში გამოირჩევა ბეწვიანი მარტორქის, გარეული ცხენის, კეთილშობილი ირმის, 
დაღესტნური ჯიხვის ნაშთები. ამათთან ერთად იყო ოქოტონას ძვლებიც, რაც 
წინააზიურ ფაუნასთან კავშირს მოასწავებს36. 

  ამავე რაიონში შვიდიოდე ადგილსამყოფელია (სამშვილდე, კაზრეთი, 
გომარეთი, მამეი და სხვ.), რომლებიც ბოლომდე არ არის გამოვლენილი. 

  ქვემო ქართლის ძეგლებთან ახლო კავშირში ჩანს ავეიდაღის (ყაზახის რ-ნი, 
აზერბაიჯანის სსრ) მღვიმურ ნასადგომევებში აღმოჩენილი მუსტიეური მასალები. 
ასევე ახლო უდგება წონა–კუდაროს ნივთიერ კულტურას აზოხის მღვიმის 
(გადრუთის რ-ნი, მთიანი ყარაბაღი, აზერბაიჯანის სსრ) აშელურ–მუსტიეური 
კულტურის ნაშთები37. საერთოდ, წონას, კუდაროსა და აზოხის მღვიმეებს კავკასიის 
საყრდენ ძეგლებად მიიჩნევენ38. 

 ზემოთქმულიდან გამომდინარეობს, რომ მუსტიეური კულტურა უფრო 
ფართოდ ყოფილა გავრცელებული, ვიდრე აშელური. ამ დროს აუთვისებიათ არა 
მარტო ზღვისპირეთი,  მდინარეთა შესართავები, ტერასები, ტყიანველიანი ზონა, 
არამედ შუა, ზოგჯერ მაღალმთიანეთიც. პირველყოფილი ჯგუფი მცირერიცხოვანი 
ყოფილა (20–30 კაცი)  და უნდა ეცხოვრათ ტყის პირას ან მდინარეთა შორის მოქცეულ 
კონცხებზე ბანაკის სახით. თავშესაფრად (ღამის სათავედ, მტაცებელთაგან 
თავდასაცავად, მარაგის საწყობად, სამუშაო ფართობის უზრუნველსაყოფად) ხის 
ტოტებისაგან ნაკეთები კარავი უნდა ჰქონოდათ. რისის აცივებასთან დაკავშირებით 
იგრძნობა ლტოლვა ბუნებრივი მღვიმეებისაკენ. მღვიმეებში ცხოვრება, შუაცეცხლით 
სარგებლობა აღვივებდა კოლექტიური თანაცხოვრების, ერთობლივად მოპოვებული 
სარჩო–საბადებლის საერთოობის პრინციპს, საფიქრელია, რომ გვარის 
ჩამოყალიბების პროცესი მუსტიეს გასულს აქედან უნდა დაწყებულიყო.  

 მეურნეობის მთავარი სახეები იყო: მონადირეობა (მამონტზე, მარტორქაზე, 
ბიზონზე, გარეულ ცხენზე, ირემზე, დათვზე, კურდღელსა და სხვ. წვრილ 
ცხოველებზე), შემგროვებლობა (ხის ნაყოფის, გარეული ხილის, ძირხვენა 
ბოლქვებისა). იარაღის კეთება, იარაღებს აკეთებდნენ ხისაგან კაჟისაგან, ანდეზიტ–
ბაზალტისა, ობსიდიანისა და სხვა მაგარი ქანებისაგან. იცოდნენ ქვის გათლა, 
გაჩორკნა, იშვიათად მეორადი დამუშავებაც (რეტუში). მუსტიეს ეპოქაში დაეუფლნენ 
ქვის ჩამოტკეცვას და ანატკეცი ნამზადისაგან უფრო მსუბუქი, მჭრელი და მხოკავი 
სატყორცნ – საძგერებელი იარაღების დამზადებას. იარაღთა ასორტიმენტი ერთობ 
ღარიბია: ხელცული, უხეშად მჭრელი იარაღი, ხელჩაქუჩი, წვეტანა (ხშირად 
შუბისპირად ქცეული), სახოკ–საფხეკი, იშვიათად საჭრისი, სახვრეტი და სხვ. 

                                                 
36გ. გრიგოლია , ქვემო ქართლის პალეოლითი, წოფი I, თბ., 1963. 
37 М. Гусейнов, Пещера каменного века на Авейдаге, ДАН Аз. ССР, №11, 1959. М. Гусейнов,  О 
резулътатах археологических раскопок в Азыхской пещере, сб. «Археологические исследования в 
Аазербайджане, Баку, 1965. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ აზოხის მღვიმის აშელურ ფენაში მ. 
ჰუსეინოვმა იპოვა ძველი ადამიანის ქვედა ყბის ფრაგმენტი, რომელიც პალეოანთროპოლოგების 
წინასწარული დასკვნით, ადრეული ტიპის ნეანდერტალელს უნდა ეკუთვნოდეს. მონაპოვრის შესახებ 
ჯერჯერობით იხ. Д. Гаджиев, М. Гусейнов, Неандерталец  в Азербайджане, газ. «Бакинский рабочий» от 
18 июля 1968 г. ;  აგრეთვე მ. ჰუსეინოვის წერილი  Оллкемизде Надир Тапынты, газ. «Коммунист» -ში 
1968, 11 აგვისტო. 
38 Richard G. Rlein,Chellean and Acheulean on the Territory of the Soviet Union. A Critical Review of  the 
Evidence as Presented in the Literature “American Anthropologist. Recent Studies in paleoanthropology”, vol. 
68, №.2, april, 1966, p. 2, 14, 15, 18-27. 



ამიტომაც მათი დანიშნულებაც ნაკლებად დიფერენცირებული იყო. ამ ხანაში ჩაისახა 
შრომის განაწილება ასაკისა და სქესის მიხედვით. ახალგაზრდა, მოწიფული და 
ჭარმაგი თაობა სარეწაოზეა (ნადირობს, აგროვებს). მოხუცები საამისო იარაღს 
აკეთებენ, მოზრდილ ბავშვებს უვლიან და ასწავლიან. დიაცები უმთავრესად 
შემგროვებლებია, მამაკაცები–მონადირენი. შრომის ასაკობრივ–სქესობრივი 
განაწილება მეურნეობის სისტემატურ ხასიათს უნდა მოჰყოლოდა შედეგად. 
მეურნეობის პროგრესს ხელი შეუწყო ცეცხლის მიღების გამოგონებამ, რაც ქვედა 
პალეოლითის კულტურული მონაპოვარია. ცეცხლის ხელოვნურად გაჩენას 
უტოლებენ რკინის დამუშავების ათვისებას.  პირველს ისეთი მნიშვნელობა ჰქონდა 
პირველყოფილი ჯგუფის მატრიარქატულ – გვაროვნულ თემში გადაზრდისათვის, 
როგორიც ბევრგან მეორეს, პირველყოფილ–თემური წყობიდან კლასობრივ 
წყობილებაზე გადასვლისათვის.  

ადამიანს უმუშავდება აქტიური თავდაცვის უნარი; ეჩვევა რეგულარულ შრომას; 
სისტემატურად იკვებება ხორცეულით; საბოლოოდ ეუფლება გამართულ სიარულს. 
ყველაფერი ეს აღვივებდა მის ცნობიერებას, უვითარებდა მეტყველებას. გონიერების 
ამაღლება და მეტყველების წარმოშობა–განვითარება უშუალო კავშირში იყო იარაღის 
წინასწარგანზრახვით დამზადებასთან და ძველი ადამიანების საერთო 
ცხოვრებასთან. ბუნების ძალების წინააღმდეგ ბრძოლაში შეძენილმა გამოცდილებამ 
გააკაჟა ადამიანი, ფიზიკურად უფრო მოქნილი და გონებრივად უფრო ძლიერი 
გახადა. სწორედ საპიენტაციის პროცესმა განაპირობა უმთავრესად ნეანდერტალელის 
შეცვლა კრომანიონელით, “გონიერი ადამიანით” (Homo Sapiens),რომელიც ზედა 
პალეოლითში ცხოვრობდა. 

  
 

§ 2. გვიანი (ზედა) პალეოლითი 
 
 
 

ზედა პალეოლითი ანუ ძველი ქვის ხანის გვიანი საფეხური კაცობრიობის 
წარსული ცხოვრების უაღრესად შინაარსიანი და საინტერესო ფურცელია. იგი არ 
არის დაწერილი იოლად საკითხავი ანალებით, მაგრამ მეცნიერებისათვის მაინც 
შევსებულია ადამიანის მიერ ბუნების ძალთა დამორჩილების, საკუთარი თავისა და 
თავისი სოციალური ორგანიზაციის სრულყოფისათვის ბრძოლის სურათებით. ამ 
დროის ადამიანი უფრო ფართოდ არის განსახლებული დედამიწის ზურგზე, ვიდრე 
ქვედა პალეოლითში. აფრევრაზიის შემდეგ იგი მეოთხე მატერიკზე, ამერიკაშიც 
გადასულა. თუ ადრე ნეანდერტალელთა ნაბინარებს ევრაზიის სამხრეთ და 
ცენტრალურ რაიონებში ვხვდებოდით, ახლა კრომანიონელებს ამ მატერიკების 
ჩრდილოეთი ნაწილიც84 დაუსახლებიათ და ეპოქის ბოლოს თვით არქტიკამდეც კი 
მიუღწევიათ85.  

                                                 
84 Г. П.  Сосновский, Палеолитические стоянки Северной  Азии, Труды II международ. конф. АИЧЕПЕ, 
вып. V, Новосибирск, 1934, გვ. 246-306; А. П. Окладников,  Освоение первобытным человеком Сибири..., 
Материалы по изуч. четвертичного периода, вып. 2, М. –Л., 1950, გვ. 150 -158; Следы палеолита в долине р. 
Лены, МИА, №39, გვ. 227 –265. 
85Б. Ф. Земляков, Арктический палеолит на севере СССР, СА, V, გვ. 107-143. 



საბჭოთა კავშირის მიწა–წყალზე დღეისათვის გვიანპალეოლითელი ადამიანის 
750–ზე მეტი ძეგლია ცნობილი. აქედან საქართველოს ტერიტორიაზე 50-ზე მეტი 
ძეგლი მოდის. თუ საბჭოთა კავშირში ცნობილ ქვედაპალეოლითურ ძეგლთაგან 
საქართველოზე თთითქმის 2/3 (64%) მოდიოდა, ზედაპალეოლითური ძეგლების 
მხრივ ასეთი შეფარდება საქარველოსათვის ცოტათი აჭარბებს 1/7 (14%). ეს იმას 
ნიშნავს, რომ  ზედა ანთროპოგენში  ყინვარების საგრძნობლად უკან დახევის 
შედეგად, განთავისუფლებული დიდი ტერიტორია ზედაპალეოლითელს საკმაოდ 
სწრაფად აუთვისებია. 

ამ დროის ადამიანის საწარმოო საშუალებათა მარაგი, კერძოდ, 
იარაღხელსაწყოთა ასორტიმენტი საკმაოდ ფართოა. იგი იწყებს თავის საწარმოო 
საშუალებათა წარმოებას, ე. ი. იგონებს და სრულყოფს იარაღებს საწარმოო 
დანიშნულების იარაღების საწარმოებლად. ეძიებს, პოულობს და ამრავალფეროვნებს 
საშუალებებს საარსებო მოთხოვნილებათა  დასაკმაყოფილებლად, ყოფის 
გასაუმჯობესებლად; წინ ეღობება ბუნების სტიქიურ ძალებს: სიცხეს, სიცივეს, 
უამინდობას; იკერავს ტყავის ტანსაცმელს; აწყობს და აუმჯობესებს ბუნებრივ 
თავშესაფარს (მღვიმეს), ხოლო სადაც ეს არ არის, ველ – მინდორში იშენებს ბინას 
(მიწურს, კარავს). ინსტიქტურად ებრძვის ახლო ნათესავთა შორის სისხლის აღრევას,  
რაც იწვევს ექსოგამური ქორწინების განმტკიცებას გვარსა და თემში; საკვების მენიუს 
გამრავალფეროვნების შესაბამისად აღვირს დებს კანიბალისტურ მისწრაფებას; 
მაღლდება ზნეობრივად, ზრუნავს მიცვალებულზე (როგორც წესი, კრძალავს მას); 
უჩნდება წარმოდგენა სულებით დასახლებულ იმიერ სამყაროზე (ანიმიზმი); 
აღმერთებს მოვლენას, საგანს (ფეტიშიზმი); შრომის წარმატებითი შედეგის 
მისაღწევად მიმართავს მაგიას; ქმნის მითებს, აღიარებს კულტს, მაშასადამე, 
ეზიარება რელიგიას. ბოლოს, ამ გონიერ ადამიანს უჩნდება ესთეტიკური 
მოთხოვნილებანიც (უმთავრესად საწარმოო ყოფიდან გამომდინარე), ცდილობს მათ 
დაკმაყოფილებას შინაგანი მოწოდების გამომჟღავნების გზით და ეუფლება გრაფიკას, 
ქანდაკებას, ფერწერას.  

საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა ამ მხარის გაშუქება მარტო ერთი ქვეყნის 
არქეოლოგიური, ანთროპოლოგიური, ეთნოგრაფიული და სხვ. მასალების 
მოშველიებით, რაგინდ ბევრი და მრავალფეროვანიც არ უნდა იყოს, ვერ მოხერხდება. 
იგივე ითქმის ჩვენი ქვეყნის მიმართაც. მაგრამ მას შემდეგ, რაც  ქვის ხანის ისტორიის 
შესწავლას დიდი ყურადღება დაეთმო ჩვენში (განსაკუთრებით, რევოლუციის 
შემდეგ), ზემოაღნიშნული საკითხების შესასწავლად ბევრი საინტერესო მასალა 
დაგროვდა, ბევრი საყურადღებო ფაქტი დადგინდა, მრავალი საკითხი ახლებურად 
გადაიჭრა და საბოლოდ, ამ შორეული წარსულის ადამიანთა საზოგადოების შესახებ 
მეტ–ნაკლებად მწყობრი და დასაბუთებული წარმოდგენა შემუშავდა86. 

ზედაპალეოლითელი ადამიანის ნაბინარები მიკვლეულია საქართველოს 
შავიზღვისპირეთში, ცხენისწყალ–რიონ–ყვირილას უზში, კავკასიონის  მთისწინეთსა 
და შუამთიანეთში, აგრეთვე ანტიკავკასიონის მთისწინეთში, უმთავრესად მდ. 
მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე, ისტორიული ქვემო ქართლის ფარგლებში. თავისი 
ხასიათის მიხედვით ეს ნაბინარები ორ ჯგუფად იყოფა: მღვიმური და ღია. პირველნი 
                                                 
86 საქართველოს ქვის ხანის შესწავლის საქმეში დიდი კვალი გაავლეს  გ. ნიორაძემ და  ს. ზამიატნინმა: 
გარკვეული ღვაწლი მიუძღვით უცხოელ მეცნიერებსაც ( რ. შმიდტს, ლ. კოზლოვსკის, ს. კრუკოვსკის).  
ამ დარგში ამჟამად წარმატებით მუშაობენ: ნ. ზ. ბერძენიშვილი, დ. თუშაბრამიშვილი, გ. გრიგოლია, ვ. 
ლიუბინი; აგრეთვე ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლები:  ლ. ნებიერიძე, მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, 
ლ. წერეთელი, თ. ბუგიანიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, ნ. ბადერი, ი. კორობკოვი  და სხვ.  



უმთავრესად კირქვის გავრცელების რაიონშია გამოვლენილი (25 ნასადგომევი), 
მეორენი კი – ზღვიურ და მდინარეულ ტერასებზე, ღია ცისქვეშ (28 ნაბინარი). 
მღვიმურ ნასადგომევში  ადამიანის ცხოვრების კვალი, ცხადია, უკეთ არის დაცული, 
მაშინ, როდესაც მეორე შემთხვევაში ამგვარი კვალის დადასტურება, ნიადაგის 
გადარეცხილობის გამო, საკმაოდ გაძნელებულია. დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ  ამ 
დროის ნაბინარები ზღვის დონიდან 800–1000 მეტრს ზემოთ აღარ გვხვდება. ეს იმის 
მაჩვენებელია, რომ თითქმის მთელი ზედა პალეოლითის განმავლობაში ხსენებულ 
ნიშნულზე უფრო მაღლა საგრძნობი უნდა ყოფილიყო ვიურმის გაყინვარებით 
გამოწვეული აცივება, რის გამოც ადამიანს ასეთ  სიმაღლეთა გარემოში ხანგრძლივად 
ცხოვრება არ შეეძლო. იგი უმთავრესად მთისწინეთსა და დაბლობ ადგილებში 
ცხოვრობდა, ხოლო შუა და მაღალმთიანეთში ნადირობისას და ტყის მცენარეული 
ნაყოფის  შეგროვებასთან დაკავშირებით იმყოფებოდა. 

ჩვენი შორეული  წინაპრების ცხოვრება ზედა პალეოლითში (თუ მეტი არა, 35 
000 წლის განმავლობაში მაინც) მეტად თავისებურ პირობებში მიმდინარეობდა, 
რამაც კულტურის განვითარების თავისებური გზა და ხასიათი განაპირობა. 
საქართველოს ზედა პალეოლითური კულტურის სინქრონული კულტურები, 
ცხადია, სხვაგანაც განვითარდა, მაგრამ ყველა მათ, განსაკუთრებული ფიზიკურ – 
გეოგრაფიული გარემოსა და შექმნილი კულტურულ -ისტორიული ვითარებისდა 
შესაბამისად, თავისებური იერსახე მიეცათ. მაგალითად, ერთია დასავლეთ ევროპის 
კლასიკური ზედაპალეოლითური კულტურული გარემო, განვითარების მეტ – 
ნაკლებად უწყვეტი ძაფით წარმოდგენილი პერიოდის დასაწყისიდან მის 
დასასრულამდე (ორინიაკი ან პერიგორდი – სოლუტრე – მადლენი –აზილ – 
ტარდენუა) და მეორეა ყინვარეთისპირა (პერიგლაციალური) ქვეყნების, კერძოდ, შუა 
და აღმოსავლეთი ევროპის ვრცელ ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებული კულტურა, 
სადაც თანადროული ორინიაკის კულტურის გვერდით გვაქვს მუსტიედან 
უშუალოდ განვითარებული სელეტი (შუაევროპაში), მაგრამ არა გვაქვს ამათი 
მომდევნო ნამდვილი ფრანგული  სოლუტრე. სხვაგან კი (მაგალითად, შუა რუსეთის 
დაბლობზე) თითქოს პირიქით მოხდა: სოლუტრეს კულტურისათვის 
დამახასიათებელი ძეგლები, რომლებიც ორინიაკს უნდა მოჰყოლოდა, ამ 
უკანასკნელზე უფრო ადრე გამოჩნდა. სულ სხვა რამ მოხდა  ჩრდილოეთ აფრიკის 
კულტურულ გარემოში. მუსტიეს შემდეგ აქ ე.წ. კაპსიური კულტურა წარმოიშვა, 
რომლისთვისაც უმთავრესად ქვის დამუშავების მიკროლითური ტექნიკა იყო 
დამახასიათებელი და ამგვარად, დასავლეთევროპული ორინიაკი, სოლუტრე და 
მადლენი განვითარების ჯაჭვიდან სულ ამოვარდა. გარდა ამისა, ახალი კაპსიური 
კულტურა მხოლოდ სირია-პალესტინის ნატუფიური კულტურის მსგავსი იყო. 
ჩრდილოეთი მეზობელი ტერიტორიების (ჩრდილო კავკასიის ტრამალების, 
აზოვისპირეთისა და უკრაინის სტეპების) კულტურა უმთავრესად მაინც 
პერიგლატიალური რეგიონის კულტურა იყო, თუმცა ამავე დროს კავკასიური 
კულტურული ნაკადებიდანაც საკმაოდ დამოკიდებული რჩებოდა. რაც შეეხება 
კავკასიის, ნამეტნავად ამიერკავკასიის ზედა პალეოლითის, მისი ორინიაკი 
ევროპულისას მთლიანად არ იმეორებს, ხოლო არც სელეტური, არც სოლიუტრეული 
და არც მადლენური კულტურები კავკასიაში დადგენილი არ არის. თუმცა, 
დასავლეთ ევროპისა და ამიერკავკასიის ზედაპალეოლითური ხელსაწყო–იარაღების 
ასორტიმენტსა და ქვის დამუშავების ტექნიკაში ბევრი საერთო რამ შეიძლება 
მოინახოს. ასევე აქაური კულტურა არ მისდევს ზედაპალეოლითური კულტურის 
განვითარების კაპსიურ ვარიანტს. მაგრამ ერთგვარი მსგავსება მათ შორის მაინც 



შეინიშნება, კერძოდ, მიკროლითური იარაღების ადრე გამოჩენისა და მათი შემდგომი 
განვითარების მიმართულებით. 

როგორც საბჭოთა და უცხოელი ავტორები აღნიშნავენ, კავკასიის ზედა 
პალეოლითი ყველაზე მეტ სიახლოვეს მაინც მახლობელი  აღმოსავლეთის (ერაყი, 
სირია–პალესტინა) სინქრონულ კულტურებთან იჩენს. განსაკუთრებით ხაზს უსვამენ 
ამ მხრივ ერაყისა და ამიერკავკასიის კულტურათა მსგავსებას87 და  ეყრდნობიან 
“ორინიაკის მსგავსი” ან “ორინიაკოიდული” ელემენტების ანალოგიებს ერაყის და 
დას. საქართველოს ზედაპალეოლითურ ძეგლებში. თუმცა სრული ანალოგიის 
გატარება მაინც არ არის შესაძლებელი. 

პროფ. გ. ნიორაძე, რომელსაც ეკუთვნის ზედაპალეოლითური ნაბინარის 
პირველი მეცნიერული გათხრა და მონოგრაფიული შესწავლა საქართველოში, 
სწორედ ასეთი ვითარების გამო აღნიშნავდა 1933 წელს: “...ჯერჯერობით სრულიად 
გარკვეულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ მიერ დევისხვრელში აღმოჩენილი 
კოლექცია ეკუთვნის ახალ პალეოლითს და რომ ის წარმოადგენს თავისებურ 
რეგიონალურ ფატიას (ხაზი ჩვენია – ა. კ.), რომელსაც მოეპოვება პარალელები 
კარგად განვითარებულ ზემო ორინიაკის და ძველი კაპსიის  კულტურასთან”88. 

რაკი სხვადასხვა კუთხის ზედაპალეოლითური კულტურები ერთმანეთს  არ 
იმეორებს და მათი განვითარების გზები ფრანგული ზედა პალეოლითის 
განვითარების სქემას (ორინიაკი – სოლუტრე – მადლენი – აზილ – ტარდენუა)  
ზუსტად არ მოერგო, მეცნიერების წანაშე ცალკეული რეგიონებისათვის  საკუთარი,  
დამოუკიდებელი  კულტურულ–ქრონოლოგიური სქემის  შემუშავების საჭიროება 
დადგა. 

გ.ნიორაძის შემდეგ, 1935 წელს, საქართველოსა და ამიეკავკასიის ზედა 
პალეოლითს შეეხო ს. ზამიატნინი. მაშინდელი, ჯერ კიდევ მცირე მასალების 
გამოყენებით იგი შეეცადა ერთგვარი კანონზომიერება დაედგინა ხსენებული 
რაიონის ზედაპალოლითური კულტურის განვითარებაში. ამასთანავე, 
სტრატიგრაფიულად დოკუმენტირებული მასალების თითქმის უქონლობის გამო, 
იგი უმთავრესად კაჟის ინვენტარს ეყრდნობოდა და აღმავალი საფეხურების 
გამოყოფას ქვის დამუშავებაში შენიშნული პროგრესული ელემენტების 
გამოვლინებით ცდილობდა. . 
 ს. ზამიატნინმა საქართველოს ზედაპალეოლითური ძეგლები (იმჯერადაც 
უმთავრესად იმერეთის მღვიმური ნაბინარებით წარმოდგენილი) სამ ასაკობრივ 
ჯგუფად დაყო. ადრეულ ჯგუფში შეიტანა ხერგულის კლდისა და თარო კლდის 
მღვიმური ნაბინარები; შუა ჯგუფში გააერთიანა საკაჟიას, უვაროვის სახელობის, 
მღვიმევის, ბნელი კლდისა და დევისხვრელის ნაბინარები, ხოლო გვიანი ჯგუფი, 
რომელიც ადრე გვარჯილას კლდით იყო წარმოდგენილი, 1957 წელს ეძანით 
(ბარმაქსიზი) და ზურტაკეტით შეავსო89. 

                                                 
87  Н. О. Бадер,  Различия между верхнепалеолитическими  кулътурами  Закавказья и Ближнего  Востока,  
сб. «Археология старого и нового Света»,  м., 1966, გვ. 135 –143; განსაკ. გვ. 142, 143. 
88 გ. ნიორაძე,  პალეოლითელი ადამიანი დევისხვრელში, საქართველოს მუზეუმის შრომები, თბ.,  
1933, გვ. 78; იგივე აზრი აქვს გამოთქმული მკვლევარს საკაჟიას მასალების განხილვის დროსაც. იხ. 
მისივე, ქვის ხანის ადამიანი საკაჟიას  გამოქვაბულში, თბ., 1953, გვ. 87 – 88.  
89С. Н. Замятнин, Новые данные по палеолиту Закавказья, «Советская этнография», №2, 1935. უფრო 
გაშლილი და დასაბუთებული მსჯელობა იხ. С. Н. Замятиин,  Палеолит западного Закавказья I. 
Палеолитические пещеры Имеретии, Сборник Музея антропологии и этнографии АН СССР, т.  XVII, გვ. 
432-499. 



დას. საქართველოს ზედაპალეოლითური კულტურის საფეხურებად დაყოფის 
ზამიატნინისეულ სქემაში, ახალი მასალების გათვალისწინების საფუძველზე, ნ. ზ. 
ბერძენიშვილმა გარკვეული შესწორება შეიტანა. ადრეულ ჯგუფს (რომელსაც მან 
ზედა პალეოლითის ადრეული საფეხური უწოდა) მიაწერა იაშთხვა და საგვარჯილე 
(უძველესი ფენა), აგრეთვე დევისხვრელი (რომელიც ზამიატნინს შუა ჯგუფში 
ჰქონდა მოთავსებული), ხოლო გვარჯილას კლდის ნამოსახლარი ამოიღო 
ზამიატნინის “გვიანი ჯგუფიდან” და “განვითარებული საფეხურის” ძეგლად მიიჩნია. 
“გვიანი საფეხურის” ძეგლებში ნ. ბერძენიშვილს გაერთიანებული აქვს ეძანის 
(ბარმაქსიზის) ეხი, ოდიში, ჯერმუხი და ზურტაკეტი90. დ. თუშაბრამიშვილი 
ძირითადად იზიარებს ს. ზამიატნინის ქრონოლოგიურ სქემას იმ შესწორებით, რომ 
გვარჯილას კლდის ნამოსახლარი შუა ჯგუფიდან გვიან ჯგუფზე გარდამავალ 
ძეგლად მიაჩნია, ხოლო “გვიანი ჯგუფის” ძეგლებს, თანახმად ნ. ბერძენიშვილისა, 
უმატებს ჯერმუხს, აგრეთვე ქვედსა და წონას91. 

ამჟამად, თუ შევაჯამებთ ამ საკითხზე გამოთქმულ მოსაზრებებს, 
საქართველოს ზედა პალეოლითი შეიძლება დახასიათდეს შემდეგნაირად 
დალაგებული ძეგლების განხილვით: 

 
ადრეული   განვითარებული   გვიანი  
საფეხური   საფეხური     საფეხური 

ხერგულის კლდე  საგვარჯილე II   გვარჯილას კლდე 
თარო კლდე              საკაჟია    საგვარჯილე III 
საგვარჯილე I  მღვიმევი    ჭახათი II 
სვანთა სავანე და სხვ.  დევისხვრელი   ქვაჭარა II 
    ბნელი კლდე    წონა 
    სამერცხლე კლდე და სხვ.  ეძანი 
         ზურტაკეტი და სხვ. 
 

ხერგულის კლდე სოფ. ვაჭევთან (ჭიათურის  რ-ნი) მღვიმური ნასადგომევია.  
იგი მიკვლეულ და ნაწილობრივ გათხრილ იქნა 1917წ. სტ. კრუკოვსკის მიერ. ფენაში 
აღმოჩენილი კაჟის ინვენტარი ზედაპალეოლითურ მასალასთან შედარებით არქაულ 
იერს ატარებს.  კოლექციაში წინამავალი ხანის, მუსტიესათვის დამახასიათებელი 
იარაღები: წვეტანები და სახოკები ფართო, ტლანქ ანატკეც–ანამტვრევებზეა 
ჩამოყალიბებული. დამახასიათებელია აგრეთვე მცირე ზომის ორმხრივ 
დამუშავებული იარაღები, დისკოსებური ნუკლეუსი, სამკუთხა ლევალუაური 
ანატკეცები და სხვ. უფრო მეტია ზედაპალეოლითური იარაღები: სხვადასხვა ტიპის 
მასიური საფხეკები,  მრავალწახნაგა საჭრისები და სხვ. საფხეკებს შორის გამოირჩევა  
გულგულის მაგვარნი (ნუკლეუს–საფხეკები).  

დაახლოებით ასეთივე სურათს იძლევა თარო კლდეში  (სოფ. შუქრუთში,  
ჭიათურის რ-ნი) მოპოვებული მასალები. ორმხრივ დამუშავებული ხელცულის 
მსგავს იარაღებთან, სამკუთხა წვეტანებთან,  მსხვილ ფირფიტოვან დანებთან ერთად 
                                                 
90 საქართველოს არქეოლოგია, თბ., 1959, § 2. ზედა პალეოლითი (ნ. ბერძენიშვილისა) გვ. 35-53. 
მკვლევართა უმრავლესობას დევისხვრელის ნასადგომევი შუა ჯგუფის ძეგლად მიაჩნია, გვარჯილას 
კლდეს კი უფრო გვიან ძეგლად თვლიან. უკანასკნელი დაკვირვების მიხედვით, ოდიში მეზოლითურ 
ძეგლად აღარ ჩაითვლება. 
91 დ. თუშაბრამიშვილი, არქეოლოგიური დაზვერვები მდ. ყვირილას ხეობაში (წინასწარი ანგარიში), 
სმმ, ტ.  XXIII –В, თბ, 1962, გვ. 34. 



აქ ბლომადაა თითქმის ყველა სახე ზედაპალეოლითური იარაღისა, რაც კი მომდევნო 
ქრონოლოგიურ ჯგუფში გვხვდება. თავისი “ორინიაკოიდული” ნიშნებით ეს 
მღვიმური ნაბინარი ხერგულის კლდეზე უფრო ახალგაზრდად მოჩანს.  

ქვედადან ზედა პალეოლითზე გარდამავალი ხანის ნავსადგომევის საუკეთესო 
ნიმუშს წარმოადგენს საგვარჯილეს ეხი (სოფ. ძევრთან, თერჯოლის რ-ნი). იგი 
გათხარა ნ. ზ. ბერძენიშვილმა 1952წ. ზედა ფენებში  გვიანი კულტურები იყო 
წარმოდგენილი, სულ ქვემოთ კი 5 პალეოლითური ფენა გამოვლინდა. მათ შორის 
უძველესია მეხუთე ფენა, რომელიც შეიცავს ჩინებულ ნახელავ კაჟის წვეტანებს, 
დამახასიათებელი დარტყმის სიბრტყითა და ბორცვით. ამ ფენის მასალაში იარაღთა 
დიფერენცირებული ტიპები ნაკლებად შეინიშნება. უკეთეს შემთხვევაში კაჟის 
ანატკეც-ანამტვრევებს წვერი ან გვერდი რეტუშირებული (დამუშავებული)92 აქვს. 
ქვის დამუშავება ლევალუა-მუსტიეს ტექნიკურ ტრადიციებს ინარჩუნებს, მაგრამ 
აქვე მოპოვებული საფხეკები, უხეში საჭრისები, მოგრძო, გვერდდაბლაგვებული 
ფირფიტები და ბევრი სხვა “ორინიაკოიდული” სახის იარაღები ზედაპალეოლითური 
კულტურის დასაწყისს მოასწავებს. იარაღთა უფრო სრულყოფილი სახეებით 
წამოდგენილი ამ კულტურის ელემენტები, საგვარჯილეს IV-II პალეოლითური 
ფენებისათვის არის დამახასიათებელი.  

სვანთა სავანე (სოხუმის რ-ნი ამტყელისა და ჯამპალის შესაყარში) გაითხარა 
1963–1965წწ. (ნ. ბერძენიშვილი, გ. გრიგოლია), მდინარის ზედაპირიდან 30 მ–ის 
სიმაღლეზეა. მღვიმის ფენათა შორის ძირითადია მე–4, პალეოლითური. 
დამახასიათებელია ორი ტიპის ნუკლეუსები (გულგულები): დისკოსებური 
(მუსტიეური) და მოგრძო პრიზმისებური (ზედაპალეოლითური). იარაღთა დიდი 
ნაწილი დისკოსებური ნუკლეუსებიდან აღებულ ანატკეცებზეა ჩამოყალიბებული. 
საჭრისების თითქმის 80% მუსტიეური ტიპის ანატკეც–ანამტვრევებზე არის 
გაფორმებული, დანარჩენი ტიპიური ზედაპალეოლითურია. ასეთივე სურათია 
საფხეკების მხრივაც. აქ აღმოჩენილი კაჟის ფოთლისებური და ირგვლივრეტუშიანი 
მსხვილი დანები ზედა პალეოლითის საწყისი პერიოდის სახელმძღვანელო 
იარაღებად უნდა ჩაითვალოს. მაგრამ უფრო მრავალრიცხოვანია 
ზედაპალეოლითური კაჟის ინვენტარი (სახვრეტები, დაკბილული იარაღები, 
გრავეტის ტიპის ორი და ცალგვერდრეტუშიანი დანები და სხვადასხვა მიკრო 
იარაღები). დამახასიათებელია, რომ მუსტიეური იერის იარაღები მონაცრისფრო და 
შედარებით უხარისხო კაჟიდან არის დამზადებული, ხოლო ზედა პალეოლითური 
იარაღების უმრავლესობის დასამზადებლად კარგი ხარისხის მოვარდისფრო კაჟი 
არის გამოყენებული. მასალებზე დაკვირვება ააშკარავებს, რომ აქ ქვის დამუშავების 
ტექნიკაში ორგანულად შერწყმულა მუსტიეური და ზედაპალეოლითური წესები, 
მაგრამ ისე, რომ პირველი დაქვემდებარებული აქვს მეორეს. ამგვარად, ეს ძეგლი 
ჩვენი ქვეყნის ადრეული და გვიანდელი პალეოლითის მჭიდრო კავშირის მოწმეა93. 

ამ დროის ნაბინართა რიცხვი, რა თქმა უნდა, აქ ჩამოთვლილით არ 
განისაზღვრება. მათი დიდი რაოდენობა, საფიქრებელია, მღვიმეებში ადამიანის 
მრავალგზის დასადგურების გამო უკვალოდ გაქრა, ბევრი ალბათ დენუდაციამ, 

                                                 
92  Н.З. Киладзе, Многослойный археологический памятник «Сагварджиле»,  «Сообщениа АН Грузинской 
ССР», ტ. XIV, №9, 1953; იხ. აგრეთვე, “საქართველოს არქეოლოგია”,§2, გვ. 41-42. 
93 ნინო ბერძენიშვილი, გ. გრიგოლია,  შავიზღვისპირეთის პალეოლითური ექსპედიციის 1966 წლის 
საველე მუშაობის ანგარიში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის 
ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი 1966 წლის საველე არქეოლოგიური კვლევა–ძიების 
შედეგებისადმი. თბ., 1967, გვ. 3-11. 



ეროზიამ მოსპო, ბევრი კიდევ გამომზეურებასა და შესწავლას მოელის. თუ 
გავითვალისწინებთ, რომ ამ დროისათვის ადამიანი მეტ–ნაკლებად ზომიერი, 
დღევანდელთან შედარებით ცოტა უფრო ცივი ჰავის პირობებში ცხოვრობდა, უნდა 
ვივარაუდოთ, რომ ამ ხნოვანების ასეულობით ნაბინარი ჯერ კიდევ თვალს არის 
მიფარებული. ამ პერიოდში ცხოვრებისათვის ხელსაყრელ პირობათა შორის უნდა 
დასახელდეს ფაუნისტური მონაცემები. ამის მიხედვით პალეოზოოლოგები 
აღადგენენ ხოლმე ცხოველთა იმ სახეებს, რომელებიც ქვის ხანის ადამიანის 
მეურნეობის ერთ-ერთი წამყვანი დარგის, მონადირეობის, საგანი იყო.  

ასეთ ცხოველთაგან აღნიშნულ მღვიმეებსა და ზოგ სხვა თანადროულ 
ნამოსახლართა კულტურულ ფენებში აღმოჩენილი და განსაზღვრულია: გარეული 
ცხენი, ნამარხი ხარი, გარეული თხა, გარეული ღორი, მღვიმის დათვი, დომბა, 
კავკასიური ჯიხვი, ჯიქი, მგელი, მელა, მაჩვი, თახვი და სხვ.  

როგორც ქვემოთ ვნახავთ ანთროპოგენის ცხოველთა სახეებით გაცილებით 
მდიდარია ზედა პალეოლითის განვითარებული და გვიანი საფეხურების მღვიმური 
ნაბინარები, რაც მოსახლეობის ზრდასთან ერთად მონადრეობის ჩვევა–ხერხების 
გამდიდრებასა და თვით მონადირეთა გაწაფვა–დახელოვნებას გვაგულისხმებინებს.  

ზედა პალეოლითის განვითარებული საფეხურის ძეგლთან პირველ რიგში 
უნდა მოვიხსენიოთ ნასადგომევი საკაჟიას მღვიმეში (წყალწითელას ხეობა, ქუთაისის 
რ–ნი). ეს იყო კავკასიაში პირველი ზედაპალეოლითური ძეგლი, რომელსაც 
გათხრები ჯერ კიდევ რევოლუციამდელ ხანაში შეეხო (1914წ). მისი მეცნიერული 
გათხრა დაასრულა პროფ. გ. ნიორაძემ 1936 წელს. იგი ერთფეროვანი ძეგლია. აქ 
აღმოჩენილი დიდძალი ქვის ნაკეთობანი წარმოგვიდგენს ზედაპალეოლითელი 
ადამიანის საკმაოდ მდიდარ არსენალს. მასში შემავალი საფხეკები, საჭრისები, 
სახვრეტები, დანები, მიკრო იარაღები და სხვ. ათეულობით ტიპებსა და ქვეტიპებს 
მოითვლის. ადრეული საფეხურიდან ნაანდერძევი “ორინიაკოიდული” ნიშან–
თვისებანი აქ სრულყოფილად არის გამომჟღავნებული. ქვის იარაღის დამუშავება, 
გულგულისათვის ბუნებრივი კაჭრის მომზადებიდან დაწყებული და ნამზადის 
ფაქიზი, წვრილი რეტუშით დამთავრებული, ფრიად მაღალ დონეს აღწევს. 
გულგულაზე მეთოდური დარტყმა, წინასწარ გამიზნული ფორმა–მოყვანილობისა და 
ზომის ნამზადის ატკეცა, ისევე როგორც მიღებული ანატკეცის, ფირფიტა–ლამელის 
მაღალი, ციცაბო ან დაბალი, მცოცავი, თანამიმდევრული გამაფხიანებელი ან 
დამაჩლუნგებელი რეტუშით დამუშავება ამ დარგში საკაჟიელი ადამიანის მაღალ 
ხელოვნებაზე მეტყველებს. საკაჟიამ მოგვცა პირველი, ყუნწგამოყვანილი ისრისპირი 
კაჟისა, რაც მშვილდ–ისრის  გამოგონება- გამოყენებას მეზოლითამდელი ხანისათვის 
გვავარაუდებინებს94. ბლომადაა წარმოდგენილი საკაჟიაში ცხოველის ძვლისა და 
რქისაგან დამზადებული ნაკეთობანი: ხელშუბისპირები, სადგისები, წალკატის 
მაგვარი იარაღები და სხვ. ასეთ იარაღს საკაჟიელი ალბათ  ხშირად მიმართავდა 
საკვები მცენარეულობის  (ძირხვენების, ბოლქვების) ამოსაჩიჩქნად და 
შესაგროვებლად. აქვე აღმოჩნდა ადამიანის კეჩხოს (თავისქალას) ფრაგმენტები, 
რომელთა აღდგენამ გამოავლინა დოლიხოცეფალური ტიპი95. საკაჟიას ძველ 
კოლექციაში აღმოჩნდა აგრეთვე ლულოვანი ძვლის ფრაგმენტი, რომელზედაც 
ოქროს საღებავით(?) გამოსახულია რკალი, ხოლო შიგნით ორი პარალელური ხაზი 

                                                 
94 გ. ნიორაძე, ქვის ხანის ადამიანი საკაჟიას გამოქვაბულში, თბ., 1953. იხ. აგრეთვე С. Н. Замятнин, 
Палеолит  западного  Закавказья ...,გვ. 463-479. 
95 გ. ნიორაძე,  დასახ. ნაშრ., გვ. 84, სურ. 109, 110.  



მესამით განივადაა გადაკვეთილი. თუ გავიხსენებთ, რომ საკაჟიაში მოწითალო 
ოქროს გორახებიცაა ნაპოვნი, ამ საღებავი მასალის გამოყენების ვარაუდი 
დამაჯერებელი უნდა იყოს96.  

მსგავსი მასალები აქვს მოპოვებული აგრეთვე ნ. ბერძენიშვილს 1941 წ. 
მღვიმევის ეხში (ჭიათურის რ-ნი, მდ. ყვირილას მარჯვენა ნაპირზე). აქ მოპოვებული 
კაჟის ინვენტარი სრულ წარმოდგენას გვაძლევს ქვის დამუშავების ერთიან 
პროცესზე. აქ სჭარბობს ლამელარული ტექნიკა. ცხადია, იარაღებიც უმთავრესად 
სხვადასხვა ზომისა და ტიპის ლამელებზეა ჩამოყალიბებული. საიარაღე მასალად 
გამოყენებულია ობსიდიანიც. თვალში საცემია საჭრისთა სერიულობა და 
მრავალტიპიანობა, რაც მათი დანიშნულების მრავალგვარობაზე მიგვითითებს. 
დიდი რაოდენობით გვხვდება გრავეტის ტიპის დანები, მიკრო იარაღები და სხვ. 
ამასთან ძვლის ხელშუბისპირები, ჩვეულებრივი და ორწვეტა სადგისები, 
მრავალწახნაგა სადგის–სახვრეტები, ნემსისებური იარაღები. მათი დამუშავება 
მღვიმელი ადამიანის ამ საქმიანობაში კარგ გაწაფულობას მოწმობს97. ზოგ მათგანზე 
შენიშნული ხაზოვანი სამკაული იმდროინდელი ადამიანის ესთეტიკური გემოვნების 
მაჩვენებელია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მღვიმევის ერთ-ერთი ეხის კედელზე, ეხში 
მცხოვრები ადამიანის მიერ რაღაც წვეტიანი იარაღით გრაფიკულად გამოსახული 
ურთიერთმკვეთი ღარები სამი ათეული წლის წინათ იყო შენიშნული98. 

ამავე საფეხურს მიეკუთვნება დევისხვრელის ნამოსახლარ მღვიმეში  
(ხარაგოულის რ-ნი) აღმოჩენილი დიდძალი პალეოლითური ნაშთები. ეს არის 
კავკასიაში, პირველად რევოლუციის შემდეგ (1926–1930), მეცნიერულად გათხრილი, 
შესწავლილი და გამოქვეყნებული (1933წ.) ნაბინარი. ესეც ქართული არქეოლოგიის 
დიდი მოჭირნახულის გ. ნიორაძის მიერ შესწავლილი ძეგლია. ჩვენთვის ცნობილ 
იარაღთა ტიპები და მათი დამუშავების ხერხები საკმაოდ დახვეწილია. 
განსაკუთრებით ბევრია ორმაგი (დუბლირებული) და კომბინირებული იარაღები. 
კომბინირებული იარაღი სხვადასხვა ფუნქუციის იარაღთა კომბინაციას 
გულისხმობს. მაგალითად, საფხეკ–საჭრისი, საფხეკ- სახვრეტი, საჭრის-სახვრეტი, 
საფხეკ-წვეტანა და სხვ. კოლექციაში არის შატელპერონის ტიპის დანები თუ 
წვეტიანი იარაღები. იგი გრძელი, ფართო ფირფიტაა, რომელსაც ცალი მორკალული 
ნაპირი მთელ სიგრძეზე აქვს რეტუშირებული და უფრო დანის ფუნქცია უნდა 
ჰქონოდა დაკისრებული. მონაპოვარში გამოირჩევა გრავეტული დანები ანუ 
შედარებით ვიწრო, მაგრამ სწორი, ორფერდა ცალ ან უფრო ხშირად 
ორთავგვერდრეტუშიანი ლამელები, რომლებიც ზომებით შატელპერონულს 
საგრძნობლად ჩამორჩება და დამახასიათებელია უმთავრესად ზედა პალეოლითის 
მეორე ნახევრის ქვის ინდუსტრიისათვის. ხშირია თავირიბრეტუშიანი ხიწვიანი 
საჭრისები. ბლომად არის აგრეთვე ნავისებური, მაღალი ტიპისა და 
ნუკლეუსისმაგვარი საფხეკები 99. აქვეა  მარაოს მოყვანილობისა და მრგვალი, მოკლე, 
ფართო ანატკეცებზე ჩამოყალიბებული საფხეკები. განსაკუთრებულ ყურადღებას 
იპყრობს რგანის ტიპის დანები, რომლებიც ადრე დაუმთავრებელ ისრისპირებად 
მიაჩნდათ. დიდი რაოდენობითაა წარმოდგენილი წნევითი ტექნიკით 

                                                 
96 С.Н. Заматнин, დასახ. ნაშრ., გვ. 478, სურ. 14, 7. 
97 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს არქეოლოგია, თბ., 1959, § 2 (ნ. ბერძენიშვილისა), გვ. 44. 
98  С.Н. Заматнин, Пещерные  навесы Мгвимеви близ Чиатуры (Грузия ). Первые следы наскальной 
полеолитической графики в Закавказье, СА, 3, 1937, 57- 75. 
99 გ. ნიორაძე, პალეოლითელი  ადამიანი დევისხვრელში, “საქართველოს მუზეუმის შრომები”, VI, თბ., 
1933; საქართველოს არქეოლოგია, გვ. 43. 



დამუშავებული მიკროლითები, რომლებიც ზოგი დანის, ზოგი ისრისპირის, ზოგიც 
სხვა რთული იარაღის  ჩასართის დანიშნულებას ასრულებდა. აღმოჩენილია ძვლის 
იარაღი და იარაღის დასამზადებელი ხელსაწყო-ინსტრუმენტებიც: გრდემლი, 
ხელჩაქუჩი, ძვლის კომპრესორი (წნევის გზით  ნაზი რეტუშის მისაღებად) და სხვა 
მრავალი. დევისხვრელიც ტიპიური “ორინიაკოიდული” ძეგლია.  

დევისხვრელში იმდროინდელი (კრომანიონელი, გონიერი) ადამიანის ქვედა 
ყბის ნაწილიც აღმოჩნდა.  

ცხოველთა ზემომოტანილ სიას აქ განხილული პერიოდისათვის უნდა 
დაემატოს კეთილშობილი ირემი, ცხენირემი, არჩვი, მურა დათვი, ფოცხვერი, კვერნა, 
მგელი, მაჩვზღარბი და სხვ100. 

ზედა პალეოლითის გვიანი საფეხურის ძეგლებიდან ცნობილია გვარჯილას 
კლდის ნაბინარი, საგვარჯილე (მეზოლითური ფენა), ჭახათი II, წონასა და ქვედის 
მღვიმეები (ყველა რიონ-ყვირილას აუზში), ქვაჭარის, იაშთხვას, ხოლოდნი გროტისა 
და კეპ-ბოღაზის ნაბინარები (აფხაზეთი), ეძანი და ზურტაკეტი (სამხრეთ 
საქართველოში) და სხვ. 

ამათ შორის ყველაზე ადრეული, ადრეც (1916წ.) მიკვლეული, 
მრავალრიცხოვანი და სახელმძღვანელო ფორმების შემცვლელია გვარჯილას კლდე 
(ჭიათურის რ-ნი), რომელიც ეტალონური ძეგლია ჰოლოცენამდელი მეზოლითური 
ნამოსახლარებისათვის. იგი თავიდანვე შევიდა სპეციალურ ლიტერატურაში 
როგორც ფინალური პალეოლითისათვის დამახასიათებელი ადგილსაპოვნელი. აქ 
მოპოვებული კაჟის ინვენტარი განვითარებული საფეხურის ძეგლებთან შედარებით 
მსგვასებასთან ერთად, საგრძნობ სხვაობას გვაძლევს. იცვლება ნამზადის ხასიათი. 
დანისებური ლამელები უფრო ვიწრო და მოგრძო პროპორციებისაა, ვიდრე საკაჟიასა 
და დევისხვრელში. ამასთანავე, მათი ზურგის პარალელური წიბოები მთელ 
სიგრძეზე გასდევს ნამზადს. ამათ კარგად შეესატყვისება პრიზმული და 
კონუსისებური ნუკლეუსები. მრავალრიცხოვანია საფხეკები, რომლებიც 14 ჯგუფშია 
გაერთინებული. მათ შორისაა მომრგვალებული და მიკროსაფხეკებიც. ორინიაკული 
საფხეკები ერთეულებითაა წარმოდეგენილი. ყველაზე დიდ ჯგუფს 
ცალგვერდრეტუშიანი ან თავგვერდრეტუშიანი ზურგდაბლაგვებული ლამელები 
შეადგენს.  

მიკროლითებში სჭარბობს წაგრძელებული სეგმენტისებური ჩასართები, 
ასიმეტრიული მოყვანილობის სამკუთხა ლამელები, რომელთაც ცალი გვერდი და 
ფუძე დაბლაგვებული აქვთ. აქვეა ადრე ისრისპირებად მიჩნეული “რგანის ტიპის 
დანები”. კლებულობს საჭრისების რაოდენობაც. განსაკუთრებით მცირეა 
მრავალწახნაგა საჭრისების რიცხვი. განვითარებული საფეხურის ძეგლებიდან 
მომდინარეობს და აქაც ხშირია პატარა სათლელები, უფრო სწორად, ხოწები, 
რომელბიც ჩვეულებრივ თხელ ანატკეცებსა და ლამელებზეა ჩამოყალიბებული. 
ფრიად მაღალ დონეზე დგას ძვლის დამუშავების საქმე. ძვლის ხელშუბისპირები, 
ისრისპირები, სადგისები, სახვრეტები, გახვრეტილყუნწიანი ნემს-მახათები და სხვ. 
ათეულობით დაითვლება. ფართოდ არის წარმოდგენილი იარაღის სამზადი 
ინსტრუმენტები: გრდემლები, ხელჩაქუჩები, რეტუშორები, საპრიალებლები და სხვ. 
ძვლის პირველი ჭვილთი (მეზოლითური ტიპისა) ისევე როგორც “მეთაურის 
კვერთხი” სწორედ აქ არის აღმოჩენილი. ამასთანავე ეს ნივთი ორთავ ზედაპირზე 7-7 
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პარალელური ხაზითაა შემკული. მღვიმის მთელი ავლა-დიდების გათვალისწინება 
გვარწმუნებს იმაში, რომ აქ მოსახლე ადამიანი ქვისა და ძვლის დამუშავების 
სრულყოფილ კულტურას ფლობდა101. 

გვიანი პალეოლითის ბოლო საფეხურზე განვითარებული მეზოლითური 
კულტურა კარგად შეიძლება დახასიათდეს ჭახათის ეხში მოპოვებული მასალებით.  

ჭახათის ეხი დიდი ხნის განმავლობაში ემსახურებოდა პირველყოფილ 
ადამიანს როგორც საიმედო სადგომი, ჯერ მუსტიეს ხანაში და ახლა კიდევ 
ეპიპალეოლითში. ამის საბუთია არა მარტო უხვი, ძვლოვანი მასალა (ნანადირევ 
ცხოველთა დამტვრეული ძვლები), არამედ კერის ნაშთებიც102, რომელთა მიკვლევა  
და გამოცნობა ასეთი შორეული წარსულის ნასადგომევში ყოველთვის არ არის 
შესაძლებელი.  

ანალოგიურ ვითარებაშია მოპოვებული ეპიპალეოლითური ძეგლები  
ქვაჭარის მღვიმეშიც (წებელდის მახლობლად, სოხუმის რ-ნი). აქ გამოვლენილია 5 
კულტურული ფენა, რომელთაგან ზედა ოთხი მეზოლითს ეკუთვნის, ხოლო ქვედა 
(მეხუთე) მუსტიეს დროისა უნდა იყოს103. ამ დროის კაჟის ინვენტარში გამოირჩევა 
ლევალუაურ ანატკეცზე ჩამოყალიბებული კარგი ხელობის წვეტანები. მაგრამ ისინი 
ძალიან ცოტაა, რის გამოც მკვლევარნი მართებულად ვარაუდობენ მღვიმის პირველი 
მობინადრის, მუსტიელი ადამიანის, კულტურული ნაშთების  გამორეცხვას. 
ამგვარად, ძირითადია მეზოლითური ფენის მასალები. ამათგან აღსანიშნავია პაწია, 
ორფერდა, ლამელის ბოლოზე გაფორმებული საფხეკები,  საჭრისები, სახვრეტები,  
ისრისპირები, გრავეტული დანები და სხვ. უხვად გვხვდება ზურგდაბლაგვებული 
ლამელები. საერთოდ, გაბატონებულია მიკროლითური ტექნიკა. გეომეტრიული 
მოხაზულობის იარაღები ცოტა: სულ რამდენიმე სეგმენტისნაირი და ატიპიური 
სამკუთხედისებრი ჩასართია აღმოჩენილი.  მაგრამ აქ მოპოვებულ მიკროლამელთა 
უმრავლესობაც, უნდა ვიფიქროთ, რთული იარაღების (შუბის, ხელშუბის, ისრის და 
სხვ.) აღსაკაზმავად უნდა ყოფილიყო გამოყენებული.  ქვაჭარაში ქვის იარაღთან 
ერთად ძვლის იარაღი და შინამოხმარების საგანიც საკმაოდ არის წარმოდგენილი. 
საყურადღებოა კერების აღმოჩენის ფაქტი. სულ სამი კერა იყო მიგნებული. კერების 
სიმრავლე მობინადრეთა მრავალრიცხოვნობაზე უნდა მიგვითითებდეს104. საჭიროა 
აღინიშნოს, რომ ქვაჭარამ შემოგვინახა ამ მობინადრეთაგან ორი ადამიანის კარგად 
დაცული ქვედა ყბის ძვალი. 

ქვაჭარის ცხოველთა ნაშთებს შორის, რაც მუფლონის, გარეული თხის, 
კეთილშობილი ირმის, ჯიხვის, შველის ლეოპარდის, ვეფხვის, მგლის, მელას,  მურა 
და მღვიმის დათვის ძვლებით არის წარმოდგენილი, ყურადღებას  იპყრობს მღვიმის 
დათვის დიდხანს შემორჩენა ხსენებულ სადგომსა და,  საერთოდ, დას. საქართველოს 
ფიზიკურ-გეოგრაფიულ გარემოში.105 
                                                 
101 დ. თუშაბრამიშვილი, გვარჯილას კლდის პალეოლითური ნაშთები, თბ., 1960; С. Н. Замятнин, 
Палеолит западного Закавказья... 
102 ნინო ბერძენიშვილი, ქვის ხანის ახალი ძეგლი წყალწითელას ხეობაში, თბ., 1964, გვ. 40-45, ტაბ.  
I-VI, განსაკ. ტაბ. I, 4-6, 9, 13; ტაბ. V, 3, 5, 7, 10, 11. 
103 ლ. წერეთელი , პალეოლითური სადგომი ქვაჭარა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, 
არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. VII, თბ., 1963, გვ. 221 – 234, სურ . 1-5. 
104  იქვე, დასახ. ნაშრ. , გვ. 223. 
105  იქვე, გვ. 231; იხ აგრეთვე  Н. И. Бурчак – Абрамович, К.  изучению пешерных медведей из 
Воронцовской пещеры возле г. Адлера на Кавказе, Пещеры Грузии, т. III, Тб., 1965, გვ. 108-116. Д. В. 
Церетели, Кладбище пащерных медведей в окрестностях Накеральского перевала (пещера Цхраджвара), 
Известия АН Азерб. ССР, № 2, 1956, გვ.59 –61. 



ეპიპალეოლითური ძეგლები დადასტურებულია აგრეთვე  ცნობილ იაშთხვას, 
კეპ–ბოღაზის, ხოლოდნი გროტისა და სხვ. მღვიმეებში.  ამ მღვიმურ ნაბინარებს 
გარდა დას. საქართველოში ცნობილია აგრეთვე ღია,  ცისქვეშა ნასადგომევიც; მათ 
შორის ისეთიც, რომელმაც აუშლელი ეპიპალეოლითური ფენაც შემოგვინახა. ასეთია 
მაგალითად, ენწერის ნაბინარი მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირზე (სოფ. ლიასთან, 
წალენჯიხის  რ-ნი). 

ენგურის ერთ–ერთ მაღალ 155მ სიმაღლის ტერასაზე, როგორც მასალები 
გვიჩვენებს, ზედაპალეოლითელ ადამიანს არაერთგან დაუდვია ბინა. ენწერში 
მაგალითად, ხანგრძლივი ცხოვრების კვალი დადასტურდა. ჰუმუსქვეშა თიხოვან 
ფენაში, რომლის სიმძლავრე 35–40 სმ–ს არ აღემატებოდა, უძრავად იდო კაჟის 
ინვენტარი: ნუკლეუსები, საჭრისები, სახვრეტები, გვერდდაბლაგვებული 
მიკროფირფიტები, სეგმენტის მოყვანილობის  ჩასართი და პაწია ლამელა - დანები106.  
ეს ინვენტარი ტიპოლოგიურად  და დამუშავების მიხედვით (მიკროტექნიკა) ახლო 
დგას იაშთხვას, ქვაჭარის, საგვარჯილესი და ჭახათის ეპიპალეოლითურ მასალებთან. 
ერთი სიტყვით, ენწერი პირველია იმ მეზოლითურ ძეგლებს შორის, რომელთაც ღია, 
გარესადგომის პირობებში უძრავი კულტურული ფენა შემოუნახავს. 

მეზოლითელი ადამიანი ფართოდ განსახლებულა აგრეთვე რიონ–ყვირილას 
აუზის ზემო წელში, მთისწინეთსა და შუამთიანეთში, სადაც გვხვდება ღია 
ნაბინარებიცა და მღვიმური ნამოსახლარებიც. ამ უკანასკნელთაგან შეიძლება 
დავასახელოთ ბუბის კლდეში წარმოქმნილი კარსტული მღვიმე, რომელიც 
მეცნიერებაში შევიდა წონას მღვიმური ნამოსახლარის სახელწოდებით107. როგორც 
ზემოთ ვნახეთ, წონას მღვიმეში დადასტურდა ოთხი  კულტურული ფენა: აშელის, 
მუსტიეს, ეპიპალეოლითისა და ენეოლით-ადრებრინჯაოსი. აქ მოპოვებული ნაშთები 
მოწმობს, რომ მაღალსა და შუამთიანეთის ზონაში არსებული საკმაოდ თბილი, 
ზომიერი ჰავა აშელელ ადამიანს არსებობისათვის ფრიად ხელსაყრელ პირობებს 
უქმნიდა. ეს იყო ალბათ მინდელ-რისის ყინვარეულთშორისი პერიოდი. მაგრამ 
შემდეგ, რისის ყინვარეული პერიოდის დადგომასთან დაკავშირებით, აშელის 
გასულსა და ადრეულ მუსტიეში ადამიანის ნაკვალევი აღარ ჩანს.  რის- ვიურმის 
ყინვარეულთშორისი პერიოდის გასულს კლიმატური პირობები გაუმჯობესებულა 
და აქ ისევ გამოჩენილა ადამიანი, რის მაჩვენებელია გვიანი მუსტიეს კულტურული 
ნაშთები. მაგრამ მალე (ვიურმში) ისევ აცივებულა (რაც განსაკუთრებით შუა 
კავკასიონის იალბუზ–მყინვარწვერის მონაკვეთზე იგრძნობოდა) და ადამიანს დიდი 
ხნით მიუტოვებია ეს მხარე.  ამას ადასტურებს ზედაპალეოლითური კულტურის 
ნაშთების არარსებობა ამ ზონის მღვიმურ ნამოსახლარებში. ამ მხარეს  ადამიანი 
უბრუნდება გვიან მეზოლითში. ამ დროის ფენაში გვხვდება როგორც ნაკერალები, 
აგრეთვე ეპიპალეოლითური კულტურისათვის დამახასიათებელი იარაღების 
შემცველი კაჟის ინვენტარი.  

მეზოლითური ძეგლები მიკვლეულია სამხრეთ საქართველოშიც. წალკის 
ზეგანზე დღეისათვის ამ დროის ორი მღვიმური ნამოსახლარია დადასტურებული. 
ერთია ზურტაკეტში108, მეორე კი ეძანის ეხში (ყოფ. ბარმაქსიზი დაბა წალკასთან)109. 

                                                 
106 გ. გრიგოლია, ლ. წერეთელი,   მეზოლითური სადგომი სოფ. ენწერში, “მაცნე”,  №4, 1967. 
107 А.Н. Каландадзе, Цопская пещера и ее культура, Пещеры Грузии, Спелеологический сборник, №3, Тб., 
1965, გვ. 32 – 36. 
108 Л. И.  Маруашвили, Зуртакетская палеолитическая стоянка в Южной Грузии и ее геологическое 
значение, «Природа» , №12, 1946, გვ. 56 – 62. 



ეძანში ქვის იარაღთან ერთად ნაპოვნია ძვლის იარაღიც, რომელიც შესაძლოა 
რეტუშორს წარმოადგენდეს. ქვის დამუშავების ტექნიკის შესწავლითა და 
ანალოგიების მოშველიებით ეძანი მეზოლითის განვითარებული საფეხურით 
თარიღდება110. ზურტაკეტსა და ეძანის ეხში მოპოვებული ფაუნისტური მასალების 
მიხედვით (ჯიხვი, შველი, მუფლონი, კულანი, ტახი, კურდღელი და სხვ.) წალკის 
ზეგანზე სტეპური და ნახევრად სტეპური ლანდშაფტი უნდა ყოფილიყო 
გაბატონებული., რომლისთვისაც უცხო არ იქნებოდა  მდინარეული დაბლობი და 
მთიან–ტყიანი ზონა111. 

თუ ერთხელ კიდევ გადავხედავთ საქართველოს ზედაპალეოლითური 
კულტურის განვითარებას ქვის იარაღების დამუშავების ტექნიკაში, ერთ არსებით 
თავისებურებას შევნიშნავთ. ქვედა პალეოლითიდან ნაანდერძევი თუ ამ ეტაპზე 
გაჩენილი იარაღის ესა თუ ის ფორმა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არსებობს და 
იგი ამ პერიოდს მეტ–ნაკლები სახეცვლილებებით დასაწყისიდან დასასრულამდე 
გასდევს ისევე როგორც გვიანი საფეხურისათვის დამახასიათებელი და 
განმსაზღვრელი ელემენტი ჯერ კიდევ ადრეულ საფეხურზე იჩენს თავს. ასე რომ, 
აქაური ზედა პალეოლითის ადრეული, განვითარებული და გვიანი საფეხურის 
ძეგლების ურთიერთისაგან მკვეთრი ქრონოლოგიური გამიჯვნა ტექნოლოგიური 
ნიშნების მიხედვით ხშირად საძნელო ხდება, თუმცა შეუძლებელი მაინც არ არის.  ეს 
მომენტი კარგად გაიკვლევა მრავალწახნაგა  საჭრისებისა და ნუკლეუსისმაგვარი 
იარაღების დეგრადაციის, ერთი მხრივ, და მიკროიარაღების გრადაციული 
განვითარების მაგალითზე, მეორე მხრივ,  

ასეთ სურათს იძლევა შესწავლილ მღვიმეთა უმრავლესობა. მაგრამ ამავე 
გარემოში ბოლო დროს თავი იჩინა ერთი რიგის ძეგლმა, სადაც ქვის დამუშავების 
ტექნიკაში ზემოაღნიშნულისაგან თითქმის განსხვავებული ტრადიცია შეინიშნება. ეს 
არის სამერცხლე კლდისა და ძუძუანას112 მღვიმური ნაბინარები (ჭიათურის რ- ნი). 
ორთავე ეს ძეგლი განვითარებული ზედა პალეოლითის დროისაა და საკაჟიას, 
დევისხვრელის, მღვიმევისა და სხვათა თანატოლია ქრონოლოგიურად, მაგრამ მათში 
დადასტურებული ტექნიკა ზუსტად არ მისდევს ადრეცნობილი ტექნიკური 
განვითარების ძაფს.  ახალ-აღმოჩენილი ძეგლებისათვის  მიკროლითური ტექნიკა არ 
არის  დამახასიათებელი, მაშინ როდესაც დევისხვრელისა და სხვათა მისთ. ძეგლები 
მიკროლითების სიუხვით გამოირჩევა113. შესაძლოა, ტექნიკის ასეთი სხვადასხვაობა 
ეთნოგრაფიულად განსხვავებული ყოფისა და საწარმოო ჩვევა-გამოცდილების 
შედეგიც იყოს, მაგრამ ძეგლების საფუძვლიანად  შეუსწავლელობის გამო ამის 
გადაჭრით თქმა არ იქნებოდა მართებული. 

ზედაპალეოლითური ძეგლები იმიერკავკასიაში სულ უკანასკნელ  ხანამდე არ 
იყო ცნობილი. ბოლო დროს ჩატარებული კვლევა-ძიების შედეგად ხსენებული 

                                                                                                                                                             
109  Б. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, Тб., 1941, გვ. 119 – 123. “საქართველოს 
არქეოლოგია”, თ., 1959, გვ. 46. 
110 მ. გაბუნია, პალეოლითური ნაშთები ეძანის (ბარმაქსიზის) გამოქვაბულიდან, “მაცნე”, № 5, 1965, გვ. 
162. 
111 Н. И. Бурчак –Абрамович, Фауна эпипалеолитической стоянки в Триалети, « Сообщения Академии 
наук Грузинской ССР», т. XII, №2, გვ.93 – 97. 
112 ძუძუანას მღვიმე (სოფ. დარკვეთთან, ჭიათურის რ-ნი) მეტად პერსპექტიული ძეგლი ჩანს, მისი 
შესწავლა ახლა იწყება დოც. დ. თუშაბრამიშვილის მიერ. 
113 ნ. ნიორაძე,  სამერცხლე კლდის კულტურა და დას.  საქარველოს ზედაპალეოლითური კულტურის 
ზოგიერთი საკითხები, თბ., 1967.  



პერიოდის ძეგლები აქაც მომრავლდა. ამ მხრივ გამოირჩევა დაღესტანი114 და 
განსაკუთრებით ყუბანის მხარე. 

სპეციალისტები საქართველოს, ყუბანის და დაღესტნის პალეოლითური 
კულტურების გარკვეულ ნათესაობას ვარაუდობენ და მათ ერთიანი კავკასიური 
ზედაპალეოლითური კულტურის ლოკალურ ვარიანტებად თვლიან115. ეს 
ვარიანტები მეტ-ნაკლები სისრულით გვიანი პალეოლითის გასულსა და 
მეზოლითში ჩამოყალიბდა, მანამდე კი მთელი კავკასიური კულტურა, მახლობელი 
აღმოსავლეთის კულტურასთან ერთად, აღმოსავლეთ ხმელთაშუა -ზღვისპირეთის 
ერთიან  ისტორიულ-კულტურულ  პროვინციაში შედიოდა.  

ზოგიერთი მკვლევარის დაკვირვებით, ჩვენი ქვეყნის ზედა პალეოლითთან 
განსაკუთრებულ სიახლოვეს იჩენს  აზოვის  მხარის სტეპური კულტურაც. ამის 
მაგალითს გვაძლევს დონის ქვემო წელში (როსტოვის მახლობლად) აღმოჩენილი 
ათიოდე ღია ზედაპალეოლითური ნაბინარი, რომლებიც გასულ უკანასკნელ 
ათწლედში იყო მიკვლეული. კერძოდ, კამენნაია ბალკასა და საქართველოს ზედა 
პალეოლითის განვითარებული საფეხურის მასალების შეპირისპირების საფუძველზე 
შეიძლება ბევრი რამ საერთო დადგინდეს ამ ორი რაიონის ქვის დამუშავების 
ტექნიკურ ტრადიციებში. ეს სიახლოვე (შესაძლოა, გენეტიკურიც) იმდენად აშკარაა, 
რომ კავკასიის ჭარბი მოსახლეობის აზოვისპირეთში განსახლებას საკმაო 
საბუთიანობით ვარაუდობენ116. სავსებით შესაძლებელია, რომ ასეთ განსახლებას 
(ტომების მოძრაობის სახით) ნამდვილად ჰქონოდა ადგილი. მაგრამ ამისი, როგორც 
ისტორიული ფაქტის, დადასტურება პირდაპირი საბუთების უქონლობის გამო, ჭირს. 
ყოველ შემთხვევაში, კულტურებს შორის უშუალო, მჭიდრო კონტაქტი, გავლენა, 
საწარმოო გამოცდილების გაზიარება და სხვ. ეჭვს არ უნდა იწვევდეს. გაცვლა-
გამოცვლის საფუძველზე დამყარებული კონტაქტი თუნდაც იმითაც მტკიცდება, რომ 
ჩრდილოეთის ქვეყნებში საკმაოდ ხშირად პოულობენ კავკასიიდან გატანილ კარგ 
საიარაღე მასალას – ობსიდიანს. 

საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პერიოდისათვის საზოგადოება 
სოციალური განვითარების თვალსაზრისით საკმაოდ მაღალ დონეზე დგას. მისი 
სოციალური სტრუქტურის საფუძველს შეადგენს წყვილთა ოჯახზე დამყარებული 
მატრიარქატული გვარი. ადრე გამოთქმული იყო მოსაზრება, რომ ტომობრივი 
ორგანიზაცია ყალიბდება მეზოლითში, როდესაც საფუძველი ეყრება ეთნიკური 
ხასიათის ვიწრო ლოკალურ კულტურებს117. ახლა მეცნიერება თითქოს უფრო ღრმად 
ჩაწვდა ამ რთული პრობლემის ფესვებს და ასეთი ორგანიზაციის ჩასახვას ზედა 
პალეოლითის დამდეგიდან ვარაუდობენ118. ზოგი კი უფრო შორს მიდის და ჯერ 

                                                 
114 В.Г. Котович, Каменный век Дагестана, Махач – кала, 1964. 
115  იხ. Н. О. Бадер - თან; СА, 4, 1965, გვ. 3-16. 
116 М.Д. Гвоздовер, О культурной принадлежности позднепалеолитических памятников нижнего Дона, 
«Вопросы антропологии», вып. 27, 1967, გვ. 82 –101. განსაკ. 94 –95. იხ. აგრეთვე,А.А.Формозов, Каменный 
век и  энеолит Прикубанья, М., 1965, გვ.5; Г. В. Григорьева, Большая Аккаржа и её место среди 
позднепалеолитических  памятников юга СССР. КСИИМК, вып.111, გვ.90; Н. О. Бадер, О соотношении 
верхнепалеолитической и мезолитической культуры Крыма, Кавказа и ближнего Востока, М., 1964, გვ. 8. 
117 А.А.Формозов, О времени и исторических условиях сложения племенной  организации, СА, №1 1957, 
გვ. 13 – 21. 
118 Н. О. Бадер, Различия между  верхнепалеолитическими культурами Закавказья и Ближнего Востока, Сб. 
«Археология Старого и Нового Света»,  М.,1966, გვ. 135 –143. 



კიდევ მუსტიეს ხანაში ხედავს ტომობრივი ცხოვრების ნიშნებს, რომელთა 
ერთობლიობას წინარეტომის სახელწოდებას აძლევს119. 

თუ ისტორიულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ერთხმივი თანხმობის 
უქონლობის გამო მუსტიესათვის გაჭირდებოდა ამის მტკიცება, ყოველ შემთხვევაში, 
ზედაპალეოლითელი Homo Sapiens–ის მოდგმა ფიზიკურად და სიმბოლურად 
იმდენად მაღალორგანიზებული არსებაა, რომ მისი საზოგადოებისათვის 
კოლექტიური თანაცხოვრების პრინციპი სოციალური არსებობის უმაღლესი 
მოთხოვნილება უნდა ყოფილიყო. ასეთი თანაარსებობის პირველი სახე თემია. არის 
საფუძველი ვივარვუდოთ, რომ მაგალითად, კავკასია–საქართველოს პირობებში 
ყოველი პატარა ხეობა თავისი მღვიმეებითა და თავშესაფრებით, ტყიან – ველიანი 
სავარგულებით, ისევე როგორც წყლის რესურსებით, თითო ასეთი თემის საარსებო 
არეს, თავისებურ მიკროქვეყანას წარმოადგენდა, ხოლო რამდენიმე თემი ან ჯგუფი 
თემებისა შეადგენდა ტომს, რომელიც ტერიტორიულად ამ პატარა ხეობათა შემკრები 
სამდინარო აუზის რომელსამე ნაწილში (სათავეებში, შუა ან ქვემო წელში ) იყო 
განლაგებული, ხოლო მოსახლეობა მონათესავე თემურ დასახლებათა გაერთიანებულ 
სოციალურ აგრეგატს წარმოადგენდა. ასე მაგალითად, თუ ჯრუჭულას ან ჭერულას 
რომელიმე ხეობა ერთი გვაროვნული თემის ან თემთა ჯგუფის საცხოვრისი იყო, მდ. 
ყვირილას შუა წელი უკვე უფრო მსხვილ გაერთიანებას ანუ ტომს ექნებოდა 
დაკავებული. ასეთივე სურათი შეიძლება ვივარვუდოთ ძირულა–ჩხერიმელას 
ხეობების მიმართაც, ან კიდევ, ძევრულას წყალწითელას და სხვ. წვრილ ხეობებში 
მობინადრე თემები ან მათი ჯგუფები ბუნებრივად გაერთიანებული უნდა 
ყოფილიყვნენ მდ. რიონის შუა წელზე მოსახლე ერთ–ერთი ტომის ფარგლებში. 
მსგავსად ამისა, შავი ზღვისპირა ზოლის მდინარეთა წყალგამყოფი ქედებიც 
შეიძლებოდა ბუნებრივად დანაწილებულიყო მონათესავე გვაროვნული თემების 
გამაერთიანებელ ტომებს შორის და სხვ. ის გარემოება, რომ წებელდას ხეობაში 
მიკვლეული სვანთა სავანის ნამოსახლარს ქვის დამუშავების ტექნიკაში თავისი, 
განსხვავებული ეთნოგრაფიული ნიშანი აქვს, ხოლო ყვირილას ხეობის ნაბინარებს კი 
თავისი, იქნებ არ იყოს შემთხვევითი და გვანიშნებდეს თავისებურ ტრადიციებზე, 
რაც ამ ორი ხეობის ტომთა არქეოლოგიური კულტურებისათვის იყო 
დამახასიათებელი. 

რა თქმა უნდა, ჩვენ ამჟამად საქართველოს ქვის ხანის შესწავლის იმ სტადიაზე 
ვიმყოფებით, როდესაც საკითხი შეიძლება ამ ასპექტშიც დაისვას, ხოლო მისი 
გაღრმავება, კონკრეტული ისტორიული სინამდვილისა და ადამიანის გარემომცველი 
ბუნებრივი პირობების რეკონსტრუქციის ცდები, უფრო მომავალი კვლევა–ძიების 
საქმეა. ჯერჯერობით, კი ვალდებული და იძულებულიც ვართ საქართველოს 
ზედაპალეოლითელი ადამიანის ცხოვრების სხვადასხვა მხარის შესახებ მეტ–
ნაკლებად შემოწმებული, დადგენილი ფაქტებისა და ზოგჯერ შედარებითი 
მონაცემების საფუძველზე ვიმსჯელოთ.  

რა საბუთები მოგვეპოვება დღესდღეობით იმისათვის, რომ ვამტკიცოთ ჩვენს 
პირობებში ზედაპალეოლითელ ადამიანთა საზოგადოების საწარმოო ძალთა 
ნორმალური განვითარება და მათი კვლავწარმოება? ცნობილია, რომ ყოველი 
საზოგადოებრივი წარმონაქმნის ნორმალური არსებობისათვის საჭიროა: ა) 
ადამიანთა მოდგმის კვლავწარმოება ანუ გამრავლება, ბ) ბინა, გ) საწარმოო 
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საშუალებანი: სამუშაო იარაღ-ხელსაწყოები ანუ ტექნიკა  და დასამუშავებელი საგანი 
(ამ შემთხვევაში ცხოველთა და მცენარეთა სამყაროს ელემენტები). 

როგორც ზემონათქვამიდან დავრწმუნდებოდით, თითქმის ყველა ამ პირობით 
ადამიანი თავისი არსებობის ადრეული საფეხურიდანვე იყო უზრუნველყოფილი. 
ასეთი უზრუნველყოფა უფრო ზედა პალეოლითიდან შეინიშნება, როდესაც 
ადამიანმა მეტ-ნაკლებად მუდმივი ბინა გაიჩინა, ხოლო მეორე მხრივ, გვარის შიგნით 
ქორწინების აკრძალვამ, ენდოგამური ტომის წარმოქმნამ და, მაშასადამე, სისხლის 
აღრევის გაუქმებამ ადამიანთა მოდგმის გაუმჯობესება გამოიწვია და მისი 
გამრავლებისათვის ნორმალური პირობები შექმნა. ტექნიკის მხრივ კი, როგორც 
ვიცით, ზედაპალეოლითელმა ადამიანმა დიდ პროგრესს მიაღწია. ჯერ კიდევ ქვედა 
პალეოლითში (შელი-აშელი-მუსტიე) ადამიანი 60-ზე მეტი სახეობისა და 
ქვესახეობის მარტო ქვის იარაღს ფლობდა120. ზედა პალეოლითში კი ეს არსენალი 
კიდევ უფრო გამდიდრებულია და სათანადო იარაღთა ნომენკლატურა 91-ს აღწევს121. 

აღნიშნულ იარაღ-ხელსაწყოთა დანიშნულების მიხედვით დაჯგუფება 
გვაძლევს სახოკ-საფხეკებს, საჭრისებს, საჭრელებს, სათლელებს, ხოწებს, სახვრეტებს, 
სადგისებს, ნემსებს, შუბის, ხელშუბისა და ისრისპირებს, სათხრელებს, ხელკვერებს 
და მრავალ მისთ., რაც მათზე უშუალო დაკვირვებისა და აგრეთვე ნართაული 
ეთნოგრაფიული ფაქტების მოშველიებით გვიდასტურებს მათ გამოყენებას 
მონადირეობაში, ნანადირევი ხორცეულის, ძვლოვანი მასალისა და ტყავის 
დამუშავებაში, მცენარეული ნაყოფის შეგროვებით საქმიანობაში, თვით იარაღთა 
კვლავწარმოებაში და ადმიანის სხვა მრავალ ყოფა-ცხოვრებით მოღვაწეობაში. ბევრი 
მათგანი თემებისა თუ ტომების ურთიერთშეჯახებასა და საომარ მოქმედებაშიც 
პოულობდა თავის გამოყენებას და ამგვარად, არსებობისათვის ბრძოლის ერთ 
აუცილებელ საშუალებას წარმოადგენდა. საომარი მოქმედებაც ხომ წარმოების ერთ-
ერთი სახეობა იყო, ხოლო მისი შედეგი – ნადავლი - წარმოებული პროდუქტი 
(თუმცა მეორადი). თვით მაგიური მოქმედება, სხვადასხვა საკულტო ცერემონიალი 
და საამისოდ საჭირო აქსესუარების გამოყენება უნდა განვიხილოთ, როგორც 
ამდროინდელი ადამიანის წარმოების, საერთოდ, მისი სამეურნეო ცხოვრების 
ხელშემწყობი პირობები. 

ზედაპალეოლითური ძეგლების ფართო გავრცელება სამყაროში გვიჩვენებს, 
რომ მოდგმის გაგრძელება და გამრავლება ნორმალურ ბიოსოციალურ პროცესს 
წარმოადგენდა. ხდებოდა აგრეთვე წარმოების საშუალებათა ერთი კომპონენტის – 
ტექნიკის – ნაწილობრივი აღწარმოება. რაც შეეხება მეორე კომპონენტს – წარმოების 
საგანს – ნანადირევს ან შეგროვებულ პროდუქციას, იგი ერთგზის მოიხმარებოდა და 
მისი გადიდება–გამრავლების ან ხარისხობრივად გაუმჯობესების საშუალებას ძველი 
ქვის ხანის ადამიანი ვერ ფლობდა. წაბლის, წიწიბოს, რკოს, ველური ყურძნის, 
მაჟალოს ან საკვები ძირხვენა–ბოლქვების მარაგი დიდხანს ვერ შეინახებოდა, რადგან 
მალე ფუჭდებოდა და მისი გადამუშავების გზა და ხერხი ადამიანისათვის უცნობი 
იყო. ასეთივე სიძნელე იდგა მის წინაშე ხორცეულისა და თევზეულის შენახვის 
მხრივაც. წარმატებით ჩავლილი ნადირობის შედეგად ხორცეული შეიძლებოდა 
ბლომადაც დაგროვებულიყო. მისი გარკვეული ნაწილის შენახვა ორმოებში ან 
მღვიმეთა ბუნებრივ “მაცივრებში” ალბათ მხოლოდ ზამთრობით თუ შეიძლებოდა. 
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ამიტომ, ცხადია, საკვების მოსაპოვებლად ბრძოლა ადამიანებს თითქმის 
ყოველდღიურად უხდებოდათ. ეს გარემოება იწვევდა ამა თუ იმ სოციალური 
უჯრედის საცხოვრებელ–სამოქმედო არეში ბუნებრივი რესურსების მკვეთრ 
შემცირებას, და ხშირ შემთხვევაში – გამოლევასაც. ამის გამო ესა თუ ის ტომი 
გადადიოდა სხვა საცხოვრებელ გარემოში, სადაც იგივე პროცესი მეორდებოდა. 
საქმეს ვერ უშველა ეპიპალეოლითში მეთევზეობის როლის ამაღლებამ, 
შორსატყორცნი იარაღების (მშვილდ-ისრისა და მისთ.) ფართო გამოყენებამ, 
სათხრელ–საჩიჩქნი ჯოხ-კავების გამრავლებამ და გაუმჯობესებამ. მთელ წარმოებას 
მითვისებითი ხასიათი რჩებოდა. საზოგადოებრივი ცხოვრების კვლავწარმოება 
არასრულფასოვანი, ნაკლული იყო. წარმოების წესი ჩიხში მოექცა. დადგა სამეურნეო 
ცხოვრებაში ძირეული გარდატეხის მოხდენის აუცილებლობა. ასეთი გადატრაილება 
მართლაც ხდება ახალი ქვის ხანაში, როდესაც ადამიანთა სამეურნეო ცხოვრების 
შინაარსი მიწათმოქმედებამ და მესაქონლეობამ აავსო.   

 
       
        
 

§3 ნეოლითი (ახალი ქვის ხანა) 
     
 
ძველი ქვის ხანა, როგორც მეცნიერთა უმრავლესობა ამტკიცებს, დასრულდა 

დაახლოებით 10 000 წლის წინ. მისი უკანასკნელი საფეხური იყო ეპიპალეოლითი 
(პალეოლითის ბოლო) ანუ მეზოლითი (შუა ქვის ხანა). შუა ქვის ხანის არსებობის 
პერიოდს არქეოლოგები პირობითად ძვ. წ. XII–IX ათასწლეულებს შორის 
ვარაუდობენ. ამას მოსდევს ნეოლითი, რომელიც ზომიერი სარტყლის 
ქვეტროპიკული ზონის კულტურულ სამყაროში ძვ. წ. VIII–V ათასწლეულში ექცევა.  
როგრც ჩანს, კულტურის ამ უაღრესად საინტერესო და შინაარსიანი  საფეხურის 
წარმოქმნა, განვითარება და გადაშენება სულ რაღაც 3-4 ათასწელს მოითვლის. 
ცხადია, ნეოლითის ასეთი ასაკობრივი შეფასება სწორედ რომ უკუპროპორციულია 
იმ ზოგადისტორიული მნიშვნელობისა, რაც მას ადამიანთა  საზოგადოების 
სამეურნეო–კულტურულ ცხოვრებაში ჰქონდა.  

ნეოლითელი ადამიანის მოსახლობანი ფართოდ იყო გავრცელებული აზიის, 
აფრიკისა და ევროპის ქვეყნებში. ახალი ქვის ხანის კულტურის ძეგლთა 
გავრცელების მხრივ განსაკუთრებით გამოირჩევა აღმოსავლეთი ნახევარსფეროს 
ზომიერი სარტყლის ზოლი გიბრალტარიდან მოკიდებული ინდოჩინეთამდე. იგი 
მოიცავს ჩრდილოეთ აფრიკას, სამხრეთ ევროპას, ანატოლიას, სირია–პალესტინას, 
ერაყს, ირანს, ავღანისტანს, ინდოეთს, ჩინეთსა და სხვ., ე. ი. სწორედ იმ 
გეოკულტურულ ზონას, სადაც ჩაისახა და განვითარდა  კაცობრიობის უძველესი 
ცივილიზაციები მახლობელი, შუა და შორეული აღმოსავლეთისა. სამხრეთი ევროპა 
და მეტადრე კავკასია ამ გარემოში განიხილება  როგორც დამაკავშირებელი რგოლი 
აღნიშნულ ქვეყნებსა და ჩრდილოეთ ევრაზიას შორის. ამ თვალსაზრისით  ჩვენი 
მხარე, როგორც არაერთგზის გვქონდა აღნიშნული, აღმოსავლეთ ხმელთაშუა 
ზღვისპირეთში კულტურულად წინა აზიის არსებით ნაწილს წარმოადგენდა. 

ეპოქისათვის ნიშანდობლივია, პირველ ყოვლისა, დიდი პროგრესი საწარმოო 
ძალთა განვითარებაში და კერძოდ, ტექნიკაში. თუმცა სამუშაო იარაღების მასალად 



აქაც ქვა და ძვალია გამოყენებული (ხის იარაღები გასაგები მიზეზის  გამო ჩვენამდე 
არ მოღწეულა), მაგრამ მისი დამუშავების ტექნიკაში არსებითი ნოვატორული 
ცვლილებები შეინიშნება. ძველი ქვის ხანაში ადამიანის მიერ შეძენილი ხერხები: 
ქვის გათლა, ატკეცვა და წნევით დამუშავება ისევე როგორც მეორადი შემოკეთება–
რეტუში (მაღალი, ციცაბო, დაბალი, წოლითი, გამაფხიანებელი, გამამხვილებელი, 
დამაჩლუნგებელი და მრ. სხვ.) ნეოლითში კიდევ უფრო განვითარებულია და 
წარმოების შედეგიც ხშირად ვირტუოზული ხელობის ნიმუშს წარმოადგენს.  თუ 
ადრე საიარაღე მასალა კაჟით, ობსიდიანით, კვარცით, ბაზალტით და კიდევ 
რამდენიმე სხვა ქანით შემოიფარგლებოდა, ახლა ეს ასორტიმენტი გაცილებით 
ფართოა. მასში, აღნიშნულს გარდა, შედის უამრავი ტუფოგენური, ინტრუზიული 
და დანალექი ქანები, ანდეზიტი, დოლომიტი, დიორიტი, ასე გასინჯეთ, ისეთი 
იშვიათი, ნახევრად ძვირფასი მკვრივი ქანებიც, როგორიცაა იასპი, ნეფრიტი, 
ბროლი, ჟადეიტი და სხვ. ხმარებაში შემოდის და ფართოდ ვრცელდება დიდი 
ზომის ქვის იარაღები, ე. ი. მაკროლითები,  რისთვისაც სხვადასხვა ქანის რიყის 
ქვები არის გამოყენებული. რიყის ქვის დამუშავების საქმეში ინერგება სრულიად 
ახალი, მანამდე უცნობი, სახელდობრ,  ნამზადის გახეხვა–გაშანდაკება,-გაპრიალება, 
გახვრეტა, რაც გულისხმობს საამისო ხელსაწყო–ინსტრუმენტების - სახეხ-
საპრიალებელთა, სალესების, სახვრეტების,  პირსაწყობთა და მისთ. არსებობას. 
ჩნდება მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული  სახნისის მაგვარი იარაღები, მიწის 
საჩიჩქნი წალკატები, თოხისნაირნი (მათ შორის ძვლისა და რქისა), კაჟის ნამგლები, 
ხელსაფქვავები, სასრესები, ფილთაქვები და მრ. სხვ. კიდევ უფრო 
მრავალრიცხოვანია ხითხუროობისათვის საჭირო იარაღები: ცულები, საჭრელ–
სათლელები, შალაშინები, კვერჩაქუჩები, კაჟის ხერხები და ა. შ. სხვადასხვა სახის 
რეტუშორებს, ხელკვერებს,  გრდემლებსა და მისთ. ხომ თვლა არა აქვს. ნეოლითურ 
ნამოსახლარებზე ბლომად პოულობენ აგრეთვე  მეთევზეობასთან, ტყავის 
დამუშავებასთან, ქსოვის საქმესთან დაკავშირებულ ნივთებს, როგორიცაა ბადის 
საწაფები, ჰარპუნები, ანკესები, სადგისები, ნემს-მახათები, კვირისტავები და სხვ. 
მრ. წნევით დამუშავებული კაჟისა და სხვა ქანების  ისრისპირები მოწმობს  
მეზოლითიდან ნაანდერძევი შუბისა და ისრისპირების შემდგომ განვითარებასა და 
სრულყოფას. გეომეტრიული მოხაზულობის კაჟის პაწია ჩასართები კიდევ უფრო 
მომრავლებულია წინამავალ პერიოდთან შედარებით, თუმცა შეინიშნება 
თავისებურება მეორად დამუშავებაში:  სეგმენტისებური ჩასართები პატარავდება; 
მათი რკალი მეტწილად დამაბლაგვებელი რეტუშით არის გაფორმებული; 
ტრაპეციისებურ ჩასართებს აქ უკვე სამი გვერდი აქვს დაბლაგვებული (წინააღმდეგ 
ორისა ეპიპალეოლითში); ჩნდება მოგრძო პროპორციების სწორკუთხა  ჩასართები, 
რომელთაც ორთავე ზედაპირი დაბალი თანამიმდევარი წნევითი რეტუშით უნდა 
ჰქონდეს გათლილი. საგრძნობია სიმრავლე დაკბილული ჩასართებისა 
(ნამგლისათვის), რომელთა შორის ზეგიერთის სამუშაო პირზე შეინიშნება მკის 
შედეგად დარჩენილი დამახასიათებელი კვალი–ნაპრალები.  

ამ საფეხურზე კულტურის განვითარებისათვის უაღრესად დიდი  
მნიშვნელობა ჰქონდა თიხის ჭურჭლის დაყალიბებისა და გამოწვის უნარის შეძენას. 
ამ აღმოჩენამ საშუალება მისცა ადამიანს გაეუმჯობესებინა საჭმლის მომზადება და 
გაემდიდრებინა საკვები პროდუქტების ასორტიმენტი. თიხის ჭურჭლის დამზადება 



ნეოლითისათვის იმდენადვე ნიშანდობლივია, რამდენადაც ქვის გახეხვა–
გაპრიალება122. 

ზემოთქმულის გათვალისწინება საშუალებას გვაძლევს წარმოდგენა  
ვიქონიოთ ნეოლითელი ადამიანის სამეურნეო საქმიანობის სხვადასხვა  მხარეზე. ეს 
არის: შემგროვებლობა, მონადირეობა, მეთევზეობა, მეთუნეობა, ხის, ქვის, ძვლის, 
რქისა და ტყავის დამუშავება, ქსოვის საქმე და სხვ. ყველა ამ დარგის  წინსვლა–
განვითარებამ, ცხადია, ბევრად უკეთესად  შეაიარაღა და  მოამზადა ადამიანი 
ბუნების ძალების დამორჩილებისათვის ბრძოლაში ვიდრე მისი პალეოლითელი 
წინაპარი. მაგრამ, გარდა აღნიშნული მრავალდარგოვანი სამეურნეო მოღვაწეობისა, 
იმდროინდელი ადამიანი დაეუფლა საარსებო საშუალებათა მოპოვების ახალ 
ხერხებს, რომელთაც მისი არსებობა უფრო უზრუნველყოფილი, ხოლო საერთო–
საზოგადოებრივი წარმოება გაცილებით მრავალფეროვანი, წარმადი და საიმედო 
გახადეს. ეს იყო მცენარეთა მოშენება და ცხოველთა მოშინაურება. პირველი მალე 
მიწადმოქმედებად იქცა და მას სათავე შემგროვებლობამ დაუდო, ხოლო მეორე 
მესაქონლეობაში გადაიზარდა, რაც მონადირეობიდან მომდინარეობს. 
მიწადმოქმედებისა და მესაქონლეობის წარმატება ბუნებაში მზამზარეულად 
არსებულ სახეთა მარტოოდენ გამრავლებაში როდი მდგომარეობდა. ეს წარმატება 
მნიშვნელოვანწილად განაპირობა ადამიანის ქვეცნობიერმა, ხოლო შემდეგ 
შეგნებულმა მოქმედებამ მცენარეთა და ცხოველთა  ბუნების გარდაქმნისათვის. 
სასარგებლო სახეთა ხელოვნური შერჩევისა და შეჯვარების გზით საბოლოდ მან 
სრულიად ახალი, ბუნებაში მანამდე უცნობი სახეები შექმნა და ზოგ მათგანს ისეთი 
ნიშან–თვისებანი გამოუმუშავა, რაც  მცენარისა და ცხოველისათვის აუცილებლობას 
არ წარმოადგენდა, მაგრამ ადამიანისათვის კი ერთობ სასარგებლო იყო123. 
სამეურნეო საქმიანობის ამ დარგების  გავრცელებამ ძველი ქვის ხანის ნაანდერძევ 
მითვისებით მეურნეობას ახალი ქვის ხანაში მწარმოებლური ხასიათი მიანიჭა. ეს 
იყო უდიდესი გადატრიალება, რაც კი მომხდარა ქვის ხანის ადამიანის სამეურნეო–
კულტურულ ცხოვრებაში და იგი იმდენად მართებული ჩანს, რომ ბევრი მკვლევარი 
ამ მოვლენას “ნეოლითური  რევოლუციის” სახელით მოიხსენიებს124. 

ზემოხსენებული იარაღ–ხელსაწყოების უმეტესობა, როგორც საგანგებო 
დაკვირვება ააშკარავებს, მიწათმოქმედებისა და მეცხოველეობის პროდუქტების 
წარმოებაში უნდა ყოფილიყო გამოყენებული. მაგრამ ცხოველთა მოშინაურების 
დასადასტურებლად მეცნიერებას უფრო პირდაპირი ცნობები მოეპოვება. ეს არის 
ოსტეოლოგიური (ძვლოვანი) მასალა, რაც უძველეს ნამოსახლარ ფენებში ჩნდება და 
ადამიანის მიერ პირველად მოშინაურებულ ცხოველთაგან არის დარჩენილი. 
საერთო აღიარებით, პირველია ძაღლი, რომელიც ჯერ კიდევ ეპიპალეოლითიდან 
გამხდარა ადამიანის ოთხფეხა მეგობარი, ნადირობისას პირველი შემწე და მისი 
ავლადიდების ერთგული დარაჯი. რაც შეეხება სხვა (მეწველ, საკვებად ვარგისი  
ხორცისა და გამწევი ძალის მქონე) ცხოველებს, მაგალითად, ძროხას, ხარს, თხას, 
                                                 
122 Всемирная история, т. I, М., 1956, гл. III, გვ. 106 (Проф. А. П. Окладников, Период расцвета 
первобытно–общинного строя. Средний и новый каменный век (Мезолит и Неолит). 
123 В. Л. Комаров, Происхождение растений, М. –Л., 1938; В.  И.  Равдоникас, История первобытного 
общества, Л., 1947, гл. XII, გვ. 19 –21  В. М. Массон, Первобытное земледелие; Земледелие раннеклассовых 
обшеств; Древние земледельцы на территории  СССР; сб.  «Возникновение и  развитие земледелия»,  М.,  
1967, , გვ. 6 შმდ. 
124 იხ. მაგ. Гордон Чайлд, Прогресс и археология, М.,1949 ამ მოვლენის ასეთ სახელწოდებას, რომელიც 
ოციოდე წლის წინათ ოდიოზურად იყო ჩათვლილი ჩვენში (იხ. Г.Чайлд,  იქვე, წინასიტყვაობა, გვ. 15) 
ახლა საბჭოთა  სპეციალისტების უმრავლესობა მართებულად აღიარებს. 



ცხვარს, ღორსა და ა. შ. მათი ძვლოვანი ნაშთები უხვად მოიპოვება ძვ. წ. VII–IV 
ათასწლეულთა კულტურულ ფენებში როგორც აფრიკასა და აზიაში, ასევე 
ევროპაშიც (თუმცა ცოტა უფრო გვიან). 

დღემდე დაგროვილი ფაქტების საფუძველზე საერთოდ აღნიშნავენ, რომ 
თანამედროვე ცხოველთა ყველა ძირითადი სახე მოშინაურებული იყო მახლობელი  
აღმოსავლეთისა და ევროპის მოსახლეობის მიერ ჯერ კიდევ ნეოლითის სტადიაზე.  
ამავე დროს ნამოსახლარებშია აღმოჩენილი ხორბლის, ქერის, ფეტვის მარცვლებიც.  
კიდევ მეტი. ახლო აღმოსავლეთისათვის ნეოლითში ცნობილია ინდის ხურმა, 
ზეთისხილი, ლეღვი, ყურძენი, ქუნჯუთი, ხახვი, ნიორი, სალათა, ნესვი, ლობიო, 
ოქროცერცვა და სხვ., რაც იმდროინდელი ადამიანის მენიუს მრავალფეროვნებას 
მოწმობს125. 

ასე რომ, თუ გავითავალისწინებთ მახლობელ აღმოსავეთთან ჩვენი ქვეყნის 
ფიზიკურ–გეოგრაფიული პირობებისა და კულტურულ-ისტორიული  
განვითარების სიახლოვეს, მაშინ სოფლის მეურნეობის  ზემოაღნიშნული დარგების 
მხრივ ჩვენშიაც  ანალოგიური სურათი უნდა ყოფილიყო.  

ნეოლითი ამიერკავკასიის რესპუბლიკებიდან, თითო–ოროლა  შემთხვევით 
მონაპოვარს თუ არ მივიღებთ მხედველობაში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში თითქმის 
არც არის ცნობილი. ამ დროს ძეგლთა მოპოვების  ძირითადი პუნქტები ისევ 
საქართველოში  და ისიც მის დასავლეთ ნაწილშია აღნუსხული. რაც შეეხება 
აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც თითო–ოროლა გახეხილი იარაღი ან მათი 
ნამზადებია მოპოვებული; კერამიკა არ ახლავს; კულტურული ფენა (თუნდაც  
აშლილი) არ არის დადასტურებული. ჩვენ მხედველობაში გვაქვს აბელიას, 
თეთრიწყაროს, რუსთავის გახეხილ–გაპრიალებული ცულები და სატეხები,  
ალაზნისპირის თოხისნაირი იარაღები და სხვ. აღნიშნულის გამო, სავარაუდოა, რომ 
ეს ეული ნივთები ამ გარემოში (მეტადრე ქვემო ქართლში) ძვ. წ. V–IV 
ათასწლეულებში გავრცელებული ენეოლითური კომპლექსებიდან 
მომდინარეობდნენ126. 

ნეოლითური კულტურის განვითარებისათვის უფრო ხელსაყრელი პირობები, როგორ
ფაუნის ინტენსიურ ზრდა– განვითარებას ოპტიმალურ პირობებს უქმნიდა, ხოლო, 
მეორე მხრივ, იმ სოციალურ, ეკონომიურ და კულტურულ ვითარებაში, რაც შუა 
ქვის ხანის ტექნოლოგიური განვითარების საფუძველზე აღმოცენდა. 

დასავლეთ საქართველოს თბილი, ქვეტროპიკული ჰავა, ნოყიერი ნიადაგი, 
წყაროთა სიუხვე, ფართო სამდინარო ქსელი, ზღვის სიახლოვე, ხშირი ტყე და მრ. 
სხვ., როგორც ჩანს, თავიდანვე იზიდავდა ადამიანს. მართლაც, ნეოლითური 
ნამოსახლარები აქ შედარებით მაღალ, ზღვიურ-მდინარეულ ტერასებზე, ბუნებრივ 
ბორცვებზე, წყალგამყოფ ზეგნებზე არის განლაგებული. საქართველოში 
აღმოჩენილი ნეოლითური  ნამოსახლარები ისტორიული პროვინციების მიხედვით 
შემდეგნაირად ნაწილდება: ხუცუბანი და ქობულეთი (აჭარაში), ანასეული I‚ 
ანასეული I I, გურიანთა, მამათი, ნაგომარი, ახალშენი,  იანეული, (გურიაში), ოდიში 
(ყოფ. ლედგებია), ურთა,  პალური, აგუბედია,  ოფაჩხაფე და სხვ. (სამეგრელოში),  
კისტრიკი (აფხაზეთში), საკაო (რაჭაში), თეთრამიწა, საგვარჯილე და სხვ. 
                                                 
125 Г. Чайлд, დასახ. ნაშრ., გვ. 46 – 47. 
126 ო. ჯაფარიძე, ა. ჯავახიშვილი, ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ექსპედიციის შედეგები (1965– 
1966წწ.), “მაცნე”, №3, 1967, გვ. 292 – 298, ტაბ. X, ქვედა მწკრივში, ტაბ. XI, ზემოთ, მარჯვენა კუთხეში; Т. 
Н. Чубинишвили,  К. Х. Кушиарева, Новые материалы по энеолиту  Южного Кавказа (V-IV тыс. до н. э.), 
“მაცნე” ,№6, 1967, გვ. 336–362, ტაბ. III2. 



(იმერეთში). ამათგან მხოლოდ ერთია (საგვარჯილე) მღვიმური ნასადგომევი, ხოლო 
ყველა დანარჩენი თავის დროზე ღია ცისქვეშეთში იყო მოწყობილი. სწორედ ამ 
უკანასკნელი გარემოების გამო ნამოსახლარი ფენების პირვანდელი განლაგება 
უმეტეს  შემთხვევაში დარღვეულია, ნიადაგის ეროზიის შედეგად გადარეცხილი, 
შემდგომ ხანაში სახნავ სავარგულებად გამოყენებისას აშლილი და ნივთიერი 
კულტურის ნაშთები ხშირად გადაადგილებული. ამიტომ ვამბობთ, რომ ქართული 
ნეოლითური ძეგლების სტრატიგრაფია დარღვეულია და მოპოვებული მასალის 
შედარებით დათარიღება ერთობ ჭირს. ამას ისიც ემატება, რომ აქაური ნიადაგი 
ცუდად ინახავს ძვალს. დღემდე ადამიანის ჩონჩხის შემცველი არც ერთი 
ნეოლითური სამარხი არ შეგვხვედრია და ცხოველთა ძვლებიც ძალიან იშვიათია. 
ამის გამო იტყვიან, რომ ესა თუ ის ძეგლი პალეონტოლოგიურ დასაბუთებას 
მოკლებულიაო. ესეც რომ არ იყოს, ამ დროის ღია სადგომების თვით ფენებია 
თხელი (ალბათ გვაროვნული თემისა თუ ტომის  საცხოვრისის მეტ–ნაკლებად 
ხშირი ცვლის გამო). ასეთ შემთხვევაში შედარებისათვის მიმართავენ ღია ან 
მღვიმურ ნამოსახლარის მასალებს, რაც აადვილებს ჩვენთვის საინტერესო ძეგლის 
დათარიღებას და მისი კულტურული პროფილის დადგენა–დაზუსტებას.  

ზემოჩამოთვლილი ახალი ქვის ხანის ძეგლები თავისი განფენილობით, 
მასალის რაოდენობრივი შემადგენდლობით თუ საერთო ხასიათით ყველა თანაბარი 
ღირებულებისა როდია. მაგალითად, კისტრიკისა და ოდიშის ნამოსახლარ–
ნასახელოსნარი ჰექტარებზეა გაჭიმული და მონაპოვარიც ათასეულობით 
აღირიცხება. ახალშენში, იანეულში, ურთაში და სხვ. კი თოთო–ოროლა იარაღი არის 
მოპოვებული. შესწავლის მხრივაც ყველა ერთნაირი სისრულით არ არის 
გამოვლენილი და ფიქსირებული. მაგრამ უფრო საყურადღებო მაინც ის არის, რომ 
ჩამოთვლილი ძეგლები ნეოლითის შიგნით ერთა და იმავე საფეხურს არ ეკუთვნის 
და ამგვარად მათი ჯგუფები ერთიმეორისადმი ასაკობრივ სხვაობას ამჟღავნებს. 
უკანასკნელ ხანებამდე საქართველოს ნეოლითური ძეგლები სუსტად 
შეისწავლებოდა და, ცხადია, მასში საფეხურების გამოყოფის სერიოზული ცდაც არ 
იყო ჩატარებული. გასული 10–12 წლის მანძილზე წარმოებულ საგანგებო კვლევა–
ძიებას ამ მხრივაც სასურველი შედეგი მოჰყვა. 

საქართველოს ნეოლითური ძეგლები ლ. ნებიერიძემ ხნოვანებისდა 
მიხედვით ორ ჯგუფად დაყო: პირველ ჯგუფში მან გააერთიანა ანასეული I, 
ხუცუბანი და ქობულეთი, რომლებიც ადრეულ ნეოლითს მიაკუთვნა. მეორე ჯგუფს 
შეადგენენ ოდიში, კისტრიკი, ანასეული II, გურიანთა, მამათი, რომლებიც გვიანი 
ნეოლითით თარიღდებიან 127. დავახასიათოთ ზოგი მათგანი.  

ანასეული I (მახარაძის რ-ნი) გათხარეს 1956–1962 წლებში (ლ. ნებიერიძე). 
კულტურული ფენა 40სმ სისქისა იყო. გაითხარა 500კვმ. შეგროვდა 4000–ზე მეტი 
ობსიდიანის, კაჟისა და სხვ. ქანებისაგან ნაკეთები ნუკლეუსები, იარაღები, 
ანატკეცები, ანამტვრევები, რეტუშორები, ლამელები და სხვ. 9 სახეობის საფხეკები 
და საჭრისები სათითაოდ, სახვრეტები, ხერხები, დანები, გეომეტრიული 
მოხაზულობის იარაღები (ტრაპეციები). ბევრია რიყის ქვისაგან ნაკეთები იარაღებიც 
(ცული, ხელჩაქუჩი, სათლელები, სალესები, თოხები და ა.შ.)128. აღსანიშნავია 
საიარაღე მასალად გამოყენებული ობსიდიანის სიჭარბე, თითქმის ორჯერ ნაკლებია 

                                                 
127 Л. Небиеридзе, Неолит западного Закавказья, Автореферат, 1967, გვ. 7-8.  
128 ბ. ნებიერიძე, ადრენეოლითური ხანის ძეგლი ანასეულიდან,  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VII, თბ., 1964, გვ. 151 – 181.  



კაჟი, კიდევ უფრო მცირეა რიყის ქვისაგან ნაკეთები იარაღები. ნამოსახლარისათვის 
არ არის დამახასიათებელი თიხის ნაწარმი. ქვის დამუშავების ტექნიკაში შეინიშნება 
მეზოლითური ტრადიციები. მაშასადამე, ეს ძეგლი უკერამიკო, ადრეულ ნეოლითს 
განეკუთნება.  

ხუცუბანისა და ქობულეთის ნამოსახლარებიც მსგავს მასალას იძლევა. 
იარაღთა უმეტესობა აქაც ობსიდიანისაგან არის ნაკეთები. არ გვხვდება კერამიკული 
ნაწარმი, არც გეომეტრიული მოხაზულობის მიკროლითებია და არც რიყის ქვის 
გახეხილი იარაღები. ანასეულ I–თან ამ ნამოსახლერებს აახლოვებს იარაღთა 
ტიპოლოგიური ერთიანობა და მათი დამუშავების მსგავსება129. ეს გარემოება ამ 
ძეგლებისა და ანასეული I-ის სინქრონულობას უნდა მოწმობდეს. 

  გვიანნეოლოთური ძეგლებიდან პირველ რიგში ოდიში უნდა 
დასახელდეს. ოდიში (ზუგდიდის რ–ნი) მიკვლეული იყო 1936 წ., ჩრდ–
აღმოსავლეთით 6 კმ–ის მანძილზე, მდ. ჯუმის მარჯვენა ნაპირზე, ზღვის დონიდან 
273 მ სიმაღლეზე. გაითხარა 1937წელს130 მოპოვებულია 10 000–მდე ნივთი. 0,40 მ 
სისქის ფენა, რომელშიაც კულტურული ნაშთები ჩნდებოდა, არაერთგზის 
გადახნული და გადარეცხილი ჩანდა. მოპოვებული ინვენტარი საკმაოდ 
მრავალფეროვანია. იარაღის გასაკეთებლად გამოყენებულია უმთავრესად 
მოვარდისფრო, ყავისფერი, მონაცრისფრო კაჟი, იშვიათად დაბინდული ობსიდიანი, 
ნაირსახეობის წარმოშობის რიყის ქვა. არის თიხის ჭურჭლის ფრაგმენტებიც, 
რომელთა მიხედვით შეიძლება წარმოვიდგინოთ დაბალი, ცილინდრული 
მოყვანილობის, უყურო (ზოგჯერ ნახვრეტიანი ზონარის გასაყრელად), უქობო, 
მაგრამ პირდაკბილული, ბრტყელძირიანი ჭურჭელი. თიხა ფორიანია, ქარსნარევი, 
სუსტი კონსისტენციისა და კარგადაც ვერ არის გამომწვარი. ამის გამო ზედაპირი 
დამსკდარია. ჭურჭელი მარტივი ჭდეული სახეებით არის შემკული (თუმცა საკმაოდ 
ძუნწად). შემკულობის ზოგიერთი მოტივი ხორბლეულის თავთავს, უფრო სწორად, 
მარცვლეულს მიაგავს. ოდიშური ჭურჭელი საქართველოსა და კავკასიაში ყველაზე 
უძველესი თიხის ნაწარმის ნიმუშად შეიძლება ჩაითვალოს. უფრო მეტი ხვედრითი 
წონა მაინც კაჟის ინვენტარს აქვს. აქ წარმოდგენილია კაჟის იარაღ-ხელსაწყოების 
ბევრი სახე, რომლებიც წინამავალი ეპოქიდან არის გადმოსული. (საფხეკები, 
საჭრისები, სახვრეტები, თავრეტუშირებული ლამელები, პრიზმული და 
კონუსისებური ნუკლეუსები და ბევრი სხვაც). მიკროლითური ტექნიკა ფრიად 
განვითარებულია, თუმცა გეომეტრიული მოყვანილობის მიკროჩასართების 
პროცენტი დიდი მაინც არ არის. ამათ შორის სჭარბობს ტრაპეციები, რომელთაც 
ორი, ხშირად სამი გვერდიც რეტუშით აქვს დაბლაგვებული. პაწია, დაბალი 
სეგმენტებიც რკალდაბლაგვებულია. ოდიშის მიკროფორმებისათვის 
დამახასიათებელია მოგრძო პროპორციების სწორკუთხა ჩასართები, რომელთაც 
ორთავე ზედაპირი  დაბალი, მცოცავი რეტუშით აქვს გათლილი. ოდიშში 
მიკროლითური ტექნიკის გაბატონება და აგრე გვავარაუდებინებდა ამ ძეგლის 
ეპიპალეოლითურ ასაკს131, მაგრამ შემდგომმა კვლევამ და მიკროლითურ ტექნიკაში 
შენიშნულმა სიახლეებმა დაადასტურეს მისი ნეოლითური ხასიათი132. ოდიშში 
                                                 
129 Л. Небиеридзе, დასახ. ნაშრ. გვ. 6.  
130 ალ. კალანდაძე, მეზოლითურ და ნეოლითურ კულტურათა ნაშთები საქართველოში, ენიმკის  
მოამბე, IV3,  თბ.,  1939, გვ. 363 – 371.  
131 ალ. კალანდაძე,  დასხ. ნაშრ., იხ. აგრეთვე  ნ. ბერძენიშვილი,  ახალი ქვის ხანა, საქართველოს 
არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 54-55. 
132 Л. Небиеридзе, დასახ. ნაშრ., გვ. 7 და შმდ. 



ოსტატურად გახეხილ– გაპრიალებული იარაღებიც ბევრია. თავიანთ ნამზადებთან 
ერთად ისინი ასეულობით დაითვლება. ოდიშელი ადამიანი კარგად ფლობდა 
აგრეთვე იარაღის საყუის ხვრეტას, რისი ნიშნებიც აქაურ მასალაზე კარგად 
გაიკვლევა. საერთოდ, ოდიშური ხელსაწყო–იარაღების ასორტიმენტი ძალიან 
ფართოა და მათი ნომენკლატურა რამდენიმე ათეულს აღწევს. ამაზე მკაფიო 
წარმოდგენას მათი უბრალო ჩამოთვლაც კი გვაძლევს. მაგალითად, სანადირო–
საბრძოლო იარაღების ჯგუფში შედის ისრისპირები და მათი მიკროჩასართები, 
შურდულის ქვები და ცულების ზოგიერთი სახე; სამიწათმოქმედო იარაღების 
ჯგუფი წარმოდგენილია სახნისისებრი, თოხისებრი, წერაქვისებრი, სოლისებრი 
იარაღებით, ნამგლის დაკბილული ჩასართებით და სხვ. ხის დასამუშავებლად, 
როგორც ჩანს, ცულები, სატევრები, სათლელები, შალაშინები და ხერხები 
გამოიყენებოდა; შინამოხმარების იარაღებს საფხეკები, დანები, სახვრეტები 
შეადგენდა, ისევე როგორც მოწეული ჭირნახულის გადასამუშავებლად უამრავი 
სანაყები, სასრესები და ხელსაფქვავები იყო განკუთვნილი. იარაღის დასამზადებელ 
იარაღხელსაწყოებად უნდა მივიჩნიოთ რეტუშორები, ხელკვერები, გრდემლები, 
დანები, ამოღარული საფხეკები, (ანკოშები), საჭრისები და სხვ., რომლებიც ოდიშის 
ნეოლითური კომპლექსის არსებით ნაწილს წარმოადგენდნენ სამიწადმოქმედო 
იარაღთა განსაკუთრებულ ჯგუფს ზემოთხსენებული წერაქვისნაირნი (პიკისებრნი) 
შეადგენდნენ. კაჟის ამ ნაკეთობათა ფუნქცია ხმელთაშუაზღვისპირა ქვეყნების, 
კერძოდ, სამხრეთ ევროპის ნეოლითურ კულტურაში მეცნიერების მიერ ადრევე იყო 
განსაზღვრული, როგორც მიწის საჩიჩქნ–სათხრელი იარაღებისა. მათი იმავე 
დანიშნულებით გამოყენება უნდა ვივარაუდოთ საქართველოს ნეოლითისათვის. 
ჩვენი მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ სწორედ ოდიშში აღმოჩენილი ქვის იარაღების ამ 
კომპლექსების შემწეობით გახდა შესაძლებელი მიწათმოქმედების საწყისები 
საქართველოში ნეოლითის დროიდან გვევარაუდნა133. 

ანალოგიური სურათის წარმოდგენა შეიძლება აგრეთვე ანასეულის გვიანი 
ნაბინარის, გურიანთის, მამათის, თეთრამიწის134, კისტრიკისა135 და სხვ. 
ნამოსახლარებზე მოპოვებული ნივთიერი კულტურის ძეგლების მიხედვით. 

ბოლოდროინდელი გამოკვლევების მიხედვით შესასაძლებელი გახდა  ჩვენი 
ნეოლითური კულტურის არა მარტო საფეხურებად დაყოფა, მასში ადრეული და 
გვიანი ფენების გამოყოფა, არამედ გვიანი ნეოლითის შიგნით ლოკალურ 
თავისებურებათა დადგენაც. ლ. ნებიერიძის დაკვირვებით, გურია-სამეგრელოს 
ძეგლები (ანასეული, გურიანთა, მამათი, ოდიში და სხვ.) ერთ ლოკალურ ჯგუფში 
ექცევა, ხოლო აფხაზეთის (კისტრიკი) და ადლერის მხარის (ქვედა შილოვკა) 
ძეგლები ამათგან განსხვავებულ ვარიანტს იძლევა. თითოეული ლოკალური 
ვარიანტისათვის დამახასიათებელია თავისი სპეციფიკური ნიშნები. პირველს 
ახასიათებს სახეებით შემკული კერამიკული ნაწარმი, მეორისათვის ჭურჭლის 
ორნამენტაცია უცნობია. პირველი ვარიანტის ძეგლებში გვხვდება ობსიდიანის 
მაღალი, სწორკუთხა, ზურგგათლილი მიკროჩასართები, მეორისაში კი კაჟის 
მაღალი, ზურგგათლილი ტრაპეციები და თავგადაყელილი ლამელები136. 

                                                 
133 საქართველოს არქეოლოგია თბ., 1959, §3, ახალი ქვის ხანა (ნ. ბერძენიშვილის ნაწილი), გვ. 55.  
134 ნ. კილაძე, ახალი ქვის ხანის ძეგლები თეთრამიწიდან, “ მასალები საქართველოსა და კავკასიის 
ისტორიისათვის”, ნაკვეთი 29, თბ., 1951, გვ. 237 –262.  
135 А. Лукин, Неолитическое селище Кистрик близ Гудаут, СА, ХII, 1950, გვ. 247 –286.    
136 ლ. ნებიერეიძე, დასავლეთ ამიერკავკასიის ნეოლითი, თბ., 1967 (დისერტაცია). 



ესა და ზოგიერთი სხვა თავისებურება, რაც დასავლეთ ამიერკავკასიის 
ნეოლითური კულტურის განვითარებაში იქნა შენიშნული, უაღრესად საიტერესო 
და ნაყოფიერ კულტურულ-ისტორიული ხასიათის დასკვნას წარმოადგენს. იგი 
ქმნის საიმედო საფუძველს იმისათვის, რათა უფრო ღრმად ჩავწვდეთ და ჯეროვნად 
გავიგოთ ადმიანთა სამეურნეო და კულტურულ ცხოვრებაში მომხდარი 
ცვლილებები, რასაც ადგილი ჰქონდა მომდევნო საფეხურზე, ძვ. წ. V-IV 
ათასწლეულებში137, სახელდობრ, ქვა-სპილენძის (ენეოლითის) ხანაში, რომლის 
დამახასიათებელი კულტურის ძეგლთა საფუძვლიანი შესწავლა ახლახან დაიწყო. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
137 იხ. ალ. ჯავახიშვილის, ო. ჯაფარიძის, ტ. ჩუბინიშვილის, კ. კუშნარიოვას და სხვ. 
ზემოდასახელებული ნაშრომები, აგრეთვე წინამდებარე წიგნის მომდევნო თავი. 
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ენეოლითური და ადრეული ბრინჯაოს კულტურა საქართველოში 

 
 

 
 

§ 1. ენეოლითური კულტურა 
 

 ენეოლითური ხანა ადრეული სამიწათმოქმედო კულტურის განვითარების 
მოგვიანო საფეხურს ეკუთვნის და იგი გარდამავალ პერიოდს  წარმოგვიდგენს ახალი 
ქვის ხანიდან ბრინჯაოს ხანაზე. ამ პერიოდში იარაღის დასამზადებლად ადამიანი 
პირველად იყენებს ლითონს - თვითნაბად სპილენძს. ეს ხანა “ბრინჯაოს ხანის” 
წინარე საფეხურია, რომლის წიაღშიც იწყება ნამდვილი მეტალურგიული წარმოება. 
ამ დროისათვის ლითონის წარმოება ემყარება უკვე მადნისაგან ლითონის  
გამოწურვა– მიღებისა და მისგან ნივთების ჩამოსხმის ჩვევების თანდათანობით 
შემუშავებას. ასე ეყრება საფუძველი მეტალურგიას, რომლის ნაწარმი ბრინჯაოს 
გამოყენების პერიოდშიც კი ხმარებიდან მთლიანად ვერ დევნის ქვისა და ძვლისაგან 
ნაკეთებ იარაღს. 

საქართველოში ენეოლითური კულტურის შესწავლა მხოლოდ უკანასკნელ      
წლებში დაიწყო138.  

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ამ კულტურის განვითარების 
თანამიმდევრულად დახასიათება ჯერ კიდევ ვერ ხერხდება, რადგან ძვ. წ. V–IV 
ათასწლეულთა ძეგლები საკმაო რაოდენობით ჯერჯერობით არ არის 
წარმოდგენილი.  

ადრეული ენეოლითური საფეხურისადმი განკუთვნილი მასალები ყველაზე 
მკაფიოდ გამოვლენილია დასავლეთ საქათველოში, სადაც თითქოსდა ჩანს კიდეც 
მათი გენეტიკური კავშირი ნეოლითურ კულტურასთან. გვიანი ნეოლითური ხანის 
ოდიშის, კისტრიკის, ანასეული II-ისა და სხვა მასალები საგვარჯილესა და 
თეთრამიწის  ენეოლითურ კომპლექსებს საკმაოდ მჭიდროდ უკავშირდება და 
ზემოთქმულის დამადასტურებელია139.  

დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ ძეგლზე (საგვარჯილე140, სამელე კლდე,  
სამერცხლე კლდე 141) წარმოდგენილია ისეთი მასალა (ქვის ნაწარმის უძველესი 
ნიმუშები, მათი დამუშავების ტექნიკური თავისებურებანი, კერამიკული ფორმები 

                                                 
138 ტ. ჩუბინიშვილი, მტკვრისა და არაქსის ორმდინარეთის უძველესი კულტურა, თბ., 1965, გვ. 27-57; 
Д. М. Тушабрамишвили, Г.И. Джавахишвили, Некоторые итоги полевых работ 1964 года  Урбнисской и 
Квирильской археологических экспедиций,  Тезисы докладов на сессии, посвященной итогам исследований 
1964 года в СССР, Баку, 1965;  ო. ჯაფარიძე და  ალ. ჯავახიშვილი, ქვემო ქართლის არქეოლოგიური 
ექსპედიციის შედეგები (1965-1966წწ.), “მაცნე”, №3. 
139 Л. Д. Небиеридзе, Неолит  Западного Закавказья, Автореферат, Тб., 1967, გვ. 12 – 16. 
140 Д. Д.  Бжания,  Мачарское поселение, СА, №1 1966, გვ.137. 
141  დ. თუშაბრამიშვილი, შუაკავკასიონის სამხრეთი კალთების პალეოლითური ექსპედიციის 
ყვირილის რაზმის მიერ 1959წელს ჩატარებული საველე სამუშაოების შედეგები (ანოტაცია). მოკლე 
ანგარიშები, თბ., 1960, გვ. 8-9, მისივე, ყვირილის ხეობის პალეოლითური ექსპედიციის მიერ 1963 
წელს ჩატარებული სამუშაოების შედეგები, XIII სამეცნიერო სესია, ანგარიში, თბ., 1964, გვ. 6.  



ორნამენტებით), რომელთა მიხედვით უკვე საკუთრივ ენეოლითური კულტურის 
სხვადასხვა ეტაპისათვის დამახასიათებელი ნიშნების გამოცნობაც ხერხდება.  

აღმოსავლეთ საქართველოში წარმოდგენილი მტკვარ–არაქსის III 
ათასწლეულის კულტურის საწყისი ეტაპები უკანასკნელ დრომდე ენეოლითურ ხანას 
მიეკუთვნებოდა, ხოლო მისი განვითარების შემდგომი ეტაპები – ადრეული 
ბრინჯაოს ხანას.  

ახლა ირკვევა, რომ აღმოსავლეთ საქართველოსა და, საერთოდ, მტკვარ–
არაქსის კულტურის გავრცელების მთელ ტერიტორიაზე ძვ. წ.V–IV ათასწლეულებში 
სხვაგვარი ენეოლითური კულტურა არსებულა, რომელიც ადრევე შემჩნეულ საკმაოდ 
ხანგრძლივ კულტურულ–ქრონოლოგიურ ხარვეზს უკვე მთლიანად უნდა 
ავსებდეს142. 

საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში ამ მხრივ საინტერესოა მტკვრის 
მარცხენა ნაპირის გაყოლებით ახალციხის ამირანის გორაზე143, ცხინვალის 
ნაცარგორაზე144, ხიზანაანთგორაზე145 და თბილისის ტერიტორიაზე - დიდუბეში146 
ენეოლითური პერიოდის საკმაოდ მეტყველი ძეგლების აღმოჩენა. 

მტკვრის მარჯვენა ნაპირის გაყოლებით – ქვემო ქართლის ველზე (შულავერი, 
არუხლო, იმირი)147, მთისძირა ზოლში (წოფი, კიკეთი)148 თუ მთის ზეგნებზე (აბელია, 
თეთრიწყარო)149 აღმოჩენილია ამავე პერიოდის ნასახლარები. ამათგან, ყველაზე 
ინტენსიური ცხოვრების ნიშნები ჩანს დაბლობში მდებარე დასახლებულ 
ადგილებში, სადაც ხანგრძლივი ცხოვრების შედეგად ჯგუფ-ჯგუფად განლაგებული 
ენეოლითური ხანის ხელოვნურად წარმოქმნილი მრავალფენიანი ბორცვები 
გვხვდება. 

 საქართველოს ტერიტორიაზე ამ პერიოდისათვის დადასტურებულია 
დასახლების სხვადასხვა ტიპი. დასახლებისათვის კვლავ გამოიყენებოდა 
                                                 
142 О. А. Абибуллаев, Раскопки холма Кюль- тепе близ Нахичевана, МИА, №67, 1959; А. А.  Иессен, Кавказ 
и Древный Восток в IV-III тысячелетиях до н. э., КСИА, №93 გვ. 10. ტ ჩუბინიშვილი, მტკვრისა და 
არაქსის ორმდინარეთის უძველესი კულტურა, თბ., 1965;  И. Г. Нариманов, Древнейшая 
земледельческая культура Закавказья, Доклады и Сообщения археологов СССР на VII конгрессе 
доисториков и протоисториков, М, 1966, გვ. 126.  
143 Т.Н. Чубинишвили, Л. Д. Небиеридзе,  К. Д. Квижинадзе,  Памятники V-IV тысячелетия  до н.э. в 
Южной Грузии, Тезисы докладов на секции Кавказа пленума Института археологии, М., 1966, გვ. 32. 
144 გ. გობეჯიშვილი, სტალინირის ნაცარგორა, “მიმომხილველი”, ტ. 11, თბ., 1950, გვ. 243. 
145 А.И. Глонти, Я.А. Киквидзе, А.И. Джавахишвили,  Итоги раскопок селищ IV-III тисячел. до н. э. – 
Хизанаант- гора и Квацхелеби в 1964., Материалы сессии, посвященной итогам археологических  и 
этнографических исследований 1964 года в СССР, Баку 1965, გვ. 83 – 84. 
146 ტ.  ჩუბინიშვილი,  მტკვრისა და არაქსის ორმდინარეთის უძველესი კულტურა, თბ., 1965, გვ. 50.  
147 ტ. ჩუბინიშვილი,  დასახ. ნაშრომი, გვ. 49; О. М. Джапаридзе, А. И. Джавахишвили, Итоги 
археологических раскопок в Квемо Картли в 1965г., Тезисы докладов пленума Института археологии СССР, 
секция Кавказа, М., 1966,  გვ. 12-13. მათივე, ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ექსპედიციის შედეგები 
(1965 –1966 წწ.), (მაცნე) №3, 1967, გვ. 292-298. Т. Н. Чубинишвили, К. Х. Кушнарева, Новые материалы 
по энеолиту  Южного Кавказа,  “მაცნე”, №6, 1967, გვ. , 338. 
148 გ. გრიგოლია,  თ. ტატიშვილი, ქვემო ქართლის უძველესი არქეოლოგიური ძეგლები, საქართველოს 
ისტორიული გეოგრაფია, I, თბ., 1963; ტ. ჩუბინიშვილი, მტკვრისა და არაქსის..., გვ. 49.  
 
149 გ. გობეჯიშვილი, თეთრიწყაროს არქეოლოგიური ექსპედიციის 1958 წლის მუშაობის შედეგები, 
სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი საქართველოში 1958წელს ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების 
შედეგებისადმი; ტ. ჩუბინიშვილი, ლ. ნებიერიძე, ო. სანებლიძე, კ. კვიჟინაძე, სამხრეთ საქართველოში 
ძვ. წ. V –IV ათასწლეულის ძეგლების გათხრის ძირითადი შედეგები, XV სამეცნიერო სესია, თბ., 1966, 
გვ. 8.  
 



გამოქვაბულები (საგვარჯილე, სამელე კლდე, ვორონცოვის გამოქვაბულები), 
სარებზე მიწნული ტოტებისაგან ორმხრივ თიხაალესილი კედლების მქონე მრგვალი 
სახლები (წოფი), მაგრამ ყველაზე ხშირად გვხვდება ალიზით ან აგურით ნაგები, 
ზოგჯერ ქვის საძირკველზე მიყენებული სახლებიც (თეთრიწყარო, შულავერი, 
არუხლო); ამათგან სწორკუთხა სახლი აღმოჩენილია თეთრიწყაროს ნასახლარზე, 
სადაც მხოლოდ მოგვიანებით ჩნდება ენეოლითურ ხანაში საყოველთაოდ 
გაბატონებული ტიპის (შულავერი, არუხლო) მრგვალი ან ოვალისებური ნაგებობა.   

ეს უკანასკნელი წარმოადგენს გუმბათისებური გადახურვის მქონე წრიულ ან 
ოვალისებურ სახლებს, რომლებსაც ახლავს სამეურნეო ხაროები – ორმოები. 
შულავერის გორაზე კულტურულ ფენათა საერთო სიმძლავრე 7 მ-ს აღემატებოდა. 
იგი სულ ცოტა, ერთი მეორეზე ხუთი ნასოფლარის დაშენების შედეგად უნდა 
წარმოქმნილიყო. ამ დასახლების უძველესი ფენების მიხედვით დგინდება, რომ 
შედარებით ნაკლებად გამძლე თიხის შენობები ხშირად მოითხოვდა განახლებას ან 
ხელახლა აგებას, ე. ი. შენობათა ტიპი, კონსტრუქციები და დაგეგმარება დიდი ხნის 
განმავლობაში მკვეთრ ცვლილებას არ განიცდიდა. ჩანს, რომ წრიულ–ოვალური 
გეგმის გუმბათურ შენობათა ჯგუფი უადრეს ხანაში შეადგენდა ერთ კომპლექსს, 
რომელშიც შედიოდა საცხოვრებელი სამეურნეო ხაროებითა და სპეციალური 
ორმოებით სანოვაგისა და წყლის მარაგისათვის და ბოლოს ღუმელი150. შულავერის 
ნასახლარზე შენობების უმეტესობა მცირე ზომისაა. მათი დიამეტრი, უმეტეს 
შემთხვევაში, ორ მეტრამდე არ აღწევს, სახლის ფართობი საშუალოდ 12,5 კვ მეტრს 
უდრის. ასეთი ნაგებობის სავარაუდო სიმაღლეა 2,5 მ. ამ მჭიდროდ დასახლებულ 
ნამოსახლარზე თითოეულ სახლში დატანებულია კედელში გაკეთებული 
ხვრელისებური კარი და სარკმელი, რომლის დანიშნულებას – სინათლის გატარებას 
– უთუოდ გუმბათში დატოვებული წრიული ხვრელი ასრულებდა. ასეთი 
კონსტრუქციის მქონე სახლებისა და მცირე სამეურნეო შენობების ასაშენებლად 
ნამჯანარევი ალიზის გარდა შედარებით გვიან ხმარებაში შედის აგრეთვე ე.წ. 
პლანოკონვექსური ანუ ზურგამოყვანილი – ძირბრტყელი (30X 20X 8; 25X 15X 8 და 
სხვ.) და ლეკალური აგური (50X 20X 8; 30X 15X 8). როგორც ირკვევა, დროთა 
განმავლობაში საჭირო ყოფილა საკუთრივ შენობის, კედლების განახლება და იატაკის 
დონის აწევასთან დაკავშირებით უფრო მაღალი გუმბათის ხელახლა აშენება151. 

არუხლოს ნასახლარი თავის ზედა ფენებით მოგვიანოა; მისი წრიული გეგმის 
მქონე  სახლების  ფართობი შულავერის უძველეს სახლებთან შედარებით უფრო 
დიდია: 1,80–3,20 დიამეტრის. კედლის სისქე 15-25 სმ-ს უდრის. ხანძრით 
განადგურებულ ერთ-ერთ ფენაში გამომწვარი ზურგამოყვანილი და ბრტყელძირიანი 
აგურები ჩნდება152. 

ადრეული საცხოვრებლის აუცილებელი ელემენტია თიხის კვერცხისებური 
კერა, რომელიც უქრობი ცეცხლის შესანახად გამოიყენებოდა. შულავერის 
ნასახლარზე სამეურნეო კერა შენობის გარეთ უნდა ყოფილიყო გამართული და მისი 
დაკავშირება ოთახთან სარკმლით ხერხდებოდა. 

არუხლოს ნასახლარის ერთ-ერთ შენობაში კი იატაკი და კედლის ქვედა 
ნაწილი კოცონით უნდა იყოს გამომწვარი. 
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აღმოსავლეთ საქართველოში გათხრილი ენეოლითური ნასახლარების 
მიხედვით ირკვევა, რომ ამ პერიოდში ნივთიერი ნაშთები საკუთრივ სახლებში 
ძალიან იშვიათად ჩნდება. სავარუდოა, რომ მრგვალი ტიპის დიდ-პატარა სახლები 
საცხოვრებლად მაინც მოუხერხებელი უნდა ყოფილიყო. ამიტომაა, რომ შრომისა და 
ყოფის მატერიალური ნიშან-კვალი უმეტესწილად შენობის გარეთ, დასახლების 
ტერიტორიაზე გვხვდება. 

დასავლეთ საქართველოში შენობათა ნაშთი ენეოლითურ ნასახლარებზე 
საერთოდ არ ჩნდება. აქ მიკვლეულ კულტურულ ფენებში, უკეთეს შემთხვევაში, 
ფიქსირებულია მხოლოდ თიხატკეპნილი (მაჭარა, სამელე კლდე) იატაკი, რის გამოც 
დასავლეთ საქართველოში სახლების კონსტრუქციები გაურკვეველია. 

დასავლეთ საქართველოს ნიადაგების სინოტივის გამო იქ აღმოჩენილ 
კულტურულ ფენებში თითქმის სრულიად გამქრალა რქისა და ძვლის ყოველგვარი 
ნაშთი, რის შედეგად კომპლექსში წარმოდგენილია მხოლოდ ქვის ნაწარმი და 
იშვიათად კერამიკა.  

მიუხედავად ამისა, ჩანს, რომ დასავლეთ საქართველოს ენეოლითური 
კულტურა დიდ სიახლოვეს ამჟღავნებს წინარე ხანის ადგილობრივ ნეოლითურ 
კულტურასთან, რომლის მიმსგავსებული, შესაძლოა, აღმოსავლეთ საქართველოსა 
და საერთოდ, მთელ ამიერკავკასიის ტერიტოიაზე გავრცელებულ იმ პერიოდის 
კულტურა უნდა ყოფილიყო153. 

საქართველოს ტერიტორიაზე გამოვლენილი ენეოლითური კულტურის 
ზოგადი დახასიათებისათვის დიდმნიშვნელოვანია თითქმის ერთგვაროვანი ქვისა 
და ძვლის ნაწარმის შესწავლა. განსაკუთრებით ეს ქვის იარაღების მიმართ ითქმის, 
რადგან მათი მიხედვით აშკარად იგრძნობა იარაღის დამზადების ნეოლითური 
ტრადიციები. აღმოსავლეთ საქართველოში მეტწილად გამოყენებული ყოფილა 
ობსიდიანის იარაღი, რომელთაგან აღსანიშნავია მიკროლითური სეგმენტები და 
სახვრეტები, აგრეთვე სხვადასხვა ტიპის საფხეკები, საჭრისები და ა. შ. 
განსაკუთრებული სიმრავლით გამოირჩევა დანისებური ლამელები და ნამგლის 
ჩასართებად გამოყენებული ფირფიტები; დიდი რაოდენობით ჩნდება სხვადასხვა 
ტიპის ნუკლეუსები (ატკეცილი ფირფიტების შემდეგ დარჩენილი ობსიდიანის 
ნარჩენი). 

მაკროლითური იარაღის სერიას შეადგენს ტუფოლავის, რიყის ქვებისა თუ 
ფიქალისაგან დამზადებული გახეხილ-გაპრიალებული ცულები, ე.წ. სათლელები, 
რომლებიც თითქმის ყველა ენეოლითურ სამოსახლოზე გვხვდება. დასავლეთ 
საქართველოში (თეთრამიწა, საგვარჯილე) აღმოჩენილია ქვის სამაჯურები, 
რომელთა დამზადების ტრადიციაც ნეოლითურ ხანას მიეწერება.  

ქვის სამკაულებისა და საგანგებო დანიშნულების ნივთთა ჯგუფს შეადგენს 
კვირისტავები, მძივ-საკიდები, დაკენჭილი ზედაპირის მქონე პატარა ამულეტი და 
ქანდაკება – მოწითალო ქვარგვალა, რომლის ზედაპირზე ამოკაწრულია ადამიანის 
სახის ნაკვთები. ამ ნაკვთების მკაფიოდ გამოჩენის მიზნით (ტატუირების 
მიმსგავსებით) ნაკაწრები შევსებულა წითელი საღებავით (ოქრათი). 

ენეოლითურ ხანაში ირმის რქისაგან დამზადებული წერაქვისებრი იარაღების- 
მარგილის ტარებისა და თოხების გარდა მრავლადაა ძვლის ნაწარმიც. აღმოსავლეთ 
საქართველოს ნასახლარებზე და დასავლეთ საქართველოს გამოქვაბულებში 
შემონახულია დანისა და ნამგლის ტარები – მიკროლითური ფირფიტების 
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ჩასამაგრებელი ბუდეები, საპრიალებელი იარაღი, რომლის დასამზადებლად 
გამოყენებულია ხარის ნეკნები, ცხვრის ლულოვანი ძვლებისაგან ნაკეთებია 
სადგისები და თავგახვრეტილი წვრილი ნემსები, ისრის წვერები, ორნამენტირებული 
კოვზი; აფხაზეთის სანაპიროზე ენეოლითურ ფენებში ჩნდება ხელით დამზადებული 
თევზის საჭერი ჰარპუნებიც.  

საქართველოს ტერიტორიაზე გამოვლენილი ენეოლითური ხანის კერამიკა 
თავის ფორმებითა და დამზადების ტექნოლოგიით დიდად განსხვავებულია 
მომდევნო ხანის თიხის ნაწარმისაგან. ამ პერიდშიც ჭურჭლის დამზადება უმორგვოდ 
წარმოებდა. საჭურჭლე თიხაში შერეულია დანაყილი ობსიდიანი, დაფხვნილი 
ბაზალტი, ქვიშა ან ქარსი და იშვიათად ორგანული მინარევი ნამჯა, ბზე. სჭარბობს 
არქაული იერის მქონე თიხის ჭურჭელი, რომელსაც მარტივი, ქილისებური ფორმა 
აქვს. გვხვდება აგრეთვე გაპრიალებული ზედაპირის მქონე ძირგამოწეული 
(ქუსლივით გამოყვანილი), ოდნავ შებერილი ჭურჭელი, რომელსაც ზოგჯერ 
გამოყოფილი, გადაშლილი პირი გააჩნია. ასეთი ჭურჭლის დამზადებისას, ეტყობა, 
თიხის გუნდა იდგმებოდა ჭოლოფზე, რომლის ანაბეჭდებიც ნაძერწის გამოყვანილ 
ძირზეა შემორჩერილი. ჭურჭლის გამოწვას კი უთუოდ კოცონზე აწარმოებდნენ, რის 
შედეგად კერამიკა ხშირად სუსტად არის გამომწვარი და რუხი მოყავისფრო, 
მოწითალო ან მოყვითალო ფერი აქვს.  

ენეოლითური კერამიკის ერთ-ერთ ძირითად ჯგუფს შეადგენს ძაბრისებური 
ყელის მქონე კერამიკა, რომელიც მთელ საქართველოშია გავრცელებული. დასავლეთ 
საქართველოში ამ ჭურჭლის ფორმა რამდენადმე განსხვავებულია. სამელე და 
სამერცხლე კლდის, ვორონცოვის გამოქვაბულებში და აფხაზეთის 
შავისზღვისპირეთსა და სხვა სამოსახლოებზე გვხვდება მორუხო–მოწითალო 
კერამიკა, რომელსაც სფერული ან კვერცხისებური მუცელი და გამოუყოფელი ვიწრო 
ძირი აქვს. ეს ნაკეთობანი რიგი ნიშნებით მაიკოპის კულტურის კერამიკულ ფორმებს 
უახლოვდება, თუმცა ქრონოლოგიურად ბევრად უსწრებს წინ154. აღსანიშნავია, რომ 
საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია ნაკაწრი ორნამენტით შემკული 
ენეოლითური ჭურჭელი. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ სამოსახლოზე 
(თეთრიწყარო, შულავერი, იმირი) ნაპოვნი კერამიკა შემკულია ჭდეული “წიწვოვანი” 
შევრონებითა და მარტივი გეომეტრიული სახეებით, რაც ემსგავსება როგორც 
აზერბაიჯანის სამხრეთ–დასავლეთ რაიონებში (შამხორ–ჩაისა და  ტაუზ–ჩაის 
ხეობებში), ისე დასავლეთ საქართველოში  აღმოჩენილ ენეოლითურ (მაჭარა) და 
ნეოლითურ (ანასეული) ხანის ჭურჭლებზე დატანებულ ორნამენტს. 

დასავლეთ (მაჭარა, ქობულეთი-ფიჭვნარი და სხვ.) და აღმოსავლეთ 
საქართველოში (ნაცარგორა, ამირანის გორა, არუხლო) აღომჩენილ ჭურჭელთა ერთ 
ჯგუფს ჰორიზონტალური შვერილის მქონე კერამიკა შეადგენს. ასეთი 
ჰორიზონტალური შვერილები დამახასიათებელია ნახჭევნის (აზერბაიჯანის) 
ქიულთეფეზე ენეოლითურ ფენაში მოპოვებული ანგობირებული ჭურჭლებისათვის, 
რომელთა უმეტესობა შედარებით უფრო მოგვიანო ხანისაა155. 

რაც შეეხება ისეთ ადგილობრივ თიხის ნაკეთობებს, რომლებსაც შედარებით 
მცირე ტერიტორიული გავრცელება ჰქონდა, მათ რიგს ეკუთვნის ნაძერწი 
                                                 
154 Д..М. Тушабрамишвили, Итоги работ полеолитической экспедиции Квирильского ущелья (Чиатурский 
район) за 1963-64 г1., Материалы к сессии..., Б., 1965, გვ. 56. 
155 ქობულეთის (ისპაანის) არქაული მასალები ჯერ გამოუქვეყნებელია, მაგრამ მათ იხსენიებს ა. კახიძე 
თავის სადისერტაციო ნაშრომში. 
 



შემკულობის მქონე კერამიკა. იგი ძირითადად წარმოდგენილია მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირის გაყოლებით – ქვემო ქართლის ველსა და აზერბაიჯანის მომიჯნავე 
რაიონებში (შომუთეფე, თირთეფე და სხვ.); მსგავსი კოპებისა და დაწყვილებული 
ნაძერწობის შემცველია ამირანის გორას ენეოლოთიური პერიოდის თიხის 
ჭურჭელიც. ყველაზე მრავალსახოვანი ნაძერწოვანი კერამიკა აღმოჩენილია 
არუხლოს ნამოსახლარზე; ესაა  წყვილ-წყვილად ან ჯგუფ-ჯგუფად, ერთიმეორისაგან 
დაცილებით, პირთან ახლოს დაძერწილი ძუძუსებური კოპები, რგოლები, 
ბურთულები, მარცვლისებური ბურცობები, რომლებიც ხშირად სხვადასხვა 
კომბინაციას ქმნის. აღსანიშნავია, ნახევარმთვარისებური ნიშანი ან კიდევ რკალი და 
კლაკნილ-ტალღისებური ხაზი156. როგორც ჩანს, ვიწრო ლოკალურ ფარგლებში 
აღმოჩენილი ასეთი შემკულობის შემცველი კერამიკა მომდინარეობს ენეოლითის 
დასაწყისიდან და მის დასასრულამდე აღწევს. ამიტომაც გასაგებია, რომ იგი თავისი 
გავრცელების ძირითადი ტერიტორიის ფარგლებს გარეთაც სპორადულად ჩნდება. 
სხვათა შორის, კოპისებური შემკულობა თავს იჩენს დასავლეთ საქართველოს 
ზოგიერთ ახლად აღმოჩენილ ნამოსახლარზეც (აბედათი, ცხაკაიას რაიონი)157. 

საქართველოს ტერიტორიაზე გვხვდება სხვადასხვა წარმოშობისა და 
განსხვავებული კულტურული წრეებისათვის დამახასიათებელი თიხის ნაკეთობანი. 
ასეთია თხელკედლიანი, შესანიშნავად გამომწვარი, ზოგჯერ აშკარად წითლად 
შეღებილი, ზედაპირგაპრიალებული ჭურჭელი. იგი ფართოდაა გავრცელებული, 
როგორც აღმოსავლეთ (თეთრიწყარო, აბელია, არუხლო, წოფი), ისე დასავლეთ 
საქართველოში (გამოქვაბულებში და აფხაზეთის შავიზღვისპირეთზე). 
ნიშანდობლივია, რომ აღმოსავლეთ ანატოლიაში, ვანის ტბის მიდამოებში, 
ხსენებული კერამიკის მსგავსი თიხის ჭურჭელიც შეიცავს წმინდა თიხაში შერეულ 
ქვიშის ძალიან წვრილ მარცვლებსა და წმინდად დაფხვნილ ბაზალტს. არ არის 
გამორიცხული, რომ ეს განსხვავებული ტიპის თხელკედლიანი ნაკეთობანი 
ამიერკავკასიაში სამხრეთიდანაა შემოტანილი, ან კიდევ იმპორტული კერამიკის 
ადგილობრივ მინაბაძს წარმოადგენს158. 

აღმოსავლეთ საქართველოში ენეოლითური კერამიკის მცირერიცხოვან ჯგუფს 
შეადგენს ბზენარევი თიხის ნაკეთობანიც, რომლებიც აზერბაიჯანის სამოსახლოებზე 
(მილის ველზე აღმოჩენილი ნასახლარები, ნახჭევნის ქიულთეფე) ჰალაფური ტიპის 
მოხატულ ჭურჭლებთან ერთად გვხვდება159. საქართველოს ტერიტორიის 
ფარგლებში აღმოჩენილ ბზენარევ თიხის ჭურჭელს შორის გამოირჩევა წოფის 
ნასახლარზე მოპოვებული სფეროსებური მუცლისა და დაბალი, ძაბრისებური ყელის 
მქონე, უთუოდ ჩარხზე დამზადებული აგურისფერი კერამიკა. დასაშვებია, რომ იგი 
ჩრდილო ობეიდის ტიპის (გეოითეფე “М”) ჭურჭელთა რიგს ეკუთვნის და ამ 
პერიოდის მოხატულ კერამიკულ ფორმებთან ერთად ირანულ-
ჩრდილომესოპოტამური (ჰალაფურ) კულტურული წრიდან მომდინარეობს. ამავე 
კულტურულ გარემოცვაშია წარმოქმნილი უთუოდ ის ენეოლითური მოხატული 
                                                 
156 ტ, ჩუბინიშვილი, ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ექსპედიციის 1966 წლის საველე მუშაობის 
ძირითადი შედეგები, XVI სამეცნიერო სესია მიძღვნილი 1966 წლის არქ. კვლევა-ძიების 
შედეგებისადმი, თბ., 1967, გვ. 24. 
157 გ. გრიგოლია, გ. ფხაკაძე, მ. ბარამიძე, გ. ლორთქიფანიძე, დასავლეთ საქართველოს საძიებო–
არქეოლოგიური ექსპედიციის 1966 წლის მუშაობის შედეგები, XVI სესია, 1966, გვ. 17. 
158 Т. Н. Чубинишвили, К. Х. Кушнарева, დასახ. ნაშრომი, გვ. 359. 
159 А. А. Иессен, Кавказ и Древний Восток в IV-III тысячелетиях до н.э., КСИА, вып. 93, 1963; მისივე, Из 
Исторического прошлого Мильско-Карабахской степи, МИА, №125, 1965, გვ. 15. 



კერამიკა, რომელმაც საქართველოშიც (იმირის გორა160, ვორონცოვის გამოქვაბული161) 
იჩინა თავი. 

ლითონის უძველესი ნაწარმი, როგორც აღინიშნა, ერთ–ერთი მთავარი 
განმსაზღვრელი ნიშანია ენეოლითური კულტურის თავისებურების  
გარკვევისათვის. ასეთი მასალა საქართველოს ტერიტორიაზე ჯერჯერობით მცირე 
რაოდენობითაა მოპოვებული. მათ შორისაა ტყვიის ზოდები,  რომლებიც ქ. 
სოხუმთან ახლოს გუად-იხუს მთის ნამოსახლარზე, ენეოლითური ხანის 
კულტურულ ფენაში აღმოჩნდა162.  ლითონის სალღობი ცეცხლგამძლე თიხის 
ტიგელი მოპოვებულია ქვემო ქართლში, იმირის გორის მოგვიანო სამშენებლო 
დონეზე163. საკუთრივ ლითონის ნაწარმი დარიშხნიანი სპილენძისგანაა 
დამზადებული; ესაა ანკესი და სადგისები, რომლებიც  ნაპოვნია საგვარჯილეს 
გამოქვაბულში164. 

ამავე ხანას ეკუთვნის ცხინვალთან ნაცარგორაზე გათხრილ  უძველეს 
სამარხებში აღმოჩენილი სპილენძის მავთულისაგან დამზადებული  
სხვადასხვაგვარი ნაკეთობა165, რაც მელითონეობის რთულ ტექნოლოგიაზე 
მიგვანიშნებს166. 

საქართველოს ტერიტორიაზე ახლად აღმოჩენილი ენეოლითური კულტურა 
დაახლოებით ორი ათას წელს გრძელდებოდა (ძვ. წ. V-IV ათასწლეულთა მანძილზე). 
ამ ერთგვაროვანი ნიშნებით წარმოდგენილი კულტურის განვითარების 
გარკვევისათვის ამთავითვე მნიშვნელოვანია სხვადასხვა კომპლექსებისა თუ 
ცალკეული ძეგლების დათარიღება. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით რთულია 
დასავლეთ საქართველოში უკვე აღმოჩენილი მასალების ქრონოლოგიურად 
დაჯგუფება. რამდენადაც ჩანს,  აფხაზეთში და საერთოდ შავიზღვისპირეთში 
გავრცელებული ენეოლითური  კულტურა ბევრ არქაულ ნიშნებს ატარებს, 
მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტური თარიღისათვის იქ ჯერ კიდევ სათანადო 
მასალა არ მონახულა და ამ ძეგლების უმეტესობა ნეოლითიდან ენეოლითზე 
გარდამავალ პერიოდს უნდა ეკუთვნოდეს. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით, ეს 
შესაძლოა ითქვას თუნდაც ისეთი დიდი დასახლების მიმართ, როგორიცაა, 
მაგალითად, 4 ჰექტარზე გავრცობილი კისტრიკის ნამოსახლარი167. მეორე მხრივ, 
აღსანიშნავია, რომ დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რაიონებში 
წარმოდგენილი ენეოლითური ფენების მცირე ჯგუფი (სამელე კლდე,  საგვარჯილე 
და სხვ.), რომელებიც რიგი მასალებით განსხვავებულია ამიერკავკასიის დანარჩენი 

                                                 
160 А.И. Джавахишвили, Памятники далекого прошлого, «Вечерний Тбилиси», 27. XII, 1966; ო. 
ჯაფარიძე და ალ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 296. 
161 Т.Н. Висотская, Воронцовская пещера. Архив  ИИМК, рукопись. Отчет о раскопках, 1951, გვ. 11. 
162 В. В. Бжания, История археологического изучения памятников  энеолита и ранней бронзы, в Абхазии,  
აფხაზეთის არქეოლოგიური  მასალები, თბ., 1967, გვ. 109. 
163 А. И. Джавахишвили, Памятники далекого прошлого, «Вечерний Тбилиси», 27, XII, 1966. 
164 ო. ჯაფარიძე, ენეოლითური კულტურა, საქართველოს არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 83. 
165 გ. გობეჯიშვილი, სტალინირის ნაცარგორა, “მიმომხილველი”, ტ. II, 1950, თბ., გვ.243, ტაბ. I. 
166 Ф. Н. Тавадзе, Т. Н. Сакварелидзе,  Бронзы древней Грузии, Тб., 1959, გვ. 13, შენიშვნა 14. 
167 Л. Н. Соловьев, Неолитические поселения черноморского  побережъя Кавказа,აფხაზეთის 
არქეოლოგიური მასალები, თბ., 1967, გვ. 24. 



ენეოლითური ძეგლებისაგან, მაინც სცილდება ენეოლითის საწყის ეტაპებს და უფრო 
მოგვიანო ხანას ეკუთვნის168. 

აღმოსავლეთ საქართველოსა და მტკვარ–არაქსის ორმდინარეთის 
ტერიტორიაზე ახლად აღმოჩენილი ენეოლითური კულტურის სხვადასხვა 
კომპლექსის დასათარიღებლად საკმაოდ მეტყველი მასალა არსებობს. მათ შორისაა 
ნეოლითური ან კიდევ უფრო ადრეული ხანისათვის დამახასიათებელი ქვის 
ინდუსტრიის ისეთი კარგად ცნობილი ნიმუშები, როგორიცაა თეთრიწყაროს 
ნასახლარზე მოპოვებული, ე. წ. ნატუფიის ტიპის ისრისპირები169. იგივე შეიძლება 
ითქვას მიკროლითური იარაღების შესახებაც. 

აზერბაიჯანის დასავლეთ რაიონებში და ქვემო ქართლში დიდი 
რაოდენობითაა აღმოჩენილი თიხის ისეთი ჭურჭელი, რომელთა ტიპების 
შემუშავებასა და გამოყენებას მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. მას ზოგი რამ 
საერთო გააჩნდა დასავლეთ საქართველოს კარგად ცნობილ ნეოლითურ 
კერამიკასთან170 და ჩრდილო მესოპოტამიაში ფართოდ გავრცელებულ ჰასუნას ტიპის 
უძველეს თიხის ნაწარმთანაც171. 

არუხლოს ბორცვის ერთ–ერთი უძველესი ფენიდან მომდინარეობს ხსენებული 
ქვის სკულპტურული გამოსახულებაც, რომელიც, აკად. შ. ამირანაშვილის აზრით, 
ნეოლითის დასასრულს უნდა ეკუთვნოდეს. ამ შემთხვევაშიაც მანერა ძალიან მიაგავს 
იმ ტრადიციულ ჩვევას, რაც, საერთოდ, წინააზიაში წარმოდგენილი ქვის ხანის 
ხელოვნებას ახასიათებს172. 

აღნიშნული მონაცემების საფუძველზე ჩვენში შეიქმნა ტენდენცია, რომელიც 
ადრევე აღმოჩენილ ენეოლითურ ძეგლებს კულტურულად და ქრონოლოგიურად 
თითქმის მთლიანად ნეოლითურ–ადრეენეოლითური კულტურის ფარგლებში 
აქცევდა173. ამ კულტურის  დათარიღებისათვის ფრიად მნიშვნელოვანია  ფიზიკური 
მეთოდებით მიღებული მონაცემებიც, რომელთა მიხედვით ჩანს, რომ ძვ. წ. VI 
ათასწლეულიდან აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში უკვე გავრცელებულ კულტურას 
დიდი ქრონოლოგიური დიაპაზონი ჰქონია. ამისი დამადასტურებელია C14 მეთოდის 
საშუალებით მიღებული თარიღების მთელი სერია; ყაზახის რაიონში, შომუთეფეზე, 
ერთი მეტრის სიღრმეზე მდებარე კულტურული ფენა ძვ. წ. 5 560  ± 70 წლებს 
მიეკუთვნა, მარნეულის რაიონში შულავერის გორაზე 4, 40 მეტრის სიღრმეზე 
მდებარე სამშენებლო დონე – ძვ. წ. 4 659 ± 210 წლებს; ყაზახის რაიონში 
თოირათეფეზე არსებული შუა ფენა (2მ სიღრმეზე) – ძვ. წ. 4 295 ± 125 წლებს, ხოლო 

                                                 
168 Л. Д. Небиеридзе, Неолит Западного Закавказья..., გვ. 12-13. დ. თუშაბრამიშვილი, დასავლეთ 
საქართველოს ნეოლითური და ენეოლითური კულტურების ურთიერთობისა და ქროგნოლოგიის 
საკითხისათვის (ხელნაწერი), 1965. 
169 გ. გობეჯიშვილი,თეთრიწყაროს არქეოლოგიური ექსპედიციის 1958 წლის მუშაობის შედეგები, 
სამეცნიერო სესია მიძღვნილი სქართველოში 1958 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების 
შადეგებისადმ, თბ., 1959, გვ. 9.  
170 ო. ჯაფარიძე, ალ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 296;  Л. Д. Небиеридзе, დასახ. ნაშრომი; Т. Н. 
Чубинишвили, К.Х. Кушнарева, დასახ. ნაშრომი. 
171 И. Г. Нариманов, Древнейшая земледельческая культура Закавказья ..., გვ. 126. ო. ჯაფარიძე. ალ. 
ჯავახიშვილი,  დასახ. ნაშრომი, გვ. 296. 
172J.Mellaart , Earlist civilisations  of the Near East, London,1965, გვ.30, სურ.12 –13, C.A. Burney,Excavations 
at Ianik – Tepe 1962, “Iraq”, vol. XXVI,1964  ტაბ., XV, გვ. 11-12 
173 გ. გობეჯიშვილი, თეთრიწყაროს არქეოლოგიური ექსპედიციის…; ამჟამად იგივე ტენდენცია 
შეიმჩნევა სომხეთში მტკვარ–არაქსის კულტურის წინარე ხანის ძეგლების დათარიღებაში. იხ. С. 
Сардарян, Первобытное обшество в  Армении, Ер., 1967. 



შულავერის გორაზე 2,2 მ174 სიღრმეზე წარმოდგენილი ფენა კი - ძვ. წ. 3954 ± 300 
წლებს. 

აზერბაიჯანის დასავლეთ რაიონებსა და აღმოსავლეთ საქართველოში 
აღმოჩენილი ამავე კულტურისადმი განკუთვნილი სხვა ძეგლების მიხედვით ჩანს, 
რომ იგივე კულტურა მომდევნო ხანაშიც განაგრძობს განვითარებას. ამას მოწმობს, 
უწინარეს ყოვლისა, ქართლის ველზე არსებული მრავალფენიანი ხელოვნური 
ბორცვები, რომელთა ერთი ნაწილი აშკარად უფრო მოგვიანო დამთარიღებელ 
მასალასაც შეიცავს. ამ რიგს ეკუთვნის არუხვლოს გორაზე ხანძრით გადამწვარ 
ფენაში აღმოჩენილი ძირბრტყელი და ზურა ამოყვანილი ალიზის აგურები და 
ოდესღაც ჭურჭლის ყელთან მიკრული თიხის პატარა სამწახნაგოვანი გუნდა – 
“ბულა”; მის წახნაგზე ჩანს საბეჭდავით დატანებული სამი ანაბეჭდი. ამათგან 
მხოლოდ ერთზეა შემორჩენილი გამოსახულება; ყელმოღერებული, 
დატოტვილრქიანი ირემი, რომლის ზურგზე მოქცეულია მტაცებელი (?) ცხოველი.  
           თიხის გუნდის სამივე წახნაგის მოყვანილობის მიხედვით შესაძლოა 
ვივარაუდოთ, რომ იგი “ბეჭდავდა” დაახლოებით დაბალყურიანი სფერული 
მუცლის მქონე კერამიკას, რომელსაც თავისი მოყვანილობით უნდა ემსგავსებოდეს 
ირანის ჩრდილო–დასავლეთ მხარეში გეოითეფეს “M” ფენაში აღმოჩენილი ერთ–
ერთი მოხატული ჭურჭელი. ხსენებული მოხატული ჭურჭელის ძირთან, იმავე 
ფენაში მოპოვებული ყოფილა თიხის სამწახნაგოვანი “ბულა”, რომლის ერთ წახნაგზე 
სამი ერთნაირი ანაბეჭდია დატანებული. განსხვავებით არუხლოს “ბულასაგან”, 
სამივე ანაბეჭდზე ძლიერი სტილიზაციით გამოსახულია გრძელტანიანი ცხოველი, 
ალბათ გარეული თხა უკან გადაყრილი რქებით, ხოლო მის ქვემოთ მოქცეულია 
გაურკვეველი ცხოველი175. 

როგორც ჩანს, ძვ. წ. IVათასწლეულის დასასრულით დათარიღებული თიხის 
“ბულა” მასზე გამოსახული კომპოზიციით არუხლოს ანალოგიურ მონაპოვარს 
ემსგავსება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ შორის ერთგვარი განსხვავებაც 
აღინიშნება; არუხლოს ცენტრალური ფიგურა, ისევე როგორც გეოითეფეს К ფენაში 
აღმოჩენილ თიხის ერთ–ერთ თიხის ჭურჭელზე რელიეფურად გამოძერწილი 
რქებდატოტვილი ირემი, მოძრაობაშია წარმოდგენილი და ამით უფრო მეტად 
უახლოვდება ერთი მეორეს. რაკი გეოითეფეს К ფენა მტკვარ–არაქსის კულტურის 
უძველესი მასალების შემცველია, დასაშვებია, რომ არუხლოს ის კულტურული 
ფენაც, საიდანაც უნდა მომდინარეობდეს თიხის ხსენებული “ ბულა”, უფრო 
გვიანდელია გეოითეფეს “M”ფენაზე. 

მესოპოტამიაში პირველად აღმოჩენილი პლანოკონვექსური აგურების 
გამოყენების თარიღიც ზემოაღნიშნულის მართებულობას ადასტურებს. როგორც 
ირკვევა, მესოპოტამიაში ამ ტიპის აგურების გამოყენება ადრედინასტიკურ პერიოდს 
ემთხვევა176, მაგრამ პირველი გამოყენება დადასტურებულია ჯერ კიდევ გვიანდელი 
ურუკისა და ჯემდეთ–ნარსის ხანაში177. ერთი სიტყვით, ირკვევა, რომ აღმოსავლეთ 
საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოდგენილი ენეოლითური კულტურის ზედა, 
ქრონოლოგიური საზღვარი ახალი მონაპოვრების მეშვეობით შესაძლოა ძვ. წ. IV-III 
ათასწლეულთა მიჯნამდე მივიყვანოთ. 
                                                 
174 Т. Н.Чубинишвили, К. Х. Кушнарева, Новые материалы по энеолиту Южного Кавказа, “მაცნე”,№6, 
1967, გვ. 353.  
175 T.Burton – Brown, Excavations in Azarbaijan, 1948, London,1950,  გვ. 28, ტაბ. VIII №1646. 
176 Т. Н. Чубинишвили, К. Х. Кушнарева,  დასახ. ნაშრ., გვ. 352 – 353.  
177 იქვე. 



ამასთან დაკავშირებით, საყურადღებოა, რომ ამ კულტურის  აღმოჩენისთანავე 
უფრო მკვეთრად ისმება საკითხი ქრონოლოგიურად მომდევნო მტკვარ–არაქსის 
კულტურის (იხ. ქვემოთ) წარმოშობა–წარმომავლობაზე და მის ურთიერთობაზე 
აღნიშნულ კულტურასთან. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ 
მტკვარ–არაქსის კულტურისათვის დამახასიათებელი საწყისი კერამიკული ფორმები 
უკვე ზოგიერთ ენეოლითურ სამოსახლოებზე ჩნდება (წოფი178, კიკეთის სამაროვნის 
ქვეშ აღმოჩენილი ერთ-ერთი ორმოს ინვენტარი179 და სხვ.). სხვა შემთხვევაში კი 
ენეოლითური და ადრეული ბრინჯაოს ხანის მტკვარ-არაქსის კულტურის 
ქრონოლოგიურად  ერთიმეორეს მიმყოლი კერამიკა საქართველოს სხვადასხვა 
კუთხეში ერთადაა აღმოჩენილი და ამ სამოსახლოებზე თანამიმდევრულად 
განლაგებული კულტურული ფენებისა და მათში არსებული მასალების შერევას 
გვაგულისხმებინებს (დიდუბე, თეთრიწყარო, აბელია, ამირანის გორა, მაჭარა და 
სხვ.).180 

საქართველოს ტერიტორიაზე ძვ. წ. IV-III ათასწლეულებში მიმდინარე 
ისტორიული ვითარების ერთიანი სურათის წარმოდგენისათვის არანაკლებ 
მნიშვნელოვანია ენეოლითური კულტურისათვის დამახასიათებელი მეურნეობრივი 
დონის დადგენაც. იგი აღნიშნულ ხანაში მიწათმოქმედების მაღალი განვითარებით 
ხასიათდება. განსაკუთრებით ეს საქართველოს დაბლობზე შეიძლება ითქვას.  

საქართველოს ბარში ამ მხრივ აღსანიშნავია ქვემო ქართლი, სადაც ამ 
პერიოდისათვის უკვე სავარაუდებელია ხელოვნური მორწყვა181. 
მიწათმოქმედებისათვის ხელსაყრელი პირობები უნდა არსებულიყო აგრეთვე 
დასავლეთ საქართველოს დაბლობში, სადაც დიდი ნალექების გამო სამიწათმოქმედო 
მეურნეობა მთისძირა ზოლშიც ადვილად მოიკიდებდა ფეხს182.  

ამიერკავკასიაში ენეოლითური კულტურის სხვადასხვა ძეგლზე მრავალი 
კულტურული მცენარის ნაშთია აღმოჩენილი183.ამათგან პურეულს ეკუთვნის ღომი, 
ქერი, მაგარი და რბილი ხორბალი, ამ უკანასკნელისათვის სამშობლოდ მიჩნეულია 
ამიერკავკასია184. ქერისა და ხორბლის ერთად აღმოჩენის ფაქტი კი შერეულ თესვაზე 
მიგვითითებს, როგორც გვალვის საწინააღმდეგოდ შემუშავებულ საკმაოდ ეფექტურ 
ღონისძიებაზე185. 

                                                 
178 Т. Н. Чубинишвили,  К. Х.  Кушнарева, დასახ. ნაშრომი,  ტაქ. IV. 
179 გ. ფხაკაძე,  ქვემო ქართლი ენეოლითი, თბ., 1963, ორმო № 4.  
180 გ. გობეჯიშვილი,  თეთრიწყაროს არქეოლ. ექსპედიციის ... ; ტ. ჩუბინიშვილი, მტკვრისა და არაქსის 
..., გვ.49 – 50 ;  В. В. Бжания,  დასახ. ნაშრომი, გვ. 136. 
181 ტ. ჩუბინიშვილი, ქვემო ქართლის არქ. ექსპედიციის ..., გვ. 24; ო. ჯაფარიძე და ალ. ჯავახიშვილი,  
დასახ. ნაშრომი, გვ. 295, ქვემო ქართლში დაბლობს 1/5  ფართობი უჭირავს; აქ ზღვის დონიდან 250 – 
500 მეტრის  სიმაღლეზე ნალექების რაოდენობა წელიწადში მხოლოდ 380 – 420 მმ აღწევს. ამის გამო 
ქვემო ქართლში მემინდვრეობა საერთოდ ვერ ხორციელდება ხელოვნური მორწყვის გარეშე. 
182 დასავლეთ საქართველოში ნალექების საშუალო რაოდენობა წელიწადში 1000 – 3000 მმ უდრის. 
183 И. Г. Нариманов, Древнейшая  замледельч.  култура..., გვ. 126, ტ.  ჩუბინიშვილი, დასახ. 
ნაშრომი, გვ. 24; ო. ჯაფარიძე და ალ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 296. 
184 П. М. Жуковский, Земледельческая  Турция,  М. –Л., 1933, გვ. 221. იხ. ო. ჯაფარიძე, ქართული 
ტომების ისტორიისათვის ლითონის წარმოების ადრეულ საფეხურზე, თბ., 1961, გვ. 245. 
185 Б. Б. Пиотровский, Поселения медного века в Армении, СА, т. XI, М., გვ. 179.  



მიწის შედარებით დიდი ნაკვეთების დასამუშავებლად  ქვის ბრტყელტანიანი 
ე. წ. სათლელების გამოყენებაც არ არის გამორიცხული რაც, შესაძლოა, ხის სახვნელი 
იარაღის სამუშაო ნაწილს (სახნისს) წარმოადგენდეს186. 

საყურადღებოა, რომ სწორედ ამ სათლელების მეშვეობით ხდებოდა მიწის 
ზერელე, “მსუბუქად” მოხვნა. ამიტომაც, ასეთი იარაღი საკმაოდ მრავლადაა 
აღმოჩენილი აღმოსავლეთ საქართველოს ენეოლითურ ნამოსახლარებზე და 
დასავლეთ საქართველოს მომდევნო ხანის კულტურული ფენების შემცველ 
ძეგლებზედაც. მოხნული მიწის გასაპოხიერებლად ადვილად მოსახმარი უნდა 
ყოფილიყო ენეოლითურ ნამოსახლარებზე აღმოჩენილი კაჟისა და ობსიდიანის 
წვეტანები, რომლებიც მარგილის რქის ტარებთან ერთად წერაქვისებური იარაღის 
ნაწილებად შეიძლება მივიჩნიოთ.  

სამიწათმოქმედო იარაღების სერიას ეკუთვნის აგრეთვე სწორპირიანი ნამგლის 
ჩასართავები, დაკბილულპირიანი ნამგალი (შომუთეფე), დიდი ზომის სწორკუთხა 
ხელსაფქვავები და სხვ.  

ენეოლითურ ხანაში მიწადმოქმედების გვერდით მესაქონლეობაც 
ვითარდებოდა. ამ პერიოდში, მეურნეობის მატრიარქალური ხასიათის გამო, 
მესაქონლეობა ყველგან  ინტენსიურად ვერ იკიდებდა ფეხს187. განსაკუთრებით კი იქ, 
სადაც არახელსაყრელ გეოკლიმატურ პირობებში – ტყიანი ლანდშაფტისა ან ალპური 
საძოვრების სიშორის გამო - მრავალრიცხოვანი წვრილფეხა საქონლის გამოკვება 
ძნელდებოდა. საქართველოს ბარში, ენეოლითურ სამოსახლოებზე, სადაც არსებობდა 
შესაფერისი გარემო (ენეოლითური სამოსახლოების მიკრორაიონში) მსხვილფეხა 
საქონლის შედარებით მრავალრიცხოვან ძვლებთან ერთად ცხვრის ძვლებიც 
გვხვდება. 

როგორც ჩანს, ენეოლითურ ხანაში მსხვილფეხა საქონლის მოშენებას 
ერთგვარი უპირატესობა მაინც ჰქონია. ამაზე მიგვითითებს სხვადასხვა ენეოლითურ 
სამოსახლოზე ხარის თიხის პატარა ქანდაკების აღმოჩენა ( არუხლო, წოფი და სხვ.), 
რაც ამ ცხოველის კულტის არსებობასაც გვაგულისხმებინებს. 

 ამ პერიოდის მეურნეობის საერთო დონე მიწათმოქმედებისა და 
მესაქონლეობის განვითარების საწყის ეტაპებს ბევრად სცილდება. 

ნივთიერი ძეგლების ჯგუფს, რომელიც კარგად განსაზღვრავს ძვ. წ. V-IV 
ათასწლეულთა კულტურის თავისებურებას, კერამიკული პროდუქცია წარმოადგენს. 
ისევე როგორც ძველი აღმოსავლეთის ქვეყნებში, მიწათმოქმედების ადრეულ ეტაპზე 
აქაც ძირითადად უყურო ჭურჭელია.  

ჭურჭლის დასამზადებლად, სპეციალურად განლექილი საჭურჭლე თიხის 
ნაცვლად, გამოიყენება თიხა, რომელშიც საგანგებოდაა შერეული ობსიდიანის, 
ბაზალტის, კვარცის ან სხვა დაფხვნილი ქვის ნაწილაკები. 

გარდა სხვა პრიმიტიული ხერხებისა (მაგალითად ჭურჭლის ტანის  
დასაყალიბებლად ძველი კერამიკული ნატეხების გამოყენება), ძერწვის დროს თიხის 
გუნდის დასამაგრებლად იხმარებოდა სადგამი - ჭილოფისებური მასალისაგან 
მოწნული საფუძველი. მისი წრიულ–დახლართული ანაბეჭდები თიხის ნაკეთობის 
ძირზეა შემორჩენილი. შედარებით მოგვიანო თიხის  ნაწარმის ზედაპირი ზოგჯერ 

                                                 
186 შდრ. В. С. Титов,  Древнейшие земледельцы  в юго–восточной Европе, კრებულში «Археология 
Старого и Нового света», М., 1966, рис. №5. 
187 ო. ჯაფარიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 34. 



საგანგებოდაა დამუშავებული – იგი გაპრიალებულია, ნაწილობრივ შეღებილი ან 
კიდევ მთლიანად ანგობირებული.  

შედარებით უხეში კერამიკისაგან მკვეთრად გამოირჩევა მეტწილად მსგავსი 
ტიპის ჭურჭელი. მათ დასამზადებლად გამოიყენებოდა ბუნებრივად (?) განლექილი 
წმინდა თიხა, რომელშიც შერეულია წვრილი ქვიშა. ამ თხელკედლიან წითელ 
ნაკეთობათა ერთ ჯგუფს ე.წ. იმპორტული კერამიკა  შეადგენს.  

ასევე განსხვავებული კატეგორიისაა ბზენარევი კერამიკული პროდუქციის 
მეორე ნაწილიც. მათ იმპორტულობაზე მიგვანიშნებს სამოსახლოზე აღმოჩენილი 
ერთი ჭურჭელი. იგი ჩარხზე ჩანს დამზადებული და ირანის  ჩრდილო–დასავლეთ 
მხარეში (გეოითეფე “М”) და ჩრდილო მესოპოტამიაში (თეფეჰავრა) ძვ.  წ. IV 
ათსწლეულის მეორე ნახევარში გავრცელებულ სადა ნაკეთობებს ემსგავსება. 

ადგილობრივი კერამიკული წარმოების დაწინაურებას მიგვანიშნებს როგორც 
ზოგიერთი ჭურჭლის ფრიად დახვეწილი ფორმა, ისე მცირე ნაკეთობათა  მთელი 
სერიები. ჩანს, რომ ენეოლითურ ხანაში უკვე გარკვეული კოლექტივის 
მოთხოვნილებისამებრ ოჯახებში იძერწებოდა სარიტუალო ნივთებიც – თიხისა და 
ქვის ბორბლის მოდელები, კვირისტავები, ქალის ქანდაკებები და უფრო ხშირად 
პლასტიკური ნაკეთობანი, რომლებიც უპირატესად ხარს განასახიერებდა. 

ნეოლითური ხანიდან გადმოსული ქვის ინდუსტრიის დამადასტურებელია 
როგორც საკუთრივ მრავალრიცხოვანი ნივთების, ისე მათი დასამზადებელი 
სახელოსნოს (თეთრიწყარო) აღმოჩენა. ქვემო ქართლის თითქმის ყოველ 
სამოსახლოზე  ობსიდიანის იარაღის დამზადების მძლავრი ტრადიცია ჩანს, მისი 
მანიშნებელია წუნდებული პროდუქციის, საწარმოო იარაღებისა, და რაც მთავარია, 
ობსიდიანის ნუკლეუსების ხშირი აღმოჩენა. მეორე მხრივ, აღსანიშნავია, რომ 
ენეოლითურ ხანაში უკვე აღარ ჩნდება ისეთი იარაღის დიდი სერიები, რომელთა 
წარმოება დაკავშირებული იყო მონადირეობასა და ტყავის დამუშავებასთან. ესაა 
სხვადასხვა ტიპის საფხეკები, სახვრეტები, საჭრისები, რომელთა სანაცვლოდ 
მესაქონლეობის, სელისა თუ ჭილოფის ქსოვის ჩვევებთან ერთად თანდათანობით 
ხმარებაში შედიოდა ძვლის სავარცხლისებური იარაღი, სადგისები, სახვრეტები და ა. 
შ. 

საქართველოს ტერიტორიაზე მელითონეობის დამადასტურებელი მასალა, 
ენეოლითური ხანის ძეგლებზე, ჯერ კიდევ მეტად მცირე რაოდენობითაა 
მოპოვებული. 

საერთოდ ცნობილია, რომ ადრეული ენეოლითისათვის დამახასიათებელია 
ლითონის ნაკეთობათა სიმცირე, რადგან მათი იშვიათობა იწვევვს ახალი ნივთის 
დასამზადებლად უკვე ხმარებიდან გამოსული საგნების ხელმეორედ გადამუშავებას, 
ხოლო უფრო მოგვიანებით, ტიგელების შემწეობით სხვადასხვა ნატეხების 
გალღობას. ამიტომაც არის, რომ თვითნაბადი სპილენძის ნივთების რაოდენობა 
დროთა განმავლობაში მაინცდამაინც მკვეთრად ვერ იზრდება.  

საქარველოში აღმოჩენილი ლითონის წარმოების ნაშთები და საკუთრივ 
ნივთებიც ენეოლითის გვიანდელ საფეხურს უნდა ეკუთვნოდეს, ასეთია იმირის 
გორაზე აღმოჩენილი თიღის სალღობი ტიგელი, გუად – იხუს მთაზე (სოხუმთან) 
მოპოვებული ტყვიის წიდა, ცხინვალის ენეოლითურ კულტურულ ფენაში 
ჩაშვებული სამარხთა ლითონის ინვენტარი - სხვადასხვა წვრილი ნაკეთობანი და 
ბოლოს საგვარჯილეში აღმოჩენილი დარიშხნიანი სპილენძისაგან ნაკეთები ანკესი 
და სადგისები. იმირის გორაზე ნაპოვნია აგრეთვე ლითონის იარაღისათვის 
დამახასიათებელი კონსტრუქციის მანიშნებელი ძვლის იმიტირებული “იარაღი” – 



პატარა შუბისპირისა თუ ისრისპირისა და ყუნწიანი სატევრის მოდელები. არაა 
გამორიცხული, რომ ამ პერიოდში ასეთი იარაღი სამხრეთიდან ვრცელდებოდა და 
აღწევდა კიდეც ამიერკავკასიის ტერიტორიას. ამასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, 
რომ სამხრეთ კავკასიის სხვა მომიჯნავე რაიონებში (ქიულთეფე188, თეხუთა189) უკვე 
აღმოჩენილია ენეოლითური ხანის დარიშხნიანი სპილენძისაგან დამზადებული 
იარაღი და სხვა ნაკეთობანიც. სავარაუდებელია, რომ ამიერკავკასიაშიც – 
პოლიმეტალებითა და დარიშხნიანი სპილნენძის მადნებით მდიდარ ქვეყანაში 
ადგილობრივ ტომებს ენეოლითურ ხანაშივე უცდიათ მეტალურგიულ წარმოებაში 
მადნისეული ლითონის მიღება. 

როგორც ცნობილია, ძვ.წ. V-IV ათასწლეულებში სამხრეთ კავკასიაში 
მიწათმოქმედ - მესაქონლე ტომებს შედარებით მაღალი ადგილებიც (ზღვის 
დონიდან 1000მ სიმაღლეზე) აუთვისებიათ. იმდროინდელი ცხოვრების კვალი 
მხოლოდ ბინადარი მიწადმოქმედებისათვის ხელსაყრელ პირობებში - მდინარეთა 
შორის მოქცეულ კონცხებზე, ვაკე ადგილებში არ გვხვდება. თუ აქ უხვი 
მოსავლიანობა მიწების ხელოვნური მორწყვით უნდა ყოფილიყო შეპირობებული, 
მაღალ ადგილებში ტომთა ცხოვრებასა და განსახლებას უთუოდ სხვა, არანაკლებ 
მნიშვნელოვანი მიზეზები ექნებოდა; გარდა ახალი მიწების დასაკუთრებისა ხეობათა 
აყოლებით დაწყებული ტომთა განსახლება ალპურ ზოლთან მიახლოების, 
ობსიდიანით  ან ლითონით მდიდარი ადგილების ხელში ჩაგდების მიზნითაც 
ხდებოდა. ამიტომაც არ არის საკვირველი, რომ იშვიათად, მაგრამ მაინც, როგორც 
დაბლობში გორასამოსახლეობის გარშემო ღრმა თავდაცვითი მნიშვნელობის 
თხრილები ისევე მთიან მხარეშიც გვხვდება ქვის გალავნით გამაგრებული 
სამოსახლოებიც (ქვემო ქართლში - თეთრიწყარო190, დაღესტანში – გინჩი191), რაც 
ტომთა შორის მტრულ ურთიერთობას გვაგულისხმებინებს. 

მატრიარქალური წყობით შეპირობებულ ტომთა ცხოვრების ნაკვალევი, 
რომელიც ენეოლითური კულტურისათვის დამახასიათებელ საკულტო – 
სარიტუალო ჩვეულებებს და რელიგიურ წარმოდგენებს ასახავს, ჯერ კიდევ მეტად 
სუსტადაა შესწავლილი. მიუხედავად ამისა, ჩანს, რომ ძვ. წ. V-IV ათასწლეულში 
ძირითადად თაყვანს სცემდნენ ნაყოფიერების ღვთაებას, რომელიც ქალის საწყისებს 
ემყარება.  

ამის მოწმობაა ქალის ქანდაკებანი (საგვარჯილე, შულავერი) ; შულავერის 
გორაზე ნაპოვნია თიხის ნაძერწი ქალის სქემატური ფიგურა, რომელსაც მკერდზე 
საშოდან ამოსული სიცოცხლის ხე აქვს გამოსახული. ამავე ქანდაკების გაშლილ 
ფეხებზეა ნაჭდევი ხაზები და მსგავსად სხვა შემთხვევებისა, გამოსახული აქვს რაღაც 
ნიშნები, რომლებიც უთუოდ კალენდარული მნიშვნელობისაა. სავარაუდოა, რომ ეს 
ნიშნები ბუნებაში არსებულ თანამიმდევრულ მოვლენებს (მზის ამოსვლა–ჩასვლა, 
გაზაფხულის დასაწყისი...) აღნიშნავს. ნაყოფიერების ღვთაებასთან უნდა იყოს 
დაკავშირებული აგრეთვე არუხლოს სამოსახლოზე აღმოჩენილი ყველაზე ძველი 
ქანდაკება. ამ ქვარგვალაზე  ადამიანის (მოხუცი ქალის?) სახის ნაკვთების 
გამომსახველი ნაკაწრები შევსებულია წითელი საღებავით; არაა გამორიცხული, რომ 
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ისინი სახის ტატუირებას გამოხატავს. ამ პერიოდის ნაყოფიერების ღვთაება 
ანტროპომორფულია და წარმოდგენილია ქალის სახით. ყურადღებას იქცევს 
კერამიკაზე მოცემული “შემკულობაც”. ერთი ნაწილი (დაწყვილებული ბურცობები 
ჭურჭლის პირთან ) ქალის მკერდს უნდა ასახავდეს ხოლო მეორე – მზის დისკოს, 
ბორბალს და მრავალი ნაყოფის მქონე მცენარეულობას – პურეულის მარცვლებს, 
ყურძნის წიპწებს (მათი ნაშთები შემორჩენილია შულავერის გორის სამოსახლოზე). 

ბინადარი ცხოვრების მქონე ტომთა სხვა წეს–ჩვეულებათა შორის აღსანიშნავია 
მიცვალებულთა დაკრძალვის რიტუალიც. ასეთი რიტუალი ძირითადად საკუთრივ 
სამოსახლოს ტერიტორიაზე სრულდებოდა (ცხინვალის ნაცარგორაზე, წოფსა და 
არუხლოში). ცხინვალის ნაცარგორაზე კულტურულ ფენაში ჩაშვებული იყო 5 
ორმოსამარხი. აქ მიცვალებულები მოხრილ მდგომარეობაშია ჩაფლული და 
ინვენტარიც აქვს ჩატანებული. წოფში ნაცროვან ფენაში ხარის თიხის პატარა 
ქანდაკებასთან ერთად, ხოლო არუხლოში ერთ–ერთი სახლის იატაკის ქვეშ ბავშვის 
თავის ქალაც იყო მოქცეული. სავარაუდებელია, რომ ამ პერიოდის დასახლების 
თითოეულ პუნქტში ყველა რიტუალი იქვე სრულდებოდა, რაც ნაყოფიერების 
ღვთაებისადმი შეწირვის ხასიათს ატარებდა.  

სამხრეთ კავკასიაში წარმოდგენილი ენეოლითური კულტურა, რომელიც 
ერთგვაროვანი ნიშნებით განისაზღვრება, ძირითადად ვრცელდება იმ 
ტერიტორიაზე, რომელსაც მოგვიანო ხანაში მთლიანად მოიცავს ადრეული 
ბრინჯაოს ხანის მტკვარ–არაქსის კულტურა. ენეოლითური კულტურის 
გავრცელების ძირითად ფარგლებში თითქოს გამოიყოფა ორი რაიონი, რომელთაგან 
ერთი მდ. არაქსის, ხოლო მეორე მტკვრის ხეობით იფარგლება. 

ამათგან არაქსის გაყოლებით წარმოდგენილია ნაკლებად არქაული სახის 
შემცველი ძეგლები (ქიულთეფე I, მილის ველი ). ამ ძეგლების მიხედვით ჩანს, რომ 
უძველეს დონეზე, სამოსახლოებზე მეტი რაოდენობითაა ჩრდილომესოპოტამურ–
ირანული კულტურული წრისათვის დამახასიათებელი ბზენარევი კერამიკა და 
მოხატული თიხის ჭურჭელი; ქიულთეფე I-ში მოხატული კერამიკა, რომელიც 
ჩრდილომესოპოტამურ–ირანულის წრისათვის დამახასიათებელ თავისებურებებს 
ატარებს, C14 მეთოდით ძვ. წ. 3807±90 წლების ფარგლებში ექცევა192 და 
ქრონოლოგიურად ეტოლება არუხლოს, იმირისა და აზერბაიჯანის დასავლეთ 
რაიონებში მდ. მტკვრის მარჯვენა ნაპირთან აღმოჩენილი სამოსახლოების მთელ 
სერიას, რომლებიც ამ დროის ნიშნებით არ ხასიათდება. 

სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და მის სამხრეთით მდებარე 
ადრეულ პერიოდში დაწინაურებულ ქვეყნებში მოსახლე ტომებს შორის მჭიდრო 
ურთიერთობის გამომხატველია მდ. არაქსის გაყოლებით არსებულ სამოსახლოებზე 
(ქიულთეფე I) აღმოჩენილი ირანიდან შემოტანილი ფირუზის სამკაული და, 
შესაძლოა, იმპორტული, კერძოდ, ჰალაფური მოხატული კერამიკა რომლის 
ნიმუშები იმ დროის მთელ ძველ აღმოსავლეთში ვრცელდებოდა და შორეულ 
ხმელთაშუა ზღვის ნაპირამდეც აღწევდა. ამ ტრადიციულ ურთიერთობაზე 
მიგვითითებს მტკვრის ხეობამდე მოღწეული ბზენარევი კერამიკაც, რომლის 
უადრესი ნიმუშები ჩრდილომესოპოტამურ სამოსახლოებზეა (ჰასუნა, სამარა) 
დადასტურებული. აქვე აღინიშნება უფრო გვიანდელი კონტაქტებიც. მაგალითად, 
სამშენებლო მასალის ერთგვარობა – პლანკონკექსური აგურები, რომელთა გამოჩენას 

                                                 
192 О. А. Абибуллаев, Некоторые итоги раскопок холма Кюль – тепе, МИА, №67 К. Х. Кушнарева, А. А. 
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მესოპოტამიაში ჩრდილოეთიდან გადმოსახლებული ტომების ძველთაძველი 
სამშენებლო ტრადიციების გამოყენებით ხსნიან193. არუხლოს სამოსახლოზე ამ ტიპის 
აგურისათვის დამახასიათებელი მასალითაა გაკეთებული ჭურჭლის დასალუქი 
თიხის ბულიც, რომელიც, ჩანს, იმპორტირებული საბეჭდავით არის “დაბეჭდილი” 
და, როგორც ეს სამხრეთ ქვეყნებშია დადასტურებული, სათემო–სატაძრო 
საკუთრების ხელშეუხებლობას აღნიშნავს194.  

მეორე მხრივ, აღსანიშნავია ირანზე და ჩრდილო მესოპოტამიაზე გავლით 
სამხრეთკავკასიური ობსიდიანის გამოჩენა სამხრეთ ქვეყნებში, სადაც ამ პერიოდში 
ობსიდიანზე დიდი მოთხოვნილება ყოფილა195. ყოველივე ზემოაღნიშნულის 
საფუძველზე შესაძლოა დავუშვათ, რომ სამხრეთ კავკასიის ენეოლითური კულტურა 
თითქმის მთლიანად ექცევა იმ დიდ კულტურულ წრეში, რომელიც მოიცავდა 
ირანის, ჩრდილო მესოპოტამიისა და აღმოსავლეთ ანატოლიის ტერიტორიას. ასეთ 
გარემოცვაში მოქცეული მტკვრისა და არაქსის ორმდინარეთის ენეოლითური 
კულტურა, რომელიც განსაკუთრებით ბარში დაწინაურდა, უთუოდ მორწყვითი 
მიწათმოქმედების ბაზაზე უნდა განვითარებულიყო. ამიტომაც, ჩანს, რომ აღნიშნულ 
პერიოდში და შემდეგ, მტკვარ-არაქსის კულტურის ჩამოყალიბების ხანაში, ქმედითი 
უნდა ყოფილიყო არა მარტო დასავლურმცირეაზიული ქვეყნების კულტურული 
გავლენა, როგორც ეს აქამდე იყო წარმოდგენილი196, არამედ აღმოსავლური, ე. წ. 
ირანულ-ჩრდილომესოპოტამურ წრესთან არსებული კულტურული ურთიერთობაც. 

რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოში წარმოდგენილ ენეოლითურ 
კულტურას, მისი თავისებურებების მიუხედავად, აქაც მსგავსი ნივთიერი 
კულტურის ნიშნებია, ოღონდ, საერთო კერამიკული ფორმების გვერდით ისეთი 
ჭურჭელიც არის, როგორც მცირე აზიასა და შემდეგ მაიკოპის კულტურაში197 
მოიპოვება.  

მიუხედავად მეურნეობის მატრიარქალური ხასიათისა, საქართველო და, 
საერთოდ, სამხრეთ კავკასიაში არსებული ენეოლითური კულტურის მატარებელი 
ტომები ძვ. წ. V-IV ათსწლეულებში უკვე აღწევენ გვაროვნული საზოგადოების 
განვითარების ისეთ დონეს, რომელიც ქმნის პირობას, რომ ძვ. წ. III ათასწლეულში 
განვითარება უფრო მაღალ საფეხურზე ასულიყო. 

  
§ 2. ადრეული ბრინჯაოს კულტურა 

 
ენეოლითური ხანით საბოლოოდ მთავრდება ქვის ხანის ხანგრძლივი 

პერიოდი და გვაროვნული საზოგადოების ცხოვრებაში შემდგომი განვითარების 
შედეგად კულტურის ახალი აღმავლობა აღინიშნება; ამ ახალ პერიოდს ეწოდება 
ბრინჯაოს ხანა, რომლის ეტაპზეც იწყება ახალი საწარმოო ძალების გამოჩენა, 
ვითარდება მამაკაცის შრომაზე დამყარებული მიწათმოქმედება, მესაქონლეობა, და 

                                                 
193 Л. Вулли, Ур Халдееи, М., 1961, გვ. 48-50. 
194 В. М. Массон, Среднаяя Азия и Древний Восток, М. Л., 1964, გვ. 206; М. М. Дьяконов, Очерки истории 
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რაც მთავარია, ხელოსნობა. იქმნება პირობა პატრიარქალური წყობის შემდგომი 
განვითარებისათვის. 

ამ ვითარების ამსახველია მელითონეობის დაწინაურება, რის შედეგად იწყება 
ლითონის, მეტწილად ხელოვნური შენადნობის ბრინჯაოსაგან სამეურნეო და 
საბრძოლო იარაღის სერიულად დამზადება და მუდმივმოქმედი მეტალურგიული 
წარმოება. 

საქართველოსა და საერთოდ, სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე წმინდა 
ბარული მეურნეობის განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობები ყველგან არ 
არსებობდა. ამ თვალსაზრისით გამონაკლისს მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს 
დაბლობი წარმოადგენს; სხვაგან კი საყოველთაოდ გაბატონებული სამიწათმოქმედო 
კულტურის ნაცვლად ბრინჯაოს ხანაში თითქმის ერთდროულად იკიდებდა ფეხს 
მიწათმოქმედებისა და მესაქონლეობის შერწყმული მეურნეობა, რომლის 
განვითარების კვალდაკვალ მეცხვარეობის ხვედრითი წონაც იზრდებოდა. 

პატრიარქალური საზოგადოების წიაღში ხდება ძირეული ცვლილებები 
ტომების ეკონომიურ, სოციალურ და სულიერ ცხოვრებაში. 

პირველყოფილი თემური წყობის ამ ხანაში მიმდინარეობს პროცესი, რომელიც 
ქმნის კერძო საკუთრების გაჩენისა და მისი ზრდის რეალურ საფუძველს. 

ენეოლითური კულტურის ნიადაგზე აღმოცენებული ბრინჯაოს კულტურა 
დაახლოებით ორი ათასი წლის მანძილზე გრძელდებოდა. საქართველოში 
აღმოჩენილი ბრინჯაოს ხანის ძეგლები სამ დიდ ქრონოლოგიურ პერიოდად 
დაიყოფა: ადრე, შუა და გვიანი ბრინჯაოს კულტურები. პირველი ორი ეტაპი 
მკაფიოდ მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოში გამოიხატა, ამიტომაც ჩვენი 
თხრობაც ადრეული ბრინჯაოს კულტურაზე ძირითადად აღმოსავლეთ 
საქართველოში გავრცელებულ მტკვარ-არაქსის კულტურას მიეძღვნება.  

საქართველოს ტერიტორიაზე ადრეული ბრინჯაოს ხანის 60-ზე მეტი ძეგლია 
ცნობილი; ამათგან არქეოლოგური საველე მუშაობის შედეგად მხოლოდ მცირედი 
ნაწილია შესწავლილი. მათ შორისაა ისეთი მრავალფენიანი სამოსახლოები, 
რომლებიც ადრეული ბრინჯაოს კულტურისადმი განკუთვნილ ფენებთან ერთად 
ენეოლითურ-წინარე ხანის ნაშთებსაც შეიცავს. ესენია - თეთრიწყაროს198, აბელიას199, 
ახალციხის ამირანის გორას200, მაჭარისა201 და სხვა ახლად შესწავლილი ძეგლები. 
სწორედ ამ სამოსახლოებზეა აღმოჩენილი ბრინჯაოს კულტურის უადრესი ხანის 
ნივთიერი მასალა. ბრინჯაოს ხანის უკვე შედარებით მოგვიანო პერიოდის ფენებთან 
ერთად იგი დადასტურებულია ქვემო ქართლის დაბლობში (შულავერი I და II202, 
სადახლო203 და სხვ.) საკუთრივ ადრეული ბრინჯაოს კულტურის ძეგლთა 
კულტურულ-ქრონოლოგიური დაჯგუფების შესაძლებლობას სხვა 
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სტრატიფიცირებული ძეგლები იძლევა. ასეთია, სხვათა შორის, ერთიმეორის 
გვერდით მდებარე და თითქმის მთლიანად გათხრილი ხიზანაათგორა და 
ქვაცხელები204 (შიდა ქართლი); განმსაზღვრელი მნიშვნელობა ეძლევა აგრეთვე 
ადრეული ბრინჯაოს კულტურის იმ ძეგლებს, რომლებიც ერთ მიკრორაიონში 
მდებარეობენ, მაგრამ აშკარად კი განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. მათი შესწავლის 
საფუძველზე უკვე ადრე ხერხდებოდა ამ ძეგლთა ქრონოლოგიური დაჯგუფება 
(ბეშთაშენი205, ზღუდრისგვერდა, ქულბაქები206 და სხვ.).  

ადრეული ბრინჯაოს კულტურის შესწავლის დღევანდელ დონეზე 
საქართველოს ტერიტორიაზე საფუძვლიანად გაშუქებულია ის კულტურული წრე, 
რომლის გავრცელებაც თითქოს მხოლოდ მტკვარსა და არაქსის შუამდინარეთის 
საზღვრებში ექცეოდა, ხოლო მისი პირველი შემსწავლელის პროფ. ბ. კუფტინის მიერ 
იგი მტკვარ-არაქსის ენეოლითად იყო მიჩნეული207. 

მაგრამ, სამხრეთ კავკასიაში ახლად აღმოჩენილი სტრატიფიცერებული 
ძეგლების შესწავლამ დაადასტურა, რომ ამ “ენეოლითური” კულტურის 
გავრცელების მთელ ტერიტორიაზე ადრეული ბრინჯაოს ხანის ყველა ძირითადი 
განმსაზღვრელი ნიშანი თავს იჩენს მტკვარ-არაქსის კულტურის ჩამოყალიბების 
დასაწყისშივე208, ე. ი. იმ ხანაში, როდესაც, პროფ. ბ. კუფტინის პერიოდიზაციის 
თანახმად ნეოლითის ნიადაგზე აღმოცენებული ენეოლითური კულტურა (ძვ. წ. III 
ათასწლეულის პირველი ნახევარი) მხოლოდ იწყებდა განვითარებას209. 

მტკვარ-არაქსის კულტურის შესწავლა ამჟამად მთლიანად დამყარებულია 
კომპლექსურ ძეგლებზე ან მრავალფენიან სამოსახლოებზე. ასეთი სამოსახლოები 
უკვე აღმოჩენილია როგორც დაუსახლებელ, ისე ადრევე დასახლებულ ადგილებში. 
ესაა დიდ-პატარა სამოსახლოები და ცალკეული სამაროვნები, რომლებიც ალპურ 
ზონასთან ახლოს –პლატოებზე, მთისძირა ზოლში, მთის ფერდობებზე ან ცალკეულ 
შემაღლებებზე და, ბოლოს, მდინარეთა ნაპირებთან ან კონცხებზე დაბლობებში 
გვხვდება210. 

მტკვარ-არაქსის კულტურის თავისებურებები, რომლებიც აღმოსავლეთ 
საქართველოში უთუოდ გვიანენეოლითური კულტურის შემდგომი განვითარების 
შედეგად წარმოიქმნა, უეცრად არ ჩნდება. 

ეს ვითარება განსაკუთრებული თვალსაჩინოებით აღინიშნება უკვე იმ 
შესწავლილი სამოსახლოების მიხედვით, რომლებზედაც გვიანენეოლითური და 
ადრეული ბრინჯაოს ხანის კულტურული ფენები ერთიმეორეს ენაცვლება. 

                                                 
204 А. И. Глонти, Я. А. Киквидзе, А. И. Джавахишвили,  Итоги раскопок селищ  IV – III тысячелетий до н. 
э. Хизанаант – гора и Квацхелеби в 1964г., Материалы сессии археологических и этнографических исследований 1964 
года, Б., 1965, გვ. 83 – 89. 
205 Б. А. Куфтин, К вопросу о ранних  стадиях бронзовой культуры Грузии, КСИИМК, VIII, 1940. 
206 ო. ჯაფარიძე, ქართველი ტომების... 
207  Б. А. Куфтин,  Урартский колумбарий у падошвы Арарата и куро-аракский энеолит,“საქართველოს სახ. 
მუზეუმის მოამბე”, ტ. XII-В, 1944, გვ.122 – 126. 
208 А. А.  Иессен, Кавказ и Древний Восток, КСИА, № 93, М. , 1963,  გვ. 7. ტ. ჩუბინიშვილი, ამირანის 
გორა, თბ., 1963  К. Х.  Кушиарева, Т. Н. Чубинишвили,  Историческое значение Южного Кавказа в III 
тысячелетии до н. э., СА, №3, 1963. 
 209 Б. А. Куфтин, К вопросу о выявлении памятников культуры шумерской и протохеттской эпохи на 
территории Грузии,   საზოგადოებრივ მეცნ. განყ. 25-ე სამეცნიერო სესია (თეზისები), თბ., 1954, გვ. 7, 17. 
210 ტ. ჩუბინიშვილი, მტკვრისა და არაქსის უძველესი… გვ. 23, 28, 30. 
 
 



ასეთია გორის რაიონში გათხრილი ხიზანაანთგორა, რომლის ადრეული 
ბრინჯაოს ხანის დონე თავისი განვითარებით წინარე ხანის – ენეოლითური 
პერიოდის დონესთან შედარებით შორს არის წასული და ალბათ მათ საუკუნეებიც 
აშორებს. მიუხედავად ამისა, ბევრი რამ თავის დასაბამს წინარე ენეოლითური 
პერიოდიდან იღებს და მათში საერთოს დანახვა ძნელი არ არის211. ასე მაგალითად, 
საერთოა შენობების დაგეგმარება და სამშენებლო ტექნიკა. შენობები წრიულია და 
ნაგებია ლასტით; მაგრამ ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ გვიან ხანაში შენობათა 
ფართობი გაზრდილია, სახურავი ბრტყელია და უკვე ცენტრალურ სვეტზე, ე. ი. 
დედაბოძზეა დამყარებული. სახლს უჩნდება სხვა ახალი ელემენტიც – დერეფანი, 
რომელიც ორი ტიპისაა: ერთი გარს ერტყმის ოთახს და წრიულია (სიგანე 60-80 სმ), 
ხოლო მეორე ოთხკუთხაა და ოთახს შესავალთან აქვს მიშენებული; ამათგან წრიული 
დერეფანი უფრო არქაულია და მომდევნო ხანაში უკვე აღარ ჩანს. 

ადრეული ბრინჯაოს კულტურის სამოსახლოები, რომლებიც აღმოსავლეთ 
საქართველოშია გამოვლენილი, ძირითადად შეიცავს იმ ტიპის შენობებს, რომლებიც 
კონტინენტალური კლიმატისა და იმდროინდელი სოციალურ-ეკონომიური 
პირობების შესაბამის კონსტრუქციას – დარბაზული ნაგებობების პირველად 
ელემენტებს ემყარება212. საყურადღებოა, რომ ასეთ სახლებში ცენტრალურ 
დედაბოძთან ერთად ჩნდება შუაკერა –თიხისაგან საგანგებოდ ნაძერწი ჭურჭელი, 
რომელიც იატაკის ცენტრშია ჩასმული213. ასეთი, ოღონდ ოვალური თიხის კერა 
გვიანნეოლითურ პერიოდში, ქიულთეფე I ფენის გვიანდელ ჰორიზონტებშია 
დადასტურებული და ეს ელემენტი იქაც მომდევნო ხანაში – ადრეული ბრინჯაოს 
კულტურის საწყის ეტაპისადმი განკუთვნილ დონეებზე გვხვდება214. როგორც ჩანს, 
ცენტრალური კერის, დედაბოძისა და ბრტყელი გადახურვის შემცველი სახლი უფრო 
მეტად გავრცელდა მშრალ კონტინენტალურ ზონაში, იქ, სადაც სამოსახლოების 
ტერასული დაგეგმარებაა დადასტურებული. ასეთი ვითარება აღინიშნება 
საქართველოს იმ სამოსახლოებზე, სადაც მათი ტერასული დაგეგმარების 
შემთხვევაში მრგვალი სახლების თანადროული ოთხკუთხა სახლები მიწაში ჩაჭრილ 
ნაგებობებს წარმოადგენს. (ქვაცხელები, ახალციხის ამირანის გორა). როგორც 
ცნობილია, ოთხკუთხა ნაგებობა ამიერკავკასიაში უფრო ადრეულ ხანაშიაც იყო 
ცნობილი, მაგრამ იქ, სადაც იგი მრგვალი სახლის ადგილს იკავებს, ხშირად 
გარდამავალი სახე აქვს მიღებული და მრგვალი ან სწორკუთხა ნაგებობათა შერწყმის 
ანარეკლია, ან კიდევ ერთიდან მეორე ტიპის ნაგებობაში გადასვლის გამომხატველია 
შიდა ქართლის ნამოსახლარებზე (ქვაცხელები, გუდაბერტყა, ხიზანაანთგორა და 
სხვ.) წარმოდგენილი ისეთი საცხოვრებელი სახლები, რომლებსაც შენობის 
ორნაწილიანობა და კედლის კუთხეების მომრგვალება ახასიათებს215. ძველი 
დროიდან გადმოსულია დასახლების ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ნახევრად 

                                                 
211 ი. კიკვიძე,ურბნისის ადრეული ბრინჯაოს კულტურის ძეგლები, “ძეგლის მეგობარი” № 6, გვ. 23;   Л. 
И. Глонти, И. А. Киквидзе, А. И.  Джавахишвили დასახ. ნაშრომი. გვ. 83 
212 Л. З. Сумбадзе, Дарбази – древнейший тип грузинсекого народного  жилища и его место в истории 
архитектуры,  VII,  МКАЭН, Тб., 1964,გვ.1. 
213 ტ. ჩუბინიშვილი, მტკვრისა და არაგვის ორმდინარეთის უძველესი კულტურა, თბ., 1965, გვ. 78; ი. 
კიკვიძე, მორწყვა ძველ საქართველოში, თბ., 1963. 
214 О. А. Абибуллаев, Археологические раскопки в Кюль-тепе, Б., 1959 მისივე, Некоторые итоги изучения 
холма Кюль-тепе близ Нахичевана, СА, № 3, 1963. 
215 ო. ჯაფარიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 31; შდრ. ალ. ჯავახიშვილი, და ლ. ღლონტი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 
45. 



ოვალური აფსიდური კედლის შემცველი სახლებიც, რომლებსაც სარიტუალო–
საკულტო დანიშნულება უნდა ჰქონოდათ (გუდაბერტყა)216. 

მტკვარ-არაქსის კულტურისათვის დამახასიათებელია პატარა საგვარეულო 
სამოსახლოები, რომელთა შენობების დაგეგმარებაში და აღნაგობაში მთელი რიგი 
თავისებურებანი შეინიშნება. მაგალითად, შიდა ქართლში, ხიზანაანთგორასა და და 
ქვაცხელებზე მოგვიანო პერიოდის შენობებს მცირედი ტერასული მდებაროეობა აქვს. 
ისინი მოქცეული არიან უშუალოდ ერთიმეორის გვერდით, პირისპირ და უკან. 
ამასთანავე, თვალსაჩინოა თაობიდან თაობაში სარლასტითა და ალიზის აგურებით 
აგებული შენობების თანდათანობით მატება და შემჭიდროება. საყურადღებოა, რომ 
აქ არ აღმოჩენილა ცალკე ან შენობაშივე მოქცეული წმინდა სამეურნეო 
დანიშნულების ნაგებობანი (ბოსელი, ბეღელი), საცხოვრებელი სახლი შედგება 
ოთახისა და სამეურნეო-საოჯახო დერეფნისაგან217. ამ სამოსახლებზე აღმოჩენილი 
საცხოვრებელი სახლების უმნიშვნელოვანეს ადგილს წარმოადგენს ცენტრალური 
კერა, დედაბოძი და მისი გარემო. აქაც, ისევე როგორც ახალციხის ამირანის 
გორაზე218, საცხოვრებელ ოთახში განსაკუთრებული დანიშნულებისა ჩანს კერის 
უკან, კედლის გასწვრივ გამართული შემაღლება219. ამ შემაღლების რიტუალურ თუ 
საკულტო დანიშნულებას ადასტურებს კედლების შემკობა-მოხატვა ფრიზებით 
(გუდაბერტყა, ქვაცხელები) და მასზე ყოფისათვის გამოუდეგარი – უჩვეულო 
ფორმის ე. წ. ნაცარგროვების “ნაძერწობების” სხვადასხვა ჭურჭლისა და გადასატანი 
კერების თუ მათი იმიტაციის საგანგებოდ – ზედაშედ – დაწყობა (ახალციხის 
ამირანის გორა, ქვაცხელები, გუდაბერტყა). 

ირკვევა, რომ თითოეული ასეთი საცხოვრებელი სახლი ამავე დროს “შინაურ” 
სამლოცველოსაც წარმოადგენდა. ამასვე ადასტურებს შუა კერასთან დაკავშირებული 
ანთროპომორფული ქანდაკებების მსგავსი თიხის ზესადგრები, რომლებიც ამა თუ იმ 
ოჯახის კერპის მიერ კერის განაყოფიერების აქტს განასახიარებს220. მამაკაცის სრულ 
მესვეურობას როგორც სამეურნეო, ისე საოჯახო ცხოვრებაში მიგვანიშნებს თიხის 
პატარა ქანდაკებები, რომელთა ფიგურები წვეროსთან მამაკაცების ღვთაებრიობას 
გამოხატავს. ქვაცხელების მაგალითზე შეიძლება დავუშვათ, რომ ასეთი პატარა 
საგვარეულო სოფლისათვის საზოგადოების ძირითად ერთეულს წარმოადგენდა 15-
20 სულისაგან შემდგარი ოჯახი, ხოლო მეურნეობის ორგანიზაციაში შემორჩენილია 
დიდი ოჯახის სისტემა, საერთო-სამეურნეო ნაგებობებით221. 

მტკვარ-არაქსის კულტურის ერთ-ერთ დაწინაურებულ სამოსახლოს 
ახალციხის ამირანის გორა წარმოადგენს. იგი უკვე ტერასებად -“უბნებად” 
დანაწევრებული სახლმრავალი დასახლებაა, რომელსაც გააჩნდა გადაუხურავი, 
მაგრამ ქვის კედლებით შემოზღუდული ცენტრალური მოედანი (120 კვ მეტრი); 
ცალკე მდგარი საცხოვრებელი სახლების უკან, ზედა ტერასებზე მოქცეულია 
სამეურნეო დანიშნულების გრძელი და ვიწრო შენობები (ბაკები – ბოსელი?). 
დასახლების ტერიტორიაზევეა გამართული საგვარეულო სამაროვნები. ამ 

                                                 
216 ს. ნადიმაშვილი, გუდაბერტყა. ციხისგორა, “ლიახვი”, 1963, № 3, გვ. 149. სოფლისაგან თავიდანვე 
ცალკე გამოყოფილი საგვარეულო სამლოცველო ჯერჯერობით აღმოჩენილია მხოლოდ ახალციხის 
ამირანის გორაზე. 
217 ალ. ჯავახიშვილი, ლ. ღლონტი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 44, 45, 51. 
218 ტ. ჩუბინიშვილი, ამირანის გორა, გვ. 31. 
219 ტ. ჩუბინიშვილი, ამირანის გორა, “ძეგლის მეგობარი”, № 6, თბ., 1966. 
220 ალ. ჯავახიშვილი, ლ. ღლონტი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 53. 
221 იქვე. 



სამოსახლოსაგან გამოყოფილია მთის მწვერვალზე მდებარე მსხვერპლშესაწირი 
ადგილი პატარ-პატარა “სენაკებით – სამლოცველოებით”. ახალციხის ამირანის გორას 
და გუდაბერტყას მიხედვით ჩანს, რომ მოსავლის შესანახად იყენებდნენ დიდ 
სამოსახლოსაგან დაშორებით ან მის ცენტრალურ ნაწილში საგანგებოდ გამოყოფილ 
ადგილებს. საგვარეულო დოვლათის დაგროვება მდიდრულად შემკული თიხის 
დიდი დერგების ზედაშედ მიტანაში ან კიდევ ერთ ჯგუფად გაერთიანებული 
ხაროების გამართვაში გამოიხატებოდა.  

ახალციხის ამირანის გორას ოთხკუთხა შენობების დიდი უმეტესობა ერთი 
ოჯახისათვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი222. ამ მხრივ გამონაკლისს შეადგენს  
მხოლოდ ერთი გრძელი საცხოვრებელი სახლი (შენობა IX), რომელშიაც 
ერთიმეორისაგან დაშორებული  და ტიხრით გამოყოფილი ორი კერა აღმოჩნდა. იგი 
ალბათ ორი ოჯახისათვის იყო განკუთვნილი. ზემოაღნიშნული გვაფიქრებინებს, რომ 
აქ, ერთ ჭერქვეშ მოქცეულია  საკუთარი კერით გამოყოფილი ცალკეული პატარა 
ოჯახები,რომელებსაც ჯერ კიდევ მაინც დიდი ოჯახის კოლექტიური საკუთრება 
(მსხვილი და წვრილფეხა საქონელი და მიწა ) საზიარო აქვთ223. როგორც ეტყობა, ამ 
დროს სეგმენტაცია შორს წასულა. ამირანის გარაზე უფრო ხშირია შედარებით პატარა 
საცხოვრებელი სახლები (შენობა X‚ XIII), რომლებშიაც, როგორც წესი, მხოლოდ ერთი 
კერა მოიპოვება. ამგვარ შთაბეჭდილებას ქმნის სხვა  ერთკერიანი სახლებიც, 
რომლებიც მტკვარ-არაქსის კულტურის თითქმის ყველა სამოსახლოზეა აღმოჩენილი 
(ხიზანაანთგორა, ქვაცხელები, გუდაბერტყა და სხვ.). 

მტკვარ-არაქსის კულტურის ძეგლების მრავალრიცხოვან ჯგუფს სამაროვნები 
შეადგენს.  

აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე საკუთრივ სამოსახლოს 
ფარგლებში მოქცეული სამაროვნები საკმაოდ ხშირად ჩნდება; ასეთია აბელიას, 
ახალციხისა და ახალქალაქის ამირანის გორას, ქვაცხელების სამაროვნები, რომლებიც 
ჯგუფ-ჯგუფად განლაგებულ სამარხებს შეიცავენ. სამოსახლოს ტერიტორიის 
გვერდით, ცალკე გამოყოფილი სამაროვანი ხიზანაანთგორას, ქვაცხელებისა და 
ქულბაქევის მახლობლადაა გამართული. მათ რიცხვს ეკუთვნის დიდუბე, კიკეთი და 
ძაღინა224. 

ამათ გარდა არის ისეთი სამაროვნები, რომლებიც თითქოს სამოსახლოსაგან 
საკმაოდ დაცილებულია, რადგან მათ მახლობლად ჯერჯერობით არსადაა 
მიკვლეული დასახლების რაიმე კვალი. ასეთია როგორც ცალკეული სამარხ–
აკლდამები (მაგალითად, თამარისი, რაჭისუბანი, ნაწიდრები, ტაშ–ბაში), ისე 
ყორღანები – ადრეული, ინდივიდუალური და კოლექტიური (ნაწიდრების ჭალა, 
ტყვიავი, მაშნაარი, ხირსა)225 და უფრო მოგვიანო ყრილიანი სამარხებიც (ტაბაწყური, 
                                                 
222 ტ. ჩუბინიშვილი, მტკვრისა და არაქსის ორმდინარეთის უძველესი კულტურა …, გვ. 79. მთლიანად 
ახალციხის ამირანის გორას სამოსახლო 4 ჰექტარზეა გავრცობილი.  
223 ამ საკითხთან დაკავშირებით იხ. Я. И.  Гуммель, Из памятников материальной культуры древнего 
Азербайджана, ВДИ, №1, М.,  1940, გვ .214. С. Н. Бибиков, Хозяйственно–экономический комплекс 
развитого триполя (опыт изучения первобытной экономики), СА. I,  1965, გვ. 61.  
224  ამის მანიშნებელია, პირველ შემთხვევაში, სამოსახლოს ტერიტორიის მიდამოებში აღმოჩენილი 
სამარხი, მეორე შემთხვევაში კი – სამაროვნების ტერიტორიაზე გათხრილი სამეურნეო ორმოები.  იხ. 
დ. ქორიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 15; გ. ფხაკაძე, ქვემო ქართლის ენეოლითი, თბ., 1963, გვ. 27, 60, 63.   
225 გ. ფხაკაძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 16; ტაბ.  XVII; ნ. თუშიშვილი, თეთრიწყაროს აქეოლოგიური 
ექსპედიციის არდისუბნის რაზმის 1962 წლის საველე მუშაობის ანგარიში, XII სამეცნიერო სესია 
მიძღვნილი 1962 წლის საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგებისადმი, თბ., 1963, გვ. 11-12; ს. 
მაკალათია, ტყვიავის ყორღანული სამარხების არქეოლოგიური გათხრები,თბ., 1943, გვ. 11; კ. 



მწვანე ყორღანი, საჩხერის რაიონში მოპოვებული ყორღანების დიდი უმეტესობა, 
ბედენის გადაჭრილი გორა226, სამგორი და სხვ.). 

სამარხის ყველა წარმოდგენილი ტიპი ტერიტორიულად და ქრონოლოგიურად 
მხოლოდ ერთი რომელიმე მხრის ან კულტურის განვითარების ამა თუ იმ ეტპს ვერ 
მიეკუთვნება. მიუხედავად ამისა, ორმოსამარხების ტიპი ქრონოლოგიურად თითქოს 
მაინც უფრო ადრეული ჩანს (აბელია, კიკეთი, ქვაცხელები, ურბნისი, ძაღინას 
უადრესი სამარხი № 5), მეორე მხრივ, კოლექტიური ორმოსამარხები ბევრად უფრო 
მოგვიანო პერიოდშიაც გვხვდება (ახალციხის ამირანის გორა)227. 

აქვე აღინიშნება მეორე ტენდენცია - ყორღანული სამარხების თანდათანობითი 
მომრავლება228. ადრეული ბრინჯაოს ხანის გვიანი პერიოდის ყორღანები (ბედენის 
გადაჭრილი გორა229, სამგორი, მწვანე ყორღანი), რომლებიც ერთი ადამიანის 
დასაკრძალავად ყოფილა გამართული, მიცვალებულისადმი განსაკუთრებულ 
პატივისცემას გამოხატავენ. აქაც, მაიკოპის ადრეული ყორღანების მსგავსად, 
ყორღანის სიდიდე, განსხვავებული აღნაგობა და დაკრძალვის უჩვეულო წესების 
შესრულება მოწმობს, რომ უკვე სავსებით შემუშავებულია სრულიად თავისებური 
რიტუალი. ამ წესების განსახორციელებლად საგანგებოდ იგება ძელური შენობა 
(სამგორი), ხდება მორებით ორმოს კედლების გამაგრება (ბედენის გადაჭრილი გორა), 
მიცვალებულის დამწვარი ნეშტის ჩაფლვა ჭურჭელში (სამგორი) და ურმითა და 
თანმხლებ პირებთან ერთად მისი ჩასვენება სამარხში (ბედენის გადაჭრილი გორა)230. 
ამ სამარხთა ინვენტარი თავისი სიმდიდრით ზოგჯერ თრიალეთის შუა ბრინჯაოს 
ყორღანებს ბევრად არ ჩამოუვარდება.  
 საზოგადოებრივი განვითარების დონის სხვა მაჩვენებელი ნიშნების გვერდით 
საგულისხმოა მტკვარ-არაქსის კულტურისათვის დამახასიათებელი მეორე ტიპის 
სამარხებიც, რომლებიც გვაროვნული საზოგადოების წიაღში ცალკეუკლი ოჯახების 
დაწინაურებული პირების თანდათანობით გამოჩენას გვიდასტურებს. კიკეთის და 
თამარისის ქვისაგან ნაგებ აკლდამებში წარმოდგენილია მხოლოდ კოლექტიური 
(საოჯახო) სამარხები; აქ დიდი ხნის განმავლობაში ხდებოდა მიცვალებულთა 
ჩაფლვა ან ნებისმიერად, ან კიდევ გარკვეული წესის დაცვით, რაც 
მიცვალებულისათვის განსაკუთრებული ინვენტარის (ძირითადად თიხის 
ჭურჭლის). ჩაყოლებაში გამოიხატება231. იგივე წესი სრულდებოდა ქვის სამარხში ან 
კიდევ ყორღანულ ყრილში და ორმო-სამარხებში მიცვალებულის დაკრძალვის დროს 
(ახალციხის ამირანის გორა. ტაშ–ბაში, საჩხერის ჩაშვებული სამარხები და სხვ,); 
მამაკაცთა ინდივიდუალურ სამარხებში სამარხთა  ინვენტარში იშვიათად, მაგრამ 

                                                                                                                                                             
ფიცხელაური, იორ-ალაზნის აუზის ტერიტორიაზე მოსახლე ტომთა უძველესი კულტურა, თბ., 1965, 
გვ. 31-32, ტაბ. 1-11.  
226 გ. გობეჯიშვილი, ახალი აღმოჩენა თეთრიწყაროს რაიონში. XVI სამეცნიერო სესია, თბ., 1967, გვ.26;  
მისივე, ბედენის აკლდამა, “ძეგლის მეგობარი”, №12, 1967, გვ. 15.  
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231 გ. ფხაკაძე, დასახ. ნაშრომი. ტაბ. XIV. 



მაინც  ჩნდება იარაღი, ქალთა სამარხებში კი – ლითონის სამკაული, ე.ი. 
ტანსაცმელთან დაკავშირებული ნივთები232. 
 ზოგიერთ, ადრეული პერიოდის სამაროვანზე დადასტურებულია არამარტო 
მიცვალებულთა წყვილად დვკრძალვა (ქვაცხელები, ამირანის გორა), არამედ ცალკეც, 
სამაროვნის ერთ ნაწილში თავმოკვეთილ მიცვალებულთა ქვაყრილიან სამარხებში 
ჩასვენება (კიკეთი) ან კიდევ სამარხში მხოლოდ მიცვალებულთა თავის ქალების 
თიხის ჭურჭელთან ერთად ჩაფლვა (ახალციხის ამირანის გორა, კიკეთი)233. ამის 
გარდა, სამაროვნებზე და სამოსახლოს ტერტორიაზე მოზრდილთა და ცალკე, 
საგანგებოდ გამართულ სამარხებში გვხვდება ბავშვთა ჩონჩხებიც, რომლებსაც თან 
ახლავს ინვენტარი (ახალციხის ამირანის გორა, თეთრიწყარო, ოზნი). მაგრამ ჩვილ 
ბავშვთა უინვენტარო სამარხები234 მხოლოდ ახალციხის სამოსახლოში, უმეტესად 
არასაცხოვრებელ, ე. წ. გრძელ შენობებში, იატაკის ქვეშ ჩნდება. 
 საყურადღებოა, რომ დაკრძალვის ეს თავისებური წესები, რაც ერთი და იგივე  
გვარ– ტომის წევრებისადმი განსხვავებულ დამოკიდებულებას ამჟღავნებს, მტკვარ–
არაქსის კულტურის საწყისი ეტაპებიდანვე აღინიშნება. ამ ხანების სამარხ–
აკლდამებსა და ყორღანებში საგანგებო წესით ცალკეული პირების დაკრძალვის 
სრულიად სხვაგვარ ფაქტებსაც  ვხვდებით. ასე მაგალითად, ახალციხის ამირანის 
გორაზე აღმოჩენილია ორგანყოფილებიანი, შესასვლელი კარის შემცველი, ქვებისაგან 
ნაგები დიდი აკლდამა, რომელშიაც შეწირული ხარის თავრიელთან ერთად 
მიცვალებულს ჩატანებული აქვს ბრინჯაოს სატევარი, ძვლის კვირისტავი და 
პიქტოგრამებით შემკული თიხის ერთი ჭურჭელი. ამავე სამაროვანზე აღმოჩნდა 
კიდევ ერთი ჩვეულებრივი ტიპის ქვის სამარხი, რომელშიაც შეიარაღებული 
მამაკაცის ჩონჩხთან ერთად ოთხი შეწირული ხარის თავ-ფეხი იდო235. ხირსის 
ყორღანულ სამარხში ორმოს კედლები რიყის ქვების მშრალი წყობით იყო 
ამოშენებული, ხოლო ძირი - წვრილი ქვებით მჭიდროდ მოგებული და მოტკეპნილი. 
ეს სამარხიც ორი შეწირული ხარის თავის ქალას შეიცავდა, ერთ-ერთს შუბლის 
ძვალი გახვრეტილი ჰქონდა, რაც უთუოდ გარკვეულ რიტუალთან უნდა ყოფილიყო 
დაკავშირებული236. მტკვარ-არაქსის კულტურის ადრეულ პერიოდში მამაკაცის 
პატივსაცემად ზოგჯერ მისი ძალაუფლების მანიშნებელი ნივთების (ჰემატიტის 
ლახტისთავის) ჩატანების ფაქტებიცაა ცნობილი (ტყვიავი).  
 საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი მტკვარ–არაქსის კულტურის 
ძეგლები წარმოდგენილია მრავალრიცხოვანი კომპლექსებით და შეიცავენ 
კერამიკულ, ძვლისა და ქვის ნაწარმს და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, 
სხვადასხვაგვარ ნაკეთობებს, რომლებიც ჩამოსხმული ლითონითაა დამზადებული.  
 მტკვარ–არაქსის კულტურა ლიტერატურაში ცნობილია როგორც 
ერთგვაროვანი ნივთებით წარმოდგენილი ერთიანი დიდი კომპლექსი. ეს 
შთაბეჭდილება იქმნება მსგავსი კერამიკული ფორმების მეტად ფართო გავრცელების 
გამო. ასეთი კერამიკული ფორმების ერთგვაროვნება ყველაზე მეტად ამ კულტურის 
საწყის ეტაპს ახასიათებს. აღსანიშნავია, რომ ერთიმეორის მიმსგავსებული ადრეული 
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თიხის ჭურჭელი ვრცელდება თითქმის მთელ იმ ტერიტორიაზე, სადაც მანამდე 
წინარე ხანის ენეოლითური კულტურა არსებობდა. 
 თიხის ნაკეთობათა უადრესი ტიპები ჩნდება მტკვრისა (კიკეთი, დიდუბე, 
ახილარი, ოზნი, აბელია, ნახიდრების ჭალა, თამარისი, ხიზაანაანთ გორას ქვედა 
ფენა, ქულბაქევი, ზღუდრისგვერდა, ამირანის გორა, მაშნაარი, ხირსა, სტეპანაკერტი, 
ხაჩანაგეტი, ზეგლიკი და სხვ.) და არაქსის (ქიულთეფეს II ფენა, არმავირ–ბლური, 
იგდირი, არაგაცის დასავლეთ ფერდობი) აუზებში. ასეთივეა აგრეთვე დასავლეთ 
საქართველოს მთისძირა ზოლში – დაბლაგომის “ნაციხვარზე” აღმოჩენილი 
ზოგიერთი კერამიკა და ჩრდილო–დასავლეთ ირანში ურმიის ტბასთან იანიკთეფეს 
ნამოსახლარზე გვიანენეოლითურ ფენაში ნაპოვნი წითელკედლიანი თიხის 
ჭურჭელიც. ამ კატეგორიის კერამიკას ახასიათებს მოწითალო, ყვითელი, მორუხო ან 
მოწაბლისფრო, ზოგჯერ კარგად გაპრიალებული ძაბრისებრი ყელის ანდა მეტ–
ნაკლებად მომრგვალებული მუცლის მქონე ჭურჭელი და ღრმა ჯამები237. 

  ახალი ტიპის ჭურჭელს, განსხვავებით წინა პერიოდის კერამიკისაგან, თითო, 
ორ–ორი ან კიდევ სამი ყური აქვს, ზოგიერთს უმეტესად ჰორიზონტალურად გაკეთებული 
ხვრელი გააჩნია. იშვიათად კი – ვერტიკალური; ეს უკანასკნელი ისევე როგორც სამყურა 
ჭურჭელი აშკარად ჩამოსაკიდად უნდა ყოფილიყო დამზადებული (დიდუბე, კიკეთი, 
დაბლაგომი, ხიზანაათგორა)”. ამ უადრეს ჭურჭელთან ერთად ჩნდება თიხის სადღვებლებიც. 
რძის წარმოებასთან დაკავშირებული ჯამ–ჭურჭელი წარმოდგენილია ქულბაქევის 
სამოსახლოზე (პირფართო, ღრმა ბადიები და ყელვიწრო დოქისებური კერამიკა). ყველა ამ 
ტიპის ჭურჭელი თავისი ფორმებით არ გამოეყოფა ადრეული ბრინჯაოს ხანის კერამიკას და 
მის ორგანულ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. სამიწათმოქმედო პროდუქციასთან არის 
დაკავშირებული მრავალრიცხოვანი ხელსატაცი ჭურჭელი (კოჭობები, ტოლჩები), ყურიანი და 
უყურო ჯამები, ქილები და დერგები. უმეტესობას ბრტყელი და ფართო ძირები აქვს, ზოგს კი – 
მიწაში მოსათავსებელი ვიწრო ან ჩაზნექილი ძირი მსუბუქი და მცირე ზომის ამ ტიპის 
კერამიკა უთუოდ კერის ქიმიან “შვერილებზე” ან კიდევ სპეციალურ ზესადგრებზე 
იდგმებოდა.  

 ჭურჭლის უმეტესობას შეადგენს სადაზედაპირიანი კერამიკა, რომელთა შორის 
ზოგს შავპრიალა ზედაპირიც აქვს. პატარა კოჭებებსა და ტოლჩებს, ღრმა ბადისებურ 
ჯამებს (დიდუბე, კიკეთი, თამარისი, ახალქალაქის ამირანის გორა, ზველი, 
რაჭისუბანი) ხშირად წყვილ–წყვილი ძუძუსებური პატარა შვერილებიც გააჩნია, 
რომლებიც ძლიერ ემსგავსება  გვიანენეოლითური ხანის რელიეფურ ნაძერწობას 
(არუხლო, წოფი, შულავერი). 

 ადრეული ბრინჯაოს დასაწყისში უძველესი რელიეფური ორნამენტური სახისაა 
ჭურჭლის ცალ მხარეს მოქცეული ორმაგი სპირალი (კიკეთი, ოზნი, თეთრიწყარო, 
ახალციხის ამირანის გორა), ერთიმეორის პირისპირ მდგარი წეროები (კიკეთი, ოზნი, 
ახალციხის ამირანის გორა),  გამოსახულებათა ხვადასხვაგვარი სიუჟეტური 
კომპოზიცია (ოზნი, ახალციხის ამირანის გორა), ირმისა თუ ჯიხვის ცალკეული 
ფიგურები (ქულბაქევი, ქვაცხელები, გუდაბერტყა), რკალი (კიკეთი) ან წყვილ–წყვილი 
ირიბი ზოლები (დაბლაგომი, ქულბაქევი, ახალციხის ამირანის გორა), რომლებიც 
მცირე ჩაღრმავებულ ფოსოებთან ერთად გვხვდება. 

 ამოკაწრული სახეებით შექმნილი ადრეული ჭურჭელი  შედარებით 
მცირერიცხოვანია. მათ შორისაა ტეხილხაზოვანი და სამკუთხედისებური მოტივებით 
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შემკული ჭურჭელი (კიკეთი, თეთრიწყარო, ამირანის გორა) და პიქტოგრამის მსგავსი 
უჩვეულო ნიშნების შემცველი კერამიკა (ოზნი, ამირანის გორა, ბეშთაშენი). 

 დოვლათის შესანახ სხვადასხვა ზომის ჭურჭლებთან ერთად ამ დროს ჩნდება 
ნაირგვარი სარქველებიც, რომელთა შორის აღსანიშნავია ახალი მთვარისებური ნიშნის, 
ზესადგრების მოყვანილობისა და ირმების ფიგურებით შემკული ხუფები, თავისებური 
ფორმა აქვს ჯამისებურ სარქველებს, რომლებიც ტიპობრივად ჯემდეთნასრის ეპოქის 
ხუფებს ემსგავსება (დიდუბე, ზღუდრისგვერდა, აბელა).  

საგანგებო დანიშნულებისაა თიხისცალგვერდგახსნილი თხელკედლიანი 
“კეცები”, რომელთა უმეტესობა შენობის იატაკზე ან ტახტისებურ შემაღლებაზე 
უძრავად უნდა დებულიყო (ახალციხის ამირანის გორა, ხიზანაანთ გორა, 
ქვაცხელები და სხვ.). 

ადრეული ბრინჯაოს საწყისი პერიოდი ხასიათდება ზესადგრების 
მრავალრიცხოვანი ჯგუფით; აქ პირველად გვხვდება ხარის თავის სქემატური 
გამოსახულების მქონე ნაკეთობანი (კიკეთი, ზემო ავჭალა, აბელია, ხიზანაანთგორა, 
ქულბაქევი), ნახევარსფერული (ოზნი, აბელია), კოჭისებური (კიკეთი, ოზონი, 
ამირანის გორა, ქვაცხელები) და ვერტიკალური სადგრები, რომელთაგან 
უკანასკნელი ქალის სხეულის მოყვანილობას (აბელია-ზემო ავჭალა, ტყვიავი) 
მოგვაგონებს. კერის ზემოთ მოთავსებული ე. წ. ნალისებური ზესადგრები 
ძირითადად აგრეთვე ერთი ან რამდენიმე ნაწილით ადამიანის მთლიანობაში 
გამოხატვის ერთგვარ ცდას წარმოადგენდა; მათ შორისაა ფეხებგაშლილი 
იტიფალური ადამიანის სხეულის გამომხატველი მარტივი ნაკეთობანი 
(ხიზანაანთგორა, ზღუდრისგვერდა, ოზნი); უფრო რთულია რქებით ან თასით თავზე 
გამოძერწილი ფეხგაშლილი მჯდომი იტიფალური მამაკაცის ქანდაკება, რომელსაც 
ზოგჯერ  სახის ნაკვთებიც (თავი, პირი, ცხვირი) ემჩნევა (ახალციხის ამირანის გორა); 
იგი უთუოდ განასახიერებს კერის – ოჯახის გამრავლების – ნაყოფიერების კულტთან 
დაკავშირებულ იტიფალურ კერპს.  

ამ კომპლექსებშივე ჩნდება სხვადასხვა სახის ქანდაკებები - ცხიმკუდიანი 
ცხვრის, იტიფალური მამაკაცის (ხიზანაანთგორა, ქვაცხელები) ან კიდევ ხარის დიდი 
სტილიზებული ქანდაკებანი (თრიალეთი, ჯავახეთი); კერის პატარა მოდელები და 
თიხის ბორბლისებური ნაკეთობანი წარმოდგენილია ადრეული ბრინჯაოს 
დასაწყისიდანვე (დიდუბე, ახალციხის ამირანის გორა და სხვ.). 
 ადრეული ბრინჯაოს საწყისი პერიოდის ლითონის ნაწარმი მოპოვებულია 
სამარხეულ კომპლექსებში (ტყვიავი, ქვაცხელების ორივე იარუსის სამარხები, 
ურბნისის სამარხები, ქულბაქევის სამარხი № 7, ახალციხის ამირანის გორას 
აკლდამები  და ქვის სამარხები). ამათ გარდა, თითოოროლა ნივთი ან მათი 
დასამზადებელი ყალიბები აღმოჩენილია საკუთრივ სამოსახლოზე. ხიზანაანთ 
გორაზე ნაპოვნია დარიშხნიანი ბრინჯაოსაგან ჩამოსხმული მცირე ზომის სატევრები. 
ასევეა დამზადებული აგრეთვე დარიშხნის დიდი რაოდენობის შემცველი ბრინჯაოს 
სხვადასხვა მძივი (ქვაცხელები, ახალციხის ამირანის გორა). შემკულობისა და 
თავსაბურებთან დაკავშირებულ ნივთთა ჯგუფშია ერთნახევრიანი ბრინჯაოს პატარა  
რგოლები (ტყვიავი, ახალციხის ამირანის გორა, ურბნისი), ავგაროზ-საკიდები 
(ურბნისი), რქებდაგრეხილი ვერძის თავის სქემატურგამოსახულებიანი საკინძები 
(ურბნისი, ქვაცხელები, ძაღინა), სამაჯურები (ქვაცხელები, ურბნისი) და ვერცხლისა 
და ტყვიის მრავალხვია საკიდები (ახალციხის ამირანის გორა, ქვაცხელები). 
საგანგებოდ აღსანიშნავია თხელფურცლიანი სპილენძის გახსნილი დიადემა, 



რომელზედაც პუნსონით ამოყვანილია ირმების, წეროებისა და ასტრალური ნიშნების 
გამოსახულებანი (ქვაცხელები). 
 ბრინჯაოს იარაღ–საჭურველი წარმოდგენილია დანებით, სატევრებით 
(ახალციხის ამირანის გორა, ხიზანაანთგორა, ქვაცხელები) და ჩამოსხმული 
ყურდაქანებული პატარა ცულით (ქულბაქევი). ჩამოთვლილთა მსგავსია 
აღმოსავლეთ (იალბუზი, ბარადაძორი, ყიზილ აჯლო, მეჯვრისხევი) და დასავლეთ 
(სვანეთი) საქართველოში შემთხვევით აღმოჩენილი იმავდროული ცულები238. აქვე 
ჩნდება განუვითარებელი და უთუოდ არქაული ტიპის სწორღეროიანი შუბისპირები 
(ზღუდრისგვერდა სადახლო–მოლაზონში, ახალციხის მიდამოები), რომელთა ახალი 
სახეობა თავისი განვითარების შემდგომ ეტაპებზე ჩნდება239. 
 აღსანიშნავია, რომ ამ პერიოდში ბრინჯაოს სადგისისებურ ნაკეთობებს 
იყენებდნენ  ისრისპირისათვის, რომელთა საშუალებითაც ნადირობდნენ 
(ქვაცხელები); ბოლოს, აღსანიშნავია, რომ ამ კომპლექსს ეკუთვნის ბრინჯაოს 
მოხრილპირიანი ნამგალი; ასეთივე უძველესი ნამგალია აღმოჩენილი აზერბაიჯანში, 
ქიულთეფეს მეორე ფენის ქვედა  ჰორიზონტზე240. 
 ქვის ნაწარმი წარმოდგენილია სანაყებით, ხელსაფქვავებით, სასრესი ქვებით, 
ლახტისთავებით და სხვა მსგავსი ნაკეთობებით, რომლებიც შემდგომ ხანებშიაც არ 
გამოდის ხმარებიდან. საერთოდ კი აღსანიშნავია, რომ შრომის იარაღების მთელი 
სერია, რომელიც ადრეულ ხანაში ჯერ კიდევ მტკიცედ უნდა ყოფილიყო 
ფეხმოკიდებული, ამ პერიოდის  დასაწყისში უკვე აღარ მზადდება. ამ პერიოდში 
ძირითადად კაჟისა და ობსიდიანის ნამგლის ჩასართვები და ისრისპირებია 
გავრცელებული. მიუხედავად ამისა, ობსიდიანის ზოდები ჯერ კიდევ მოჰქონდათ 
შორი ადგილებიდან სამოსახლოებზე იარაღების დასამზადებლად (აბელია, 
დიდუბე).  
 აღმოსავლეთ საქართველოში შემდგომი, უფრო მოგვიანო დროის 
მრავალრიცხოვანი ნივთიერი კულტურის ძეგლები თითქოს ცალკეული ლოკალური 
კულტურების გამოყოფის შესაძლებლობას იძლევა. ასეთ შესაძლებლობას, 
მაგალითად, ზოგიერთი უკვე გათხრილი სამოსახლოს და დაზვერვებით მრავალ 
ძეგლზე მოპოვებული თიხის ჭურჭლების ურთიერთშედარება გვაძლევს241. 
აღნიშნული პერიოდისათვის შიდა ქართლის დასავლეთ რაიონებში (გუდაბერტყა, 
ქვაცხელები, ხიზანაანთგორა, ძაღინა) თანდათანობით მეტი და მეტი 
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239 Т.Чубинишвили, Т. Татишвили, О. Гамбашидзе, Археологические разведки в южных районах Грузии, 
СА, №4, 1957. 
240 ტ. ჩუბინიშვილი,მტკვრისა და არაქსის ორმდინარეთის კულტურა, სურ. 174.  
241 არ არის გამორიცხული, რომ ამ რიგის საკითხთა გაშუქება ჯერ კიდევ მაინც 
ნაადრევია, რადგან ქვემო ქართლში, მესხეთ–ჯავახეთში, შიდა ქართლსა და კახეთში 
დაზვერვებით მოპოვებული მასალების საფუძველზე მიღებული შთაბეჭდილება 
შეიძლება ადვილად შეიცვალოს საკუთრივ ამ სამოსახლოების გათხრების შედეგად. 
აღმოსავლეთ საქართველოს სხვადასხვა რაიონში წარმოებული დაზვერვების 
წინასწარი შედეგები იხ. დ. მუსხელიშვილი, გ. ცქიტიშვილი, შიდა ქართლის 
1955წლის დაზვერვითი ექსპედიციის შედეგები, საქართველოს ისტორიული 
გეოგრაფიის კრებული, ტ. I, 1960, გვ. 185-196; გ. გრიგოლია, თ. ტატიშვილი, ქვემო 
ქართლის უძველესი ძეგლები, იქვე, გვ. 65–71. შ. დედაბრიშვილი, ბრინჯაოს ხანის 
ადრეული ძეგლები კახეთიდან, თეზისები..., 19–20. 



თვალსაჩინოებით ვლინდება კერამიკული ფორმების თავისებურება, რომელმაც ჯერ 
კიდევ ადრეული ბრინჯაოს საწყის პერიოდში იჩინა თავი. ამ ნიშნებით 
უკავშირედება იგი საჩხერის რაიონში აღმოჩენილ მოგვიანო ყორღანულ კომპლექსებს 
და მათთან ერთად ერთ ლოგიკურ გარემოში ექცევა242. ამ მხრივ ყველაზე აშკარა 
თავისებურებას წარმოადგენს შიდა ქართლის ადრეული ბრინჯაოს მოგვიანო 
პერიოდის შებერილი, წიბომუცლიანი კორპუსის მქონე, ვიწროყელიანი, 
გადაშლილპირიანი და კონუსისძირა ჭურჭელი. შედრეკილძირიანი ქუსლიანი 
ცალყურა კერამიკა (სასმისები, ჯამები), დამახასიათებელია შიდა ქართლის  
აღნიშნული პერიოდის კერამიკისათვის (ხიზანანთგორა, ქვაცხელები, გუდაბერტყა). 
აქვეა ძაბრისებური ყელის მქონე ბრტყელი და ვიწროძირიანი დიდი დერგებიც, 
რომლებსაც ყელს ქვემოთ ზოგჯერ შავი საღებავით გაკეთებული ზოლი დაუყვება243. 
 უფრო ფართოდ გავრცობილ მეორე ლოკალურ წრეში სამხრეთ საქართველოს 
(მესხეთ–ჯავახეთი, თრიალეთი, ქვემო ქართლი) ტერიტორიასთან ერთად თითქოს 
შიდა ქართლის აღმოსავლეთი ნაწილი და კახეთი ექცევა. როგორც ჩანს, კერამიკა აქ 
უფრო ინარჩუნებს ადრეული ბრინჯაოს საწყისი პერიოდისათვის დამახასიათებელ 
ძველ ფორმებს, რის გამოც ამ ორი პერიოდის მასალების ურთიერთისაგან გარჩევა 
კომპლექსების გარეშე საკმაოდ ძნელია.  ამ კერამიკას ახასიათებს შავპრიალა 
ზედაპირი და წითელი ან მოვარდისფრო სარჩული, ასეთი კერამიკა ყველაზე მეტი 
ბეშთაშენში და ახალციხის ამირანის გორას სამოსახლოზეა. აქ წარმოდგენილი 
დერგები და ქილები დაბალი, ფართოცილინდრული ყელით, მუცლის თანაბარი 
გამობერილობითა და ბრტყელი ძირით ხასიათდება. ჭურჭლის ასეთივე ფორმებს 
იმეორებს შედარებით მცირე ზომის მრავალრიცხოვანი კერამიკა. ამ პერიოდის 
კერამიკის ძირითადი თავისებურება იმაშია, რომ (დოქისებური ჭურჭლების 
გამოკლებით) უმეტესობას აქვს ფართო, სქელი და ყელიდან მხარზე გადასვლის 
ადგილას დამახასიათებელი მკვეთრი გადასვლა. ეს ჭურჭელი ძირითადად 
სადაზედაპირიანია, მაგრამ დიდი ზომის კერამიკას  და მათ შორის სარქველებს მაინც 
ძველი ორნამენტური სახეები აქვს – სპირალები, ახალი მთვარის ნიშანი, წეროს 
სქემატური გამოსახულება, ტეხილხაზოვანი ზოლები და ა.შ. აქ პირველად იჩენს 
თავს ნაკაწრი და ჩაღრმავებით გამოყვანილი სიუჟეტური ორნამენტაცია, რომელიც 
ჭურჭლებს ისევ ტოლ მხარეზე უკეთდება (ახალციხის ამირანის გორა, ბეშთაშენი, 
დმანისი); ბეშთაშენის მასალებში აღსანიშნავია ყელის ქვედა ნაწილის მოხატვა 
სამკუთხედებითა და სამწერტილოვანი მოტივებით. 
 თიხის ნაკეთობათა შორის აღსანიშნავია ადრეული პერიოდის დასასრულიდან 
ხმარებაში შემოსული ზოომორფული ზესადგრები და ერთ– და ორგანყოფილებიანი 
ოთხკუთხა და კუთხემომრგვალებული, ე. წ. საკმევლები ანუ სახლების მოდელები, 
რომლებიც სამლოცველოს იმიტაციას უნდა წარმოადგენდეს (ქვაცხელები244, 
გუდაბერტყა, ამირანის გორა, ოზნი და სხვ.). მათთან ერთად ჩნდება კერის 
ზესადგრების პატარა მოდელები. აღნიშნულ პერიოდშივე მატულობს ცხვრის პატარა 
ქანდაკებების რაოდენობა.  
 ლითონის ნაწარმი პატარა ნაკეთობათა სახით ჩნდება სამოსახლოებზე. 
თანდათან იწყებს მომრავლებას ბრტყელთავიანი ნახევარდისკოსებური საკინძები, 

                                                 
242 ო. ჯაფარიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 211. 
243 ალ. ჯავახიშვილი, ლ. ღლონტი,  დასახ. ნაშრომი, გვ. 29.  
244 ქვაცხელებზე აღმოჩენილ ამგვარ მოდელებს ალ. ჯავახიშვილი საცხოვრებელი სახლის იმიტაციად 
მიიჩნევს. ამ ცნობისათვის ალ. ჯავახიშვილს მადლობას მოვახსენებთ. 



ახალი მთვარის მგავსი საკიდები, სადგისები, ნემსები, მახათები, ერთნახევრიანი 
ხვიები (ახალციხის ამირანის გორა), მძივ–სამკაული, სხვადასხვა ხვია, პატარა 
ზოდები (გუდაბერტყა), დარიშხნიანი ბრინჯაოსაგან ჩამოსხმული ნამგლები, 
რომელთაგან ზოგი ჯერ კიდევ გაუჭედავია (ხიზანაანთგორა). 
 ამიერკავკასიაში სხვადასხვა სამოსახლოზე აღმოჩენილი ბრინჯაოს ნივთები 
და თიხის ყალიბები მიგვანიშნებს, რომ მტკვარ–არაქსის კულტურის განვითარების 
ამ საფეხურზე აღმოსავლეთ საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში უკვე 
ხმარებაშია ბრინჯაოს ბრტყელი, ყუადაქანებული, სწორპირიანი არქაული ტიპის 
ცულები, სწორღეროიანი ან ხიშტისებური შუბისპირები, დანები, სატევრისპირები, 
რომლებიც ქრონოლოგიურად წინ უსწრებს ანატოლიაში, დასავლეთ საქართველოსა 
(დოლმენები) და ყუბანში (ნოვოსვობოდნაიას ყორღანები) აღმოჩენილ 
ადგილობრივად დამზადებულ მსგავს იარაღს245. 
 მტკვარ–არაქსის კულტურის დასარულს კერამიკული ნაწარმი ხასიათდება 
როგორც ახლად წარმოქმნილი ფორმებით, ისე ადრევე ჩამოყალიბებული ფორმების 
(აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს მომიჯნავე რაიონებში) ფართო 
გავრცელებით.  
 ახლად წარმოქმნილ ფორმებს შორის განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს 
საჩხერეს ყორღანებში აღმოჩენილი ისეთი სახის დერგები, რომლებსაც მუცელი 
კვერცხისებური მოყვანილობისა აქვს (ნაჩერქეზევი). შიდა ქართლსა და საჩხერეში 
ფართოდ არის წარმოდგენილი დაბალი, მომცრო ზომის პირგადაშლილი ცალყურა 
ჯამები (ნაჩერქეზევი, ძაღინას აღმოსავლეთი უბანი); ამ პერიოდის კერამიკაში 
შეინიშნება ზოგიერთი  ჭურჭლისათვის ჩვეული პროპორციის დარღვევა – ჩნდება 
ბრტყელი, ფართოძირიანი და მაღალყურებიანი ქოთნები, რომლებსაც შვეული 
კედლები აქვს (ნაჩერქეზევი, პასიეთი). 
 შიდა ქართლის კერამიკაში აღსანიშნავია შედარებით განიერი და დაბალი 
მუცლის მქონე სასმისები და ვიწრო, მაღალყელიანი სამყურა ქილები, რომელთაც 
სფეროიდალური მოყვანილობის მუცელი ახასიათებს (ქვაცხელები). ამ რიგის 
ქილებს ხშირად დეკორატიული ყურები აქვს. შემკულობაც პოლიქრომულია. ეს 
მოხატულობა შესრულებულია შემდეგნაირად:  ჭურჭლის ყელი მუცლის 
მონაცრისფერო–რუხ ფონზე შეღებილია წითლად, ხოლო ყელს შემოვლებული აქვს 
მოშავო–ყავისფერი ფართო ზოლი, რომლის ზემოთ რომბულად მოხატულ 
წერტილებსა და სამკუთხედისებურ ხაზებთან ერთად მუქი საღებავით ცხოველია 
გამოხატული (ირემი?). 
 თრიალეთში, მესხეთ–ჯავახეთში, ქვემო ქართლსა და კახეთში 
წარმოდგენილია უნიფიცირებული ფორმის კერამიკა, რომელსაც მუცლის შუა 
ნაწილი მკვეთრად აქვს გამობერილი. იგი დაბალყელიანი და პირგანიერია, ხოლო 
მომცრო ძირის გამო მუცელი თანდათან უვიწროვდება. ასეთი  კერამიკის 
“გარდატეხის” ადგილი შერბილებულია, რაც მის ფორმას მეტ ლაზათს აძლევს. 
ადრეული ბრინჯაოს წინარე პერიოდებისაგან განსხვავებით, სამარხეულ ინვენტარში 
წარმოდგენილი თიხის ჭურჭელი უმეტესად ორნამენტირებულია. აქ ადრევე 
ცნობილი ორნამენტური მოტივები ძლიერ სტილიზებული და ხშირად 
სახეშეცვლილიც გვხვდება. ეს მოტივები შიდა ქართლის დასავლეთ რაიონებსა და 
საჩხერის ყორღანებში აღმოჩენილი პატარა ზომის ჭურჭლების მსგავსად მხოლოდ 
ერთ მხარეს კი არ არის მოქცეული, არამედ რიტმიულად მოუყვება ყელისა და 

                                                 
245 შდრ. ო. ჯაფარიძე,  დასახ. ნაშრომი, გვ. 91 –93. 



მუცლის მთელ ზედაპირს. აქ არის ნაკაწრი, ჩაღრმავებული და ჭდეული ხაზები ან 
კიდევ დაბალი, რელიეფური ზოლები, რომლებიც სამკუთხედების შევრონებისა და 
გარშემოვლებული ხაზების გარდა გამოხატავს უკვე სახეშეცვლილ სქემატიზირებულ 
სპირალებს, მეანდრს, ახალი მთვარის მსგავს ნიშანს, წეროს. მოტივებს დაკარგული 
აქვს თავდაპირველი სიუჟეტური კომპოზიციები; მათ ნაცვლად მოცემულია ახალი, 
თითქოს დეკორატიული მნიშვნელობის მქონე კომპოზიცია, რომელიც ზოგჯერ 
ძველებურადვე ჭურჭლის ცალ მხარესაა მოქცეული (სადახლო, შულავერი, წალკის 
ადრეული ყორღანები). 
 მტკვარ–არაქსის კულტურის დასარულს ლითონის ნაწარმის უდიდესი 
ნაწილი სამარხეული ინვენტარის სახით წარმოგვიდგება; ბრინჯაოს მცირერიცხოვანი 
ნივთები აღმოჩენილია სამოსახლოებზე; უკანასკნელთა შორის აღსანიშნავია 
ადგილობრივი წარმოშობის ორბორბლიანი, ღერძიანი საკინძი (ქვაცხელები). ამ 
ტიპის საკინძი შემდეგ ხანაში საჩხერესა და ჩრდილო კავკასიაშიც ფართოდ 
გავრცელდა. შიდა ქართლის (ხიზანაანთგორა, გუდაბერტყა) და სამხრეთ 
საქართველოს (ახალციხის ამირანის გორა, სადახლო) ნამოსახლარების კულტურულ 
ფენებში მოპოვებულია ლითონის ჩამოსასხმელი ტიგელები და ყალიბები, რაც 
ბრინჯაოს მეტალურგიის საყოველთაო გავრცელებაზე მიგვითითებს. საგულისხმოა, 
რომ აღნიშნულ პერიოდში ამიერკავკასიაში და მისგან ჩრდილოეთით პირველად 
გვხვდება ისეთი ნივთები, რომელთა აქ გამოჩენა სირიულ-მცირეაზიულ 
კულტურულ სამყაროსთან ამიერკავკასიის მჭიდრო ურთიერთობით შეიძლება 
აიხსნას. ასეთია ბოლომოკაუჭებული შუბისპირები, ცულ-წერაქვები, სხვადასხვა 
სახეობის მილყუიანი ცულები, ბრინჯაოსტარიანი სატევრები, საჭრეთელი, 
მარყუჟისებური თავის მქონე საკინძები, თავმოღუნული და ღეროგრეხილი 
საკინძები, ე.ი. ყოველივე ის, რაც ყველაზე ჭარბად საჩხერის ყორღანებშია 
მოპოვებული49. 
 ამავე ხანებში ფართოდ ვრცელდება ცხვრისა თუ ვერძის დაგრეხილი რქების 
მქონე საკინძებიც.  
 განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს თრიალეთის უძველესი ყორღანების 
ლითონის ნივთები, რომელთა შორისაც ოქროს გარსაკრავები, ვერცხლის მსხვილი 
ხვია და თავდაცვითი საშუალების ახალი სახეობა – აბჯრის - სპილენძის 
თხელფურცლოვანი ნაწილებიც50. მეტივური “მილყუიანი” ცულისა და სატევრის 
პირთან ერთად საჩხერის ცარცის გორაზე – სამარხში აღმოჩენილია აგრეთვე ოქროს 
ერთნახევრიანი ხვია51. საჩხერის სხვა ყორღანებში სამკაულთა მრავალრიცხოვან 
ჯგუფს შეადგენს თეთრი, ბზინვარე ფერის სხვადასხვაგვარი ბრინჯაოს საკინძები – 
თიხისებური, ახალი მთვარის ფორმის და დისლოკოიდალური საკინძები, 
რომლებსაც მირჩილული ჰქონია ყუნწი, ხოლო თვით კონცენტრიული წრეებით 
შემკული დისკო მოდელის დაკარგვის წესითაა ჩამოსხმული52.  
 ქვის ნაწარმი, რომელიც ამ პერიოდის დასასრულს ეკუთვნის, წარმოდგენილია 
სამოსახლოებზე. ესაა ნამგლის ჩასართავი და ისრისწვერები; ხიზანაანთგორასა და 
ქვაცხელის უგვიანესი ნამოსახლარის ზოგიერთ ოთახში ნაპოვნი ჩასართებიდან 
ათეული ნამგალი შეიკრიბება. ლითონის ნამგლებთან ერთად ქვის იარაღი ალბათ 
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უკვე გამოიყენებოდა მსხვილფეხა საქონლისათვის ზამთრის საკვები მარაგის 
მოსამზადებლად – ბალახის მოსათიბად53. 
 ძვლის ნაწარმიდან საყურადღებოა ქვაცხელებზე აღმოჩენილი ირმის რქის 
სახვნელი. რქა სამტოტაა. შუა ტოტი მოჭრილია, უკანა ტოტი გათლილი და 
წამახული. ეს აღმოჩენა ადასტურებს, რომ ამ დროისათვის ურწყავი სახნავ-სათესი 
ფართობი ათვისებულია პატრიარქალური საზოგადოების მიერ სახვნელისა და 
გამწევი ძალის გამოყენების შესაძლებლობის ფარგლებში54.  
 აქვე საჭიროა მოკლედ შევეხოთ დასავლეთ საქართველოს ძეგლების 
თავისებურებებს. 
 დასავლეთ საქართველოს ის ნაწილი, რომელიც მტკვარ-არაქსის კულტურის 
გავრცელების ფარგლებს გარეთ ექცევა, ძირითადად კოლხეთის დაბლობს 
წარმოადგენს. დასავლეთ საქართველოს ადრეული ბრინჯაოს ხანის ნივთიერი 
კულტურის ძეგლები ჯერ კიდევ თითქმის შეუსწავლელია. მიუხედავად იმისა, რომ 
ბ. კუფტინის დროს აქ დიხა-გუძუბას სამოსახლოს გარდა ამ პერიოდის სხვა მსგავსი 
დასახლებანი მიკვლეული არ იყო, იგი მაინც ამ დროის ძეგლების თავისებურებების 
მიზეზს მეურნეობრივ და ეთნიკურ განსხვავებაში ეძებდა55. ამ თვალსაზრისით ბ. 
კუფტინი ცალკე გამოყოფდა მთისძირა ზოლს და შავიზღვის სანაპიროზე აღმოჩენილ 
ნივთიერ კულტურას, სადაც, როგორც აღინიშნა, ენეოლითური კულტურის 
თავისებურებანი კერამიკაში უფრო დიდხანს შემორჩა. ეს ვითარება შეინიშნება დიხა-
გუძუბას მასალების მიხედვით, სადაც ჯერ კიდევ მძლავრია ქვის ინდუსტრია 
(ნამგლის ჩასართები, თოხისპირები, შუბისპირები, ცულები და სხვ.)56. 
 არსებითია აგრეთვე დიხა–გუძუბას ადრეული ბრინჯაოს კულტურისადმი 
განკუთვნილი ფენა, რომელიც შეიცავს ქვისა და თიხის ყალიბებს, ჩამოსხმული 
ლითონის ნამზადს და ლითონის წიდას56. ამავე ფენაშია აღმოჩენილი ნაცრისფერი, 
თხელკედლიანი, ხელით ნაძერწი კერამიკა, რომელთა ფორმები ნაწილობრივ 
ლითონის ჭურჭლის ფორმას იმეორებს57. დიხა-გუძუბას ბოლომდე გაუთხრელი 
ფენების თანამიმდევრობისა და თითოეული მათგანის თავისებურებათა გარკვევა 
ჯერ კიდევ ძნელია, მაგრამ ბ. კუფტინის დაკვირვებით ადრეული ბრინჯაოს 
კერამიკა, რომელიც ნაოხვამუს მასალებს ქრონოლოგიურად უსწრებს წინ, მაინც 
თავისებურია. იგი ხასიათდება დაქანებული გვერდებისა და ძირისაკენ 
შევიწროებული მუცლიანი ჭურჭლებით, რომლებსაც ძირი ზოგჯერ შეზნექილიც 
აქვს. ამ ჭურჭლის ოდნავ გადაშლილ პირს ებმის ორი ბრტყელი, მაღალი ყური, 
რომლებიც მუცლის ყველაზე ფართო ადგილს ებჯინება. აქვეა აგრეთვე ყელსქვემოთ 
ჰორიზონტალურად მიძერწილი ბრტყელი ყურების შემცველი კერამიკაც58. 
 აღნიშნული პერიოდის მასალებისაგან მკვეთრად განსხვავებულია უფრო 
გვიანდელი ფენა, რომელიც თავისი მდიდრული ორნამენტური სახეებით 
ამიერკავკასიის აღმოსავლეთ ტერიტორიაზე გამოვლენილ ე.წ. შუაბრინჯაოს 
კულტურის კერამიკას (უზერლიკთეფე) უახლოვდება. იგი ბრინჯაოს ხანის საწყის 
ეტაპებს ქრონოლოგიურადაც აღარ ემთხვევა. მიუხედავად ამისა, დიხა-გუძუბას 
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დასახლების ხასიათისა და მასში აღმოჩენილი სხვადასხვა დროის კულტურული 
ფენების მიხედვით ირკვევა, რომ მტკვარ-არაქსის კულტურასთან შედარებით 
დასავლეთ საქართველოს დაბლობში უფრო შენელებული ტემპებით ვითარდებოდა 
მიწათმოქმედ-მესაქონლე ტომების კულტურა. თუმცა ჩანს, რომ ეს მხარეც 
სამხრეთულ სამყაროსთან გარკვეულ კონტაქტებში იმყოფებოდა, რაზედაც 
მიგვითითებს შემთხვევით აღმოჩენილი ბრინჯაოს წინააზიური ტიპის ცულები 
(ნაომარის ყუადაქანებული ცული და განთიადის გორდაპირის მილყუიანი ცული59), 
მაგრამ აქ (ბინადართა მიწათმოქმედების პირობებში) ლითონის საბრძოლო იარაღის 
ფართოდ გამოყენების აუცილებლობა ჯერ არ ყოფილა, რადგან ტყეების გარემოცვაში 
მყოფი და თხრილებით გარშემოვლებული სამოსახლოები იმ დროს ერთგვარად 
მაინც უნდა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი. ამავე თვალსაზრისით საყურადღებოა, 
რომ დასავლეთ საქართველოს დაბლობში იმ ხანებშიც ცხვრის მოშენებას არ 
მისდევდნენ. ამის გამო ტომთა შორის გამძაფრებული ბრძოლა არ ჩანს. 
 ყოველივე ეს ისეთ შთაბეჭდილებას გვიქმნის, თითქოს დასავლეთ 
საქართველოს დაბლობი ეთიშება ამიერკავკასიაში, ყუბანსა და ჩრდილო კავკასიაში 
მიმდინარე ისტორიულ–ეკონომიურ მოვლენებს. ამ მხრივ განსხვავებულია 
აფხაზეთის სანაპირო, რომელიც უფრო დროულად ეზიარება იმ ძვრებს, რომლებიც 
გვაროვნული საზოგადოების განვითარებას მოჰყვება.  
 ადრეული ბრინჯაოს ხანაში აფხაზეთის სანაპიროზე თავს იჩენს დოლმენური 
კულტურა. 
  ეშერის მომცრო დოლმენებში აღმოჩენილია ტლანქად ნაძერწი, მოწითალო და 
მოშავო ფერის შედარებით თხელკედლიანი პატარა ზომის ქოთნები, ქილები, 
ჯამისებური ჭურჭელი და სასმისები, რომელთაგან ზოგიერთს მთელი ზედაპირი 
დასერილი აქვს არამკვეთრად ამოღარული ხაზებით, ზოგსაც პირთან ჭდეები აქვს 
გაკეთებული; ეს კერამიკა თითიქმის არ უკავშირდება კოლხეთის დაბლობის 
ნამოსახლარების ჭურჭელს და უცვლელია დოლმენური კულტურის არსებობის 
მთელ მანძილზე60. 
 დოლმენებში აღმოჩენილია თიხის კვირისტავი, ბრინჯაოს ყუნწიანი 
სატევრისპირი და ოვალური მოყვანილობის ერთმანეთზე თავებგადასული 
სასაფეთქლე რგოლი; აქვეა კაჟის ორი ფუძეამოღარული ისრისპირიც61. შედარებით 
უკეთ ნაგებ მოზრდილ დოლმენებში მრავალრიცხოვანია ლითონის ინვენტარი; 
წარმოდგენილია საჩხერული ტიპის ვიწროტარიანი  ყუადაქანებული ცულები, 
მასრიანი კავები, რომლებიც დამზადებულია მოდელის დაკარგვის წესით; 
მაღალყუნწიანი, ბრტყელი, ფოთლისებური და ღარიანი პირის მქონე სატევრები, 
რომელთა მსგავსია სამგორის ყორღანში აღმოჩენილი იარაღი და ისეთივე სადგისები, 
როგორიც თრიალეთის ერთ–ერთ უძველეს ყორღანულ სამარხშია62. ეს საგვარეულო 
სამარხები, რომლებიც მთლიანი ქვებისაგან შედგენილ მიწისზედა ნაგებობებს 
წარმოადგენს, მოგვიანო დოლმენებისაგან გამოირჩევა თავისი მომცრო ზომით. 
ინვენტარს კი გვარის მხოლოდ დაწინაურებული წევრების დაკრძალვისას დებდნენ 

                                                 
59 დ. ქორიძე, კოლხური კულტურის ისტორიისათვის, თბ., 1965, გვ. 53-54, ტაბ. XXXIII. 
60 ო. ჯაფარიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 227-229. 
61 ო. ჯაფარიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 229. 
62 იქვე, გვ. 232-237. 



სამარხში, თუმცა ზოგიერთ პატარა დოლმენში ოცზე მეტი მიცვალებულიც ყოფილა 
დასაფლავებული63. 
 ზოგიერთი მკვლევარი დოლმენების გავრცელების ტერიტორიას (ადლერიდან 
ენგურამდე) ცალკე გამოყოფს და მას ე. წ. სამხრეთ დოლმენურ კულტურას 
მიაკუთვნებს. ამ ლოკალურ კულტურაშივეა მოქცეული ოჩამჩირის ნამოსახლარიც64. 
მაგრამ, როგორც ირკვევა, ეს კულტურა თავისი მეგალითური ნაგებობებით მაინც 
ერთიან დასავლურ ქართულ კულტურულ წრეს უნდა ეკუთნოდეს65. 
 დასავლეთ საქართველოს ადრეული ბრინჯაოს კულტურა წინამავალი გვიანი 
ენეოლითური კულტურისაგან მკვეთრად მაინც ვერ გამოირჩევა, რის გამოც 
ამიერკავკასიის უკიდურეს დასავლეთ რაიონებში ჯარჯერობით მხოლოდ 
დოლმენების სამარხეული ინვენტარის დათარიღება ხერხდება66, რაც შეეხება სხვა 
ძეგლებს67, საჩხერის რაიონში აღმოჩენილ მტკვარ–არაქსისეულ მოგვიანო 
კომპლექსებთან ერთად მიგვანიშნებს ამ კულტურის შეღწევას დასავლეთ 
საქართველოში მდ. ენგურის ნაპირებამდე; მათი კულტურული ფენების თარიღიც, 
ძირითადად დოლმენური კულტურის გამოჩენას უნდა ემთხვეოდეს, ე. ი. ძვ. წ. 2400–
2200 წლებს68. 
 მტკვარ–არაქსის კულტურის გავრცელება ბევრად ცილდება მტკვრისა და 
არაქსის შუამდინარეთს; დასავლეთ საქართველოს გარდა მან მოიცვა აღმოსავლეთ 
ანატოლია, აგრეთვე ჩრდილო–დასავლეთი ირანი; მისი გავრცელების საზღვარი 
გასცდა აგრეთვე კავკასიონს და უშუალოდ მაიკოპის კულტურის გავრცელების 
ტერიტორიას დაუკავშირდა; უფრო მეტიც, გამოირკვა, რომ მსგავსი ან კიდევ ამ 
კულტურისათვის დამახასიათებელი კერამიკა ჩნდება ცენტრალურ ანატოლიაში, მის 
სამხრეთ რაიონებში და ბოლოს ჩრდილო სირიისა და პალესტინის ტერიტორიაზეც 
კი69. 
 მტკვარ–არაქსის კულტურის შესწავლას ხანგრძლივი ისტორია აქვს და ბევრი 
მნიშვნელოვანი საკითხი მეტ–ნაკლები სისრულითაა გაშუქებული. 
 მტკვრისა და არაქსის აუზში ზემოხსენებული სტრატიფიცირებული 
სამოსახლოების გარდა ცნობილია კიდევ რამდენიმე ისეთი ძეგლი, რომლებიც 
შეიცავს როგორც ენეოლითური ხანის ფენებს, ისე საკუთრივ მტკვრისა და არაქსის 

                                                 
63 ო. ჯაფარიძე, ადრეული ბრინჯაოს ხანა, საქართველოს არქეოლგია, თბ. 1959, გვ. 93-94. მისივე, 
ქართველი ტომების ისტრიისათვის, გვ. 237-38. 
64 Л. Н. Соловьев, Новый памятник культурных связей Кавказского Причерноморья в эпоху неолита и 
бронзы – стоянка Воронцовской пещеры, Труды Абхазск. ИЯЛИ, т.  XXIX, 1958, გვ. 151. 
65 ო. ჯაფარიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 210-232; გ. მელიქიშვილი, საქართველოს, კავკასიისა და 
მახლობელი აღმოსავლეთის უძველესი მოსახლეობის საკითხისათვის, თბ., 1965, გვ. 47. 
66 ო. ჯაფარიძე, ქართველი ტომების ისტორიისათვის, გვ. 238. 
67 ნ. ბერძენიშვილი, (კილაძე), მრავალფენიანი არქეოლოგიური ძეგლი – საგვარჯილე – “საქართველოს 
სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე”, ტ. XIV,   № 29, 1953; რ. აბრამიშვილი, თ. მიქელაძე, ენგურჰესის 
არქეოლოგიური ექსპედიციის ძირითადი შედეგები, 1964 წ. სამეცნიერო სესია ზუგდიდში, გვ. 38. ძვ. წ. 
III ათასწლეულის მეორე ნახევარს უნდა ეკუთვნოდეს აგრეთვე ქ. წულუკიძის მხარეთმცოდნეობის 
მუზეუმში დაცული შავპრიალა კერამიკაც, რომელიც ყველაზე მეტად “შენგავითური” ტიპის ყურებით 
ხასიათდება,   
68 ო. ჯაფარიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 236; რ. აბრამიშვილი, თ. მიქელაძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 38. 
69 მ. მელიქიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 40-41, 103-169; აქვე, იხილეთ ბიბლიოგრაფია. С. А. Сардарян,  
Первобытное общество Армении, Ер., 1967, Э. В. Ханзадян.  Древнейшая культура Армяеского нагорья в 
IIIтысяч. до н. э., Ер., 1967; Т. Н. Чубинишвили, Куро-аракская культура в Закавказье.Доклады и 
сообщения археологов СССР на VII международном конгрессе протисториков и доисториков в Праге, М., 
1966. 



კულტურისადმი მიკუთვნებულ სხვადასხვა სამშენებლო დონესაც (ქიულთეფე70, 
ბაბა–დერვიში71, შენგავითი72). წარმოებული გათხრებით გამოვლენილია ისეთი 
კომპლექსები, სადაც წარმოდგენილია ნაგებობათა ნაირსახეობანი (მრგვალი და 
სწორკუთხა ნაგებობანი) და კერამიკული, ლითონის თუ ქვის სხვადასხვაგვარი 
ნაკეთობანი. ამ მნიშვნელოვან ძეგლებთან ერთად აზერბაიჯანსა და სომხეთში  
შესწავლილია სხვა სამოსახლოებიც, რომელთა კომპლექსშიც ცალკე გამოყოფილი 
სამაროვნებიც (მინგეჩაური73, ელარი74) შედის. 
 ამიერკავკასიის სამხრეთითაც მდ. არაქსის სათავეებთან და მის მოსაზღვრე 
რაიონებში – აღმოსავლეთ ანატოლიაში – გათხრილია მრავალფენიანი სამოსახლოები 
(პულური, ქარაზი75),  სადაც ადრეული ბრინჯაოს ხანის ნივთიერი კულტურა 
მკვეთრად განსხვავებულიа წინარე ხანის მოხატული კერამიკის შემცველი 
ხალკოლითური პერიოდის ძეგლებისაგან. აღმოსავლეთ ანატოლიაში დაზვერვებით 
მოპოვებულ სხვა მრავალრიცხოვან შავპრიალა კერამიკასთან ერთად76 ეს მასალაც 
მთლიანად მტკვარ–არაქსის კულტურის ტერიტორიალური გავრცელების 
ფარგლებში ექცევა. 
 იგივე ადრეული ბრინჯაოს კულტურა გავრცელებულია ჩრდილო-დასავლეთ 
ირანში – ურმიის ტბის სანაპიროებზე გათხრილ მრავალფენიან სამოსახლოებზე 
(იანიკთეფე77, გეოითეფე78). 
 უკანასკნელი წლების მანძილზე წარმოებული კვლევის შედეგად დასტურდება 
მტკვარ– არაქსისეული ერთგვაროვანი კერამიკის გავრცელება უფრო ფართო 
ტერიტორიაზე, მიუხედავად ამისა, ამ კულტურის თავდაპირველი სამშობლოს 
დადგენისა და მისი შემქმნელი ტომების ძიების დროს, ზოგიერთი მკვლევარის 
აზრით, იმთავითვე უნდა იყოს  გამორიცხული სირია–პალესტინისა79 და ჩრდილო 
კავკასიის ტერიტორია80, სადაც იგი თითქოს მხოლოდ ძვ. წ. III ათასწლეულის შუა  
ხანებიდან იწყებს  გამოჩენას.  
 ირკვევა, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე აღმოჩენილი მსგავსი კერამიკა 
დამზადების  ტექნიკით, პროპორციებითა და ორნამენტაციით მეტ–ნაკლებად მაინც 
განსხვავდება მტკვარ–არაქსისეული შავპრიალა თიხის ჭურჭლეულობისაგან და, რაც 
მთავარია, წინარე კულტურისათვის დამახასიათებელი კერამიკისაგან 
                                                 
70 О.А. Абибуллаев,  Археологические раскопки холма Кюль-тепе, Баку, 1959; მისივე, Раскопки холма 
Кюль-тепе близ Нахичевана, МИА №7, 1959; მისივე, Некоторые итоги изучения холма Кюль-тепе, СА, №3, 
1963. 
71 Г. С. Исмаилов и И.Г. Нариманов, Акстафочайское поселение близ г. Казаха, СА, ;4, 1962,   გვ. 149.  И. 
С. Исмаилов,  Из истории древней культуры Западного Азербайджана, Автореферат, ТБ.,..1963. 
72 Б.Б. Пиотровский, поселения медного века в Армении. СА. XI. 1949, гв. 71; А. А. Мартиросян, Армения 
в эпоху бронзы и раннего железа, Ер., 1964; С, А. Сардарян, დასახ. ნარომი,  გვ. 240 და სხვ.   
73 Г. М, Асланов, Р. М. Вандов, Г.И. Ионэ. Древний Мингечаур, баку, 1959, გვ. 22. 
74 Э.В. Ханзатян, დასახ. ნაშრომი,  გვ. 38. 
75 H. Kosay, K. Turxan, Erezum – Karaz. Karasi naporu Turk Tarich Karumi, “ Belleten” XXIII, 1959, გვ. 91. 
76 C.A. Burney, Eastern Anatolia in the Chalcolitic and Early Bronze Age, AS, VIII, 1958. 
77 C.A.Burney,Excvation at Janik-Tepe.Azarbaijan 1961,”Iraq” XXIV, Part 2, 1962. 
78 T. Burton-Brown დასახ. ნაშრომი, გვ.29 დასხვ. 
79 სირია – პალესტინის ტერიტორიაზე წარმოდგენილ ე. წ. კირბეტ–კერაკის კერამიკის შესახებ იხ. B. 
Maisler, M. Stekelis, M. Avi–Yonach, The Excavations at Bet- Yerah 1944 –1945, “Israel Expploration Journal” 
v,II, №2, 1952, გვ.165; R, Amiran. The Connections Beetween the Anatolia and Palestine in Early Bronze Age, 
“Israel Explor. Journal”, vol.II, №2, 1952, გვ.. 89. 
80Р. М. Мунчаев. Древнейшая культура северо-восточного Кавказа, МИА, №100, 1961, გვ. 9 – 19; А.А. 
Формозов, Каменный век и энеолит Прикубанья, М., 1965,  გვ. 144;  В. Г. Котович,  Период древней 
бронзы. История дагестана, т.I. М,, 1967, გვ.  42 – 53. 



განვითარებულ ფორმებს არ შეიცავს. ასეთივე ვითარებას სახავს ცენტრალურ 
ანატოლიაში (ალიშარი) ე. წ. ხალკოლითურ ფენაში ნაპოვნი მცირერიცხოვანი 
შავპრიალა და წითლად ანგობირებული სადაზედაპირიანი უადრესი თიხის ნაწარმი, 
რომელიც აქაც ადგილობრივ ძველანატოლიურ კულტურებს ვერ უკავშირდება. 
 ამიერკავკასიაში ახლად აღმოჩენილი თვითმყოფადი, ადგილობრივი 
ენეოლითური კულტურაც წინა აზიაში მოხატული კერამიკით წარმოდგენილი 
ენეოლითური კულტურების  თანადროულია. იგი მტკვარ–არაქსის კულტურის 
ტიპიურ ძეგლებთან ისეთივე დამოკიდებულებას ამჟღავნებს, როგორც ეს ადრე 
მხოლოდ სამხრეთულ რაიონებში დგინდებოდა. აღნიშნულის გამო, მტკვარ–არაქსის 
კულტურის ცალკეულ ძეგლთა დათარიღების დროს აუცილებლივ გასარკვევია მათი 
კულტურულ–ქრონოლოგიური დამოკიდებულება წინარე, ენეოლითური 
კულტურის ძეგლებთან. 
 მტკვარ–არაქსის კულტურის წარმომავლობის საკითხის გაშუქება მჭიდროდ 
არის დაკავშირებული წინააზიური კულტურების შესწავლასთან81. ამიერკავკასიის 
ტერიტორიაზე წარმოდგენილი მტკვარ–არაქსის კულტურის ტიპიური ძეგლების 
უადრესი თარიღის განმსაზღვრელი მასალის ძიების დროს გასარკვევია, თუ რა 
დამოკიდებულებას ამჟღავნებს ახლად  აღმოჩენილ ადგილობრივ თვითმყოფად 
ენეოლითურ კულტურასთან მისი შემცველი კომპლექსი. მტკვარ–არაქსის 
კულტურის უადრესი აბსოლუტური თარიღის დასადგენად ამიერკავკასიაში 
ხელშესახები არქეოლოგიური მასალები ჯერჯერობით არ აღმოჩენილა. შესაძლოა, 
რომ მტკვარ–არაქსის კულტურის გავრცელების გარეთ მოქცეული წინააზიური 
ქვეყნებიდან ამიერკავკასიაში, კერძოდ გორის რაიონში, შემოტანილი იყო 
გუდაბერტყას ერთ–ერთ თიხალესილ ნაგებობაში ნაპოვნი თიხის “პინდატერები” – 
საბეჭდავები, რომელთაგან ერთზეა ირმის სქემატური გამოსახულება, მეორეზე კი – 
ფრინველის გამომხატველი ემბლემა82. 
 იმპორტული მასალების უქონლობის გამო დათარიღებისათვის დიდი 
მნიშვნელობა ენიჭება წინააზიურ კულტურულ გარემოცვაში შემუშავებულ ნივთთა 
ფორმების გავრცელებას. ამ რიგისაა, სამხრეთ მესოპოტამიაში ჯემდეთ–ნასრის 
ენეოლითურ ფენაში83 აღმოჩენილი თიხის ჯამების მსგავსი სარქველები, რომლებიც 
მიკვლეულია დიდუბესა და ზღუდრისგვერდაში. მათ ძირზე, ცენტრში, მიძერწილი 
აქვთ შვერილი84. მათვე ემსგავსება აბელიაში ნაპოვნი ასეთივე კერამიკული 
ნაკეთობა, რომელსაც შვერილის  მაგიერ ყური აქვს მიძერწილი. 
 რამდენადაც ჯემდეთ–ნასრის ეპოქის შესატყვისი მასალები უკანასკნელ 
დროში გადათარიღდა და ძვ. წ. IV ათასწლეულის შუა ხანებიდან ძვ. წ. III 
ათასწლეულის დასაწყისამდე მიაღწია85, არაა გამორიცხული, რომ მტკვარ-არაქსის 
კულტურის უადრესი მასალები (ზღუდრისგვერდა, დიდუბე) სწორედ ძვ. წ. IV-III 
ათასწლეულის მიჯნას ან კიდევ III ათასწლეულის პირველ საუკუნეებს უნდა 

                                                 
81 გ. მელიქიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 112 – 115. 
82 ამ ნივთებისა და მათთან ერთად აღმოჩენილი კომპლექსის გამოუქვეყნებლობის გამო ჯერჯერობით 
ვერ ხერხდება დათარიღება. ცნობა აღებულია ს. ნადიმაშვილის წერილიდან “გუდაბერტყა–ციხის 
გორა”, “ლიახვი” , გორი, 1963, გვ. 149. 
83 Б. А.Куфтин, К проблеме энеолита внутренней Картли и Юго-Осетии,“ საქართველოს მუზეუმის 
მოამბე” ,  XIV B, გვ.75.. 
84 იქვე, ტაბ. III. 
85 В. М. Массон,  От возникновения земледелия до сложения раннеклассового общества, Доклады и 
сообщения археологов СССР VII Межд. конгресс доисториков и протоисториков в Праге, М., 1966,   გვ. 162. 



დაუკავშირდეს86. ამავე თვალსაზრისით ანგარიშგასაწევია ის ფაქტიც, რომ 
ქვაცხელების C1 დონის შესაბამისი სამარხეული ინვენტარი შეიცავს სპილენძის 
ისეთსავე დიადემას, როგორიც აღმოჩნდა ირანში, ჰისარის ამავე დროის სამარხებში87. 
ქვაცხელების C1 ფენაც როგორც ცნობილია, რადიოაქტიური მეთოდით თარიღდება 
ძვ. წ. 2760± 90 წლებით. ძვ. წ. III ათასწლეულის საწყისებს უახლოვდება აგრეთვე 
ქიულთეფეს II ფენის 8, 30 მეტრზე ქვემოთ მოქცეული დონეები (ძვ. წ. 2880± 90 
წლები) და სპილენძის გადამდნობი სახელოსნოს შესატყვისი უძველესი ფენა, 
რომელიც ახალციხის ამირანის გორაზეა გათხრილი (ძვ. წ. 2835±180 წლები)88. 
 წინააზიური ტიპის კერამიკული ფორმები აგრეთვე სქელკედლიანი, წითლად 
ანგობირებული და ზოგჯერ პიქტოგრამული ნიშნებით შემკული ღრმა ჯამებიც 
(ოზნი, კიკეთი, დიდუბე), რომელთა უადრესი ანალოგიები ხსენებული 
ნიშნებისათვის პროტოელამური დამწერლობის პირველ ეტაპებს უკავშირდება89. 
 აღსანიშნავია აგრეთვე სხვა კონტაქტების  ამსახველი, უფრო მოგვიანო დროის 
თიხის  ნაწარმიც – ხარის რქისებური მორჩებით შემკული ბრტყელი სადგარი, 
რომელთა უძველესი ნიმუში აღმოჩენილია კილიკიის ტერიტორიაზე – მერსინის ე.წ. 
ენეოლითურ ფენაში, ხოლო ჩვენთან ხიზანაანთგორას ერთ–ერთ ფენაში, აბელიასა 
და ზღუდრისგვერდაზე90. 
 ზემოაღნიშნული მონაცემების შედეგად ირკვევა, რომ საქართველოსა და 
საერთოდ მტკვარ–არაქსის კულტურის გავრცელების ტერიტორიაზე აღმოჩენილი 
ძეგლების უადრესი ჯგუფი ქრონოლოგიურად ენეოლითურ კულტურას უნდა 
დავუახლოვოთ. საქართველოს მტკავრ–არაქსისეული უადრესი ძეგლები, რომლებიც 
ადრეული ბრინჯაოს I პერიოდს მიეკუთვნება, ძვ. წ. IV–III ათასწლეულის მიჯნით 
(ძვ. წ. 2900–2800 წლები) თარიღდება.  
 აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში ამ ხნისაა დიდუბის, თამარისის, მაშნაარის, 
დიდი ახალი სოფლის, გუდაბერტყას, ხიზანაანთგორას E და C დონის და 
ქვაცხელების C დონის მასალები. მთისძირა ზოლშია კიკეთის სამაროვანის, 
ახალციხის, ამირანის გორას ქვედა სამშენებლო ჰორიზონტის, ზღუდრისგვერდას, 
ქულბაქევის ძაღინასი და ტყვიავის ყორღანების ზოგიერთი კომპლექსები. ზღვის 
დონიდან 1000 მეტრზე მაღლა კი ამ დროის  სამოსახლოებია თრიალეთის (ოზნისა და 
ბეშთაშენის) უძველევსი სამოსახლოები, თეთრიწყაროს ზედა სამშენებლო 
ჰორიზონტი, აბელიის ნახიდრების ჭალის, სიონის ძეგლები და მათი სამარხეული 
კომპლექსები. 
 აღნიშნული ხანის მსგავსი კერამიკული კომპლექსები გვხვდება მტკვარ–
არაქსის ორმდინარეთის დასავლეთით - დასავლეთ საქართველოს შუა ზოლში – 
დაბლობის მიდამოებში, ანდა ენგურის ნაპირებთან (ზღვის დონიდან 300–400 
მეტრის სიმაღლეზე) – მარსანის გამოქვაბულში და ჭიათურის რაიონში ჯრუჭულას 
ხეობაში (სამელე და სამერცხლე კლდე)91. 
 ამ უადრეს ძეგლებს გამოეყოფა ადრებრინჯაოს II პერიოდის, ძვ. წ. 2900-
2800წწ. და 2600 –2500წწ. შორის მოქცეული ძეგლები, რომლებიც ქრონოლოგიურად 

                                                 
86 ტ. ჩუბინიშვილი, ამირანის გორა, თბ., 1963, გვ.79-80. 
87 ალ. ჯავახიშვილი და  ლ. ღლონტი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 42. 
88 იქვე, გვ. 58 –59;  Т. Н. Чубинишвили, Куро-аракская культура в Закавказье в III тысячелетии до н.э. , , 
გვ. 128. 
89 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки 1947 года в Цалкинском районе, Тб., 1948, გვ. 33. 
90 ი. კიკვიძე, დასახ. ნაშრ.  გვ. 27;  Б.А. Куфтин,  К проблеме энеолита....ტაბ. I, 1-3. 
91 დ. თუშაბრამიშვილი, დასახ. ნაშრ.  



წინ უსწრებდა ჩრდილო კავკასიაში მაიკოპის ყორღანების და აფხაზეთში პატარა 
დოლმენების გამოჩენის ხანას. 
 აღმოსავლეთ საქართველოში ზღვის დონიდან 900–1000 მეტრის სიმაღლეზე 
აღმოჩენილია ამავე ხანის მრავალრიცხოვანი ძეგლები92. შიდა ქართლში გათხრილი 
ხიზანაათნგორა – ქვაცხელების სამოსახლოების B დონე93 და გუდაბერტყას94 
შესატყვისი ფენები. ცალკეული ნივთები და კომპლექსები, რომლებიც ზღვის 
დონიდან 900-1000 მეტრის სიმაღლეზეა აღმოჩენილი, ეკუთვნის მთისძირა ზოლს; 
მესხეთში და შიდა ქართლში გაშლილ ხეობებსა და დაბლობებს შორის მოქცეული 
ასეთი ადგილებია ახალციხის ამირანის გორა95, ნული96, ძაღინა, მეჯვრისხევი, 
იალბუზი, ხოლო დასავლეთ საქართველოში – საჩხერის რაიონი, სადაც აღმოჩენილია 
კარახტინის სამოსახლო97 და ყორღანების ერთი ჯგუფი, რომლებიც ყველაზე 
ადრეულ სამარხეულ კომპლექსებს შეიცავს (ნაჩერქეზევისა და ცარცისგორას 
სამარხები)98. 
 ამავე პერიოდის ძეგლებია აღმოსავლეთ საქართველოს ხეობის სათავესა და 
ზეგანზე (წალკისა და ახალქალაქის პლატო) გამოვლენილი ზოგიერთი დიდ-პატარა 
სამოსახლოები (ბეშთაშენი, კენჭიყარა, ზედა ვარძიის ბორცვი და სხვ.)99. 
 ამ პერიოდის ნივთიერი კულტურის ძეგლები წინარე ეტაპის კომპლექსებისგან 
მკვეთრად არ გამოირჩევა. ეს განსაკუთრებით ითქმის კერამიკული ნაწარმის 
ძირითად ფორმებზე. ახალი ფორმების ნაირსახეობა აღნიშნული ხანისათვის 
შეინიშნება მტკვარ-არაქსის კულტურის გავრცელების სხვადასხვა მხარეში (სამხრეთ 
საქართველოსა და სომხეთში, შიდა ქართლსა და საჩხერის რაიონში); ზოგიერთი 
ახალი სახის კერამიკასთან ერთად ფართო ხმარებაშია ლითონის სპეციალური 
დანიშნულებისა და ფორმის ნაწარმიც.  
 ახალციხის ამირანის გორას სამოსახლოს ყველაზე მეტად გათხრილი ზედა 
სამშენებლო დონე, რომელიც ამ მეორე ეტაპს ეკუთვნის, თავისი აბსოლუტური 
თარიღით ძვ. წ. 2625±170 წწ. ფარგლებში ექცევა100 და ქრონოლოგიურად, შესაძლოა, 
ძვ. წ. III ათასწლეულის მეორე ნახევარშიაც  გადადიოდეს. 

                                                 
92 გ. გრიგოლია, თ. ტატიშვილი, ქვემო ქართლის უძველესი ძეგლები, რუკა I, გვ. 70 –77; დ. 
მუსხელიშვილი, გ. ცქიტიშვილი, შიდა ქართლის 1955 დაზვერვითი ექსპედიციის შედეგები, რუკა 5, 
გვ. 188. 

93  ალ. ჯავახიშვილი, ლ. ღლონტი, დასახ. ნაშრომი; ი. კიკვიძე, ურბნისის  ადრეული ბრინჯაოს 
ძეგლები, “ძეგლის მეგობარი” №6  თბ., 1966 გვ. 24–25.  

94 შ. ამირანაშვილი, ს. ნადიმაშვილი, 1956 და 1960 წწ. გორის მუზეუმის ისტორიულ–არქეოლოგიური 
ექსპედიციის მიერ შიდა ქართლის უძველესი ნასოფლარის “გუდაბერტყა–ციხისგორას” გათხრების 
ძირითადი შედეგები. საველე სამუშაოებისადმი მიძღვნილი სესიის ანოტაციები, თბ., 1961, გვ. 18–19; 
იგივენი, აღნიშნული ექსპედიციის 1961 წლის საველე მუშაობის შედეგები, მოხსენების ანოტაცია. 
თბ., 1962, გვ. 12 –15; ს. ნადიმაშვილი, გუდაბერტყა-ციხისგორა, “ლიახვი”, 1963, გვ. 148. 

95 ტ. ჩუბინიშვილი, ამირანის გორა, თბილისი, 1963. 
96 Б. А. Куфтин, , Археологическая маршрутная экспедиция 1945 года в Юго-осеетию и Имеретию, Ть., 

1949;    მისივე, Археологические раскопки... გვ. 10, 17. 
97 ო. ჯაფარიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 196-203. 
98 Б. А. Куфтин, Археологическая маршрутная экспедиция გვ. 78.    
99 ცნობილია, რომ ტყის ზოლი თრიალეთსა და ჯავახეთში ფეოდალურ ხანამდე ბევრად დაბლა 
გადიოდა და ამიტომ ახლანდელი იქაური ალპური ლანდშაფტი უთუოდ მთლიანად ამდროინდელ 
გეოგრაფიულ გარემოს არ შეესაბამება. 

100  Т. Н. Чубинишвили, Куро-араксииская культура в Закавказье გვ. 129. 



 ადრეული ბრინჯაოს III პერიოდი ძირითადად ძვ. წ. 2600/2500–2300/2200 წწ. 
შორის ექცევა; მაგრამ არაა გამორიცხული, რომ მტკვარ-არაქსის კულტურის 
ზოგიერთი კომპლექსი უფრო გვიანი ხანისაც იყოს101. 
 აღმოსავლეთ საქართველოში სტრატიფიცირებული სამოსახლოების – 
ხიზანაანთგორას და ქვაცხელების B დონეების მიხედვით ისე ჩანს, რომ აღნიშნულ 
ხანაშიც კერამიკული ნაწარმის ფორმებში რაიმე მკვეთრი და არსებითი ცვლილება არ 
ხდება. იგივე შეიძლება ითქვას მტკვარ-არაქსის კულტურის გავრცელების 
ტერიტორიაზე გათხრილი (ამათგან დიდ მანძილზე დაცილებული) სხვა 
სტრატიფიცირებული სამოსახლოების (ნახჭევნის ქიულთეფესა და ურმიისპირეთის 
გეოითეფეს) უგვიანესი ფენების მიხედვით. 
 ამავე პერიოდისაა მეორე რიგის კერამიკა, რომელსაც თავისებური, ბევრად 
განვითარებული და უფრო მეტად დიფერენცირებული ფორმები ახასიათებს. მათი 
შემცველი სამოსახლოები და სამარხები, აღმოსავლეთ საქაოთველოს ბარშიც 
(შულავერი, სადახლო, სამგორი, ხოვლე) და ზეგანზე (ტაბაწყურის და კუშჩის 
ყორღანები, ბალანთა) გვხვდება. განსხვავებული კერამიკა აღმოჩენილია ახალციხის 
ამირანის გორას უგვიანეს დაზიანებულ კულტურულ ფენაში და, რაც 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია, სამოსახლოს ძველი ფენების თავზე განცალკევებით 
არსებულ სამაროვანზე. 
 დასავლეთ საქართველოში მტკვარ-არაქსის კულტურის უგვიანესი ძეგლები 
საჩხერის ყორღანებშია წარმოდგენილი. აქ ამ სახის კერამიკასთან ერთად მრავლად 
გვხვდება ლითონის სხვადასხვა დანიშნულების ნივთები. 
 შეგროვებიდან მიწათმოქმედებაზე და ნადირობიდან მესაქონლეობაზე 
გადასვლის ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ საკაცობრიო კულტურის ისტორიაში 
წარმოებითი მეურნეობის ახალი ეტაპი იწყება. მის წიაღში ჩასახული მემინდვრეობის 
კულტურა შესაფერ ბუნებრივ პირობებში სწრაფად ვითარდება. არქეოლოგიური, 
პალეობოტანიკური და სხვა მეცნიერებათა კვლევის საფუძველზე დადგინდა, რომ 
მიწათმოქმედება და მესაქონლეობა მთებს შორის მოქცეულ ხეობებში, მთისძირა 
ზონაში, დიდ მდინარეთა დელტას ძველი კალაპოტის გასწვრივ, ხევის წყლებისა და 
ნაკადულების ნაპირებზე თანდათანობით სულ უფრო და უფრო იკაფავდა გზას. 
მტკვრისა და არაქსის ორმდინარეთში ძვ. წ. III ათასწლეულში წარმოდგენილი 
სამიწათმოქმედო კულტურა მთელ ამ ტერიტორიაზე ფართოდაა გაშლილი ზღვის 
დონიდან 300 მეტრიდან დაწყებული 2100 მეტრის სიმაღლემდე (შიდა ქართლში 
წონას გამოქვაბული). აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში კლიმატი მაშინ გაცილებით 
ნოტიო იყო, რასაც ხელს უწყობდა ოდესღაც ხშირი ტყის არსებობა. მთისა და ბარის 
შედარებით მჭიდრო დასახლებას თავისთავად აპირობებდა კლიმატის სირბილე, რის 
გამოც ბარისა და მთის კულტურებს შორის განსხვავება ნაკლები უნდა ყოფილიყო. 
ადრეული ბრინჯაოს კულტურის მთისა და ბარის სამოსახლოებზე თითქმის 
თანაბარი სიმრავლითაა მოპოვებული კულტურულ მარცვლეულთა ნაირსახეობანი. 
მაგალითად, სომხეთის შედარებით მაღალ ზონაში ერთ-ერთ სამოსახლოზე – 
შენგავითში, აღმოჩენილია რბილი ხორბლის მარცვლები, რომელიც ფართოდ 
ყოფილა გავრცელებული მთელ ამიერკავკასიაში. თავისი წარმოშობით იგი სწორედ 

                                                 
101 А. А. Иессен, Раскопки большого кургана в урочище 42 – Тепе, МИА,   № 125, 1965 გვ. 188. ამ ყორღანის 
აბსოლუტური თარიღია C14-ის მეთოდით 4500±120, ე.წ. ძვ. წ. 2539±120 წწ. და 4880±230, ე.წ. ძვ. წ. 
2867±230, წწ.; К. Х, Кушнарева, А. Л. Якобсон, Основные проблемы и итоги работ азербайджанской 
экспедиции, КСИА, 108, 1966, გვ. 8. 



მცირე კავკასიასა და აგრეთვე ანატოლიის გეოგრაფიულ მხარეს უნდა ეკუთვნოდეს. 
გვხვდება როგორც მტკვარ-არაქსის კულტურაში, ასევე ირანის ჩრდილო-დასავლეთ 
რაიონში (გეოითეფე), ნახჭევნის მხარესა (ქიულთეფე, მინგეჩაური) და შიდა 
ქართლში (ქვაცხელები, გუდაბერტყა, ხიზანაანთგორა). ასევე ფართოდ არის 
გავრცელებული ქერი (შენგავითი, ქიულთეფე, ქვაცხელები) და ქვრიმა (ქვაცხელები, 
გუდაბერტყა, ახალციხის ამირანის გორა), რომელთაგან უკანასკნელი 
განსაკუთრებით მაღალი კალორიით ხასიათდება. 
 ქვაცხელების ზედა კულტურულ ფენაში ნაპოვნია ირმის რქის სახვნელი 
იარაღი ამ ტიპის იარაღის გამოყენება შესაძლებელი იქნებოდა გამწევი ძალის 
საშუალებით, მაგრამ ამით მიწის მოხვნა კი არ ხდებოდა, არამედ მისი ზედაპირის 
“გაწერა”. ასე დამუშავებული ნაკვეთი ბუნებრივად ირწყვებოდა და რამდენიმე 
სეზონის განმავლობაში იძლეოდა მოსავალს, შემდეგ იგი იფიტებოდა და 
საჭიროებდა ხანგრძლივ შესვენებას. დროთა განმავლობაში ტყის ხარჯზე ახოებად 
აღების შემწეობით ახალი სათესი ნაკვეთის მომზადება იყო საჭირო. ეს კი 
მოითხოვდა მიწის დიდი მასივების თანდათანობით ათვისებას, რასაც მოსდევდა 
(გვიანდელ ხანაში სპილენძის მეტივური) ცულებით ტყის ინტენსიური განადგურება 
და კლიმატის თანდათანობით გამოშრობა. ასეთ გეოკლიმატურ პირობებში 
მემინდვრეობის განვითარებისათვის აუცილებელი იყო გვალვის საწინააღმდეგო 
ღონისძიების ჩატარება. ქვაცხელების ქვედა ნახანძრევ ფენაში აღმოჩენილია რბილი 
ხორბლისა და მრავალმწკრივი ქერის შერეული მარცვლები. ასეთივე შერეული 
მარცვლებია მოპოვებული აგრეთვე გუდაბერტყასა და შენგავითის ნამოსახლარებზე. 
მარცვლეულის შერევა იმიტომ ხდება, რომ ქერის ნაადრევი ზრდის შედეგად მის 
ჩრდილში მოქცეული ხორბალი უფრო ადვილად იტანს გვალვას, რის გამოც მათი 
შერეულად თესვა გვალვის საწინააღმდეგოდ მიმართულ საკმაო ეფექტურ ხერხს 
წარმოადგენდა. მტკვარ-არაქსის ადრეული ბრინჯაოს კულტურაში მემინდვრეობა 
ძირითადად დიდი სათესი ფართობების ინტენსიური გამოყენების შედეგად 
ვითარდებოდა და მეტ პროდუქტს იძლეოდა. ამის დამადასტურებელია მრავალი 
არქეოლოგიური ფაქტი. საყურადღებოა, რომ აღნიშნულ ხანაში, კაჟის დაკბილული 
ნამგლის პირებთან ერთად, სამკელად უკვე ლითონის ნამგალიც გამოიყენება. ამ 
დროს სამიწათმოქმედო იარაღებში ბრინჯაოს ნამგლის გამოყენება დიდ 
მოსავლიანობაზე მიგვითითებს, რადგან ხის ბუდეში ჩასმული ასეთი იარაღი, კაჟის 
ნამგლის პირებთან შედარებით, ბევრად უფრო ქმედითი და ადვილად მოსახმარი 
უნდა ყოფილიყო. ლითონის ნამგლის გამოყენება დიდი ძნის მოჭრის 
აუცილებლობითაც იყო გამოწვეული. 
 მიწათმოქმედების პროცესში პირველად გამოყენებული ლითონის იარაღის 
(მეტივური ცული, ნამგალი) ეფექტურობამ ხელი შეუწყო ამ დარგის განვითარებას, 
ამიტომაც ეს იარაღი იმ დროშივე სარიტუალო-საკულტო მნიშვნელობას იძენს. 
ალბათ ამით უნდა აიხსნას, რომ საკინძების სახით წარმოდგენილ სხვა ავგაროზებს 
შორის უკვე ვხვდებით ძვლის პატარა ნაკეთობას, რომელსაც ნამგლის მოყვანილობა 
აქვს (ქვაცხელების ქვედა ჰორიზონტი). 
 უხვი მოსავლიანობის დამადასტურებელია ამ დროში სარჩოს გადასატანი 
ბორბლიანი ტრანსპორტის არსებობაც. ბორბლიანი ტრანსპორტი ასახულია აგრეთვე 
საჩხერის ყორღანებში მრავლად ნაპოვნი განსაკუთრებული ტიპის სპილენძის 
საკინძებზე. ერთ-ერთის თავზე რთული ჩამოსხმით გამოყვანილია ხარის რქები და 
ღერძზე ჩამოცმული ორი ბორბალი. ბორბლის უძველესი სახეობა გამოყვანილია 



აგრეთვე თიხის მოდელებზე, რომლებიც მტკვარ-არაქსის ადრეული ბრინჯაოს 
კულტურაში განსაკუთრებული სიმრავლით ჩნდება. 
 აღნიშნულ ხანაში მარცვლეულის დასამუშავებელ იარაღებად ძირითადად 
ისევ ქვის სანაყები, ხელსაფქვავები და სხვა ხელსაწყოები გამოიყენებოდა. 
ხელსაფქვავების სიმრავლე ამ დროის ნასახლარებზე იმაზე მიგვითითებს, რომ 
პურეულობა მეტწილად იფქვებოდა. პურის გამოცხობა, უთუოდ კერებზე, კეცებზე ან 
კიდევ სპეციალურ ღუმელებში ხდებოდა, რომლებიც საცხოვრებელ სახლებშია 
(ამირანის გორა, ქიულთეფე) აღმოჩენილი. 
 მტკვარ-არაქსის კულტურის ადეული ხანისათვის დადასტურებულია 
მიწათმოქმედებისა და მესაქონლეობის შერწყმა თუ ურთიერთდაკავშირება. ირკვევა, 
რომ იგი შეპირობებული უნდა ყოფილიყო ადამიანებისა და მოშინაურებული 
(წვრილფეხა, მსხვილფეხა) ცხოველების გამოკვებისათვის უფრო უკეთესი, 
ხელსაყრელი საშუალებების მიგნებით. ეს ვითარება ემყარება ერთდროულად ძველი 
მიტოვებული სათესების საძოვრებად გამოყენებასა და დასახლებისაგან მეტ-
ნაკლებად მოშორებული ახალი სათესი ფართობების ათვისებას102. სამოსახლოების 
მიხედვით სწორედ ასეთი სურათია აღმოჩენილი ზეგნებსა და მთისძირა ზონაში; აქ 
კულტურული ფენები ადრეულ დასახლებასთან შედარებით ნაკლებად მძლავრია და 
ერთი და იგივე ადგილზე ხანგრძლივი ცხოვრების ძველებურ ვითარებას არ 
გამოხატავს, მაგრამ ეს არ ითქმის ისეთი გაშლილი და მოვაკებული ტერიტორიის 
მიმართ, სადაც მოსახლეობის მზარდი მოთხოვნილების პირობებში შესაძლებელი 
ხდებოდა დიდი ფართობის ხშირი ცვლა ან ერთი და იგივე სათეს-საძოვრების 
ხანგრძლივად გამოყენება. ასეთია მაგალითად, გეოითეფეს, ქიულთეფეს, 
თეთრიწყაროს, ახალციხის ამირანის გორას, გუდაბერტყასა და ქარაზის 
სამოსახლოები, რომლებიც, მიუხედავად განსხვავებული ტოპოგრაფიისა, სხვა 
მრავალი, შედარებით პატარა სამოსახლოსაგან თავისი სიდიდით გამოირჩევა. ისინი 
უმეტესად მთისა და ბარის დამაკავშირებელ ტერიტორიაზე მთისძირა ზონაში და 
ადვილად დასაცავ შემაღლებებზე მდებარეობენ. 
 მტკვარ-არაქსის ადრეული ბრინჯაოს კულტურის ერთ-ერთ დამახასიათებელ 
თიხის ნაწარმს წარმოადგენს განსაკუთრებით დიდი მოცულობის მქონე პირფართო 
დერგები, რომლებიც თითქმის ყველა სამოსახლოზე ჩნდება. მრავლადაა 
წარმოდგენილი თიხის სხვადასხვა ტიპის სარქველებიც. მარცვლეულის შესანახი 
ასეთი სარქვლიანი დერგების სიმრავლე და სახლების მახლობლად მათი აღმოჩენა 
უთუოდ იმაზე მიგვითითებს, რომ სარჩო–მარაგის დამზადება იმ დროში ცალკეული 
ოჯახების მიერ ხდებოდა, მაგრამ არის ზოგიერთი ისეთი ფაქტი, რომელიც 
ააშკარავებს იმ პერიოდში საერთო–საგვარეულო დოვლათის შენახვას სოფლის ერთ 
განსაზღვრულ–ცენტრალურ ნაწილში (გუდაბერტყა, ბაბა–დერვიში) ან სოფლისაგან 
განცალკევებულ სარიტუალო–საწესო ადგილსამყოფელზე, სადაც მსხვერპლ–
შეწირვები ხდებოდა (ახალციხის ამირანის გორა). პირველ შემთხვევაში სოფლის 
ერთიანი მარაგი შენახული ყოფილა ხაროებში, ხოლო მეორე შემთხვევაში - 
სენაკებში, სადაც შეწირულობის სახით მიტანილ მდიდრულად “შემკულ” თიხის 
დიდ დერგებში დოვლათის შენახვა–განაწილებასაც მთლიანად საგვარეულოსათვის 
ახდენდნენ. 
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 განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გეოითეფეს სამოსახლოზე აღმოჩენილი 
თიხის  სარქველებზე ცილინდრული საბეჭდავით დატანილი ანაბეჭდები. ჩანს, რომ 
“დაბეჭდილი” სარქველის ქვეშ მოთავსებული დოვლათი ტაბუდ იყო 
გამოცხადებული. 
 ამ პერიოდში მეურნეობის მეორე წამყვანი დარგია მესაქონლეობა. მისი 
განვითარების შესახებ მეტად მცირედი არქეოლოგიური მასალა მოიპოვება. აქ ჩვენ 
ხელთ არის საკუთრივ მოშინაურებული ცხოველის ძვლები, ცხოველის ქანდაკებანი 
და ნაკეთობათა ის ჯგუფი, რომლებიც მეცხოველეობასთან დაკავშირებულ 
სხვადასხვა დარგის საწარმოო პროცესებს ასახავს. 
 მესაქონლეობა იმ პერიოდში მიწათმოქმედების გვერდით ვითარდებოდა და 
მასთან კავშირში იმყოფებოდა. მსხვილფეხა რქოსანი საქონელი არ ცილდებოდა 
სოფლის სათემო ტერიტორიას, საძოვრებსა და ტყეს, რომელიც ზამთარ–ზაფხულ 
მისი თავშესაფარიც იქნებოდა. ზოგიერთი ნამოსახლარის გადაუხურავი ნაგებობა 
ალბათ მსხვილფეხა საქონლის სადგომად გამოიყენებოდა. ამგვარი დანიშნულება 
უნდა ჰქონოდა თეთრიწყაროსა და ახალციხის ამირანის გორას ზოგიერთ 
შემოზღუდულ ნაწილსაც. აღსანიშნავია, რომ ამირანის გორას მეორე უბანზე ასეთი 
დიდი შემოზღუდული ადგილი დასახლების ცენტრში მდებარეობს. 
 მესაქონლეობის განვითარების აღნიშნულ ეტაპზე მტკვარ–არაქსის 
კულტურაში თითქმის ყველგან მეტი ხვედრითი წონა მაინც წვრილფეხა რქოსან 
საქონელზე მოდის. კიკეთის სამაროვანზე ძვლების 96% წვრილფეხა საქონლისაა. 
მაგრამ სამარხების მიხედვით ასეთი დასკვნის გამოტანა უმართებულო იქნება, 
ვინაიდან მსხვილფეხა საქონლის მსხვერპლად მიტანა მხოლოდ გამონაკლისს 
შეადგენდა და მამაკაცთა დაკრძალვისას თუ სრულდებოდა (ახალციხის სამაროვანზე 
ეს წესი კარგად დგინდება). მაგრამ, მეორე მხრივ, ნასახლარზე მსხვილფეხა რქოსანი 
საქონლის ძვლების ხვედრითი წონის სიდიდე შესაძლოა იმითაც იყოს გამოწვეული, 
რომ წვრილფეხა საქონელი სოფლისაგან მოშორებულ ადგილზე ხანგრძლივად 
იმყოფებოდა და მისი დაკვლა ძირითადად სხვადასხვა რიტუალთან თუ იყო 
დაკავშირებული. მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის ძვლების 80% მოიპოვება, 
მაგალითად, ქულბაქევის ნასახლარზე, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ აქ 
წვრილფეხა რქოსანი საქონელი ამ დროისათვის ნაკლებად იყო მოშენებული.  
 საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მამაკაცის დაწინაურების გამომხატველია 
უადრესი ინდივიდუალური ყორღანული სამარხებიც, სადაც ინსიგნეას 
მნიშვნელობის საგნებია ჩატანებული (ტყვიავი); საყურადღებოა, რომ აქვე, 
საგვარეულო-კოლექტიურ უძველეს ყორღანებში პირველადი ცენტრალური 
სამარხიც აღმოჩნდა, რაც უთუოდ წინაპრის კულტს უკავშირდება. პირველი 
ყორღანების გამოჩენა სამოსახლოებისაგან განცალკევებით ადრეული ბრინჯაოს 
კულტურაში უნდა ასახავდეს სეზონური მესაქონლეობის არსებობას როგორც 
ზეგნებზე და მთის ძირა ზოლში, ისე ბარშიაც.  
 ადრეული ბრინჯაოს პერიოდში უფრო ინტენსიურადაა დასახლებული 
ზეგნები (ჯავახეთი, თრიალეთი სევანის მიდამოები) და მთისძირა ზოლი, რომელიც 
უშუალოდ ბარის გაშლილ სანახებს (შიდა ქართლის მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა 
ნაპირი, ლიახვის ხეობის შუა წელი, ფოცხოვის მარცხენა ნაპირი და სხვ.) ეკვრის. ჩანს, 
რომ სწორედ აღნიშნული ხანიდან უნდა ვივარაუდოთ მიწათმოქმედებისა და 
მესაქონლეობის დარგების შერწყმა. ამ დროიდან უნდა ხდებოდეს ისეთი სათესი 
ფართობების საძოვრებად გამოყნება, სადაც შესაძლებელია მოსავლის ადრე ან 
დაგვიანებით (აგვისტოში ) აღება. საქართველოსა და, საერთოდ, ამიერკავკასიის 



უძველეს სამოსახლოებზე აღმოჩენილი ცხვრის ქანდაკებები უნდა უკავშირდებოდეს 
დაგრეხილრქიან სხვა სპირალისებულ გამოსახულებებს; სომხეთში აღმოჩენილი 
ვერძისა თუ ცხვრის რქებდაგრეხილი ორი თავის შემცველი თიხის ზესადგარი, 
ბრინჯაოს ე.წ. ვოლუტებიანი საკინძები და ერთნახევრიანი ხვიები, რომლებიც 
თავისი მოყვანილობით ქარაზის უძველეს კერებზე შვერილების სახით გამოყვანილ 
ვერძის რქებდაგრეხილ გამოსახულებასაც გვაგონებს, ცხადყოფს, რომ ამ პერიოდში 
უკვე არსებობს არა მარტო ხარის, არამედ წვრილფეხა საქონლის კულტიც. 
 ერთი სიტყვით, ამიერკავკასიაში წარმოდგენილი კულტურა მთლიანად 
“ეგუება” იმდროინდელ გეოგრაფიულ გარემოს, ე. ი. ვითარდება “გუთნური” 
მიწათმოქმედება, სეზონური მესაქონლეობა, (საძოვრების ათვისება) და, წარმოებს 
ტყეების ინტენსიური გაკაფვა. ცხოვრების ამ ახალ პირობებში გვაროვნული 
საზოგადოება სულ უფრო და უფრო მეტ ემპირიულ ცოდნას იძენს და ახლებურად 
იყენებს იმ გამოცდილებას, რომელიც მამაკაცის მრავალსაუკუნოვან პრაქტიკულ 
საქმიანობას მოჰყვა. 
 მამაკაცის საქმიანობაზე დამყარებული გვაროვნული საზოგადოება სათანადო 
რესურსების არსებობის პირობებში მიწათმოქმედ–მესაქონლე ტომების შემდგომი 
განვითარებით ხასიათდება. თუ ადრე მამაკაცის მიერ შემუშავებული საწარმოო 
ჩვევები ძირითადად ქვის იარაღების დამზადებაში გამოიხატებოდა, ბრინჯაოს ხანის 
საწყის ეტაპზე საფუძველი ეყრება მეტალურგიას – სპილენძისა და ბრინჯაოს 
იარაღების სერიულ დამზადებას და ამ საქმიანობაში მელითონე ტომების 
დასპეციალებასა და დაწინაურებას. 
 ადამიანმა ჯერ კიდევ ენეოლითურ ხანაშივე შეძლო პრაქტიკაში ზოგიერთი 
ისეთი ცოდნის გამოყენება, რაც აუცილებელი იყო “შეგნებული” მეტალურგიის 
ჩასახვისათვის. ამ დროისათვის ადამიანმა უკვე იცოდა, რომ შესაძლებელია 
სპილენძის ჭედვა, რომ ამ ლითონის ძლიერი გახურებისას მცირდება და შემდეგ 
სრულიად ისპობა მისი ჭედვითი უნარიანობა; ბოლოს შესაძლებელი გახდა 
სპილენძის გალღობა და ყალიბში ჩამოსხმა, მაგრამ ამას მაინც აკლდა ის ძირითადი 
რამ, რაც მეტალურგიულ წარმოებას უყრის საფუძველს. საამისოდ მეტალურგებს 
დაჟანგული მადნიდან ნახშირთან გამოწვის საშუალებით უნდა მიეღოთ საჭირო 
მარაგის მაღალი მექანიკური და ფიზიკური თვისებების მქონე ისეთი გამომდნარი 
ლითონი ან ხელოვნური შენადნობი, რომელიც მათ მრავალგვარი (დიდი ზომის 
იარაღი ან რთულადსხმული სამკაული) ნივთების სერიულ დამზადებას 
შეაძლებინებდა. 
 როგორც ირკვევა, ის ტომები, რომლებიც მტკვარ–არაქსის კულტურის 
გავრცელების ტერიტორიაზე სახლობდნენ, ადგილობრივად განვითარებული 
მეტალურგიის ფუძემდებლები უნდა ყოფილიყვნენ. ამის დამადასტურებელია ძვ. წ. 
III ათასწლეულის უადრესი ნაწარმი, ამ ნივთების ნაირსახეობა და მათი სიმრავლე, 
რაც მეტალურგიული წარმოების საკმაო განვითარებას გვანიშნებს. აქ იგულისხმება 
მტკვარ–არაქსის კულტურაში წარმოდგენილი სამეურნეო–საყოფაცხოვრებო თუ 
საბრძოლო იარაღები, ხელსაწყოები, თავსამკაული.  
 ამ მრავალრიცხოვანი ნივთების მწარმოებელი, ეტყობა, კარგად ფლობდა 
სხვადასხვა მადნის გამოყენების ხერხებს. კარგად იცნობდა დახშულ ღუმელში 
აღმდგენელი აირის შექმნის პირობებს და ხისაგან ნახშირის გამოწვის საშუალებებს. 
ლითონის ნივთთა შემცველი  კომპლექსების სპეციალური შესწავლა ადასტურებს, 
რომ სასურველი ნივთის მისაღებად ხდებოდა “სპილენძის” ცხელ მდგომარეობაში 
ჭედვა. საამისოდ სათანადო ყალიბებში ასხამდნენ საჭირო ზომისა და მოყვანილობის 



ნივთებს; მიარჩილავდნენ სხვადასხვა ნაწილს (სპირალურთავიანი საკინძი); 
სპილენძის ნივთებზე გამოსახულებას დაატვიფრავდნენ (დიადემა) და სხვ. 
ყოველივე ზემოაღნიშნული გვაგულისხმებინებს, რომ სპილენძის მადნებით მდიდარ 
ქვეყანაში, სადაც აღმოჩენილია ასეთი მაღალხარისხოვანი ლითონის ნაწარმი, 
მეტალურგებს უკვე კარგად სცოდნიათ ზედაპირულად მდებარე, ადვილად 
გამოსაცნობი უგოგირდო, ბუნებრივად დაჟანგული მადნების არა მარტო საკმაო 
რაოდენობით მოპოვება და გამდიდრება არამედ ნახშირის საშუალებით კერაში ან 
საბერველის გამოყენებით ღუმელში გამოდნობით მიღებული ლითონის გალღობაც 
და ჩამოსხმაც. 
 როგორც ცნობილია, სპილენძის საბადოების დამუშავების იმდროინდელი 
ნაკვალევი მტკვარ–არაქსის კულტურის გავრცელების ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არ 
ყოფილა. მაგრამ  გამორიცხული არ არის, რომ კავკასიასა და მის მეზობელ ქვეყნებში 
სამთო საქმე ადრევე იყო განვითარებული. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ 
ძველთაძველი ადგილობრივი ტრადიციები ამავე ადგილებში ობსიდიანის 
მოპოვებას და მის გაცვლა–ვაჭრობაზე იყო დამყარებული. 
 როგორც ჩანს, მეტალურგიის გაჩენის პირველ ეტაპზე “სპილენძის” ნივთების 
დამზადება ძირითადად მაინც იმავე მიკრორაიონებში არსებული სხვადასხვა 
ლითონის შემცველი მადნების გამოყენებით ხდებოდა. ეს დადასტურდა ნახჭევნის 
ქიულთეფეზე აღმოჩენილი მასალების შესწავლით. გაირკვა, რომ ძვ. წ. III 
ათასწლეულის დასაწყისშივე  ქიულთეფეს მეტალურგები 50კმ–ით დაშორებულ 
კაფანისა და ჯულფის იმ საბადოებს იყენებდნენ, რომლებიც მათ სპილენძისა და 
დარიშხნის მადნებს აწვდიდა.  
 ისიც მტკიცდება, რომ ლითონის ნივთების წარმოება (ყალიბებში ჩამოსხმა) იმ 
რაიონშიც ხდებოდა, სადაც სპილენძის და დარიშხნის მადნები სრულიად არ 
მოიპოვება. ასეთია მაგალითად, ამირანის გორა, შენგავითი და ზოგი სხვა 
სამოსახლო, სადაც აღმოჩენილია სხვადასხვა ნივთის დასამზადებელი ყალიბები. 
აქედან ჩანს, რომ ამ მხარეში  უკვე სხვა რაიონიდან მოტანილ მადანს ან გამომდნარი 
ლითონის გამოყენებას ჰქონდა ადგილი; ეს კი იმაზე მიგვითითებს, რომ აღნიშნულ 
ხანაში სამთამადნო და მელითონეთა დარგები ცალ–ცალკე არსებობდა.  
 მტკვარ–არაქსის მეტალურგიის შესწავლის დღევანდელ ეტაპზე იკვლევა, რომ 
მართლაც ძვ. წ. III ათასწლეულის პირველ ნახევარში პატარ–პატარა საწარმოო კერები 
ამიერკავკასიაში დიდ-პატარა სამოსახლოზე უნდა არსებულიყო. ამის 
დამადასტურებელია მეტალურგიულ ნაწარმთა სხვადასხვა არა დანიშნულებითა და 
ფორმით, არამედ ზომებით, ლითონის შემადგენლობისა და დამზადების 
ტექნოლოგიით. ახლა ცხადია, რომ ურთიერთმსგავსი უადრესი ცულები ამ 
კულტურის სხვადასხვა მხარეში არსებული საწარმო კერების პროდუქციას უნდა 
წარმოადგენდეს.  
 ხელოსნობასთან დაკავშირებულ ნივთებს შორის აღსანიშნავია ცეცხლგამძლე 
თიხისაგან დამზადებული საბერველი და ყურიანი კათხები თუ ციცხვები, 
რომლებშიც ზოგჯერ სხმული ლითონის ნარჩენებიცაა დაცული. ასეთია შიდა 
ქართლისა და სომხეთის სამოსახლოებზე (ხიზანაანთგორა, გარნი) აღმოჩენილი 
თიხის კათხები; ხიზანაანთგორას სამოსახლოზე და ნახჭევნის ქიულთეფეზე 
ნაპოვნია მადნისა თუ ლითონის გამოდნობა-გალღობისათვის გამოსადეგი 
ცეცხლგამძლე თიხისაგან ნაძერწი სხვადასხვა ზომის  ტიგელებიც. მეტალურგიული 
წარმოებისათვის აუცილებელი ლითონის მარაგის არსებობას ადასტურებს ისიც, რომ 



შიდა ქართლში (გუდაბერტყა) და არარატის დაბლობზე (მალაქლუ) პატარა ზომის 
მზამზარეული შენადნობის თითბრის ზოდები (ნამზადები) იქნა ნაპოვნი. 
 ამ დროის ჩამოსასხმელი ყალიბები მტკვარ-არაქსის კულტურის გავრცელების  
შედარებით მცირე ტერიტორიაზე (საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი) ჩნდება. 
მათ შორისაა ცულის ჩამოსასხმელი ყალიბები, რომელთაგან სამი დამზადებულია 
ცეცხლგამძლე თიხისაგან, ხოლო ერთი გამოკვეთილია ქვისაგან.  
 ამიერკავკასიაში აღმოჩენილი ცულის ჩამოსასხმელი ყალიბები 
გათვალისწინებულია ისეთი ნაწარმის დასამზადებლად, რომელიც სამხრეთ 
მესოპოტამიაში ცნობილი ცულების ყველაზე არქაულ ტიპებს ემსგავსება. 
საგულისხმოა, რომ ერთი მათგანი ბრტყელი არქაული ცულის ჩამოსასხმელი ღია 
ფორმის თიხის ყალიბია, რომელიც ქვაცხელების C1 ფენის ერთ–ერთი საცხოვრებელი 
ოთახის შემაღლებაზე “შესაწირავ” ნივთებს შორის აღმოჩნდა. ამავე დროისაა თიხის 
ტარგასაყრელი (მეტ–ნაკლებად სწორპირიანი) ცულების ყალიბები, რომლებიც 
ნაპოვნია ნახჭევნის ქიულთეფეს (აზერბაიჯანი) უძველეს ჰორიზონტში და გარნის 
სამოსახლოს (სომხეთი) ქვედა კულტურული ფენის მრგვალ შენობაში. 
 მტკვარ-არაქსის კულტურაში ამ ტიპის ცულების ჩამოსასხმელი ყალიბების 
აღმოჩენა უდაოდ ხდის იმ ფაქტს, რომ ამიერკავკასიაში ჯერჯერობით მცირე 
რაოდენობით მოპოვებული ამ ტიპის ცულები ადგილობრივ პროდუქციას უნდა 
წარმოადგენდეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს ცულები მაიკოპის კულტურაში 
სამხრეთიდან მრავლად შეტანილ ანალოგიურ ცულებზე უფრო ადრინდელი უნდა 
იყოს. ყველა ამ ტიპის ცული, რომლებიც ამიერკავკასიაში აღმოჩენილ ყალიბებში იყო 
ჩამოსხმული, საკმაოდ ფართოდ ყოფილა გავრცელებული, რადგან მათი პოვნის 
ადგილები დიდი მანძილითაა დაცილებული (დიღომი, ზემო ავჭალა, მეჯვრისხევი, 
სვანეთი და სხვ.) არა მარტო ერთიმეორისაგან, არამედ იმ პუნქტებისგანაც, სადაც 
უკვე აღმოჩენილია ამ ცულის დასამზადებული ყალიბებიც. 
 ყალიბებში ჩამოსხმით მიღებულ ერთ–ერთ უადრეს ნაწარმს წარმოადგენს 
პატარა ზოდები, რომლებსაც უკვე სტანდარტული ზომა და ფორმა აქვს. ასეთი 
პატარა ორწახნაგოვანი ზოდები აღმოჩენილია მალაქლუსა და გუდაბერტყას (შიდა 
ქართლი) სამოსახლოებზე. ამ ზოდების ცხელი წესით მოჭედვით შეიძლებოდა 
სხვადასხვაგვარი პატარა ნივთების დამზადება, მაგრამ გამორიცხული არ არის, რომ 
ზოდებად შენახული ლითონის ხელახალი შელღობით შეეძლოთ დაემზადებინათ 
დიდი და პატარა სატევრები თუ დანები, ნამგლები, გრძელღეროიანი საკინძები ან 
სხვა ნივთები. ყველა ამ კატეგორიის ნივთს ყალიბებში ჩამოსხმის შემდეგ 
ესაჭიროებოდა ცხელ მდგომარეობაში დამუშავება–გამოჭედვა, სამანჭვლე 
ნახვრეტების გაკეთება (სატევრები, ნამგლები, საკინძები) სხვ. ამიტომაც არის, რომ ეს 
ზოდები ხელოვნური შენადნობისათვის დამახასიათებელი ლითონის 
შემადგენლობით გამოირჩევა.  
 მტკვარ–არაქსის კულტურაშივეა წარმოდგენილი ყალიბის დაკარგვის წესით 
ანუ ცვილის მოდელით ჩამოსხმული პატარა ნივთები, რომლებსაც დამატებითი 
დამუშავება აღარ ესაჭიროება. ასე უნდა იყოს დამზადებული სხვადასხვა მძივი, 
ერთნახევრიანი ხვიები, რომბული, მთვარისებური და თოხისებური საკიდები, 
რომელთა ყუნწებიც ჩამოსხმის შემდეგ უთუოდ ცხელ მდგომარეობაშია 
გახვრეტილი.  
 დარიშხნიანი სპილენძის გალღობა 750 გრადუსამდე ხერხდება და კარგი 
ჩამოსასხმელი თვისებებით კალიან ბრინჯაოსაც არ ჩამოუვარდება. როგორც ირკვევა, 
მიუხედავად დარიშხნის ადვილი აორთქლებისა მეტალურგიაში იგი ფართოდ 



გამოიყენებოდა. არ არის გამორიცხული, რომ სპილენძში დარიშხნის მეტი 
რაოდენობით შეყვანა მხოლოდ ტექნოლოგიური თვისებების შეცვლის 
აუცილებლობით არ იყო შეპირობებული. ირკვევა, რომ სპილენძში 10–22%-მდე 
დარიშხნის შეტანა ცვლიდა თვით ამ შენადნობის შეფერილობასაც და მას სასიამოვნო 
თეთრ ბზინვარებას აძლევდა. 
 ძველი მეტალურგიის შესწავლის საფუძველზე დასტურდება, რომ მტკვარ–
არაქსის კულტურაში წარმოდგენილია მადნისეული სპილენძი, რომლის 
შემადგენლობაშიც დარიშხანთან ერთად სხვა ბუნებრივი მინარევებიც შედის. ასეთ 
მადნისეულ სპილენძში დარიშხანი 2%-ს არ აღემატება. მეტალურგიის განვითარების 
გარკვეულ საფეხურზე თავს იჩენს სპეციალური ფორმისა და დანიშნულების 
ნივთები, რომელთა დამზადებას უკვე ახალი ტექნიკური თვისებების მქონე მასალა 
და შრომის თავისებური ჩვევებიც ესაჭიროება. 
 “მტკვარ-არაქსის” კულტურაში დარიშხნიანი სპილენძის სხვადასხვაგვარი 
ფიზიკურ–ტექნოლოგიური თავისებურებანი შეიმჩნევა. ირკვევა, რომ შედარებით 
დიდი ზომის საბრძოლო–სამეურნეო დანიშნულების ხელსაწყო–იარაღებში 
(სატევარი, შუბისპირი, ცული, ნამგალი და სხვ.), რომელთა ჩამოსხმის შემდეგ 
საჭირო იყო ცხელ მდგომარეობაში ჭედვით დამუშავება, დარიშხანი მხოლოდ 1%-
დან 7%-მდეა.  
 ჩამოსხმით დამზადებული მძივები და საკიდრები, რომლებსაც მხოლოდ 
მოთეთრო ფერი აქვს, დარიშხნის მაღალი პროცენტულობით გამოირჩევა. სპილენძში 
დიდი რაოდენობის დარიშხნის შეყვანა ზოგიერთი მკვლევარის აზრით, სპილენძისა 
და დარიშხნის მადნების ერთმანეთთან შერევით და მათი ერთად გამოდნობით უნდა 
მომხდარიყო.  
 მტკვარ–არაქსის კულტურაში მეტალურგიის განვითარების მაღალ დონეს 
ვერცხლისა და ტყვიისაგან  დამზადებული სამკაულის აღმოჩენაც ადასტურებს. 
მაგალითად, ქიულთეფეს, ამირანის გორასა და შენგავითზე აღმოჩენილია 
ვერცხლისა და ტყვიისაგან ნაკეთები ხვიები, რგოლები და “კვერთხის თავი”. ორივე 
ეს ლითონი ამიერკავკასიაში ძირითადად მათი შემცველი მადნების გამოდნობით 
მიიღებოდა, ამიტომაც ამ ნივთების მოჭარბება მტკვარ–არაქსის კულტურაში 
განსაკუთრებით საყურადღებო მოვლენაა103. 
 აგვარად, მოკლედ მიმოხილული მასალა გვიდასტურებს, რომ მტკვარ–არაქსის 
კულტურაში წარმოდგენილია უკვე ნამდვილი მეტალურგიისათვის 
დამახასიათებელი ადგილობრივად წარმოებული პროდუქცია.  
 ყველა ზემოხსენებული თავისებურება, რომელიც მტკვარ-არაქსის 
მეტალურგიას ახასიათებს, ცხადია, აქ ერთბაშად თავს ვერ იჩენს. მეტალურგიის 
განვითარების საწყის ეტაპზე ეს თავისებურებანი უთუოდ თანდათანობით 
გამოვლინდებოდა. ამის ერთ-ერთი მანიშნებელია მტკვარ-არაქსის კულტურისათვის 
დამახასიათებელი სხვადასხვაგვარი ქიმიურ-ტექნოლოგიური მონაცემებიც 
რომლებიც ჯერჯერობით მხოლოდ ცალკეულ ძეგლზეა დადასტურებული. 
 ადრეული ბრინჯაოს ხანაში მელითონეობის განვითარების კვალდაკვალ 
კერამიკულ წარმოებაშიც რამდენიმე სიახლემ იჩინა თავი. 
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 მტკვარ-არაქსის კულტურისათვის დამახასიათებელი კერამიკის მიხედვით 
ირკვევა, რომ ამ დროს ჭურჭლის დამზადებაში უკვე ახალი ტექნოლოგია ჩნდება. 
ამის ერთ-ერთი გამოხატულებაა საჭურჭლე თიხის საგანგებოდ დამზადება.  
 ქვაცხელების სამოსახლოზე აღმოჩენილია საჭურჭლე თიხის დასამზადებელი 
ძირგამომწვარი ორმო104; იგი შეიცავდა განლექილი თიხის 4 ფენას; ამათგან 
მსხვილმარცვლოვანი იყო ფსკერზე მოქცეული ქვედა ფენა, ხოლო სულ ზედა ფენაში 
აღმოჩნდა წვრილმარცვლოვანი გაწმენდილი თიხა, რომელიც ჭურჭლის 
“ამოსავლებად” ჟანგეულით შეფერადებული ხსნარისათვის იქნებოდა 
გამოყენებული. 
  ჭურჭლის უმორგვოდ დამზადების ტრადიციას მტკვარ–არაქსის კულტურაში 
გაბატონებული ადგილი უკავია. ამგვარად გაკეთებული ჭურჭელი ხასიათდება 
შავპრიალა ზედაპირით, ფორმების ერთგვაროვნებით და საყოველთაოდ ვრცელდება 
ამ კულტურის გამოჩენისთანავე. 
 ქსოვილის საშუალებით ჭურჭლის გამოძერწვა სტანდარტული ფორმების 
სერიული გამოშვების ახალ საშუალებას წარმოადგენს. ეს ხერხი უთუოდ ჭილოფის 
ანაბეჭდის მქონე კერამიკის დამზადების ძველ ტრადიციას უკავშირდება. სელის 
ქსოვილის შემცველი თიხის ჭურჭელი (დიდუბე, კიკეთი, ზღუდისგვერდა, აბელია, 
ამირანის გორა და სხვ.) გამოირჩევა კეცის განსაკუთრებული თხელკედლიანიბით, 
კერამიკული ფორმის თავისებური პროპორციებით, შესანიშნავად დამუშავებული 
ზედაპირით. 
 უადრესი ტიპის კერამიკას ახასიათებს მორუხო-წაბლისფერი ზედაპირი; აქვეა 
ღია ყვითელი ან მოშავო ჭურჭელი (რომელიც შემდეგ ხანებში იწყებს მომრავლებას), 
ზოგჯერ თავს იჩენს ჩარხზე დამზადებული თიხის ჭურჭელიც (ნახიდრების ჭალა, 
აბელია).  
 შავპრიალა ჭურჭელი მიიღებოდა უკვე გამომწვარი ჭურჭლის ღუმელში 
საგანგებოდ შებოლვის (ნახშირბადის ნაწილაკების კეცის ფორებში შეყვანის) გზით. 
შავი და რუხი კერამიკის დამზადების ასეთი ტექნოლოგია შეპირობებულია 
საწარმოო ცეცხლის მრავალგზის გამოყენების ცოდნით, რაც მეტალურგიაში 
შემუშავებულ ჩვევებს ემყარება. 
 ლითონის სადნობი სპეციალური ღუმელი, რომელშიც სწორედ საწარმოო 
ცეცხლი ენთო, აღმოჩენილია ახალციხის ამირანის გორას ნასახლარზე, ხოლო ერთ 
პატარა ნაგებობაში შემორჩენილია ქვასანაყის მსგავსი ღუმელი შემოწყობილი 
ქვებით. იგი ზემოდან თაღით უნდა ყოფილიყო დახშული.  
 თვით ღუმელში აღმოჩნდა ფქვილადქცეული ხის ნახშირი, რომელიც ძლიერი 
ტემპერატურის მომცემ საწვავ მასალას თუ შეადგენდა. აქვეა თიხის საბერველის 
ნაწილი, რომლის მსგავსი მეორე ცალი ნაპოვნია გეოითეფეს ნამოსახლარზე. 
აღნიშნული ფაქტები გვიდასტურებენ, რომ მტკვარ-არაქსის კულტურის 
ჩამოყალიბებისთანავე მეჭურჭლეობა და ლითონის წარმოება ურთიერთთან 
დაკავშირებულ საწარმოო ჩვევებს ემყარება. ამ ხანაშივე ახალი საწარმოო საგნების 
დასამზადებლად საჭიროებისამებრ გამოიყენება კიდევ სხვა სახის მასალაც, 
მაგალითად, ცეცხლგამძლე თიხა, რომლისგანაც გამოიძერწება ციცხვები, ტიგელები, 
ყალიბები. იქმნება განსაკუთრებული ფორმისა და სიდიდის კერები და ზესადგრები; 
მათ შორისაა კერპის გამომხატველი ქანდაკებები და მოშინაურებული ცხოველის 
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დიდ–პატარა სკულპტურები, რომელთა ძერწვა და გამოწვა მამაკაცის საქმიანობას  
უნდა მიეწეროს.  
 ყოველივე ეს ადასტურებს, რომ მეჭურჭლეობა დარგობრივად გამოყოფილი 
ხელოსნობა ჯერჯერობით არაა, მაგრამ უფრო მეტად (ვიდრე ადრეულ ხანაში) 
აკმაყოფილებს საგვარეულო საზოგადოების ცხოვრების მზარდ მოთხოვნილებებს.  
 მელითონეობის დაწინაურებამ და ლითონის პროდუქციის მოჭარბებამ 
საფუძველი მოუშალა წინარე ხანაში ფართოდ წარმოებულ ზოგიერთ 
შინასაქმიანობას. ასეთია მაგალითად, ძვლის, რქისა და ქვის იარაღების დამზადება. 
მიუხედავად ამისა, სამოსახლოებზე ძველებურად ხდება შორი მანძილიდან 
ობსიდიანის ზოდების მოტანა და სპეციალურ სახელოსნოში ქვის იარაღების 
დამზადება. ამის მოწმობაა აბელიას, დიდუბის სამოსახლოზე ნაპოვნი ობსიდიანის 
ზოდები. აქვე ჩნდება ქვის სამეურნეო იარაღი (სანაყი ქვები, ხელსაფქვავები და სხვ.), 
რომელიც ლითონის გამოყენების მომდევნო ხანებშიც კი ფართოდ გამოიყენება; 
იგივე ითქმის ობსიდიანის ისრისპირების და ნამგლის დაკბილული პირების შესახებ.  
 საფეიქრო საქმიანობაზე მიგვითითებენ როგორც თიხის ჭურჭლის კედლებში 
შემორჩენილი სელის ქსოვილის ანაბეჭდები, ისე ძვლის, ან იშვიათად ქვის, 
მრავალრიცხოვანი კვირისტავები. საკუთრივ ნაქსოვი ხლართის ხასიათი 
ადასტურებს, რომ ქსოვა პრიმიტიული დაზგის მეშვეობით წარმოებდა.  
 ამრიგად, განხილული მასალები საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე 
საკმაოდ რთულ და დაწინაურებულ ცხოვრებას ასახავენ. მტკვარ–არაქსის 
კულტურის მატარებელი ტომების ნივთიერი ძეგლების თავისებურებათა მიხედვით 
ისიც ირკვევა, რომ ამ კულტურის  განვითარების კვალდაკვალ მჭიდრო კავშირი 
მყარდება წინა აზიასთან; აქაც და იქაც ჩნდება ერთგვაროვანი იარაღი, რომლის 
ტიპობრივი განვითარებაც უკვე მოგვიანო ხანაში მათ ადგილობრივ სახესხვაობებსაც 
იძლევა (საჩხერული კულტურისათვის დამახასიათებელ ბრინჯაოს ცულებს, შუბებს, 
ტანსაცმელთან დაკავშირებულ სხვადასხვაგვარ ნივთებსა და მისთ.)105. 
 მაგრამ, მიუხედავად ასეთი მჭიდრო კავშირისა, იმპორტულ ნივთთა შემოტანა 
წინა აზიიდან სამხრეთ კავკასიაში ახლა ბევრად უფრო ნაკლებია. ამ რიგის ნივთებად 
შეიძლება ჩაითვალოს კავკასიისათვის სრულიად უცხო შედგენილობის მქონე 
ლითონებისაგან დამზადებული და ალბათ გადასაცვლელად განკუთვნილი ე. წ. 
ზოდები იგდირიდან (მასში დიდი რაოდენობითაა თუთია) ანდა კალის შემცველი 
ბრინჯაოს ნივთები შენგავითიდან და ბაბა–დერვიშიდან. 
 არ არის გამორიცხული, რომ ახალციხის ამირანის გორასა და ოზნის 
ადგილობრივ ჭურჭლებზე გამოსახული ზოგიერთი პიქტოგრამული ნიშანიც, 
რომლებიც გარკვეულ ცნებებს გამოხატავს, სამხრეთული ქვეყნებიდან შემოტანილი 
პიქტოგრამული ნიშნების მინაბაძს წარმოადგენს. იმპორტული ნივთების 
ნაკლოვანება ალბათ დაკავშირებულია იმ ახალ ძვრებთან, რომლებიც მტკვარ–
არაქსის კულტურის განვითარებას მოჰყვა. ამ ხანაში სამხრეთ კავკასიაში ტომთა 
შორის არამშვიდობიან ურთიერთობას უკვე სტაბილური ხასიათი აქვს. 
თანდათანობით იშლება და მძაფრდება შედარებით მშვიდობიანი ბინადარი 
ცხოვრება. ამ თვალსაზრისით აღსანიშნავია მტკვარ–არაქსის კულტურისათვის 
დამახასიათებელი დასახლების ტიპების თავისებურებანი. ხშირია შემაღლებული და 
შედარებით “მიუვალი” ადგილის შერჩევა დასახლებისათვის. გარდა ამისა, გვხვდება 
ქვის გალავნით გამაგრებული სამოსახლოებიც (შენგავითი, კიროვაკანი და სხვ.). 
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ზოგან კი ასეთი თავდაცვითი საშუალების ნაცვლად ვხვდებით თხრილებსა და 
აგურ-ალიზიან ზღუდეებს (გუდაბერტყა). სხვა შემთხვევაში პატარ–პატარა 
საგვარეულო სამოსახლოები, რომელთა მკვიდრნი ძველებურად ძირითადად 
ბინადარ მიწათმოქმედებას მისდევდნენ (ქვაცხელები, ხიზანაანთგორა), 
თავდამსხმელებისაგან თავს სათანადოდ ვერ იცავენ. დატაცების მთავარ ობიექტს 
ალბათ ნასახლარის გარეთ არსებული დოვლათი (ნახირი, სახნავ–საძოვარი) 
წარმოადგენდა. 
 ასეთ ვითარებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა ჰქონოდა ბორბლიან 
ტრანსპორტს, რომელიც ხელს შეუწყობდა საცხოვრებლისაგან მოშორებულ ადგილზე 
მეცხვარეობაზე გადასული ტომების გადაყვანას და მათ დროებით დაბანაკებას. ამის 
ერთგვარ გამოხატულებას უნდა წარმოადგენდეს ის გარემოებაც, რომ მტკვარ–
არაქსის კულტურაში დასაბამს პოულობს ე. წ. ყორღანული კულტურაც. ასეთი 
სამარხები (მათ შორის ურმის შემცველი ყორღანებიც) ყოველთვის იმავდროული 
სამოსახლოებისაგან მოშორებით შეინიშნება. ძვ. წ. III ათასწლეულის დასასრულს 
ეკუთვნის მდიდრული ინვენტარის შემცველი დიდრონი ყორღანები, რომლებსაც 
წარჩინებული პირების დასაკრძალავად აგებდნენ. ყოველივე ეს გვაგულისხმევინებს, 
რომ გვაროვნული საზოგადოება თანდათანობით დაშლის გზაზე დგება და 
ქონებრივი უთანასწორობა თავის გამოხატულებას უკვე დაკრძალვის რიტუალშიც 
პოულობს.  
 მტკვარ–არაქსის კულტურის მატარებელი ტომების მიერ შემუშავებული 
საკულტო–სარიტუალო სხვა წეს-ჩვეულებათა მიხედვითაც შესაძლებელია მრავალი 
საყურადღებო საკითხის გაშუქება. 
 ადრეული ბრინჯაოს ხანაში ძველი სამიწათმოქმედო კულტების გართულება 
შეიმჩნევა. ამის გამოხატულებაა სახლის “შინაური” სარიტუალო ჩვეულებათა 
მნიშვნელობის ზრდა. კერასთან და მის უკან შემაღლებაზე მოთავსებული 
შეწირულობანი გვანიშნებენ,რომ სახლი და მისი კერა პატრიარქალური ოჯახის 
კეთილდღეობის სიმბოლოდ იყო წარმოდგენილი. სწორედ აქაა მოთავსებული 
ღვთაებრივი ატრიბუტებით (რქებით ან სხვა ნიშნებით) აღჭურვილი კერპების 
გამოსახულებები, სხვადასხვაგვარი სარიტუალო ზესადგრები. მათ შორის 
აღსანიშნავია კერის განაყოფიერების გამომხატველი მამაკაცის ქანდაკება–ზესადგარი 
ახალციხის ამირანის გორადან. 
 ფალოსით აღჭურვილი ზესადგრები, კერის ფილაზე გამოსახული მფრინავი 
წეროები და სხვ. ასეთი სიმბოლოები მიგვითითებენ, რომ ბუნების აღორძინებას და 
ამასთან  დაკავშირებით წარმოებულ საქმიანობას იმ პერიოდშიაც დიდ 
მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნევდნენ. 
 უფრო მეტია ამ რიგის ნივთიერი ძეგლები სამოსახლოების ტერიტორიაზე ან 
მის გარეთ მდებარე საკულტო ადგილებში; სამეურნეო დანიშნულების ნაგებობებზე, 
რომლებიც, შესაძლოა, საქონლის სადგომებიც უნდა ყოფილიყო, ხშირად ჩნდება 
გადასატანი კერები,  ზესადგრები და სხვა სარიტუალო ნივთები. ახალციხის 
ამირანის გორაზე, ე. წ. გრძელ ნაგებობებში, დადასტურებულია ჩვილ ბავშვთა 
უინვენტარო დაკრძალვა, რაც ალბათ მსხვერპლშეწირივის აქტს გამოხატავს. 
  აღნიშნულთან ერთად დიდმნიშვნელოვანია აგრეთვე ისეთი ახალი და უფრო 
რთული სარიტუალო ჩვეულებანი, რომლებიც უფრო თვალსაჩინოდ გამოხატავენ 
გვაროვნულ საზოგადოებაში მომხდარ ძვრებს. აქ იგულისხმება სამსხვერპლოების 
არსებობა სამოსახლოების გარეთ, სადაც საგვარეულო დოვლათის დაგროვება–
შეწირვა (ახალციხის ამირანის გორა, ბაბა-დერვიში, იანიკთეფე და სხვ.) ხდებოდა. 



 მტკვარ–არაქსის კულტურა ხასიათდება სხვადასხვაგვარი სიმბოლური 
ნიშნებითა და “ორნამენტალური” გამოსახულებით, რომლებიც შინაარსობრივად 
ერთმანეთს უკავშირდება და ხშირად ასტრალური ნიშნების გარემოცვაშიაც ექცევა. 
ასეთი სიუჟეტური კომპოზიციები გვხვდება კერამიკაზე, რომლებზედაც თითქოს 
გადიდებულად ძველ საჭედავებზე მოცემული სახეებია განსახიერებული. აქ 
წარმოდგენილია სპირალები – მზის სიმბოლო, სიცოცხლის ხე ან რქებდაგრეხილი 
ვერძის თავი, წეროები, გველი, ქალის სქემატური გამოსახულებანი და სხვ. ეს სახეები 
მოქცეულია არა მარტო ჭურჭლის ყველაზე გამოსაჩენ ადგილას – მის გამობერილ 
ნაწილზე, ან კიდევ ყელთან, არამედ ყურს ქვემოთ, რაც უფრო მეტად გამოხატავს 
გამოსახულების საგანგებო დანიშნულებას, ე. ი. სარქველებზე გამოხატული ირმების, 
ან საბეჭდავით დატანილი ანაბეჭდის მსგავსად ამ ჭურჭლისა და მასში 
მოთავსებული დოვლათის ხელშეუხებლობას.  
 მეტალურგიის სწრაფმა განვითარებამ მტკვარ–არაქსის კულტურაში კიდევ 
ახალი კატეგორიის სიმბოლოების გამოჩენაც განაპირობა. იწყება კერამიკის 
“შემკობა”. ლითონის სხვადასხვა ნივთის გამოსახულებით ჭურჭლებზე დაძერწილია 
არამარტო ლითონის სატევარი ან კიდევ რქებდაგრეხილი თავით შემკული საკინძი, 
არამედ ახალი მთვარის გამომსახველი საკიდებიც, რომლებსაც საგანგებო მაგიურ 
ძალას ანიჭებდნენ.  
 მესაქონლეობის განვითარებასთან დაკავშირებით იცვლება ძველი 
სიმბოლური შინაარსიც – ვერძის რქებით შემკულია კერის შვერილები, რომლებსაც 
ფალოსის მოყვანილობა აქვს (ქარაზი). ფალოსის კულტი, რამდენადაც ცნობილია, 
ჩვენში სამიწათმოქმედო კულტურისათვის ნაკლებად იყო დამახასიათებელი, 
ამიტომაც იტიფალური ქანდაკებები სხვა შემთხვევაშიაც ძირითადად 
მესაქონლეობის განვითარების საფუძველზე იჩენს თავს.  
 ამ ვითარებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სხვადასხვა სიმბოლოს 
ურთიერშერწყმას. ბეშთაშენის ერთ-ერთ ჭურჭელზე ერთ მწკრივში მოქცეულ 
წეროებს შორის პირველს თავი უკვე სპირალის სახით აქვს გამოსახული. 
მთვარისებური ნიშანი კი ყოველთვის ასოცირებულია ვერძის ან ხარის რქებთან. 
ამრიგად, ჩანს, რომ ნაყოფიერების კულტი მოიცავს არამარტო მზის და მასთან 
დაკავშირებულ სიმბოლოებს, არამედ მთვარესთან დაკავშირებულ იმ ახალ 
მოვლენებს, რომლებიც მესაქონლეობის, მეტალურგიისა და ამდენად უკევე 
საკუთრივ პატრიარქალური საზოგადოების განვითარებას უნდა მოჰყოლოდა. ამ 
სიმბოლოებს შორის ზოგი მათგანი მთავარ ღვთაებებსაც უნდა გამოხატავდეს 
(მთვარე). 
 ამ მონაცემებთან ერთად ანგარიშგასაწევია აგრეთვე “პიქტოგრამული” 
ნიშნების გამოჩენა მტკვარ–არაქსის კულტურაში. მათი არსებობა მხოლოდ სამხრეთ 
კულტურებთან მჭიდრო კავშირითა და ადგილობრივად განვითარებული მაღალი 
კულტურით შეიძლება აიხსნას. სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე მობინადრე 
ტომები თავიანთი კულტურით მჭიდროდ უკავშირდებიან წინა აზიის მომიჯნავე 
რაიონებს, სადაც აღნიშნულ ხანაშიც მტკვარ-არაქსისეული კულტურა 
ვითარდებოდა. აქაც, ისევე როგორც სამხრეთ ქვეყნებში, ახალი ნიშნებით 
წარმოდგენილი ეს კულტურა არსებითად ეპოქალურ ძვრებს გამოხატავს, რის გამოც 
მტკვარ-არაქსისეული კულტურის გავრცელების მთელ ტერიტორიაზე ცალკეული 
ლოკალური რაიონების მკვეთრად გამოყოფა ძნელდება.  
 აღნიშნული კულტურა, რომელიც მესაქონლეობისა და მეტალურგიის 
განვითარების შედეგად თითქმის ყველა რაიონში ერთნაირად აღწევს აღმავლობას, 



ნივთიერი ძეგლების საშუალებით თავიდანვე მკვეთრად აწყდება წინამავალ 
ენეოლითურ საფეხურს.  
 ჩანს, რომ მტკვარ-არაქსის კულტურის განვითარება შეპირობებული იყო იმ 
საფუძვლებით, რომლებიც ძვ. წ. V–IV ათასწლეულებში ამავე ტერიტორიაზე 
თანდათანობით ყალიბდებოდა. მეორე მხრივ, ძვ. წ. III ათასწლეულის მეორე 
ნახევრიდან მტკვარ-არაქსის კულტურის სამოსახლოების მიტოვების ტენდენცია 
შეიმჩნევა. საქართველოსა და საერთოდ,  სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე ჯერ 
კიდევ მეტად მცირეა იმ სამოსახლოების რიცხვი, რომლებზედაც მომდევნო ძვ. წ. II 
ათასწლეულის კულტურული ფენებია დადასტურებული. III ათასწლეულის მეორე 
ნახევარი და II ათასწლეულის პირველი ნახევარი წინა აზიას და აღმოსავლეთ 
ევროპის ფართო ასპარეზზე მთიელი მეჯოგე ტომების კულტურების გამოჩენის 
ხანაა106. ამიერკავკასიაშიც იწყება, მესაქონლეობისა და მეტალურგიის შემდგომი 
განვითარების ბაზაზე, ბარის მოსახლეობის მიერ მთის ინტენსიური ათვისება და, 
მეორე მხრივ, მეჯოგე ტომების ბარში ჩამოსვლა. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
106 გ. მელიქიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 130 – 139.  



თავი მესამე    შუა ბრინჯაოს ხანა საქართველოში 
 
 
 

მესამე ათასწლეულის ბოლოდან საქართველოში იწყება საზოგადოების 
განვითარების ახალი საფეხური, შუა ბრინჯაოს ხანა, რომელიც დაახლოებით II 
ათასწლეულის შუა ხანამდე გაგრძელდა. ამ დროისათვის საქართველოს 
ტერიტორიაზე მოსახლე ტომებში მნიშვნელოვანი  ცვლილებები შეინიშნება როგორც 
საზოგადოებრივ ურთიერთობაში, ისე მეურნეობაში. ვითარდება მეტალურგია, 
ხელოსნობის სხვადასხვა დარგი, შემოდის დაკრძალვის ახალი, თავისებური წესი და 
სხვ. გვაროვნული საზოგადოების დაშლის პროცესი საკმაოდ შორსაა წასული. 
განსაკუთრებით დაწინაურებულან თრიალეთური კულტურის მატარებელი ტომები. 
ეს კულტურა პირველად გამოვლენილი იყო თრიალეთის მაღალმთიან ზოლში და 
თავისი სახელწოდებაც აქედან მიიღო. იგი, როგორც ჩანს, საკმაოდ ფართოდ იყო 
გავრცელებული და მოიცავდა აღმოსავლეთ საქართველოს დიდ ნაწილს მომიჯნავე 
რაიონებით.  
 მტკვარ–არაქსის კულტურის ბოლოსათვის შეიქმნა პირობები, რათა 
საზოგადოება განვითარების უფრო მაღალ საფეხურზე ასულიყო. ყოველივე 
ზემოაღნიშნული ცხადყოფს, რომ ძვ. წ. III ათასწლეულიდან პატრიარქალურ-
გვაროვნული საზოგადოება უკვე ყველა იმ ნიშნით ხასიათდება, რაც ხელს შეუწყობს 
დაწინაურებულ რაიონებში დიდი თუ მცირე ლოკალური კულტურის ცალკე 
გამოყოფას. სწორედ ამ პერიოდიდან იქმნება იმის საფუძველი, რომ გვაროვნული 
საზოგადოების წიაღში უნდა ჩამოყალიბებულიყო ტომთა დიდი კავშირები, 
რომელთა განვითარების შედეგად ეთნიკურად მონათესავე ტომთა ჯგუფებს კიდევ 
უფრო დიდი გაერთიანებების შექმნა შეძლებოდათ. III ათასწლეულის მეორე 
ნახევარში მიწათმოქმედი საზოგადოება გარკვეულ კრიზისს განიცდის. 
თანდათანობით იცვლება მეურნეობის ხასიათი. იზრდება მესაქონლეობის როლი, 
განსაკუთრებით მეცხვარეობისა. უფრო ინტენსიური ათვისება ხდება მთისწინა და 
მთის ზოლისა. ბარში მოსახლეობა თანდათანობით თხელდება. ძველი, მტკვარ–
არაქსის დროინდელი ნასახლარი  ადგილები მიტოვებულია. თრიალეთური 
კულტურის დაწინაურებას ხელი შეუწყო იმ ეთნო-კულტურულმა ურთიერთობამ 
ძველაღმოსავლურ სამყაროსთან, რომელიც კარგად შეინიშნება  III ათასწლეულის 
ბოლოდან მოკიდებული. ადგილობრივი ტრადიციების განვითარებამ და წინა 
აზიასთან მჭიდრო კონტაქტმა საფუძველი შეუქმნეს თრიალეთური კულტურის 
მქონე საზოგადოების წინსვლას. 
 თრიალეთის კულტურა ძირითადად სამარხებიდან მომდინარე მასალების 
საფუძველზეა შესწავლილი. შუა ბრინჯაოს ხანის ნამოსახლარები, სამწუხაროდ, ჯერ 
კიდევ შეუსწავლელია. სადღეისოდ უცნობია, თუ სად და როგორ ცხოვრობდა ის 
საზოგადოება, რომელმაც თრიალეთის კულტურა დაგვიტოვა. ჩვენს ხელთაა 
სამარხები და იქ აღმოჩენილი მასალა, თუმცა ამ მასალების საფუძველზეც კარგად 
ჩანს, რომ გვაროვნულ საზოგადოებას ამ პერიოდში განვითარების საკმაოდ მაღალი 
დონისათვის მიუღწევია.  



 თრიალეთის მაღალმთიან ზოლში, წალკის პლატოზე, შესწავლილი იყო შუა 
ბრინჯაოს ხანის ადრეული პერიოდის რამდენიმე ყორღანული სამარხი1. ერთი 
ჯგუფი ყორღანებისა გამოვლენილია ფარავნის ტბისაკენ გადასასვლელ 
უღელტეხილთან, 2200მ სიმაღლეზე. დიდი ნაწილი ამ ყორღანებისა დაზიანებულია. 
მხოლოდ ერთ ყორღანში ყრილის ქვეშ აღმოჩნდა ხელუხლებელი სამარხი. მასში 
იპოვეს სპილენძის ბრტყელი, მოკლე სატევრისპირი, სპილენძის აბჯრის ნაწილები, 
ობსიდიანის ისრისპირი, ოქროს ფირფიტის სამი ცილინდრული გარსაკრავი, 
მშვილდისა და ჰემატიტის ლახტისთავი. ამ სამახრებში თიხის ჭურჭელი არ 
აღმოჩენილა. 
 მეორე ჯგუფი ყორღანებისა შესწავლილი იყო მდ. ქციისა და მის შენაკდთა 
ხეობებში. ეს ყორღანები წარმოადგენს ქვამიწაყრილიან, საკმაოდ დიდი ზომის 
ორმოებს. ერთ–ერთი ყრილის სიმაღლე უდრის 5მ–ს, დიამეტრი – კი 45მ-ს, სამარხის 
ორმო ზოგჯერ საკმაოდ ღრმაა,  მრგვალია და დაახლოებით 3-4 მ დიამეტრის მქონე. 
მიცვალებულის ძვლები ცუდადაა შენახული. როგორც ჩანს, ფეხებმოკეცილი 
გვერდზე დაუწვენიათ. სამარხეული ინვენტარი ამ ყორღანებში ღარიბულია, აქა–იქაა 
თითო–ოროლა თიხის ჭურჭელი. ლითონის ნივთი სულ ორგანაა ნაპოვნი: ძლიერ 
დაშლილი სპილენძის იარაღის პირი და ოთხწახნაგა სადგისი. ერთ–ერთი ყორღანის 
ყრილში აღმოჩნდა ვერცხლის მასიური ხვია.  
 სოფ. ხადიკთან შესწავლილ ყორღანში რამდენიმე თიხის ჭურჭელი იდო. 
მიცვალებულის ძვლები აქ შედარებით უკეთ იყო შემონახული. ჩანს, მიცვალებული 
მარჯვენა გვერდზე დაუსვენებიათ, ძლიერ მოკუნტული იწვა და თავი 
აღმოსავლეთისაკენ ჰქონდა მიქცეული. ჩონჩხის ძვლებზე წითელი საღებავის (მუმია) 
ნაშთია შერჩენილი246.  

შუა ბრინჯაოს ხანის ადრეული საფეხურის რამდენიმე ყორღანი აღმოჩნდა 
ქვემო ქართლის ვაკეზე, შულავერის მიდამოებში. ეს ყორღანები შედარებით მომცრო 
ზომის ქვამიწაყრილიანი ორმოებია. ფეხებმოკეცილი მიცვალებული გვერდზეა 
დასვენებული. ინვენტარი შედგება რამდენიმე თიხის ჭურჭლისაგან. მხოლოდ ერთ 
შემთხვევაში აღმოჩნდა მოკლე,  ფართოპირიანი და გრძელყუნწიანი სატევარი. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია სამგორში გათხრილი დიდი ყორღანი ”კოხრა 
გორა”. ზემოდან ყორღანს მიწის თხრილი ფარავდა, შიგნით კი - რიყის ქვის 
გუმბათისებური ყრილი. ყორღანის ცენტრულ ნაწილში ნაპოვნი იყო სწორკუთხა 
ფორმის ხის ძელური შენობა. შენობას ორმაგი კედლები ჰქონდა და მათ შორის 
სივრცე ამოვსებული იყო ღორღითა და მიწით. შენობის ერთ–ერთ უკეთ გადარჩენილ 
კუთხეს შემორჩენოდა მუხის მორების ხუთი რიგი, რომლებსაც ბოლოებზე ჭდეები 
ჰქონდა და ერთმანეთზე გადაბმული იყო ნახევარი ხით. შენობის მოტკეპნილ 
იატაკზე თიხის ჭურჭლის ნატეხები, სპილენძის ბრტყელპირიანი სატევარი და 
ცხვრის კოჭები ეყარა. მიცვალებულის ნეშტი არსად ჩანდა. იატაკის ზედაპირის 
აყრის შემდეგ შენობის ერთ ნაწილში აღმოჩნდა ორმო, რომელშიც ჩადგმული იყო 
თიხის ჭურჭელი. ჭურჭელში ფერფლის ნაშთი აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, 
მიცვალებული დაუწვავთ და მისი ფერფლი მოუთავსებიათ თიხის ჭურჭელში, 
რომელიც იატაკის ქვეშ ამოღებულ სამალავ ორმოში ჩაუდგამთ247. 
                                                 

1 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, Тб., 1941, გვ. 101.  
246 ი. გრძელიშვილი, ხადიკის ყორღანი, “საქართველოს სსრ მეცნ. აკად. მოამბ”, ტ. XI, № 10, თბ., 1950, 
გვ. 697. 
247 საქართველოს არქეოლოგია, გვ. 92.  



ამავე პერიოდს მიეკუთვნება შიდა ქართლში, სოფ. ხოვლეს მახლობლად 
შესწავლილი ყორღანი, რომელშიაც რამდენიმე თიხის ჭურჭელი იყო. 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია სპილენძის ბრტყელი, თავისებური ფორმის იარაღი.  

თრიალეთური კულტურის ადრეული ჯგუფის ყორღანებში ნაპოვნი კერამიკა 
ჯერ კიდევ ახლო დგას მტკვარ–არაქსის კულტურისათვის დამახასიათებელ თიხის 
ნაწარმთან. აქაც გვხვდება უპირატესად შავპრიალა, ზოგჯერ ვარდისფერსარჩულიანი 
ჭურჭელი, ფართო ყელითა და ვიწრო ძირით, ხოლო გვერდებზე მიძერწილია 
ნახევარსფეროსებრი ყურები.  მსგავსება ჩანს აგრეთვე ორნამენტშიც. ჭურჭელი 
ძირითადად შემკულია ამოკაწრული ორნამენტით, მაგრამ, მიუხედავად ამგვარი 
მსგავსებისა, თრიალეთის ყორღანული კულტურის ადრეული ჯგუფის კერამიკა 
ერთგვარად მაინც განსხვავებული ხასიათისაა.  

თრიალეთის კულტურის ადრინდელ საფეხურზე ლითონის ნივთები 
შედარებით იშვიათად გვხვდება. ამ პერიოდისათვის დამახასიათებელია ფართო და 
მოკლეპირიანი, გრძელყუნწიანი სატევრისპირი. ისინი მიკვლეულია თეთრიწყაროს, 
სამგორის, შულავერის და სხვა ყორღანებში. ერთ–ერთ ყორღანში, აბჯრის 
ნაწილებთან ერთად, აღმოჩნდა განსხვავებული ფორმის სატევრისპირი, მოკლე, 
ფართო ყუნწით და ბოლოში ნახვრეტით. აქვეა ნაპოვნი ოთხწახნაგა სადგისები, 
რომლებიც რამდენადმე განსხვავდება მტკვარ–არაქსის კულტურისათვის 
დამახასიათებელი იარაღისაგან. ესენი უფრო მოგრძო, ბიპირამიდალური ფორმისაა. 
თეთრიწყაროს ყორღანში აღმოჩენილი ფართოპირიანი და ყუამილიანი ცული ძალზე 
ახლო დგას შიდა ქართლში, სოფ. კარალეთში ნაპოვნ ცულთან. რამდენადმე 
უახლოვდება იგი აგრეთვე საჩხერეში, ცარცის გორაზე აღმოჩენილ ერთ ცულს. ამ 
ტიპის ცული განსხვავდება ჩვენში კარგად ცნობილი ვიწროტარიანი ყუამილიანი 
ცულებისაგან. ამავე ყორღანში ნაპოვნი ბრტყელი ცული ფართოპირიანია, რითაც 
განსხვავდება საჩხერული ცულისაგან, იგი თითქოს უფრო უახლოვდება წინამორბედ 
კულტურაში გავრცელებულ იმ ტიპის ცულებს, რომელთა ჩამოსასხმელი ყალიბები 
დღესდღეობით ცნობილია. სატეხი თეთრიწყაროს ყორღანიდან თითქმის სავსებით 
ისეთივეა, როგორიც ზეკარში იყო აღმოჩენილი. რამდენადმე უახლოვდება მას 
აგრეთვე საჩხერული იარაღი. ეს სატეხები ახლო დგას ჩრდილო კავკასიაში ე. წ. 
“ყუბანის დიდ ყორღანებში” გავრცელებულ ამგვარსავე იარაღთან. მსგავს სატეხებს 
ვხვდებით წინა აზიაში.  

ამ პერიოდის სამარხებში იშვიათად, მაგრამ მაინც გვხვდება ძვირფასი 
ლითონის ნივთები. თრიალეთის ერთ ყორღანში ნაპოვნი იყო ოქროს ფირფიტის სამი 
გადასაკრავი, ხოლო მეორეში – ვერცხლის ხვია. ერთი ოქროს ხვია ნაპოვნია ამავე 
დროის საჩხერეში აღმოჩენილ ერთ–ერთ სამარხშიც. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს 
გარეთაც, სტეპანაკერტისა და ხაჩანაგეტის ყორღანებში, სხვა ნივთებთან ერთად 
აღმოჩნდა აგრეთვე დაახლოებით ამავე დროის რამდენიმე ოქროს ნივთი. როგორც 
ჩანს, ამიერკავკასიაში და, კერძოდ საქართველოში, III ათასწლეულის მეორე 
ნახევრიდან შეინიშნება ძვირფასი ლითონების დამუშავების ტრადიცია – 
ოქრომჭედლობა, რომელიც მომდევნო საფეხურზე უკვე საკმაოდ მაღალ 
განვითარებას აღწევს.  

ადრეულ ყორღანებში დიდი რაოდენობით არც ქვის იარაღები შეინიშნება. 
აღსანიშნავია თრიალეთში აღმოჩენილი ჰემატიტის სამი ლახტისთავი. 
მარმარილოსაგან (?) დამზადებული მსგავსი ლახტისთავი აღმოჩნდა აგრეთვე 
შულავერის ერთ–ერთ ყორღანში. ჩანს, იგი წარმოადგენდა როგორც ძალაუფლების 
სიმბოლოს, ისე საბრძოლო იარაღსაც. ჩვენში ამ ტიპის იარაღი უკვე წინამორბედ 



კულტურაში ვლინდება. ტყვიავის ყორღანში ნაპოვნია ერთი ცალი ქვის 
ლახტისთავი, ხოლო ჰემატიტის ლახტისთავი ცნობილია სტეპანაკერტის 
ყორღანიდან. მათი მსგავსი აღმოჩნდა აგრეთვე წინა აზიაში.  

განსაკუთრებით აღსანიშნავია თეთრიწყაროს ყორღანში მიკვლეული 
ფუძეამოღარული სხვადასხვა ზომისა და ფორმის შესანიშნავად ნაკეთები კაჟისა და 
ობსიდიანის ისრისპირები, რომელთა მსგავსი სხვაგან ჯერჯერობით ცნობილი არ 
არის. ისინი საგრძნობლად განსხვავდება როგორც დამუშავების ტექნიკით, ისე 
ფორმით ჩვენში კარგად ცნობილი ფუძეამოღარული ისრისპირებისაგან. ამავე 
ყორღანშია ნაპოვნი წაწვეტებულთავიანი და მკვეთრად გამოსახული, ყუნწიანი 
ძვლის ისრის პირები, რომლებიც პირველად ჩვენში აღმოჩნდა. 

მიუხედავად მასალის სიმცირისა, თრიალეთური კულტურის ადრეული 
ჯგუფის ყორღანების შესწავლის შედეგად შესაძლებელი ხდება ერთგვარად მაინც 
წარმოვიდგინოთ იმდროინდელი საზოგადოების  სოციალური სტრუქტურა. 
წინამორბედ ეპოქაში ყორღანული ტიპის სამარხები ძირითადად კოლექტიურია 
(ტყვიავის ყორღანი, საჩხერის ყორღანული სამარხები და სხვ.), ხოლო თრიალეთურ 
კულტურაში დასაფლავების განსხვავებულ წესს ვხვდებით. აქ უკვე თითოეული 
ყორღანი ერთი მიცვალებულისათვის არის განკუთვნილი. როგორც ჩანს, 
გვაროვნული საზოგადოების შიგნით არ შეინიშნება ქონებრივი უთანასწორობა. 
გვარის დაწინაურებულ და რიგით წევრთა სამარხული ინვენტარი ჯერ კიდევ 
ღარიბულია და არ გამოირჩევა ერთიმეორისაგან, თუმცა ბელადისა თუ სხვა 
დაწინაურებული წევრის უფრო მოზრდილ ყორღანში დასაფლავება, რომლის 
აგებაშიც ალბათ მთელი გვარი მონაწილეობდა, შესაძლოა, ამ პერიოდში თანდათან 
დაწინაურებული საგვარეულო არისტოკრატიის  გამომსახველიც იყოს248. შემდეგში, 
შუა ბრინჯაოს ხანის განვითარებულ საფეხურზე, საგვარეულო არისტოკრატიის 
გაძლიერება და დაწინაურება იწვევს გვაროვნული საზოგადოების რღვევის პროცესს, 
რომელიც ამ პერიოდის ბოლოსათვის უკვე საკმაოდ შორსაა წასული. 

ძვ. წ. II ათასწლეულის პირველი ნახევარი თრიალეთური კულტურის 
აყვავების ხანაა. მთელმა რიგმა ახალმა მოვლენებმა მეურნეობაში, ხელოსნობაში, 
მეტალურგიასა და საერთოდ ტექნიკაში ამ კულტურას თავისებური სახე მისცა. 
ცვლილებები ჩანს აგრეთვე  საზოგადოებრივ ურთიერთობაში. ამიტომაცაა, რომ 
რიგმა მკვლევარებმა გამოთქვეს მოსაზრება, რომ ამ პერიდში ჩვენში უნდა 
მომხდარიყო როგორც კულტურის, ისე ეთნიკური ხასიათის ცვლილებები249. 

შუა ბრინჯაოს ხანის განვითარებული საფეხურის ძეგლები პირველად 
გამოვლენილი და შესწავლილი იყო სამხრეთ საქართველოს მაღალმთიან ზოლში, 
რომელსაც ბ. კუფტინმა თრიალეთის “დიდი ყორღანების ბრწყინვალე კულტურა” 
უწოდა. თრიალეთის დიდი ნაწილი ზეგანს წარმოადგენს და ზღვის დონიდან 1500–
2000 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. აქ, მაღალმთიან პლატოს ზოლში, დიდი 
რაოდენობით აღმოჩნდა ყორღანული სამარხები. ყორღანები სხვადასხვა ზომისა და 
ტიპისაა. უპირატესად გვხვდება ძალიან დიდი ზომის ქვაყრილიანი ყორღანი. 
ზოგიერთი მათგანი ორმოიანია. აქვეა აგრეთვე უორმო ყორღანები, სპეციალური 
დასაკრძალავი მოედნით მიწის პირზე. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ყორღანები 
“დასაკრძალავი დარბაზით”. ყორღანის ცენტრალურ ნაწილში ჩადგმულია 

                                                 
248 Г. А. Меликишвили, К истории древней Грузии, ТБ., 1959, გვ. 157. ო. ჯაფარიძე, ლითონის წარმოების 
ადრეული საფეხური საქართველოში, თბ., 1955, გვ. 64.  
249 C. A. Burney, Eastern Anatolia in the Chalcolitic and Bronze Age, AS, vol. VIII, 1958, გვ. 178.  



უპირატესად ფილაქვით მშრალად ნაგები შენობა250. ერთ-ერთ ასეთ ყორღანს 
თრიალეთში, ზურტაკეტის პლატოზე ერთი ჰექტარი ფართობი ეკავა. ქვაყრილის 
სიმაღლე 8 მეტრამდე აღწევდა. ყორღანის ცენტრალურ ნაწილში აღმოჩნდა 
“დასაკრძალავი დარბაზი”, რომლის ფართობი 160 კვ მეტრს უდრიდა; დარბაზის 
კედლების სიმაღლე 6მ–ს აღწევდა. ყორღანს ხის გადახურვა უნდა ჰქონოდა. 
“დასაკრძალავი დარბაზი” სიგრძივ ხის სვეტებით სამად იყოფოდა, რომლებზედაც 
ალბათ ხის ძელები თუ იყო გადებული. აღმოსავლეთის მხრიდან, თითქმის 
ყორღანის კიდიდან, იწყებოდა შესასვლელი, დრომოსი, რომლის სიგრძე 40მ-ს 
უდრიდა. დრომოსის ორივე კედელი ფილაქვებით ამოუშენებიათ. ეს იყო საგანგებო 
გზა, საიდანაც “დასაკრძალავ დარბაზში” შეჰქონდათ მიცვალებული და სამარხეული 
ინვენტარი251. 

თრიალეთში ამ ტიპის რამდენიმე ყორღანია მიკვლეული. თითქმის ყველა 
მათგანი მდიდარ სამარხულ ინვენტარს შეიცავს. დარბაზის კედლების გასწვრივ 
ჩამწკრივებულია დიდი ზომის თიხის ჭურჭლები. მიცვალებული მოთავსებული იყო 
ცენტრალურ ნაწილში. საერთოდ ეს ყორღანები გამოირჩევა სიმდიდრით. 

ორმოიანი ყორღანებიც საკმაოდ მოზრდილებია. ზოგიერთი ორმო ღრმა და 
სწორკუთხა ფორმისაა, რომლის სიგრძე 5მ–ს აღწევს. ამ ყორღანებსაც საგანგებო 
დრომოსი აქვს. მასში საკმაოდ მდიდრული ინვენტარი გვხვდება. თრიალეთის დიდ 
ყორღანებში მიცვალებულის ძვლები არ აღმოჩენილა. როგორც ჩანს, აქ წესად 
ყოფილა მიცვალებულის დაწვა და შემდეგ მისი ფერფლის შეტანა ყორღანში. 
კრემაცია თრიალეთის კულტურაში ძირითადად წარჩინებულ პირთა სამარხებში 
შეინიშნება. რიგით სამარხებში (ნული, ქვასათალი, შულავერი და სხვ.) ისევ ძველი 
წესისამებრ ასვენებდნენ გვერდზე მწოლარეს, ფეხებმოკეცილს. მიცვალებულის 
დაწვის წესი თრიალეთის კულტურაში ძველაღმოსავლურ სამყაროდან უნდა 
გავრცელებულიყო, სადაც კრემაცია საკმაოდ ადრინდელ პერიოდს განეკუთვნება252. 
დაკრძალვის ეს წესი, როგორც ეტყობა, ძირითადად ამ კულტურის მატარებელ 
ტომთა მმართველ წრეებში გავრცელდა.  

თრიალეთის ყორღანებში მიცვალებულს ზოგჯერ ეტლთან ერთად 
ასაფლდავებდნენ. ზოგ ყორღანში აღმოჩნდა ხის ოთხთვალა ურმები, ზოგან კი – 
ურმის ნაკვალევი. როგორც ჩანს, ეს წესი ცნობილი უნდა ყოფილიყო ადრეული 
ჯგუფის ყორღანებშიც. ამ დროის ზოგიერთ ყორღანში ნაპოვნი ხის ურმის 
ნაკვალევით უნდა ვივარაუდოთ, რომ მიცვალებულის ნეშტი ანდა ფერფლი 
ყორღანში ხარებით შებმული ეტლით შეჰქონდათ. შესაძლოა, ამ ხარების ნაშთია 
ყორღანებში აღმოჩენილი მსხვილფეხა საქონლის ძვლები, რომლებიც 
მიცვალებულის სამარხში შეტანის შემდეგ დაუკლავთ, ხოლო ხორცი რიტუალის 
დროს გამოუყენებიათ253. 

თრიალეთის ყორღანებში დადგენილი დამარხვის წესი უახლოვდება 
ძველაღმოსავლურ სამყაროში გავრცელებულ დაკრძალვის რიტუალს. იგი ხეთურ 
საბუთებში აღწერილ მეფეთა დაკრძალვის წესს მოგვაგონებს. მიცვალებულის 

                                                 
250 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, გვ. 80. 
251 О. М. Джапаридзе,  Археологические раскопки в Триалети 1959–1960 гг., СА, 1964, გვ. 106.  ო. 
ჯაფარიძე, 1960 –61 წლების თრიალეთის  არქეოლოგიური ექსპედიციის მუშაობის შედეგები, “ 
საქართველოს მეცნ. აკად. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყ. მოამბე”, №5, 1963, გვ. 194.  
252 ბ. კუფტინი, ქართული კულტურის უძველესი კერა თრიალეთში, თბ., 1945, გვ. 22. 
253 Б. А. Куфтин, ,  Археологические раскопки в Триалети, გვ. 81. 



ეტლთან ერთად დასაფლავებაც გავრცელებული იყო წინა აზიაში254. 
ნიშანდობლივია, რომ ეს ეტლები კონსტრუქციულად ახლო იდგა 
თრიალეთურთან2

შემოსულიყო  

 საკმაოდ გვიანობამდე შემორჩა258.  

                                                

55. როგრც ჩანს, დაკრძალვის ეს წესი წინა აზიიდან ამიერკავკასიაში 
საკმაოდ ადრეულ ხანაში გავრცელდა. გამოთქმული იყო მოსაზრება, რომ ეტლი და 
ეტლზე დასაფლავების წესი, რომელიც აგრეთვე სტეპებში მცხოვრები ტომებისათვის 
იყო დამახასიათებელი, თრიალეთში და საერთოდ ამიერკავკასიაში, 
ჩრდილოეთიდან უნდა 256. აღმოსავლეთ ევროპის სტეპების ზოლში 
მიცვალებულის ეტლთან ერთად დასაფლავება მართლაც ადრე ჩანს257. მაგრამ ეს წესი 
კავკასიის გზით აქ წინა აზიიდან უნდა გავრცელებულიყო. აქაური ეტლები ახლო 
დგას თრიალეთურ და აგრეთვე წინააზიურ ეტლებთან. ამიერკავკასიაში ეტლთან 
ერთად დასაფლავების წესს ვხვდებით სომხეთშიც, სევანის ტბის მიდამოებში 
შესწავლილ ლჩაშენის ყორღანებში, სადაც იგი

შუა ბრინჯაოს ხანაში ბორბლიან ტრანსპორტში გამწევ ძალად ისევ ხარია 
გამოყენებული. შინაური ცხენი ამ პერიოდში ამიერკავკასიაში და საერთოდ 
კავკასიაში ჯერ კიდევ არ ჩანს, თუმცა ზოგიერთი მკვლევარი ფიქრობს, რომ ცხენი ამ 
ქვეყნებში შეიძლება II ათწლეულის პირველ ნახევარშივე იყო ცნობილი, მაგრამ 
რელიგიური თუ სხვა მიზეზის გამო, მისი ნაშთები სამარხებში არ გვხვდება259. ცხენი, 
როგორც ირკვევა, ამიერკავკასიაში ძველაღმოსავლური სამყაროდან შედარებით 
გვიან და ფართოდ გავრცელდა II ათწლეულის პირველ ნახევარში. გვიანბრინჯაოს 
ხანაში ცხენი უკვე დიდ როლს ასრულებს როგორც ყოფაში, ისე სამხედრო საქმეში. 
თავდაპირველად იგი აქ ძირითადად ცხენოსნობაში გამოიყენებოდა. ზოგიერთი 
მკვლევარის აზრით, ამიერკავკასიაში მხედარი უფრო ადრე იწყებს გარკვეული 
როლის შესრულებას სამხედრო საქმეში, ვიდრე წინა აზიაში260. კავალერია ძველ 
აღმოსავლეთში შედარებით გვიან ჩნდება. ცხენის გამწევ ძალად გამოყენება 
ამიერკავკასიაში გვიან ხანაში იწყება. 

ვერ მოიკიდა ფეხი ჩვენში, როგორც ჩანს, ორთვალა საბრძოლო ეტლმაც. 
შესაძლოა ამის ერთ–ერთი მიზეზი ისიც იყოს, რომ აქ ადრე გამოიყენეს სამხედრო 
საქმეში ცხენოსანი ჯარი, რადგან მისი გამოყენებისათვის უფრო ხელსაყრელი 
პირობები შეიქმნა. 

თრიალეთის დიდი ყორღანების აგება ძალიან შრომატევადი იყო, დიდ დროს 
მოითხოვდა და, რა თქმა უნდა, ამგვარი სამუშაოს შესრულებაში მონაწილეობას 
იღებდა მრავალრიცხოვანი კოლექტივი. რადგან მშენებლობის წარომოება ერთი 
გვარის შესაძლებლობას აღემატებოდა, მასში ჩაბმული უნდა ყოფილიყო მთელი 
ტომი ან ტომთა კავშირი. ეს უზარმაზარი ყორღანები, ცხადია, დიდი ძალაუფლების 
მქონე ბელადებს ეკუთვნოდათ. უფრო მომცრო ყორღანები კი ცალკეულ ტომთა თუ 
გვარების ბელადების ან სხვა დაწინაურებულ წევრთა სამარხები იყო. ეს ზედა, 
დაწინაურებული ფენა ეკონომიურად უკვე საკმაოდ ძლიერი ჩანს. მისი უფლებრივი 

 
254 Г. Чайлд, Древнейший Восток в свете новых раскопок, გვ. 233. 
255 L. Woolley, Ur excavations,vol. II, გვ. 41. 
256  C. A.  Burney, Eastern Anatolia in the Chalcolitic and Early Bronze Age, გვ. 178; ო. ჯაფარიძე, 
არქეოლოგიური გათხრები თრიალეთში, გვ. 17.  
257 Б. А.Латинин, К вопросу об уровне развития производительных сил в эпоху ранней бронзы. КСИИМК, 
вып. 70, 1957,  გვ. 10.  
258 А. О. Мнацаканян, Раскопки курганов на побережье оз. Севан в 1951 г., СА, 2, 1957,  გვ. 151. 
259 F. Hancar, Das Pferd in Prahistorischer und früher historischer Zeit, Wien – München, 1955,გვ. 166. 
260 М. Н. Погребова,  Вооружение и войско народов центрального и восточного Закавказья в эпоху поздней 
бронзы и раннего железа, Автореферат, М., 1965, გვ. 21.  



და ქონებრივი მდგომარეობა იტომისა თუ გვარის შიგნით დიდად დაწინაურებულია. 
გაბატონებული, არისტოკრატიული ნაწილი პატივითაა მოსილი, რაზედაც ნათლად 
მეტყველებს სწორედ ყორღანები და აქ აღმოჩენილი სამარხეული ინვენტარი. 
თრიალეთური კულტურის ბოლოსათვის გვაროვნული საზოგადოების რღვევის 
პროცესი საკმაოდ შორს წასულა. 

თრიალეთის “დიდი ყორღანების ბრწყინვალე კულტურა” გამოირჩევა 
ოქრომჭედლური ტექნიკის მაღალი დონით. ყორღანებში აღმოჩენილი შესანიშნავი 
მხატვრული ხელოვნებით  შესრულებული ოქროსა და ვერცხლის სხვადასხვა 
ხასიათის ნივთები, რთული და ფაქიზი ოქრომჭედლური ნაკეთობანი მაღალ 
ოსტატობას დაუფლებულ, დახელოვნებულ ხელოსანთა არსებობას მოწმობს. სწორედ 
ამ ხელოსანთა იშვიათმა გემოვნებამ და დიდმა ოსტატობამ ჩაუყარა საფუძველი 
ქართულ ოქრომჭედლობას, რომელმაც წინაფეოდალური ხანის მთელ მანძილზე 
შეინარჩუნა თავისი დამოუკიდებელი სახე. პროფესიონალურმა გამოცდილებამ და 
დახვეწილმა მხატვრულმა გემოვნებამ განაპირობა ძვირფასი ლითონების 
დამუშავების ტექნიკის და თავისებური მხატვრული სტილის ჩამოყალიბება. ოქროს 
ნივთების თვლებით შემკობა, ინკრუსტაცია, მარცვლოვანი სამკაულის, გავარსის 
ხშირი გამოყენება და სხვა, ის ზოგიერთი ნიშანია, რომელიც უძველეს ქართულ 
ოქრომჭედლობას ესოდენ თავისებურ სახეს აძლევს და, ჩანს, აქ უნდა იღებდეს თავის 
საწყისს ანტიკური ხანის მხატვრული მელითონეობაც. 

მხატვრული ხელოსნობის მაღალი დონე შედეგი იყო იმ კულტურული, 
სამეურნეო და საზოგადოებრივი ცხოვრების აღმავლობისა, რომელიც შეინიშნება 
ჩვენში ძვ. წ. III–II ათასწლეულის მიჯნაზე. გვაროვნული საზოგადოების რღვევა და 
მეურნეობის სწრაფი დაწინაურება, ცხოვრების დონის გაუმჯობესება და 
ეკონომიურად ფეხმოდგმული წარჩინებულთა ფენის გამოყოფა, უთუოდ იწვევდა 
საზოგადოების გაზრდილ მოთხოვნილებას მხატვრული ხელოსნობის სხვადასხვა 
დარგის ნაწარმზე. შეიქმნა პირობები ცხოვრების კულტურული დონის საერთო 
ამაღლებისა. ძველი ფორმები უკვე ვეღარ დააკმაყოფილებდა საზოგადოების, უფრო 
კი, მისი დაწინაურებული არისტოკრატიული ნაწილის დახვეწილ გემოვნებას. ამ 
გაზრდილი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად ოსტატი ეძებს ახალ პლასტიკურ 
ფორმებს, მაგრამ მთავარ ყურადღებას მაინც მის გარეგან შემკულობას აქცევს. იგი 
იმუშავებს რთულ ორნამენტულ სახეებს, ფართოდ იყენებს ფერად ინკრუსტაციას, 
წვრილი მარცვლებით, გავარსით შემკობის წესს, რელიეფურ სახეებს და სხვ. ამის 
საფუძველზე ყალიბდება ახალი, სრულიად თავისებური, ფერადოვანი, 
დეკორაციული მხატვრული სტილი. ოქრო-ვერცხლის ნაწარმი სხვადასხვა 
დანიშნულებისაა და გამოირჩევა მრავალფეროვნებით, სირთულით და 
სხვადასხვაგვარი დამუშავების ტექნიკით. 

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, ტექნიკური დამუშავების სირთულითა და 
მხატვრული საშუალებების გამოყენების თვალსაზრისით, ერთ–ერთ ყორღანში 
აღმოჩენილი ოქროს სასმისი, რომელიც ფერადი ქვებით არის ინკრუსტირებული. იგი 
დამზადებულია სახარატო ჩარხზე ოქროს მთლიანი ფურცლისაგან. სასმისს აქვს 
ორმაგი კედელი, რომელიც თანდათანობით ვიწროვდება ძირისაკენ და დაბალ 
დაფანჯრულ ქუსლში გადადის. გარეთა კედელი შემკულია წვრილი, გრეხილი 
მავთულისაგან გაკეთებული სპირალებით, რომლებშიაც ჩასმულია სერდოლიკის, 
ლაჟვარდისა და კერამიკული მასის მრგვალი თვლები. ასეთივე თვლების ერთი რიგი 
დაუყვება სასმისის პირს, ორი კი – ქუსლს. ოქროს ფონზე ფერადი ქვებით 
ინკრუსტირებული სასმისი ძალზე მდიდრულ შთაბეჭდილებას ტოვებს.  



ასეთივე რთული ტექნიკაა გამოყენებული საკინძების ოქროს თავებისა და 
მსხვილი ბირთვისებური მძივების დასამზადებლად, რომლებიც აგრეთვე 
ინკრუსტირებულია ფერადი თვლებით. ასეთია მაგალითად, ერთ–ერთ ყორღანში 
აღმოჩენილი ოქროს ფირფიტის ბუდეში ჩასმული შესანიშნავი აქატის კულონი, 
რომელიც შემკულია გავარსითა და სერდოლიკის თვლებით. უნდა შევნიშნოთ, რომ 
თრიალეთური კულონი ძალიან ახლო დგას მესოპოტამიაში, ურუქში ნაპოვნ აქატის 
კულონთან. ოქროს მრგვალი მედალიონები შემკულია ზემოდან დადებული 
რელიეფური სპირალებითა და გრეხილი მავთულით. აღსანიშნავია აგრეთვე 
თრიალეთის ყორღანებში აღმოჩენილი ხის პატარა ყუთები, შემკული ოქროს 
ტიხრებში ჩასმული სერდოლიკისა და მოთეთრო ფერის ქვების სხვადასხვა ფორმის 
თვლებით. აქვეა ობსიდიანის თვლებით ინკრუსტირებული ხის ყუთი. როგორც ჩანს, 
ამ მიზნით ისეთი ქვები იყო შერჩეული, რომლებიც ოქროსთან ერთად ნაზ 
ტონალობას ქმნიდა. აქედან ცხადია, რომ ინკრუსტაციის ტექნიკა საკმაოდ მაღალ 
საფეხურზე მდგარა. თავისი  ტექნიკით ეს ნივთები ძალიან უახლოვდებიან 
მესოპოტამურ ნაწარმს (განსაკუთრებით ურიდან), რომელიც ცნობილია ფერადი 
ქვებით, ნიჟარებით, პასტითა და სხვ. შემკობის წესით261. 

ხშირია კვერვით ამოყვანილი რელიეფური გეომეტრიული ორნამენტით 
შემკული ფირფიტები, შტანდარტები და სხვ. აღსანიშნავია ერთი ამგვარივე 
ტექნიკით ნაკეთები ოქროს კონუსური შტანდარტი, შემკული დაბალი რელიეფით 
გამოყვანილი ლომის სტილიზებული გამოსახულებითა და მეანდრით. 
მოპოვებულია აგრეთვე ოქროს ფირფიტისაგან ნაკეთები მრგვალი ფიგურა 
ცხოველისა, ალბათ ირმისა, რომლის ტანი დიდი ოსტატობითაა გამოყვანილი. 
გვხვდება შედარებით მარტივი ტექნიკით დამუშავებული ნივთები: სადა, 
სფეროსებური მოყვანილობის მსხვილი მძივები, ზოგჯერ ორნამენტით შემკული. 
ნაპოვნია ოქროსა და ვერცხლის სადა სასმისები, რომლებიც გამოირჩევა სისადავით 
და კოხტა ფორმებით262. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ვერცხლის ორი ჭურჭელი: სარწყული და 
სასმისი. სარწყული ვერცხლის ფურცლისაგანაა შეკრული, რომელსაც ძირსა და 
პირზე ოქროს სალტეები დაუყვება, ხოლო ნაკერზე – ოქროს წნული ზოლი. მთელ 
კორპუსზე გამოსახულია რიტუალური სცენა ნადირობისა. ცხოველები და 
მცენარეები შიდა პირიდან დაბალი რელიეფითაა ამოყვანილი. ხეებს შორის 
სხვადასხვა ცხოველი ამოიცნობა. ზოგ მათგანში ისრებია განწოლილი. 

კიდევ უფრო საინტერესოა და მნიშვნელოვანი სასმისი, რომელიც აგრეთვე 
ვერცხლის მთლიანი ფირფიტისგანაა ნაკეთები. მას ცილინდრული მოყვანილობა და 
შემაღლებული ფეხი აქვს. ჭურჭლის ტანზე ორ რიგად განაწილებულია რთული 
კომპოზიციები, რომლებიც ზურგიდან დაბალი რელიეფითაა ამოყვანილი. ქვედა 
ფრიზზე გამოსახულია ერთმანეთის კვალდაკვალ მიმავალი ირმების ერთი რიგი, 
ზედაზე კი მოცემულია რთული რიტუალური სცენა. ერთმანეთის უკან დგას 
ოცდაორი ფიგურა ადამიანისა, რომლებიც ჩაცმულობითა და სახის ნაკვთებით 
თითქმის არ განირჩევიან ერთიმეორისაგან. ყველა მათგანს ხელში უჭირავს მაღალი 
სასმისი. ცენტრალურ ნაწილში გამოსახულია კიდევ ერთი ამგვარივე ფიგურა, მას 
ისეთივე ჩაცმულობა და სახის ნაკვთები აქვს და ხელში აგრეთვე სასმისი უკავია. იგი 
სკამზე ზის და წინ უდგას მაღალი სამფეხა საკურთხეველი. საკურთხეველს აქეთ–

                                                 
261 L. Woolley, Ur excavation, vol. II,1934, გვ. 282, ტაბ. 103; A. Parrot, Sumer,1960, გვ. 160. 
262 ალ. ჯავახიშვილი, მხატვრული ხელოსნობა, “საბჭოთა ხელოვნება”, №6, 1955, თბ., გვ. 13. 



იქიდან ორი ცხოველი შემოსწოლია. უკან, ფრიზის მთელ სიმაღლეზე გამოსახულია 
სიცოცხლის ხე. საინტერესოა ამ ფიგურების ჩაცმულობა. ფეხთ აცვიათ 
ცხვირაწეული, ჭვინტიანი ფეხსაცმელი. სამოსი მოკლეა, ქულაჯისებური, ამოჭრილი 
საგულეთი. ეს სამოსი მართლაც გარკვეულ მსგავსებას ამჟღავნებს ძველ 
აღმოსავლურ, კერძოდ, ასურულსა და ხეთურ ხელოვნებაში გავრცელებულ 
სამოსთან, მაგრამ ამავე დროს მას მთელი რიგი თავისებური ნიშნები აქვს. ხეთური 
ტანსაცმლისათვის დამახასიათებელია ფართო სარტყელი. თასზე მოცემულ 
გამოსახულებებს კი სარტყელები არ არტყიათ. ხეთურში არც საგულეა იმგვარად 
ამოჭრილი, როგორც ამას ჩვენ ფიგურებზე ვხედავთ და სხვ. თასის ზედა სარტყელზე 
მოცემული გამოსახულების შინაარსზე სხვადასხვა აზრია გამოთქმული. ზოგი მასში 
ხედავს რელიგური ხასიათის რიტუალს დაკავშირებულს ნაყოფიერების ღვთაების 
კულტთან; ზოგიერთი ფიქრობს, რომ თასზე მოცემულია მთავარ სატომო ღვთაების 
წინაშე შეკრებილი სათემო ღვთაებები და სხვ.263.  

თრიალეთის მდიდრულ ყორღანებში ლითონის იარაღი მეტად იშვიათია. რაც 
აღმოჩნდა, ისიც ძირითადად საომარია. სამეურნეო ხასიათის იარაღი თითქმის არ 
გვხვდება. სულ ნაპოვნი იყო რამდენიმე სატევრისა და ერთი შუბის პირი. 
მნიშვნელოვანია ერთ-ერთ ყორღანში მიკვლეული ვერცხლის სატევრისპირი და 
მხოლოდ ერთი ვერცხლის ოთხწახნაგა სადგისი ზურტაკეტის ერთ-ერთი დიდი 
ყორღანიდან. თრიალეთური სატევრისპირები სხვადასხვა ტიპისაა: ყუნწიანები, 
არამკვეთრი ქედით და სხვ. ისინი უკვე საგრძნობლად განსხვავდებიან წინამორბედი 
პერიოდის ბრტყელი, პრიმიტიული სატევრისპირებისაგან. ერთ-ერთ ყორღანში 
აღმოჩნდა შესანიშნავი ბრინჯაოს მასრიანი შუბისპირი. მსგავსი იარაღი ცნობილია 
თრიალეთური კულტურის სხვა ძეგლებში. თრიალეთის ყორღანებში ხშირად 
გვხვდება ობსიდიანის სამკუთხა, ფუძემოღარული ისრისპირები, რომლებიც 
საერთოდ კარგადაა ცნობილი თრიალეთის კულტურაში. 

თრიალეთის “დიდი ყორღანების ბრწყინვალე კულტურის” პერიოდში 
უპირატესად გავრცელებული იყო შავპრიალა კერამიკა, ზოგჯერ 
ვარდისფერსარჩულიანი, რაც ძველი ტრადიციებიდან უნდა მომდიანეობდეს, 
კერძოდ, შავპრიალა კერამიკის გავრცელების ხანიდან. მაგრამ ჭურჭლის ფორმა, მისი 
ორნამენტი უკვე საგრძნობლად განასხვავებს მას წინამორბედი კულტურისათვის 
დამახასიათებელი თიხის ჭურჭლისაგან. სწორედ კერამიკული ნაწარმია ძირითადი, 
რომელიც ამ კულტურას თავისებურ სახეს აძლევს. 

საერთო აღმავლობამ ტექნიკასა და ხელოსნობის სხვადასხვა დარგში 
სამეურნეო საქმის პროგრესიც გამოიწვია. ჩარხის უფრო სრულყოფილად გამოყენება, 
თიხის უკეთ დამზადება, კვალიფიციური ხელოსნების მომრავლება და სხვ. 
საფუძველს ქმნიდა მაღალხარისხოვანი თიხის ნაწარმის მიღებისათვის. ამ 
პერიოდისათვის დამახასიათებელია სრულყოფილი, მრავალგვარი ფორმები 
ჭურჭლისა. თრიალეთის ყორღანებში ყველაზე გავრცელებული ფორმა იყო 
ყელმაღალი და ყელდაბალი დერგები და ქილები, რომლებიც კეცის ხასიათითა და 
ზედაპირის დამუშავებით თითქმის არ განსხვავდებიან. ყელდაბალი ჭურჭელი 
ძირითადად შემკულია ამოკაწრული ორნამენტით, რომელიც უპირატესად 
ფაქიზადაა შესრულებული და მრავალგვარ ვარიანტში გვხვდება (ურთიერთმკვეთი 
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ხაზები, ბადეები, რომბები, სამკუთხედები და სხვ.). იგი თავის საწყისებს, ჩანს, 
მტკვარ–არაქსის კულტურაში იღებს, სადაც ამოკაწრული ორნამენტი კარგადაა 
ცნობილი გვიანი ხანის კერამიკისათვის. ყელმაღალი დერგები შემკულია 
თავისებური წერტილოვანი ორნამენტით. გვხვდება რთული გეომეტრიული 
სახეებიც: სვასტიკა, ჯვარი, სამკუთხედები, რომბები და მრავალი სხვა, რომლებიც 
წვრილი, ფაქიზად დატანილი წერტილოვანი ხაზებითაა გამოყვანილი. ეს ორნამენტი 
დამახასიათებელი ნიშანთაგანია თრიალეთური კულტურისა და სხვაგან თითქმის არ 
გვხვდება. წერტილოვანი ორნამენტით შემკული კერამიკა ცნობილია შიდა 
ქართლშიც. აღსანიშნავია აგრეთვე კახეთში, ილტოს ხეობაში შუა ბრინჯაოს ხანის 
ნამოსახლარზე აღმოჩენილი შავპრიალა კერამიკის ფრაგმენტები წერტილოვანი 
ორნამენტით. მსგავსი თიხის ჭურჭელი ნაპოვნი იყო კიროვაკანის ყორღანსა264 და 
ყარსის მხარეში265. თრიალეთური კულტურის გარეთ ძველაღმოსავლურ მასალებში 
მსგავსი წერტილოვანი ორნამენტი ცნობილი არ არის. მომდევნო, გვიან ბრინჯაოს 
ხანაში ამ ტიპის წერტილოვანი ორნამენტი აღარც ჩვენში ჩანს. თრიალეთური 
შავპრიალა კერამიკისათვის დამახასიათებელია პრიალა ორნამენტიც. იშვიათად, 
მაგრამ მაინც, გვხვდება რელიეფურიც. როგორც ცნობილია, ეს ორნამენტი,  
განსაკუთრებით სპირალი, დამახასიათებელია მტკვარ–არაქსის კულტურისათვის 
და, როგორც თავის დროზე აღნიშნა ბ. კუფტინმა, უნდა მიუთითებდეს ტრადიციულ 
კავშირზე წინამორბედ კერამიკასთან266; მტკვარ–არაქსის კერამიკასთან 
ურთიერთობაზე მეტყველებს აგრეთვე თვით კეცის ხასიათი (შავპრიალა 
“ვარდისფერი სარჩულით” და სხვ.). თრიალეთის კულტურის შავპრიალა კერამიკის 
ფორმა, მართალია, საგრძნობლად განსხვავდება უფრო ადრეულისაგან, მაგრამ 
გარკვეული კავშირის დანახვა მაინც შეიძლება. კერძოდ, თრიალეთური ყელმაღალი 
დერგები მსგავსებას იჩენს წინამორბედ კერამიკასთან (მაღალი ყელი, კვერცხისებური 
მოყვანილობის ტანი და სხვ.). ამიტომ უმართებულოა ზოგიერთი მეცნიერის მიერ 
გამოთქმული მოსაზრება, რომ თრიალეთის ყორღანული კერამიკა მთლიანად წყვეტს 
კავშირს წინამორბედი ხანის ჭურჭელთან267.  

თრიალეთის თითქმის ყველა დიდ, მდიდრულ ყორღანში შავპრიალა 
კერამიკასთან ერთად ძირითადად ორი ტიპის მოხატული ჭურჭელი აღმოჩნდა: 
ერთია – წითელი, შავი საღებავით მოხატული, მეორე კი – ღია, მოთეთრო – 
კრემისფერ ზედაპირზე მუქი საღებავით დატანილია მდიდრული ორნამენტი. 
მოხატული კერამიკა ამიერკავკასიაში საკმაოდ ადრინდელი პერიოდიდან 
მომდინარეობს. ვხვდებით მტკვარ–არაქსის კულტურის წინარე ხანებში ქვემო 
ქართლის ველის ადრეულ ნამოსახლარზე, ყარაბაღ–ნახჭევანის ადრეულ 
კულტურაში და სხვ.268. მტკვარ-არაქსის კულტურაში კარგადაა ცნობილი მოხატული 
ჭურჭელი269. როგორც ჩანს, მოხატული კერამიკა ჩვენში საკმაოდ ადრე ვრცელდება, 
მაგრამ სათანადოდ მაინც ვერ იკიდებს ფეხს. ადგილობრივი სტილი მოხატული 
კერამიკისა აქ თანდათანობით ყალიბდება და II ათასწლეულის დასაწყისისათვის, ე. 
ი. შუა ბრინჯაოს  პერიოდში, ძირითადად წითელზე შავი საღებავით მოხატული 
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ჭურჭელი იკიდეებს ფეხს. ნიშანდობლივია, რომ მოხატული ჭურჭელი ფორმით 
ახლო დგას შავპრიალა კერამიკასთან. შუა ბრინჯაოს ხანაში ამიერკავკასიაში 
კერამიკის რამდენიმე ჯგუფი გამოირჩევა: თაზაკენტის, სევან–უზერლიკის, ყიზილ–
ვანქის, თრიალეთისა და სხვ.  

მოხატული ჭურჭული საქართველოში თრიალეთის ყორღანების გარდა 
ცნობილია მხოლოდ სამგან: რუსთავში, მცხეთა-ნარეკვავში და ფრინევის გორაზე. 
სადღეისოდ წითელ ფონზე შავად მოხატული ჭურჭელი სომხეთსა და აზერბაიჯანის 
ტერიტორიაზე გაცილებით უკეთაა წარმოდგენილი. თრიალეთურ კულტურაში 
გავრცელებული წითელზე შავი საღებავით მოხატული კერამიკა უფრო ახლო დგას 
ნახჭევან–ყარაბაღის ჭურჭელთან. აღსანიშნავია, რომ ყარაბაღ-ნახჭევნის რაიონში 
სადღეისოდ გამოვლენილია ადრეული კულტურა მოხატული კერამიკით. 
ნიშანდობლივია, რომ ადრეულ ჭურჭელთან გარკვეულ ურთიერთობას ამჟღავნებს 
ბრინჯაოს ხანის მოხატული კერამიკა. განსაკუთრებით ეს ორნამენტის ხასიათში 
შეინიშნება. ეტყობა, ამ რაიონმა ადრიდანვე განიცადა წინააზიური სამყაროს 
გარკვეული გავლენა270, რამაც ბიძგი მისცა მოხატული კერამიკის ადგილობრივი 
სტილის ჩამოყალიბებას. წინა აზიასთან ურთიერთობის შედეგი უნდა იყოს ისიც, 
რომ ამიერკავკასიაში ბრინჯაოს ხანის მოხატულ ჭურჭელზე შეინიშნება რიგი 
ორნამენტული სახეებისა, რომლებიც დამახასიათებელია ძველაღმოსავლური 
კერამიკისათვის. ორნამენტული სახეების სიახლოვის საფუძველზე მთელი რიგი 
მკვლევარები გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ თითქოს მოხატული კერამიკა 
ამიერკავკასიაში წინააზიურ სამყაროსთან ურთიერთობის შედეგად გავრცელდა271, 
მაგრამ ამ დასკვნის გამოტანისას ისინი ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ თვით ჭურჭლის 
ფორმას და ორნამენტის სხვაობას. მართალია, ორნამენტში ჩანს გარკვეული მსგავსება 
ძველაღმოსავლურ კერამიკასთან, მაგრამ ჩვენ ჭურჭელზე წარმოდგენილი სახეები 
უფრო ღარიბულია, ერთფეროვანი, ძირითადად წითელ ფონზე შავად მოხატული, 
მონოქრომული. ამიტომ თრიალეთის ყორღანებში ნაპოვნი აღნიშნული მოხატული 
კერამიკა უფრო ახლო დგას აზერბაიჯანში (ნახჭევანში, მილის ველზე და სხვ.) 
აღმოჩენილ ჭურჭელთან, რომლისთვისაც არ არის დამახასიათებელი თაზაკენტის 
კერამიკის ორნამენტული სახეები (“ორმაგი ცულის” მოტივი, ურთიერთმკვეთი 
ხაზები, სამკუთხედები, ჭადრაკული ორნამენტი, სპირალი და სხვ.). თრიალეთის 
კერამიკას ძირითად მოტივად გამოყენებული აქვს ვერტიკალურად ან 
ჰორიზონტალურად განლაგებული ტალღისებური ხაზები: შევრონები, ფართო 
ლენტები და სხვ. ეს დეკორატიული მოტივი საკმაოდ ადრე ჩანს წინა აზიაში, მაგრამ 
განსაკუთრებით ფართოდ გავრცელებულა მცირე აზიაში II ათასწლეულის 
დასაწყისში272. ორნამენტული მოტივის მხრივ ახლო დგას თრიალეთურ ჭურჭელთან 
ირანის აზერბაიჯანში, ურმიის ტბის მახლობლად გათხრილი გეოითეფეს D ფენაში 
აღმოჩენილი კერამიკა შემკული სამკუთხა ქიმებით, რომლებიც ტალღოვანი 
ხაზებითაა ამოვსებული273. უნდა აღინიშნოს, რომ ამიერკავკასიაში მოხატულ 
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271 S. Przeworski, Der Problem der vorderasiatischen Einflüsse in Fatianowo–Kultur Central Russland, 
„Swiatowit“, XV, 1932–1933, Warzava. 1933, გვ. 12; F. Hancar, Die bemalte Keramik Transkaukasiens im 
Lichte neuen Funde, “Archiv für Orientforschung“, XIV, 5-6, 1944, გვ. 293. 
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კერამიკაზე დატანილი ტალღოვანი ხაზებით შექმნილი ორნამენტული სახეები მაინც 
ერთგვარად თავისებურია.  

თრიალეთში ფრინველის გამოსახულებით მხოლოდ ერთი ჭურჭელია 
ნაპოვნი. მსგავსივე გამოსახულება აღმოჩნდა ზურნაბადის (აზერბაიჯანი) 
ჭურჭელზე274.წითელ ფონზე შავად შეღებილ კერამიკაზე ცხოველური მოტივი 
იშვიათია. როგორც ცნობილია, ცხოველური ორნამენტი საკმაოდ ხშირია ძველ 
აღმოსავლეთში275. ასევე ადრეულ ხანას ეკუთვნის აქ ფრინველის გამოსახულებაც, 
მაგრამ ამიერკავკასიის ჭურჭლებზე ფრინველი მაინც  თავისებურადაა 
გადმოცემული.  

თრიალეთის ყორღანებშია მიკვლეული აგრეთვე ღია, კრემისფერზედაპირიანი 
მუქი საღებავით მოხატული ჭურჭელი. ამგვარი კერამიკა თრიალეთის ყორღანების 
გარდა სადღეისოდ ჩვენში და საერთოდ კავკასიაში, ცნობილი არ არის. ეს კერამიკა 
მდიდრულად არის მოხატული და ძირითად მოტივად ტალღოვანი ხაზები რჩება. 
გვხვდება სამკუთხედები, რომბები, სპირალები, ჭადრაკული მოტივი და სხვ. ამ 
მოხატული ჭურჭლის შესახებ გამოთქმული იყო მოსაზრება, რომ მათ სპარსული და 
საერთოდ წინააზიური პარალელები მოეძებნებათ276. კრემისფერი მუქი საღებავით 
მოხატული კერამიკა ადრე ჩნდება წინა აზიაში. სიახლოვე ჩანს ორნამენტულ 
სახეებშიც. მრავლადაა ჭადრაკული მოტივი, სამკუთხედები, ტეხილი ხაზი და სხვ. ეს 
ჭურჭელი ფორმითაც უახლოვდება ადგილობრივ, შავპრიალა კერამიკას.  

ამრიგად, II ათასწლეულის დასაწყისიდან ჩვენში და საერთოდ 
ამიერკავკასიაში, მოხატული კერამიკა შედარებით უკეთაა წარმოდგენილი. ეს ის 
პერიოდია ძველ აღმოსავლეთში, როდესაც მოხატული კერამიკა ისევ ფართო 
გავრცელებას იწყებს. წინააზიურ სამყაროსთან ურთიერთობის შედეგი უნდა იყოს 
ისიც, რომ ამ პერიოდისათვის ამიერკავკასიაში შედარებით უფრო ფართოდ 
ვრცელდება მოხატული ნაწარმი. მართალია, ფორმით ეს ჭურჭელი ახლო დგას 
ჩვენში გავრცელებულ მოუხატავ კერამიკასთან, მაგრამ ორნამენტული მოტივების 
მხრივ ურთიერთობა ჩანს ირანთან, მესოპოტამიასთან, მცირე აზიასთან და სხვ.  

ზურტაკეტის პლატოს დიდ ყორღანებში, რომლებიც თრიალეთის ყორღანთა 
შორის ყველაზე მოზრდილებია, “დასაკრძალავი დარბაზის” კედლების ზოგიერთ 
ქვაზე აღმოჩნდა სხვადასხვა სიძლიერით ნაკაწრი ნიშნები, რომლებიც 
განსხვავებული ხასიათისაა. ურთიერთმკვეთი ხაზებით შექმნილი ოთხკუთხედები, 
რომბები, სამკუთხედები, რთული გეომეტრიული ფიგურები, ტეხილი ხაზები, 
ფხური ორნამენტი და სხვ. გვხვდება აგრეთვე ცხოველის სქემატური გამოსახულება. 
ჯერჯერობით ძნელია გარკვევით იმის თქმა, თუ რას უნდა წარმოადგენდეს ეს 
ნიშნები. არ არის გამორიცხული რომ ზოგ მათგანს აღრიცხვითი მნიშვნელობა 
ჰქონდა. ისეთი დიდი ყორღანების აგება, როგორიც ზურტაკეტისაა, უთუოდ ძალიან 
შრომატევადი და ხანგრძლივი იყო და სწორ აღრიცხვას მოითხოვდა. ამ ყორღანების 
მშენებლობაში მონაწილეობდა ერთი ტომის სხვადასხვა გვარი და ზოგიერთი ნიშანი 
ალბათ ცალკეული გვარის ანდა ცალკეული პიროვნების აღმნიშვნელიც იყო. 
შესაძლოა, მათ აგრეთვე რიტუალური, მაგიური მნიშვნელობაც ენიჭებოდა. 
საფიქრებელია, რომ ზოგიერთ ნიშნიან ქვაზე უკვე აზრის გადმოცემის, 
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დამწერლობის ცდასთან უნდა გვქონდეს საქმე და მათ ამ მხრივ პიქტოგრაფიული ან 
კიდევ იდეოგრაფიული მნიშვნელობა ექნება. გარკვეული ნიშნებით აზრის 
გადმოცემის ცდას ჩვენში უფრო ადრინდელ საფეხურზედაც ვხვდებით. თიხის 
ჭურჭელზე მოცემული გამოსახულებების შესახებ გამოთქმული იყო მოსაზრება, რომ 
აქ უძველესი დამწერლობის ცდასთან გვაქვს საქმე. სავარაუდოა, რომ წინა აზიასთან 
ურთიერთობის შედეგად სხვა მიღწევებთან ერთად შემოდის აგრეთვე დამწერლობის 
იდეაც.  თრიალეთის კულტურაში, რომელიც განვითარების საკმაოდ მაღალ 
საფეხურზეა, ვამჩნევთ საკუთარი დამწერლობის შექმნის ცდასაც. იგი ამ კულტურის 
ფარგლებში იყო გავრცელებული და ადგილობრივი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. 
შემდეგში, როგორც ჩანს, ამ მოვლენის განვითარება შეფერხდა277. 

თრიალეთის კულტურა ფართოდ იყო გავრცელებული. ამ კულტურის 
სფეროში ექცევა ლორე (ტაშირი), სადაც იგი საკმაოდ შორს მიდის და კიროვაკანამდე 
აღწევს. კიროვაკანში გაითხარა ერთი ორმოიანი ყორღანი, რომელშიაც აღმოჩნდა 
თითქმის სავსებით ისეთივე მასალა, როგორსაც თრიალეთის ყორღანებში ვხვდებით. 
მიცვალებულის ძვლები არც აქ არის  მიკვლეული. ნაპოვნია წითელ ფონზე შავი 
საღებავით მოხატული ჭურჭელი და წერტილოვანი ორნამენტით შემკული 
თრიალეთური შავპრიალა კერამიკა. აღსანიშნავია ოქროს სასმისი, რომელიც ფორმით 
ახლო დგას თრიალეთისა და, ოქროს სასმისთან. მასზე გამოსახული ლომები 
მოგვაგონებს თრიალეთის შტანდარტზე მოცემულ ამგვარსავე სურათებს. აქ 
აღმოჩენილი შუბისა და სატევრისპირები თითქმის სავსებით ემსგავსება 
თრიალეთურს.  

კიროვაკანის ყორღანში აღმოჩნდა აგრეთვე ბრინჯაოს იარაღი: ბრტყელი 
ცული, კავი, სატეხი და ცული. უნდა აღინიშნოს, რომ ნაპოვნი ნივთები, გარდა 
ცულისა, ახლო დგას უკვე მომდევნო, გვიანი, ბრინჯაოს ხანის იმგვარსავე იარაღთან. 
ყორღანი, როგორც ჩანს, თრიალეთური კულტურის სულ გვიანდელ საფეხურს უნდა 
მიეკუთვნებოდეს278. რაც შეეხება ცულს, იგი თავისებური ფორმისაა და გარკვეულ 
მსგავსებას ამჟღავნებს სომხეთში სოფ. ნავურის მახლობლად აღმოჩენილ ორ 
ცულთან. სამი ასეთივე ცული ნაპოვნია საქართველოში: ერთი – თბილისში 
(ღრმაღელეში), მეორე – ბოდორნაში (დუშეთის რ-ნი) და მესამეც – სოფ. გუმბათთან 
(წალკის რ-ნი)279. როგორც ჩანს, თრიალეთური კულტურისათვის არ არის 
დამახასიათებელი ყუადაქანებული და ყუამილიანი ცულები. ამ კულტურაში 
გავრცელებული უნდა ყოფილიყო ღრმაღელეს ტიპის ცულები. შესაძლოა, მართლაც 
აქედან განვითარდა შემდეგში აღმოსავლურ-ქართული კულტურისათვის 
დამახასიათებელი ცული.  

თრიალეთური ტიპის შავპრიალა და მოხატული კერამიკა ნაპოვნია ყარსის 
მხარეში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია კახეთში სოფ. ილტოსთან აღმოჩენილი 
ნამოსახლარი, სადაც  მტკვარ–არაქსის კულტურის ფენის ზემოთ აღმოჩნდა 
თრიალეთური შავპრიალა, წერტილოვანი და ამოკაწრული ორნამენტით შემკული 
კერამიკა. კარგადაა წარმოდგენილი ეს კულტურა შიდა ქართლში. მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე გათხრილია რამდენიმე ყორღანი, რომლებიც შეიცავს თრიალეთური ტიპის 
შავპრიალა კერამიკას და სხვა ინვენტარს. კარგადაა გამოვლენილი ეს კულტურა 

                                                 
277 ო. ჯაფარიძე, შენიშვნები ზურტაკეტის ყორღანების ნიშნიანი ქვების შესახებ, კავკასიის ხალხთა 
ისტორიის საკითხები, თბ. , 1966, გვ. 12.  
278 А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы и раннего железа, Ер., 1964, გვ. 64. 
279 დ. ქორიძე,კოლხური კულტურის ისტორიისთვის, თბ., 1965, გვ. 58.  



შიდა ქართლის ჩრდილო ზოლში, კერძოდ, წინამთის ნაწილში, დღევანდელი 
სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე. შესწავლილია რამდენიმე ყორღანი და სამარხი, 
სადაც ნაპოვნია წერტილოვანი ან ნაკაწრი ორნამენტით შემკული შავპრიალა 
ჭურჭელი. ერთ–ერთ ყორღანში (ფრინევის გორა) აღმოჩნდა აგრეთვე წითელი ფერის 
შავად მოხატული ჭურჭელი.  

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ნულისა და ქვასათალის სამაროვნები280.შუა 
ბრინჯაოს ხანის ეს სამარხები ძირითადად კოლექტიურია, დაახლოებით ათამდე 
მიცვალებულით. სამარხეული ინვენტარი შედგება ბრინჯაოს იარაღისა და 
სამკაულისაგან. ობსიდიანის ისრისპირები, ქვის ლახტისთავები, მძივები, კერამიკა 
მრავლადაა წარმოდგენილი. თიხის ჭურჭელი ძირითადად შავია. ზოგი მათგანი 
როგორც ფორმით, ისე შემკულობის ხასიათით თრიალეთურ კერამიკას 
უახლოვდება. აღსანიშნავია პატარა თიხის სასმისები, რომლებიც  ფორმით ძალიან 
ახლოს დგანან თრიალეთის ყორღანებში აღმოჩენილ ვერცხლის სასმისთან. აქვეა 
აგრეთვე ისეთი ფორმებიც, რომლებიც თრიალეთის სამარხებში არ გვხვდება.  

თრიალეთის ყორღანებისაგან განსხვავებით ნულისა და ქვასათალის სამარხებში 
კარგადაა წარმოდგენილი ბრინჯაოს საომარი იარაღი: სატევრები და შუბისპირები. 
სატევრისპირები სხვადასახვა ტიპისაა. ზოგი მათგანი უახლოვდება თრიალეთურს. 
შუბისპირები მასრაგახსნილია და სხვადასხვა ზომისა და მოყვანილობისაა. აქ ნაპოვნი 
შუბისპირები თითქმის სავსებით ისეთივეა, როგორც თრიალეთისა და კიროვაკანის 
ყორღანებში აღმოჩენილი. უნდა შეინიშნოს, რომ მასრიანი შუბისპირი ჩვენში პირველად 
შუა ბრინჯაოს ხანაში იწყებს გამოჩენას. მანამდე აქ გავრცელებული იყო შუბისმაგვარი 
იარაღი, ტარზე დასაგები ღეროთი. 

კარგადაა ამ სამარხებში წარმოდგენილი ბრინჯაოს სამკაული: სხვადასხვა ტიპის 
ქინძისთავები, სამაჯურები, საკიდები და სხვ. განსაკუთრებით აღსანიშნავია სასაფეთქლე 
რგოლები, რომლებიც ფორმით შუმერში, ურის სამაროვანზე, დედოფალ შუბადის 
სამარხში აღმოჩენილ ოქროს სასაფეთქლე საკიდებს მოგვაგონებს. ჩვენში სადღეისოდ 
მსგავსი რგოლები სხვაგან ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, მაგრამ ეს ტიპი საკიდებისა 
გვხვდება მომდევნო გვიანბრინჯაოს ხანაში ჩრდილო კავკასიაში, დაღესტნის ე. წ. 
კაიაკენტ – ხოროჩაის კულტურაში. 

ნულისა და ქვასათალის სამარხებში მიკვლეულია აგრეთვე ქვის ლახტისთავები. 
იარაღის ეს ტიპი ჩვენში უფრო ადრინდელ პერიოდში ჩანს, მაგრამ ფორმით 
განსხვავებულია შუა ბრინჯაოს ხანაში ცნობილი ქვის ლახტისთავებისაგან. ნულისა და 
ქვასათალის ლახტისთავები მსხლისებური ფორმისაა. მარმარილოს მსგავსი ლახტისთავი 
ნაპოვნი იყო ქვემო ქართლის ვაკეზე გათხრილ ერთ-ერთ ყორღანში. როგორც ჩანს, შუა 
ბრინჯაოს ხანის ბოლოსათვის ჩვენში ქვის ლახტისთავებთან ერთად ჩნდება ლითონის 
ლახტისთავიც, რომელიც მომდევნო პერიოდში საკმაოდ ფართოდ ვრცელდება. 
ობსიდიანის ფუძემოღარული ისრისპირები თრიალეთის ფორმისაა. 

ნულისა და ქვასათალის კოლექტიური სამარხები, როგორც ჩანს, საგვარეულო იყო 
და მასში რიგით წევრებს ასაფლავებდნენ. სამარხეული ინვენტარით ისინი თითქმის არ 
განსხვავდება ერთიმეორისაგან. აქ არ არის ის სიმდიდრე, ფუფუნება და რთული 
დამარხვის წესი, რაც დამახასიათებელია თრიალეთის დიდი ყორღანებისათვის. 

                                                 
280 Б А. Куфтин,  Археологическая маршрутная экспедиция 1945 года в Юго-Осетию и Имеретию, Тб.,1949,  
გვ.31; О. М, Джапаридзе, Ква–с атальский могильник эпохи бронзы в Юго-Осетии, КСИИМК, вып. 
60,1955,. გვ. 93.  



მცხეთაში სამთავროს სამაროვანზე ყორღანული ტიპის ორი სამარხი აღმოჩნდა, 
ისინი დსაფლავების წესითა და სამარხეული ინვენტარით განსხვავებულია უძველესი 
ორმოსამარხებისაგან. აქ, თრიალეთის ყორღანების მსგავსად, გავრცელებული ყოფილა 
მიცვალებულის დაწვა. ჩატანებული ნივთებიც გარკვეულ მსგავსებას ამჟღავნებს 
თრიალეთურ მასალებთან. მართალია, თრიალეთური ტიპის შავპრიალა კერამიკა არ 
აღმოჩენილა, მაგრამ თიხის ჭურჭელი თრიალეთის ყორღანებში ნაპოვნ უხეშად ნაძერწ 
კერამიკას უახლოვდება, ოქროს საკიდები და მძივები გარკვეულად ემსგავსება 
თრიალეთურს. პატარა დანისპირი ახლო დგას თრიალეთის ყორღანში ნაპოვნ ამგვარსავე 
იარაღთან. განსაკუთრებით აღსანიშნავია სამთავროს ერთ-ერთ ყორღანულ სამარხში 
აღმოჩენილი გრძელი საძგერალი მახვილი. მისი მსგავსი ორი მახვილი ნაპოვნია 
ალავერდის რაიონში. ამ ტიპის იარაღი დაკავშირებული უნდა იყოს ეგეოსურ 
სამყაროსთან, სადაც იგი კარგად იყო ცნობილი ძვ. წ. II ათსაწლეულის პირველ ნახევარში. 
სამთავროს სამაროვნის ყორღანული სამარხები, ჩანს, გვარის წარჩინებულ პირს 
ეკთვნოდა281. 

 სამწუხაროდ, სადღეისოდ ჯერ კიდევ არ ვიცნობთ თრიალეთური კულტურის 
ნამოსახლარ ადგილებს და ძირითადი მასალა სამარხებიდან მომდინარეობს. სად და 
როგორ ცხოვრობდა თრიალეთური კულტურის მატარებელი საზოგადოება, საბოლოოდ 
გარკვეული არ არის. სამარხების შესწავლის შედეგად შეიძლება ითქვას, რომ 
სააღმშენებლო საქმე საკმაოდ დაწინაურებული უნდა ყოფილიყო. დიდი ყორღანების 
(“დასაკრძალავი დარბაზებით”) მშენებლობა, მათი გადახურვის სისტემა, ქვაყრილებში 
ნიშნების ამოყვანა და ა. შ., უთუოდ იმას მოწმობს, რომ უკვე გავრცელებულია 
არქიტექტურის ძირითადი ელემენტები. კარგად იყო ცნობილი აგრეთვე ხითხუროობა. 
თეთრწყაროში, ბედენის პლატოზე გათხრილ ყორღანში ჩადგმული იყო შესანიშნავი ხის 
ნაგებობა. 

საფიქრებელია, რომ თვით სამოსახლო ადგილები მტკვარ-არაქსის კულტურის 
სოფელთან შედარებით განსხვავებული ხასიათისა უნდა ყოფილიყო: ნიშანდობლივია, 
რომ ამ კულტურის ნამოსახლარებზე თითქმის არსად გვხვდება შუა ბრინჯაოს პერიოდის 
ფენა. როგორც ჩანს, ამ პერიოდში ბარის მოსახლეობის ერთგვარი “ათხელება” ხდება, რაც 
ეკონომიური ცენტრების გადანაცვლებას იწვევდა. ბარში ცხოვრების ერთგვარი შენელება 
იმითაც უნდა ყოფილიყო გამოწვეული, რომ მტკვარ-არაქსის კულტურის დროს ბარის 
ინტენსიური ათვისება ტყის დიდი მასივების განადგურებას იწვევდა, რის გამოც ტყის 
ზოლი თანდათანობით უკან იწევდა და თავის მხრივ გავლენას ახდენდა კლიმატურ 
პირობებზე. ჰავის სიმშრალე და გვალვები აიძულებდა მოსახლეობას უფრო ზომიერი 
კლიმატის მქონე ადგილებში გადასულიყო და მთის წინა რაიონი აეთვისებინა. 
ცხოვრების დაწინაურებას ამ ადგილებში ხელი შეუწყო მიწის ხელოვნურად რწყვის 
შემოღებამ. კარგადაა ათვისებული ამ პერიოდში მთის წინა ზოლი შიდა ქართლში, 
მტკვრის როგორც მარცხენა, ისე მარჯვენა ნაპირზე. ილტოს ნამოსახლარი კახეთში იმას 
მოწმობს, რომ იმ დროს აქაც წინა მთაა დასახლებული. ბარში ცხოვრება გრძელდება, 
მაგრამ არა წინანდელი ინტენსიურობით. მისი ხელახალი მძლავრი დასახლება უფრო 
გვიან ხდება, საირიგაციო სისტემის განვითარებასთან დაკავშირებით282.  
კულტურის მძლავრ აყვავებას ამ ხანაში თავისი ეკონომიური საფუძვლები ჰქონდა. 

მეურნეობის ძირითადი დარგები: მიწათმოქმედება და მესაქონლეობა განვითარების 
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282 ი. კიკვიძე, მორწყვა ძველ საქართველოში, თბ., 1963, გვ. 20. 



საკმაოდ მაღალ საფეხურზე ადის. ეს განსაკუთრებით მესაქონლეობას ეხება. 
მიწათმოქმედებამ ჩვენში საკმაოდ დაწინაურებულ დონეს უკვე წინამორბედ საფეხურზე 
მიაღწია. შუა ბრინჯაოს ხანაში ძლიერ ვითარდება აგრეთვე მეცხვარეობაც, რადგან 
მესაქონლეობის ამ დარგის დაწინაურებისათვის ხელსაყრელი პირობებია შექმნილი. ტყის 
თანდათანობით შემცირება, მთისწინა და მთის ზოლის ათვისება ხელს უწყობდა 
მეცხვარეობის განვითარებას. თრიალეთის კულტურის მქონე საზოგადოება ინტენსიურად 
ითვისებს საზაფხულო საძოვრებისათვის  თრიალეთის მაღალმთიან ზოლს. შუა 
ბრინჯაოს ხანისათვის მოსახლეობა აქ ჯერ კიდევ დამკვიდრებული არ არის. ამ 
დროისათვის თრიალეთის მაღალმთიან პლატოებზე არსებობდა დროებითი სეზონური 
სამოსახლოები. საზამთრო საძოვრებისათვის გამოუყენებიათ ქვემო ქართლის ვაკე. აქ 
შესწავლილი პატარა ყორღანები მოწმობს, რომ იგი ადრინდელი პერიოდიდანვე იყო 
ათვისებული საძოვრებად, თუმცა განსაკუთრებით ინტენსიურად იყენებდნენ შუა 
ბრინჯაოს ხანაში. უთუოდ ნიშანდობლივია ის გარემოება, რომ აქ გვხვდება ყორღანები 
ბრინჯაოს ხანის დასაწყისიდან ვიდრე მის ბოლომდე. შესაძლოა, ეს იმ მწყემსების 
სამარხებია, რომლებსაც ცხვარი გადაჰყავდათ საზამთრო საძოვრებიდან საზაფხულოზე. 
სამარხები აქ ერთ ზოლად არის გაჭიმული და სავარაუდებელია, რომ გზაც სწორედ აქ 
გადიოდა. თრიალეთის ალპური საძოვრები, ერთი მხრივ, ათვისებული უნდა ყოფილიყო 
შიდა ქართლის ტომების მიერ, ხოლო, მეორე მხრივ, ქვემო ქართლის, კახეთისა და 
მომიჯნავე ტერიტორიაზე მოსახლე ტომების მიერ. რაც შეეხება თრიალეთის მაღალმთიან 
პლატოებზე აღმოჩენილ დიდ, მდიდრულ ყორღანებს, ისინი ეკუთვნოდა ტომის შიგნით 
გაბატონებულ წევრებს, რომელებიც უპირატესად მესაქონლეები იყვნენ და საზაფხულო 
საძოვრების საუკეთესო ნაწილი ეკავათ.  

თრიალეთური კულტურის დაწინაურებასა და აყვავებას აპირობებდა აგრეთვე 
ისიც, რომ ამ პერიოდში შემდგომ განვითარებას განიცდის მეტალურგია. მთისწინა და 
მთის ზოლის ძირითადი მადნეულის საბადოების ათვისება ხელს უწყობდა 
მეტალურგიის აღმავლობას. ამ პერიოდშივე იწყება რთული შენადნობების მიღება და 
კალიანი ბრინჯაოს დამუშავება283. მეტალურგიული წარმოება ჩვენში მაღალ საფეხურზე 
ჯერ კიდევ წინამორბედ მტკვარ–არაქსის კულტურის დროს ადის, მაგრამ, თუ ამ 
პერიოდში იგრძნობა წინააზიური გავლენა, შუა ბრინჯაოს ხანაში მეტალურგიის 
აღმავლობასთან დაკავშირებით ყალიბდება ადგილობრივი იარაღ–საჭურვლის 
თავისებური ფორმები. დაიწყო რთული შენადნობების გამოყენება. გაუმჯობესდა თვით 
ლითონის ხარისხი. ისევ ფართოდ გამოიყენება დარიშხნიანი სპილენძი, ოღონდ ახლა 
უფრო გაუმჯობესებულია მისი თვისებები. თრიალეთის კულტურაში იარაღი 
ძირითადად დარიშხნიანი სპილენძისგანაა დამზადებული. გვხვდება აგრეთვე კალიანი 
ბრინჯაოს ნაკეთები იარაღ–სამკაულები. აღსანიშნავია, რომ ეს ნივთები გამოირჩევა 
დახვეწილი ფორმებით. ამ პერიოდში გამოიყენება აგრეთვე დარიშხან–ანთიმონიანი 
ბრინჯაო, რომლისგანაც ძირითადად სამკაულს ამზადებდნენ. სამკაულისათვის 
ხმარობენ წმინდა ანთიმონსაც. საფიქრებელია, რომ თრიალეთის კულტურის 
მეტალურგიის ძირითადი ბაზა ქვემო ქართლსა და ალავერდში უნდა ყოფილიყო, 
რომელიც ახლაც მდიდარია ფერადი ლითონით. 

უმჯობესდება ლითონის ნაწარმის ხარისხი. მელითონე ხელოსნებს, ჩანს, 
ათვისებული ჰქონიათ ლითონის დამუშავების რთული ტექნიკა. ეს ნაწარმი გაცილებით 
უკეთესია, გამძლე და დახვეწილი, ვიდრე წინამორბედ ეპოქაში იყო. სატევრისა და 
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საქართველოში, თბ., 1956, გვ. 20.  



შუბისპირები, რომლებიც თრიალეთური კულტურის ძირითადი ნაწარმი უნდა 
ყოფილიყო, გამოირჩევა თავისი მრავალფეროვნებით. გვხვდება მასრიანი შუბისა და 
ხელშუბისპირები, რომელთაც პირზე მკვეთრი შუაქედი გასდევს. ასეთივე ქედი უჩნდება 
აგრეთვე სატევრისპირსაც. ლითონის სამკაულიც ახლა გაცილებით უკეთესია, 
დახვეწილი, მრავალფეროვანი და უფრო ფაქიზი ფორმები აქვს. განსაკუთრებით მაღალ 
საფეხურზე ადის ძვირფასი ლითონების დამუშავების ტექნიკა. სწორედ თრიალეთურ 
კულტურაში ჩაეყარა საფუძველი ძველ ქართულ ოქრომჭედლურ ხელოვნებას. როგორც 
ჩანს, ამ პერიოდში ყალიბდება ჩვენში სხვადასხვა დარგის მაღალკვალიფიციური 
ხელოსნების ინსტიტუტი (საიუველირო საქმის, მეთუნეობის, მელითონეობის და სხვ.). 
თრიალეთური კულტურის შემქმნელი საზოგადოება გამოირჩევა დახვეწილი, მაღალი 
ესთეტიკური გემოვნებით, შემოქმედების დიდი უნარით. ამ საზოგადოების გაზრდილი 
მოთხოვნილებაც უთუოდ მის დიდ ეკონომიურ დაწინაურებასა და სულიერ სიძლიერეზე 
მიუთითებს. 

თრიალეთური კულტურის აღმავლობა შედეგი იყო იმ მჭიდრო კულტურული 
კავშირისა ძველაღმოსავლურ სამყაროსთან, რომელიც ჯერ კიდევ წინამორბედ 
საფეხურზე შეინიშნება. ურთიერთობა ჩანს როგორც შუმერთან, ისე ხეთურ, ხურიტულ 
და წინა აზიის სხვა ქვეყნებთან284. მაგრამ, მიუხედევად ამისა, თრიალეთურმა კულტურამ 
განვითარების საკუთარი გზა განვლო, რომლის საწყისებიც მტკვარ–არაქსის 
კულტურაშია საძებარი. იგი აღმოცენდა წინამორბედი კულტურის ტრადიციებზე და 
მისი დაწინაურება ძველაღმოსავლურ სამყაროსთან ახლო კონტაქტებმა განაპირობა. 
თრიალეთური კულტურის წინსვლას ხელს უწყობდა აგრეთვე მჭიდრო ურთიერთობა 
ამიერკავკასიის ამავდროულ კულტურებთან. კერძოდ, ახლო კავშირი ჩანს სევანის ტბის 
მიდამოებში აღმოჩენილ ლჩაშენის ყორღანებთან, უზერლიკთეფეს, ყიზილ–ვანქის და 
სხვა ძეგლებთან. ასეთივე ურთიერთობა შეინიშნება აგრეთვე საქართველოს ზოგიერთ 
კუთხეებში გამოვლენილ ამ პერიოდის ძეგლებთან, კერძოდ, ახლო კავშირი ჩანს რიონის 
ზემო წელზე გამოვლენილ მეტალურგიულ კერასთან. მაგრამ საქართველოს ვერც ერთ 
კუთხეში და თუნდ ამიერკავკასიაშიც, საზოგადოება ვერ ამაღლდა თრიალეთური 
კულტურის დონემდე.  

ბ. კუფტინმა თრიალეთის “დიდი ყორღანების ბრწყინვალე კულტურა” ძვ. წ. II 
ათასწლეულის შუა საუკუნეებს მიაკუთვნა. იგი ძირითადად შუმერული კულტურის 
ანალოგიებს ემყარებოდა285. მისი აზრით, ყორღანების თარიღის უფრო ღრმად 
გადატანას ხელს უშლიდა ერთ-ერთ ყორღანში აღმოჩენილი მასრიანი შუბისპირი, 
რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ძვ. წ. II ათასწლეულის პირველი ნახევრის ბოლოს 
უნდა გამოჩენილიყო286. მასრიან შუბისპირს ძველ აღმოსავლურ სამყაროში II 
ათასწლეულის დასაწყისში ვხვდებით287. როგორც სანს, ბ. კუფტინის მოსაზრება, რომ 
მასრიანი შუბისპირი ჩვენში პირველად II ათასწლეულის შუა საუკუნეების 
მახლობლად ჩნდება, ძირითადად სწორი უნდა იყოს, მაგრამ ამ თარიღს ვერ 
გავავრცელებთ მთლიანად თრიალეთის შუა ბრინჯაოს ხანის განვითარებულ 
საფეხურზე. ზოგი ყორღანის თარიღი II ათასწლეულის დასაწყისისა უნდა იყოს, 
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285 Б. А Куфтин, К вопросу о древнейших корнях грузинской культуры на Кавказе по данным археологии, 
გვ. 307. 
286  Б. А Куфтин , Археологические раскопки в Триалети,გვ. 96. 
287 Claud F.A. Schaeffer, Stratigraphie compare et chronologie de L Asie Occidentale, გვ.511; Д. Пенбери, 
Археология Крита, И., 1950, გვ. 185. 



ზოგი – II ათასწლეულის პირველი ნახევრის შუა ხანებისა და ზოგიც – ამავე 
ათასწლეულის პირველი ნახევრის ბოლოსი.  

რამდენადმე უფრო გვიანდელად მიიჩნევს თრიალეთის ყორღანებს ფრანგი 
არქეოლოგი კ. შეფერი. მისი აზრით, უფრო მართებული იქნება თუ თრიალეთის 
ყორღანულ კულტურას გვიანი ბრინჯაოს ხანას მივაკუთვნებთ და 1550 –1450 წლებს 
შორის მოვაქცევთ. ამ დებულების დასამტკიცებლად მას მოაქვს მთელი რიგი 
საბუთებისა (მასრიანი შუბისპირი, იარაღის იშვიათობა ყორღანებში, სპირალური 
მოტივი მოხატულ კერამიკაზე და სხვ.)288.  

თრიალეთის ყორღანული კულტურის თავისებური პერიოდიზაცია მოგვცა 
ინგლისელმა არქეოლოგმა ჩ. ბარნეიმ. მისი აზრით, თრიალეთის ყორღანებში 
ყველაზე ადრეულია VIII ყორღანი, რომელიც დაახლოებით ძვ. წ. 2100 წ. 
მიეკუთვნება. მას უშუალოდ მოსდევს XI და ის ჯგუფი ყორღანებისა, რომლებსაც ბ. 
კუფტინი ადრეულ ბრინჯაოს ხანას აკუთვნებს. ამ ყორღანებს იგი ძვ. წ. 2050-1950 
წლებით ათარიღებს. ყორღანების შემდეგ ჯგუფს იგი ძვ. წ. 1900–1600 წლებში 
აქცევს289. ჩ. ბარნეის მიერ მოცემული პერიოდიზაცია მთლად მართებული არ უნდა 
იყოს. თრიალეთის ადრეული ჯგუფის ყორღანების მოთავსება XI და განსაკუთრებით 
VIII ყორღანის შემდეგ სწორი არ არის. VIII ყორღანი თრიალეთის “დიდი ყორღანების 
ბრწყინვალე კულტურის” დროინდელია და ამ რიგის ყორღანებში იგი მართლაც 
ადრეულია, ამიტომ შეიძლება II ათასწლეულის დასაწყისი ხანით დავათარიღოთ.  

ა. იესენი თავის მოსაზრებას ძირითადად მოხატული კერამიკის საფუძველზე 
ამყარებს. მისი აზრით, თრიალეთის VII ყორღანი, სადაც წითელ ფონზე შავად 
მოხატული ფრინველის გამოსახულებიანი ჭურჭელი აღმოჩნდა, შეიძლება 
მიეკუთვნოს XVII საუკუნეს, ხოლო ღია, კრემისფერზედაპირიანი მოხატული 
კერამიკის შემცველი ყორღანები რამდენადმე უფრო გვიანი ხანისაა და ძვ. წ. XVI-XV 
საუკუნეებით თარიღდება290. ა. მარტიროსიანი სომხეთის შუა ბრინჯაოს ხანას სამ 
საფეხურად ყოფს. მისი აზრით, კიროვაკანის ყორღანი ბოლო, მესამე პერიოდისაა, 
რომელიც ძვ. წ. XVI-XV საუკუნეებს განეკუთვნება291. თრიალეთის “დიდი 
ყორღანების ბრწყინვალე კულტურა” II ათასწლეულის პირველი ნახევრის მთელ 
მანძილზე არსებობდა. 

მართებული არ უნდა იყოს ამ უკანასკნელ ხანებში გამოთქმული მოსაზრება, 
რომ თითქოს მტკვარ–არაქსის კულტურის მქონე ტომთა ერთიანი გადასახლება 
ხდება სამხრეთით292. ინგლისელი არქეოლოგი ჩ. ბარნეი ფიქრობს, რომ კავშირი 
მტკვარ-არაქსისა და თრიალეთის კულტურებს შორის არ შეინიშნება და თითქოს 
ცვლილებები მოსახლეობის შემადგენლობაში ხდება. ახლად მოსულები თრიალეთში 
ჩრდილოეთის სტეპებიდან უნდა გამოჩენილიყვნენ ჯერ კიდევ ძვ. წ. 2100–2000 
წლებს შორის. შესაძლოა, ეს ტომები ინდოევროპელებიც იყვნენ, რომლებიც შემდეგში 
უფრო სამხრეთით გავრცელდნენ50.  აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელ ხანებში სულ 
უფრო და უფრო გავრცელდა მოსაზრება წინა აზიაში ინდოევროპული ტომების 

                                                 
288 Claud F. A. Schaeffer, დასახ. ნაშრომი, გვ. 512. 
289 C. A. Bruney, დასახ. ნაშრომი, გვ. 175.  
290А.А. Иессен, Из истории прошлого Мильско-Карабахской степи, 1965, გვ. 18.  
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292 L. Wolley, A Forgotten Kingdom, Baltimore, 1953, გვ. 32. А. Вулли,  История научного и культурного 
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50 C. A. Burney, დასახ. ნაშრომი, გვ. 175, 178. 



ჩრდილოეთიდან კავკასიის გზით მოსვლის შესახებ51.მაგრამ სადღეისოდ არსებული 
მასალის საფუძველზე, ძნელია ვიფიქროთ, რომ III ათასწლეულში ისეთ ძლიერ 
მოძრაობას ჰქონდა ადგილი და რომ ეს ტომები III ათასწლეულში კავკასიის გზით 
შევიდნენ წინა აზიაში. ინდოევროპული ტომები ძველ აღმოსავლეთში ძირითადად 
ბალკანეთის გზით უნდა გავრცელებულიყვნენ52. ზოგიერთი მკვლევარი 
ქართველურში ინდოევროპული ელემენტების არსებობას ამ ტომების კავკასიის 
გზით გავრცელების საბუთად მიიჩნევს53.  

ქართველურ და ინდოევროპულ ენათა შორის არსებული სიახლოვე, როგორც 
ფიქრობენ, შედეგი უნდა იყოს ამ ენების მატარებელ ტომთა მჭიდრო კონტაქტისა, 
რომელიც ქართველური ფუძეენის დაშლამდე უნდა მომხდარიყო54. ზოგიერთი 
მკვლევარის აზრით, ეს ურთიერთობა ჯერ კიდევ მტკვარ–არაქსის კულტურის ხანაში 
ხორცილდება, რომელიც ფართო ტომთა კავშირის კულტურა იყო და რომელშიც 
ინდოევროპული და ქართველური ტომებიც შედიოდნენ. ეს კონტაქტები, ზოგი 
მკვლევარის აზრით, ინდოევროპული ტომების წინა აზიაში კავკასიის გზით შესვლის 
პროცესში ხდებოდა55.ზოგიერთი მკვლევარი კი ვარაუდობს, რომ მტკვარ–არაქსის 
კულტურა ინდოევროპული წარმოშობის ტომების კუთვნილება იყო, რომელთა 
ასიმილაცია მოახდინეს ქართველურმა ტომებმა, თუმცა, არ გამორიცხავს აგრეთვე 
შესაძლებლობას, რომ III-II ათასწლეულების მიჯნაზე ჩრდილოეთიდან  
მნიშვნელოვანი ინდოევროპული მასა შემოსულიყო, რომელიც შემდეგში 
ქართველურ მოსახლეობაში ითქვიფება56.  

თრიალეთის კულტურა ფართოდ იყო გავრცელებული. ამ კულტურის 
მატარებელი ტომები საკმაოდ ახლო იყვნენ ერთმანეთთან დაკავშირებული და ჩანს, 
შექმნილი ჰქონდათ ცალკეული მსხვილი ტომობრივი გაერთიანებები. 
თავდაპირველად ეს კავშირი ალბათ ჯერ კიდევ არამყარი იყო, მაგრამ თრიალეთური 
კულტურის ბოლოსათვის ურთიერთობა სულ უფრო მჭიდრო გამხდარა, რამაც 
საფუძველი ჩაუყარა შემდგომ საფეხურზე აღმოსავლურ-ქართული კულტურის 
მქონე ტომთა მსხვილი, მყარი ტომობრივი გაერთიანების შექმნას. საფიქრებელია, 
რომ თრიალეთის მაღალმთიან პლატოზე აღმოჩენილი დიდი, მდიდრული 
ყორღანები სწორედ ამ ტომთა კავშირების წინამძღოლების, ბელადების სამარხები 
უნდა ყოფილიყო57. 

ამრიგად, საზოგადოებამ, რომელმაც თრიალეთური კულტურა დაგვიტოვა, 
განვითარების საკმაოდ მაღალ საფეხურს მიაღწია. გვაროვნული საზოგადოების რღვევის 
პროცესი უკვე შორსაა წასული. გვაროვნულმა არისტოკრატიამ როგორც ქონებრივად, ისე 
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52 გ. მელიქიშვილი, საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელ აღმოსავლეთის უძველესი მოსახლეობის 
საკითხისათვის, გვ. 156. 
53 Г. И. Мачавариани, К вопросу об индоевропейско- картвельских типологических параллелях,  VII 
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57 Г. А. Меликишвили, К истории древней Грузии, გვ. 162. 



ძალაუფლების მხრივ საკმაოდ დიდ სიძლიერეს მიაღწია. მეურნეობრივი ხასიათის 
ცვლილებებმა და წინააზიურ სამყაროსთან კავშირმა განაპირობა თრიალეთური 
საზოგადოების წინსვლა. თრიალეთური კულტურის შიგნით თანდათანობით იქმნებოდა 
პირობები საზოგადოების კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე ასვლისათვის, მაგრამ შემდეგში, II 
ათასწლეულის მეორე  ნახევარში, თრიალეთური კულტურის წინსვლა ერთგვარად შენელდა. 
წინა აზიასთან ურთიერთობის შეფერხებამ, რაც ამ პერიოდში იქ მომხდარი ამბებით იყო 
გამოწვეული და ეკონომიური ცენტრების გადმონაცვლებამ თრიალეთის საზოგადოების 
განვითარება ერთგვარად შეანელა კიდეც. ბარის ხელახალი ინტენსიური ათვისება, ტომების 
ერთმანეთთან კიდევ უფრო დაკავშირება ცალკეულ კულტურათა შორის არსებული ზღვარის 
წაშლას, მათ ნიველირებას იწვევდა. 

ახლა საჭიროა შევეხოთ შუა ბრინჯაოს ხანის ძეგლებს საქართველოს სხვა 
რაიონებში, კერძოდ, დასავლეთ საქართველოში.  

საქართველოს ტერიტორიაზე შუა ბრინჯაოს ხანის მძლავრი მეტალურგიული კერა 
გამოვლენილია რიონის ზემო წელზე, სოფ. ღების მიდამოებში, ზღვის დონიდან 1500–
2000 მ-ის სიმაღლეზე. მაღალმთიან ზოლს, როგორც ჩანს, III ათასწლეულის ბოლოს, ე.ი. 
შუა ბრინჯაოს ხანიდან ითვისებს ადამიანი. ამ პერიოდში აქ ცხოვრების დამკვიდრება 
ძირითადად დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო სამთამადნო წარმოების აღმავლობასთან 
და მეტალურგიის განვითარებასთან. უფრო ადრე ეს რაიონი ათვისებული უნდა 
ყოფილიყო დროებით, სეზონურ საზაფხულო საძოვრებად მეჯოგეთა მიერ მეცხვარეობის 
დაწინაურებასთან დაკავშირებით. შესანიშნავი საზაფხულო საძოვრები და 
განსაკუთრებით კი მადნის მდიდარი საბადოები ხელს შეუწყობდა აქ მოსახლე ტომების 
დაწინაურებას. ისინი მჭიდროდ იყვნენ დაკავშირებული საქართველოს ბართან,სადაც 
სამიწათმოქმედო ბაზები უნდა ყოფილიყო და აგრეთვე ქედსიქითა რაიონებთან, 
საიდანაც ეს გზა ჩრდილო კავკასიის ტრამალებში საძოვრებისაკენ მიემართებოდა58. 

რიონის ზემო წელზე, მის სათავეში, სამთამადნო წარმოებისა და მეტალურგიის 
განვითარებისათვის მეტად ხელსაყრელი პირობები იყო. შუა ბრინჯაოს ხანაში 
ადგილობრივი მეტალურგიის სწრაფ აღმავლობასთან დაკავშირებით იზრდება 
მოთხოვნილება ლითონზე, რაც თავის მხრივ სამთამადნო წარმოების გაფართოებას 
იწვევს. როგორც ჩანს, ამ პერიოდში მადნის მოპოვება და მისი დამუშავება 
ერთმანეთისაგან გათიშული არ არის. მადნის დამუშავება მიმდინარეობდა საბადოების 
რაიონში. რიონის სათავეებში საამისოდ კარგი პირობები არსებობდა. ეს მხარე მდიდარი 
იყო როგორც საბადოებით, ასევე ტყეებით. მადნიდან ლითონის აღდგენა ხის ნახშირის 
საშუალებით ხდებოდა. გარდა ამისა, ხე–ტყე საჭირო იყო თვით მადნის 
მოპოვებისთვისაც. ფართოდ გაშლილი სამთამადნო წარმოება და მეტალურგია 
მაღალმთიან ზოლში მოსახლეობის რიცხვის ზრდას იწვევდა. ამას ხელს უწყობდა 
აგრეთვე კარგი პირობები მესაქონლეობის განვითარებისათვის. რიონის სათავეებთან 
გამოვლენილი ძველი წარმოების ნაშთები იმას მოწმობს, რომ აქ დიდი სამთამადნო 
წარმოება იყო. სხვადასხვა ზომის მღვიმეებში აღმოჩენილი იყო სპილენძის, ანთიმონისა 
და დარიშხნის გამონამუშავრები: ნახშირის სქელი ფენა, მაგარი ქვის უროები, ხის გობები 
და სხვ. როგორც ჩანს, მადნის ძარღვს ცეცხლით ახურებდნენ, შემდეგ შეასხამდნენ წყალს 
და ტემპერატურის მკვეთრი მერყეობის შედეგად ძარღვს დახეთქავდნენ, რის 
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შემდეგადაც დანაპრალებულ ძარღვს ქვის უროებით დატეხდნენ და ხის გობებით, ტყავის 
პარკებითა და სხვ. საშუალებებით გამოიტანდნენ მაღაროდან59. 

მადნის საბადოების მახლობლად ტყის ზოლში აღმოჩენილი იყო ხის ნახშირის 
სქელი ფენა, წიდის ნატეხები, როდინები, ლითონით გაჟღენთილი თიხის ჭურჭელი და 
სხვ. აქ ხდებოდა მადნის გამოწვა, მისი დაწურვა. როგორც ჩანს, ლითონის შემდგომი 
დამუშავება, მისგან საჭირო ნივთების ჩამოსხმა უშუალოდ სამოსახლო ადგილებში 
წარმოებდა, სადაც ალბათ სპეციალური, ძმლავრი სახელოსნოები უნდა არსებულიყო. 
მართალია, არც ამ სახელოსნოთა ნაშთები და არც ნამოსახლარი ადგილები რიონის ზემო 
წელზე აღმოჩენილი არ არის, მაგრამ მის სათავეებში სოფ. ღების მახლობლად ბრილში 
მიკვლეულია სამაროვანი, რომელმაც მნიშვნელოვანი მასალა მოგვცა. სამაროვანი 
მოქმედებაში ყოფილა დაახლოებით 2500 წლის მანძილზე ბრინჯაოს ხანიდან ვიდრე ახ. 
წ. III–IV საუკუნეებამდე. მისი ისტორია შემდეგნაირად წარმოგვიდგება: პირველი 
მიცვალებულები აქ შუა ბრინჯაოს ხანაში დაუმარხიათ. სამარხები ალბათ იმათ 
ეკუთვნოდათ, ვინც თავდაპირველად დაიწყო ამ მაღალმთიანი ზოლის ათვისება. 
შესაძლოა, სწორედ მათ მიაკვლიეს მადნეულის საბადოებსაც. უნდა ვივარაუდოთ, რომ 
ისინი იყვნენ მეჯოგეები, მწყემსები, რომლებიც აქ საზაფხულო საძოვრებისათვის 
ამოდიოდნენ. ბრილის სამაროვანზე ამ პერიოდის რამდენიმე სამარხი აღმოჩნდა. 
სამარხების ინვენტარი შედარებით ღარიბულია: პრიმიტიული სატევრისპირები, 
ვერძისთავებით შემკული ყუამილიანი ცულის მასრა, სამაჯურები, კაჟის 
ქუსლამოღარული ხელშუბისპირები, პასტის წვრილი მძივები და სხვ. სამარხები 
მიეკუთვნება შუა ბრინჯაოს ხანას, კერძოდ, II ათასწლეულის პირველ ნახევარს. ამ 
მაღალმთიანი ზოლის ინტენსიური ათვისება ამ პერიოდის ბოლოს, II ათასწლეულის შუა 
ხანებში მომხდარა. როგორც ჩანს, ამავე წლებში იწყება მადნეულის საბადოების ფართო 
გამოყენება და ახლომახლო რაიონების დასახლება.  

ბრილის სამაროვანზე აღმოჩენილ ამ დროის სამარხებში ნაპოვნია როგორც 
ქვაყუთები, ისე ორმოსამარხები. თითო სამარხში დაკრძალულია ერთი მიცვალებული. 
არის სამარხები, სადაც მიცვალებულთა რიცხვი სამს აღწევს. ნიშანდობლივია, რომ აქ 
დიდი რაოდენობით ვხვდებით ლითონის ნივთებს, იარაღსა და სამკაულს. ამ პერიოდის 
სამარხებში სრულებით არ ჩანს თიხის ჭურჭელი. ალბათ მათ მაგივრობას ხის ჭურჭელი 
თუ ასრულებდა. არც ქვის იარაღი გვხვდება.  

ზოგიერთი სამარხი დიდი რაოდენობით შეიცავს ლითონის ნივთებს. მაგალითად, 
ერთ-ერთ სამარხში აღმოჩნდა შვიდი ცული, თოთხმეტი შუბისპირი, რვა სატევრისპირი, 
ოცდაექვსი საკინძი, თორმეტი სამაჯური და სხვ. ეს მდიდრული სამარხები გვარის 
წარჩინებულ პირებს უნდა ეკუთვნოდეს, ხოლო ლითონის ნივთების ამგვარი სიუხვე 
უთუოდ მეტალურგიის სწრაფი აღმავლობის შედეგი უნდა იყოს. მაღალ დონეს მიაღწია 
აგრეთვე ლითონის დამუშავებისა და ჩამოსხმის საქმემ. ფაქიზად ნაკეთები ლითონის 
იარაღ-სამკაული უთუოდ უკვე მაღალკვალიფიციურ ოსტატთა არსებობაზე 
მიგვანიშნებს.  

ლითონის იარაღიდან აღსანიშნავია ყუამილიანი ცულები, სატევრისპირები და 
მასრაგახსნილი შუბისპირები. ცულები სხვადასხვა მოყვანილობისაა: ზოგს მოკლე მილი 
და შედარებით ფართო პირი აქვს, ზოგიერთი შედარებით მოგრძო ზომისაა და ბრტყელი 
ტანი გააჩნია. გვხვდება თავისებური ფორმის ყუამილიანი ცული, რომლის ყუას ვერძის 

                                                 
59 გ. გობეჯიშვილი, ძველი ქართული სამთამადნო და მეტალურგიული წარმოების ნაშთები სოფ. 
ღებში, “საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე”, ტ. XIII‚ №3, 1952, გვ. 183. 



თავების ქანდაკებები ამკობს და პრაქტიკული მიზნისათვის გამოუსადეგარია. ეტყობა, 
უფრო საკულტო–საზეიმო დანიშნულებისა უნდა იყოს. 

სატევრიპირები შედარებით მომცრო ზომისაა, უპირატესად ფოთლისებური 
მოყვანილობის, ოდნავ შესამჩნევი ქედით. მაგრამ აქა–იქ გვხვდება ცალები, რომლებსაც 
უკვე კარგად გამოსახული შუაქედი აქვს. შუბისპირები სხვადასხვა ზომისა და ფორმისაა, 
მასრაგახსნილია, გამოირჩევა ლამაზი ფორმით. სამკაულიდან აღსანიშნავია 
სხვადასხვაგვარი ქინძისთავები: დისკოიდალური თავით, პირამიდისებური, 
ქოლგისებური და სხვ. მრავლად გვხვდება სამაჯურები, რგოლები, სხვადასხვა ფორმის 
საკიდები: ვერძის თავი, აღმოსავლურქართული ცულის მოყვანილობის და ა. შ. აღმოჩნდა 
აგრეთვე ცხვრის ქანდაკებები.  

 ბრილის სამაროვანის ლითონის ნივთები ძირითადად ისევ დარიშხნიანი 
სპილენძისაგანაა ნაკეთები. აქვეა დარიშხან–ანთიმონიანი ბრინჯაოსაგან დამზადებული 
სამკაული და სარიტუალო დანიშნულების საგნები. დარიშხან-ანთიმონიანი ბრინჯაო  
სასიამოვნო ფერისაა, ბზინავს და ამიტომაც იყენებდნენ მას სამკაულისათვის. როგორც 
ჩანს, კარგად უნდა სცოდნოდათ რთული სხმულების მიღებაც. იშვიათად, მაგრამ მაინც 
გვხვდება აგრეთვე კალიანი ბრინჯაო. მისგან დამზადებული ნივთები გამოირჩევა 
მოხდენილი ფორმებით.  

ბრილის სამაროვნის მასალა გარკვეულ მსგავსებას ამჟღავნებს შიდა ქართლის 
ჩრდილო ზოლში აღმოჩენილ ძეგლთა მასალასთან, კერძოდ, ნულისა და ქვასათალის 
მასალასთან, ძალიან უახლოვდება ერთმანეთს ზოგიერთი სამკაული – კერძოდ, 
ქინძისთავები. მსგავსება შეინიშნება აგრეთვე შუბისა და სატევრისპირებში, თუმცა ამავე 
დროს მათ შორის მნიშვნელოვანი სხვაობაცაა. შიდა ქართლში და საერთოდ თრიალეთურ 
კულტურაში არ ვხვდებით ბრილისათვის დამახასიათებელი იარაღისა და სამკაულის 
ზიგიერთ ფორმებს60. კიდევ უფრო დიდ მსგავსებას ავლენს რიონის სათავეებში 
გამოვლენილი კულტურა, კავკასიის ქედის იქითა რაიონებთან, კერძოდ დიგორისა და 
ჩრდილო ოსეთის მასალებთან. აქაც ვხვდებით ისეთივე ფორმის ყუამილიან ცულებს, 
შუბისა და სატევრისპირებს, საკიდებს, სამკაულებს და სხვ. ამ ორი რაიონის ასეთი 
სიახლოვე გასაგებიცაა  იმის გამო, რომ ისინი ეკონომიურად და აგრეთვე 
კულტურულადაც  ახლო იდგნენ ერთმანეთთან. არ არის გამორიცხული, რომ აქაურ 
მოსახლეობას შორის ეთნიკური სიახლოვეც იყო. რიონის სათავეებში აღმოჩენილი 
მელითონე-მესაქონლე ტომების კულტურა, როგორც ჩანს, შუა ბრინჯაოს ხანის  საკმაოდ 
გვიანდელი, უფრო სწორედ, შუა ბრინჯაოდან გვიან ბრინჯაოს ხანაზე გარდამავალ 
საფეხურს მიეკუთვნება. აქ უკვე ვხვდებით მთელ რიგ ისეთ ნიშნებს, რომლებიც უკვე 
ბრინჯაოს კულტურის გვიანდელი საფეხურისათვის უნდა იყოს დამახასიათებელი. 
ამიტომ საფიქრებელია, რომ იგი მიეკუთვნება XV–XIV საუკუნეებს ძვ. წ. 

დასავლეთ საქართველოში კიდევ ერთი ძლიერი მეტალურგიული კერა არსებობდა 
ყვირილას ზემო წელზე, რომელმაც II ათასწლეულის დასაწყისისათვის თანდათანობით 
დაკარგა თავისი პირვანდელი მნიშვნელობა. როგორც ცნობილია, აქ III ათასწლეულის 
შუა ხანებში და მის მეორე ნახევარშიც მძლავრი და დაწინაურებული კულტურა 
არსებობდა61. ეს რაიონი ამ პერიოდში შედიოდა მტკვარ–არაქსის კულტურის 
გავრცელების სფეროში და განირჩეოდა იმით, რომ აქ კარგად იყო წარმოდგენილი 
ლითონის ნაწარმი. ყვირილას ზემო წელზე, საჩხერის რაიონში მიკვლეული საგვარეულო 

                                                 
60 გ. გობეჯიშვილი, არქეოლოგიური გათხრები საბჭოთა საქართველოში, თბ., 1952, გვ. 53; 
საქართველოს არქეოლოგია, გვ, 113. 
61 Б. А. Куфтин, Археологическая маршрутная экспедиция 1945 года в Юго-Осетию и Имеретию, გვ. 64. 



სამაროვნები საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე არსებობდა და მიცვალებულები აქ 
უკანასკნელად II ათასწლეულის დასაწყისის ხანებში დაუკრძალავთ. როგორც ჩანს, 
მტკვარ–არაქსის კულტურისათვის დამახასიათებელმა კერამიკამ აქ უფრო დიდხანს 
შემოინახა თავი, ვიდრე ამ კულტურის გავრცელების ძირითად რაიონში. II 
ათასწლეულის დასაწყისში კერამიკა თანდათან იცვლება. გამოჩენას იწყებს აგრეთვე 
ლითონის ნივთების ახალი ფორმები, თუმცა მათ გვერდით ისევ ვხვდებით ძველ 
ტიპებსაც. საჩხერის ყორღანული სამაროვნების ზედა ფენების სამარხებში უკვე 
განსხვავებული თიხის ჭურჭელი გვხვდება. ერთ–ერთ სამარხში აღმოჩენილი იყო 
კასრისებური მოყვანილობის ორყურა ქილა, რომელიც ფორმით ახლო დგას ხოვლეს 
ყორღანში აღმოჩენილ ჭურჭელთან და გარკვეულ მსგავსებას ამჟღავნებს თრიალეთის 
კერამიკასთან. იგი უახლოვდება აგრეთვე ნაოხვამუსა და დიხა-გუძუბას კერამიკასაც. 
ამავე სამარხშია ერთი ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი, რომელსაც ფხური ორნამენტი 
ამკობს. ორნამენტის ხასიათის მხრივ იგი ნაოხვამუს კერამიკას მოგვაგონებს62. 

გვიანდელ სამარხებში აღმოჩენილ სატევრისპირებს უკვე უჩნდება შუა-ქედი. 
შუაქედიანი სატევრისპირები ჩვენში შუა ბრინჯაოს ხანიდან იწყებს გავრცელებას. 
აღსანიშნავია, აქ ე. წ. “ცხვრის რქისებური” თავდახვეული ქინძისთავები, რომლებიც 
საქართველოში შუა ბრინჯაოს ხანის დასაწყისიდან ჩნდება. ისინი ცნობილია 
ქვასათალიდან, კახეთიდან, გუდაუთიდან და სხვ. ვხვდებით აგრეთვე ჩრდილო 
კავკასიაშიც. როგორც ჩანს, ქინძისთავების ეს ტიპი ამიერკავკასიიდან უნდა 
გავრცელებულიყო. საერთოდ, ქინძისთავი ორმაგი სპირალური თავით ფართოდ იყო 
გავრცელებული ძველაღმოსავლურ სამყაროში. მას ვხვდებით ტროაში, ანაუში, ირანში და 
სხვ. 

ამავე პერიოდის სამარხებში ცნობილია აგრეთვე T-ს მაგვარი ქინძისთავიც, 
რომელიც საჩხერის ყორღანული სამაროვნების დამახასიათებელი ნივთთაგანია. T-ს 
მაგვარი ქინძისთავი ჩვენში და საერთოდ ამიერკავკასიაში, საჩხერის გარდა სხვაგან არ 
არის ცნობილი. სამაგიეროდ, მას ვხვდებით შუა ბრინჯაოს ხანის ჩრდილო კავკასიაში. 
ეტყობა, ქინძისთავების ეს ტიპი აქ საქართველოდან გავრცელდა. 

საჩხერეში ამ პერიოდში ისევ ფართოდ გავრცელებულია ძველი ფორმა 
ყუამილიანი ცულისა. აღმოსავლეთ საქარველოში ყუამილიანი ცული სადღეისოდ 
მხოლოდ ორია ცნობილი (შიდა ქართლი, სოფ. გუფთა). ამ ტიპის ორი ცული აღმოჩნდა 
აგრეთვე სომხეთშიც63.ყუამილიანი ცულები ჩრდილო კავკასიაში კარგადაა ცნობილი ჯერ 
კიდევ შუა ბრინჯაოს ხანაში. მისი ადრეული ფორმები ფართოდ იყო გავრცელებული 
წინა აზიაში. სწორედ აქედან უნდა გავრცელებულიყო იგი ჩვენშიც, მაგრამ უკვე 
ადგილობრივი, საკუთარი ვარიანტით. შემდეგში ამ ვარიანტმა ჩრდილო კავკასიაში პოვა 
გავრცელება64.  

ყუამილიანი ცული ფართოდაა გავრცელებული დასავლეთ საქართველოში შუა 
ბრინჯაოს ხანაშიც. მას ვხვდებით სვანეთში, ლეჩხუმში, იმერეთში და სხვ. კარგადაა იგი 
წარმოდგენილი რაჭაში, ბრილის სამაროვანზე. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ურეკში 
აღმოჩენილი ერთი განძი, რომელიც, II ათასწლეულის შუა ხანებს, შუა ბრინჯაოს ბოლო 

                                                 
62  ო. ჯაფარიძე, ქართველი ტომების ისტორიისათვის ლითონის წარმოების ადრეულ საფეხურზე, 
1961, გვ. 189; მისივე, მდინარე ყვირილას ზემო წელზე 1955 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური 
ექსპედიციის მუშაობის შედეგები, თსუ შრომები, ტ. 87, თბ., 1960, გვ. 327.  
63 А. А. Мартиросян, დასახ. ნაშრომი. გვ. 38. 
64 ო. ჯაფარიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 147. 



პერიოდს უნდა ეკუთვნოდეს. იგი შედგება სხვადასხვა ტიპის ცულისა და სამკუთხა 
მოყვანილობის, პირწაწვეტილი თოხებისაგან65. 

ურეკის განძის ყუადაშვებულ–ყუამილიან ცულებს ერთგვარად თავისებური, 
უფრო განვითარებული ფორმა აქვს. დამახასიათებელია შეჭრილი ყუა და შედარებით 
მოკლე მილი. ტანი კოხტადაა გამოყვანილი, ოდნავ მოხრილია და შეინიშნება ექვსად 
დაწახნაგების ცდა. იგი თითქოს გარკვეულ მსგავსებას ამჟღავნებს საჩხერულ ცულებთან. 
თავისი ფორმით ძლიერ უახლოვდება პილენკოვოსთან (განთიადი) აღმოჩენილ ერთ 
ცულს. 

ურეკის განძის დიდ ნაწილს შეადგენს სწორპირიანი, ორფერდა ყუის მქონე, 
მრგვალხვრელიანი ცული, რომლის მსგავსი ერთი ცული ნაპოვნია მახუნცეთში. 
ნიშანდობლივია, რომ იგი თავისი ფორმით ძლიერ უახლოვდება ჩვენში დღესაც 
გავრცელებულ ე.წ. “ქართულ ცულს”66. ამ განძში აღმოჩენილი ეს ორი ცული კარგადაა 
ცნობილი დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირა ზოლში და მთელი რიგი ნიშნების 
მიხედვით კოლხური ცულის პროტოტიპად არის მიჩნეული67. ურეკის განძში 
აღმოჩენილია სამკუთხაპირიანი თოხები, რომელთა მსგავსი მოიპოვება მახუნცეთსა და 
მელექედურში68. როგორც ჩანს, ასეთი თოხები გავრცელებული ყოფილა დასავლეთ 
საქართველოს სამხრეთ ნაწილში. 

საფიქრებელია, რომ მეორე ათასწლეულის შუა ხანებიდან მომძლავრებას იწყებს 
ჭოროხის აუზის მეტალურგიული კერა, რომელიც მომდევნო ხანაში, კოლხური 
კულტურის პერიოდში ერთ-ერთ დაწინაურებულ და წამყვან მეტალურგიულ ცენტრად 
იქცა. ურეკის განძის ნივთები დამზადებულია დარიშხნიანი სპილენძისაგან. საერთოდ 
ცნობილია, რომ ჭოროხის მეტალურგიული ცენტრიდან გვიანბრინჯაოს ხანაშიც 
ძირითადად დარიშხნიანი სპილენძის ნაწარმი მზადდებოდა69. 

კოლხეთის დაბლობი საკმაოდ ადრინდელი პერიოდიდან ყოფილა ათვისებული 
და მჭიდროდ იყო დასახლებული. ენგურისა და რიონის ორმდინარეთში დიდი 
რაოდენობით გვხვდება ნამოსახლარი ბორცვები70. ჯერჯერობით ამ ტიპის სულ 
რამდენიმე ძეგლია ნაწილობრივ შესწავლილი. როგორც ჩანს, კოლხეთის დაბლობის 
დასახლება უფრო ინტენსიურად ბრინჯაოს ხანაში მომხდარა და ამ ადგილებში 
ჩამოსახლება შემდეგ პერიოდშიც გაგრძელებულა71. შემდეგში, ალბათ ბუნებრივი 
პირობების შეცვლის გამო, ცხოვრება თანდათანობით ჩამქრალა და მისი საზღვრები 
მთისწინა ზოლისაკენ გადაწეულა. ამის გამოა, რომ დღეს უძველესი ნამოსახლარები 
ძნელად მისადგომ ადგილებში გვხვდება. ამის ერთ–ერთი მიზეზია ალბათ კოლხეთის 
დაბლობის დაწევა, დაჭაობება და სხვ.72 ეს ბორცვები ჩვეულებრივ ჯგუფებადაა 
განლაგებული. თითოეულ მათგანს ირგვლივ არხი უვლის, რომელიც მდინარესთანაა 
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შეერთებული. დაჭაობებულ ადგილებში არხებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა 
ჰქონოდა: დრენაჟის, მელიორაციის, თავდაცვითი და, რაც მთავარია, სამიმოსვლო. 
ჭაობიანი და ტყიანი კოლხეთის დაბლობში არხები მიმოსვლის საუკეთესო საშუალება 
იქნებოდა73.  

ამ ტიპის ნასახლარი ერთი ბორცვი ნაწილობრივ შესწავლილია სოფ. რეკის 
(ცხაკაიას რ-ნი) ადგილ ნაოხვამუში. ბორცვის სიმაღლე დაახლოებით 1,5 მ-ს აღწევს, 
დიამეტრი კი 80,0 მ-ს, ირგვლივ შემოვლებული აქვს ფართო თხრილი. ამგვარ თხრილებს 
ვხვდებით კოლხეთის დაბლობზე გამოვლენილ თითქმის ყველა ნამოსახლარ ბორცვზე. 
ამ თხრილს უმთავრესად თავდაცვითი მნიშვნელობა უნდა ჰქონოდა. 

ბორცვი შედგება რამდენიმე ფენისაგან. ქვედა ძირითადი ფენა მიეკუთვნება II 
ათსწლეულის პირველ ნახევარს, შუა ბრინჯაოს ხანას, შუა ფენა – გვიან ბრინჯაოს, ზედა 
კი – უკვე რკინის ხანას. ქვედა, ძირითადი ფენის ცენტრალურ ნაწილში აღმოჩნდა ხის 
ნაგებობა. მასში ნაპოვნია ძვლის იარაღები, ხელსაფქვავები. აღსანიშნავია მსხლისებური 
ქვის ლახტისთავი, რომელიც თავისი ფორმით თრიალეთის კულტურაში ცნობილ 
ამგვარსავე იარაღს (ნული, შულავერი და სხვ.) უახლვდება. ლითონის ნივთები ამ ფენაში 
არ აღმოჩენილა. კარგადაა წარმოდგენილი თიხის ჭურჭელი: ჯამები, სასმისები, 
ტოლჩები, ქილები და სხვ. ამ კერამიკისათვის დამახასიათებელია ე.წ. პარკეტული 
ორნამენტი, სავარცხლისებური მოტივი, წიწვოვანი ორნამენტი და ა.შ. აქვეა ჭურჭლები 
ორკაპა ყურებით. ამგვარი ყურები განსაკუთრებით დამახასიათებელია შუა ფენისათვის. 

მეორე ბორცვი, დიხა-გუძუბა მდ. ენგურის ხეობაში, ანაკლიის მახლობლად ასევე 
ნაწილობრივ გაითხარა. იგი დაახლოებით 2,0 მ სიმაღლისაა და მისი დიამეტრი ას 
მეტრამდე აღწევს. ირგვლივ შემოვლებული აქვს ფართო თხრილი. დიხა-გუძუბა 
რამდენიმე ფენისაგან შედგება. იგი ნაოხვამუზე უფრო ადრეულია, მისი ზედა ფენები 
ნაოხვამუს თანადროულია. ჩანს, ეს ბორცვი დასახლებული ყოფილა ბრინჯაოს 
კულტურის ადრინდელ საფეხურზე. ცხოვრება გრძელდებოდა თითქმის მთელი 
ბრინჯაოს ხანის მანძილზე და შეწყდა გვიანბრინჯაოს პერიოდში. 

დიხა-გუძუბას გათხრებისას აღმოჩენილი მასალა ძირითადად კერამიკისაგან 
შედგება. უნდა აღინიშნოს, რომ თიხის ჭურჭელი ნაოხვამუს თანადროული ფენებიდან 
ერთგვარად განსხვავებული ხასიათისაა. აქ ნაკლებად გვხვდება ნაოხვამუსათვის 
დამახასიათებელი ჭურჭელი, პარკეტული ორნამენტი, ორკაპა ყურები და სხვ. ზედა 
ფენებში ჩაღარული ორნამენტის ნაცვლად ჩნდება სავარცხლისებური ორნამენტი. აქვეა 
მოზრდილი ჭურჭლები, ღრმა ჯამები, ტოლჩები და სხვ. აღსანიშანვია დიხა-გუძუბას 
ბორცვზე აღმოჩენილი ხის ნაგებობები. ქვედა ფენებში ხის შენობებს რვაწახნაგას ფორმა 
აქვს, ზედა ფენებში კი ნაგებობა ოთხკუთხა მოყვანილობისაა. როგორც ჩანს, ხის 
მორებისაგან ნაგები სახლები კოლხეთის დაბლობში საკმაოდ ადრინდელი 
პერიოდიდანაა ცნობილი. ნესტიან და ხე-ტყით მდიდარ კოლხეთში ხის ნაგებობა ძალიან 
ხელსაყრელი იქნებოდა. 

ზედა ფენებში დიდი რაოდენობით აღმოჩნდა სამზარეულოს ნარჩენები, 
ცხოველების ძვლები, მცენარეული ნაშთები, ბათქაში. ცხოველებიდან გვხვდება 
რქამოკლე ხარის, თხის, ღორის და სხვ. ძვლები. გარდა ამისა, ნაპოვნია აგრეთვე გარეული 
ცხოველების ნაშთები, თევზის ძვლები. მრავლადაა დელფინის ნაშთები. ამ პერიოდში აქ 
ისევ რქამოკლე ტიპის ხარია გავრცელებული, რომელიც კოლხეთის დაბლობზე საკმაოდ 
ადრინდელი პერიოდიდან ჩანს. უნდა აღინიშნოს, რომ კოლხეთის დაბლობში 
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მესაქონლეობის განვითარებისათვის, კერძოდ მეცხვარეობისათვის, სათანადო პირობები 
არ უნდა არსებულიყო. ხშირი ტყე და ჭაობი მეურნეობის ამ დარგის განვითარებისათვის 
ნაკლებად ხელსაყრელი იქნებოდა. შედარებით უკეთესი პირობები უნდა ყოფილიყო 
მეღორეობისათვის, რომელსაც ხელს შეუწყობდა ტყის ნაყოფი. დიხა–გუძუბას ფენებში 
მრავლად გვხვდება წაბლის, რკოს, კაკლისა და სხვათა ნაშთები. 

კარგადაა ცნობილი აგრეთვე კულტურული მცენარეულობის ნაშთებიც: ხორბალი, 
ფეტვი და სხვ. აღსანიშნავია ენდემური ჯიშის მახას აღმოჩენა, რაც კოლხეთის დაბლობში 
მიწათმოქმედების ადრეულ განვითარებაზე მეტყველებს. 

ამრიგად, II ათასწლეულის პირველ ნახევარში, კოლხეთის დაბლობი, რიონ–
ენგურის ორმდინარეთი, ინტენსიურადაა დასახლებული მიწათმოქმედი ტომებით. ამ 
პერიოდისათვის, როგორც ჩანს, რიონ–ენგურის კულტურას რაიმე მნიშვნელოვანი 
ცვლილებები არ განუცდია. ცხოვრება შედარებით მშვიდობიანად მიმდინარეობდა. 
როგორც ნაოხვამუს მასალებიდან ირკვევა, შუა ბრინჯაოს ხანაში ჯერ კიდევ გრძელდება 
რიონის დაბლობის ათვისება და დასახლება. გვიანბრინჯაოს ხანაში, კოლხური 
კულტურის დროს, ცხოვრება ისევ ინტენსიურია, მაგრამ ამ პერიოდის ბოლოსათვის იგი 
თანდათანობით ქრება და ზოგიერთ ნასახლარზე უკვე მერმინდელი არსებობის კვალი არ 
ჩანს. 

ეს კულტურა გრძელდება აგრეთვე ენგურის ზევითაც, ზღვისპირა ზოლზე, მაგრამ 
აქ მას თავისებური ხასიათი მიუღია, რამაც ზოგიერთ მკვლევარს აფიქრებინა, რომ 
ენგურიდან ადლერამდე სხვა კულტურა უნდა ყოფილიყო გავრცელებული73. ერთგვარად 
განსხვავებული პირობების გამო ეს კულტურა კოლხეთის დაბლობთან შედარებით 
რამდენადმე თავისებურ ელფერს იღებს. აფხაზეთის ზღვისპირა ზოლში გავრცელებული 
კულტურა, რომელიც აღმოჩენილი იყო ოჩამჩირეში, გუმისთაში, მაჭარაში, ადრეულ 
დოლმენებში და სხვაგან ახლო დგას კოლხეთის დაბლობის ნამოსახლარებზე 
გამოვლენილ კულტურასთან. ცხოვრება ძირითადად აქაც ბრინჯაოს ხანის ადრეული 
საფეხურებიდან იწყება და თითქმის ამ პერიოდის მთელ მანძილზე გრძელდება. 

გულრიფშის რაიონში სოფ. მაჭარასთან შესწავლილი იყო ერთი ნამოსახლარი, 
რომელიც რამდენიმე ფენისაგან შედგებოდა. ეს ნამოსახლარი მდებარეობდა ზღვის 
პირზე. მესამე ფენა ადრედან შუა ბრინჯაოს ხანაზე  გარდამავალ პერიოდს უნდა 
ეკუთვნოდეს. ამ ფენის კერამიკა უახლოვდება ოჩამჩირის ნამოსახლარზე და აგრეთვე 
კოლხეთის დაბლობის ნასახლარ ბორცვებზე აღმოჩენილ ჭურჭელს. მაჭარის 
ნამოსახლარის მესამე ფენა III ათასწლეულის ბოლოსა და მეორის დასაწყისს მიეწერება 
და ოჩამჩირის ნამოსახლარზე უფრო ახალგაზრდაა74. მაჭარის ნამოსახლარის 
სინქრონულია გუმისთას ნამოსახლარიც75. 

მაჭარის ნამოსახლარის ზედა, მეორე ფენა შუა ბრინჯაოს ხანას ეკუთვნის. აქ 
მრავლად აღმოჩნდა ქვის იარაღი: ხელსაფქვავები, თოხები, სატეხები, საწაფები და სხვ. 
თიხის ჭურჭელი შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად: პირველი – შავი და რუხი ზედაპირით 
ძალიან ახლო დგას მესამე ფენის კერამიკასთან, მეორეა – მონაცრისფრო, ბრტყელძირიანი 
ჭურჭელი. გვხვდება აგრეთვე ქსოვილიანი ჭურჭლის ფრაგმენტები, ორკაპა ჭურჭლის 
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ყურები, რომლებიც დამახასიათებელია ნაოხვამუს და დიხა–გუძუბას ზედა 
ფენისათვის76. 

ბრინჯაოს ხანის კულტურა, განსაკუთრებით მისი ადრე და შუა საფეხურები, 
კარგადაა გამოვლენილი აფხაზეთის დოლმენებში. სამარხის ეს ტიპი სადღეისოდ ჩვენში 
მხოლოდ აფხაზეთშია აღმოჩენილი. სამხრეთით გავრცელების უკიდურესი პუნქტი 
ჯერჯერობით ოჩამჩირის რაიონზე გადის77. კარგადაა ცნობილი დოლმენები ჩრდილო 
კავკასიაში, უმეტესად კი მის დასავლეთ ნაწილში. ადრეული დოლმენები შედარებით 
მომცრო ზომისაა და აქ გამოვლენილი მასალები უკავშირდება დასავლეთ საქართველოს 
ადრებრინჯაოს ხანის კულტურას78. 

შუა ბრინჯაოს ხანაში გვხვდება კარგად ნაგები შედარებით უფრო დიდი ზომის 
დოლმენები. როგორც ჩანს, დოლმენების არსებობის მთელ მანძილზე არ იცვლება 
დასაფლავების წესი. გვიანდელ დოლმენებში ისევ გვხვდება დაკრძალვის კოლექტიური 
წესი. შესაძლოა, თითოეული მათგანი საგვარეულო სამარხს წარმოადგენდეს. შუა 
ბრინჯაოს ადრეულ დოლმენებში აღმოჩენილი ნივთები ჯერ კიდევ ახლო დგას წინა 
პერიოდის დოლმენების ინვენტართან. ყუადაქანებული ცულები უფრო მასიურია და 
პირიც შედარებით ფართო აქვს. სრულყოფილია აგრეთვე აქ გავრცელებული 
სატევრისპირებიც. 

შუა ბრინჯაოს ბოლოს, II ათასწლეულის შუა ხანებისათვის დოლმენების აგების 
ტრადიცია შეწყდა. შემდგომ ხანაში დოლმენებს უკვე აღარ აგებენ, თუმცა 
დასაფლავებისათვის უფრო გვიანაც იყენებენ79. ამიტომაა, რომ ზოგიერთ დოლმენში 
რამდენიმე ფენა გვხვდება80. მაგალითად, ერთ–ერთ დოლმენში დადგენილი იყო ოთხი 
ფენა. ძირა ფენა ადრე ბრინჯაოს ხანისა იყო, მეორე – შუა ბრინჯაოს ხანას 
მიეკუთვნებოდა, მესამე – გვიანი ბრინჯაოს და ზედა ფენა კი (ანტიკური) კარგად 
თარიღდებოდა კოლხური მონეტებით. შუა ბრინჯაოს ხანის გვიანდელი დოლმენები 
ზომით ყველაზე დიდი და კარგად ნაგებია. 

სამარხეული ინვენტარი ამ დოლმენებში უკვე საგრძნობლად განსხვავებულია. 
ძირითადად აქ ბრინჯაოს სამკაულები გვხვდება. ბევრია სხვადასხვა ფორმის ლითონის 
მძივები, მოდიდო ზომის ბირთვისებური, ბიკონუსური, კასრისებური და სხვ. 
დამახასიათებელია ნახევრადსფეროსებური მოყვანილობის დაფანჯრული საკიდები. 
გვხვდება სხვადასხვა ტიპის საკინძები: დაფანჯრული თავით, ბრტყელი ფორმის ორად 
განტოტილი და ჩახვეული თავით და სხვ. ბევრია სპირალურად დახვეული მილაკები, 
სასაფეთქლე რგოლები, სხვადასხვა სახის საკიდი და ა.შ. იარაღებიდან ამ დოლმენებში 
გვხვდება მხოლოდ ბრტყელი სატევრისპირები. რაც შეეხება აქ აღმოჩენილ კერამიკას, 
უნდა აღვნიშნოთ, რომ თიხის ჭურჭელი დოლმენების არსებობის მთელ მანძილზე 
თითქმის არ იცვლის სახეს. 

დოლმენებში აღმოჩეილი კერამიკა თავისებურია. იგი ხელითაა ნაძერწი, უფრო 
ტლანქად არის დამზადებული და თხელკედლიანია, რომელსაც უპირატესად მოწითალო 
ან მოშავო ფერი დაჰკრავს. გამოირჩევა პატარა ზომებით, რის გამოც პრაქტიკული 
დანიშნულებისათვის ნაკლებად გამოსადეგია. გამოთქმული იყო მოსაზრება, რომ ამ 
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სახის საგნები მიცვალებულისათვის იყო გამიზნული. აქვეა ქოთნები, ჯამები და 
სასმისები81.  

ირკვევა, რომ შუა ბრინჯაოს ხანაში ჯერ კიდევ გრძელდება კოლხეთის დაბლობის 
ათვისება. ცხოვრება საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს და კულტურა რაიმე 
მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ განიცდის. როგორც ჩანს, ამ პერიოდში ერთგვარად 
სუსტდება ურთიერთობა აღმოსავლეთ საქართველოში გავრცელებულ ამავდროულ 
თრიალეთის კულტურასთან. უფრო ადრე, მტკვარ-არაქსის კულტურის ხანაში, კონტაქტი 
დასავლეთ საქართველოსთან საკმაოდ ძლიერია და დაბლაგომი ამ კულტურების 
შეხვედრების რაიონს წარმოადგენს. აფხაზეთის ადრეულ დოლმენებში შეინიშნება 
კავშირი ყვირილას ზემო წელის მეტალურგიულ კერასთან. ამ პერიოდში, ფიქრობენ, რომ 
უნდა მომხდარიყო მტკვარ-არაქსის კულტურის მქონე ტომების ექსპანსია დასავლეთ 
საქართველოს გარკვეულ რაიონებში. II ათასწლეულის დასაწყისში, თრიალეთური 
კულტურის ხანაში, დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს ურთიერთობა სუსტდება. 
არ ჩანს კავშირი ძველაღმოსავლურ სამყაროსთანაც. აქ ჩვენ დაახლოებით ისეთივე 
სურათი გვაქვს, როგორც ჩრდილო კავკასიაში, სადაც II ათასწლეულის დასაწყისის 
ხანებიდან წყდება კავშირი წინა აზიასთან. როგორც ჩანს, ეს ერთი და იგივე მოვლენასთან 
არის დაკავშირებული. ამ პერიოდში ისევ გრძელდება ახლო ურთიერთობა 
ყუბანისპირეთთან. განსაკუთრებით კარგად შეინიშნება ეს აფხაზეთის ზღვისპირა 
ზოლში აღმოჩენილ ძეგლებზე. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ კოლხეთის 
დაბლობის კულტურა აქ თავისებურ ელფერს იღებს. 

II ათასწლეულის შუა ხანებიდან იწყება ინტენსიური ათვისება მთისწინა და მთის 
ზოლისა. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ეგებ ისიცაა, რომ დაბლობში ცხოვრებისათვის სულ 
უფრო და უფრო არახელსაყრელი პირობები იქმნება. მეურნეობრივი ხასიათის 
ცვლილებები, კერძოდ, მესაქონლეობის დაწინაურება მოითხოვდა საძოვრებისათვის 
უკეთესი ადგილების ათვისებას. ძველაღმოსავლურ სამყაროსთან კონტაქტების 
შესუსტებამ, ერთი მხრივ, და მთის ინტენსიურმა ათვისებამ, მეორე მხრივ, ბიძგი მისცა 
ადგილობრივი მეტალურგიის განვითარებას. II ათასწლეულის შუა ხანებისათვის 
ძლიერი მეტალურგიული კერა ვითარდება რიონის ზემო წელზე. ჩნდება მეტალურგიის 
ახალ-ახალი ცენტრები. II ათასწლეულის მეორე ნახევრის დასაწყის ხანებში ვითარდება 
ძლიერი მეტალურგიული ცენტრი ჭოროხის აუზში. როგორც ჩანს, ამ ცენტრმა 
მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა გვიანი ბრინჯაოს ხანის კოლხური კულტურის 
ჩამოყალიბების საქმეში. ამ დროისათვის იქმნება აქ მძლავრი ტომობრივი გაერთიანება82, 
რომელმაც შემდეგში თავისი ჰეგემონობა უფრო ჩრდილოეთითაც განავრცო. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81 იქვე, გვ. 295. 
82 Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, ТБ., 1954, გვ. 22 - 28.  მისივე К истории  древней Грузии, გვ. 181. 



თავი მეოთხე 
 

გვიანი ბრინჯაოსა და 
ადრეული რკინის ხანა 

საქართველოში 
 
 

§1. ახალი მოვლენები ეკონომიურ და სოციალურ ცხოვრებაში 
 

წინამდებარე ტომის წინა თავებში გაცნობილი არქეოლოგიური ძეგლები, 
რომლებსაც მკვლევართა უმეტესობა ადრინდელ და შუა ბრინჯაოს ხანას 
მიაკუთვნებს, მოწმობს, რომ ძვ. წ. III ათასწლეულის მეორე და II ათსწლეულის 
პირველ ნახევარში საქართველოს მოსახლეობის კულტურამ და მეურნეობამ თავისი 
დროის კვალობაზე ძლიერ მაღალ დონეს მიაღწია. სადღეისოდ გამოვლენილი 
მასალების მიხედვით ისიც შეინიშნება, რომ განვითარების დონე ყველა რაიონში 
ერთნაირი არ ყოფილა. განსაკუთრებით დაწინაურებულა მთიანი მხარეები – 
თრიალეთი, შემდეგ ყვირილას ზემო წელი, რაჭა, შავი ზღვის აღმოსავლეთი 
სანაპიროს ზოგიერთი მხარე და შიდა ქართლის ჩრდილო ზოლი, მაშინ, როცა სხვა 
რაიონებს ან ვერ ვიცნობთ სათანადოდ, ან კიდევ არაფერი მოწმობს მათი 
მოსახლეობის თვალსაჩინო მიღწევებზე. 

უფრო გვიან, ძვ. წ. II ათასწლეულის მეორე და I ათასწლეულის პირველ 
ნახევარში, რომელსაც ჩვეულებრივ გვიანი ბრინჯაოსა და ადრე რკინის ხანას 
უწოდებენ, საქართველო და თითქმის მთელი კავკასია განვითარების ტემპებისა და 
დონის მხრივ ერთ მთლიან ერთეულად ყალიბდება, თუმცა ყოველ მხარეს ან ხეობას, 
სხვა მხარესთან საერთო კულტურის ელემენტებთან ერთად, თავისი 
დამახასიათებელი მოვლენებიც აქვს. ამ დროის უმთავრეს მოვლენად შეიძლება 
ჩაითვალოს დასახლება საცხოვრებლად ვარგის მთელ ფართობზე როგორც 
სამიწათმოქმედო ბარში, ისე მთაში. მართლაც, არქეოლოგიური გათხრები თუ 
შემთხვევითი ნაპოვნები მიუთითებს საქართველო-კავკასიის მჭიდრო დასახლებას 
საკვლევ ეპოქაში. ხშირი ნამოსახლარები, ვრცელი სამაროვნები ან სხვა რიგის 
ძეგლები მაუწყებელია მოსახლეობის რიცხვის სწრაფი ზრდისა, რაც შეიძლება 
მეურნეობაში მომხდარი ძვრებისა და საერთო კეთილდღეობის გაუმჯობესების 
შედეგი იყოს. მართალია ამ დროს აღარა ჩანს ფუფუნების ისეთი ბრწყინვალე 
საგნები, როგორიც თრიალეთის გორასამარხების გათხრამ მოგვცა, მაგრამ, 
სამაგიეროდ, ხშირად გვხვდება ფრიად გაუმჯობესებული სამეურნეო და საბრძოლო 
იარაღ–საჭურველი, რომელიც ერთ–ერთ გადამწყვეტ როლს ასრულებს ეპოქის 
შეფასება-დახასიათებისათვის.  

როცა საკვლევი პერიოდის კულტურის დაწინაურებაზე გვაქვს საუბარი, 
საჭიროა გვახსოვდეს, რომ მისი საფუძვლები უმთავრესად ჩაყრილია წინამავალ 
ეპოქებში. მართლაც, მოვლენათა მთელი რიგი, რომლებიც ფართოდ განვითარდა 
გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი რკინის ხანის კულტურებში, ჩაისახა 
საქართველო–კავკასიის მოსახლეობის წინა თაობებში და მოგვევლინა ახალ თაობათა 
პროგრესის საფუძვლად. რაკი ასეთი მოვლენები სრული სახით მხოლოდ ძვ. წ. II 
ათსწლეულის მეორე ნახევრის შემდეგ განვითარდა, ამიტომ მათ განვიხილავთ 



განსაზღვრული მნიშვნელობით როგორც სიახლეებს, რომლებიც შენიშნულია 
დასამუშავებელ ნედლეულში, ტექნიკაში, მეურნეობასა და სოციალურ ცხოვრებაში.  

უპირველეს ყოვლისა უნდა ითქვას, რომ გვიანდელი ბრინჯაოსა და 
ადრინდელი რკინის ხანის პირველი მონაკვეთი საქართველო–კავკასიის 
მოსახლეობაში კალიანი ბრინჯაოს სხმულების საყოველთაო გავრცელებით აღინიშნა. 
იმ აზრით, რომ კლასიკური ბრინჯაო კალანარევ სპილენძის შენადნობს 
წარმოადგენს, შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილი ბრინჯაოს ხანა სწორედ ძვ. წ. II 
ათსწლეულის შუა ხანების შემდეგ დადგა293. ამ შენადნობს ადამიანის 
ცხოვრებისათვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. კულტურის უფრო ადრინდელ 
საფეხურზე კავკასიის მოსახლეობა უმთავრესად იყენებდა დარიშხნიან 
შენადნობებეს, რომლებიც ზოგიერთი თვისებით უტოლდება ანდა კიდევაც სჯობნის 
კალიანი სპილენძის სხმულს. მაგრამ ამ ახალი შენადნობის დიდი უპირატესობა 
სწორედ ის არის, რომ დნობის პროცესში არ გამოიყოფა სიცოცხლისათვის სახიფათო, 
მომწამვლელი აირები, რომლებიც ასე დამახასიათებელია დარიშხნიანი ბრინჯაოს 
მეტალურგიული პროცესისათვის. რადგან ეს თვისება ძლიერ ხიფათს აშორებდა 
მელითონე ტომებს, ამიტომ ის დამაჯერებელი რეკომენდაცია იყო ყოფა–ცხოვრებაში 
კალიანი ბრინჯაოს მტკიცედ და ფართოდ დასანერგად. კალაშერეული სპილენძის 
მადანი ანდა მისი შენადნობი, შედარებით დაბალ ტემპერატურაზე დნება და 
გამდნარ მდგომარეობაში მეტად ხელსაყრელი დენადობა აქვს, კარგად ავსებს 
ყალიბს, სხმულს ახასიათებს ჩაჯდომის დაბალი კოეფიციენტი, ჯეროვანი სიმტკიცე 
და სავსებით ვარგისია როგორც იარაღ–საჭურვლის, ისე სამკაულისა და რთული 
ქანდაკების ჩამოსხმისათვის294. ასეთი თვისებები დარიშხნიან შენადნობსაც არ აკლია, 
თუმცა მომწამვლელმა აირებმა მას სახელი გაუტეხა, მიუხედავად იმისა, რომ კალიან 
ბრინჯაოსთან შედარებით ერთი უპირატესობა მაინც აქვს: უფრო მოქნილი და 
ადვილსაჭედი ლითონია, მაშინ, როცა ჭარბი კალა მეტისმეტად ამყიფებს შენადნობს 
და შეუძლებელსა ხდის მის დამუშავებას კვერვა–ჭედვით.  

ბევრი მკვლევარი ფიქრობდა, რომ კავკასია მდიდარია კალის საბადოებით. ე. 
ტეილორს, მაგალითად, მიაჩნდა, რომ საქართველო ეკუთვნოდა იმ ქვეყნების რიცხვს, 
სადაც პირველად იქნა გამოგონებული სპილენძთან კალის მიდნობის ხელოვნება295. 
ასეთივე მოსაზრებისა იყვნენ: ფურნე, ფ. რუჟმონი და ფ. ლენორმანი296. ა. იესენის 
აზრით, შავი ზღვის აუზის ბერძნული კოლონიზაციის უწინარეს ეპოქაში თითქოს 
“კავკასია სარგებლობდა კალის თავისი შინაგანი რესურსებით...”297. მაგრამ კავკასიის 
მთების გეოლოგიური აღნაგობის მასალები არ იძლევა იმის საბუთს, რომ აქ კალის 
სამრეწველო მარაგის ოდინდელი არსებობა ვივარაუდოთ298. საეჭვოა, რომ 
პოლიმეტალურ საბადოებში დამოწმებული კალის მადნის მცირე მინარევი, 
რომელიც იშვიათად სჭარბობს 0,1%-ს299, საკმარისი ყოფილიყო ადგილობრივი 
მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისათვის და, მით უმეტეს საექსპორტოდ. ეს 
                                                 
293 შდრ. Б. А. Куфтин, Матералы к археологии Колхиды, I,  გვ. 211.  
294 Ф. Тавадзе и Т. Сакварелидзе,  Бронзы древней Грузии. Тб., 1959, გვ. 50.   
295 Э. Тейлор, Первобытная культура, М., 1939, გვ. 156.  
296 დაწვრილებით მათი შეხედულებანი იხ. А. А, Иессен, К  вопросу о древнейшей металлургии меди на 
кавказе, ИГАИМК, вып. 120, М.–Л., 1935.  
297 А. А. Иессен, Общий отчет (работы комисси металлов), ИГАИМК, вып. 110, Археологич. работы на 
новостроиках, М.–Л., 1935, გვ. 161; მისივე, Олово Кавказа, ИГАИМК, вып. 110, გვ. 205; მისივე, 
Древнейшая  металлургия Кавказа и ее роль в Передней Азии, გვ. 98.   
298 შდრ. მაგ. Д. С. Белянкин и В. П.  Петров,  Петрография Грузии, М,-Л.,1945, გვ. 228.  
299 Природные ресурсы Грузинской ССР, т. I, М.,  1958, გვ. 161–165.  



მდგომარეობა საფუძვლად დაედო კავკასიის არქეოლოგიისა და ძველი ლითონების 
მკვლევარების მოსაზრებებს, რომლებიც უარყოფს ჩვენში ადგილობრივი კალის 
მოპოვებას და მოხმარებას300. რადგან სადღეისოდ კავკასიაში გამოვლენილი არ არის 
არც ქვიშრობის და არც ძარღვისეული კალის სამრეწველო საბადონი, ამიტომ მხარი 
უნდა დავუჭიროთ იმ მკვლევარებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ამ ნედლეულს 
ბრინჯაოს ხანის აქაური საწარმოები ღებულობდნენ მეზობელი ირანიდან, მცირე 
აზიიდან ანდა ხმელთაშუა ზღვის აუზის კიდევ უფრო შორეული რაიონებიდან301. ეს 
გარემოება სულაც არ ნიშნავს, რომ ცალკეულ შემთხვევაში ხმარებაში არ ყოფილიყო 
ადგილობრივი კალა, თუნდაც პალეომეტალური პერიოდის ისე ადრეულ 
მონაკვეთზე, როგორიცაა ძვ. წ. II ათასწლეულის დასაწყისი302; მაგრამ ვინაიდან 
ქიმიური ანალიზის შედეგები არ მოწმობს იმ დროში კალიანი შენადნობების 
სიხშირეს, სულერთია, ადგილობრივი თუ შემოტანილი ნედლეულით 
დამზადებულს, ამიტომ პერიოდი ენეოლითის ბოლოდან, ვიდრე გვიანდელი 
ბრინჯაოს ხანის დამდეგამდე, განხილული უნდა იქნას პრაქტიკულად უკალო 
ბრინჯაოს პერიოდად. ჯერჯერობით არ არსებობს დამაჯერებელი პასუხი იმ 
კითხვაზე, თუ ასე დაგვიანებით რატომ დაიწყო კალის შემოტანა საქართველო–
კავკასიის ტერიტორიაზე მაშინ, როცა ამ ლითონით სარგებლობა ძლიერ ადრე 
დაიწყეს მოწინავე ცივილიზაციის მატარებელმა ტომებმა. მითითება იმაზე, რომ აქ 
უხვად მოიპოვებოდა კალის შემცველი დარიშხანი და ანთიმონი, ახსნისათვის საკმაო 
არ იქნება, ვინაიდან ამ უკანასკნელთ რომ არსებითი უპირატესობა ჰქონდეთ 
კალასთან შედარებით, მაშინ მასიური ხმარებიდან არ გამოვიდოდნენ გვიანდელი 
ბრინჯაოს ხანაში.  

საკუთრივ გვიანდელ ბრინჯაოს ხანაში, განსაკუთრებით კი მის უადრეს 
ეტაპზე კიდევ არის დარიშხნიანი, ანთიმონიანი, მცირეკალიანი ანდა თითქმის 
წმინდა სპილენძის იარაღ–საჭურველი და სამკაული, რაც უეჭველად მიუთითებს 
წყვეტილებს და სიძნელეებს კალით მომარაგაბაში303, თუმცა ჩანს, რომ უმეტესად 
მაინც კალიან შენადნობებს იყენებდნენ. გულდასმითი ლაბორატორიული 
გამოკვლევით არაერთხელ დადასტურებული ეს ფაქტი სავსებით ნათლად 
მიუთითებს იმ დიდ უპირატესობას, რომელიც აქაურ მეტალურგებს მიუნიჭებიათ 
კალიანი შენადნობისათვის. არსებული მასალების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, 
რომ ეს ლითონი გაცილებით უფრო ხელმისაწვდომი გამხდარა ეპოქის ბოლო 
საფეხურზე, როცა აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობაში ძალიან გავრცელდა ე. 
წ. ბოლოკვეთილი მახვილები.  

მეორე და, ჩვენი აზრით, არანაკლებ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო გვიანდელი 
ბრინჯაოს ხანიდან დაწყებული სამეთუნეო მორგვის ძლიერ ფართოდ გავრცელება. 
ამ ტექნიკური სიახლის გამოჩენა ქართულ–კავკასიურ სამყაროში ისეთსავე 
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პირობებში მოხდა, როგორშიაც კალიანი შენადნობები მოგვევლინა. მისი 
გამოგონების პრიორიტეტი კავკასიის ხალხებს არ ეკუთვნით. აღმოსავლეთის 
ცივილიზაციის კერები მას უკვე ძვ. წ. IV–III ათასწლეულების მიჯნაზე იცნობდა და 
ფართოდ იყენებდა მარტივი თუ მოხატული კერამიკის დასამზადებლად. იმავე 
პერიოდის საქართველოში სამეთუნეო მორგვის არსებობაზე ჯერჯერობით მხოლოდ 
პრობლემატური მსჯელობა შეიძლება; გადაჭრილი დასკვნისათვის საჭირო იქნება 
არქეოლოგიურ მასალაზე უფრო გულმოდგინე დაკვირვება, ვიდრე აქამდე 
ჩატარებულა. იმ შორეულ ეპოქაში მორგვის არსებობის მაუწყებელი შეიძლება იყოს 
მხოლოდ სამიოდე მონაცემი: ა) მტკვარ–არაქსის კულტურის ფენაში თეთრიწყაროს 
ნასოფლარზე 1957წ. აღმოჩენილი ბაზალტისაგან დამზადებული დიდი 
დისკოსებური საგნის ნახევარი, რომლის შუაში და ცალ ნაპირზე შემორჩენილია 
ღერძისა და სახელურის ჩასამაგრებელი თითო ფოსო. ეს საგანი ძალიან ჰგავს თეფე–
ჰავრას ქალკოლითურ ფენაში აღმოჩენილი ჭურჭლის დასამზადებელ მორგვს, და 
შესაძლოა, ისეთივე დანიშნულებისა იყოს. ბ) როგორც თეთრიწყაროს 
ზემოხსენებული ნასოფლარის, ისე მისი დროის ზოგიერთი სხვა სამოსახლოს თიხის 
ჭურჭლის ნატეხებზე ცალკეულ შემთხვევებში ვარდისფერი სარჩულის აცლის 
შემდეგ შეინიშნება მორგვზე შემუშავებული კერამიკისათვის დამახასიათებელი 
თითქოს მწყობრი ირგვლივი ზოლები. გ) მტკვარ–არაქსის კულტურის კერამიკული 
ნაწარმი ხშირად ისეთი თხელკედლიანი და თანაც სიმეტრიულია, რომ ძნელია არ 
აღიძრას მორგვზე გამოყვანის ეჭვი. 

ეს, თითქოსდა, მტკიცე საბუთები მაინც არ შეიძლება ჩაითვალოს საკმარისად 
აღძრულ საკითხზე დადებითი პასუხის გასაცემად: თხელკეციანი და სიმეტრიული 
ჭურჭელი შეიძლება ასეთივე დამაჯერებლობით მიეწეროს ფრიად კვალიფიციურ 
მეთუნეთა ხელით შრომას; რადგანაც ზოლები კეცის სარჩულის ქვეშ შენიშნულია 
მხოლოდ ცალკეულ ნატეხებზე და არც ერთხელ დადასტურებული არ ყოფილა, რომ 
ისინი სრულ წრეებსა ჰკრავდნენ, ამიტომ შეიძლება მივიჩნიოთ არა მორგვით 
მუშაობის კვალად, არამედ ჭურჭლის შიდა ზედაპირის მოსასწორებლად სველ 
თიხაზე შემოსმული ბალახის ან ტყავის ნაჭრისაგან დარჩენილ ზოლებად. ბოლოს, 
შედარებით უფრო სარწმუნო საგანი – თეთრიწყაროს ბაზალტის დისკოს ნატეხიც 
შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო ჩვენთვის უცნობი რაიმე სხვა საქმისათვის, 
თუმცა ძნელია სავსებით უარვყოთ უშუალო კავშირი კერამიკულ წარმოებასთან. 
ყოველ შემთხვევაში, შეიძლება ითქვას, რომ მის ნაპირზე არსებული ფოსო თუ 
მართლაც განკუთვნილი იყო სახელურის ჩასარჭობად, მაშინ ის უნდა მივიჩნიოთ 
ხელით სატრიალებელ მორგვად, რომელიც თუმცა მოასწავებს ერთგვარ პროგრესს 
უმორგვო კერამიკულ წარმოებასთან შედარებით, მაგრამ სულაც ვერ შეედრება 
ფეხით სატრიალებელ მორგვს, რომელიც ძალიან ზრდის შრომის ნაყოფიერებას. 

კერამიკული მორგვის გამოყენების უტყუარი ნიშანი, ისევე როგორც კალიანი 
ბრინჯაო, პირველად თრიალეთის მდიდრულ გორასამარხებიდან მომდინარე 
მასალებში ჩნდება. ამ პრიმიტიული მანქანის ცოდნას ბ. კუფტინიც თრიალეთის 
კულტურის მატარებელთ მიაწერდა304, მაგრამ იქაური თიხის ჭურჭლეულის 
დახასიათების კონკრეტულ შემთხვევაში დამადასტურებელ საბუთს არ 
მიუთითებდა. სინამდვილეში ასეთი საბუთები ბლომადაა შერჩენილი მოუხატავი 
კერამიკის ნატეხებზე მორგვის კვალის სახით. არაპირდაპირ საბუთად ჩაითვლება 
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თრიალეთში ლითონის ჭურჭლეულის დასამზადებელი ჩარხის არსებობა, რომელიც 
დადასტურებულია საგანგებო გამოკვლევით305. 

ამგვარად, თრიალეთის მასალები ეჭვს არ ტოვებს, რომ იმ დროს სამეურნეო 
მორგვი უკვე არსებობდა. მაგრამ, ვინაიდან იმდროინდელ საქართველოს და 
კავკასიის სხვა რაიონების თიხის ჭურჭელს არ ემჩნევა მორგვის კვალი, შეიძლება 
დავასკვნათ, რომ ამ მანქანას მხოლოდ ახლად დაუწყია ფეხის მოკიდება. 

სულ სხვა სურათია ცოტა უფრო გვიან, დაახლოებით ძვ.წ. XV–
XIVსაუკუნეებიდან დაწყებული. ყოველ შემთხვევაში, საქართველოს ბარის ნაწილში 
იმ ხანაში უკვე იშვიათად ვხვდებით ხელით ნაძერწ თიხის ჭურჭელს. ეს ტექნიკური 
გაუმჯობესება სულ მალე მთაშიც აღწევს.  

აქედან ცხადია, რომ კერამიკული წარმოება უმეტესად “სამანქანო” 
საფუძველზე გადავიდა და დიდად აამაღლა შრომის ნაყოფიერება, რადგან სხვა 
საქმისათვის უამრავი მუშახელი გაათავისუფლა. ამდენად, შეცდომად არ ჩაითვლება 
თუ ვიტყვით, რომ სამეთუნეო მორგვი ჩვენში პრაქტიკულად გვიანდელი ხანის 
დიდი მონაპოვარია.  

ამ დროის კიდევ ერთ ფრიად მნიშვნელოვან მონაპოვრად უნდა ჩაითვალოს 
მოშინაურებული ცხენის, როგორც გადასაყვან–საზიდარი ცხოველის, გამოჩენა 
კავკასიურ სამყაროში. ამ სიახლეს მეტად დაგვიანებით გაეცნენ აქაური 
მცხოვრებლები. ძველი აღმოსავლეთი ცხენით სარგებლობდა ჯერ კიდევ ძვ. წ. II 
ათასწლეულის დამდეგიდან, ხოლო შუა და ჩრდილო ევროპაში მოშინაურებულ 
ცხენს გვიანდელი ნეოლითის ზონარორნამენტიანი კერამიკის კულტურის 
მატარებელ ტომებს მიაწერენ306.აღმოსავლეთ ევროპაში ის კატაკომბების პერიოდში 
(ძვ. წ. II ათასწლეულის შუა ხანებში) გამოჩნდება. დაახლოებით იმავე დროისაა ერთი 
სამარხი ქ. კისლოვოდსკთან, რომელშიც ცხენის ძვლებიც იყო307. მართალია, ცხენის 
მსგავსი გამოსახულება აღბეჭდილია ძვ. წ. III ათასწლეულის მაიკოპის ვერცხლის 
თასზე, მაგრამ მკვლევართა უმეტესობას მიაჩნია, რომ მხატვარს გამოუყვანია არა 
შინაური ცხენი, არამედ ველის კანჯარი308. ამ დასკვნის მართებულობას ისიც 
მოწმობს, რომ ეს ცხოველი ვერცხლის თასზე გამოსახულია გარეულ ცხოველთა 
შორის ბუნებრივ სტიქიაში და მის კავშირს ადამიანის სამეურნეო ცხოვრებასთან 
არაფერი გვაუწყებს.  

რაც შეეხება მოშინაურებულ ცხენს ამიერკავკასიაში, მიუხედავად ს. 
სარდარიანის მტკიცებისა309, თითქოს სომხეთის ნეოლითელებს უკვე ჰყავდათ ეს 
ცხოველი, მისი უძველესი ოსტეოლოგიური ნაშთები აღმოჩენილია ნახჭევნის ასს 
რესპუბლიკის სოფ. შახტახტის ერთ სამარხში310, რომლის თარიღს მიახლოებით 
განსაზღვრავს თანხმლები ინვენტარი – კერამიკა და ოქროგადაკრული სპილენის 
ერთი ბალთა. ამ მხრივ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ერთადერთ 
მოხატულ ქოთანს, რომელიც ა. ალეკპეროვმა ვანის (ურარტუს) სამეფოს კულტურის 
დროს მიაკუთვნა; ბ. კუფტინი ფიქრობდა, რომ სამარხისათვის დადგენილი ეს 
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1914, გვ. 59.   
309 С. А. Сардарян, Первобытное общество в Армении ( სომხურ ენაზე) გვ. 281. . 
310 А. Алекперов, Крашеная керамика Нахичеванского края и Ванское царство, СА,№4,1937, გვ. 255.  



თარიღი დაბალია. მისი აზრით, იქ აღმოჩენილი ბალთა თუმცა თრიალეთურ 
მასალებზე უფრო ახალგაზრდაა, მაგრამ ვანის ეპოქასთან შედარებით უხნესია311. 
საკუთრივ თრიალეთში გორასამარხების წარმოშობის პერიოდში ცხენის გამოყენების 
კვალი არ ჩანს. რაც შეეხება შახტახტის ზემოხსენებულ სამარხს, ის კიდევაც რომ იყოს 
თრიალეთურ გორასამარხთა თანატოლი, მისი მიხედვით კავკასიაში ცხენის 
გავრცელების დროის დადგენა არ იქნებოდა მართებული. ეს იმიტომ, რომ შახტახტის 
ცხენი კავკასიისათვის კიდევ უფრო ერთეული და განცალკევებული მოვლენაა, 
ვიდრე თრიალეთის გორასამარხებში კალიანი ბრინჯაოს ან მორგვზე ამოყვანილი 
კერამიკის გამოჩენა. ასეთი მასალებით კი ვრცელი ტერიტორიების სამეურნეო და 
კულტურული ვითარების დახასიათება, შეუძლებელია. ისიც აღსანიშნავია, რომ 
ნახჭევნის ავტონ. რესპუბლიკა ტერიტორიულად მჭიდროდ ეკვრის მახლობელ 
აღმოსავლეთს, სადაც ცხენი ძვ. წ. II ათასწლეულის პირველ ნახევარში მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებდა მეურნეობასა და მხედრობაში. ამიტომ მოულოდნელი არ უნდა 
იყოს კავკასიის სამხრეთ მხარეებში მისი უფრო ადრე შემოღწევა, ვიდრე, 
საქართველოში და კიდევ უფრო ჩრდილოეთით. არქეოლოგიური მასალები 
გარკვეულად მოწმობს, რომ ცხენი ამიერკავკასიაში მხოლოდ გვიანდელი ბრინჯაოსა 
და ადრინდელი რკინის ხანის მოვლენაა. სწორედ ამ დროიდან იწყებს გამოჩენას 
ცხენის აკაზმულობის ნაწილები, ლაგმები, საყბეურები და სათასმე ბალთები, 
აგრეთვე ამ ცხოველის ძვლები და ბრინჯაოსაგან ჩამოსხმული ქანდაკება. ამ რიგის 
ყველაზე უძველეს მონაპოვრად დღესდღეობით შეიძლება ჩაითვალოს სევანის ტბის 
ნაპირზე გათხრილი გორასამარხებიდან მომდინარე მასალები, რომლებიც სწორედ 
გვიანდელი ბრინჯაოს ხანისაა. საქართველოში აღმოჩენილი სათანადო მასალები 
ადრინდელი რკინის ხანის უწინარესი არაა312. 

ცხენმა დიდი როლი შეასრულა საზოგადოების შემდგომ განვითარებაში, 
რადგან, ერთი მხრივ, თითქოს შეამოკლა მანძილი სხვადასხვა ტერიტორიაზე 
დასახლებულ ტომთა შორის, უკეთ რომ ვთქვათ, წინამავალ პერიოდთან შედარებით 
ახლა უფრო გაცხოველდა ურთიერთობა შორეულ მხარეთა შორის, ფართო ასპარეზი 
წარმოიშვა კულტურულ მოღვაწეთა გაცვლა-გაზიარებისათვის, რამაც ხელი შეუწყო 
საერთო პროგრესს და ტომთა გაერთიანებას. ცხენის მნიშვნელობა იმდროინდელი 
ვაჭრობის განვითარებაში უეჭველად თვალსაჩინო იყო, მაგრამ მას არანაკლები 
მნიშვნელობა ჰქონდა მხედრობაში. ამიერიდან წარმოიშვა საომარი იარაღის სულ 
ახალი ტიპი – საჩეხ–საკვეთი მახვილები, რომლებიც მარჯვე მოსახმარი იყო 
ამხედრებული მეომრისათვის313. ცხენოსანთა თავდასხმები ხელს უწყობდა 
ცალკეული ტომების გამდიდრებას ტყვედ ჩაგდებული საქონლითა და სხვა ქონებით. 
მოხვეჭილი სიმდიდრის უდიდესი ნაწილი თანდათანობით მიითვისეს თავდასხმათა 
ორგანიზატორებმა, რომელთა ავტორიტეტი ამის გამო სწრაფად იზრდებოდა. კიდევ 
უფრო გაფართოვდა პირველყოფილ-თემურ წყობილებაში ადრევე გაჩენილი ბზარი 
და დაჩქარდა მოსახლეობის ქონებრივი და სოციალური დანაწილების პროცესი. ამის 
არქეოლოგიურ საბუთს წარმოადგენს მცხეთასთან სამთავროს სამაროვანზე 
მიკვლეული მდიდრული სამარხები, რომელთა ინვენტარში ნაპოვნია მეტად 
ეფექტური მახვილები, ასეთივე სურათია აზერბაიჯანისა და სომხეთის 
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ტერიტორიაზეც. მეორე მხრივ, ცხენი დიდ როლს ასრულებდა აგრეთვე 
მესაქონლეობისა და მიწათმოქმედების დაწინაურებაში. მან გააადვილა საიალაღო 
მესაქონლეობა და, შესაძლოა, ვითარცა გამწევმა ძალამ მიწათმოქმედებასაც თავისი 
კვალი დაამჩნია. ყოველ შემთხვევაში, კავკასიაში აღმოჩენილია მასალები, 
რომლებზეც გამოსახულია არა მარტო საომარ ეტლში შებმული, არამედ 
უღელდადგმული ცხენებიც.  

განსახილველ პერიოდთან კიდევ ერთი უდიდესი სიახლეა დაკავშირებული. 
სწორედ იმ სამარხებში, რომლებშიაც პოულობენ ბრინჯაოს ეფექტურ სატევრებსა და 
მახვილებს, ჯერ აქა–იქ, ხოლო შემდეგ უფრო ხშირად თავს იჩენს ხოლმე რკინის ესა 
თუ ის ნაკეთობა. ეს მოვლენა მიუთითებს რკინის ხანის დასაწყისზე, თუმცა პირველ 
ხანებში ბრინჯაოს იარაღ–საჭურველი კვლავ განაგრძობს არსებობას. რკინის გამოჩენა 
მოასწავებს ბრინჯაოს ხანის დასასრულის სიახლოვეს. ამ ორი ლითონის შეჯიბრება 
სულ ცოტა, 2-3 საუკუნე გაგრძელდა, რის შედეგად გამარჯვებული გამოვიდა რკინა. 
რკინის პირველი იარაღი უფრო რბილი ჩანს, ვიდრე კარგი ბრინჯაოს სხმულები, 
ამიტომ მისი გზის გაკაფვა დამოკიდებული იყო დამუშავების ტექნოლოგიის მკვეთრ 
გაუმჯობესებაზე, რაც ერთი ხელის დაკვრით არ მომხდარა. მართალია, ქართველ 
ტომებს ბრინჯაოს წარმოების დიდი ტრადიცია ჰქონდათ, მაგრამ რკინის 
საიდუმლოების ათვისებისათვის მას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არა ჰქონია.  

ბრინჯაოს საგნების ხარისხი დამოკიდებულია ორი ან მეტი ლითონის 
გარკვეული პროპორციით ერთმანეთთან შედნობაზე, რკინის ტექნოლოგია კი სულ 
სხვა პრინციპზეა აგებული. მაღალხარისხოვანი რკინა ან ფოლადი რომ მივიღოთ, 
საჭიროა მისი დანახშირბადება არა მარტო მადნის დაწურვის დროს, არამედ ლუგვი 
რკინის დამუშავებისას ხის ნახშირზე მრავალგზისი გავარვარებით, გავარვარებული 
ნაჭრიდან კი წიდის ნაშთების გამოდევნა ხშირი კვერვით და, ბოლოს წრთობა. ამ 
პროცესთა უმეტესი ნაწილი სავსებით უცნობი იყო რკინის პირველ მეტალურგთა და 
დამმუშავებელთათვის. ამიტომ, სანამ ახალი ლითონის ყველა საიდუმლოება 
იქნებოდა შეცნობილი, ბრინჯაოს წარმოება კვლავ თავის ძველ უფლებებში იყო.  

ის საკითხი, თუ როდის დადგა ჩვენს ქვეყანაში რკინის ხანა, ჯერ კიდევ 
სადისკუსიოა. გამორიცხული არ არის შესაძლებლობა, რომ ქვემო ქართლში 
არსებობდა მსოფლიოში ერთ–ერთი უძველესი რკინის წარმოების კერა, რასაც 
ადასტურებს აქ აღმოჩენილი უამრავი ძველი სამთო გამონამუშევარი და საწური 
ქურების ნანგრევები. ერთ ქურასთან ნაპოვნი შავპრიალა კერამიკის ნატეხების 
მიხედვით ი. გძელიშვილი ვარაუდობს, რომ ეს საწარმო ძვ. წ. XIV საუკუნეში 
მოქმედებდა. ნაწრთობი რკინის შემუშავების ძლიერ მაღალ თარიღს – ძვ. წ. XV–XIV 
საუკუნეებს – გვთავაზობს რ. აბრამიშვილი, ყოველ შემთხვევაში, თრიალეთისათვის, 
რომელიც ახლო იყო რკინის საბადოების რაიონთან314. ჩვენი აზრით, დღევანდელი 
საქართველოს ტერიტორიაზე რკინის წარმოშობის საკითხს საკმაოდ დამაჯერებლად 
ხსნიდა ბ. კუფტინი, რომელიც ფიქრობდა, რომ ამ კულტურამ აქ ფეხი მოიკიდა 
სამხრეთით მდებარე საწარმოო ცენტრების გავლენით დაახლოებით ძვ. წ. XII 
საუკუნის ახლო დროში315. მართლაც, კავკასიის სამარხებში რკინის უძველეს საგნებს 
ახლავს სხვა მასალის ინვენტარი, რომელიც არ შეიძლება უფრო ადრინდელ დროს 
                                                 
314 რ. აბრამიშვილი, რკინის ათვისების საკითხისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, 
სმმ, XXII-B, თბ., 1961, გვ. 307 შმდ. ამ მოსაზრების საწინააღმდეგო არგუმენტაცია მოცემულია ა. 
აფაქიძის რეცენზიაში რ. აბრამიშვილის ნაშრომზე, იხ. საქართველოს სსრ მეცნ. განყ. მოამბე1963, №3, 
გვ. 224–229.  
315Б. А, Куфтин, Арехеологические раскопки  в Триалети, I გვ. 53.  



მივაკუთნოთ. ასეთებია, ბრინჯაოს ფურცლის სარტყლები, სატევრები და მახვილები, 
რომელთა პირი და ტარი ერთადაა ჩამოსხმული, გვიანდელი მიკენური ტიპის 
მშვილდისრები საკინძები (ფიბულები) და სხვ. მისთ.  

ასე თუ ისე, ძვ. წ. XII-XI საუკუნეების სამარხებში უკვე გვხვდება რკინის 
იარაღი და საჭურველი, პირველ რიგში, დანა და სატევარი. ზოგჯერ ასეთ ნივთებს 
პირი რკინისა აქვთ, ტარი - ბრინჯაოსი; ეს კი ნიშნავს იმ დროს ორივე ლითონის 
თანაარსებობას, რაც დამახასიათებელია გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი 
რკინის ხანისათვის, თუმცა, უნდა ითქვას, რომ მაშინ ლითონის სამკაული უმეტესად 
ბრინჯაოსაგან მზადდებოდა. რამდენიმე საუკუნის შემდეგ, უკვე ძვ. წ. I 
ათასწლეულის პირველი მეოთხედის ბოლოს, ყოველგვარი იარაღი და საჭურველი 
მხოლოდ რკინისაა, მათ შორის ცულიც და თოხიც. ამასთან, რკინის ნამზადთა 
ხარისხმა მანამდე არნახულ დონეს მიაღწია სიმაგრით, სისალით და 
პირისმკვეთელობით. ზედმეტია სიტყვის გაგრძელება ასეთ ნამზადთა 
მნიშვნელობაზე მეურნეობისა და სოციალური ცხოვრების განვითარებაში. შეიძლება 
ითქვას, რომ რკინის იარაღმა საქართველოში არაჩვეულებრივად წინ წასწია შრომის 
ნაყოფიერება, გაზარდა მოსავლიანობა, ძირითადად დაამთავრა გვაროვნული 
საზოგადოების შლის პროცესი და ქართველი ტომები სახელმწიფოებრივი ცხოვრების 
გზაზე გაიყვანა.  

ამგვარად, ზემოთ მოკლედ არის მიმოხილული ზოგიერთი სიახლენი, 
რომელიც დამახასიათებლად მიგვაჩნია გვიანდელი ბრინჯაოს და ადრინდელი 
რკინის ხანის საქართველოსა და თითქმის მთელი კავკასიისათვის. დანარჩენი 
მოვლენები, რომლებიც ამ ეპოქას განასხვავებს წინამავალი დროისაგან, არსებითად 
დახასიათებული სიახლეებისაგან გამომდინარეობს. უმთავრესი მაინც ეს ოთხი 
მოვლენა იყო, რომელმაც ეპოქალური როლი შეასრულა ადგილობრივ მკვიდრთა 
ცხოვრებაში და დააჩქარა ისტორიული პროცესი. 

თიხის ჭურჭლის დასამზადებელმა მორგვმა უამრავი მუშა ხელი 
გაათავისუფლა კერამიკულ წარმოებისგან და სხვა სასარგებლო საქმიანობაში ჩააბა 
ის; კალიანი შენადნობის წარმოებაზე გადასვლამ უზრუნველყო მეტალურგთა 
უსაფრთხოება და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ნამზადის ხარისხი. პირველად ამ 
ლითონმა, შემდეგ კი რკინამ მისცა ქართველ–კავკასიელ ტომებს მაღალხარისხოვანი 
იარაღი და საჭურველი, რასაც მიწათმოქმედების დაწინაურება და საარსებო 
საშუალებათა არაჩვეულებრივი სიმრავლე მოჰყვა; მოშინაურებული ცხენის 
გამოყენებამ დიდი როლი შეასრულა მესაქონლეობის განვითარებასა და 
სატომთაშორისო ურთიერთობის ახალ საფეხურზე აყვანის საქმეში; ყველა ეს სიახლე 
საფუძვლად დაედო მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებას და მისი რიცხვის 
სწრაფ ზრდას; იმავე სიახლეებმა მოამწიფა პირობები საზოგადოების შესაყვანად 
სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ქართველ–
კავკასიელი ტომებისათვის გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი რკინის ხანა 
კალიანი შენადნობის, რკინის, სამეთუნეო მორგვისა და ცხენის მასობრივად 
მოხმარების პერიოდი იყო; სოციალური ცხოვრების მხრივ, ეს პირველყოფილ-თემურ 
წყობილებაზე მძლავრი შეტევის და სახელმწიფოებრივ გაერთიანებათა წარმოქმნის 
გასაღებს წარმოადგენდა.  

 
* * * 

 



პერიოდი, რომელშიაც ზემოხსენებული სიახლენი განვითარდა რომ 
დავამრგვალოთ, რვაასიოდე წელს მოიცავს. ის შეიძლებოდა დამდგარიყო ძვ. წ. XV ან 
XIV საუკუნეებში დამთავრებულიყო ძვ. წ. VII საუკუნის ბოლოს. აქედან 2-3 საუკუნე 
წმინდა გვიანდელ ბრინჯაოს ხანაზე უნდა მოდიოდეს, ხუთი საუკუნის 
განმავლობაში ბრინჯაო და რკინა თანაარსებობდა, ხოლო ძვ. წ. VII საუკუნიდან 
დადგა არსებითად წმინდა რკინის ხანა, როცა ბრინჯაოს იარაღ–საჭურველი 
იშვიათად კეთდებოდა და ისიც სპილენძის მადნებით ძლიერ მდიდარ მხარეებში. ამ 
პერიოდიზაციას აბსოლუტური სიზუსტის პრეტენზია არა აქვს; ის მიახლოებითია. 
ახლა უნდა ითქვას, რომ განხილული სიახლეებიდან პირველ პერიოდზე მოდის 
კალიანი ბრინჯაოს და სამეთუნეო მორგვის ფართოდ გავრცელება, მეორეზე – რკინის 
შემოსვლა და საცხენოსნო საქმის დაწინაურება. ძვრებმა მეურნეობასა და სოციალურ 
ცხოვრებაში უფრო ნათლად იჩინა თავი მესამე პერიოდისათვის, როცა საწარმოო 
ძალების განვითარებამ ეპოქის შესაბამის მწვერვალს მიაღწია.  

გრძელ ისტორიულ პერიოდში მომხდარი ცვლილებანი მეტ–ნაკლებად 
კარგადაა ასახული მრავალფენიან ნამოსახლარებზე და ხანგრძლივმოქმედ 
სამაროვნებზე (მაგალითად, ნაცარგორა, ცხინვალთან და ხოვლეგორა კასპის რაიონში 
ან სამთავროსა და ბრილის სამაროვნები მცხეთასთან და ღებთან). ნამოსახლართა 
ქვედა ფენა, ჩვეულებრივ, უფრო ადრინდელი ცხოვრების ამსახველ ნაშთებს ინახავს, 
ხოლო მომდევნო ზედა ფენებში ჩნდება შედარებით გვიანდელი თაობების 
მოქმედების კვალი. ასეთსავე კანონზომიერებას აქვს ადგილი აღნიშნული ტიპის 
სამაროვნებზედაც, თუ რაიმე მიზეზების გამო ახალი სამარხები ჩაჭრილი არ არის 
ძველ სამარხთა დონემდე ან კიდევ უფრო დაბლა. განსხვავების ხარისხს 
მრავალფენიანი ძეგლის ზედა და ქვედა შრეების არქეოლოგიურ ნაშთებს შორის 
აპირობებს ერთად ან ცალკე აღებული სამი ისეთი ფაქტორი, როგორიცაა: ეთნოსი, 
დრო და ტექნიკა. ერთ–ერთი მათგანის შეცვლა გარდუვლად გამოიწვევს სათანადო 
ცვლილებას არქეოლოგიურ კულტურაში, რომელიც იდეოლოგიური მოვლენების, 
საგანთა ფორმებისა და ტექნიკის ერთგვარობას წარმოადგენს. ლითონის ხანის 
ყოველი არქეოლოგიური კულტურა გარკვეული ეთნო-პოლიტიკური კოლექტივის 
საისტორიო მოამბეა, ოღონდ არა წიგნში, არამედ ნივთიერი წარმოების სხვა 
პროდუქტებზე აღბეჭდილი. ნივთთა კომპლექსები გვაცნობს ადამიანთა ასეთი 
ქოლექტივის საშინაო და საგარეო ცხოვრებასაც. ჩვეულებრივ, ეთნო–პოლიტიკური 
კოლექტივის ძირითად ბირთვს ქმნის მონათესავე ტომთა გაერთიანება, რომელშიც 
შეიძლება აგრეთვე მონაწილეობდეს წარმოშობით თუნდაც უცხო, მაგრამ 
მეზობლობა–თანაცხოვრებით, ე. ი. ისტორიული ბედით მჭიდროდ დაკავშირებული 
ერთი ან რამდენიმე ეთნიკური ელემენტიც. ყოველი ასეთი კოლექტივის კულტურის 
რაგვარობა ანუ ხასიათი გამოჩნდება ვერტიკალურ არქეოლოგიურ ჭრილში, ხოლო 
მისი ტერიტორიული გავრცელების საზღვრებს დიდ სივრცეზე გაყვანილი 
ჰორიზონტული ჭრილი დაგვანახებს. 

კავკასიის არქეოლოგიურ მონაპოვრებს თუ ორივე სახის ჭრილში 
განვიხილავთ, შუა ბრინჯაოს ხანის მომდევნო დონეზე დავინახავთ 
წინამორბედისაგან საკმაოდ განსხვავებულ გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი 
რკინის ხანის ოთხ ან, როგორც ზოგიერთ მკვლევარს სურს დაამტკიცოს, ხუთ 
უმთავრეს კულტურას316. თითქმის უეჭველია, რომ ყოველი მათგანი შეესატყვისება 

                                                 
316 ესენია ყუბანისპირეთის, ყობანის და კაიაკენტ–ხოროჩაის კულტურები ქედის ჩრდილოეთით და 
დასავლეთ საქართველოსა და ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის კულტურები – მის 



სათანადო ეთნო–პოლიტიკურ გაერთიანებას. უმთავრეს კულტურებში შეიძლება 
შეინიშნოს ამა თუ იმ ნიშნით ერთმანეთისაგან გასარჩევი უფრო წვრილი რამდენიმე 
ლოკალური კულტურა. ისინი შეიძლება მიეწეროს მსხვილ გაერთიანებაში შემავალ 
ცალკე ეთნიკურ ერთეულებს, რომლებიც საკუთარ ტრადიციებს მიჰყვებოდნენ; 
მაგრამ ამასთანავე უნდა გავითავალისწინოთ, რომ ლოკალური კულტურა შეიძლება 
წარმოიშვას თვით მონათესავე ეთნიკურ წრეშიაც, თუ მოსახლეობის გარკვეული 
ჯგუფი ცხოვრობს განსხვავებულ გეოკლიმატურ პირობებში. 
ჩვენ არ შევუდგებით კავკასიის ლოკალური კულტურების (დასავლეთ საქართველოს 
და მასთან მეტად ახლო მდგომი ყობანის, ყუბანისპირეთის, კაიაკენტ–ხოროჩაის და 
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის კულტურების) დახასიათებას, 
დავკმაყოფილდებით მხოლოდ უმთავრესი კულტურების გავრცელების საზღვრების 
მოხაზვით. ოთხი უმთავრესი კულტურიდან ერთს ძირითადად უკავია დასავლეთი 
ამიერკავკასია და ჩრდილო კავკასიის მთიანეთი მდ. თერგის დასავლეთით, მეორეს – 
ყუბანის აუზი, მესამეს – ჩრდილო–აღმოსავლეთი კავკასია და მეოთხეს – 
ცენტრალური და აღმოსავლეთი ამიერკავკასია. ამგვარად, კავკასიის ოთხი 
უმთავრესი კულტურიდან საქართველო ორ კულტურის გავრცელების ზონაში 
ექცევა. ორივე ეს კულტურა მოიცავს გაცილებით უფრო ვრცელ მიწა–წყალს, ვიდრე 
დღევანდელი საქართველო არის. ამასთან, დასავლეთ საქართველო შედის ჩრდილო 
კავკასიის მთიანეთისათვის დამახასიათებელი კულტურის წრეში, მაშინ, როცა 
აღმოსავლეთ საქართველო ამ მხრივ სომხეთსა და აზერბაიჯანთანაა 
დაკავშირებული. 

 
 
 

 
§2. დასავლეთ საქართველოს კულტურა 

 
 

დასავლეთ საქართველოს მიწა-წყალზე დამოწმებული გვიანდელი ბრინჯაოსა 
და ადრინდელი რკინის ხანის არქეოლოგიური კულტურა, მართალია, მეტად 
თავისებურია, მაგრამ, როგორც ზემონათქვამის მიხედვითაც ჩანს, მოწყვეტილი არ 
არის მაშინდელი კავკასიის სხვა კულტურებისაგან, თუმცა მისი ცალკეული 
ელემენტები, ზოგჯერ ადგილობრივ მკვიდრთა გემოვნების მიხედვით 
გარდაქმნილი, შეიძლება სამ დანარჩენ კულტურაშიც შეგვხვდეს. დასავლეთ 
საქართველოსათვის დამახასიათებელი კომპლექსები თუ მათი ნაწილები ხშირად 
სტერეოტიპურად მეორდება მომიჯნავე მხარეებში და უფრო შორს. ასეთია, 
მაგალითად, უპირველეს ყოვლისა, ჩრდილო ოსეთი და ყაბარდო-ბალყარეთი 
მთავარი ქედის მიღმა, აღმოსავლეთ საქართველოს ვრცელი ზოლი მდინარე მტკვრის 
ჩრდილოეთით, მესხეთიდან ვიდრე არაგვის ხეობამდე, ისტორიული სამხრეთ-
დასავლეთი საქართველო ჭოროხის აუზში და უფრო დასავლეთით შავი ზღვის 
სანაპირო, ყოველ შემთხვევაში, დღევანდელ ქალაქ ორდუმდე მაინც. აღარაფერს 

                                                                                                                                                             
სამხრეთით. იხ. Е. И  Крупнов, Древнаяя история Северного Кавказа, М., 1960 , გვ. 81;  მისივე, Древняя 
история и культура Кабарды, М., 1957,  გვ . 96; Н. В. Минкевич – Мустафаева, О датировке и 
хронологических этапах некоторых памятников Азербайджана эпохи поздней бронзы и раннего железа, 
«Материальная культура Азербайджана», IV Баку 1962, გვ. 137.  



ვამბობთ ჩვენთვის საინტერესო ტიპის ცალკეულ ნივთებზე, რომლებიც 
აღმოჩენილია სომხეთის ტერიტორიაზე (ახტალა-ლალვარის მიდამოები, გოლოვინო, 
პარკარი, ლენინაკანი) და ურმიის ტბის რაიონში. შეუძლებელია დასავლეთ 
საქართველოს ტიპის არქეოლოგიური კულტურის შემუშავებისა თუ განვითარება-
გავრცელების საქმეში ყველა ზემოხსენებული მხარისათვის ერთნაირი 
მნიშვნელობის მინიჭება. როგორც არაერთ მკვლევარს აღუნიშნავს, თვით დასავლეთ 
საქართველო ამ კულტურის ძირითადი ბუდე უნდა იყოს1. მართლაც იმ დროს ამ 
ადგილებში არ გვხვდება რომელიმე სხვა კულტურის თუნდაც მცირე ნაკადიც კი, თუ 
მხედველობაში არ მივიღებთ ცალკეულ საგნებს, შეტანილს სატომთაშორისო 
ვაჭრობის გზით, ანდა სამხედრო კონფლიქტების შედეგად ხელთგდებულ 
სიმდიდრეს. ერთადერთი კელტურა იქ მხოლოდ დასავლურქართული (როგორც მას 
ხშირად ეძახიან - კოლხური) კულტურაა. თითქმის ასეთივე სურათი გვაქვს ჩრდილო 
კავკასიის მთიანეთშიც: იქ განუყოფლად ბატონობდა დასავლეთ საქართველოს 
ტიპის კულტურა, ოღონდ მხარის გეოკლიმატური პირობების კვალობაზე 
რამდენადმე გარდაქმნილი. აღმოსავლეთ საქართველოს ზემოხსენებული ჩრდილო 
ზოლიც მდიდარია დასავლეთ საქართველოს კულტურის კომპლექსებით, მაგრამ 
მაინც გამოირჩევა პირველი ორი მხარისაგან. აქ დასავლური კულტურის ძეგლებთან 
ერთად ბატონობას ინაწილებს ადგილობრივი, აღმოსავლეთ საქართველოს 
კულტურა. ამასთან კარგად შეიმჩნევა, რომ დასავლური ელემენტი თანდათანობით 
მცირდება ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ, მაშინ, როცა აღმოსავლური ელემენტი 
კლებულობს ჩრდილოეთისაკენ. ერთი სიტყვით, აღნიშნული ზოლი არის შერეული 
კულტურის გავრცელების ცენტრალური თემი, სადაც, ს. ჯანაშიას სიტყვით რომ 
ვთქვათ, “ერთმანეთს ხვდებოდა და თავის გამოცდილებას უზიარებდა დასავლეთ და 
აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობა”317. რაღა შეიძლება ითქვას ჭოროხის აუზსა 
და შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპირო რაიონზე? აღვნიშნავთ, რომ ახლა 
თურქეთის საზღვრებში მოქცეული ეს ქვეყანა არქეოლოგიურად სუსტადაა 
შესწავლილი. ჯერჯერობით ჩვენ არ შეგვიძლია გარკვევით ვთქვათ, რა ტიპის 
კულტურას ჰქონდა უპირატესობა გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი რკინის 
ხანის ამ მხარეში. ის, რაც უეჭველად კავკასიურ კულტურებთანაა დაკავშირებული, 
ამ ვრცელ ტერიტორიაზე ჯერჯერობით ცნობილია ოთხი შემთხვევითი მონაპოვრის 
სახით, კერძოდ, ბრინჯაოს ნივთებისაგან შედგენილი განძები, რომელთაგან ერთი 
ნაპოვნია ქ. ორდუსთან შავი ზღვის სახრეთ ნაპირზე318, ხოლო სამი – ჭოროხის აუზში 
ისტორიული ტაო-კლარჯეთის მიწა-წყალზე (ართვინი319, მეხჩის ციხე320, 
საჩაჩყალე321). განძებში შემავალი მასალები უპირატესად დასავლეთ საქართველოს 
კულტურის დამახასიათებელ ფორმებს წარმოადგენს, მაგრამ მათთან ერთადაა ან 
წმინდა აღმოსავლურამიერკავკასიური, ან კიდევ ორივე მხარისათვის ტიპიური 
საგნები; ერთ შემთხვევაში (ართვინის განძი) დამოწმებულია იარაღი, რომელშიც 
თითქოს არეკლილია დასავლურქართული და შავი ზღვის ჩრდილო სანაპიროს 
                                                 
1В. Стражев, Бронзовая культура Абхазии, «Известия Абхазск. научн. общества», вып 4, 1926; А. А. 
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“კიმერიული” კულტურის საწარმოო ტრადიციათა თვისებები. საჭიროა ითქვას, რომ 
ეს განძები საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ მათი პოვნის რაიონს მტკიცედ 
განსაზღვრული ადგილი მივაკუთვნოთ დასავლეთ საქართველოს კულტურის 
სისტემაში. განძებში შემავალი საგნები რომ ნაპოვნი ყოფილიყო სამარხებში, ან 
ნასოფლარ-ნამოსახლარებზე, მაშინ უფრო დამაჯერებლად შეიძლებოდა 
დაგვედგინა, თუ რამდენად ორგანულად არის დაკავშირებული ეს ფორმები 
ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრებასთან, განეკუთვნება ტაო-კლარჯეთის 
საწარმოო კერის პროდუქციას, თუ შემოტანილია მეზობელი რაიონებიდან ხელახლა 
გადასადნობად ან სხვა საჭიროებისთვის. 

 ახლა ჩვენ შევუდგებით დასავლეთ საქართველოს კულტურის შემადგენელ 
ელემენტთა დახასიათებას. 

 უნდა ითქვას, რომ დასავლეთ საქათველოს კულტურის შემადგენელ 
არქეოლოგიურ ძეგლთა ფრიად დიდი ნაწილი შემთხვევით მონაპოვარია და, 
ამდენად, მეცნიერული ღირებულების მხრივ ნაწილობრივ მაინც ცალმხრივი და 
შეზღუდულია, რადგან ზოგჯერ ჩვენთვის უცნობია ასეთი მასალების აღმოჩენის 
ზუსტი ადგილი და პირობები, არ ვიცით, თუ რისთვის იყო ჩაფლული ან რამდენად 
სრული სახით მოაღწია სამეცნიერო დაწესებულებებამდე იმან, რაც 
არასპეციალისტის ხელითაა ამოთხრილი. ეს მდგომარეობა გარკვეულ დაბრკოლებას 
ქმნის არა მარტო აღნიშნული კულტურის ყველა ელემენტის გასათვალისწინებლად, 
არამედ აგრეთვე ძეგლთა ცალკეული ტიპებისა და სახეების ტერიტორიული 
გავრცელების სურათის შესამუშავებლად. ამას ისიც ემატება, რომ მცირერიცხოვანი 
მეცნიერულ-გეგმაზომიერი გათხრა, რომელიც ამ კულტურის შესასწავლადაა 
ჩატარებული, ყველა რაიონსა და ყველა ტიპის ძეგლს არ შეხებია და, მაშასადამე, 
დასავლეთ საქართველოს კულტურის კვლევის დღევანდელ დონეზე უფლებაც არა 
გვაქვს საბოლოოდ დაზუსტებულად მივიჩნიოთ მასთან დაკავშირებული ისეთი 
უმნიშვნელოვანესი საკითხები, როგორიცაა, მაგალითად, აღმოცენების პერიოდი, 
ლოკალური კულტურების რაოდენობა და გავრცელების საზღვრები, დასახლებისა 
და საცხოვრებელ ნაგებობათა ტიპები, სამარხთა რაგვარობა და დაკრძალვის წესები 
მთელ საკვლევ ტერიტორიაზე და სხვ. ეს, რასაკვირველია, სულაც არ ნიშნავს, რომ 
გარკვევით არაფერი ვთქვათ ჩვენთვის საინტერესო კულტურაზე; მხედველობაშიც 
რომ არ იქნეს მიღებული მეცნიერული გათხრით მოპოვებული მასალები, ისე 
უხვადაა შემთხვევითი ნაპოვნები, რომ მარტო მათი გათვალისწინება მოგვცემდა 
საშუალებას თუნდაც ზოგადად მოგვეხაზა ამ კულტურის არსებითი თვისებები და 
მისი კონკრეტული გამოვლინებები ცალკეულ ძეგლებში. უამრავი განძი, რომელიც 
უმთავრესად დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზეა ნაპოვნი, წარმოგვიდგენს 
კულტურის ბევრი ელემენტის სავსებით გარკვეულ სახეს, მოსახლეობის სამეურნეო 
ცხოვრების რამდენიმე დარგს და, საერთოდ, ქვეყნის შიგნით შექმნილ ვითარებას. 
საილუსტრაციოდ შეიძლება დასახელდეს ო. ჯაფარიძის ერთ-ერთი ნაკვლევი, 
რომლითაც ავტორმა, თითქმის მხოლოდ განძებში თავმოყრილი მასალების 
საფუძველზე შესაძლებლად სრულად დაახასიათა დასავლეთ საქართველოს 
მიწათმოქმედება322. განძების გარდა აღმოჩენილია უამრავი ცალკეული ჭურჭელი, 
იარაღ-საჭურველი სამკაული და საწესჩვეულებო საგანი. გვაქვს ზოგიერთი სანდო 
ცნობა სამარხეულ ნაგებობათა ტიპებზე, რომელთა შეპირისპირება გეგმაზომიერი 

                                                 
322 ო. ჯაფარიძე, მიწათმოქმედების იარაღები დასავლურ-ქართულ კულტურაში, თსუ შრომები, ტ. 49, 
1953. 



გათხრების გზით მოპოვებულ მასალებთან გარკვეულად გვაახლოებს ჩვენთვის 
საინტერესო კულტურის ხასიათის ჭეშმარიტ გაგებასთან. 

 სამოსახლოები და შენობები. დასახლებისა და ხუროთმოძღვრულ ძეგლთა 
ტიპები არქეოლოგიური კულტურის განუყრელი ნაწილია, თუმცა მან მხოლოდ 
განსაზღვრული, მაგრამ არა გადამწყვეტი როლი შეიძლება შეასრულოს ძეგლთა 
ეთნიკური კუთვნილების დასადგენად. ეს იმიტომ, რომ დასახლებისა და 
საცხოვრებელ შენობათა ტიპებს ხშირად აპირობებს არა მარტო მოსახლეობის 
ეთნიკური წარმოშობა, არამედ სოციალურ-პოლიტიკური და სამეურნეო ვითარება 
და აგრეთვე, მხარის გეოკლიმატური თავისებურება. მაგალითისათვის შეიძლება 
მივუთითოთ კავკასიის მთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ სინამდვილეს, რომელშიც 
დავინახავთ, რომ არაქართული წარმოშობის ოსებს, ჩაჩნებსა და ქისტებს 
პრინციპულად ისეთივე სოფლები და სახლები აქვთ, როგორიც ქართველ ფშავ-
ხევსურებს, სვანებსა და მთა–რაჭველებს. მეორე მხრივ, შეიძლება ისიც მოხდეს, რომ 
განსხვავებულ ბუნებრივ გარემოსა და სოციალურ პირობებში ერთი და იმავე 
მოდგმის ხალხის სხვადასხვა შტოს სულ სხვადასხვანაირი დასახლებისა და 
საცხოვრებლის ტიპი ჰქონდეს. შორს რომ არ წავიდეთ, ასეთ სურათს თვით 
საქართველოშიც ვნახავთ: მთის სოფლები უმთავრესად გაშენებულია 
სტრატეგიულად ხელსაყრელ ფერდობებზე ან წყალთაშუა ტერასებზე და 
წარმოადგენს მთელი ადგილობრივი საზოგადოების, ზოგჯერ გვარის, ანდა ცალკე 
ოჯახის ციხე-სიმაგრეთა კომპლექსს, რომლის საშენებლად უმეტესად ნახმარია ქვები, 
ხოლო დასავლეთ საქართველოს ბარში ტიპიურად უნდა ჩაითვალოს საკმაოდ 
გაფანტული დასახლება ხის, უფრო იშვიათად კი ქვის არქიტექტურით323. რამდენად 
შორს, ისტორიის სიღრმეშია ფესვგადგმული ასეთი დასახლების ტიპი და 
ხუროთმოძღვრული წესები, ჯერჯერობით საბოლოოდ დადგენილი არ არის, მაგრამ 
ზოგიერთი არქეოლოგიური დაკვირვება მიგვანიშნებს ერთობ ხანგრძლივ 
ტრადიციასა და გარემო პირობების შესატყვისად ერთხელ შემუშავებული წესის 
მემკვიდრეობით გადაცემას თაობიდან თაობაზე, ცხადია, ისტორიულად 
გამართლებული ცვლილებებით. 

დასავლეთ საქართველოს არქეოლოგიური სამოსახლოების დახასიათების 
პიონერებად გ. ნიორაძე და ნ. ხოშტარია უნდა ჩაითვალონ324. მათ შემდეგაც არაერთი 
შრომა გამოქვეყნდა ამ საკითხზე325, მაგრამ, უნდა ითქვას, რომ ეს საკითხი 
ჯერჯერობით მხოლოდ ზოგად ხაზებშია გადაჭრილი, რადგან არც ერთი სამოსახლო 
ბოლომდე არაა გათხრილი ან მეცნიერულად შესწავლილი. სადღეისოდ ცნობილი 
მასალების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, კოლხეთის დაბლობზე ისახება დასახლების 
სამი უმთავრესი ზოლი და მათი შესაბამისი ტიპები. პირველია ზღვის მიმდგომი 
ვიწრო დიუნების ზოლი, რომლის საცხოვრებელ ნაგებობათა ტიპებზე, სამწუხაროდ, 
არაფერი ვიცით. მეორე, უფრო ფართო ზოლს ზღვის დაჭაობებული სანაპირო 
წარმოადგენს, რომელზედაც ნაწილობრივ გამოკვლეულია რამდენიმე სამოსახლო. 
ასევე სუსტად ვიცნობთ ზღვის დონესთან შედარებით საკმაოდ ამოწეულ დაბლობს 
მისთვის დამახასიათებელი შემაღლებებით და სერ-ზეგნებით. რომ არაფერი ვთქვათ 

                                                 
323 М. И. Джандиери и Г. В. Лежава, Архитектура горных районов Грузии, М., 1940. 
324 გ. ნიორაძე, არქეოლოგიური გათხრები კოლხიდაში, ენიმკის მოამბე, ტ. X , გვ. 323-344; ნ. ხოშტარია, 
დიხა-გუძუბა, კოლხეთის დაბლობის ძველი მოსახლეობა, საქართველოს სსრ მეცნ. აკად. მოამბე, ტ. V 
2, 1944; მისივე, კოლხეთის დაბლობის ძველი მოსახლეობანი და მათი შესწავლის პრობლემა, იქვე, 
ტ.VI, 6, 1945; მისივე, სოფ. ყულევის არქეოლოგიური გამოკვლევა, იქვე, ტ.VII, 1-2, 1946. 
325 Б. А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, II, 1950. 



დიუნებზე, სადაც ნ. ხოშტარიას დაკვირვებით, ყოველ შეთხვევაში, ერთ ადგილას 
მაინც (ყულევის სამხრეთით, მდ. ცივაზე) შეიმჩნევა სამოსახლოდ განკუთვნილი 
ხელოვნური ბორცვი326, ორი დანარჩენი ზოლის სამოსახლოები მიუთითებს 
ადგილობრივი მოსახლეობის ზრუნვას ხიფათისაგან თავის დასაცავად, ე.ი. 
სამოსახლო ადგილების შერჩევას და მომზადებას მარჯვე თავდაცვისათვის. ამ მხრივ 
განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს კოლხეთის დაჭაობებული ზოლი, რომელიც 
ასეთსავე მდგომარეობაში უნდა ყოფილიყო საკვლევ ეპოქაზე გაცილებით უფრო 
ადრე. ნ. ხოშტარიას აზრით327, მოსახლეობა ამ ადგილებში გაჩენილა ჯერ კიდევ ძვ. წ. 
IV-III ათასწლეულებში და მისი ცხოვრება გრძელდებოდა ახ. წ. პირველ 
საუკუნეებშიც, რის შემდეგაც მთიანი ზოლისათვის მიუციათ უპირატესობა. რაკი 
ჭაობში არც სახლი დაიდგმება და სხვა მხრივაც დიდ სიძნელეს წააწყდება კაცი, 
ამიტომ იქ სამოსახლოდ ამოუყვანიათ მიწის ხელოვნური გორაკები, ჯგუფ-ჯგუფად 
ან გაფანტულად, ერთმანეთის მოშორებით. მიწის ხელოვნური ყრილის სახით 
წარმოდგენილ ამ გორაკებს ანუ ბორცვებს ირგვლივ უვლის ფართო და ღრმა 
თხრილი, რომელიც ზოგჯერ სხვა თხრილებით აერთებს რომელიმე მახლობელ 
მდინარესთან. ყველა თხრილში თავის დროზე წყალი იყო მიშვებული და, გ. 
ნიორაძის აზრით328, ეს არხები თავდაცვას, სანაოსნო მიმოსავლასა და მოსახლეობის 
თევზით მომარაგებას ემსახურებოდა. ამგვარი სამოსახლო კომპლექსის მომზადება, 
განსაკუთრებით ადრინდელი ლითონის ხანის გარიჟრაჟზე, როცა სამუშაო იარაღი 
უმთავრესად ქვისა და ხის უნდა ყოფილიყო, მოითხოვდა არაჩვეულებრივად დიდ 
ფიზიკურ ძალასა და შრომის სანიმუშო ორგანიზაციას. ასეთივე ბორცვები 
ამოუყვანიათ ან ჭაობში ნაწილობრივ ჩაძირული ძველი მიწაყრილები აუმაღლებიათ 
გვიანდელ ბრინჯაოსა და ადრინდელი რკინის ხანაშიც, როცა პრიმიტიული ტექნიკა 
შეცვალა საკმაოდ განვითარებულმა ლითონის იარაღმა14 

კოლხეთის დაბლობის ბორცვები ახლა სხვადასხვა სახელითაა ცნობილი: 
დიხა, დიხა–გუძუბა, დიხა–ზურგა, ნაჯიხუ, ნამდევუ, ნაოხვამუ, ნაციხვარა და სხვ.15. 
ზოგიერთი განმარტავს ამ ძეგლების გარეგან სახეს (მაგალითად, დიხა–გუძუბა – 
ამობურცული მიწა), ზოგი გვამცნობს მათ ხელოვნურ წარმოშობას (მაგალითად, 
ნაზონარე – მიწანაყარი), ზოგი - კუთვნილებას (ნამდევუ – დევების ნამყოფი), სხვები 
კიდევ ოდინდელ დანიშნულებას (ნაოხვამუ – ნაეკლესიარი, ნაჯიხუ – ნაციხვარი).  

 შეუძლებელია, რომ ეს სახელწოდებები ზუსტად ასახავდეს ბორცვების 
ნამდვილ შინაარსს, მაგრამ ისინი, რომ მკვეთრად შესამჩნევია კოლხეთის მიწა-
წყალზე და ხალხი მათ გარდასულ თაობებთან აკავშირებს, ეს კი სავსებით ცხადია. 
მართლაც, ზოგიერთი მათგანის არქეოლოგიურმა გამოკვლევამ ცხადყო, რომ 
დღეისათვის ველად ქცეული ბორცვების სხვადასხვა ფენა კულტურის უამრავ ნაშთს 
ინახავს, ასეთებია თიხის ჭურჭლეულის ნატეხები, მიწათმოქმედებასა და 
მესაქონლეობასთან დაკავშირებული საგნები, ნაგებობათა ნანგრევები და სხვ. 
განსაკუთრებით დიდი მეცნიერული მნიშვნელობის ნაშთებია მიკვლეული 
ნაოხვამუს ბორცვის დაუმთავრებელი გათხრისას სოფ. რეკასთან მდ. ცივას ნაპირზე 

                                                 
326 ნ. ხოშტარია, დასახ. ნაშრ., საქართველოს სსრ მეცნ. აკად. მოამბე, ტ. VI, 6, 1945, გვ. 469. 
327 ნ. ხოშტარია, დასახ. ნაშრ., საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე, ტ. V, 2, 1944, გვ. 208-209; 1945, 
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328 გ. ნიორაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 323, 324, 326. 
14 ნ. ხოშტარია, საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე, ტ.VI,1945, გვ. 469. 
15 ნ. ხოშტარია, საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე, 1944, გვ. 207 – 208.  



ცხაკაიას რაიონში16. ნაოხვამუს დროგამოშვებით თხრიდნენ 1933 წლიდან 1949 
წლამდე, მაგრამ მისი გამოკვლევა არ დასრულებულა. ბორცვზე დამოწმებულია 
მიწის სტერილური შრეებით გათიშული ორი კულტურული ფენა და აგრეთვე ხის 
შენობათა ნანგრევები. ერთი დიდი ნაგებობა, რომლის საძირკველი თიხის ბათქაშით 
ყოფილა შელესილი17, ზღუდესავით ერტყმოდა ბორცვს, დანარჩენი შენობები მის 
შიგნითაა მოქცეული. რაკი მათი გათხრა–გამოკვლევა ბოლომდე არაა მიყვანილი და 
არც ნაშთების დაცვა შეიძლება ჩაითვალოს დამაკმაყოფილებლად, ამიტომ ძნელია 
განისაზღვროს ხის კონსტრუქციების ტიპი, მაგრამ, ფიქრობენ, რომ მათი სახით საქმე 
უნდა გვქონდეს კოლხურ ჯარგვალებთან, რომელთა მშენებლობის წესი აღწერილი 
აქვს რომაელ ხუროთმოძღვარ ვიტრუვიუსს.  

 გ. ნიორაძე ვარაუდობდა, რომ ნაოხვამუ წარმოადგენს სამოსახლო ბორცვს18 
და, მაშასადამე, აღნიშნული შენობებიც საცხოვრებელი და სამეურნეო 
დანიშნულებისა უნდა იყოსო. ბ. კუფტინი არ გამორიცხავდა ასეთ შესაძლებლობას, 
მაგრამ იმასაც ვარაუდობდა, რომ იგი უფრო კრომლეხით შემოზღუდულ 
პრიმიტიულ, სამიწათმოქმედო კულტის სალოცავს წააგავს19. მართალია, ტოპონიმი 
“ნაოხვამუ” ნასალოცავარს ანუ ნაეკლესიარსა ნიშნავს, მაგრამ გათხრას ჯერ არ 
მოჰყოლია ბ. კუფტინის მოსაზრების მხარდამჭერი მასალების აღმოჩენა, მაშინ, როცა 
კულტურულ ფენებში ამოთხრილი თიხის ჭერჭლის ნატეხები, ცხოველების ძვლები, 
მცენარეული ნაყოფი და თესლი, ქვისა და ლითონის საგნები თუ მათი ნატეხები 
თამამად შეიძლება მიეწეროს ნამოსახლარს.  

 ასეთ მასალათა დაკვირვების საფუძველზე გ. ნიორაძეს მიაჩნდა, რომ 
ნაოხვამუს ქვედა ფენა წარმოიშვა ძვ. წ. II ათასწლეულის დამდეგიდან, ხოლო ბ. 
კუფტინი მას იმავე ათასწლეულის შუა ხანებს მიაწერდა, მაშინ, როცა ზედა ფენას 
ასევე ხანგრძლივი ისტორიული პერიოდის კუთვნილებად (გვიანდელი ბრინჯაოს 
ხანიდან ვიდრე კოლხეთში ბერძნული კოლონიზაციის ეპოქამდე, რაც დაახლოებით 
ძვ. წ. VI-V საუკუნეებზე მოდის) თვლიდა. 

 როგორც ზემოთ აღინიშნა, სამოსახლოს აღწერილი ტიპი და მასში შემავალი 
შენობები ერთი რომელიმე მოკლე ისტორიული პერიოდის მოვლენად არ ჩაითვლება. 
ის დამახასიათებელია კოლხეთის ისტორიის თითქმის 3000 წლის მონაკვეთზე. 
სადღეისოდ გამოკვლეულ ასეთ ბორცვთა შორის ყველაზე უძველესია ანაკლიის 
მახლობლად 1935 და 1936 წლებში გათხრილი სამოსახლო, რომელსაც დიხა–გუძუბას 
უწოდებენ. მისი ქვედა ფენა ძვ. წ. III ათასწლეულისა უნდა იყოს, ხოლო ზედა 
ფენებში აღმოჩენილი მასალა ნაოხვამუსდროინდელია20. ნაოხვამუს და დიხა–
გუძუბასდროინდელი კერამიკული მასალები და ხის შენობის ნანგრევები ჩანს სოფ. 
ნოსირში მდებარე ერთი ბორცვის ფერდზე, რომელიც მასზე მომდგარი ტეხურის 
ტალღებს ჩამოურეცხავს. ამ ბორცვის გამოკვლევა 1968 წ. დაიწყო ს. ჯანაშიას 
სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმმა. ძვ. წ. I ათასწლეულის შუა ხანების 
ბორცვები და შიგ მდგარი ხის შენობების ნაშთები ნაწილობრივ გათხრილია ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის 
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ინსტიტუტის ექსპედიციის მიერ მდ. რიონის ორთავ ნაპირზე: საქორქიოსა და 
ჭალადიდის მიდამოებში21. იქვე დამოწმებულია უფრო გვიანდელი მასალებიც.  

აქ შეიძლება სიტყვა აღარ გავაგრძელოთ არქეოლოგიური დაზვერვის დროს 
მიკვლეულ უამრავ ბორცვზე, რომლებიც ჯერჯერობით ან სულ არ გათხრილა, ან 
კიდევ მხოლოდ მოსინჯულია საცდელი თხრილებითა და შურფებით. ამის 
გაუთვალისწინებლადაც ბევრია დაგროვილი, მართალია, მეტად განსაზღვრული, 
მაგრამ მეტყველი მასალა ზღვისპირა ზოლის დასახლებისა და სამოსახლოს ტიპის 
დასადგენად. ამ ძეგლების მკვლევართა მასალებზე და გათხრის დროს შემჩნეულ 
მოვლენებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნულ დაჭაობებულ ზოლში 
ტიპიურ სამოსახლოს წარმოადგენდა განცალკევებით ან ჯგუფ-ჯგუფად აღმართული 
ერთი ანდა რამდენიმე არხშემოვლებული და არხითვე მდინარესთან 
დაკავშირებული ბორცვი, რომლებზედაც ხის საცხოვრებელი და სამეურნეო 
შენობები იდგა. სამოსახლოს აღნიშნული ტიპი წარმოქმნილია, ყოველ შემთხვევაში, 
არაუგვიანეს ძვ. წ. III ათასწლეულისა და, როგორც ჩანს, არსებობდა მთელი 
ანტიკური პერიოდის გასულამდე. ძნელია ეჭვქვეშ დავაყენოთ მოსაზრება, რომ 
ტრადიციის ასეთი ხანგრძლივი შემონახვა დაკავშირებული უნდა იყოს საუკუნეთა 
განმავლობაში კოლხეთის დაბლობის მოსახლეობის ეთნიკურ სამყაროსთან.  

რაც შეეხება კოლხეთის დაბლობის შედარებით ამოწეულ ნაწილს, სადაც 
უხვადაა სტრატეგიულად მოხერხებული ბუნებრივი გორაკები, ქედები და ზეგნის 
ტიპის ადგილები, შეიძლებოდა ადამიანის უშიშრად დასახლება, თუ საჭიროების 
შემთხვევაში ხელოვნურ სიმაგრეებსაც ააგებდა. სამწუხაროდ, ამ ზოლში 
ჯერჯერობით ვერ შევხვდებით ნანგრევების ნაშთებს, თუ მხედველობაში არ 
მივიღებთ თიხის ბათქაშის ნატეხებს, რომლებზეც შემონახულია ხის წნულის 
ანაბეჭდი22, რაც აგრეთვე ხის შენობებს ან ლასტისებურ მის ცალკე ნაწილებს 
გვაგულისხმებინებს. სოფ. დაბლაგომში (სამტრედიის რაიონი)23 და “ქუთაისის 
ქვეყნის” არაერთ გორაკზე (ფარნალის გორა, დათეშიძეების გორა, ჭოგნარი და სხვ.) 
გამოვლენილია ფრიად მძლავრი კულტურული ფენა, ზოგჯერ ნაცრისა და ხის 
ნახშირის შრეებით24, რომლებიც ვარაუდით გადამწვარი ხის სახლების ნაშთი უნდა 
იყოს. ყოველ შემთხვევაში, თუ არა ეს მასალა, სხვა არაფერი გამოდგება ამ ზონაში ხის 
სახლების არსებობის მაჩვენებლად, ვინაიდან “ქუთაისის ქვეყნის” გეოკლიმატური 
პირობები გამორიცხავს ჩვენთვის საინტერესო დროის ორგანული ნაშთების (ხე) 
დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შემონახვას.  

კიდევ უფრო ცოტა მასალა გვაქვს დაგროვილი კოლხეთის მაღალმთიანი 
მოსახლეობის დასახლების ტიპისა და საცხოვრებელთა შესასწავლად. ეს მასალა სულ 
ორი ადგილიდან წარმოდგება. ერთი მათგანია გვიანდელი ბრინჯაოს ხანის თიხის 
ჭურჭლისა და ბათქაშის ნატეხები, რომელთაგან ამ უკანასკნელზე შემონახულია ხის 
ძელების ანაბეჭდი. ნატეხები აღმოჩენილია, 1964 წ. ზემო სვანეთში სოფ. ეცერის 

                                                 
21 იხ. თ. მიქელაძე, ფოთის არქეოლოგიური ექსპედიციის მუშაობის ანგარიშთა ანოტაციები, 
გამოქვეყნებული ივ. ჯავახიშვილი სახ. ისტორიის არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის 
საველე არქეოლოგიური კვლევა–ძიებისადმი მიძღვნილი სესიების მასალებში (1962 – 1966წწ.). 
22 ო. ლორთქიფანიძე, ქუთაისის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ 1964 წელს ჩატარებული 
მუშაობის ძირითადი შედეგები, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის 
ინსტიტუტის XIVსამეცნიერო სესია…, მოკლე ანგარიშები, გვ. 45 – 46.  
23 Б. А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды II. 
24 ო. ლორთქიფანიძე, იხ. ანგარიშები, ინსტიტუტის XII , XIV და XV სესიებზე წაკითხულ მოხსენებათა 
ანოტაციებში.  



ბუნებრივ ბორცვზე საცდელი თხრილის გავლებისას (გ. გრიგოლია, გ. ცქიტიშვილი). 
ერთ არქეოლოგიურ ფაქტს კანონზომიერების უფლება რომ ჰქონოდა, მაშინ 
ადვილად შეგვეძლო ხის სახლების ბატონობის დამტკიცება მთაში. სხვა რიგის 
წყაროების გათვალისწინება არ გამორიცხავს ხე–ტყით მდიდარ მთის რაიონებში 
ასეთი მტკიცების უფლებამოსილებას, რადგან ცნობილია, რომ სულ ახლო წარსულში 
სვანეთშიც და მთარაჭაშიც ქვის ნაგებობებთან ერთად ხშირი იყო ხის სახლებიც. ამას 
გარდა, ქსენოფონტეს ცნობით, შავი ზღვის სამხრეთ–აღმოსავლეთი სანაპიროს 
მთიელ ქართველ ტომებს, კერძოდ, მოსინიკებს ხის კოშკები და ციხე–სიმაგრენი 
ჰქონდათ25. ეცერის ბორცვის ტოპოგრაფია სწორედ შესაფერისია ციხე–
სიმაგრისათვის ან რომელიმე მთავარი კულტისათვის, რის გამოც შესაძლებელია, 
რომ სწორედ ერთ-ერთი მათგანის ნაშთებთან გვქონდეს საქმე. არც კოლხეთის 
ზოგიერთ ხელოვნურ ბორცვებზე უნდა იყოს მოულოდნელი ხის თავდაცვითი ან 
საკულტო ნაგებობის აღმოჩენა, რომელთა ოდინდელი არსებობის კვალი თავს უნდა 
იჩენდეს ისეთ სახელწოდებებში, როგორიცაა “ნაჯიხუ”, “სიმაგრე” და “ნაოხვამუ”. 

 დასავლეთ საქართველოს მთიანეთის მეორე ადგილი, სადაც ძველი 
ნამოსახლარ-ნასახლარია მიკვლეული, სოფ. ღების დასავლეთით მდებარე ბრილის 
წყალთა შუა ტერასაა. ძველი სამაროვნის ახლოს ბუნებრივად გამაგრებულ ამ ვაკეზე 
გათხრილია ქვის დიდი, მრავალოთახიანი შენობის ერთი მოზრდილი ნაწილი, 
სახელდობრ, ქვის საძირკველი. მართალია, განათხარში აღმოჩენილია 
დანახშირებული ქვის ძელების ნატეხებიც, მაგრამ ისინი შეიძლება გამოყენებული 
ყოფილიყო მხოლოდ დამხმარე ნაწილების ან შიდა მოწყობილობის გასამართად, 
რადგან, როგორც იქვე გაწმენდილი ქვების დიდი გროვა მოწმობს, კედლები ქვისა 
უნდა ყოფილიყო. ეს შენობა რკინის ფართოდ ათვისების ხანისაა, მაგრამ იქვე 
გამოკვლეულია გაცილებით მეტი უფრო ძველი აკლდამები, რომლებიც სწორედ 
ისეთივე ქვის ნაგებობებს წარმოადგენს, როგორიცაა საცხოვრებლად მიჩნეული 
ძეგლი.  

 ამგვარად, გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი რკინის ხანის 
სამოსახლოები მთელ კოლხეთში, ხელოვნურად, ან ბუნებრივად გამაგრებული 
საცხოვრებელი კომპლექსების სახით გვევლინება. ბარში განუყოფლად ბატონობდა 
ხის სახლები, მთაში, როგორც ჩანს, მათთან ერთად გავრცელებული უნდა ყოფილიყო 
ქვის ნაგებობანიც.  

 თითქმის სულ არაფერი ვიცით შენობათა ცალკეულ ნაწილებსა და 
გამართულობაზე. ერთადერთი, რაც გადაწყვეტით შეგვიძლია ვთქვათ, ის არის, რომ 
მაშინ და უფრო მეტად მომდევნო პერიოდში, გავრცელებული ყოფილა სახლების 
ორფერდა გადახურვა. გვიანდელი ანტიკური ხანის ორფერდსახურავიანი სახლის 
ოქროს გამოსახულება26 ნაპოვნია ხაიშში ან, როგორც 1964 წ. სვანეთში დაგვიზუსტეს, 
ნენსკრის ხეობაში. შეიძლებოდა გვეფიქრა, რომ გადახურვის აღნიშნული ტიპი 
მხოლოდ ანტიკური დროის ნაყოფია, მაგრამ ორფერდა სახურავის გამოსახულება 
გვაქვს აგრეთვე დასავლეთ საქართველოს კულტურის თანადროულ და ტიპიურადაც 
მსგავს ჩრდილოკავკასიურ (ყობანურ) მასალებში27, ამიტომ უეჭველია, რომ ამნაირი 
გადახურვის წარმოშობის ფესვები კიდევ უფრო ღრმად დევს ქართულ-კავკასიურ 
სამყაროში. ყოველ შემთხვევაში, ვიცით, რომ ამგვარად ყოფილა დახურული ძვ. წ. II 

                                                 
25ქსენოფონტე, ანაბასისი V‚4 26· 
26 გ. ლომთათიძე, გვიანანტიკური ხანა, საქართველოს არქეოლოგია, ტაბ. XXVIII, 6. 
27 П. С. Уварова, Могильники Северного Кавказа, МАК, VIII, გვ. 52. . 



ათასწლეულის დამდეგის ბედენის აკლდამა თეთრიწყაროს რაიონში28. გვიანდელი 
ანტიკური ხანის აღმოსავლეთ საქართველოს ხუროთმოძღვრებაში ორფერდა 
გადახურვის ჩვეულებრივობას მოწმობს მცხეთის სადგურთან გათხრილი აკლდამა 
და არმაზის ხევისა და სამთავროს არაერთი სარკოფაგი თუ ქვის ფიცრებისაგან 
შედგენილი სამარხები29, რომლებიც ცადაქნილ სახურავიან საცხოვრებელ შენობათა 
მინაბაძად შეიძლება ჩაითვალოს. აღნიშნული ტიპის სახურავი კავკასიის ამ 
მხარეებში, რომლებშიც ბევრი ნალექი იცის, უეჭველად გარკვეული წინსვლა იყო 
ხუროთმოძღვრებაში. მის გვერდით ალბათ ბანურსახურავიანი სახლებიც 
არსებობდა.  

 სამარხთა ტიპები. მიცვალებულთა განსასვენებელი ანუ სამარხი ზოგჯერ 
შეიძლება ხუროთმოძღვრული ძეგლიც იყოს. ყოველ შემთხვევაში, ეს თამამად 
ითქმის როგორც ბრინჯაოს ხანის აფხაზეთის დოლმენებზე, ისე შუა ბრინჯაოს ხანის 
ბრილის აკლდამაზე, რომელიც იმ დროის “ქვით ხუროობის”30 განვითარების 
გარკვეული დონის მაჩვენებელია. რაც შეეხება გვიანდელი ბრინჯაოს ხანის მთელ 
დასავლეთ საქართველოს, იქ ჯერჯერობით არ ჩანს ისეთი სამარხები, რომლებიც 
შეიძლებოდა გაგვეხილა როგორც მშენებლობის ხელოვნების ნიმუშები. საერთოდაც, 
იმ პერიოდის სამარხები ცოტაა აღმოჩენილი და მეცნიერულად შესწავლილი. ჩვენი 
ცოდნა ამ მხრივ ამოიწურება მხოლოდ რამდენიმე ძეგლით, რომლებიც გათხრილია 
ზემო რაჭაში და აფხაზეთში.  

 სოფ. ღებთან ბრილის იმავე ტერასაზე, რომელზედაც აღმოჩენილია 
ზემოხსენებული სახლის ნანგრევები, მდებარეობს საკმაოდ დიდი და ძველი 
სასაფლაო. აქ გათხრილ უამრავ სამარხთაგან მხოლოდ 3 ეკუთვნის გვიანდელი 
ბრინჯაოს ხანის დამდეგს. ყურადღებას იმსახურებს ის ფაქტი, რომ სამივე სამარხი 
სხვადასხვანაირი ტიპისაა: ერთი ორმოსამარეა, მეორე ქვის ფიცრებით შეუკრავთ, 
ხოლო მესამე წარმოადგენს ხრეშით ავსებულ ვიწრო თხრილით მოზღუდულ ვრცელ 
მოედანს, რომელზედაც მრავალი ათეული გვამი დაუწვავთ31. 

 აფხაზეთში ბევრ ადგილასაა აღმოჩენილი ცალკეული სამარხები, ხოლო სოფ. 
ყულანურხვასა (გუდაუთის რ-ნი) და ეშერში (სოხუმის ახლო) გათხრილი უნდა იყოს 
მოზრდილი სამაროვნების გადარჩენილი ნაწილები. რადგანაც განცალკევებული 
სამარხები ტიპოლოგიურად რაიმე სიახლეს არ იძლევა, დავკმაყოფილდებით 
უმთავრესად ყულანურხვის და ეშერის ძეგლთა მოკლე დახასიათებით. 
ყულანურხვაში32 მ. ტრაპშს გაუთხრია 12 სამარხი, რომელთაგან ერთი ცხენის, ხოლო 
11 ადამიანის ჩონჩხებს შეიცავდა. ყველა მათგანი წაგრძელებული ორმოს 
მოყვანილობისაა. შენიშნული არ ყოფილა მოპირკეთების არავითარი ნაშთი. ერთი 
ასეთი სამარხი იმავე მ. ტრაპშს გამოუკვლევია სოხუმის მთის ერთ-ერთ წვერზე33, 
ხოლო უფრო ადრე ა. ლუკინს სოფ. მუგუძირხვის ადგილ ააგსტაში (გუდაუთის რ-
                                                 
28 გ. გობეჯიშვილი, ბედენის აკლდამა, “ძეგლის მეგობარი”, 12, 1967. 
29 ა. აფაქიძე, გ. გობეჯიშვილი, ა. კალანდაძე, გ. ლომთათიძე, მცხეთა, I, ტაბულა მე-9 გვერდის წინ, 
სურ. 15, 45-46 და სხვ. 
30 ივ. ჯავახიშვილი, მასალები ქართველი ერის მატერიალური კულტურის ისტორიისათვის, I, 
მშენებლობის ხელოვნება ძველ საქართველოში, თბ., 1946. 
31 გ. გობეჯიშვილი, ო. ჯაფარიძე, გვიანბრინჯაოს ხანა დასავლეთ საქართველოში, საქართველოს 
არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 131. 
32 М. М. Трапш, Памятники Колхидской и скифской культур в селе Куланурхва Абхазской АССР, Сухуми, 
1962 გვ. 13-27.  
33 ა. კალანდაძე, სოხუმის მთის არქეოლოგიური ძეგლები, სოხუმი, 1954, გვ. 24; М. М. Транш, 
Некоторые итоги археологического исследования в Сухуми в 1951 – 1953 гг., СА, XXIII,1955, გვ. 207.  



ნი)34. ა. ლუკინი ფიქრობს, რომ ასეთივე სამარხი უნდა ყოფილიყო დანგრეული სოფ. 
პრიმორსკოეშიც (მაშინდელი პეტროპავლოვკა, რომლის ინვენტარი ვ. სტრაჟერმა 
გამოსცა)35, თუმცა იქვე ნაპოვნი ჭურჭლის ნატეხები ზოგიერთ სხვა მკვლევარს 
საფუძველს აძლევდა, რათა იგი ჭურსამარხად მიეჩნია36. 

 რაც შეეხება ამ უკანასკნელთ, მათი არსებობა დადასტურებულია ქვემო 
ეშერში, სადაც 3 ასეთი სამარხი შემთხვევითი სამუშაოების დროსაა მიკვლეული და 
დანგრეული37, ხოლო მეოთხე გამოკვლეულია საგანგებო არქეოლოგიური ძიებისას ი. 
მეშჩანინოვის თაოსნობით38. შემონახულია ცნობა გალის რაიონში კიდევ ერთი ასეთი 
ძეგლის შემთხვევითი აღმოჩენის თაობაზე39, მაგრამ, რადგან ამ სამარხში ინვენტარი 
არ ყოფილა, უსაფუძვლო იქნებოდა მისი მიკუთვნება მაინცდამაინც გვიანდელი 
ბრინჯაოსა და ადრინდელი რკინის ხანისათვის, მით უფრო, რომ მიცვალებულთა 
დასაკრძალად ჭურებს ანტიკურ ხანაშიც იყენებდნენ.  

 მართალია, არქეოლოგებს საკვლევი დროის სამარხები, რაჭისა და აფხაზეთის 
გარდა, დასავლეთ საქართველოში არსად არ უთხრიათ, მაგრამ, როგორც სოფ. ზვარეს 
(ხარაგოულის რ-ნი) საშუალო სკოლის ერთ-ერთი მასწავლებლის ჩანაწერი მოწმობს, 
ამ სოფელში მიწის დამუშავებისას განადგურებულა ქვის სამარხის ისეთივე ტიპები, 
როგორიც ბრილშია გათხრილი. სწორედ გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი 
რკინის ხანის ინვენტარია, რომელსაც თან ახლავს ელინისტური პერიოდის 
კერამიკაც. იგი ახლა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტის 
არქეოლოგიურ სექტორში ინახება. 

 ამგვარად, თუ თავს მოვუყრით დასმულ საკითხთან დაკავშირებულ მწირ 
ცნობებს, დავინახავთ, რომ დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვენთვის 
საინტერესო ეპოქაში ოთხი ტიპის სამარხები სცოდნიათ, სახელდობრ, 
ორმოსამარხები, ქვის სამარხები, საკრემაციო მოედნები და ქვევრსამარხები. თუ 
რამდენად საყოველთაო მოვლენა იყო ეს, ამას მომავალი არქეოლოგიური მუშაობა 
გაარკვევს, მაგრამ ჯერჯერობით ისეთი შთაბეჭდილებაა, რომ ქვევრსამარხები 
მხოლოდ აფხაზეთის ლოკალური კულტურის ნიშანია, ხოლო ორმოები, და ქვის 
სამარხები იმერეთსა და რაჭაშია გავრცელებული, თუმცა ორმოსამარხები არც 
აფხაზეთშია უცხო. ჩვენი ცოდნის დღევანდელ დონეზე ფრიად საეჭვო იქნებოდა 
დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა ტიპის ამ სამარხებისათვის სათანადო 
კულტურის ეთნიკური კუთვნილების განმსაზღვრელი მნიშვნელობა 
დაგვეკისრებინა, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში უნდა დაგვეშვა, რომ ერთ პატარა 
ტერიტორიულ მონაკვეთზე (მაგალითად, გუდაუთის რ-ნი) ანდა მცირე ტერასაზე 
(ბრილი) ორი-სამი ეთნიკური ერთეული სახლებულა, რაც ძალიან ნაკლებ 
სავარაუდოა. ამიტომ, ეგებ უფრო სწორი უნდა იყოს ეს მოვლენა ერთი და იგივე 
ტომის შიგნით არსებული იდეოლოგიური განსხვავებით ავხსნათ, ზოგიერთ 
შემთხვევაში ეს შეიძლება (მაგალითად, ქვის სამარხების და ორმოსამარხების 

                                                 
34 А. Л. Лукин, Археология Бэибской Абхазии, Труды Отдела истории первобытной культуры Гос. 
Эрмитажа, , I, Л., 1941, 29 –33, 39 – 41. 
35 А. Л. Лукин, დასახ. ნაშრ., გვ. 40.  
36 М. М. Иващенко, Исследование архаических памятников материальной культуры в Абхазии, Тб., 1935, 
გვ. 68; Б. А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, I, გვ. 139, 178. .  
37 М, М. Иващенко, დასახ. ნაშრ., გვ. 58 შმდ.  
38Б. А, Куфтин დასახ. ნაშრ., გვ. 178 შმდ.  
39 М, М. Иващенко, დასახ. ნაშრ.  



თანაარსებობა) დაკრძალულთა ჭირისუფლის ქონებრივ მდგომარეობასა და 
სამარხისათვის საჭირო მასალების ხელმისაწვდომობის ხარისხზეც მიუთითებდეს. 

ორიოდე სიტყვა უნდა ითქვას იმ ჭურების ან ქვევრების თავდაპირველ 
დანიშნულებაზე, რომლებშიც მიცვალებულთ უპოვნიათ საუკუნო ბინა. 
გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ეს ჭურჭელი მიუთითებს მისი გავრცელების 
მხარეებში მევენახეობა–მეღვინეობის დაწინაურებას. შესაძლოა, ზოგადად 
აღნიშნული ვარაუდი დაშორებული არ იყოს ჭეშმარიტებისაგან, მაგრამ 
ზემოხსენებული შემთხვევები ალბათ ასეთი საბუთების მნიშვნელობას არ ატარებს. 
ეშერში აღმოჩენილი ოსუარიების ზომა (სიმაღლე 0,765–1 მ-მდე, მუცლის დიამეტრი 
0, 672-0,85 მ, ყელის დიამეტრი 0, 24–0,25 მ, ძირის დიამეტრი 0,22–0,40 მ)40. 
რასაკვირველია, არ გამორიცხავს (მხედველობაში გვაქვს ძირის სიფართე) 
მეღვინეობაში მათ გამოყენებას, მაგრამ ტანთან შედარებით ძალიან თხელი (1 სმ-მდე 
სისქის) კედლები და მდიდრული ორნამენტი41, უფრო შესაფერისი უნდა იყოს არა 
მიწაში ჩასაფლავ, არამედ შენობაში დასადგმელ და, ეგებ, მარცვლეულის შესანახი 
ჭურჭლისათვის. 

 მიცვალებულთა დაკრძალვის წესების დასადგენად საჭირო მასალების 
ნაკლებობა გაცილებით უფრო საგრძნობია, ვიდრე ეს სამარხთა ტიპების მიმართ 
ვნახეთ. ჩვენი ცოდნა ამ მხრივ ემყარება აფხაზეთსა და რაჭაში გამოკვლეულ ათიოდე 
სამარხს, რომლებშიც, სამწუხაროდ, ყოველთვის როდის ჩანს, თუ რა წესებს 
მიმართავდნენ მიცვალებულის დაკრძალვისას. 

 შედარებით დამაკმაყოფილებელი სურათია ყულანურხვას განათხარში, სადაც 
11 სამარხიდან ჩონჩხების მდებარეობა კარგად განისაზღვრა 5 სამარხში. ჩანს, რომ 
მიცვალებულები ზურგზე გაშოტილ მდგომარეობაში დაუკრძალავთ, სამ 
შემთხვევაში თავი სამხრეთ-დასავლეთით, ხოლო ორში - ჩრდილო–დასავლეთით 
აქვს დამხრობილი42. ძვლების მცირე ნატეხების განლაგების მიხედვით ფიქრობენ, 
რომ ასევე ზურგზე გაშოტილი, ოღონდ თავით აღმოსავლეთისაკენ მიქცეული უნდა 
ყოფილიყო სოხუმის მთაზე დაკრძალული გვამი43. მუგუძირხვაში, 
ზემოხსენებულთაგან განსხვავებით, გვამი დაუსვენებიათ გვერდზე და ხელ-ფეხ 
მოკეცილად44. ამ უკანასკნელი სამარხის თავისებურებას ისიც შეადგენს, რომ გარდა 
ჩვეულებრივი “საიმქვეყნო” საჩუქრისა, მკვდრისათვის ჩაუყოლებიათ ყვითელი 
მინერალური საღებავი – ოქრა.  

რაც შეეხება ეშერში მეცნიერულად გათხრილ ერთადერთ ჭურსამარხს, აქ 
დამოწმებული დაკრძალვის წესი არსებითად განსხვავდება ყველა იმისაგან, რაც ჩვენ 
ზემოთ ვნახეთ. ჩონჩხი წესიერ ანატომიურ მდგომარეობაში არ ყოფილა და, გარდა 
ამისა, აკლია ზოგიერთი ძვალი45. მართლაც, ჭურის ყელის სიფართე (40 სმ) ისეთია, 
რომ შიგ ვერ ჩაუშვებდნენ მოზრდილი ადამიანის გვამს დაუნაწევრებლად. 

                                                 
40 იხ. ბ. კუფტინის შენიშვნები სოხუმის მუზეუმში აღდგენილ ურნაზე, Материалы к археологии 
Колхиды, I, გვ. 216-218.  
41 М. М. Иващенко, დასახ. ნაშრ., გვ. 60, სურ. XVI, 4, გვ. 65 სურ. XIX, გვ. 63 და 64; Б. А. Куфтин, , 
დასახ. ნაშრ., გვ. 180, 181, 215 – 218, სურ. 35, 40, ტაბ. XIX, XXI. 
42 М, М. Транш, დასახ. ნაშრ., გვ. 13 შმდ. 
43 ა. კალანდაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 24 სურ. 8. 
44 А. Л. Лукин, დასახ. ნაშრ., გვ. 38, სურ. 2; გვამის დამხრობის თაობაზე ა. ლუკინი არაფერსა წერს, 
მაგრამ, თუ ტექსტში მოტანილი ცნობებიდან გამოვალთ, დავინახავთ, რომ თავით დასავლეთისაკენ 
უნდა ყოფილიყო მიქცეული. 
45 Б. А. Куфтин, დასახ. ნაშრ., გვ. 180.  



მკვლევარებს მიაჩნიათ, რომ მიცვალებულის გვამი ჰაერზე დიდხანს იხრწნებოდა და 
ძვლები მხოლოდ გვიან მოუთავსებიათ ჭურში46. 

 თუ ახლა ბრილის სამაროვანს გადავხედავთ, იქ ასეთი სურათი გვაქვს: 
გვიანდელი ბრინჯაოს სამი სამარხიდან მხოლოდ ორში შენახულა მიცვალებულის 
დაკრძალვის წესის დასადგენად საჭირო მასალები. ერთ-ერთ სამარხში აღმოჩენილია 
არასრული ჩონჩხის ნაწილები, რომელთა განლაგებას ერთნაირი დამაჯერებლობით 
შეუძლია მიგვითითოს როგორც კიდურებმოკეცილ, დამჯდარ, ან დანაწევრებულ 
(ასო-ასოდ აქნილ) გვამზე, ისე რბილი ნაწილების გახრწნის შემდეგ ხელახლა 
დაკრძალულ ძვლებზე, როგორც ეს ეშერის ჭურსამარხების შემთხვევაში შეიძლება 
ყოფილიყო. მეორე სამარხი ეჭვს არ წვევს, რომ ბრილელებს გვამების დაკრძალვასთან 
ერთად წესად ჰქონიათ არასრული კრემაციაც იმავე მოედანზე, სადაც გვამებთან 
ერთად დაუწვავთ და დაუმარხავთ უამრავი “საიქიო” საჩუქარი. ნეშტთა დაცულობის 
ცუდი ხარისხი და ფერფლი საშუალებას არ იძლევა ზუსტად განისაზღვროს დამწვარ 
გვამთა რიცხვი მოედნის თუნდაც მარტო ქვედაფენაში, მაგრამ სულ რომ 
შევამციროთ, ის ერთ ასეულამდე მაინც უნდა ყოფილიყო. ჩანს, ეს ჩვეულება აქ 
ხანგრძლივ არსებობდა, ამას მოწმობს არა მარტო ბრინჯაოსა და რკინის ხანის 
ასეთივე მოედნები, არამედ აგრეთვე ზოგიერთი კრემაციული ნაშთებიც, რომლებშიც 
დამოწმებულია შუა ბრინჯაოს დასასრულის დამწვარი ქინძისთავები და საკიდები. 

 ამრიგად, გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი რკინის ხანის დასავლეთ 
საქართველოს კულტურის მატარებელთ წესად ჰქონიათ: 1. მიცვალებულის 
დაკრძალვა ორმოსამარხებში გაშოტილ ან მოკეცილ მდგომარეობაში, თანაც გვამის 
დამხრობა ნებისმიერი მიმართულებით; 2. ქვის სამარხებში, მოკეცილ ან ზოგჯერ 
მჯდომარე მდგომარეობაში; 3. მეორედ დამარხვა ჭურებში და 4. გვამის დაწვა 
ინვენტართან ერთად საგანგებო მოედანზე, რომელიც ამავე დროს კრემაციის ნაშთთა 
საუკუნო განსასვენებელიც იყო. დაკრძალვის რიტუალში შედიოდა უამრავი 
“საიმქვეყნო” საჩუქრების და, როგორც ერთი მაგალითი მოწმობს, ყვითელი საღებავის 
ჩატანება. 

 ახლა დარწმუნებით ვერ ვიტყვით, რამდენად ფართოდ იყო გავრცელებული 
ყველა აღნიშნული წესი; როცა დასავლეთ საქართველოს სამაროვნებს უფრო 
სრულად აეხდებათ ფარდა, მხოლოდ მაშინ შეიძლება შემოწმება, თუ რომელ 
კუთხეში რომელი წესი პირველობდა. 

 მ. ივაშჩენკო და ბ. კუფტინი ამტკიცებდნენ, რომ ეშერის სამარხებში 
შესრულებულია მიცვალებულის მეორედ დაკრძალვის წესი47, რომელშიც 
იგულისხმება მხოლოდ ძვლების მოთავსება თიხის, ან ქვის ოსუარიებში48 მას 
შემდეგ, როცა გვამის რბილი ნაწილები გაიხრწნება ჰაერზე, ანდა მხეცებისა და 
ონავარი ფრინველების ლუკმა გახდებოდა. გვამისადმი ასეთი მოპყრობა დიდხანს 
იყო ჩვეულებად სხვადასხვა ხალხებში49, სხვათა შორის, მაზდეანური რელიგიის 
მატარებლებშიაც, რომელნიც მკრეხელობად მიიჩნევდნენ მიწის გაბინძურებას გვამის 
დაფვლით. წერილობითი წყაროების მიხედვით ჩანს, რომ ასეთივე წესს მისდევდა, 
ყოველ შემთხვევაში, ერთ-ერთი ტომი მაინც ძველ კოლხეთში, საფიქრებელია, ჯერ 
                                                 
46 М. М. Иващенко, დასახ. ნაშრ., გვ. 69 შმდ; Б. А. Куфтин, და სახ. ნაშრ., გვ. 181 შმდ. 
47 М. М. Иващенко დასახ. ნაშრ., Б. А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды,.I.  
48 სახელწოდება წარმოდგება ლათინური სიტყვისაგან “os” (ძვალი) და ნიშნავს საძვლე ჭურჭელს. 
49 ანატოლიაში ჩატალ-ჰიუიუკზე (იხ. J. Melaart, Excavations in catal-Hüyúk,1962, “Anatolian Studies, 
vol. XIII, 1963, 95-98, სამხრეთ ირანში სუზის ახლოს, ბელუჯისტანში და სხვ. (იხ. Г. Чайлд , 
Древнейший Восток..., გვ. 212, 277 - 278, 306) 



კიდევ არგონავტთა შემოსვლის პერიოდიდან. მაგალითად, ძვ. წ. III ს. ავტორი 
აპოლონ როდოსელი გვამცნობს, რომ, როცა არგონავტები კოლხეთში გადმოსულან, 
უნახავთ ხის კენწეროებზე ჩამოკიდებული მიცავლებულთა გვამები. ავტორს ამ 
სურათმა გაახსენა მისი დროის კოლხეთში გავრცელებული ასეთივე წესი50, სადაც 
მკრეხელობად მიაჩნდათ მამაკაცთა გვამის დაწვა ან დამარხვა და ზედ ყორღანის 
დადგმა; ხარის ნედლ ტყავში შეხვეულ გვამს ქალაქიდან მოშორებით ხეზე 
ჰკიდებდნენ გასახრწნელად; დედაკაცის გვამებს კი- განაგრძობს ავტორი, - მამაკაცთა 
გვამებისაგან განსხვავებით მიწაში მარხავენო51. 

 აღნიშნულ ცნობებს კიდევ უფრო სარწმუნოდ ხდის გვიანდელი წყაროები და, 
კერძოდ, ვახუშტი ბატონიშვილის და აფხაზეთის მკვიდრის ს. ზვანბაიას 
ეთნოგრაფიული ხასიათის ჩანაწერი. ვახუშტის მიხედვით, აფხაზები “არა დაჰფვლენ 
მკვდართა თვისთა, არამედ მისითავე სამკაულ-იარაღითა და შესამოსელითა 
შსთადებენ კუბოთა შინა და შესდგამენ ხეთა ზედა”52. როგორც ს. ზვანბაია გვამცნობს, 
ეს წესი XIX საუკუნის მიწურულის აფხაზებში მხოლოდ გადმონაშთის სახით 
შემონახულა და მეხის დაცემით დაღუპულთა მიმართ გამოიყენებოდა. 
მეხდაცემულის გვამი მანამდე უნდა ყოფილიყო მაღალი კოშკის თავზე, სანამ ძვლებს 
ხორცი არ შემოეცლებოდა, რის შემდეგ ძვლებს ჩვეულებრივი წესით აბარებდნენ 
მიწას53. ესაა მეორედ დაკრძალვის ჩვეულება, თითქმის ზუსტი შესატყვისი იმ წესისა, 
რომელიც აღდგენილია ეშერის “ოსუარიების” საფუძველზე. ამ ძეგლებში 
აღმოჩენილია სწორედ ვაჟკაცის (და არა დიაცის) სამკაულ-იარაღი და შესამოსელის 
ნაფლეთები, რომლებსაც მოიხსენიებს ვახუშტი და რომელიც ივარაუდება ანტიკური 
წყაროების ცნობების მიხედვითაც. 

 მაგრამ უმართებულო იქნებოდა ამ ცნობების გავრცელება ყველა კოლხურ 
ტომზე და თუნდაც ერთ ტომში შემავალ ადამიანთა ყველა ჯგუფზე, რადგან 
“ოსუარიების” დროის ყულანურხვისა და ზოგ სხვა სამარხებში გვამის მეორადი 
დაკრძალვის არავითარი კვალი არ ჩანს. ანტიკური წყაროების ცნობებით ფრთხილად 
სარგებლობის აუცილებლობას მიგვითითებს იმავე აპოლონ როდოსელის ნაშრომის 
იმ ადგილის შედარება არქეოლოგიურ მასალასთან, რომლის მიხედვითაც კოლხები 
თურმე მკრეხელობად თვლიან მამაკაცის გვამის დაფვლას ანდა დაწვას. თვით 
ყულანურხვის ინჰუმაციურ სამარხთაგან, მ. ტრაპშის სამართლიანი თქმით54,. 
ზოგიერთი დედაკაცისაა, ზოგიერთი კი მამაკაცის, ისე რომ დღევანდელი აფხაზეთის 
ტერიტორიაზე ამით უკვე დასტურდება დაკრძალვის ორნაირი წესი. 

 უფრო მეტიც, თუმც აპოლონ როდოსელის ცნობით, კოლხეთში გვამის 
კრემაცია თითქოს მიჩნეული იყო მკრეხელობად, მაგრამ ეს რომ მთლად სწორი არაა, 
დასტურდება უამრავი არქეოლოგიური მაგალითით. ჯერ ერთი, როგორც ამ 
ავტორისდროინდელ, ისე გაცილებით უფრო ადრინდელ და აგრეთვე გვიანდელ 
აფხაზეთში არაერთგანაა დადასტურებული კრემაციული სამარხები55; გათხრილია 
                                                 
50 შესაძლოა, რომ პირიქითაც მომხდარიყო, ე. ი. ავტორს ძვ. წ. III საუკუნეში მოქმედი წესი 
გაევრცელებინა არგონავტთა დროინდელ კოლხებზედაც. 
51 აპოლონ როდოსელი, არგონავტიკა В. В. Латышев, Известия древних писателей о Скифин и Кавказе, 
ВДИ, 1947, №3, გვ. 283. 
52 ვახუშტი, აღწერა სამეფოჲსა საქართველოჲსა (საქართველოს გეოგრაფია), თბ., 1941, გვ. 172. 
53 С. Зваибая, Абхазская мифология и религиозные поверья и обряды между жителями Абхазии, «Кавказ», 
1885, №81. 
54 М. М. Трапш, დასახ. ნაშრ. 
55Б. А. Куфтин, დასახ. ნაშრ. , I, გვ. 21-22, 93, 95 შმდ., მაგრამ ბ. კუფტინის ზოგიერთი მცდარი 
მოსაზრების შეფასება იხ. ა. კალანდაძე, სოხუმის მთის არქეოლოგიური ძეგლები. იქვე, ძვ. წ. I 



ისინი სვანეთშიაც ძვ. წ. I ათასწლეულის შუა ხანების და მომდევნო პერიოდის 
ლარილარის სამაროვანზე ნენსკრის ხეობაში56. უკვე ითქვა, რომ ასეთი წესი ფრიად 
დამახასიათებელი იყო ზემო რაჭაშიც უკვე შუა ბრინჯაოს ხანის გასულიდან. 

 გვამის კრემაციას, რომელიც, როგორც ზოგიერთ ხალხს მიაჩნდა, 
გამოგონილია იმისათვის, რომ ცეცხლმა რაც შეიძლება მალე გაათავისუფლოს სული 
საპყრობილისაგან (ე.ი. სხეულისაგან), მიმართავდნენ აქა-იქ ჯერ კიდევ ნეოლითის 
ეპოქის ევროპაში და სხვა ქვეყნებშიც. რადგანაც ის ადრეულ ევროპაშიც და 
დღევანდელ ინდოეთშიც დაკრძალვის ერთადერთ წესს წარმოადგენს, ფიქრობდნენ, 
რომ არიელთა მოგონილი რიტუალი არის57. მაგრამ იმავე წესის არსებობა სემიტებში 
და აგრეთვე არაინდოევროპულ აზიელ ხალხებში მიუთითებს, რომ აღნიშნული 
მოსაზრება სინამდვილეს დაშორებულია58. 

 საიდან მომდინარეობს ბრილში მიცვალებულთა კრემაციის წესი, ჯერ კიდევ 
კვლევას საჭიროებს. თრიალეთის შუა ბრინჯაოს ხანის ზოგიერთ გორასამარხში 
ადამიანთა ჩონჩხის ნაშთების არარსებობის ფაქტები, განხილული ბოღაზქოიში 
აღმოჩენილი თიხის ფირფიტების საფუძველზე, რომლებზედაც შემორჩენილია 
ნაწყვეტები ხეთის მეფის, ან დედოფლის დაკრძალვის წესებიდან, ბ. კუფტინს 
აფიქრებინებდა კრემაციის რიტუალის არსებობას თრიალეთშიც59. 

 საგულისხმოა, რომ კრემაციული სამარხების ან მათი არსებობის ნიშნები 
მტკვარ-არაქსის კულტურაშიცაა შენიშნული60.  

დაკრძალვის წესებზე საუბარი რომ დავასრულოთ, ორიოდე სიტყვა უნდა 
ითქვას მუგუძირხვას სამარეში აღმოჩენილ მინერალურ საღებავზე. წითელი და 
ყვითელი ოქრას გამოყენებას სამარხებში სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა ძველად. 
ზოგიერთის აზრით, ამ საღებავს იმიტომ ათავსებდნენ სამარეში, რომ მიცვალებული 
წესიერ მდგომარეობაში მისულიყო “საიქიოს”61, სხვებს კი მიაჩნდათ, რომ წითელი 
ფერი სისხლისა და მაშასადამე მარადიული სიცოცხლის ნიშანი უნდა იყოს. ჩვენი 
აზრით, ყველაზე უფრო სწორი ახსნა მოგვცა ვ. გოროდცოვმა, რომლის მიხედვით 
ასეთი მინერალური საღებავი სამარხებში ყოვლის გამწმენდ და მანათობელ ცეცხლსა 
ცვლიდა62. აღნიშნულ ჩვეულებას სხვადასხვა მხარეში ქვის ხანიდან დაწყებულს 
მიმართავდნენ. განსაკუთრებით ფართოდ იყო გავრცელებული ადრინდელი 
ლითონის ხანის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. მას შუა ბრინჯაოს 
პერიოდის გასულამდე ხვდებიან ჩრდილო კავკასიის სამარხებში63. ძველ 
აღმოსავლეთში შედარებით უფრო იშვიათად გვხვდება64. მაგრამ ბოლოდროინდელი 

                                                                                                                                                             
ათასწლეულის შუა ხანების კრემაციული სამარხები №№ 1 და 2, გვ. 54 შმდ.: ი. გრძელიშვილი, თიხის 
ჭურჭელში დაკრძალული კრემაციული ნაშთები აფხაზეთში, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა 
აკადემიის მოამბე, ტ.VIII, 1-2, 1947, გვ. 89 შმდ. 
56 გ. გობეჯიშვილი, შ. ჩართოლანი, სვანეთის არქეოლოგიური დაზვერვა 1964 წ., ისტორიის 
ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, მოკლე ანგარიშები. 
57 James Hastings. Encyclopedie of Religion and Ethics. IV, Edinburg, 1908, გვ. 472. 
58 Г. Чайлд. Прогресс и археология, გვ. 145, 146. 
59 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, გვ. 81, 83. 
60 ო. ჯაფარიძე, ქართველი ტომების ისტორიისათვის ლითონის წარმოების ადრეულ საფეხურზე, თბ., 
1961, გვ. 38-39; Э. В. Ханзадян, Культура Армянского нагорья в III тысячелетии до н. э. Ер., 1967, გვ. 104. 
61 Э. Тейлор, Первобтная культура, М., 1935, გვ. 294. 
62 В. И. Городцов, Результаты археол. исследований в Изюмском уезде, Харьковсой губ. 1901, Тр. XII 
археологического съезда, I, м., 1905, გვ. 182, 191-192. 
63 В. И. Маркович, Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы, М., 1960. 
64 R. Ghirshman, Foullies de Sialk près de Kashan, v. 1, 1938, გვ. 10, 27, 43. 



აღმოჩენის მიხედვით ჩანს, რომ საფლავებში ოქრას ჩატანების წესი დამკვიდრებულა 
არაუგვიანეს ძვ. წ. VII ათასწლეულისა (ნეოლითი)65, რაც ამიერკავკასიაში 
დამოწმებულია ნახჭევნის ქიულთეფეს ენეოლითურ ფენაში და შემდეგ უფრო 
გვიანდელ სამარხებში. მუგუძირხვის გარდა, საქართველოში ოქრიანი სამარხების 
აღმოჩენის ორი შემთხვევაა დადასტურებული – ერთი – თრიალეთში ხადიკის 
ადრინდელი ბრინჯაოს ხანის გორასამარხში და მეორე – თეთრიწყაროს რაიონში შუა 
ბრინჯაოს ხანის დამდეგის ბედენის აკლდამაში. მუგუძირხვის მონაპოვარი შეიძლება 
ჩაითვალოს ოქრას ჩატანების რიტუალის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მხოლოდ 
უკანასკნელ, დასკვნით რგოლად. 

მეურნეობა.ნასახლარებსა და სამარხებში, აგრეთვე ე.წ. მდნობელთა განძებში66 
აღმოჩენილია უამრავი მასალები, რომლებიც საფუძვლად ედება ჩვენს წარომდგენას 
გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი რკინის ხანის დასავლეთ საქართველოს 
მოსახლეობის სამეურნეო საქმიანობისა და ყოფა-ცხოვრების ხასიათზე, მიუთითებს 
აგრეთვე მეურნეობის საერთო რთულ პროფილიანობას, რომელიც 
მნიშვნელოვანწილად განვითარებული უნდა ყოფილიყო ქვეყნის ცალკეული 
მხარეების ბუნებრივი პირობების გათვალისწინებით. ბარში წამყვან როლს 
ასრულებდა მიწათმოქმედება, მთაში – მესაქონლეობა, ხოლო სადაც სათანადო 
წიაღისეული არსებობდა სამთამადნო - წარმოება. რაც შეეხება მეტალურგიას და 
ლითონდამუშავებაში შემავალ ხელოსნობის დარგებს, ისინი ერთნაირად 
განვითარებულა ორივე ზონაში, რადგან სატრანსპორტო საშუალებანი და აღებ-
მიცემობის დაწინაურების დონე საამისო შესაძლებლობას იძლეოდა. 
მეტალურგიული წარმოების პროდუქცია ღრმად შეიჭრა მეურნეობასა და ყოფა-
ცხოვრებაში, მან უდიდესი როლი შეასრულა საარსებო საშუალებათა მარაგის 
ზრდისა და, მაშასადამე, მოსახლეობის კეთილდღეობის აღმავლობის საქმეში. 
ამიტომ მეურნეობის დახასიათება უნდა დავიწყოთ სამთამადნო და მეტალურგიული 
წარმოების ძეგლების გაცნობით. 

სამთამადნო და მეტალურგიული წარმოება. დასავლეთ საქართველოს ბევრი 
რაიონი მდიდარია ძველი მეტალურგიული წარმოებისათვის საჭირო ნედლეულით, 
უპირველეს ყოვლისა, სხვადასხვანაირი მადნეულის საბადოებითა და ხე-ტყით. 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ამ მხრივ რაჭა, სვანეთი და აფხაზეთი. ხელსაყრელი 
ბუნებრივი პირობების გამოყენება ბრინჯაოს ხანის სხვადასხვა საფეხურზე გაარკვია 
ა. იესენმა, რომელმაც თავი მოუყარა კავკასიის სამთამადნო და მეტალურგიულ 
წარმოებასთან დაკავშირებულ იმ დროისათვის ცნობილ ყველა მასალას და საბუთს67. 

უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე ჩატარებული ძიების შედეგად გამოირკვა, 
რომ რიონის ზემო წელი, უმთავრესად ღებისა და ურავის სანახები, ბრინჯაოს ხანაში 
სამთამადნო წარმოების ერთ-ერთი წამყვანი კერა68 იყო. სადღეისოდ იქ აღრიცხულია 
ასეულამდე ძველი მაღარო ანუ მღვიმე, რომლებშიაც ითხრებოდა სპილენძის, 
ანთიმონის და დარიშხნის მადნეული, შესაძლოა აგრეთვე ღებულობდნენ ცოტაოდენ 
კალას, ოქროსა და ვერცხლს, ე.ი. იმ ლოთონებს, რომლებიც მცირე ოდენობით შედის 
პოლიმეტალურ მადნებში. ზოგიერთი მინერალი საკუთრივ მეტალურგიულ 

                                                 
65 J. Melaart, დასახ. ნაშრ. გვ. 95, 100. 
66 დ. ქორიძე, კოლხური კულტურის ისტორიისათვის, თბ., 1965. 
67 А. А. Иессен, К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе. ИГАИМК, вып. 120, М. – Л., 1935.. 
68 გ. გობეჯიშვილი, ძველი ქართული სამთამადნო და მეტალურგიული წარმოების ნაშთები სოფ. 
ღებთან, საქართველოს სსრ მეც. აკად. მოამბე, ტ. XIII4 1952; მისივე, ძველი სამთამადნო წარმოების 
ძეგლები რაჭაში, “ძეგლის მეგობარი”, № 6, 1966; საქართველოს არქეოლოგია, თბ. 1959, გვ. 109-111. 



წარმოებას ხმარდებოდა, ხოლო ანთიმონის მადანს საღებავის დასამზადებლადაც 
იყენებდნენ. 

ღების მიდამოებში მიკვლეული მღვიმეების ერთი ნაწილი საძიებო-
სადაზვერვო ხასიათისაა, სხვები კი, თანამედროვე ენით რომ ვთქვათ, 
საექსპლოატაციო მაღაროებია, თანაც მეტად რთული პროფილისა, ზოგჯერ ორ-
სამიარუსიანი გვერდითი დერეფნებით, შტრეკებით, გეზენკებით და საჰაერო-
სავენტილაციო ხვრელებით. მათი გამოკვლევის შედეგები მოწმობს, რომ სამთამადნო 
ძიება და საბადოთა დამუშავების საქმე თავისი დროის კვალობაზე ფრიად 
დაწინაურებული უნდა ყოფილიყო.  

მაღაროებში და მათ მახლობლად აღმოჩენილია მემთამადნეთა უამრავი 
იარაღი და სხვა მასალა, რომლებიც მადნის თხრისა და დამუშავებისათვის 
სჭირდებოდათ. ესენია მაგარი ქვის მძიმე უროები, როდინები, სახეხები, ხის ბიჯგები, 
გობები, როპები კვარის ნაპობები, ნახშირი, შეშის ნარჩენები და სხვ. მისთ., 
ზოგიერთი მაღაროს შედარებით რბილ კედელზე შემორჩენილია ლითონის სამუშაო 
იარაღის პირის კვალი. ყველაფერი ეს უძვირფასესი მასალაა იქაური სამთამადნო 
წარმოების მასშტაბისა და, უპირველეს ყოვლისა, ტექნიკის დონის 
გათვალისწინებით. 

მადნის სათხრელად მაგარ ქანში ცეცხლს, წყალს, ქვის უროებს და ხის 
კეტებსაც ხმარობდნენ, ხოლო რბილ ქანებში – ლითონის წაკატს ანდა წერაქვს. 
ცეცხლით გახურებულ ქანებს წყლის მიშვებით შლიდნენ და ამის შემდეგ ანგრევდნენ 
უროებით. წვრილ ნაფხვენებს ხის ხოპებით აგროვებდნენ და დიდ ლოდებთან 
ერთად ორსახელურიანი გობებით გამოჰქონდათ გარეთ, სადაც ქვის იარაღებითვე 
წარმოებდა მადნის პირველადი გამდიდრება ანუ ფუჭი ქანებისაგან სასარგებლო 
მინერალთა განთავისუფლება. მაღაროების განათებისათვის კვარს ხმარობდნენ, 
თუმცა სავარაუდოა, რომ იმავე მოვალეობას ასრულებდა ქონიანი ჭრაქი და არყის ხის 
ქერქი, რომელსაც ახლო წარსულამდე ნავთსა სცვლიდა ღებში. შრომის უსაფრთხობა 
ღრმა მაღაროში უზრუნველყოფილი იყო, ერთი მხრივ, გასანიავებელი ხვრელების 
არსებობით, მეორე მხრივ, სუსტი კედლებისა და ჭერის საიმედო გამაგრებით, 
რისთვისაც იყენებდნენ ქვის ყორეებს, თხრის დროს კლდეში შეგნებულად 
დატოვებულ მელანებს ანუ სვეტებს და აგრეთვე ხის შვეულ და ჰორიზონტალურ 
ბიჯგებს, რომლებმაც მუდმივგამდინარე წყალში ყოფნის მეოხებით, ზოგჯერ 
დაუზიანებლად მოაღწია დღემდე. 

მაღაროებიდან არცთუ ძლიერ მოშორებით გამოკვლეულია მადნის შემდგომი 
დამუშავების პროცესში წარმოქმნილი მძლავრი ნაყარები, რომლებშიც ფუჭი ქანების 
ნატეხებთან ერთად აღმოჩენილია ხალასი ანუ თვითნაბადი სპილენძის ნაჭრები, 
დაზიანებული ქვის იარაღები, მადნის სანაყი როდინები და სახეხები. ერთი ასეთი 
ნაყარის ახლოს იყო სადნობ ღუმელთა ნაშთები, რომელიღაც იარაღის ჩამოსასხმელი 
ყალიბის ნატეხი და ალბათ ასეთივე ყალიბის დასამზადებლად მოტანილი ქვიშაქვის 
ფილები. ნაყარის ღრმა ფენაში აღმოჩენილია თითქოს საგანგებოდ ჩაგდებული (რათა 
ჩვენი დროის არქეოლოგებმა შეცდომა არ დაუშვან დათარიღებაში) ბრინჯაოს 
მშვენიერი სატევარი, რომელიც აღნიშნული ყრილის წარმოშობის დროს ძვ. წ. II 
ათასწლეულის დასასრულით განსაზღვრავს. 

ზემოთ მოკლედ აღწერილი ძეგლები თითქოს საკმაოა, რათა 
გავითვალისწინოთ წარმოების პროცესი მაღაროს საექსპლოატაციოდ მომზადებიდან 
და მადნის თხრიდან დაწყებული ვიდრე მის დაწურვამდე და ლითონის 
დაყალიბებამდე, მაგრამ ბედნიერმა შემთხვევამ ჩვენს დრომდე შემოინახა 



მოზრდილი მონაკვეთი საუღლე ტრანსპორტისათვის განკუთვნილი გზისა, 
რომელიც მთის მკვეთრად დაქანებული ფერდის ძირში იწყება, მაღაროების ქვემოთ, 
მორენებში გადის და ნაყარისაგან წარმოქმნილ გორასთან მთავრდება. ეს აღმოჩენა 
უტყუარად მიუთითებს ურემში ან მარხილში შებმული გამწევი საქონლის როლს 
სამთამადნო-მეტალურგიულ წარმოებაში და გვავარაუდებინებს მესაქონლეობის 
განვითარების სათანადო დონეს საქართველოს მთაში. 

მაკასპილენძის მადნის დამუშავებისა და დაწურვის კვალი დამოწმებულია 
ბევრგან. საქართველოს გეოლოგიური სამმართველოს ჩხალთის (აფხაზეთი) 
პარტიიდან ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ინსტიტუტში შემოსულია ღებური ტიპის 
ქვის იარაღები და აგრეთვე მადნის ნიმუშები, რომლებიც აღმოჩენილია ძველ 
მაღაროებში, ამის გარდა, წარმოების ნაშთებს აღნიშნავენ ქვემო რაჭაში69, ლეჩხუმში, 
ზემო სვანეთში70, გურიაში71 და ბევრ სხვაგან. გამოთქმულია ფრიად სარწმუნო 
მოსაზრება, რომ დასავლეთ საქართველოს კულტურის ერთ-ერთ ძირითად 
სამთამადნო-მეტალურგიულ ცენტრს წარმოადგენდა ჭოროხის აუზი72, რომელიც 
მადნეულითაც მდიდარია. მის ქვემო წელზე და საერთოდ აჭარაში აღმოჩენილია 
აღნიშნული კულტურის უამრავი ძეგლი. ე.წ. “მდნობელთა განძების73” დიდი 
რიცხვის არსებობა და მათში შემავალი სპილენძის ზოდები, რომელთა საერთო წონა 
ხშირად 80-100 კილოგრამამდე აღწევს, რაც მეტალურგიისა და ლითონდამუშავების 
დაწინაურებასა და დიდ მასშტაბს მოწმობს. 

დასახელებული ფაქტების ანალიზი მიუთითებს რომ მეტალოგენური 
რაიონების მოსახლეობა ამზადებდა იმაზე მეტ ლითონს, ვიდრე ეს საჭირო იყო 
საკუთარი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისათვის. ჭარბი ნაწარმი გადიოდა 
სამიწათმოქმედო ბარსა და უმადნო მთის ხეობებში ზოდებისა და მზა საგნების ანდა 
ჯართის სახით74. შეტანილი ლითონის ბაზაზე იქმნებოდა ადგილობრივი სამსხმელო 
და ლითონდამმუშავებელი კერები, სახელოსნოები, სადაც მზადდებოდა ნაირ-ნაირი 
იარაღი, საჭურველი, სამკაული, საწესო და საყოფაცხოვრებო ინვენტარი. მართალია 
სადღეისოდ არ არსებობს პირდაპირი დამამტკიცებელი საბუთები, მაგრამ ამ დროის 
ცხოვრებისა და ტექნიკის განვითარების დონე გვავარაუდებინებს არა მარტო 
ლითონის ზოდების, არამედ აგრეთვე გამდიდრებული მადნეულის გადატანას 
სამთამადნო რაიონებიდან შორ მანძილზე, სადაც მისი დაწურვისათვის ხელსაყრელი 
პირობები იყო. 

წარმოების, აგრეთვე მისი პროდუქციის უშუალო მომხმარებლამდე მისი 
მიტანის ეს რთული პროცესი არ განიხილება შრომის დანაწილებისა და თუნდაც 
ჩანასახ მდგომარეობაში არსებული პროფესიონალიზმის გარეშე. უნდა ვიფიქროთ, 
რომ თვით ისეთ უხეშ სამუშაოზეც კი, როგორიც სამთამადნო საქმეა, იქნებოდნენ 
ცალ-ცალკე მადნის მთხრელები, მადნის მზიდავები და მადნის გამამდიდრებელნი, 
                                                 
69 ო. ღამბაშიძე, თხმორის განძი, თბ., 1963, გვ. 9 –10. 
70 გ. გობეჯიშვილი, შ. ჩართოლანი, დასახ. ნაშრ. 
71 .ო. ჯაფარიძე, დაზვერვითი ექსპედიცია გურიაში; სმმ, ტ.XVI- B, 1950, გვ. 109; ტ. ჩუბინიშვილი, სოფ. 
გოგოლეისუბანში გვიანი ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგიური კომპლექსის აღმოჩენის გამო, 
მიმომხილველი ,I, 1949, გვ. 294 – 296. 
72 А, А. Иессен, დასახ. ნაშრ., გვ.128; ო. ჯაფარიძე, კოლხური ცული, სსმ, XVI –B, 1950, გვ.; მისივე, 
მიწათმოქმედების იარაღები დასავლურ–ქართულ კულტურაში, თსუ შრომები, ტ. 49, 1953, გვ. 180. 
73 დ. ქორიძე, კოლხური კულტურის ისტორისაათვის , თბ., 1965, განძებისა და ბრინჯაოს სამეურნეო 
იარაღების აღმოჩენის ადგილთა მაჩვენებელი რუკა 48 –ე გვერდის შემდეგ. 
74 იხ. დ. ქორიძე, დასახ. ნაშრ., რუკა , რომელზეც ნათლად ჩანს, რომ განძები ხშირად აღმოჩენილია 
არასამთამადნო რაიონებში. 



რომ არაფერი ვთქვათ კიდევ უფრო “წვრილმან საქმეთა” შესრულებლებზე, შეშის 
მჭრელებზე, გზის გამყვანებზე და სხვ. მისთ. სათანადო დახელოვნებას მოითხოვდა 
მადნის წურვა, განსაკუთრებით სამსხმელო ყალიბების კეთება და თვითჩამოსხმა, 
ვინაიდან ამ დროის მხატვრული სხმულების დამზადება და შემდეგ ამოკვეთილი 
სახეებით დამშვენება წარმოუდგენელია მაღალი კვალიფიკაციის ხელოვანთა 
მონაწილეობის გარეშე. რა თქმა უნდა, ადრინდელი ბრინჯაოს ხანის მოხეტიალე 
მეტალურგნი, რომლებიც თავის ნაწარმს საკუთარი ზურგით ატარებდნენ საარსებო 
პროდუქტებზე გასაცვლელად, ახლა მხოლოდ მოგონებად დარჩნენ. პირველი 
მოთხოვნილების საგნად ნაწარმის გადაქცევამ წარმოშვა მწარმოებელ კოლექტივსა 
და მომხმარებელს შორის მდგარი, ან მათი დამაკავშირებელი საგანგებო ჯგუფი 
ადამიანებისა, რომლებიც მალე პროფესიულ ვაჭრებად გადაიქცნენ. ამ ეტაპზე 
გვაროვნულ წყობილებაში გაჩნდა ისეთი დიდი ბზარი, რომლის ამოვსებას 
ისტორიული პროცესის მიმდინარეობა აღარ აპირებდა. თხმორის განძის მაგალითზე 
კარგად შეინიშნება ამ დროის დიდ ოჯახებში მიმდინარე პროცესები, 
დაკავშირებული რთულპროფილიანი მეურნეობის ნიადაგზე აღმოცენებულ შრომის 
დანაწილებასთან75. 

 მეურნეობის სხვა დარგები. განვითარების ასე მაღალ საფეხურზე ასულ 
მეტალურგიულ წარმოებას, ცხადია, მეურნეობის სხვა დარგების დაწინაურებაც 
უნდა მოჰყოლოდა და ნამდვილად ასეც მოხდა. შეიძლება საგანგებოდ არ შევჩერდეთ 
კოლხეთის დაბლობის ძველ სამოსახლო ბორცვებზე აღმოჩენილი პურის, ქერისა და 
ფეტვის ნარჩენებზე, ხელსაფქვავებსა და კაჟის ნამგლისპირებზე, ვინაიდან ისინი 
ახალს არაფერს გვეუბნება, რადგან მათი წინამორბედები მრავლადაა ცნობილი 
ადრინდელი ბრინჯაოს ხანის მასალებში. იმ ადრინდელ საფეხურზე სპილენძის 
ნამგლის ცალკეული ნიმუშებიც იყო, მაგრამ ჩვენთვის საინტერესო ეპოქაში ამ საგნის 
რიცხვმა იმატა და თვით ნამგალს მოყვანილობაც შეეცვალა. ამ დროს აქაურ და 
აღმოსავლეთ საქართველოს მელითონე ხელოსნებსაც უკეთებიათ უყუნწო ნამგალი, 
რომელსაც ტარს დაუმაგრებდნენ ერთი ან ორი მანჭვლის მეშვეობით76 ამას გარდა, 
მკვლევართ მიაჩნიათ, რომ დასავლეთ საქართველოს ხორბლეულის ენდემური 
ჯიშების სამკელად გამოყენებული უნდა ყოფილიყო ჩვენს ეთნოგრაფიულ 
სინამდვილეში დიდხანს დარჩენილი “შნაკვი”77. 

მიწის მოსახვნელ–დასამუშავებელ იარაღთა შორის ვარაუდობენ პრიმიტიული 
სახვნელის არსებობას78, თუმცა მისი ნაშთი ჯერჯერობით ნაპოვნი არაა, თუ 
მხედველობაში არ მივიღებთ ზემო სვანეთში ნენსკრის ხეობაში აღმოჩენილ რკინის 
მომცრო სახნისს, რომელიც შედარებით გვიანდელ პერიოდს უნდა ეკუთვნოდეს79. 

სამიწათმოქმედო იარაღად ჩაითვლება აგრეთვე დასავლეთ 
საქართველოსათვის ფრიად დამახასიათებელი ბრინჯაოსა და რკინის თოხთა 
მრავალი სახეობა, რომელთაგან ზოგიერთი აღმოსავლეთ საქართველოშიაც 
გვხვდება. დასავლურქართული ტიპის თოხის ერთ–ერთი ვარიანტი, რომელსაც გ. 
ნიორაძე ხელეჩოდ მიიჩნევდა, კიდევაც რომ გამოვრიცხოთ სამიწათმოქმედო 
იარაღებიდან, მის გარდა კიდევ რჩება თოხის ოთხი თუ ხუთი სხვა ნაირსახეობა, 
                                                 
75 ო. ღამბაშიძე, თხმორის განძი, გვ. 83. 
76 ო. ჯაფარიძე, მიწათმოქმედების იარაღები დასავლურქართულ კულტურაში, თსუ შრ., ტ. 49, 1953. 
გვ. 205 – 206. 
77 იქვე, გვ. 205. 
78 იქვე, გვ 199; Б. Б. Пиотровский, Археология Закавказья, Л., 1949, გვ.71. 
79 ინახება ივ. ჯავახიშვილის სახ. ინსტიტუტის არქეოლოგიურ სექტორში. 



დაკავშირებული მიწისა და ნათესების დამუშავებასთან. მკვლევართა სამართლიანი 
მოსაზრებით, თოხის მოყვანილობის ეს სიმრავლე მოასწავებს, ერთი მხრივ, 
მიწათმოქმედების მრავალპროფილიანობას, ხოლო, მეორე მხრივ, მეურნეობის ამ 
დარგში მეტად მაღალ კულტურასა და ხანგრძლივ ტრადიციას, რომელიც 
მოსახლეობას უბიძგებდა საგანგებო იარაღი შეერჩია ამა თუ იმ თვისებების მქონე 
მიწის ნაკვეთის და სხვადასხვა ნათეს-ნარგავების დასამუშავებლად80. ამიტომაც, 
ხრეშოვან-ქვიშნარ და რბილ მიწაზე, უყსა და ნახნავ ნიადაგზე, ბაღ-ბოსტანსა და 
ვენახში, სამარგლავად და სათოხნად, ბელტის გასაფხვიერებლად და ახოში 
მცენარეთა ფესვების ამოსაძირკვავად სხვადასხვანაირ თოხს ხმარობდნენ. სხვათა 
შორის, ამ ბოლო დროს გაირკვა, რომ ერთგვარ გაორებულ იარაღს, რომელსაც 
“ცულნამგალას” უწოდებდნენ, სინამდვილეში ბუჩქნარიან და ეკალ-ბარდიანი 
ფართობების გასაწმენდად იყენებდნენ81. ზოგიერთი მეცნიერი თოხებივით ფართო 
გავრცელებულ სეგმენტურ იარაღს, რომლის ნამდვილ დანიშნულებასაც ალბათ 
მომავალი ბედნიერი აღმოჩენა განგვიმარტავს, ბარნიჩბად82, ზოგიერთი ხის ქერქის 
გასაცლელ83 ან მეტყავის84 დანად, ზოგიც ორფა ცულის ერთ ნაწილად85 აღიარებს. ამ 
იარაღის რამდენიმე სახესხვაობიდან ზოგიერთი მართლაც მოგვაგონებს ტყავის 
საჭრელ-დასამუშავებელ დანას, მაგრამ მკვლევართ სამართლიანად ეპარებათ ეჭვი: 
თუ ასეა, მაშინ რატომაა ის უმთავრესად სამიწათმოქმედო ბარში და სულ არ 
გვხვდება კოლხურთან ახლო მდგომ ჩრდილოკავკასიურ ყობანის კულტურაში, 
სადაც მესაქონლეობა მეურნეობის ძირითადი დარგი უნდა ყოფილიყო86. 

ტყის მიწათმოქმედებისათვის, ცხადია, დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ხე-ტყის 
საკაფ იარაღს - ცულს87. დასავლეთ საქართველოს კულტურაში ბრინჯაოს ორი ტიპის 
ცული გვხვდება, რომელთაგან ერთი ახლანდელი წალდის წინაპარია და სხვაგან 
არსად ყოფილა ხმარებაში, მეორე კი გავრცელებულია ჩრდილო კავკასიიდან ვიდრე 
შავი ზღვის სამხრეთ ნაპირამდე. ცულის ეს უკანასკნელი ტიპი ბრინჯაოს ხანის 
მსოფლიოში ცნობილ ცულთა შორის ერთ-ერთ ულამაზეს და მარჯვე იარაღად 
შეიძლება ჩაითვალოს. მისი, როგორც ერთიანი ტიპის დამახასიათებელი ნიშნებია 
ოვალური სატარე ნახვრეტი, რომელიც უზრუნველყოფს ტარის უძრაობას და 
დაწახნაგებული ტანი. ზოგიერთი ცული ორჯერ მოხრილია, სხვა მთლად 
სწორტანიანი, ზოგის ყუა კვერისებრ შემსხვილებულია, ზოგისაც სოლის მსგავსია და 
სხვ. მკვლევართა უმრავლესობა ამ ნიშნებს ტიპოლოგიური კლასიფიკაციის 
საფუძვლად მიიჩნევს და, ჩვენი აზრით, მრავალგვარობაში გამოხატულ ამ ერთიან 

                                                 
80 ო. ღამბაშიძე, თხმორის განძი, გვ.82; ლ. სახაროვა, გვიანი ბრინჯაოს ხანის ლეჩხუმის 
სამიწათმოქმედო იარაღების შესწავლისათვის, “მაცნე”, 1966, № 4, გვ.157. 
81 ა. აფაქიძე, ბაკურციხის არქეოლოგიური ძეგლები (ხელნაბეჭდი), 1941; ლ. სახაროვა დასახ. ნაშრ., გვ. 
158-159. 
82 Б. А. Куфтин, К вопросу о древнейших корнях грузинской культуры на Кавказе по данным археологии 
სმმ, XII –B, გვ. 319; გ. ნიორაძე,არქეოლოგიური დაზვერვები მტკვრის ხეობაში, სმმ XIII–B, გვ. 190. 
83 გ. ჩიტაია,თოხის კულტურა დასავლეთ საქართველოში (კოლხეთში), ივ. ჯავახიშვილის სახ. 
ისტორიის ინსტ. შრომები, IV, 2, 1959, გვ. 157. 
84 И. М. Лурье, Обработка кожи в древнем Египте, ИГАИМК, VII, 1931, გვ.10. 
85 კ. ბიტელი, ართვინში აღმოჩენილი ბრინჯაოსაგან გაკეთებული არქ. ნაშთები, ენიმკის მოამბე, II, 2, 
1938, გვ. 265. 
86 ო. ღამბაშიძე, თხმორის განძი, გვ. 26-27. 

87 ო. ჯაფარიძე, კოლხური ცული, სმმ., XVI-B, 1950. 



ტიპში რამდენიმე ტიპს და ქვეტიპს ხედავს88. ძალიან ბევრი ცული შემკულია 
ჩამოსხმის შემდეგ ამოკვეთილ-ამოჭრილი გეომეტრიული ორნამენტით, რომელსაც 
ხშირად ემატება ჯიქისა თუ რომელიღაც სხვა ონავრის სტილიზებული 
გამოსახულება და აგრეთვე რქამაღალი ირმის, გველის, თევზისა და ციურ მნათობთა 
სურათები. ყობანში ნაპოვნ ერთ ცულს მშვილდ-ისრით გველებზე მონადირე 
ანთროპომორფული არსების გამოსახულება ამკობს89. გრაფიკული ორნამენტის 
გარდა, საქართველოში აღმოჩენილი ზოგიერთი ცულის თავზე დასკუპებულია ამა 
თუ იმ ცხოველის ქანდაკება90. ორნამენტაციის ეს უკანასკნელი წესი თამამად 
შეიძლება მივიჩნიოთ შუა ბრინჯაოს ხანაში შემუშავებული ტრადიციის 
გაგრძელებად. უმართებულო იქნებოდა, რომ მხატვრულად ასე დახვეწილი ცული 
ხე-ტყის საჭრელ იარაღად ჩაგვეთვალა; უეჭველია, რომ ამ ფუნქციას მხოლოდ 
ზოგიერთი, შედარებით უფრო მძიმე და ტლანქი ნიმუშები ასრულებდა, მაშინ, როცა 
დანარჩენებს იყენებდნენ საბრძოლო და საზეიმო- საკულტო იარაღად, სწორედ ისე, 
როგორც ეგეოსისა და ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთი სანაპიროს უძველესი 
ცივილიზაციის ხალხებს კულტის საგნად და სიმბოლოდ ორპირიანი ცული 
ჰქონიათ91. ცულისადმი განსაკუთრებული მოწონება იმის მიხედვითაც ჩანს, რომ 
ძალიან დიდხანს მისი მინაბაძი ქინძისთავები და საკიდები თავსაბურველსა და 
ტანსაცმელზე სატარებლად მზადდებოდა. ბრინჯაოს ცულის ერთხელვე 
გამომუშავებული ადვილად სახმარი ტიპი ისე მყარად დამკვიდრდა მოსახლეობის 
ყოფა-ცხოვრებაში, რომ უფრო გვიან, როცა ბრინჯაოს იარაღმა თავისი დრო მოჭამა, 
რკინისაგან იწყეს მისი დამზადება. ზემოაღწერილი ცულის გარდა, დასავლეთ 
საქართველოს კულტურაში გვხვდება ბრინჯაოს ე.წ. ბრტყელი ცული და სატეხი, 
რომლებიც ხმარებაში სხვა მხარეებშიაც იყო. აღსანიშნავია აღმოსავლეთ 
ამიერკავკასიისათვის დამახასიათებელი ნახევარმთვარისებურპირიანი სამეურნეო 
და საომარი ცულის არაერთგზისი აღმოჩენა დასავლეთ საქართველოში92. აქვეა 
ნაპოვნი მისი ჩამოსასხმელი ქვის ყალიბის ნახევარი93. საქართველოს ორივე ნაწილში 
აღმოჩენილია დასავლეთ საქართველოს ტიპის ცულის ბრინჯაოსა და ქვის არაერთი 
სასხმელი ყალიბი94. 

ზემოთ მოკლედ აღწერილი, ან უბრალოდ ჩამოთვლილი, იარაღ-ხელსაწყოები 
ნათლად მიუთითებს მეურნეობის ისეთ დარგთა დაწინაურებას, როგორიცაა 
მიწათმოქმედება, ხე-ტყის წარმოება და დურგლობა. არქეოლოგიურ ნაპოვნებში არის 

                                                 
88 იხ. ო. ჯაფარიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 39 შმდ. 
89 И. С. Уварова, Могильники Северного Кавказа, МАК, VIII, გვ. 20, სურ. 23-25. 
90 ო. ჯაფარიძე, არქეოლოგიური გათხრები, სოფ. ოჟორაში, თსუ შრ., 65, გვ. 196 შმდ. სურ. 8-11; М. М. 
Трапш, Памятники колхидской и скифской культур в селе Куланурхва..., გვ. 29-30, ტაბ. VII; დ. ქორიძე, 
კოლხური კულტურის..., გვ. 34, სურ. 26, 1. 
91 A. Evans, The Palase of Minos at Knossos, I, London, 1921 და სხვ.; 101, 218 და სხვ. Дж. Пендлбери, 
Археол. Крита გვ. 290-291.  
92 Б. А. Куфтин, სმმ, XII-B, გვ. 331-332; ო. ჯაფარიძე, თსუ შრ., ტ. 49, გვ. 182, სურ. 5,1; დ. ქორიძე, 
კოლხური კულტურის..., გვ. 34, 5; ო. ჯაფარიძე, ბეჟათუბნის განძი, სმმ, XVI-B, 1950, გვ. 218 შმდ. 
93 ჩამოიტანა რ. აბრამიშვილმა და ინახება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ინსტიტუტის არქეოლოგიის 
სექტორში. 
94 А.А. Иессен, ИГАИМК, вып. 120, გვ. 122 შმდ., გვ. 140; Б. А. Куфтин, სმმ, XII- B, გვ. 315, 336 შმდ.; 
დასავლეთ საქართველოს ცულის ჩამოსასხმელი ბრინჯაოს ყალიბის ნახევარი ამ ცოტა ხნის წინ 
ნაპოვნია მტკვრის ხეობაში და დაცულია ახალციხის მუზეუმში. ქვის ყალიბის ნატეხების აღმოჩენას 
გვაუწყებენ თ. მიქელაძე და ო. ლორთქიფანიძე (იხ.ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტ. ინსტ XII სამეცნ. სესია, 
1964, გვ. 25; ივ. ჯავახიშვილის სახ. ინსტ. XIV სამეც. სესიის მოკლე ანგარიშები, 1965, გვ. 47). 



აგრეთვე საფეიქრო საქმის გასათვალისწინებლად საჭირო მასალები – კვირისტავები, 
ქსოვილთა ნაფლეთები და მათი ანაბეჭდები თიხის ჭურჭლეულზე და რკინის იარაღ-
საჭურველზე. ქსოვილებში ხშირად ვხვდებით სელის ძაფით ნაქსოვ ტილოს. ამის 
მიხედვით ჩანს, რომ “ისტორიის მამის” ჰეროდოტეს ცნობა, რომელიც კოლხეთსა და 
ეგვიპტეში სელის წარმოების მაღალ დონეს გვაუწყებს95, ასახავს არა მარტო 
ანტიკური დროის, არამედ აგრეთვე წინამავალ პერიოდთა ვითარებას. ბრილის 
სამაროვანზე, ტილოს გარდა, ნაპოვნია შალის სხვადასხვანაირი ქსოვილების 
ნაფლეთები – მეტყველი მასალა იქაური მოსახლეობის მეუ ნეობაში მეცხვარეობის 
როლის დასად

რ
გენად. 

                                                

მეცხოველეობა. ასეთივე დიდი მნიშვნელობისაა ბრილის კრემაციულ და 
ინჰუმაციურ სამარხებში აღმოჩენილი ვერძისა და ვერძისთავთა ბრინჯაოს უამრავი 
ქანდაკება. ზოგიერთი მათგანი რეალისტური ხელოვნების ნიმუშია, ზოგიც მეტად 
სტილიზებული და თანაც ჰიპერტროფიული. საყურადღებოა რკინის ხანის 
სამარხებში ნაპოვნი ნარევ არსებათა რამდენიმე გამოსახულება, რომლებიც 
მოქანდაკეს ვერძის თავითა და ფრინველის ტანით აღუჭურავს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 
ხელოვანის ეს ჩანაფიქრი ოცნებას ჰგავს და არა სინამდვილეს; ჩანს, მას სურდა, რომ 
გზა კავკასიის ქედის საზაფხულო იალაღებიდან ზამთრის შორეულ საძოვრებამდე 
ცხვრების ფარას უვნებლად და სწრაფად გაევლო. კიდევ უფრო თვალსაჩინოდ 
იკითხება მეცხვარეთა ეს ოცნება უფრო ადრინდელი ადგილობრივი ხელოვნების 
ნიმუშებზე, რომლებშიაც შეიძლება ვნახოთ ერთმანეთთან შერწყმული ვერძისთავი, 
ფრინველის გაშლილი ფრთები, საომარი ცული და მზე, ე.ი. ყველა ის ელემენტი96, 
რასაც მაშინდელი კაცი ინატრებდა ხიფათით სავსე გზის წარმატებით დასაძლევად. 
ცხვრის ქანდაკებების სიმრავლე (როგორც ბრილში, ისე დასავლეთ საქართველოს 
კულტურის გავრცელების სხვა ადგილებშიც) და ამ ცხოველის კულტი ეჭვს არ 
იწვევს, რომ ცხვარი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყარო იყო მოსახლეობის 
საზრდოსა და ქსოვილების მარაგის შევსებაში. მასთან შედარებით შეიძლება უფრო 
ნაკლებ მოუშენებიათ თხა, მაგრამ მასაც მიუპყრია ხელოვანთა ყურადღება. შეიძლება 
ეს დავასკვნათ რკინის ხანის ბრილში აღმოჩენილი ვაცის თავის ქანდაკებისა და 
ბრინჯაოს სარტყლის მიხედვით, რომელზედაც გამოსახულია ფარეხიდან 
გამომავალი (შეად. აფხაზეთის აწანგვარა97) და ტყეში მიმავალი თხების მწკრივი. 
სხვათა შორის, უნდა ითქვას, რომ ცხვარს მხოლოდ მოქანდაკეთა ყურადღება 
მიუპყრია, ხოლო თხა გრაფიკაშიც აისახა. 

მეცხვარეობა რომ მწყემსური ხასიათისა იყო, ამას უეჭველად მოწმობს 
დასავლურქართული კულტურის ბევრ სხვა ნივთებთან ერთად ამ ცოტა ხნის წინ 
სოფ. გამდლიწყაროში მიკვლეული განძი, რომელშიაც აღმოჩნდა ბრინჯაოს ერთი 
მშვენიერი ნივთი - ფარეხის, მწყემსებისა და ძაღლების გამოსახულება98. მწყემსთა 
ერთგული თანაშემწისა და ცხვრის ფარის დარაჯის –მყეფავი ან დაწოლილი ძაღლის 
– ქანდაკებები ნაპოვნია ბრილის, თლის, ყულანურხვის და სხვა სამარხებში99. 

 
95 თ. ყაუხჩიშვილი, ჰეროდოტეს ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ., 1960, გვ. 73. 
96 გ. გობეჯიშვილი, შუა ბრინჯაოს ხანა, საქართველოს არქეოლოგია, გვ. 114, ტაბ. XII-1. 
97 М. М. Иващенко, Исследование..., გვ. 79 – 80, სურ. XXII. 
98 დ. ქორიძე, დასახ. ნაშრ.  
99 ო. ჯაფარიძე, გ. გობეჯიშვილი, გვიანი ბრინჯაოს ხანა დასავლეთ საქართველოში, საქართველოს 
არქეოლოგია, ტაბ. XIV, 2; Б. В. Техов, СА, 1963, № 1, გვ. 117, სურ. 13, 1 – 3; М. М. Трапш, დასახ. 
ნაშრ., ტაბ. XXI, 1.  



მესაქონლეობა არ შემოფარგლულა მარტო ცხვრის ფარების მოშენებით. 
სამარხებსა და ნამოსახლარებზე აღმოჩენილია მსხვილფეხა რქოსანის, აგრეთვე 
ღორის უამრავი ძვლები. დიდი და ლამაზრქებიანი ხარის მრავალი ქანდაკება 
აღმოჩენილია ცალკეც100. ამ ცხოველის თავი ხშირად ამკობს სწორედ 
დასავლურქართული ტიპის კომპლექსებში ნაპოვნ ქინძისთავებს თლიში101 (ჯავის რ-
ნი); ხარის მთელი ქანდაკებით შემკულია იჟორის ბრინჯაოს ცული102. იმავე იარაღის 
გრაფიკულ ნახატთა შორის ჯიქის ან სხვა ონავრის ადგილი აქვს დათმობილი ცხენის 
სტილიზებულ გამოსახულებას, რომელიც ჯერ კიდევ ინარჩუნებს წინამორბედის 
ცალკეულ ნიშნებს. თლის ბრინჯაოს სარტყელზე ვხედავთ ირმებზე, თხებსა და 
ფრინველებზე მონადირე მხედრებს103. ლეჩხუმსა და ბრილში აღმოჩენილია 
ბრინჯაოს მხედართა ორი ქანდაკება104. ცხენის თავები უნდა იყოს გამოსახული 
აფხაზეთში ძლიერ გავრცელებულ კონუსურ ბალთებზე105. ალბათ, ცხენის 
დაცქვეტილი ყურებია დასავლურქართული ტიპის სიტულების სახელურზე106. 

ჭურჭელი. განვითარებული მიწათმოქმედებისა და მესაქონლეობის 
პროდუქტების (მარცვლეული, ბოსტნეული, ღვინო, ხორცი, რძის ნაწარმი) 
გადამუშავებისა და დაცვის საჭიროებანი შინამეურნეობის და ხელოსნობის ისეთი 
დარგის დაწინაურებას მოითხოვდა, როგორიც მეჭურჭლეობაა. ამ დარგს 
საქართველოში დიდი ტრადიცია ჰქონდა. დახასიათებულ სიახლეთა წყალობით, 
ჩვენთვის საინტერესო ეპოქაში ის კიდევ უფრო გაიფურჩქნა. ძალიან ბევრი 
მზადდებოდა ბრინჯაოს სიტულები, კარდლები ქვაბ-ქოთნები, ტოლჩები და 
ლითონის სხვა ჭურჭელი. ბევრი ნიმუში აღმოჩნდა ბრილში, თლიში, ზვარეში და 
სხვაგან. ზოგიერთი განძის შესანახად აგრეთვე სიტულები უხმარიათ. მიუხედავად 
სიმრავლისა, ამ ჭურჭელს მომჭირნეობით იყენებდნენ, რასაც ისიც ამტკიცებს, რომ 
ერთხელ გატეხილი ადგილები ხელახლა დაუკერებიათ და ისე ჩაუდგამთ 
სამარხებში. ეპოქის დასაწყისში სიტულების ძირი ჯამის ფორმის მასიური სხმული 
იყო, უფრო გვიან ძირიც ლითონის ისეთივე თხელი ფურცლისაა, როგორითაც 
დამოქლონებულია თვით კედლები. ე. კრუპნოვმა წამოჭრა კავკასიის შიგნით 
სიტულების წარმოების ცენტრის მოძებნის საკითხი და უპირატესობა ჩრდილო 
კავკასიას მიანიჭა107. არსებული მასალები იმას მოწმობს, რომ ამ ჭურჭელს სხვადასხვა 
საწარმოო კერები ამზადებდა, ხოლო თუ რიცხობრივ მონაცემებს ამ საკითხში 
მნიშვნელობას მივანიჭებთ, მაშინ ცენტრად დასავლეთ საქართველო ჩაითვლება. 

სამოსახლოებსა და სამარხებში კიდევ უფრო მრავლად ჩნდება თიხის 
ჭურჭელი. ზოგი მათგანი სიტულის მინაბაძს ან, პირიქით, მის წინაპარს 
წამროადგენს108, მაგრამ, ამის გარდა არის უამრავი სხვა ფორმები. ამ დროის 
კერამიკას აქვს ლეგა ან შავი ზედაპირი, თუმცა წითლად გამომწვარი კეციც გვხვდება. 
თიხის ცომს ხშირად ქარსი ურევია; გამოწვა უმრავლეს შემთხვევაში 
მაღალხარისხოვანია, რაც საგანგებო ღუმელების არსებობას მიუთითებს. ჭურჭლის 

                                                 
100 М. М. Иващенко, Материалы к изучению..., გვ. 45 – 46, სურ. 23.  
101 Б. В. Техов, Позднебронзовая культура Лиахвского бассейна,.... ტაბ. X – XI. 
102 ო. ჯაფარიძე, თსუ შრომები, ტ. 65, გვ. 198 – 199, სურ. 10 – 11.  
103 Б. В. Техов, СА, 1963, №1 გვ. 172, სურ. 9.  
104 შ. ამირანაშვილი, ქართული ხელოვნების ისტორია, თბ., 1961, გვ. 59, ტაბ. 17.  
105 Б. А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, XVII, 2 
106 იხ. გ. ნიორაძე, ქვიშარის არქეოლოგიური ძეგლები, სმმ, ტ. XV-B, გვ. 17, სურ. 12. 
107 Е. И. Крупнов, Жемталинский клад, М., 1952,  
108 Б. А. Куфтин, დასახ. ნაშრ., II, 1950. 



ზედაპირი შემკულია სველ თიხაზე დატანილი გეომეტრიული და მცენარეული 
ორნამენტებით. დაბლა გომში (სამტრედიის რ-ნი) ცნობილია კერამიკა ზედ 
გამოსახული ცხოველებით109 ბრილის საკრემაციო მოედანზე აღმოჩენილია ირიბი 
ღარებით შემკობილი მეტად მოხდენილი, ქუსლიანი სასმისებ  და უქუსლო ჯამები. 
მათი ორეულები ან მიახლოებითი ფორმები გვხ დება კოლხ თის დაბლობსა და 
ხშირად შიდა ქართლშიც. ანიშნულებ  მიხედვით კერამიკაში შეიძლება 
ამოვიცნოთ სამზარეულო და სუფრის ჭურჭლეული, სადღვებლები, წნილის 
ჩასადები დერგები და ქოცოები, ეგებ საღვინე ჭურ

 ი
ვ ე  

დ ის  

ები და სხვ. მისთ. 

                                                

საჭურველი. უკვე ნახსენები ბრინჯაოს ცულებისა და რკინის მინაბაძების 
გარდა, შემტევ საჭურველში შედიოდა ნაირ-ნაირი სატევრები, შუბები, მშვილდ-
ისრები და ქვის ან ბრინჯაოს ლახტები. სატევარს ხის ან ძვლის ტარს უკეთებდნენ; 
ზოგჯერ ტარიცა და პირიც ბრინჯაოსი იყო. პირის მოყვანილობის მხრივ გაირჩევა 
წელში გამოყვანილი და მაღალი სამკუთხედისებური სატევრები. ორივეს დაუყვება 
მკვეთრი ანდა ბრტყელი წიბო, რომელიც დიდ სიმაგრეს მატებს. ტარში ორი 
მანჭვლით ჩასამაგრებელი ყუნწი ან მარტივი ღეროსებურია, ან სამკუთხედს 
მოგვაგონებს. პირზე ზოგჯერ ამოკვეთილია “ზენური” ხვიები და გველის 
გამოსახულება, ალბათ სწრაფი მოქმედებისა და გესლის განსახიერება. ჩრდილო 
ოსეთში ნაპოვნ ერთ სატევარს ტარზე აზის სკულპტურული ჯგუფი110. ეშერის 
სამარხებში გვხვდება თრიალეთის კულტურასთან დაკავშირებული სატევრის და 
შუბისწვერის ნიმუშებიც111. საძგერებელი იარაღის ეს უკანასკნელი სახეობა 
აღმოსავლეთ საქართველოსთან შედარებით დასავლეთში უფრო იშვიათი მოვლენაა. 
ყველა მათგანი მასრაგახსნილია, პირი ზოგს წელში აქვს გამოყვანილი, ზოგსაც 
ფოთლისებური; ამათთან ერთად ეშერში აღმოჩენილია საკმაოდ ბევრი შუბისწვერი, 
რომელთა სახმარი პირი ტოლფერდა სამკუთხედს მოგვაგონებს112. კიდევ უფრო 
ცოტაა ადგილობრივი ტიპის ბრინჯაოს ისრისწვერთა აღმოჩენის შემთხვევები, 
მაგრამ რომ მშვილდ-ისარს არცთუ მცირე ადგილი ეკავა დასავლეთ საქართველოს 
ტომთა საჭურველში, ამას მოწმობს მისი გამოსახულება სარტყელსა და ცულზე113. ძვ. 
წ. I ათასწლეულის დამდეგ საუკუნეებში საქართველოს ორივე ნაწილში გაჩნდა 
რკინის სატევარი და შუბისწვერი. ძვ. წ.VII საუკუნიდან ძალიან გავრცელდა 
სატევრის ახალი ტიპი - აკინაკი114, რომელიც სკვითებისა და სპარსელების საყვარელ 
საომარ იარაღად ითვლებოდა. აქ ჩნდება ბრინჯაოს და რკინის ჩუგლუგების - 
შერეული ანუ კომბინირებული ტიპის ამ საკმაოდ ეფექტური საჭურვლის – 
სხვადასხვანაირი ვარიანტი. მას ცალი პირი სატევარს ან წერაქვს უგავს, მეორე კი – 
ცულს, ანდა ხელკვერს115. წერილობითი წყაროების მიხედვით ჩანს, რომ ჩუგლუგი 
ანტიკური და ფეოდალური დროის ქართველ მეომრებსაც უხმარიათ116. შემტევ 

 
109 იქვე. 
110 П. С. Уварова, МАК, VIII ტაბ. IX, 1.  
111 Б. А. Куфтин დასახ. ნაშრ., I, ტაბ. XV, 2 -3. 
112 იქვე, ტაბ. XV, 5 – 7.  
113 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, 1, ტაბ. XXV, 1; Б. В. Техова, СА, 1, 1963, სურ. 9; 

გვ. 23 – 24.  
114 რ. აბრამიშვილი, სამთავროს სამაროვანზე აღმოჩენილი გვიანი ბრინჯაოს ხანისა და რკინის ფართო 
ათვისების ხანის ძეგლების დათარიღებისათვის, სმმ, XX1-B (იხ. სინქრონული ტაბულა); მისივე, 
რკინის ათვისების საკითხისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, სმმ, XX11-B, ტაბ. 
XV111; ს. მაკალათია, დვანის ნეკროპოლი, თბ., 1948, ტაბ. 11, 1. 
115 ს. მაკალათია, დასახ. ნაშრ., ტაბ. 1, 2, 1X, 2; რ. აბრამიშვილი, დასახ. ნაშრომები.  
116 ქართლის ცხოვრება, ს. ყაუხჩიშვილის გამოცემა, ტ. I, თბ., 1955, გვ. 21, 25, 34. 



იარაღთან ერთად არსებობდა ბრინჯაოს ფურცლის მრგვალი ანდა ოთხკუთხედი 
ფარი, რომლის ზედაპირზე ამოტვიფრულია საფეხურებიანი პირამიდისებური 
ბურცულები, რომლებიც სათანადო ნახვრეტებით გადაკრული უნდა ყოფილიყო 
რომელიღაც სხვა მასალის ჩონჩხზე ან სარჩულზე. ჰეროდოტემ დაგვიტოვა ძვ. წ. VI-
Vსს. ქართველ ტომთა შემტევი და თავდაცვითი საჭურვლის დახასიათება, რომელსაც 
საკმაოდ ახლო შეესატყვისება ზემოხსენებული საომარი იარაღის ბევრი ტიპი. 

ტანსაცმელთან დაკავშირებული საგნები და სამკაული. ტანსაცმლისა და 
თავსაბურავის რაგვარობის სრული დახასიათებისათვის, სამწუხაროდ, მასალა არ 
შენახულა. ტანსაცმელზე ნათელი წარმოდგენის შესამუშავებლად 
ანთროპომორფული არსებების სურათებიც ცოტა რამეს გვაძლევს. ვიცით მხოლოდ, 
რომ მასალად გამოყენებული იყო სელისა და შალის ქსოვილები, ქეჩა, ზოგჯერ ბეწვი. 
ყველაფერი ეს დაშლილა. სამარხებში შეინახა მხოლოდ ტანსაცმლისა და თავსაბურის 
ლითონის ცალკეული ნაწილები. მათგან აღსანიშნავია ბრინჯაოს თხელი 
ფურცლისაგან გამოჭრილი ფართო სარტყელები და ხშირად მათთან დაკავშირებული 
მასიური აბზინდები. სარტყელების სარჩული ტყავის ანდა მჭიდრო ქსოვილისა უნდა 
ყოფილიყო. ბრინჯაოს სარტყლები წარმოადგენს იმდროინდელ ქართველ-კავკასიელ 
ტომთა ჭედური ხელოვნების უძვირფასეს ძეგლებს, რომლებზედაც ხშირად 
გამოსახულია საწესო (საკულტო), მითოლოგიური, ნადირობის ანდა 
საყოფაცხოვრებო სცენები და სურათები. უხეში ნატურალიზმისაგან 
განთავისუფლებული რეალიზმი, უშუალობა და დინამიზმი, წარმოდგენილი 
როგორც ამ სარტყელზე, ისე უამრავ სხვა ნაირ-ნაირ ნივთზე მხატვრული ნიმუშების 
დამახასიათებელ თავისებურებად შეიძლება ჩაითვალოს. სარტყლის სწორკუთხედი 
მოყვანილობის დიდ აბზინდებს ანუ ბალთებს საჭრეთლით ამოჭრილი და ზოგჯერ 
რკინით ან მინისებური მასით შევსებული გეომეტრიული სახეები და ცხოველთა 
სურათები ამკობს117. ტანსაცმლის შესაკრავად უხმარიათ აგრეთვე მოგვიანო 
მიკენური ტიპის მშვილდისებური საკინძები118, რომელთაგან უძველეს ნიმუშებში 
მშვილდის სისქე ყველა ნაწილში თითქმის ერთნაირია, ხოლო ძვ. წ. VII საუკუნიდან 
დაწყებული მის პარალელურად არსებობდა წურბელასავით რკალშემსხვილებული 
ნიმუშებიც. თავსაბურავებთან და ტანსაცმელთან იყო დაკავშირებული ნაირ-ნაირი 
ქინძისთავები, დასაკერებელი ბალთები, ღილები, დედალ-მამალი დუგმები, 
ჯვრისებური და ზოომორფული საკიდები, რომლებსაც “ავი თვალის” საწინააღმდეგო 
მნიშვნელობა ჰქონდა. თუმცა ზოგიერთი მკვლევარი საყელურებად ანდა “ხატის 
უღლებად” მიიჩნევდა ბრინჯაოს ანდა კალის თავებმოგრაგნილ მძიმე რგოლებს119, 
მაგრამ უფრო გვიანდელ სახესხვაობების აღმოჩენის პირობები (მაგალითად, 
ბრილში) მოწმობს, რომ ისინი დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო თავსაბურავთან, 
როგორც გვირგვინი ან ჯიღა. სამკაულთა რიცხვს ეკუთვნის ასევე მძიმე საკანჭური120, 
რამდენიმე ტიპის სამაჯური, მძივებით ან ძეწკვებით შედგენილი ყელსაბამი და სხვა 
მისთ. ადრინდელი პერიოდის მთელი დასავლეთ საქართველოს კულტურისათვის 
დამახასიათებლად ჩაითვლება შუანაწილგაფართოებული სამაჯური, რომლის 
ზურგსაც სიგრძივ სამი მკვეთრი წიბო და ორი ღრმა ღარი გასდევს, ხოლო წვრილი 
ბოლოები დასრულებულია თითო-თითო ხვიით. ჯერჯერობით მხოლოდ ჩრდილო-
                                                 
117 ალ. ჯავახიშვილი, ტ. ჩუბინიშვილი, უდის განძი, საბჭოთა ხელოვნება, № 4, 1959; Б. В. Техов, СА, 
№ 1, 1963, სურ. 10. 
118 Б В. Техов, დასახ. ნაშრ., სურ. 7. 
119 Б. А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, I ტაბ. X, 8.  
120 А. Л. Лукин, დასახ. ნაშრ., ტაბ. VI, 2. 



დასავლეთ აფხაზეთის სამაროვნებშია ნაპოვნი ოთხი ირგვლივი წიბოთი შემკობილი 
მძიმე ცილინდრული სამაჯურის ტიპი, რომელიც შესაძლოა არა მარტო სამკაული, 
არამედ თავდაცვითი იარაღიც ყოფილიყო121; ასეთივე დანიშნულებისა უნდა იყოს 
ყულანურხვაში მიკვლეული ფიგურული სამაჯური122, ძვ. წ. VI ს. გაჩნდა და საკმაოდ 
დიდხანს შეინახა თავი სამაჯურის სხვა ტიპებმა. ერთი მათგანი ბრინჯაოს წვრილი 
ღეროსაგანაა ნაკეთები და მისი ბოლოები გველის თავის სქემატურ გამოსახულებას 
მოგვაგონებს; მეორე შეიძლება იყოს ბრინჯაოსი, ან ვერცხლის ფურცლის, უხვად 
შემკობილი ჭრილითა და ნაჩხვლეტი ორნამენტით, დაბოლოებული გრაგნილებით 
ან “ურჩხულის” თავკისერით123; მესამე ტიპი რკინის მარტივ რგოლებს წარმოადგენს.  

პირსაფარეშო ნივთებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით 
სარგებლობდა ბრინჯაოს ფურცლისაგან გამოჭრილი მაშა, რომლის ფრთებზე 
ზოგჯერ ამოკვეთილია “ზენური” ხვიები, გველი, ირემი და ჯიქი124, ე.ი., ისეთივე 
სურათები, როგორსაც ჩვეულებრივ ვხედავთ სარტყლის აბზინდებზე, ცულებსა და 
ზოგიერთ სხვა საგანზე. ბრინჯაოს სავარცხლის აღმოჩენის არაიშვიათი შემთხვევები 
გვაქვს საქართველოს ორივე ნაწილში. 

ამით შეიძლება დავასრულოთ დასავლეთ საქართველოს კულტურისათვის 
დამახასიათებელი ინვენტარის არასრული მიმოხილვა. 

 
 

   §3. აღმოსავლეთ საქართველოს კულტურა 
 
 აღმოსავლეთ საქართველოში საგანგებო არქეოლოგიური გათხრების შედეგად 
გამოკვლეულია ჩვენთვის საინტერესო გაცილებით უფრო მეტი ძეგლი, ვიდრე 
დასავლეთ საქართველოში. ესენია სამაროვნები და აგრეთვე სამოსახლო და 
საკულტო კომპლექსები. საკმაოდ უხვადაა დაგროვილი შემთხვევით ნაპოვნი 
მასალებიც – განძები და სამარხთა ინვენტარის ნარჩენები. ერთიცა და მეორეც დიდ 
სამსახურს გვიწევს აქაური კულტურის არსებითი მხარეების შესწავლაში329. 
 სამოსახლოები და სამლოცველოები. თუმცა, კოლხეთის დაბლობისაგან 
განსხვავებით, აღმოსავლეთ საქართველოში ჭაობები სულ არაა, მაგრამ 
სამოსახლოები მაინც ბორცვებთანაა დაკავშირებული. ამგვარი ადგილების 
შერჩევისას (როგორც კოლხეთშიც) მოსახლეობას, უპირველეს ყოვლისა, თავდაცვის 
ინტერესი გაუთვალისწინებია. ბორცვები ანუ გორაები უხვადაა თითქმის ყველა 
რაიონში. ისინი არსებითად ბუნებრივი წარმოშობისაა, მაგრამ ადამიანის ხელით 
შესწორებული და თავის დროის კვალობაზე საიმედო ციხე-სიმაგრეებად ქცეული. 
ბევრი ასეთი ბუნებრივი ბორცვი იმთავითვე განმარტოებით ყოფილა დაცემულ 
ვაკეზე ანდა რომელიმე ფლატის პირას აზიდული, მაგრამ, სადაც ასეთი არ იყო, ის 
ხელოვნურად შეუქმნიათ ხევისა და მდინარის კალაპოტების შესაყართან გაჩენილი 
კონცხის გადაყელვით, ღრმა და ფართო თხრილით, რაც თავდაცვის 
გასაადვილებლად კეთდებოდა; ირგვლივი თხრილები აქვს შემორტყმული ცალკე 

                                                 
121 М. М. Трапш, დასახ. ნაშრ., ტაბ. XXV.  
122 იქვე, ტაბულა XXIX.  
123 ალ. ჯავახიშვილი, ტ. ჩუბინიშვილი, დასახ. ნაშრ.  
124 М. М. Трапш, დასახ. ნაშრ., ტაბ. XX IV, Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, I, ტაბ. 

XXIII და LII.  
329 დაწვრილებით იხ. ალ. კალანდაძე, გვიან ბრინჯაოსა და ადრეული რკინის ხანის ძეგლები 
აღმოსავლეთ საქართველოში, საქართველოს არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 166 შმდ.  



აზიდულ ბორცვებსაც. სამოსახლოებთან დაკავშირებული ყველა ბორცვი ახლა უფრო 
მაღალია, ვიდრე მათი გამოყენების პირველ პერიოდში, ვინაიდან სხვადასხვა დროის 
ნაგვისა და შენობათა ნანგრევების  ხარჯზე მათ ზედაპირზე გაჩენილა მეტ–ნაკლებად 
სქელი კულტურული ფენა. ზოგიერთ გორაზე დამოწმებულია გვიანდელი ბრინჯაოს 
უწინარესი დროის კულტურის ნაშთებიც, რომლებსაც სტრატიგრაფიულ ჭრილში 
ქვედა დონეები უკავიათ. აღმოსავლეთ საქართველოს გორაები კოლხეთის 
დაბლობის ბორცვებისაგან იმით განსხვავდება, რომ ესენი თითქმის მთლად 
ხელოვნური მიწაყრილებია, მაშინ, როცა პირველი, როგორც ითქვა, საფუძველში 
ბუნებრივ წარმონაქმნებად ჩაითვლება. ადამიანის დასახლება ასეთ ბორცვებზე ან 
მათ ახლო მიუთითებს საქართველოს ორივე ნაწილში ერთნაირი სოციალურ–
პოლიტიკური ვითარების არსებობას, სახელდობრ, სატომთაშორისო ურთიერთობის 
გამწვავებას, რაც იმის მიხედვითაც ჩანს, რომ სწორედ ამ დროს, შიშიანობის გამო, 
დაუფლავთ ლითონის უამრავი განძი; ამასთანავე, სათანადო კულტურული ფენის 
მოგვიანო შრეში შენახულა მოსახლეობის ტრაგიკული დასასრულის მაუწყებელი 
ნიშნები – გადამწვარი შენობების, ნახშირისა და ნაცრის სახით; ეგებ ამასვე 
მიუთითებს ჩვენს ენაში შემონახული ტერმინი “ნაცარგორა”, სახელწოდება, 
რომლითაც აღმოსავლეთ საქართველოში ცნობილია არაერთი ბორცვი.  

აქაური ბორცვებიდან შედარებით სრულად გამოკვლეულია შიდა ქართლის 
სამი გორა – ცხინვალის ნაცარგორა330, ხოვლეგორა კასპის რაიონში331 და 
ყათლანისხევის გორა უფლისციხის ნაქალაქართან გორის რაიონში332. სადაზვერვო 
თხრილია გავლებული ნაცარგორას მიმდგომ ველზე და ხოვლეგორას ძირში. 
ზედაპირული მასალაა შეკრებილი ხაშურის რაიონის ბევრ გორაზე და მათ მიმდგომ 
ვაკეებზე. ასეთივე მასალებია გამოგზავნილი ალაზნისპირა ბორცვებიდან და სხვ.  

გორას დანიშნულების გასარკვევად მოკლედ დავახასიათებთ ცხინვალის 
ბორცვს და, საჭიროების შემთხვევაში აგრეთვე გავეცნობით დანარჩენი ორი გორას 
გათხრის ზოგიერთ შედეგსაც.  

გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი რკინის ხანის ძეგლებს ცხინვალის 
ნაცარგორაზე უკავია ზედა კულტურული ფენა (ნაცარგორა III). ეს ძეგლებია 
სასიმაგრო თხრილები, ქვის ზღუდეთა ფრაგმენტები, საწყობ-ბეღლებისა და 
სამლოცველო სენაკების ნანგრევები სხვადასხვანაირ ზედაშეშეწირულებათა 
ნაშთებითურთ, რომლებშიც, სხვათა შორის, საწარმოო სამეურნეო ხასიათის 
მასალებიც შედის. მიუხედავად ამისა და ზოგიერთი სენაკის სიდიდისა (ცალკეულ 
შემთხვევებში 25-30მ2), ისინი საცხოვრებელ სახლებად არ შეიძლება ჩაითვალოს. ეს 
იმიტომ, რომ ასეთ სენაკებში მნიშვნელოვანი სივრცე უკავია საკულტო 
დანიშნულების ნაგებობებს, რომლებიც თითქმის აღარ ტოვებს საცხოვრებლად 
ვარგის ფართობს. მუდმივ საცხოვრებელთა ნანგრევები ანუ ნასოფლარი შენიშნულია 
საცდელ–სადაზვერვო თხრილში გორას ძირთან ვრცელ მინდორზე, რომლის 
გამოკვლევა, სამწუხაროდ, არ მოხერხდა. ასეთივე მინდორზეა გათხრილი 
ხოვლეგორას ნასოფლარი. ნაცარგორას მსგავსად, ხოვლეგორასა და ყათლანისხევის 
გორაზედაც დამოწმებულია სასიმაგრო ძეგლები და სამლოცველო სენაკები. ეს 
ფაქტები მიუთითებს, რომ გორა იმ დროს გამოყენებული იყო არა მუდმივ 
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საცხოვრებლად, არამედ როგორც დედაციხე, სადაც კულტმსახურებაც წარმოებდა და 
მოსახლეობაც აფარებდა თავს შიშიანობის შემთხვევაში. ნაცარგორაზე და 
ყათლანისხევის გორაზე აღმოჩენილი საწყობ–ბეღლები, შეიძლება, როგორც დ. 
ხახუტაიშვილი ფიქრობს, განკუთვნილი ყოფილიყო სატაძრო ქონების დასაცავად333, 
თუმცა გამორიცხული არაა, რომ დედაციხეზე შეენახათ გვაროვნული თემის 
საზოგადო საკუთრებაც. 

სამივე გორასი და ხოვლეგორას ნასოფლარის  გათხრამ მნიშვნელოვანი 
მასალები მოგვცა საცხოვრებელი, სამეურნეო და საკულტო ნაგებობის მშენებლობის 
წესის გასარკვევად. აღსანიშნავია, რომ ხოვლეს ნასოფლარზე აღმოჩენილი 
ზოგიერთი შენობა ერთი და იმავე დროს განკუთვნილი იყო პირუტყვის სადგომად 
და ადამიანების საცხოვრებლად, ასეთ სადგომს ახლო წარსულამდე ხშირად 
შევხვდებოდით ქართლშიაც და სვანეთშიაც. პირუტყვის სადგომი ბოსლების იატაკი 
მოფილაქნებულია და წუნწუხის  სადინარის ზღვე გასდევს. საცხოვრებელ სახლებში 
რთული აღნაგობის თიხის ღუმელები დგას. შენობები ამოყვანილია ქვის 
საძირკველზე და ზოგჯერ ხის კედლებიანია. შენობებში ნაპოვნია უამრავი 
არქეოლოგიური მასალა, მათ შორის კერამიკა, კევრის მოსაჭედი ქვები და სხვა 
ინვენტარი. 

ნაცარგორას საკულტო სენაკების საძირკველიც რიყის ქვებისაა. თიხით 
შელესილი კედლები ჰორიზონტალურად დაწყობილი ხის ძელებისაა. 
ყათლანისხევის სამლოცველოებში ჰორიზონტული  წყობის ნაცვლად გვხვდება 
თიხის ბათქაშით შელესილი სვეტისებური კედლები. სამივე გორაზე შენობების 
იატაკი მოტკეპნილი თიხისაა. სახურავი ეყრდნობოდა ხის სვეტებს. საფიქრებელია, 
რომ დღის სინათლე სენაკებში ჩადიოდა ღია სარკმელიდან. სარკმელი შეიძლება 
მოთავსებული ყოფილიყო აგრეთვე ჭერშიც, რომელსაც სხვა დანიშნულებაც 
ექნებოდა, კერძოდ, კვამლის ასასვლელად და საჰაეროდ გამოიყენებოდა. 
სამლოცველო სენაკების კუთხეებში ქვებით, კერამიკული ნატეხებითა და 
მოზელილი თიხით ამოყვანილი სამსხვერპლო, საკურთხეველი და ღუმელი. 
ნაცარგორას ერთ–ერთი სამლოცველო სამსხვერპლოს ბაგისებური მოყვანილობა აქვს. 
მასზე აღუმართავთ გამომწვარი თიხის ცულის პატარა მოდელი, რომელიც თავის 
დროზე ორპირიანი უნდა ყოფილიყო. ჩანს, რომ ამ ადგილას კლავდნენ სამსხვერპლო 
ცხოველს, რომლის სისხლი ბაგისებურ სათავსოში ჩადიოდა. საკურთხეველს, 
როგორც წესი, ზურგიანი სკამის მოყვანილობა აქვს. ერთ–ერთი მათგანის ზურგზე 
გამოყვანილია ხარის თავის და რთულმკლავებიანი სვასტიკის ჰორელიეფური 
გამოსახულება. ეს მოტივი ხშირად არის ამოკვეთილი დასავლურქართულ ბრინჯაოს 
ცულებზეც. საკურთხევლის ძირის ზედაპირზე ანდა მის წინ გამოძერწილია 
ნალისებური მოყვანილობის თიხის მცირე კერა, რომლის ერთი მხარე ზოგჯერ 
გაფორმებულია ხარის რქების მსგავსად. კერა განკუთვნილი იყო წმინდა ცეცხლის 
ასაგიზგიზებლად. იქვე ახლოს გამოყვანილია საკმევლისა და სურნელოვანი ზეთის 
პატრუქისათვის განკუთვნილი ფოსოები და გადმოღვრილი ზეთის სადინარი ღარი. 
საკურთხევლებთანვე მდგარა თიხის ნაძერწი ხარებისა და ვერძების დიდი 
ქანდაკებები. ნაცარგორას ერთ–ერთი სამლოცველო სენაკშიაც ღუმელის წინ და 
“მარცვლეულის კამერაშიც”, რომელიც ყათლანისხევის ზოგიერთი ძეგლის მსგავსია, 
სატაძრო ბეღელი უნდა ყოფილიყო. აღმოჩენილია გამომცხვარი პურის კვერის 
რამდენიმე მინაბაძი თიხის მოზრდილი დისკოების სახით. ხშირად გვხვდება 
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კერამიკული ნატეხებისაგან გამოჭრილი სულ პატარა დისკოებიც, აგრეთვე 
ცხოველთა და ანთროპომორფულ არსებათა ქანდაკებები და სხვა მასალა, რომელშიაც 
შედის სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო ინვენტარი, მიწათმოქმედებისა და 
მეცხოველეობის პროდუქტები. ასეთია მაგალითად, ნაირ–ნაირი თიხის ჭურჭელი, 
მათი გასაპრიალებელი ქვის დანები, ბაზალტის ხელსაფქვავები, კაჟის ნამგლები, 
ხორბლისა და ფეტვის მარცვლეული, ღორისა და რქოსანი პირუტყვის ძვლები, 
ძვლისგანვე ნაკეთები საფეიქრო სახვეწელა, ყავარჯნის თავი, ლახტისთავი, 
სადგისები, რამდენიმე სამკაული, ქვის ლახტები, ლითონის საგნები, მათი 
ჩამოსასხმელი ყალიბები და სხვ.  

ზოგადისტორიულ–არქეოლოგიური და ქართული ეთნოგრაფიული 
მასალების ფონზე განხილული ყველა ეს მონაპოვარი ნათელ წარმოდგენას  გვაძლევს 
ქართლის მოსახლეობის მატერიალურ და სულიერ კულტურაზე. ირკვევა, რომ 
დაწინაურებული მიწათმოქმედებისა და მესაქონლეობის მატარებელი 
საზოგადოების რელიგიურ შეხედულებებში სათანადო პანთეონს საპატიო ადგილი 
დაუმკვიდრებია. ხარისა და ვერძის ქანდაკებანი და ჰორელიეფები ნაყოფიერების, 
გამრავლებისა და ძლიერების სიმბოლოების ნიშნად კეთდებოდა. ე. წ. სვასტიკა ანუ 
მალტის ჯვარი ასტრალური კულტის მანიშნებელია და განხილული უნდა იქნეს 
მიწათმოქმედებაზე დაყრდნობილი საზოგადოების მფარველი მზის სიმბოლოდ. 
გამომცხვარი პურის თიხის იმიტაციები ძალიან მოგვაგონებს სეზონური 
სამუშაოების დაწყებისას და დღესასწაულზე ნამცხვარ განატეხებს, რომლებსაც კერის 
წინაც მიირთმევდნენ და ბეღელშიც ინახავდნენ.  

გორაებზე აღმოჩენილი მასალების გარკვეული ნაწილი ალბათ მფარველი 
ღვთაებებისადმი შეწირული ზედაშეა, რომელიც ასეთ შემთხვევაში სატაძრო 
მეურნეობის საკუთრებად იქცეოდა; მაგრამ ზოგი რამ ალბათ უნდა ყოფილიყო 
სამოქალაქო მოსახლეობის კუთვნილებაც, რომელიც დაცული იქნებოდა საიმედოდ 
გამაგრებულ ბორცვზე. ასეთი უნდა იყოს, მაგალითად, მეტალურგიულ 
სახელოსნოსთან დაკავშირებული ნაცარგორას ყალიბები და საქშენი, თუმცა ისიც 
შესაძლებელია, რომ ხელოსნობის მფარველი ღმერთისათვის იყოს განკუთვნილი.  

ალ. კალანდაძისა და კ. ფიცხელაურის განათხარი მასალები კახეთში სოფ 
მელაანში და კ. ფიცხელაურისა მისგან ცოტა მოშორებით, მელიღელეში, უეჭველად 
მოწმობს, რომ ტაძრებისათვის დიდი რაოდენობით შეუწირავთ ლითონის ნაწარმიცა 
და კერამიკაც. შიდა ქართლის გორებისაგან განსხვავებით აქაური წარმართული 
ტაძრები განლაგებულია ვაკე ადგილებზე. მელიღელის ტაძრის შავი მიწის იატაკზე 
ამოკვეთილი ვიწრო თხრილები შევსებულია სუფთა ნაცრით და ისინი 
სხვადასხვანაირ მითოლოგიურ და რელიგიურ სცენებს გამოსახავს. შეწირულებათა 
შორის არის უამრავი კერამიკა, ბრინჯაოსა და რკინის სხვადასხვანაირი საჭურველი. 
იქვეა აღმოჩენილი ბრინჯაოსაგან ჩამოსხმული რამდენიმე ანთროპომორფული 
ქანდაკება, რომელთაგან ერთი შეიძლება ნაყოფიერების ღმერთი იყოს, ხოლო მეორეს 
რქებიანი ნიღაბი აქვს და, ჩანს, მესაქონლეობის ღვთაებას განასახიერებს. მელაანში 
ნაპოვნი დიდძალი მახვილები, სატევრები, შუბისა და ისრისწვერები კ. ფიცხელაურს 
საბუთს აძლევს ეს ძეგლი ომის ღვთაების ტაძრად მიიჩნიოს.  

სამაროვნები. აღმოსავლეთ საქართველოში  გაცილებით უფრო ბევრი ძველი 
სასაფლაოა გათხრილი, ვიდრე დასავლეთში. სამთავრო, ნარეკვავი, ფლავისმანი, 
დვანი შიდა ქართლში, დმანისი, მადნიჭალა ქვემო ქართლში, ბეშთაშენი, წინწყარო, 
ღუნიაყალა, სანთა თრიალეთში, გულგულა, თეთრიწყლები და სხვ. კახეთის 



ტერიტორიაზე, აი არასრული სია აქ გათხრილი ამ ტიპის ძეგლებისა, რომელთაგან 
თავისი მნიშვნელობით სამთავროს სამაროვანს პირველი ადგილი უკავია.  

სამთავროს სამაროვანი334 მდებარეობს მცხეთის ჩრდილო გარეუბანში, ვრცელ 
მინდორზე, მთავარი გზის გასწვრივ. ის პირველად 1871–1885 წლებში გათხარეს (ფრ. 
ბაიერნი); შეწყვეტილი სამუშაო განაახლა ნ. მარის სახელობის ენის, ისტორიისა და 
მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის (ენიმკი) მცხეთის არქეოლოგიური 
ექსპედიციის სამთავროს ორმა რაზმმა ალ. კალანდაძისა და მ. ივაშჩენკოს 
უფროსობით. ამ ძეგლს ახლაც დროგამოშვებით თხრის მცხეთის ექპედიცია. (ალ. 
კალანდაძე), რომელმაც მეცნიერება ფასდაუდებელი არქეოლოგიური მასალებით 
გაამდიდრა. სხვადასხვა ტიპის სამარხები ამ სამაროვანზე ვერტიკალური ჭრილის 
სხვადასხვა დონეზე მდებარეობს და მიუთითებს, რომ სასაფლაო მოქმედებდა მეტად 
ხანგრძლივად, ძვ. წ. II ათასწლეულის შუა ხანებიდან დაწყებული. გვიანდელი 
ბრინჯაოსა და ადრინდელი რკინის ხანის სამარხები სწორკუთხედ ორმოებს 
წარმოადგენს და ყორღანების  მსგავსად ქვის ფიცრებით, ანდა ალბათ ხის ძელებითა 
და ზედ დაყრილი ქვითაა დახურული. საკუთრივ რკინის ხანაში ქვის ფიცრებისაგან 
შეკრული საფლავებიც მრავლად გვხვდება და, როგორც წესი, მხოლოდ 
მამაკაცებისათვის არის განკუთვნილი. გვამები დაკრძალულია ოდნავ მოხრილ-
მოკეცილ მდგომარეობაში, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ერთ–ერთ გვერდზე – 
ქალები მარცხენაზე, მამაკაცები კი მარჯვენაზე. მართალია, თავით 
აღმოსავლეთისაკენ დამხრობილი გვამების რაოდენობა სჭარბობს, მაგრამ შეიძლება 
ითქვას, რომ კავკასიის ბევრი სხვა რაიონის მსგავსად აქაც მიცვალებული მიქცეულია 
სულ სხვადასხვა მხრისაკენ. სამარხებში აღმოჩენილია უამრავი მასალა, შინაურ და 
გარეულ ცხოველთა ძვლები, საუცხოო კერამიკა, ბრინჯაოს, რკინის, ქვისა და ძვლის 
ნივთები, ე. ი. ყველაფერი, რაც გადარჩენილა “საიქიო” საგზლისა და “საიმქვეყნო” 
უხვი საჩუქრებისაგან. 

სამთავროს ამ სამარხების ფრიად ახლო, პარალელურ ძეგლებს ვხედავთ 
ალგეთის ნაპირზე, მადნიჭალის სამაროვანზე, რომელიც გათხარეს ისტორიის 
ინსტიტუტის მუშაკებმა (ნ. თუშიშვილი, კ. კვიჟინაძე და სხვ.). აქაც ორმოსამარხები 
და ქვის სამარხებია დადასტურებული, ოღონდ ისინი მოქცეულია უფრო კარგად 
გამოხატული ყორღანული ყრილების ქვეშ, ვიდრე ეს სამთავროშია.  

ქვის სამარხებით და ორმოსამარხებითაა წარმოდგენილი აგრეთვე კიდევ ორი 
სხვა სამაროვანი ქვემო ქართლსა და თრიალეთში. ერთი მათგანი დმანისის რაიონში 
ყოფილ “შუშის ქარხანასთანაა”335, მეორე კი ბეშთაშენში336. დმანისის სამარხებში, 
როგორც გ. ნიორაძე წერდა, ზოგიერთი მიცვალებული მჯდომარე მდგომარეობაში 
დაუკრძალავთ337, მაგრამ გვხვდება ჩვეულებრივ კიდურებმოკეცილ მდგომარეობაში 
დაკრძალულ გვამთა ნაშთებიც. დამოწმებულია მიცვალებულისათვის ძაღლისა და 
ცხენის ჩატანების ფაქტიც338. 

თრიალეთის სხვა სამაროვნებზე აღმოჩენილია უმთავრესად ქვის სამარხები და 
მათი ნანგრევები ადამიანის ძვლების ისეთნაირი განლაგებით, რომლებმაც შეიძლება 
გვავარაუდებინოს როგორც მოხრილ–მოკეცილ მდგომარეობაში დაკრძალული 
                                                 
334 დაწვრილებით იხ. ალ. კალანდაძე, გვიანბრინჯაოსა და ადრეული რკინის ხანის ძეგლები 
აღმოსავლეთ საქართველოში, საქართველოს არქეოლოგია, გვ. 163 შმდ.  
335 გ. ნიორაძე, დმანისის ნეკროპოლი და მისი ზოგიერთი  თავისებურება, სმმ, ტ. XIV–B, გვ. 1-66.  
336 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, I, გვ. 65 – 75.  
337 გ. ნიორაძე,  დასახ. ნაშრ. , გვ. 4-5, 33.  
338 იქვე, გვ. 26 შმდ.  



გვამები, ისე მეორადი ანდა დანაწევრებული დაკრძალვა. კ. ფიცხელაურს მიაჩნია, 
რომ კახეთში თეთრიწყლების სამაროვანზე მიცვალებულთა გვამები დაკრძალული 
უნდა იყოს მჯდომარე მდგომარეობაში. ასეთივე სურათი ჩანს ზემო ავჭალის 
სამარეშიც.  

ერთი სიტყვით, შეიძლება ითქვას, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში 
აღნიშნულ ხანაში სამარხთა ძირითად ტიპებს წარმოადგენს ყორღანული ყრილის 
ქვეშ მდებარე ორმოსამარხები და ქვის ფიცრების სამარხები. მიცვალებულები 
დაკრძალულია მოხრილ–მოკეცილად ერთ–ერთ გვერდზე ანდა მჯდომარე 
მდგომარეობაში; გამორიცხული არ არის მეორედ დამარხვის ანდა დანაწევრებული 
დაკრძალვის წესის არსებობა (თრიალეთი). სამარხის იგივე ტიპები და დაკრძალვის 
ეს წესები გავრცელებული იყო იმ დროს მთელი ამიერკავკასიის ტერიტორიაზე და, 
როგორც ვნახეთ, ნაწილობრივ დასავლეთ საქართველოს კულტურის გავრცელების 
რაიონშიც. საყურადღებო ისაა, რომ დამარხვის სხვადასხვა წესი ხშირად გვხვდება 
ერთი და იმავე სამაროვანზე ან ვიწროდ შემოფარგლულ ტერიტორიაზე. ეს 
მდგომარეობა ალბათ იმას მიუთითებს, რომ არც დაკრძალვის წესს და არც 
სამარხეული ნაგებობის ტიპს ეთნიკური კუთვნილების განსაზღვრისათვის 
ყოველთვის არა აქვს ისეთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა, როგორც ზოგიერთ 
მკვლევარს მიაჩნია.  

მეურნეობა.დასავლეთ საქართველოს მცხოვრებლების მსგავსად, აღმოსავლეთ 
საქართველოს მოსახლეობის ძირითად საარსებო წყაროსაც მიწათმოქმედება და 
მესაქონლეობა წარმოადგენდა. 

მიწათმოქმედებაზე მსჯელობისათვის საჭირო მასალები, მართალია, 
შედარებით იშვიათადაა სამარხებში, მაგრამ ამ დანაკლისს მნიშვნელოვნად ავსებს 
განძები, სამოსახლოები და საკულტო ადგილები, სადაც უხვადაა თავმოყრილი სულ 
სხვადასხვა დანიშნულების საგნები. ვერსად, ვერც სამარხებში და ვერც სხვაგან, 
ჯერჯერობით ვერ მიაკვლიეს თუნდაც პრიმიტიულ კვალს ან სახვნელს, 
ურომლისოდაც, საეჭვოა, შესაძლებელი ყოფილიყო აღმოსავლეთ საქართველოს 
მძიმე მიწის დამუშავება პურეული მცენარეების დასათესად. მაგრამ, როგორც 
დასავლეთ საქართველოს კულტურის განხილვის დროს აღვნიშნეთ, სახვნელი 
იარაღის არსებობა ამიერკავკასიაში ივარაუდება. მიწის გასაპოხიერებელ–
გასაფხვიერებელ იარაღად შიდა ქართლში, მესხეთ–ჯავახეთსა და თრიალეთში 
უხმარიათ დასავლეთ საქართველოს კულტურაში კარგად ცნობილი ტიპის 
ბრინჯაოსა და რკინის თოხი339, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცით, ამ იარაღმა შეაღწია 
თუ არა კახეთის მიწა–წყალზე. ცხინვალის განძშია ბრინჯაოს, გვერდზე 
პირმოტეხილი ცულ–ნამგალა340, ე. ი. ისეთივე სამიწათმოქმედო იარაღი 
(ცულსაკაფი)341, როგორც ლეჩხუმის ცნობილ განძში შედის. ძალიან ხშირად 
გვხვდება მოსავლის ასაღები იარაღები, უპირველეს ყოვლისა, ნამგლის კაჟის 
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1949, ტაბ.VII, 4; XVI, 2;მისივე, Археологические раскопки в Триалети, , ტაბ . XXIII; Т. Н. Чубинишвили,. 
Т. И. Татишвили, О. С. Гамбашидзе,  Археологические разведки в южных районах Грузии, СА, 1957 № 4, 

 გვ. 193; ლ. სახაროვა, დასახ. ნაშრ. , გვ. გვ. 126, სურ. 7, 4 -5; ო ჯაფარიძე,მიწათმოქმედების იარაღები...,
164; ო. ღამბაშიძე, თხმორის განძი.  
340 ო. ჯაფარიძე, ცხინვალის განძი, სმმ, XVI–B, გვ. 102, სურ. 4აა
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ებრივ პურს ჩვენს სოფლებში. 

 და აგრეთვე ბრინჯაო  ნამგლები , რომლებიც ძალიან ჰგავს 
დასავლეთ საქართველოსას. აღებული მოსავლის გასალეწად უხმარიათ ისეთივე 
კოხებით მოჭედილი კევრი, როგორსაც დღესაც კი შე ვდებით ჩვენში. კევრის 
ნაშთები აღმოჩენილია ხოვლეს ნასოფლარზე. საყურადღებოა, რომ სახელმოხვეჭილი 
მიწის მუშაკები სამთავროშიც და ამიერკავკასიის ზოგიერთ სხვა სამაროვანზეც 
კევრზე არიან დაკრძალული344. გალეწილი მარცვლეული,  სახელდობრ ხორბალი, 
ქერი და ფეტვი (თუ ღომი) დიდი რაოდენობით იყო შენახული ცხინვალის 
ნაცარგორას ერთ–ერთ ბეღ ლში (კამერაში) და აგრეთვე სხვა სამლოცველოებში. 
მარცვლეულის დასაფქვავად უხმარიათ ბაზალტისაგან დამზადებული უამრავი 
ხელსაფქვავი, რომლებიც ამ დროსაც არსებითად ისეთივე მოყვანილობისა ყოფილა, 
როგორიც ლითონის ხანის დასაწყისში; როგორც ჩანს, ეს პრიმიტიული იარაღი 
გვაროვნული აზოგადოების მოკრძალებულ მ თხოვნილებებს დიდხანს 
აკმაყოფილებდა. საკმაოდ რთული აღნაგობის პურის საცხობი ღუმელებია 
აღმოჩენილი ხოვლეგორასა და ზოგიერთ სხვა ნასოფლარზე. ნაცარგორას 
სამლოცველო სენაკსა და ბეღელში ნაპოვნი გამომცხვარი პურის თიხის იმიტაციებს 
ისეთივე ფორმა აქვს, როგორიც ჩვეულ
 განვითარებული უნდა ყოფილიყო აგრეთვე მევენახეობაც. ყოველ 
შემთხვევაში, ვიცით, რომ ნაცარგორას ზოგიერთ ნაგებობას ვაზის ლერწისაგან 
დაწნული და თიხით შელესილი კარი ან კედელი ჰქონია; ბათქაშის ნატეხებზე 
კარგად გაირჩევა ვაზის ლერწისა და მისთვის დამახასიათებელი კვირტების 
ანაბეჭდი. შეიძლებოდა საამისოდ მოეტანათ  გარეული ვაზიც, მაგრამ, რადგან იმ 
დროს საღვინე ჭურჭელიც ბლომად ჩნდება და ა. აფაქიძემაც ბაკურციხეში საგანგებო 
სასხლავი დანები დაამოწმა, ამიტომ შეცდომას არ დავუშვებთ, თუ მევენახეობას 
მაშინდელი მიწათმოქმედების ერთ-ერთ განუყოფელ დარგად წარმოვიდგენთ.  
 აღნიშნულ ხანაში მეცხოველეობის განვითარების დონის განსაზღვრისათვის 
ძალიან ბევრი მასალაა შენახული. უპირველეს ყოვლისა, ყურადღებას იპყრობს  
სხვადასხვა პირუტყვის აურაცხელი ქანდაკება, რომლებიც გამოძერწილია თიხით ან 
ჩამოსხმულია ბრინჯაოსაგან. ზოგიერთი მათგანი მეტად სქემატური ან 
სტილიზებულია და საშუალებას არ იძლევა გამოვიცნოთ რისი გამოსახვა სურდა 
მხატვარს, მაგრამ სხვები ხშირად რეალისტური ხელოვნების ნაყოფია და მათში 
ადვილად ამოვიცნობთ მსხვილფეხა და წვრილფეხა შინაურ საქონელს. კიდევ უფრო 
დიდ სამსახურს გვიწევს სამსხვერპლო ადგილებსა და სამარხებში უხვად დარჩენილი 
ცხოველების ძვლები. მაგალითად, ნაცარგორას სამლოცველოებთან შენახულა 
რქოსანი საქონლისა და ღორის უთვალავი ძვალი. ასეთივე მასალაა აღმოჩენილი 
სამაროვნებზე და სხვა სამოსახლო–საკულტო ადგილებზეც. ნიშანდობლივია, რომ 
მელაანის და მელიღელის წარმართულ ტაძრებში სხვა შეწირულებთან ერთად 
ვპოულობთ ცხოველების ძვლებსაც. ეს მასალა ცხადად მოწმობს საქონლის 
სულადობის დიდ სიმრავლეს, ამასთან, გვაროვნული საზოგადოების საჭმელ 
პროდუქტებში ხორცისა და წველის მნიშვნელობას. ხოვლეში აღმოჩენილი ბოსელი, 

                                                 
342 Б. А. Куфтин,  Археологические раскопки в Триалети,  1, გვ. 69, 75, ტაბ.XLIV‚ XLV; გ. გობეჯიშვილი, 
სტალინირის ნაცარგორა, გვ. 266, ტაბ. XVII, 2.  
343 ა. აფაქიძე, ბაკურციხის არქეოლოგიური ძეგლები, ხელნაბეჭდი, 1940; Б. А. Куфтин,  დასახ ნაშრ., 
გვ. ტაბ. XLIV‚ XLVII; მისივე, К вопросу..., სმმ, XII–B, გვ. 325, 341 შმდ. მისივე, Археологическая 
маршрутная..., გვ. 26, ტაბ. VIII.  
344 ტ. ჩუბინიშვილი, მიცვალებულის კევრზე დასაფლავება სამთავროში, საქართველოს სსრ მეცნ. 
აკადემიის მოამბე, ტ. XII, 1, თბ., 1951.  
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მესაქონლეობის მაღალ კულტურაზე მეტყველებს; გამდლისწყაროს განძში

ა ლ
 

უ ა 

მ ა გ

თ თ ს 
ს ი ტ   

7 წ ღმ

 ს  , 

,

ს, რომ ეს უნდა იყოს ყობანური ტიპის სწორკუთხედი ბალთის 
ოდელ

ფ
მ

მ

ლითონის ზოდების, არამედ სათანადო მადნის გადაზიდვას დიდ 

ს ა თ ჯ  

ს ა
                                                

აღმოჩენილი ბრინჯაოს ფარეხის გამოსახ ლებ მწყემსურ მესაქონლეობას მოწმობს.  
 მეტალურგია. მესაქონლეობისა და, უფრო მეტად, მიწათმოქმედების 
აღმავლობა ბევრად იყო დამოკიდებული ეტალურგი ზე, რომლის ანვითარების 
მაღალ დონეზე მიუთითებს არაერთი აღმოჩენა. ჯერ ერთი, აღმოსავლეთ 
საქართველოსათვის დამახასია ებელი ლი ონი ნივთთა ტიპები ყურადღებას 
იქცევს ჩამოსხმი  რთულ  ექნიკითა და ბევრ შემთხვევაში ფორმათა 
დახვეწილობით; მეორეც, ამ მხარეში ბევრგანაა აღმოჩენილი ლითონის 
ადგილობრივი წარმოების ნაშთები. აქედან ერთობ მნიშვნელოვანია მადნის საწური 
მძლავრი წარმოების ნანგრევები წითელწყაროს რაიონში, ქვემო ქედთან, რომელიც კ. 
ფიცხელაურმა გამოიკვლია. ქვემო ქართლში ბოლნისის რაიონის სოფ. განთიადთან 
დიდ სამაროვანზე 1965წ. შემთხვევით წააწყდნენ მელითონე ხელოსნის საფლავს, 
რომელშიაც ცულების, ეჩოებისა და სატეხების სასხმელი ქვის ყალიბები იყო345. 
წაღვერთან ვ. გოროდცოვს 1911წ. აღმოუჩენია ლითონსასხმელი სახელოსნოს 
ნანგრევები ძეგლისათვის დამახასიათებელი წიდებით, საბერვლის საქშენი თიხის 
მილებით და სხვა მასალით346. ბორჯომ–ახალციხის რაიონებიდანვეა ცნობილი 
დასავლეთ საქართველოს კულტურისთვის ტიპიური ცულის ჩამოსასხმელი 
ბრინჯაოს ყალიბები347. ცხინვალის ნაცარგორაზე 1946 და 194 ლებში ა ოჩენილია 
აღმოსავლურამიერკავკასიური (აღმოსავლურქართული) ტიპის ცულების, 
სატევრებისა და სატეხები ჩამოსასხმელი ქვიშაქვის ყალიბები; ამასთან როგორც 
განთიადის მონაპოვრის შემთხვევაში ერთდროულად სხვადასხვა იარაღის 
დასაყალიბებლად  ნაცარგორას ზოგიერთი ქვიშაქვის ფილაზე ამოკვეთილია ორი 
ფორმა. სამხრეთ ოსეთშივე ზემო ლისას ტერიტორიაზე შემთხვევით ნაპოვნია 
ტალკის ქვის ნატეხი, რომელზედაც ამოკვეთილია ირმის რქისებური გამოსახულება. 
ო. ჯაფარიძე ფიქრობ
მ ის ნატეხი348. 
 ეს აქტები მიუთითებს, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე 
ფართოდ იყო გავრცელებული ეტალურგიული წარმოება. ამასთან, სათანადო 
საწარმოები და სახელოსნოები ზოგჯერ სამთა ადნო საბადოებიდან საკმაოდ 
მოშორებით მუშაობდა. ასეთებად ჩაითვლება, მაგალითად, ქვემო ქედი და 
ცხინვალის ნაცარგორა. ეს ნიშნავს, რომ იმ დროს სატრანსპორტო საშუალებათა 
განვითარების დონე ისეთ სიმაღლეზე იყო, რომ დიდი დაბრკოლება არ ხვდებოდა 
არა მარტო 
მანძილზე.  
 აჭიროა აღინიშნოს, რომ აღმოსავლეთ ს ქარ ველოში ჯერ ერობით არსად 
არის მიკვლეული გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი რკინის ხანით 
დათარიღებული სამთამადნო წარმოების ნაშთები წოლხვრელების ანუ მღვიმეების 
სახით. ეს გარემოება მხოლოდ იმას მიუთითებს, რომ ამ მხრივ სათანადო ძიება 
მეტად მოისუსტებ . ერთობ ს ფიქრებელია, რომ მცირე კავკასიონის მადნეულით 

 
345 ეს მასალა გამოსაცემად მომზადებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
თანამშრომელს გ. ავალიანს. 
346 გ. ნიორაძე, არქეოლოგიური დაზვერვები მტკვრის ხეობაში, სმმ, XIII–B, გვ. 174 შმდ.   
347 იქვე, გვ. 179 შმდ..  
348 ო. ჯაფარიძე, არქეოლოგიური გათხრები სოფ. ოჟორაში, თსუ შრომები, ტ. 65, 1957, გვ. 213, 215, სურ. 
14.  



ფრიად მდიდარ კალთებს, ომლებზედაც დამოწმებულია დაუთარიღებელი 
გამონამუშევრები, ბრინჯაოსა და რკინის ხანის მეტალურგიის განვითარებაში 
გაცილები
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თველოს მიწა–წყალზე ჯერ 

ა ი
რ შ ერ ი

                                                

სვანეთს.  
 ხელოსნობა. საქართველოს ორთავ ნაწილში ასეთ მაღალგანვითარებულ 
მეტალურგიულ წარმოებას ხელოსნობის არაჩვეულებრივი დაწინაურება მოჰყვა. 
აღმავლობის მწვერვალს მ აღწია ბრინჯაოს მ ეთებლობამ და მეთუნეობამ. მათ 
მხარდამხარ მიჰყვებოდა ხელოსნობის სხვა დარგებიც. საუკუნეთა სიგრძეზე 
ამზადებდნენ ხელოსნები ერთხელვე მარჯვედ მიგნებული სახეობის ნივთებს, მაგრამ 
ამასთან ერთად შეიძლება თვალი გავადევნოთ ფორმების თანდათანობითი დახვეწა–
გაუმჯობესებისაკენ მისწრაფების ამსახველ კვალს. ეს კვალი ახლა გაცილებით უფრო 
ადვილად შეიმჩნევა აღმოსავლეთ საქართველოს მასალებზე, ვინაი ან სამთავროსა 
და თრიალეთის მონაპოვართა საფუძველზე უკვე შექმნილია აქაურ ძეგლთა 
პერიოდიზაციის საიმედო სქემა34

ა  სამუშაო ჯერ კიდევ წინაა.  
 გვიანდელი ბრინჯაოს მთელი გრძელი პერიოდი არსებითი ცვლილებების 
გარეშე გაიარა აღმოსავლეთამიერკავკასიური (ანუ, როგორც ზოგჯერ უწოდებენ, 
აღმოსავლურქართული) ტიპის ცულმა, რომელზედაც უცვლელად დარჩა ნაკლული 
მთვარის მოყვანილობის გორდა, ორფრთიანი პირი და ჩაზნექილი შუა ნაწილიდან 
შვეულად აღმართული ყელი ოვალური სატარე ნახვრეტითა და დაბალი ყუით. 
იცვლებოდა მხოლოდ აქეთ-იქით შვერილი იმების მოყვანილობა და ზომა, რაც 
ცულის საერთო განვითარებაზე შესამჩნევ გავლენას არ ახდენდა. ამ ცულს, 
ჩვეულებრივ, “საომარ ცულს” ანდ  “ჩუგლუგს უწოდებენ, მაგრამ ის აგრეთვე 
გამოყენებული უნდა ყოფილიყო სამეურნეო საჭიროებისათვის, ვინაიდან იმ 
პერიოდის აღმოსავლეთ ამიერკავკასიას, თუ მხედველობაში არ მივიღებთ მის 
დასავლეთ რაიონებს, სადაც დასავლურქართული ცულიც ადვილად აღწევდა, სხვა 
ტიპის სამუშაო ცული არ გააჩნდა. აღნიშნული იარაღ–საჭურველი ძვ. წ. VIII 
საუკუნის გასულამდე შემორჩა  რის შემდეგაც კავკასიაში თლიანად გაბატონდა 
რკინის ცული. რადგან იგი მოყვანილობის მიხედვით ხშირად მოგვაგონებს 
დასავლეთ საქართველოს ცულებს, ამიტომ მართებულად ფიქრობდნენ, რომ ისინი 
ერთიმეორის მინაბაძს წარმოადგენს. მაგრამ ზოგიერთი მკვლევარის მსგავსად 
მხოლოდ ამ აქტის მიხედვით ვერ დავასკვნით საქართველოში რკინის წარმოების 
წარმოშობის მეტისმეტად მაღალ თარიღს, ვინაიდან მიბაძვის აქტი შეიძლება 
მომხდარიყო ძვ. წ. VII–VI საუკუნეებში, რა დრომდესაც მასიურად კეთდებოდა 
ბრინჯაოს ცულები. მართლაც, მთელ აღმოსავლეთ საქარ
არავის უპოვია ამაზე უფრო ადრინდელი რკინის ცული. 
 გარკვვეული ცვლილება განიცად  შუბისა და ისრ ს წვერმა. ადრინდელი 
პერიოდის ბ ინჯაოს უბისწვ ი მასრაგახსნ ლი და წვრილწვეტიანია. 
ცვლილებები იგრძნობა პირის გაფართოებისა და წვეტის მომრგვალების 
მიმართულებით. ეპოქის დასასრულს მასრაც შეიკვრება. ამავე დროს ხმარებაში 
შედის რკინის შუბისწვერი, რომელიც ზოგჯერ კონუსურ მუჯირას მოგვაგონებს. 

 
349 სამთავროს სამაროვნის მონაპოვართა პერიოდიზაციის საკითხზე წაკითხული მოხსენების 
შემოკლებული შინაარსი იხ.КСИИМК, вып. XXIX,1949, გვ. 4-5; იხ. აგრეთვე რ. აბრამიშვილი, დასახ. 
ნაშრ. (სმმ XXI - B,გვ. 125-139) ; თრიალეთური ძეგლების პერიოდიზაცია ბ. კუფტინთან: 
Археологические раскопки в Триалети, I. 
 



უძველესი ისრისწვერი სამთავროს სამარხებში ნესტრის მოყვანილობისაა. ქვემო 
ქართლში და მთელ სამხრეთ კავკასიის მიწა–წყალზე, მტკვრის ხელმარჯვნივ 
ხმარებაში იყო გრძელყუნწიანი და ორი ხიწვით აღჭურვილი ისრისწვერი, რომელმაც 
სკვითური ტიპის ბრინჯაოს ისრისწვერთა შემოსვლამდე იბატონა. განვითარების 
საყურადღებო გზა გაუვლია სატევარს და მახვილს. უძველეს ორმოსამარხებში 
ჩაუწყვიათ ბრინჯაოს მოკლე, ფოთლისებური სატევრები, რომელთაც ალბათ ხის ან 
ძვლის ტარი ჰქონდა დაგებული. რკინის ხანის დამდეგიდან, რაც დაახლოებით ძვ. წ. 
XII ს. ახლო დროში უნდა მომხდარიყო, სატევრის პირს და ზოგჯერ ტარსაც  
ჩამოსხმის გზით ერთ ყალიბში ამზადებდნენ. კეთდებოდა აგრეთვე ბიმეტალური 
სატევრები რკინის პირითა და ბრინჯაოს ახოვანი ანდა სადა ტარით. დაახლოებით 
ამავე პერიოდის მოვლენაა ბრინჯაოს საჩეხი მახვილები, რომელთაგან ზოგს 
მომრგვალებული, ზოგსაც თითქოს სწორად წაკვეთილი წვერი შეიძლება ჰქონდეს. 
საჭიროა აღინიშნოს, რომ მთლიანად სხმული სატევრებიდან ყველაზე უძველესის 
პირის ფორმა ძალიან ჰგავს ფოთლისებური სატევრების პირებს, ტარქუდი სწორი 
ძელაკისებური, ხოლო ტარი და ვადა შირად ჩამოსხმის დროს ორნამენტითაა 
შემკობილი. სისხლსადენი ღარები და საჭრეთლით დატანილი სახეები პირის 
ფუძესთან ახლო ან რელიეფური ორნამენტი ტარზე ხშირად ამკობს შედარებით 
მოგვიანო სატევრებს და მახვილებსაც, რომლებიც აგრეთვე გამოირჩევიან სხივანა 
ვარსკვლავის მინაბაძი ჭვირული ტარქუდით
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ექმნაში მონაწილეობდა არაერთი ეთნიკური ელემენტი. 
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   წარმომავლობის საკითხი 

  

                                                

350. ამ ტიპის ბოლოკვეთილი მახვილები 
ბრინჯაოს საჭურვლის კანასკნელ  აკორდი აღმოსავლეთ საქართველოს მიწა-
წყალზე, უმთავრესად მტკვრის მარცხენა სანაპიროს გასწვრივ, არაგვიდან 
ალაზნამდე. მათ პარალელურად ძვ. წ. X–VII საუკუნეებში მზადდებოდა რკინის 
სატევრები, ხოლო ძვ. წ. VII საუკუნიდან დაწყებული მთელ
რკინის მოკლე მახვილები, რომლებსაც აკინაკებს უწოდებენ.  
 აქ დაწვრილებით არ განვიხილავთ ხელოსანთა სხვა ლითონის პროდუქციას, 
როგორიცაა ბრინჯაოს ორთითები, ყავა ჯნისთავები ლახტისთავები,  პირსაფარეშო 
საგნები, სამკაული, ადამიანთა და სხვადასხვა ცხოველთა ქანდაკებები თუ 
გრაფიკული სურათები, რომლებსაც ხშირად ვხვდებით სარტყლებზე გამოსახულ 
რთულ სცენებში. დავკმაყოფილდებით იმის აღნიშვნით, რომ ამ საგნებისა და 
ხელოვნების ნაწარმოების (მაგალითად, სარტყლები) მხატვრული სტილი ზოგჯერ 
ახლო ენათესავება დასავლეთ საქართველოს კულტურაში დამოწმებულ სათანადო 
ძეგლებს, მაგრამ უფრო ხშირად დიდი თავისებურებით ხასიათდება. ამ მხრივ 
აღმოსავლეთ საქართველოს კულტურის ნაშთები დასავლეთ აზერბაიჯანისა და 
სომხეთის ჩრდილო მხარეების ძეგლებს უფრო მოგვაგონებს, ვიდრე დასავლეთ 
საქართველოს იმავდროულ ნაშთებს. ამიტომ შეიძლება ვი
შ
 
 
 თავი მე
   
    ქართველები, მათი 
 
 

 
350 გ. ნიორაძე, ზემოავჭალის სამარე, სმმ, VI, 1931, გვ. 186 შმდ.  



 ხალხის უძველესი წარსული ხშირად რომანტიკულ ინტერესს იწვევს და 
ლეგენდებით იმოსება. ძნელია მოიძებნოს ხალხი, რომლის წარმოშობისა და 
შორეული წარსულის შესახებ შეთხზული არ იყოს ათასგვარი ზღაპარი და ლეგენდა. 
ზოგჯერ ამ ლეგენდებში ისტორიული სინამდვილეა არეკლილი, ზოგჯერ კი ისინი 
წმინდა წყლის ფანტაზიის ნაყოფს წარმოადგენენ.  
 ასეთი ლეგენდები, ზღაპრული ცნობები, და სხვადასხვა დაუსაბუთებელი 
განცხადება გვხვდება საქართველოს მოსახლეობის შესახებაც ჯერ კიდევ ანტიკური 
ხანისა და შუა საუკუნეების ავტორებთან.  
 ამ 2500 წლის წინ დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის (კოლხების) 
წარმოშობით დაინტერესებულა განთქმული ბერძენი ისტორიკოსი ჰეროდოტე (484–
425წწ. ძვ. წ. ) და იმ დასკვნამდე მისულა, რომ კოლხები ეგვიპტური წარმოშობისანი 
არიან. მისი აზრით, ისინი უნდა იყვნენ შთამომავლები ეგვიპტის მეფის სესოსტრისის 
მოლაშქრეებისა, რომლებიც მდინარე ფაზისთან (რიონთან) დარჩენილან. ამის 
საბუთად ჰეროდოტეს მიაჩნდა ის, რომ კოლხები, ეგვიპტელების მსგავსად, 
შავგვრემანები და ხუჭუჭთმიანები არიან, რომ ორივენი მისდევენ წინადაცვეთას, 
ერთნაირად ამუშავებენ სელს და ა. შ. (Her., II, 103 –105)351. 
 ძველმა ბერძნებმა კოლხების მეზობელ იბერებსაც – აღმოსავლეთ 
საქართველოს მოსახლეობას – “მოუძებნეს” პირვანდელი სამშობლო. ასეთი იყო, მათი 
აზრით, ესპანეთი, რომელსაც ისინი ძველიდანვე აგრეთვე “იბერიას” ეძახდნენ. ძველ 
ბერძნულ სამყაროში პოპულარული იყო აზრი, რომ აღმოსავლეთის (კავკასიის) 
იბერები დასავლეთის იბერიიდან (ეპანეთიდან) გადმოსახლდნენ. ამ გადმოსახლებას 
კიდევ ძვ. წ. VI ს. ცნობილ ბაბილონელ მეფეს ნაბუქოდონოსორს მიაწერდნენ352. 
მართალია, უკვე ანტიკური ხანის ზოგიერთი მწერალი, მაგალითად აპიანე, 
კრიტიკულად იყო განწყობილი ამ აზრის მიმართ, რაკი მსგავსებას ვერ ხედავდა 
ესპანეთის იბერებსა და კავკასიის იბერებს შორის353. ეს აზრი, ეტყობა, უბრალოდ ამ 
ორი ქვეყნის სახელების მსგავსების საფუძველზეა შექმნილი და ისევე არაფრის 
მთქმელია ჩვენთვის, როგორც ჰეროდოტეს ზემომოყვანილი თვალსაზრისი 
კოლხების ეგვიპტური წარმოშობის შესახებ. 
 ძნელია თქმა, თუ რამდენად იყო გავრცელებული ეს აზრები ადგილობრივ, 
საქართველოში. ის, რაც მწიგნობრული გზით შემოინახა ადრე შუა საუკუნეებიდან, 
გვიჩვენებს, რომ ადგილობრივ (როგორც მაშინ საყოველთაოდ იყო გავრცელებული) 
ცდილობდნენ თავის შორეული წარსული, თავისი წარმომავლობა გამოჩენილი 
წინაპრებისათვის დაეკავშირებინათ. მართალია, ხშირად ასეთ შემთხვევაში მხოლოდ 
მმართველი ფენის, დინასტიის წარმომავლობას ეხებოდა საქმე, რომელიც ამით 
ცდილობდა კიდევ უფრო მკვეთრად გამიჯვნოდა თავისი ხალხის ძირითად მასას.  
 ელინისტურ ხანაში აღმოსავლეთ მცირე აზიის არაერთ სამეფო–სამთავროს 
(პონტოს, სომხეთის, კაბადოკიის) მმართველ დინასტიას თავისი თავი აქემენიდური 
ხანის ირანის მმართველი დინასტიიდან გამოჰყავდა. ამისდაკვალად იბერიაშიც, 
ჩანს, გავრცელებული ყოფილა ვერსია იბერთა მმართველი სამეფო სახლის 

                                                 
351 თ. ყაუხჩიშვილი, ჰეროდოტეს ცნობები საქართველოს შესახებ, 1960,  გვ. 71 –73. 
352 დაწვრილებით ამის შესახებ იხ. გ. მელიქიშვილი, ძველი ქართული, სომხური და ბერძნული 
საისტორიო ტრადიცია და ქართლის (იბერიის) სამეფოს წარმოქმნის საკითხი, საქართველოს სსრ 
მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების მოამბე, 1962, №2; მისივე, 
საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის უძველესი მოსახლეობის საკითხისათვის, 
თბ., 1965, გვ. 9 შმდ. 
353 აპიანე, მითრიდატეს ომების ისტორია §101, თ. ყაუხჩიშვილის გამოცემა, თბ., 1959, გვ. 195. 



წარმომავლობის შესახებ აქემენიდთა დინასტიის უკანასკნელი მეფის დარიოს III-ის 
(ძვ.წ. IVს. დასასრული; მეფე, რომელიც ეძებდა ალექსანდრე მაკედონელს) სატრაპ 
მითრიდატესაგან, რომელიც თითქოს ალექსანდრე მაკედონელს დაუნიშნავს 
მმართველად კავკასიაში მოსახლე იბერებისათვის. ამის შესახებ გადმოცემა დაცული 
აქვს ძველ სომეხ ისტორიკოსს მოსე ხორენელს, რომელიც, ამასთანავე, აღნიშნულ 
მითრიდატეში პონტოს სამეფოს დამაარსებელ მითრიდატეს (337–302) 
გულისხმობს354. 
 ლეგენდარული ცნობა ალექსანდრე მაკედონელის მიერ ქართლის 
მმართველად თავისი სარდლის დანიშვნის შესახებ დაცულია აგრეთვე ძველ 
ქართულ წყაროებში. “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” საისტორიო ქრონიკაში ნათქვამია, 
რომ, როდესაც ალექსანდრე მაკედონელმა ქართლი დაიპყრო (ცნობა 
ლეგენდარულია; სინამდვილეში ალექსანდრე მაკედონელს ქართლი არ 
დაულაშქრავს), მან აქ მმართველად დატოვა “არიან – ქართლის მეფის ძე აზო”. ეს 
აზო წავიდა თავის სამშობლო არიან–ქართლში და იქიდან მოიყვანა მრავალი “სახლი” 
(ე. ი. გვარი) თანამემამულეთა, აგრეთვე კერპები გაცი და გა355. ამავე ქრონიკაში 
ნათქვამია, რომ ჩვენ, ქართველნი,  მემკვიდრენი ვართო ამ არიან–ქართლიდან 
გადმოსახლებულებისა356. ძველი ქართლის კერპების აღწერისას, რომლებიც არმაზის 
მთაზე იდგნენ, ქართლის გამაქრისტიანებელი ნინო გაცისა და გას კერპებზე ამბობს: “ 
რომელნი – იგი ღმრთად ჰქონდეს მამათა თქუენთა არიან ქართლით357”. მეფე 
მირიანი მიმართავს რა იმავე ნინოს, გაცსა და გას უწოდებს: “ძუელნი ღმერთნი 
მამათა ჩუენთანი”358. მაშასადამე, ქართლის მოსახლეობა თავის უშუალო წინაპრებად 
(“მამებად”) განიხილავდა სწორედ აზოს მიერ არიან–ქართლიდან მოყვანილ ხალხს. 
 ამრიგად, “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” მიხედვით, არა მარტო ქართველთა (უფრო 
ზუსტად: ქართლელთა) მმართველნი, არამედ საერთოდ ქართველნი (ქართები) 
გადმოსახლებულან არიან–ქართლიდან ალექსანდრე მაკედონელის დროს. ბევრი 
მკვლევარი დაინტერესებულა საკითხით, თუ რა შეიძლება იგულისხმებოდეს 
“არიან–ქართლში”. არსებობს მისი ახსნის მრავალი ცდა, მაგრამ ეს საკითხი 
ჯერჯერობით გადაჭრილი მაინც არ არის359. ძველი ქართული ქრონიკის ამ 

                                                 
354 მოსე ხორენელი, სომხეთის ისტორია. წ. II, თ. 8, შდრ. წ. II, თ. 11, 14, 15, 16, 18 – იხ. 1913 წლის 
თბილისის გამოცემა, გვ. 114, 121, 127, 130 – 132. 
355 იხ.  ექვთ. თაყაიშვილის გამოცემაში: Описание рукописей общества распространения грамотности 
среди грузинского населения, т II, вып.4. გვ. 709.  
356 ამაზე ლაპარაკია “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” შატბერდისეულ ხელნაწერში იხ. აგრეთვე ამ ცნობების 
ვარიანტი, დაცული “წმინდა ნინოს ცხოვრების” არსენ ბერისეულ (XIIს.) რედაქციაში; იხ. ამ ძეგლის პ. 
კარბელაშვილისეული გამოცემა, თბ., 1902, გვ. 46 – 47.  
357 იხ.ილია აბულაძის გამოცემა: ძველი ქართული  აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, წ. I, თბ., 
1964, გვ. 120.  
358 იქვე, გვ. 132.  
359 მოსე ჯანაშვილს “არიან–ქართლი” აგონებდა შუა აზიის “არიანას” , რომელსაც იხსენიებს 
ალექსანდრეს ლაშქრობათა ამბების მოთხრობისას ფსევდოკალისთენეს რომანი; იხ. მ. გ. ჯანაშვილი, 
საქართველოს ისტორია, ტ. I, თბ., 1906, გვ. 52 – 53, 57 - 62; ს. ჯანაშია შეეცადა ეს ტერმინი 
“ხურიტების” სახელწოდებისათვის დაეკავშირებინა, რომელსაც წინათ შეცდომით (“ხურის” ნაცვლად) 
“ხარის” სახით კითხულობდნენ; იხ. ს. ჯანაშია, უძველესი ეროვნული ცნობა ქართველთა პირველ 
საცხოვრისის შესახებ მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის სინათლეზე, ენიმკის მოამბე, V–VI, 1940, 
გვ. 671 და სხვ. ექვთ. თაყაიშვილმა ეს სახელი ამ ქართულ ძეგლში “ქვაბის საგანძურის” სახელით 
ცნობილი თხზულებიდან შესულად მიიჩნია (“საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე”, IX, 
1948, №9-10). ჩვენ შევეცადეთ “არიან” –სახელი “სპარსულის” (“არიულის”) სახით გაგვეაზრებინა და 
ვთვლიდით, რომ აქ შეიძლება შემოინახა მოგონება სამხრეთქართულ (“სპარსულ-ქართულ”) 



მოთხრობას, რომ ნაწილობრივ მწიგნობრული სათავეები უნდა ჰქონდეს, ეჭვს 
გარეშეა. მაგრამ ბევრ რამეს, რაც ამასთან დაკავშირებით არის მოთხრობილი, აშკარაა 
წყარო ჩვენამდე მოღწეულ ლიტერატურულ ძეგლებში ვერ მოეძებნება. საინტერესოა, 
რომ მეორე ძველ ქართულ საისტორიო ძეგლში – “ქართლის ცხოვრებაში” – არიან-
ქართლი სულ არ იხსენიება, თუმცა ამ ძეგლმა იცის აზოს მამის სახელი – იარედოსი 
(ქც, I, 18). ეს უკანასკნელი სახელი ახლოს დგას ისეთ სახელებთან, როგორიცაა ირან, 
არიანა და სხვა.  “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” “არიან-ქართლი” და “ქართლის ცხოვრების” 
აზოს მამის სახელი “იარედოსი” ერთმანეთის ეკვივალენტია360. ეს გვაფიქრებინებს, 
რომ მთელ ამ ისტორიას წყაროდ შეიძლება რაღაც აღმოსავლური (ფალაური? 
არაბული?) თხზულება ჰქონოდა, თუმცა გადმოცემაში, საფიქრებელია, ამა თუ იმ 
სახით ადგილობრივი ტრადიცია და რეალური სინამდვილეც აირეკლა.  
 თუ “მოქცევაჲ ქართლისაჲში” დაცული გადმოცემა ცდუნებას მაინც გვიქმნის 
მასში რეალური სინამდვილის ანარეკლი ვეძებოთ, უფრო მარტივადაა ამ მხრივ საქმე 
“ქართლის ცხოვრების” მიმართ, რომელიც შუა საუკუნეებისათვის ჩვეულებრივ, 
ტრადიციულ გზას დასდგომია და ხალხებისა და მათი წინაპრების ბიბლიური 
პერსონაჟებიდან გამოყვანას ცდილობს. “ქართლის ცხოვრების” მიხედვით 
ქართველებისა და სხვა კავკასიელი ხალხების საერთო წინაპარი თარგამოსი იყო “ძე 
თარშისი, ძისწული იაფეთისი, ძისა ნოესი”. მას შემდეგ, რაც ბიბლიური ბაბილონის 
გოდოლის შენება ვერ მოხერხდა და ღმერთმა ადამიანები სხვადასხვა ენაზე 
აალაპარაკა, ისინი დაიფანტნენ მთელ მსოფლიოში. თარგამოსიც წამოვიდა 
“ნათესავითურთ მისით” ჩრდილოეთით და დაემკვიდრა არარატისა და მასისის 
(თანამ. ტურაბდინი) მთათა შორის. აქ მისი შთამომავლობა ძალიან გამრავლებულა, 
რადგანაც თვითონ ექვსას წელს უცხოვრია, ხოლო “ესხნეს ცოლმრავალ ძენი და 
ასულნი, და შვილნი და შვილის შვილნი, ძეთა და ასულთა მისთანი”. ამიტომაც 
ბოლოს “ვერღარა იტევდა ქუეყანა არარატისა და მასისისა” მის ამ მრავალრიცხოვან 
შთამომავლობას. რვა გამოჩენილი, “ძლიერი და სახელოვანი” შვილი ჰყოლია 
თარგამოსს: ჰაოს, ქართლოს, ბარდოს, მოვაკან, ლეკ, ჰეროს, კავკას, ეგროს. აი ამათ 
გაუყო თავისი სამფლობელო თარგამოსმა და ყველა ისინი თავისთვის 
სამფლობელოში დაასახლა.  მათგან მოდიან: ჰაოსიდან – სომხები, ქართლოსიდან – 
ქართველები (ქართები), ბარდოსიდან - რანნი, მოვაკნიდან - მოვაკნელნი, ლეკიდან – 
ლკკები, ჰეროსიდინ – ჰერები, კავკასიიდან - კავკასიანნი, ხოლო ეგროსიდან 
მეგრელნი (ქც, I, 3-6). 
 
 
 

* * * 
 
 როდესაც შუა საუკუნეები წარსულს ჩაბარდა, აღარავის ჰქონდა სურვილი 
ქართველთა წარმოშობის ძიებისას ზემოხსენებული ბიბლიური ზღაპრებისათვის 

                                                                                                                                                             
რაიონებზე, რომლებიც აქემენიდური სპარსეთის მფლობელობაში იყვნენ მოქცეული. ამ რაიონების 
მოსახლეობას, ჩვენი აზრით, მართლაც აქტიური როლი უნდა შეესრულებინა აღმოსავლურქართული 
სახელმწიფოებრიობის წარმოქმნაში (Г. А Меликишвили, К истории древней Грузии,  თბ., 1959, გვ. 276 
შმდ.)  შესაძლებელი ჩანს არიან–ქართლის ახსნის ზოგი სხვა ვარიანტიც – იხ. გ. მელიქიშვილი, 
საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის უძველესი მოსახლეობის საკითხისათვის, 
გვ. 16.  
360 იხ. გ. მელიქიშვილი, საქართველოს, კავკასიისა და…, გვ. 17.  



მიექცია ყურადღება. სამაგიეროდ, მეტად სიცოცხლისუნარიანი გამოდგა ამავე 
ბიბლიურ ტექსტთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ ამ ორი ათასი წლის წინ, I საუკუნის 
ებრაელი მწერლის იოსებ ფლავიუსის მიერ გამოთქმული მოსაზრება, რომ 
ბიბლიური თუბალები მერმინდელი იბერები (ქართები) არიან361. XIX ს. პირველსავე 
ნახევარში ამაზე მსჯელობს თეიმურაზ ბატონიშვილი: “ხოლო იოსაფ ფლავიოს 
მწერალი იუდიანთა ისტორიისაა, - ამბობს იგი, - ძველთა ებრაელთა მოთხრობათა 
შინა წიგნსა პირველსა, ნაწილსა და თავსა 6–სა, მოუთხრობს ესრეთ: “სულ ძველად 
ქართველთა, ესე იგი ივერთა, თობელი ეწოდებისო, ვინაჲდგან იგინი 
შთამომავლობანი არიან იაფეთის ძის იობელისანი”. თეიმურაზ ბატონიშვილი ამ 
შემთხვევაში სარგებლობდა იოსებ ფლავიუსის თხზულებით, რომელიც ყოფილა 
“ქართულად თარგმნილი უფლისა ფილოსოფოსი მამისა ქართველთა მთარგმნელისა 
იოანე პეტრიწის მიერ”, საიდანაც მას სიტყვასიტყვით ამონაწერი აქვს მოყვანილი: 
“დაამკვიდრებს უკუიჱ თოვილოსცა, თოველთასა, რომელნი აწ ივერად 
იწოდებიან”362. 
 იოსებ ფლავიუსისგან მოდის აგრეთვე ბიბლიური ”მეშეხის” (მოსოხის) 
დასახვა შემდეგდროინდელი კაბადოკიელების წინაპრად და კაპადოკიის  
დედაქალაქ მაზაკასათვის მათი სახელის დაკავშირება363. 
 XIX საუკუნეში ამ მოსაზრებების განმტკიცებამ მოულოდნელად ახალი 
სტიმული მოიპოვა, რადგანაც გამოვლინდა ძველი ასურული ლურსმული 
წარწერები, სადაც ბიბლიური თუბალი და მეშეხი სავსებით კონკრეტული სახით 
წარმოდგნენ ჩვენ წინაშე, როგორც ძვ. წ. II–I ათასწლეულებში მცირე აზიაში 
არსებული დიდი გაერთიანებები – ტომთა კავშირები თუ სამეფოები. ბუნებრივია, 
რომ უნდა შექმნილიყო და შეიქმნა კიდეც თვალსაზრისი, რომ ეს იყო ქართველთა 
წინაპრების გაერთიანებები და მათი მოსახლეობა, ე.ი. ქართველობა, რომელიც 
კავკასიაში წამოვიდა მას შემდეგ, რაც მცირე აზიაში ეს ქართული გაერთიანებები 
განადგურდა. ამ მოვლენის დათარიღება კი საკმაოდ ადვილად ხერხდებოდა ძვ. წ. 
VIII–VII საუკუნეებით. XIX ს. დასავლეთევროპელმა გამოჩენილმა ისტორიკოსებმა 
(ლენორმანმა, მასპერომ და სხვ.) სწორედ ამ უშუალოდ ქართველ ტომთა 
(მერმინდელი იბერებისა და მესხების) წინაპრებად მიიჩნიეს ასურული წყაროებით 
მცირე აზიაში ძვ. წ. XII-VII სს. დამოწმებული თაბალები და მუშქები. ამათ მალე 
მიემატნენ ქაშქები (იხსენიებიან აღმ. მც. აზიაში იმავე ასურული წყაროების მიერ და, 
აგრეთვე, როგორც შემდეგში აღმოჩნდა, ხეთურ წყაროებშიც), როგორც კოლხების 
წინაპრები364. ქართველთა (ქართ-იბერთა) წინაპრების წრეში  შემოიყვანეს აგრეთვე 
ქსენოფონტეს მიერ ძვ. წ. V ს. დასასრულის ზემო მესოპოტამიაში (ისტორიული 
“გორდუენეს” – კორდუქის მიწა–წყალზე) მოხსენიებული კარდუხები, რომელთა 
სახელი მართლაც საოცრად ჰგავს ქართების ადგილობრივ სახელს (“ქართუ”). კ. ფ. 
ლემან–ჰაუპტი თვლიდა, რომ ქართები (იბერები) ჩრდილოეთ მესოპოტამიიდან 

                                                 
361 “…თობელები, რომლებსაც ახლა იბერები ეწოდებათ” – იხ. გეორგიკა, I, თბ., 1961, გვ. 271. 
362 იხ. ივ. ჯავახიშვილი, საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიულ-
ეთნოლოგიური პრობლემები, თბ.,1950, გვ. 128 – 129.  
363 იხ. გეორგიკა, I, გვ. 271; შდრ. იქვე, გვ. 34 –35; აგრეთვე: გეორგიკა, V, თბ., 1963, გვ. 3-4.  
364 А. С. Хаханов, Древнейшие пределы расселения Грузии по Малой Азии, ЗКОИРГО, т. XXII,  ნაკვ. 6.  



მოსული კარდუხებისა და მცირე აზიიდან მოსული მესხების შერწყმის შედეგად 
ჩამოყალიბდნენ365. 
 მოსაზრებამ თაბალების, მუშქებისა და სხვათა ქართველთა წინაპრობის 
შესახებ და მცირე აზიიდან კავკასიაში (საქართველოში) ძვ. წ. VII საუკუნის შემდეგ 
მათი გადმოსახლების შესახებ მეტად ფართო გავრცელება მოიპოვა განსაკუთრებით 
იმის გამო, რომ იგი სხვებთან ერთად მიიღო XX საუკუნის პირველი ნახევრის 
გამოჩენილმა ქართველმა ისტორიკოსმა ივ. ჯავახიშვილმა366. 
 ამასობაში კი დასავლეთის მკვლევართა დიდმა ნაწილმა სულ დაივიწყა 
მოსაზრება მუშქებისა და თაბალების ქართველობის შესახებ”. ყურადღება მიაქციეს 
იმ გარემოებას, რომ VIII საუკუნის ბოლოს ასურულ წყაროებში მოხსენებულ 
“მუშქების მეფე მითას” იცნობს ძველი ბერძნული ტრადიციაც. მაგრამ იგი მას ეძახის 
“ფრიგიის მეფე მიდასს”. ამიტომაც ფართოდ გავრცელდა თვალსაზრისი, რომ 
მუშქები ინდოევროპელი ფრიგიელები არიან. კარგად ეხამებოდა ამას ის გარემოებაც, 
რომ პირველად მუშქები ასპარეზზე ჩნდებიან ძვ. წ. XII საუკუნეში შემოსეულთა 
სახით, რომელნიც 1165წ. ეუფლებიან ჩრდილო მესოპოტამიის ოლქებს: ალზისა და 
ფურულუმზის, ხოლო 50 წლის შემდეგ კიდევ უფრო სამხრეთით ჩამოდიან და 
კათმუხის მიწა-წყალზე უმართავენ სასტიკ ბრძოლებს ასურეთის მეფე 
ტიგლათფილესერ I-ს. (1115–1077). ცნობილია, რომ სულ ცოტა ხნით ამ ამბებზე 
ადრე, XIII საუკუნის ბოლოს, მცირე აზიას გადაურა “ეგეოსური შემოსევის” ტალღამ – 
დასავლეთიდან შემოსულმა ტომებმა გაანადგურეს მცირე აზია აქ არსებული 
ხეთების ძლიერი სამეფო. ანტიკური ტრადიცია (ჰეროდოტე და სხვ.) დაჟინებით 
ამტკიცებს, რომ ფრიგიელები მცირე აზიაში ბალკანეთიდან გადმოსახლდნენ. ბევრი 
მკვლევარი ფრიგიელთა გადმოსახლების თარიღად სწორედ ამ ქარიშხლიან ხანას, ძვ. 
წ. XIII-XIIსს. მიიჩნევს. ამიტომაც, ასე ადვილად იქნა გაზიარებული მოსაზრება, რომ 
“მუშქები”, რომელთა შემოტევის მოგერიება უხდება ტიგლათფილესერ I-ს, სწორედ 
ეს ახლად შემოსული ფრიგიელები უნდა ყოფილიყვნენ, რადგანაც გვიან ხანაში 
“მუშქების სამეფო” და “ფრიგიის სამეფო” სინონიმებს წარმოადგენდნენ.  
 დასავლეთში ნაკლებ იცნობდნენ ქართულ თვალსაზრისს მუშქებ-მესხებზე. 
მაგრამ ზოგი, ვინც გაიგებდა, თუ რა ორგანულად უკავშირდება “მესხი”–სახელი 
ქართულ სამყაროს, ცდილობდა ამის მიხედვით გაეაზრებინა მცირეაზიული 
მუშქების ბედ–იღბალიც. კ. ფ. ლემან–ჰაუპტი, მაგალითად, ვარაუდობდა, რომ 
ქართები (იბერები) ჩამოყალიბდნენ კარდუხებისა და ამ ფრიგიელი მუშქების 
შერევის შედეგად საქართველოს მიწა–წყალზე. მუშქები მცირე აზიიდან 
კიმერიელებმა აყარეს, კარდუხების ნაწილი კი ალექსანდრე მაკედონელის 
ლაშქრობათა შემდეგ გადმოსახლდა საქართველოში367. თვითონ მუშქები (მოსხები, 
მესხები) მას მიაჩნია, “ფრიგიის ადგილობრივ მოსახლეობად”, სადაც ფრიგიელები 
წარმოადგენენ “მცირერიცხოვან მმართველ ინდოევროპულ ფენას”368.  

 ი.მ. დიაკონოვიც ფიქრობს, რომ მუშქები (მესხები) სხვაა და ფრიგიელები – 
სხვა. მისი აზრთი, მუშქების ქართველთა ტომი შედიოდა ფრიგიის სამეფოს 
შემადგენლობაში და ასურელებმა ფრიგიის სამეფოს მუშქების სამეფო უწოდეს იმ 
                                                 
365 იხ. К Ф. Леман–Хаупт, Вступительная лекция по истории и культуре халдов,  თსუ შრომები VI, I, 
სერია: საზოგადოებათმეცნიერებანი,  1938; იხ. აგრეთვე: ს. გორგაძესთან: “მოამბე”, 1905, IX , გვ. 47 - 48;  
“ძველი საქარველო”, I, 1909, განყ. II, გვ. 44 – 45.  
366 იხ. მისი “ქართველი ერის ისტორია”, წ. I და სხვ.  
367 К. Ф. Леман- Хаупт, Вступительная лекция...,  გვ. 262- 263.   
368 იქვე, გვ. 261.  



ტომის მიხედვით, რომელიც მათ საზღვრებთან ყველაზე ახლო იმყოფებოდა და 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა მათ პერიფერიაზე369. მაგრამ სხვა ადგილას იგივე 
ი. მ. დიაკონოვი აღნიშნავს, რომ უმეტეს შემთხვევაში “მუშქების” ქვეშ, უეჭველია, 
სწორედ თრაკიულ-ფრიგიული შტოს ინდოევროპული ტომები უნდა 
იგულისხმებოდნენ, თუმცა, სავსებით შესაძლებელია, რომ ძველი ქართული 
ტერმინოლოგიით “მოსხებად” თუ “მესხებად” იწოდებოდნენ “დასავლური 
წარმოშობის ქართული ან გაქართველბული ტომები”, გამოსულნი იმ 
ტერიტორიიდან, რომელიც ერთ დროს ფრიგიის სამეფოს მფლობელობაში 
იმყოფებოდა370. უძველეს წყაროებში მოხსენებულ მუშქებზე, რომელთაც 
ტიგლათფილესერ I ებრძოდა, ი. მ. დიაკონოვი ფიქრობს, რომ ისინი უნდა იყვნენ 
თრაკიულ-ფრიგიული ტომები, რომლებიც არ შევიდნენ შემდეგში წარმოქმნილ 
ფრიგიის სამეფოსა და ფრიგიელი ხალხის შემადგენლობაში. შეიძლება სწორედ ესენი 
იყვნენ ინდოევროპული სომხური ენის მატარებელი ტომები371. ს. ერემიანიც ასევე 
ცდილობს ეს უძველესი მუშქები სომხებს დაუკავშიროს, თუმცა იგი საკუთრივ 
სომხური ენის მატარებლებად თვლის არა ფრიგიელ (მისიელ) მუშქებს, არამედ ამავე 
ტიგლათფილესერის მიერ მოხსენებულ ურუმიელებს,  რომლებმაც, მისი აზრით, ძვ. 
წ. XII ს. მუშქებთან ერთად შექმნეს ერთი გაერთიანება – უძველესი “მუშქების 
სამეფო” ზემო მესოპოტამიაში372. 
 უკანასკნელ ხანებში საზღვარგარეთის ორიენტალისტიკაში ახალი ძალით 
იჩინა თავი სკეპტიკურმა დამოკიდებულებამ მუშქების ფრიგიულობის შესახებ. ამას 
ბიძგი მისცა იმან, რომ მუშქების სამეფო დინასტიაში გავრცელებულ სახელწოდება 
“მითას” (“მიდასს”) ხეთურ–იეროგლიფური ეტიმოლოგია მოუძებნეს და აღმოჩნდა, 
რომ ამ სახელს ატარებდა, ჯერ კიდევ დიდი ხეთური სამეფოს არსებობის ხანაში, ე. ი. 
ფრიგიელთა მცირე აზიაში სავარაუდო გამოჩენამდე, აღმოსავლეთ მცირე აზიის ერთ-
ერთი გაერთიანების - ფახუვას მმართველი373. ზოგ მკვლევარში ამ ფაქტმა კვლავ 
გააცოცხლა ასოციაციები ქართველ მესხებთან და ცნობილმა ხეთოლოგმა ვ. 
კავენიაკმა XII ს. ზემო მესოპოტამიაში გამოჩენილი მუშქები ისტორიული 
საქართველოს  სამხრეთ–დასავლეთი ოლქებიდან ჩამოსულად მიიჩნია374. 
 ფახუვას მმართველ მითასთან ასოციაციის შედეგად მუშქებს ადგილობრივ 
აღმოსავლურმცირეაზიულ ელემენტად, ფრიგიულისაგან განსხვავებულად,  
მიიჩნევს აგრეთვე ფრიგიული სიძველეების გამოჩენილი მკვლევარი ე. აქურგალი375. 
 მუშქების საკითხს ეხებოდა ამ სტრიქონების ავტორის ზოგიერთი ნაშრომიც; 
მათში იგი ცდილობდა დაეცვა მუშქების ქართულ სამყაროსთან კავშირის 
თვალსაზრისი376. 

                                                 
369 ВДИ,  1953, №3, გვ. 94.  
370 И. М. Дьяконов, Хетты, фригийцы и армяне, Переднеазятский сборник, Вопросы хеттологии, 
хурритологии, М., 1961, გვ. 355.  
371 И. М. Дьяконов,  დასახ, ნაშრ., გვ. 357.  
372 С. Т. Еремян,  Племенное объединение армян в стране Арме–Шуприа, «Историко–филологический 
Журнал», 1958, №3, გვ. 73 – 74. .  
373KUB, XXIII, 72, იხ. O. R. Gurney, Mita of Pakhuwa, „University of Liverpool. Annals of Archaeology and 
Anthropology”, 28, 1948, გვ. 32 შმდ.  
374 E. Cavaignac, Mushki  et phrygiens, JA, t. CCXLI, 1953, გვ. 140 შმდ.   
375  E. Akurgal, Phrygische  Kunst, Ankara, 1955, გვ. 113 შმდ.  
376 დაწვრილებით ამის შესახებ იხ. Г. А. Меликишвили, К истории древней Грузии, თბ., 1959, გვ. 105 
შმდ.;; ზოგი შენიშვნა ამ საკითხზე იხ. აგრეთვე ავტორის წერილებში, რომლებიც ამის შემდეგ 
გამოქვეყნდა ჟურნალში  “Вестник древней истории»  (1962, №1 და 1963, №2). შდრ. აგრ. გ. 



 უფრო მეტად დაივიწყა დასავლეთის ორიენტალისტიკამ XX საუკუნეში 
თაბალების ქართველობა და ქართულ იბერთა წინაპრად გამოცხადება. მას შემდეგ, 
რაც აღმოსავლეთ მცირე აზია გვიან ხეთურ ხანაში ხეთურ–იეროგლიფური 
წარწერებით აღმოჩნდა მოფენილი, საკმაოდ მოიკიდა ფეხი პირველად ე. ფორერის 
მიერ გამოთქმულმა მოსაზრებამ, რომ ხეთურ-იეროგლიფური ენა შეიძლება სწორედ 
თაბალების ენა იყო და თაბალები, მაშასადამე ინდოევროპელები უნდა 
ყოფილიყვნენ.  
 თაბალებისა და მუშქების “გაინდოევროპელებას” თავის დროზე ივ. 
ჯავახიშვილი გამოეხმაურა. მისი თქმით, დასავლეთ მეცნიერთა მიერ ამ 
თვალსაზრისის მიღებით “გაქრა ყველაფერი, რასაც ემყარებოდა უძველესი ეპოქის 
საქართველოს ისტორიის აგება”377. ივ. ჯავახიშვილი შეეცადა პასუხი გაეცა ამ 
კითხვისათვის და ქართველთა ეთნოგენეზის საკითხი მჭიდროდ დაუკავშირა სხვა 
კავკასიელი ხალხების ეთნოგენეზს. ივ. ჯავახიშვილმა დიდი ენერგია შეალია 
ქართველური და სხვა კავკასიური (დაღესტნურ–ჩაჩნური, აფხაზურ–ადიღეური) 
ენების ნათესაობის ენათმეცნიერულ დასაბუთებას378.მეორე მხრივ, კავკასიონს 
გადაღმა მდებარე ვრცელი მხარეების უძველესი ტოპო– და ეთნონიმიკის, 
ონომასტიკონის ანალიზის საფუძველზე წამოაყენა მტკიცება, რომ ძვ. წ. I 
ათასწლეულში აქ მცხოვრებ სკვით–სარმატებში ძირითადად ქართველთა მონათესავე 
ჩრდილოკავკასიური მოსახლეობა იგულისხმება. ამასთან დაკავშირებით მან უკვე 
სხვა კითხვა დასვა – არის თუ არა ჩრდ. კავკასია ამ ტომების პირვანდელი სამშობლო? 
ივ. ჯავახიშვილი ამ საკითხზე პასუხის გასაცემად იშველიებდა იმ გარემოებას, რომ 
“ჩრდილოკავკასიური” (აფხაზურ–ადიღღეური და ჩაჩნურ–დაღესტნური) სახელები 
თავს იჩენს  ამიერკავკასიაშიც, და ასკვნიდა, რომ უძველეს ხანაში ამ ტომებს სწორედ 
სამხრეთ კავკასიაში უნდა ეცხოვრათ, კერძოდ, ადიღეველ ტომებს დაკავებული უნდა 
ჰქონოდათ დასავლეთ ამიეკავკასია, ისტორიული საქართველოს დასავლეთი 
ნაწილი, ხოლო მის აღმოსავლეთით უნდა ეცხოვრათ ჩაჩნურ–დაღესტნურ ტომებს379. 
ამრიგად, იქმნებოდა შთაბეჭდილება, რომ ამ მონათესავე ტომების მოძრაობა 
მიიმართებოდა სამხრეთიდან ჩრიდილოეთისაკენ. ამრიგად, ქართველებიც 
სამხრეთიდან უნდა იყვნენ მოსულნი. ამის შემდეგ ივ. ჯავახიშვილი ყურადღებას 
აქცევდა იმ გარემოებას, რომ უძველესი ხანის მცირე აზიაში და ურარტუში გვხვდება 
სახელწოდებები იმგვარი სუფიქსებით (-ანდა, -ს/ს/ოს, -ახი, -ეხი, -უხი, -ხა, -აინი, -
უნი, და ა. შ.), რომელნიც ისევე როგორც კავკასიის სხვა მხარეების ტოპონიმიკაში, 
მრავლად იჩენენ თავს საქართველოს ტოპონიმიკაშიც. ამიტომაც, ასკვნიდა ივ. 
ჯავახიშვილი, უნდა ვაღიაროთ, რომ მონათესავე ქართველური და სკვითურ–
სარმატული (აფხაზურ-ადიღეური და ჩაჩნურ–დაღესტნური, -გ. მ. ) ტომები თავის 

                                                                                                                                                             
მელიქიშვილი აღმოსავლეთ მცირე აზიის უძველესი ეთნონიმიკის  შესწავლისათვის, “საქართველოს 
სსრ მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების მოამბე”, 1961, №3.  
377 И. А. Джавахишвили, Основные историко–этнологические проблемы истории Грузии, Кавказа и 
Ближнего Востока древнейшей эпохи, ВДИ, 1939, № 4 (იხ. წიგნში: ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის 
ისტორიის შესავალი. წიგნი პირველი. საქარველოს, კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის 
ისტორიულ–ეთნოლოგიური პრობლემები, თბ., 1950, გვ. 227).   
378 ივ. ჯავახიშვილი, ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა, თბ., 
1937.  
379 ივ. ჯავახიშვილი, საქართველოს კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიულ-
ეთნოლოგიური პრობლემები, თბ., 1950, გვ. 247 – 248. 



გვიანდელ ადგილსამყოფელში შეიძლება მოხვედრილიყვნენ მხოლოდ სამხრეთიდან 
და თუბალ–თ-ბალები და მოსოხმუშქები არ შეიძლება ინდოევროპელები იყვნენ380.  
 ივ. ჯავახიშვილის კონცეფციაში ყველაზე ძვირფასი არის ცალკეული 
ტოპონიმიკური ფაქტების ანალიზი, რომლებიც მიუთითებენ სამხრეთ კავკასიის 
ტერიტორიაზე ზოგიერთ აფხაზურ–ადიღეურ ან ჩაჩნურ–დაღესტნურ 
სახელწოდებათა არსებობაზე, ისევე როგორც ამგვარივე სახელების მეტად ფართო 
ტერიტორიაზე განფანტვაზე კავკასიონის იქითა მხარეში. მაგრამ ზოგიერთი 
სახელწოდების ახსნა არ არის დამაჯერებელი და საერთოდ არსებული ფაქტები, 
განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიაში შედარებით გვიან ფიქსირებული მასალები, არ 
იძლევა საშუალებას, რომ უძველეს ხანებში ჯერ მთელი ამიერკავკასია და მერე 
მთელი ჩრდილოეთ კავკასია და უფრო ჩრდილოეთით მდებარე მიწები აფხაზურ–
ადიღეური და ჩაჩნურ–დაღესტნური ტომებით დასახლებულად მივიჩნიოთ. მეტად 
არადამაჯერებელია ანალოგია საქართველოს და მცირე აზია-ურარტუს უძველეს 
სახელებს შორის დაბოლოებათა მიხედვით. ეს სუფიქსები ადვილი შესაძლებელია 
სულ სხვადასხვა წარმოშობისანი იყვნენ, ან, რადგანაც სამხრეთში მათი ენობრივი 
კუთვნილება თითქოს უფრო აშკარაა (ხური–ურარტულ ან ანატოლიურ–
ინდოევროპული ფენების კუთვნილება ჩანს) ივ. ჯავახიშვილის მიერ მოტანილი 
ქართული ანალოგიები უფრო არაქართულენოვანი ეთნოსის უძველესი ბედ–იღბლის 
შესახებ მსჯელობისათვის შეიძლება გამოდგეს (ესენი იყვნენ სამხრეთ კავკასიის 
უძველესი მცხოვრებნი?), ვიდრე ქართველთა ეთნოგენეზისათვის.  
 ივ. ჯავახიშვილი თავის ერთ–ერთ უკანასკნელ ნაშრომში შეეცადა 
დაეთარიღებინა კიდეც ქართველი და სხვა კავკასიელი ტომების კავკასიაში 
სამხრეთიდან მოსვლა. დაეყრდნო რა ლეგენდარულ ცნობებს  იბერების 
გადმოსახლების381 ან სკვითების მამამთავრის ცხოვრების დროის შესახებ382, ივ. 
ჯავახიშვილმა მატერიალური კულტურის მონაცემებიც მოიშველია და აღნიშნა, რომ 
სკვითურ–სარმატულ მატერიალურ კულტურაში მრავლად გვხვდება ოქროსა და 
ბრინჯაოს  ნივთები, ხოლო რკინა ცოტაა. მაგრამ მცირე აზიაში, საიდანაც სკვითები 
(ივ. ჯავახიშვილის მიხედვით) მოვიდნენ, უკვე XIV საუკუნიდან იცნობდნენ რკინას. 
როგორც ჩანს, აზიიდან სკვითებისა და სარმატების გადმოსახლების 
დასაწყისისათვის იგი ამ თარიღს აძლევს უპირატესობას383, ხოლო ამ მოძრაობის 
ერთ–ერთი უკანასკნელი ტალღა – სამხრეთიდან ამიერკავკასიისაკენ წამოსულ 
ქართველ ტომთა უკანასკნელი ტალღა - მისი თქმით, “VII ს. ქ. წ. დაძრულა”384. 
 აი, ასეთი სახე მიიღო საბოლოოდ ივ. ჯავახიშვილის კონცეფციამ ქართველი 
და სხვა კავკასიელი ტომების სამხრეთიდან გადმოსახლების შესახებ.  

40–50–იანი წლების ქართულ საისტორიო და საენათმეცნიერო 
ლიტერატურაზე დიდი გავლენა იქონია აკად. ს. ჯანაშიას კონცეფციამ ქართველი 
ხალხის წარმოშობის შესახებ385. ს. ჯანაშიამ ფაქტიურად მოხსნა თვალსაზრისი 

                                                 
380 ივ.  ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 250.  
381 იხ. ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრ. , გვ. 250 – 251. შდრ. გ. მელიქიშვილი,ძველი ქართული, სომხური 
და ბერძნული საისტორიო ტრადიცია და ქართლის (იბერიის)სამეფოს წარმოქმნის საკითხი, 
“საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების მოამბე”, 1962, №2.  
382 ივ. ჯავახიშვილი, დასახ, ნაშრ., გვ. 251.  
383იხ. იქვე.  
384 ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 58; მისივე, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1928, გვ. 1.  
385 იხ. გ. ჩიტაია,  აკად. ს. ჯანაშია და ქართველი ხალხის წარმოშობის პრობლემა, “მიმომხილველი”, I, 
1943; აგრეთვე: ივ. სურგულაძე,  სახელმწიფოს წარმოშობა საქართველოში, თბ., 1951 და სხვ.  



ქართველთა გადმოსახლების შესახებ. “საქართველოს ისტორიის” 
სახელმძღვანელოში, რომელიც პირველად 1943 წელს გამოქვეყნდა, ს. ჯანაშიას 
კონცეფცია ასეთი სახით არის წარმოდგენილი: ქართველები წარმოშობით წინა აზიის 
ძველ მკვიდრ მოსახლეობას ეკუთვნიან. უძველეს დროში, დაახლოებით ექვსი ათასი 
წლის წინათ, წინა აზიის უზარმაზარ მიწა–წყალზე და სამხრეთ ევროპაშიც 
(ბალკანეთის, აპენინისა და პირენეს ნახევარკუნძულებზე) ერთი მოდგმის ხალხები 
ცხოვრობდნენ. შემდეგ ამ მოდგმის ხალხთა ადგილსამყოფელი თანდათან 
იზღუდებოდა. ძვ. წ. II ათასწლეულის დამდეგისათვის წინა აზიის მკვიდრი 
ხალხებიდან ცნობილი იყვნენ ხეთები და სუბარები. ხეთა–სუბარები ქართველ 
ტომთა წინაპრები არიან. ხეთები მცირე აზიაში მოსახლეობდნენ, სუბარებს კი 
ეჭირათ ტერიტორია ჩრდილოეთ მესოპოტამიიდან მოყოლებული კავკასიონამდე386. 
ამ ხეთა–მითანის სამეფოების ხანაში კავკასიის მიწა–წყალი ხეთურ–სუბარული 
მოდგმის მოსახლეობას ეკავა387. საქართველოს ტერიტორიაზე, კერძოდ, ძვ. წ. I 
ათასწლეულის დასაწყისი საუკუნეებისათვის ჩამოყალიბდა კულტურის ორი წრე – 
დასავლური და აღმოსავლური, რომლებიც ქართველი ტომების ორ გაერთიანებას 
შეესაბამებოდა – დასავლურქართულსა და აღმოსავლურქართულს388. ამავე ხანებში, 
სამხრეთში, წინა აზიაში, ასურეთი გაბატონდა, ხოლო ხეთურ-სუბარული 
მოსახლეობა მრავალ წვრილ სამთავროდ დაიქსასქსა. ხეთურ-სუბარული ტომებიდან 
უფრო ძლიერნი ყოფილან მუსკები, მერმინდელი მესხები, IX საუკუნეში კი ყველაზე 
უფრო ენერგიულ ბრძოლებს ასურელებს თუბალები უმართავენ389. ძვ. წ. IX-VIIსს. 
ხეთურ–სუბარულმა ტომებმა ახალი ძლიერი სახელმწიფო შექმნეს – ურარტუ. აქვე, 
მეზობლად არსებობდა ხეთურ–სუბარული სამეფო მანა390. მალე სამხრეთის ეს 
ხეთურ–სუბარული სახელმწიფოები განადგურდნენ, მაგრამ უკვე ძვ. წ. VI 
საუკუნისათვის სუბარეთის ჩრდილოეთი რაიონების, კერძოდ, დღევანდელი 
საქართველოს მოსახლეობა იმდენად იყო დაწინაურებული, რომ სახელმწიფო 
ორგანიზაციისათვის საჭირო ნიადაგი არსებობდა. ამიტომაა, რომ, როცა ურარტუს 
სამეფო დაემხო და მისი ცენტრი ვანის ტბის პირას მოისპო, სახელმწიფოებრივმა 
ცენტრმა უფრო ჩრდილოეთისაკენ გადმოინაცვლა. აქ ჩამოყალიბდა ქართული 
სახელმწიფოები: კოლხეთი და იბერია391. 
 როგორც ვხედავთ, ს. ჯანაშიას კონცეფციაში აღარაა ლაპარაკი რაიმე 
გადასახლებათა შესახებ და ფაქტიურად ძველიდანვე საქართველოს ტერიტორიაზე 
მცხოვრები ქართველი ტომების ადგილობრივი განვითარებაა ნაგულისხმევი. 
მართალია, იგი ლაპარაკობს ხეთურ–სუბარული ცენტრების ჩრდილოეთისაკენ 
თანდათანობით გადმონაცვლებაზე, მაგრამ ამაში მონათესავე ტომების გავრცელების 
არეში ერთთა განადგურებისა და მეორეთა დაწინაურების გარდა ხელშესახები 
არაფერი იგულისხმება, თუ, რა თქმა უნდა, არ ჩავთვლით მოსაზრებას არიან-
ქართლიდან (ე.ი. ჰარი–ქვეყნიდან) საქართველოში ხალხის გადმოსახლების შესახებ 
სადღაც ჩრდილო მესოპოტამიიდან, რადგანაც, ს. ჯანაშიას თქმით, “სუბარების 

                                                 
386 საქართველოს ისტორია, აკად. ს. ჯანაშიას  რედაქციით, თბ., 1943, გვ. 14.  
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ქვეყნის სამხრეთ რაიონებს ჰარის ეძახდნენ”, ხოლო “სუბარებს...ეჭირათ ტერიტორია 
ჩრდილოეთ მესოპოტამიიდან მოყოლებული კავკასიონამდე”392. 
 ს. ჯანაშიას კონცეფციამ ძლიერი გავლენა იქონია ქართველ ისტორიკოსებზე, 
არქეოლოგებზე, ეთნოგრაფებზე, ენათმეცნიერებზე. სამეცნიერო ლიტერატურაში 
დამკვიდრება იწყო მის მიერ შემოტანილმა ტერმინებმა: “ხეთურ–იბერული 
ხალხების ჯგუფი” (პირენეს იბერები, ეტრუსკები აპენინის ნახევარკუნძულზე) 
ბალკანეთის პელაზგები, შუმერები, ხეთები და სუბარები (ხურიტები), ურარტუ, 
მუშქები  და თაბალი, ქართველები და სხვა კავკასიელი ხალხები და ა. შ.  
 ქართველთა წარმომავლობაზე თავისი კონცეფციის ამოსავლად ს. ჯანაშიამ 
გაიხადა XIXს. დასავლურ სამეცნიერო ლიტერატურაში პოპულარული იდეა 
ქართველთა მონათესაობის შესახებ ძველი აღმოსავლეთის მთელ რიგ ხალხებთან.  
 ეს საკითხი წამოიჭრა, ერთი მხრივ, ქართული და სხვა კავკასიური ენების 
შესწავლის, ხოლო, მეორე მხრივ, აქამდე უცნობი წინააზიური ენებისა და ხალხების 
აღმოჩენის ნიადაგზე. ევროპელი მეცნიერები უკვე XIX საუკუნის პირველ ნახევარში 
დაინტერესდნენ კავკასიური, კერძოდ, ქართველური, ენებით. ცნობილი 
ენათმეცნიერი ფრ. ბოპი 1847 წელს გამოვიდა მტკიცებით, რომ ქართული ენა 
ინდოევროპულ ენათა ოჯახს ეკუთვნის393. ასეთივე დებულება წამოაყენა ჯერ კიდევ 
1834 წელს დიდმა ფრანგმა ქართველოლოგმა მარი ბროსემ. სამაგიეროდ, მ. 
მიულერმა 1855წ. წარმოადგინა მტკიცება, რომ კავკასიური ენები თურანული (ე. ი. 
თურქულ–თათრული) ენების შორეული მონათესავენი არიან, ხოლო უკვე 1888 
წლიდან ნ. მარი ცდილობდა ქართველური ენების სემიტურ ენებთან ახლო 
მონათესაობა დაესაბუთებინა. შემდგომმა კვლევა–ძიებამ უცილობლად გვიჩვენა 
ყველა ამ მტკიცების უსაფუძვლობა. უფრო სიცოცხლისუნარიანი აღმოჩნდა ჯერ 
კიდევ 1864 წ. გამოთქმული დებულება (ფრ. მიულერი), რომ კავკასიური (“იბერიულ–
კავკასიური”) ენები არ ენეთესავება არც ინდოევროპულსა და არც ურალურ–ალთაურ 
(თურქულ–თათრულ) ენათა ოჯახებს, ისინი, ბასკურთან ერთად, ნარჩენია ოდესღაც 
მრავალრიცხოვან ენათა ოჯახისა, რომელიც გავრცელებული იყო კავკასიის მიწა-
წყალზე და მის სამხრეთით ჯერ კიდევ მანამ, სანამ აქ ინდოევროპული, სემიტური 
თუ ურალურ-ალთაური ენები394 გავრცელდებოდნენ. ქართველი მეცნიერებიდან 
ინდოევროპულთან ან თურანულთან ნათესაობის წინააღმდეგ ერთ-ერთმა პირველმა 
გაილაშქრა პროფ. ალ. ცაგარელმა, რომელმაც ქართული ასევე ცალკე, ამათგან 
განსხვავებული, ენობრივი ჯგუფის ნაშთად მიიჩნია395. 
 XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ევროპული აღმოსავლეთმცოდნეობა დიდი 
პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა. ძველი აღმოსავლეთისა და ხმელთაშუაზღვისპირეთის 
ვრცელ ტერიტორიაზე მკვლევართა წინაშე წამოიმართა უძველესი ხალხების მთელი 
წყება, რომელნიც ერთ დროს უდიდეს როლს ასრულებდნენ. ესენი იყვნენ შუმერები, 
ხეთები, ელამელები, ურარტელები, მითანელები; მკვლევართა ხელში აღმოჩნდა 
წერილობითი ძეგლები შუმერულ, ელამურ, ურარტულ და მითანურ ენებზე. არც 
ერთი ამ ენათაგანის დაკავშირება ამ დროის კარგად ცნობილ ენათა ოჯახებთან 
(ინდოევროპული, სემიტური, ურალურ–ალთაური) არ ხერხდებოდა. ამავე დროს, 
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393Fr. Boop, Die Kaukasischen Glieder des Indoeuropischen  Sprachstamins Berlin, 1847. 
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395  Ал. Цагарели, О предполагаемом средстве грузинского языка с индоевропейскими и туранскими 
языками (читано на заседании С. Петербургского филологического общества 27–го апреля 1872года) 



კავკასიაში გამოვლინდა თავისებურ ენათა ჯგუფი, რომელსაც საერთო ნიშანი 
ჰქონდა ძველ ენებთან იმით, რომ ისიც არ ენეთესავებოდა არც სემიტურს და არც 
ურალურ–ალთაურს. გაჩნდა ცთუნება მტკიცებისა, რომ ძველი აღმოსავლეთის ეს 
უცნობი წარმომავლობის ენები ქართულისა და სხვა კავკასიური ენების 
მონათესავენი უნდა ყოფილიყვნენ, მით უმეტეს, რომ ცალკეულმა მკვლევარებმა 
თითქოს იწყეს კიდეც მათ შორის მსგავსებათა მიგნება... ამ ჰიპოთეტურ ჯგუფს 
მიაკუთვნეს აგრეთვე ხეთები – მცირე აზიის უძველესი მოსახლეობა, რომელთა ენისა 
თუ ენების შესახებ ამ დროს თითქმის არაფერი იცოდნენ. კვლევა–ძიების ამ 
მიმართულებით წარმართვის შედეგად, დიდი პოპულარობა მოიპოვა აგრეთვე 
თვალსაზრისმა, რომ საბერძნეთში, იტალიასა და ხმელთაშუაზვიპირეთის ზოგ სხვა 
რაიონში ინდოევროპელები საკმაოდ გვიან მოვიდნენ, ხოლო ამ ადგილების 
უძველესი მცხოვრებნი – პელაზგები, ეტრუსკები, იბერები და სხვ. აგრეთვე ენებისა 
და ხალხების იმ დიდ ჯგუფს უნდა ეკუთვნოდნენ, რომელსაც ქმნიდა კავკასიური და 
ძველი აღმოსავლეთის ზემოდასახელებული ენების და ხალხების ჯგუფი. 
მკვლევარებმა დაიწყეს ფიქრი იმაზე, თუ რა სახელწოდებით აღენიშნათ კავკასიის,  
მახლობელი აღმოსავლეთისა და ხმელთაშუაზღვისპირეთის ეს უძველესი 
მოსახლეობა. ძველი აღმოსავლეთის ისტორიასა და ეთნოლოგიაში 
ფუნდამენტალური ნაშრომების ავტორმა ფ. ჰომელმა ამ ჯგუფს “ხალხთა 
ალაროდიული ოჯახი” უწოდა. ამ ოჯახში, მისი თქმით, შედიოდნენ: ა) ელამელები 
და კასიტები: ბ)ურარტელები, რომელთა შთამომავლებს წარმოადგენენ: ქართები, 
მეგრელები, ლაზები და სვანები; გ) მცირე აზიის უძველესი მცხოვრებნი; დ) 
პელაზგები და ეტრუსკები; ე) ესპანეთის იბერები, რომელთა ნაშთია თანამედროვე 
ბასკები; ვ) აფრიკის ლიბიელები – ალბათ ესპანელი იბერების ერთი განშტოება396. 
სხვა ევროპელმა გამოჩენილმა ისტორიკოსებმა (მაგალითად ლენორმანმა მასპერომ 
და სხვ.), როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უშუალოდ ქართველ ტომთა წინაპრებად 
მიიჩნიეს ასურელი წყაროებით მცირე აზიაში ძვ. წ. XII–VIIსს. დამოწმებული 
თაბალები და მუშქები (მერმინდელი იბერებისა და მესხების წინაპრები)397. 
კოლხებსაც მოეძებნათ აქვე წინაპარი ქაშქების სახით და ა. შ.  
 ეს თვალსაზრისი თავის დროზე ევროპის ყველაზე მოწინავე მეცნიერებას და 
მეცნიერებს ეკუთვნოდა და ამ დროისათვის ყველაზე ბუნებრივ ჰიპოთეზად 
გამოიყურებოდა. 

ბუნებრივია, რომ ამ თვალსაზრისმა მეტად ძლიერი გავლენა იქონია 
ახალგაზრდა ქართულ მეცნიერებასა და მის წარმომადგენლებზე. XIX საუკუნის 
მეორე ნახევარი სწორედ ის დროა, როდესაც უაღრესად გაძლიერდა ქართველი 
საზოგადოების მოწინავე წრეების ინტერესი თავისი ხალხის ისტორიული 
წარსულისადმი, მშობლიური ენის, ლიტერატურისა და საერთოდ კულტურისადმი. 
ამაშიც თავი იჩინა ქართველი ხალხის კონსოლიდაციის პროცესმა, რომელმაც 
ქართველი ბურჟუაზიული ერის ჩამოყალიბებამდე მიგვიყვანა. ქართველთა 
ეროვნული კონსოლიდაცია საკმაოდ რთულ პირობებში მიმდინარეობდა. ცარიზმი, 
რომელიც რუსეთის იმპერიის ყველა ხალხის გარუსებას, მათი ეროვნული 
თავისებურების ლიკვიდაციას ისახავდა მიზნად, ბუნებრივია, სიმპათიით ვერ 
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ეთნოლოგიური პრობლემები, თბ., 1950, გვ. 227.  



შეხვდებოდა ეროვნული თვითშეგნების გაცხოველების პროცესს. მეორე მხრივ, 
ქართველთა ეროვნული კონსოლიდაციის პროცესისადმი ანტაგონისტურად 
განწყობილი აღმოჩნდა აგრეთვე ძლიერი სომხური ბურჟუაზია, რომელიც 
გაბატონებულ მდგომარეობას აღწევს ამ ხანის საქართველოში და კავკასიის ზოგ სხვა 
რაიონში. გვიანი შუა საუკუნეების შავბნელ პირობებში ქართველ ხალხში 
გამოცოცხლებული პარტიკულარისტული  ტენდენციების ლიკვიდაციის ამ 
პერიოდში ცარიზმი ამ პარტიკულარიზმის დამცველად და მფარველად გვევლინება, 
“ზრუნავს” მაგალითად, მეგრელთა განათლების მოწყობაზე მეგრულსავე ენაზე (რა 
თქმა უნდა, მხოლოდ საწყის კლასებში) და “იცავს” მათ “უცხო, ქართული” ენისაგან. 
მეორე მხრივ, იბეჭდება წერილები, სადაც შებღალულია ქართველთა ეროვნული 
თავმოყვარეობა, ამტკიცებენ, რომ ამ ხალხს თავისი მაინცდამაინც არც ისტორია და 
არც კულტურა არ გააჩნია და კულტურასა და მწერლობას იგი სხვათა გავლენით 
გვიან ეზიარა. ბუნებრივია, რომ ქართველი ხალხის ეროვნულ–
განმათავისუფლებელი მოძრაობის მესვეურთათვის იმ დროის მოწინავე ევროპულ 
მეცნიერებაში ფართოდ გავრცელებული თეორია ქართველთა წარმოშობის შესახებ 
(იხ. ზემოთ) მძლავრი იარაღი ხდებოდა ეროვნული თვითშეგნების განმტკიცების, 
მისი თავისთავადობისა და ასიმილატორთა შემოტევისაგან დაცვაში. ამ მხრივ დიდი 
როლი შეასრულა ილია ჭავჭავაძის გამოსვლამ გასული საუკუნის 80–90–იან 
წლებში398პოლემიკური წერილების სერიით, სადაც, სწორედ იმ დროის გამოჩენილი 
ევროპელი მკვლევარების ნააზრევის საფუძველზე იწყო მგზნებარე პუბლიცისტური 
მტკიცება იმისა, რომ თვით ლურსმულით ნაწერი ქვანიც კი ღაღადებენ იმათ 
წინააღმდეგ, ვისაც სურს ქართველი ხალხის მდიდარი ისტორიული წარსული 
უარყოს და შებღალოს. ამ საქმეში ილია ჭავჭავაძის თანამებრძოლად გვევლინება XIX 
ს. გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი დიმიტრი ბაქრაძე399. საქართველოსა და 
ქართველი ხალხის წარსულის თაობაზე გაშლილმა კამათმა დიდი გავლენა მოახდინა 
ქართველ ინტელიგენციაზე. აზრმა ქართველთა განთქმული ძველაღმოსავლელი 
წინაპრების შესახებ ღრმად გაიდგა ფესვი განათლებულ ქართველ საზოგადოებაში. 
დიდი ჩეხი მეცნიერი, ხეთური წარწერების პირველი ამომკითხველი ბედრიხ 
ჰროძნი, როდესაც 1936 წელს ეწვია თბილისის უნივერსიტეტს, აღნიშნავდა, რომ მას 
თბილისში პირდაპირ პატრიოტული ინტერესი დახვდა მისი კვლევის საკითხის – 
ხეთების პრობლემის – მიმართ400. მან, ჩანს, არ იცოდა, რა ღრმა საფუძველი ჰქონდა ამ 
ინტერესს და ოდნავ გაკვირვებული იყო ამით. ახალი ბიძგი ამ წარმოდგენებს მიეცა, 
“საქართველოს ისტორიის” სახელმძღვანელოს გამოსვლით 1943 წელს, სადაც, 
როგორც ზემოთ დავინახეთ, ს. ჯანაშიას თვალსაზრისის განხილვასთან 
დაკავშირებით, გატარებული იყო იგივე ტრადიციული თვალსაზრისი ქართული და 
ძველაღმოსავლური სამყაროს ნათესაობის შესახებ და იმ ჰიპოთეტური ერთობის 
აღსანიშნავად, რომელიც მოიცავდა ყველა დასახელებულ თანამედროვე, ცოცხალ თუ 
მკვდარ ენებს, შემოტანილი იყო “ხეთურ–იბერულ ენათა (ხალხთა) ოჯახის” ცნება401. 

                                                 
398 იხ. ილია ჭავჭავაძე,თხზულებანი, ტომი II, 1941.  
399 იხ. მ. დუმბაძე, ისტორიკოსი დიმიტრი ბაქრაძე, ბათუმი 1950, გვ. 59 შმდ;შდრ. აგრეთვე  А. С. 
Хаханов, დასახ. ნაშრ., დასახ. ნაშრ., ЭКОИРГО, XXII, ნარკ. 6, გვ. 39 შმდ. 
400 Проф. Фридрих Грозный, В пяти Советских республиках, ВДИ, 1937, № 1, გვ. 16 და სხვ.   
401 საქართველოს ისტორია, ს. ჯანაშიას, რედაქციით, თბ., 1943, გვ. 14 შმდ. История Грузии, под 
редакцией С. Джанашиа, Тб.,  გვ. 16 შმდ. ქართველური ენების სხვა კავკასიურ და ზოგ ძველ 
აღმოსავლურ ენებთან ნათესაობის ჰიპოთეზის შესახებ იხ. ქვემოთ.  



ამგვარად, ქართველი და სხვა კავკასიელი ხალხების წარმოშობის საკითხი 
ძირითადად უძველესი წერილობითი წყაროების ჩვენებათა და ენობრივი 
მონაცემების საფუძველზე წყდებოდა, მაგრამ XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან, 
როდესაც კავკასიაში პირველი არქეოლოგიური გათხრები დაიწყო, დაისახა ახალი 
პერსპექტივა: კავკასიელ ხალხთა წარმოშობის  შესახებ მსჯელობა გაშლილიყო 
განსხვავებული, არქეოლოგიური მასალის საფუძველზე.  

ბრინჯაოსა და ადრეული რკინის კულტურის გამოჩენას კავკასიაში ბევრი 
მკვლევარი სხვა მხარეებიდან ხალხთა გადმოსახლებით ხსნიდა402. რ. ვირხოვის 
მიხედვით, კავკასიაში ბრინჯაოდან რკინაზე გარდამავალი კულტურა უეცრად 
წარმოიშვა ძვ. წ.  XI-Xსს. მის წყაროდ რ. ვირხოვს შუა აზია მიაჩნდა.  

ი. შანტრი იცავდა მოსაზრებას, რომ ადრეული რკინის ხანის კულტურა 
კავკასიაში სამხრეთ მესოპოტამიიდან მოსულმა გრძელთავიანმა მონღოლურ-
სემიტურმა თუ სემიტურ–კუშიტური მოდგმის ხალხმა მოიტანა.  

ჟ. დე-მორგანის მიხედვით, ბრინჯაოს მეტალურგია ჩინეთიდან თურქმენეთზე 
და ირანზე გავლით შემოვიდა კავკასიაში. ამიერკავკასიის რკინის კულტურა, მისი 
აზრით, თურანული წარმოშობისაა და შემდეგ არიულ და სემიტურ გავლენას 
განიცდის.  

მატერიალური კულტურის მონაცემებით არაერთი მკვლევარი ცდილობდა 
ქართველების ინდოევროპულ სამყაროსთან დაკავშირებას. ი. კარსტის მიხედვით403, 
ქართველები წარმოშობით არიელები არიან – ესაა ის არიული ზედაფენა, რომელიც 
გაბატონდა კავკასიის იბერებზე. მეტალურგიის აღმომჩენებიც აღმ. არიელები 
(ინდოევროპელები) იყვნენ. მეტალურგიით განთქმული თუბალებიცა და 
ქართველებიც არიული წარმოშობისანი არიან. არის მოსაზრება, რომ ქართველები 
კავკასიაში ძვ. წ. მეხუთე–მეოთხე ათასწლეულში მოვიდნენ შუა აზიიდან, სადაც 
ისინი არიელთა მეზობლად ცხოვრობდნენ. ქართველები და არიელები 
(ინდოევროპელები) მონათესავე ხალხებია და ამ თავისი პირვანდელი სამშობლოდან 
მოაქვთ ლითონის საჭურველი, რომლითაც ისინი კავკასიაში და წინა აზიაში404 
ბატონდებიან და ა. შ.  

ღრმა კვალი დაამჩნია საქართველოს უძველესი მატერიალური კულტურის 
შესწავლას XXს. 30–40-იან წლებში ბ. კუფტინმა. მის სახელს უკავშირდება ლითონის 
წარმოების ადრეული ეტაპების მკაფიო გამოყოფა საქართველოს უძველესი 
მატერიალური კულტურის ისტორიაში (ენეოლითი, ადრებრინჯაო, შუა ბრინჯაო). 
ბუნებრივია, რომ ამასთან დაკავშირებით მთელი სიმწვავით უნდა დასმულიყო 
მატერიალური კულტურის განვითარების ადგილობრივობისა თუ მისი ცალკეული 
ეტაპების უცხო ქვეყნებიდან გადმონერგვის  საკითხი, რაც, საბოლოო ჯამში, 
ორგანულად უკავშირდება მოსახლეობის ეთნიკურ შემადგენლობაში მომხდარი 
ცვლილებების საკითხს. ბ. კუფტინისათვის განსაკუთრებით დამახასიათებელია 
საქართველოს არქეოლოგიური მასალის მეტად ფართო – წინა აზიის,  
ხმელთაშუაზღვისპირეთისა თუ ევროპის არქეოლოგიური მასალის ფონზე განხილვა. 
მიუხედავად ამისა, იგი ვერ შეიპყრო ცთუნებამ, რომ საქართველო–კავკასიის ესა თუ 
ის არქეოლოგიური კულტურა და მისი მატარებელი ეთნოსი რომელიმე უცხო 
                                                 
402 იხ. რ, აბრამიშვილი,  რკინის ათვისების საკითხისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს 
ტერიტორიაზე, “ საქართველოს სახ. მუზეუმის მოამბე”, XXII-B, 1961, გვ. 295 შმდ.  
403 J. Karst, Urgeschichte Mittelmeervölker, Heidelberg, 1931; შდრ. გ. ჩიტაია, აკად. ს. ჯანაშია და ქართველი 
ხალხის წარმოშობის პრობლემა, “მიმოხილველი”, I,1949, გვ. 2 შმდ. 
404 ZfE, 1937, ნაკვ. 4-6;1938, ნაკვ. I; იხ. გ. ჩიტაია, დასახ. ნაშრ., გვ. 3-4.  



მხარედან გამოეყვანა. პირიქით, ბ. კუფტინი მოგვევლინა როგორც ენერგიული 
მებრძოლი “ქართული კულტურის” უძველესი ადგილობრივი განვითარების იდეისა. 
იგი წერს სპეციალურ გამოკვლევას – “К вопросу о древнейших корнях грузинской 
культуры  на Кавказе по данным археологии”405,  და ამტკიცებს, რომ საქართველოს 
ტერიტორიაზე არქეოლოგიური მასალის საფუძველზე შეინიშნება უძველესი 
დროიდან კულტურული განვითარების ადგილობრივი უწყვეტი ჯაჭვი406. თავის 
ნაშრომებში იგი პირდაპირ ილაშქრებდა ქართველი ტომების კავკასიაში 
გადმოსახლების მანამდე გავრცელებული თეორიის წინააღმდეგ407 და გადაჭრით 
აღნიშნავდა, რომ მის მიერ გამოვლენილი უძველესი კულტურა “ეკუთვნოდა 
სამხრეთ კავკასიის უძველეს მოსახლეობას, რომელიც სწორედ ამ ტერიტორიაზე 
ჩამოყალიბდა ეთნიკურად და აქ ქმნიდა თავის ისტორიას. აღარავითარი საფუძველი 
აღარ მოგვეპოვება იმისათვის, რომ ამ კულტურის ცენტრები სადღაც შორეულ 
მესოპოტამიასა და მცირე აზიაში ვეძიოთ. სწორედ სამხრეთი კავკასია წარმოადგენდა 
ქართველი ხალხის სამშობლოსაც და უძველეს სამშობლოსაც”408. 

ბ. კუფტინი ცდილობდა ეჩვენებინა კულტურის ამა თუ იმ ელემენტის 
ადგილობრივი პროტოტიპი და გულმოდგინედ უძებნიდა ადგილობრივ მასალას 
უცხოურ პარალელებს. მისი ეს მეცადინეობა როგორც ერთ, ისე მეორე შემთხვევაში, 
რა თქმა უნდა, ყოველთვის არ იყო დამაჯერებელი და არც მაინცდამაინც საკმარისი 
უწყვეტი ადგილობრივი განვითარების დებულების კატეგორიული მტკიცებისათვის, 
რომელსაც იგი ასე ენერგიულად იცავდა. ამ ზოგადი იდეის ესოდენ 
თავგამოდებული დაცვისას მას ძალას ზოგი სხვა გარემოება აძლევდა. ბ. კუფტინი იმ 
დროს მოღვაწეობდა, როდესაც საბჭოთა არქეოლოგები ნ. მარის მოძღვრების ძლიერი 
გავლენის ქვეშ იმყოფებოდნენ. ბ. კუფტინიც ნ. მარის ერთ-ერთი 
თაყვანისმცემელთაგანი იყო. ნ. მარის გავლენით საბჭოთა არქეოლოგიამ წყევლა–
კრულვას მისცა ”მიგრაციების ბურჟუაზიული თეორია” და მას ადგილობრივი 
განვითარების იდეა დაუპირისპირა. უეჭველია, ესეც ერთი საფუძველია იმისა, რომ ბ. 
კუფტინი ასე კატეგორიულად და უყოყმანოდ იცავდა საქართველოს და, საერთოდ, 
კავკასიის მიწა–წყალზე მიმდინარე ადგილობრივი უწყვეტი კულტურული 
განვითარების იდეას. 

 
* * * 

 
 უკანასკნელი ათეული წლების მანძილზე ჩვენი ცოდნა საქართველოს, 
კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის მოსახლეობის უძველესი ისტორიის 
შესახებ მნიშვნელოვნად გამდიდრდა და გაღრმავდა. ბევრი რამ ახალი მოგვცა 
ფართო მასშტაბით წარმოებულმა არქეოლოგიურმა გათხრებმა. დიდად დაწინაურდა 
აგრეთვე ამ მხარეების ძველისძველი მოსახლეობის ენებისა და ისტორიის კვლევა-
ძიება. ამჟამად შესაძლებელია უფრო კონკრეტულად, მასალების უფრო ფართო წრის 
(საისტორიო წყაროები, ენობრივი მონაცემები, მატერიალური კულტურის ფაქტები) 

                                                 
405 “საქართველოს სახ. მუზეუმის მოამბე,” XII-B, თბ., 1944.  
406 Б. А. Куфтин, Археологическая маршрутная экспедиция 1945 г. в Юго-Осетию и Имеретию, Тб., 1949, 
გვ. 4-5.  
407 იხ. იქვე, გვ. 1-5;შდრ. ბ. კუფტინი, ქართული კულტურის უძველესი კერა თრიალეთში, თბ., 1949, გვ. 
10.  
408 ბ. კუფტინი, დასახ. ნაშრ. , გვ. 37.  



მოშველიებით ვიმსჯელოთ ქართველთა წარმომავლობისა და ქართველი ხალხის 
ეთნიკური განვითარების ძირითადი ეტაპების შესახებ. 
 ამა თუ იმ ხალხის წარმომავლობის დასადგენად უპირველესი მნიშვნელობა 
აქვს მისი ენის ბუნების, მონათესაობის დადგენას. ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ 
გავრცელებული თვალსაზრისი ქართულსა და მის მონათესავე სხვა ქართველურ 
ენებს (მეგრულ–ჭანურს (მას ზანურსაც ეძახიან) და სვანურს) განიხილავს ენათა 
უფრო დიდი ოჯახის – იბერიულ–კავკასიურ ენათა ოჯახის ერთ–ერთ წევრად. მასში 
ქართველურ ენებს გარდა ათავსებენ ჩრდილო-დასავლურკავკასიურ (აფხაზურ–
ადიღეურ) და ჩრდილო–აღმოსავლურკავკასიურ (ჩაჩნურ–დაღესტნურ) ენებს. 
ამასთანავე, ფიქრობენ, რომ ამ ენებს, შესაძლებელია, ენათესავება ბასკური და, 
აგრეთვე ძველი აღმოსავლეთის ზოგიერთი მკვდარი ენა (შუმერული, ხურიტული, 
პროტოხეთური, ელამური). მართლაც, ეს ენები ავლენენ ზოგ საერთო ნიშანს 
გრამატიკულ წყობაში და სხვ. 409 ამიტომაც თავისთავად მოსაზრებას კავკასიური 
ენების ნათესაობის შესახებ, ისევე როგორც მათ მონათესაობას წინა აზიის მკვდარ 
ენებთან, როგორც მეცნიერულ ჰიპოთეზას, არსებობის უფლება აქვს410 და მომავალმა 
კვლევა–ძიებამ ამ მხრივ, შეიძლება, დიდი პერსპექტივები გადაგვიშალოს. მაგრამ ამ 
სავარაუდებელი ნათესაობის ჩვენება დღესდღეობით მეტად საძნელო ამოცანად არის 
ქცეული. ისტორიულ-შედარებითი მეთოდის საფუძველზე ამ ნათესაობის ჩვენება 
ჯერჯერობით არ ხერხდება. აღნიშნული ენები ერთმანეთთან მნიშვნელოვან 
დამთხვევებს ძარითადად ტიპოლოგიური თვალსაზრისით ავლენენ411. თავისთავად 
ასეთი ტიპოლოგიური სიახლოვე შეიძლება გენეტური ნათესაობის შედეგიც იყოს და 
არც იყოს. მაგრამ, რადგანაც საქმე ეხება მეზობელი ხალხების ენებს, რომელთაც 
ხანგრძლივი ისტორია უნდა გაევლოთ, ძალზე ადრე აქვთ მოპოვებული ენობრივი 
ინდივიდუალობა და სხვ., გამორიცხული არ არის, რომ ეს ტიპოლოგიური ერთობა 
ოდესმე, ძალზე ადრე, არსებული გენეტური ერთობის ნაშთი იყოს. უკვე გამოჩენილი 
ფრანგი ენათმეცნიერი ა. მეიე თვლიდა, რომ ის ჰიროთეტური ენობრივი ერთობა, 
საიდანაც თანამედროვე კავკასიური ენები, ბასკური და აგრეთვე წინა აზიის ზოგი 
მკვდარი ენა იღებენ სათავეს, თუკი ის ნამდვილად არსებობდა, ენობრივ ერთობას 
ალბათ ძალზე ადრეულ ხანაში, ძვ. წ. V-IVათასწლეულში და, შეიძლება კიდევ უფრო 
ადრე ქმნიდა. ამიტომ მას საერთოდ ეჭვი შეჰქონდა ჩვენი დღევანდელი მეთოდებითა 
და ცოდნით ამ ენობრივი ერთობის არსებობის დასაბუთების შესაძლებლობაში412. თუ 
მართლა ასეთი ჰიპოთეტური ერთობა ამ 7 და კიდევ უფრო მეტი ათასი წლის წინ 
არსებული რეალობა იყო, გასაგებია, რა მარტივ მასალას უნდა განეცადა თავის დროს 
დიფერენციაცია. ბუნებრივია, იგი შემდეგი ხანგრძლივი განვითარების მანძილზე 
თითქმის გაუჩინარდა კიდეც ამ ერთობის მემკვიდრე ენებში. 

                                                 
409 იხ. გ. მელიქიშვილი, ურარტუ, თბ., 1951, გვ. 9-10; მისივე, ქართველი ხალხის წარმოშობის 
საკითხისათვის, თბ., 1953, გვ. 11-16, მისივე, Наири–Урарту,  1954, გვ. 400-403,. მისივე, К истории 
древней Грузии, Тб., 1959, გვ. 94–96.   
410 შდრ. A. Dirr, Einführung in das Studium der Kaukasischen Sprachen, Leipzig, 1982, გვ. 111,  
G.Deeters, Die Kaukasischen Sprachen,წიგნში „Handbuch der Orientalistik“,  Erste Abteilung, Siebenter 
Band, Leiden/ Köln, 1963, გვ. 78 – 79. 
411შდრ. VI. Skalička, The Structure of languages of the Ancient Orient, “Archiv Orientalni”, vol. XVIII, №1-2, 
1950, გვ. 485; შდრ. Nils M. Holmer, Ibero–Caucasian as a linguistic type,“ Studia Linguistica“, Annĕe 1., Numero 
1., 1947,გვ. 11-33 და სხვ. 
412 იხ. Ю. В. Зыцарь,  О родстве баскского языка с кавкаскими, ВЯ, 1955, №5, გვ. 52.  



ამრიგად, თუნდაც რომ ვაღიაროთ იბერიულ–კავკასიური ენობრივი ერთობის 
არსებობა, მისი მოთავსება ქრონოლოგიურად ძალზე ადრეულ, ახალი ქვის 
(ნეოლითის) ხანაში მოგვიწევს. ზოგიერთი არქეოლოგი (კერძოდ, პროფ. ე. კრუპნოვი, 
რ. მუნჩაევი) ცდილობს ე. წ. მტკვარ–არაქსის კულტურის მატარებლად, რომელიც 
გავრცელებული იყო კავკასიასა და მახლობელი აღმოსავლეთის მომიჯნავე 
რაიონებში ძვ. წ. III ათასწლეულში, იბერიულ-კავკასიური ეთნიკურ ერთობის 
ნაკვალევი დაინახოს (ამ არქეოლოგიური კულტურის მატარებელი ტომები, 
მატერიალური და სულიერი კულტურის მიხედვით და ალბათ ენითაც ერთმანეთთან 
მეტად ახლო მდგომნი ჩანან)413. მაგრამ, თუნდაც რომ ვაღიაროთ ოდესღაც იბერიულ–
კავკასიური ენობრივი ერთობის არსებობა, ასეთის მოთავსება ძვ. წ. III ათასწლეულში 
შეუძლებელია. ისეთი მტკიცე ერთობის არსებობა, როგორსაც ჩვენ კულტურის 
მონაცემების მიხედვით მტკვარ–არაქსის კულტურის მატარებელი ეთნიკური 
მასივისაგან მოველით, სავარაუდებელი კავკასიური (იბერიულ–კავკასიური) ერთობა 
ნამდვილად ვერ იქნებოდა. ასე შედარებით გვიან და ისიც საკმაოდ განვითარებული 
ცხოვრების პირობებში ამგვარი ერთობა რომ არსებულიყო, უეჭველია, მისი აღდგენა 
ენობრივი მასალის საფუძველზე ესოდენ რთული და გადაუწყვეტელი ამოცანა ვერ 
იქნებოდა, როგორადაც იგი დღეს გამოიყურება.  

მკვლევართა აზრით, ძვ. წ. III ათასწლეულში უკვე არსებობდა”იბერიულ–
კავკასიური” ენების ცალკეული ჯგუფები (საერთო–ქართველური, საერთო–
დაღესტნური)414. უკვე II ათასწლეულის დასაწყისისათვის, ამ მკვლევართა აზრით, 
უნდა დაწყებულიყო საერთო–ქართველური ფუძეენიდან სვანურის გამოცალკევების 
პროცესი, ხოლო ქართულ–ზანური ენობრივი ერთობის დაშლის დასაწყისი ძვ. წ. VIII 
საუკუნით უნდა დათარიღდეს. ეს მოსაზრება ემყარება ქართველურ ენათა მასალის 
ანალიზს ე. წ. გლოტოქრონოლოგიური მეთოდით415. რა თქმა უნდა, ამ მეთოდით 
მიღწეული აბსოლუტური მაჩვენებლები შეიძლება სადავო იყოს416; უფრო მეტი 
დამაჯერებლობა ექნება ამ საკითხის გადაწყვეტას უძველესი ნასესხები ლექსიკის, 
ტოპო- და ეთნონიმიკის მონაცემების საფუძველზე. ის მცირეოდენი, რაც 
გაკეთებულია ამ მხრივ, თითქოს ადასტურებს ქართველურ ენათა დიფერენციაციის 
ზემომოტანილ დათარიღებას. კერძოდ, ირკვევა, რომ ძვ. წ. I ათასწლეულის შუა 
ხანებისათვის ქართულ–ზანური ერთობა უკვე დაშლილი უნდა ყოფილიყო417, 
მაშასადამე, სვანურის გამოყოფა საერთო–ქართველურიდან კიდევ უფრო შორეულ 
ხანაშია სავარაუდებელი. ძვ. წ. III-II ათასწლეულთა მიჯნაზე, როგორც ჩანს, 
ქართველურ ეთნიკურ ჯგუფს უკვე უნდა ჰქონოდა საკუთარი სახე. ამ დროს უნდა 

                                                 
413იხ. Е. И. Крупнов, Древнейшая культура Кавказа и кавказская этническая общность (К проблеме 
происхождения коренных народов Кавказа), СА., 1964, №1, გვ. 39 შმდ. Р.М. Мунчаев, Древнейшая 
культура Северо–Восточного Кавказа, М., 1961, გვ. 164.   
414 Д. А. Климов, О лексико-статистической теории М. Сводеша, Вопросы теории языка в современной 
зарубежной лингвистике, М., 1961,  გვ.239 – 253; Е. А. Бокарев, Введение в сравнительно-историческое 
изучение дагестанских языков, Махачкала, 1961, გვ. 17 – 18.  
415 იხ. Г. А. Климов, Этимологический словарь картвельских языков, М., 1964, გვ. 35 შმდ., აგრეთვე: ВЯ,   
1959, №2, გვ. 120;1962, №3, გვ. 151 –153.  
416 შდრ. თამაზ გამყრელიძე, გივი მაჭავარიანი, სონანტთა სისტემა და აბლაუტი ქართველურ ენებში, 
თბ., 1965, გვ. 17, შენ. 1.  
417 იხ. H. Vogt, Arménien et Caucasique du Süd, „Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap, IX, Oslo, 1938,გვ.  325 
შმდ.;  მისივე, Remarques  sur les noms des lieux du Caucase, “ Symbolae Osloënses”, fasc. Suppl. XI, 1943,  
Remarques sur ia préhistorie des langues kharthvéliennes,”Revue de Karthvélologie”, vol. XI-XII, №36 – 37, 1961, 
გვ. 5-11; Г. А. Меликишвили, К истории древней Грузии, გვ. 98 –100.  



არსებულიყო ქართველურ ენათა ფუძეენა, რომლის წიაღში მხოლოდ დიალექტური 
სახის განსხვავებანი თუ იყო ჩასახული.  
 ამ უძველეს ქართველურ ჯგუფზე შეიძლება წარმოდგენა შევიქმნათ იმ 
ლექსიკური მასალის საფუძველზე, რომლის არსებობაც უკვე საერთო–
ქართველურის, ე. ი. ფუძეენის დონეზე (ძვ. წ. III-II ათასწლეულთა მიჯნაზე?) 
ივარაუდება. უძველესი ქართველური ჯგუფის ადგილსამყოფელის 
განსაზღვრისათვის დიდი მნიშვნელობა ექნება ფუძეენაში არსებული მცენარეულის 
ან ცხოველთა და სხვ. მისთ. სახელების გათვალისწინებას. ამით ჩვენ გავეცნობით იმ 
ბუნებრივ გარემოს, რომელშიც ცხოვრობდა ქართველური ფუძეენის მატარებელი 
კოლექტივი და, მაშასადამე, საშუალება მოგვეცემა ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ სად 
შეიძლება ყოფილიყო ამგვარი გარემო, ე. ი. სად უნდა ვივარაუდოთ ქართველი 
ტომების წინაპარი ამ უძველესი ეთნიკური ჯგუფის ადგილსამყოფელი. ქართველურ 
ენებში დაცული კანონზომიერი დერივატების მიხედვით საერთო–ქართველურ 
დონეზე ივარაუდება მცენარეულის სახელები: ანწლ-, ბრყენ-, (პანტა), გვიმრა, ვაშლ -, 
ვერხვ-, მარწყ-, მსხალ-, სხმარტლ-, (ზღმარტლი), სოკო, ქრცხამლ- (რცხილა), ძაცხვ- 
(ცაცხვი)- ძეწვნ-,(ტირიფი), წიფლ-, (წიფელი), წყავ-, (Laurocerasus officinalis‚ 
лавровишня) და სხვ418. საერთო-ქართველურში ყოფილა სახელწოდებები: არჩვის, 
დათვის, კვერნის, თხის, ვაცის, ორბის (არწივი), მელიის და სხვ419. ასეთი ფლორა და 
ფაუნა კარგად ეგუება კავკასიის მიწა-წყალს, უფრო მეტად მის მთიან ზოლს. 
ამიტომაც ქართველური ჯგუფის ადგილსამყოფელი ამ დროისათვის მაინც თამამად 
შეიძლება კავკასიისავე მიწა–წყალზე ვივარაუდოთ420. 
 საერთო–ქართველურის ეპოქიდან მოდის მესაქონლეობასათან 
დაკავშირებული მრავალი ტერმინი (დჴა-თხა), ვაც-, მატყლ-, ფურ-, ჴამლ –(ტყავი), 
ჴან- (ხარი), ძაღლ -, ყვერ -, (ს) ძე (რძე), ყველ -და სხვ.), ისევე როგორც 
მეფრინველეობასა და მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ტერმინი. 
ასეთივე ტერმინოლოგიური მონაცემებით მომდევნო, ქართულ–ზანურ, ერთობის 
არსებობის ხანაში (ძვ. წ. II ათასწლეულის მეორე ნახევარი და I ათასწლეულის 
საწყისი საუკუნეები) შეიმჩნევა მიწათმოქმედების სწრაფი დაწინაურება, 
მევენახეობის განვითარება, მესაქონლეობაში წვრილფეხა საქონლის ხვედრითი 
წონის მკვეთრი ზრდა, მეცხენეობის განვითარება და სხვ. სვანურისათვის უცხოა და 
ქართულ–ზანურის საერთო კუთვნილებას შეადგენს ისეთი ტერმინები, როგორიცაა: 
ბაგა, ბეღელ -, თიბ-, თეს-, სკა, ყანა, ცელ-, ვენაჴ, ღვინო, სელ-, საწნეხელ-, ფოცხ-, 
ღერღ- (ღერღილი), ცეხვ- და სხვ. ამავე ეპოქის კუთვნილება ჩანს ცხენის სახელი, 
მთელი რიგი ლითონების – სპილენძის, რკინის, ვერცხლის – სახელწოდებები421, 
რომელთაც, ამასთანავე სამხრეთის ენებში ეძებნებათ პარალელები422. ქართულ-
                                                 
418 Г. А. Климов, Этимологический словарь...,  გვ. 44, 54, 62, 82, 84, 127, 137, 165, 168, 200, 233-234, 
237,244, 247.    
419 იქვე, გვ. 47, 70, 77, 82, 110, 125, 150. 
420 იქვე, გვ. 37. 
421 Г. А. Климов, Этимологический словарь..., გვ. 35 –36. .  
422“სპილენძი” – შდრ. სომხური – “პლინძ”. ქართული “რკინა”, (მეგრული “რკინა”, “კინა”, ჭანური 
“ერკინა”) მსგავსებას იჩენს ხეთურ kunna-სთან (სპილენძი) და ძვ. ბერძნულ χιδανος-თან 
(მოსევადებული ფოლადი, ლურჯი, ჭიქური, ლაჟვარდოვანი ქვა, სპილენძის კარბონატი), შდრ. აგრ. 
სომხური-“ერკათ”- “რკინა”. სემანტიკური გადასვლა “სპილენძსა”  და “რკინას” შორის უჩვეულო არ 
არის და სხვა ენების მაგალითზეც შეიმჩნევა. ქართული თავკიდური “რ” შეიძლება განვითარებული 
იყოს. ქართული “ვერცხლი” (ძვ. წ. ქართ. “ვერცხლ-”) (მოეპოვება პარალელები ჩრდ. კავკასიურ 
ენებშიც) ახლო დგას ხურიტულ ტერმინ ushu(“უსხუ” –სთან – ვერცხლი)- იხ. გ. მელიქიშვილი, 



ზანური ერთობის დროის ტერმინებია (სვანურში არ გვაქვს) აგრეთვე ცხვარ-, 
ცხოველ-, და სხვ. ამავე ეპოქის ტერმინოლოგიაში ადგილს იკავებს გამაგრებული 
პუნქტების აღმნიშვნელი სახელები (შდრ. ქართულ–ზანური ტერმინები: ციხე – ჯიხა, 
ქართა – ქორთუ) და ა. შ.  
 ყველაფერი ეს თვალნათლივ მიგვითითებს უკანასკნელი დროის 
საენათმეცნიერო ლიტერატურაში ქართველურ ენათა დიფერენციაციის ეტაპების 
შესახებ გავრცელებული, თავდაპირველად გ. დეეტერსის მიერ წამოყენებული 
მოსაზრების სისწორეზე ქართველურ ენათა ფუძეენიდან თავდაპირველად სვანურის 
გამოცალკევების და, ამის შემდეგ, კიდევ ერთხანს, ქართული და მეგრულ–ჭანური 
(ზანური) ენობრივი ერთობის არსებობის შესახებ. ამასთანავე, რადგანაც სვანურთან 
შედარებით ამ უკანასკნელის (ქართულ-ზანური ერთობის) ლექსიკური ინოვაციები 
(სიახლენი) ისტორიული რეალიებით სწორედ ძვ. წ. II ათასწლეულის შუა ხანებიდან 
შეიძლება დათარიღდეს, უნდა ვიფიქროთ, რომ უკვე ძვ. წ. II ათასწლეულის პირველ 
ნახევარში სვანური ეთნიკური ჯგუფი ენობრივ და, ამასთან დაკავშირებით, ფაქტიურ 
განცალკევებას განიცდის ქართულ–ზანური ჯგუფისაგან. რადგანაც ამ უკანასკნელს 
სამხრეთის ხეთურ–ხურიტულ მოსახლეობასთან კონტაქტები უჩანს (იხ. ზემოთ), 
უნდა ვიფიქროთ, რომ სვანური ტომები უკვე ამ დროს ქართველურ ტომთა 
გავრცელების ჩრდილოეთ არეალში იყვნენ დასახლებული, ხოლო ქართულ–ზანური 
ტომები – სამხრეთით. ამასთანავე, ენობრივი მონაცემებით ძვ. წ. II ათსწლეულსა და I 
ათასწლეულის პირველ ნახევარში სვანური ტომები უფრო ფართო ტერიტორიაზე 
ჩანან გავრცელებული, ვიდრე უფრო გვიან, დასავლეთ საქართველოს არა მარტო 
მთიან, არამედ ბარის რაიონებშიც.  
 ძველისძველ ხანაში დასავლეთ საქართველოს მიწა–წყალზე სვანური 
მოსახლეობის ფართოდ გავრცელებას მოწმობს, კერძოდ, ამ მხარის ტოპონიმიკის 
შესწავლა. ცალკეული სვანური სახელწოდებების არსებობა დასავლეთ საქართველოს 
არა მარტო მთიან, არამედ ბარის ზოლში ადრევე იყო ცნობილი. ახალი 
გამოკვლევებით ირკვევა, რომ დასავლეთ საქართველოში (სვანეთთან ერთად 
ლეჩხუმისა და ბარის რიგ სხვა რაიონებში) ფართოდ გავრცელებული – იშ (-შ)-
სუფიქსიანი ტოპონიმიკაც არა ზანური, როგორც აქამდე მიაჩნდათ, არამედ 
საკუთრივ სვანური წარმოშობისა უნდა იყოს423. აკად. ს. ჯანაშიას “ლანჩხუთი” 
სვანური წარმოებისად მიაჩნდა424. სვანური ენის საფუძველზე შეიძლება აიხსნას 
დასავლეთ საქართველოს სანაპიროზე არსებული უძველესი ცენტრების – სოხუმის 
(ანტიკური წყაროების “დიოსკურია”, ძვ. ქართული “ცხუმი” – შდრ. სვანური “ცხუმ” – 
რცხილა) და ფოთის (ანტიკური წყაროების “ფაზისი”) სახელები425და ა. შ.  

ამრიგად, ქართველი ტომები უძველესი დროიდან ცხოვრობდნენ 
საქართველოს ტერიტორიაზე, ამასთანავე, საფიქრებელია, რომ ისინი ნაწილობრივ 
დღევანდელი საქართველოს ფარგლებს გარეთაც მოსახლეობდნენ, კერძოდ, მცირე 

                                                                                                                                                             
საქართველოს? კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის უძველესი მოსახლეობის საკითხისათვის, 
გვ. 93–100.  
423 მ. ქალდანი, ლეჩხუმის გეოგრაფიულ სახელთა – იშ (-შ) სუფიქსის საკითხისათვის, “ქართველურ 
ენათა სტრუქტურის საკითხები”, IIIთბ., 1963.  . 
424 ს. ჯანაშია, შრომები, ტ.  III, თბ., 1959, გვ. 146.   
425 დაწვრილებით ამის შესახებ იხილე: გ. მელიქიშვილი, საქართველოს, კავკასიისა და..., გვ. 50 -68; Г. 
А. Меликишвили, Наименование города Фасиса и вопрос об этническом составе населения древней 
Колхиды, ВДИ, 1966, № 1.  
 



აზიის ჩრდილო–აღმოსავლეთ რაიონებში, სამხრეთ–აღმოსავლეთ 
შავიზღვისპირეთის ტერიტორიაზე.  
 ამას მოწმობს, ჯერ ერთი, კულტურის მხრივ ამ რაიონების მჭიდრო კავშირი, 
ხშირ შემთხვევაში სრული ერთობაც კი დასავლეთ საქართველოსთან, რაც კარგად 
ჩანს არქეოლოგიური მასალის შუქზე (იხ. ზემოთ), აგრეთვე მთელი რიგი ენობრივი 
ფაქტები, რაც მეტყველებენ ქართველი ტომების კონტაქტზე მცირე აზიის 
ცენტრალურ და მესოპოტამიის ჩრდილო რაიონებში მოსახლე ხეთურ 
(პროტოხეთურ, ნესიტურ) და ხურიტულ მოსახლეობასთან. ასეთი ენობრივი 
(ლექსიკური) შეხვედრები ქართველურ ენებს უჩანს, მაგალითად, ხურიტულთან და 
ხეთურთან. მაგალითად, პროტოხეთური სახელი ამინდის, ელვა–ჭექის ღმერთისა 
Taro (Taru)426 და ქართული სიტყვა”ტაროსი”427ერთი და იგივე უნდა იყოს428. 
პროტოხეთურ wor (uur)-ს (ქვეყანა) უკავშირებენ სვანურ “ვორს”–ს (მიწა)429; ქართულს 
საერთო სიტყვა უჩანს ხეთურთან “რკინის”, ხოლო ხურიტულთან “ვერცხლის” 
აღსანიშნავად430. საინტერესოა ამ მხრივ აგრეთვე ძვ. წ. II ათასწლეულში მცირე აზიის 
ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრის (შემდგომში – ხეთების სამეფოს 
დედაქალაქის) ხატუსასის მმართველის “ფჲუსტ(ის)” სახელი. იგი ასოციაციას იწვევს 
სვანურში “ბატონის, უფალის” მნიშვნელობით დამოწმებულ სიტყვასთან “ფუსტ” 
(“ფუსდ”), რომლის წარმომავლობა მთლად ნათელი არ არის. შეიძლება, როგორც ეს 
ხშირად ხდებოდა ძველაღმოსავლურ წყაროებში, უცხო ენაზე მეტყველმა ხალხმა 
ხელისუფლის ზოგადი სახელი “ბატონი, უფალი, მმართველი” საკუთარ სახელად 
გაიაზრა და ასე გადმოსცა წარწერაში...431.უფრო გვიანდელი ხანიდან, ძვ. წ. I 
ათასწლეულის შუა ხანებიდან, სამხრეთ–ღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის მიწა–
წყალზე ანტიკური მწერლების მიერ დამოწმებულია მრავალი სატომო თუ ადგილთა 
სახელი, რომელნიც აშკარად ქართულ–ქართველური სამყაროს კუთვნილება ჩანს432. 
ამრიგად, ბევრი რამ მეტყველებს უძველეს ხანებში ქართველი ტომების 
გავრცელებაზე დღევანდელი საქართველოს სამხრეთ–დასავლეთ მომიჯნავე მცირე 
აზიის ოლქებში. არ შეიძლება აქვე ყურადღების გარეშე დავტოვოთ უკვე ძვ. წ. XII 
საუკუნიდან მცირე აზიის აღმოსავლეთ რაიონებში მეტად აქტიური როლის 
შემსრულებელი მუშქების სახელწოდებაც, რომელიც აგრეთვე ორგანულ კავშირში 
ჩანს ქართულ ეთნო– და ტოპონიმიკასთან (შდრ. ქართველი ტომების მესხების 
სახელი, აგრეთვე სახელწოდებები სამცხე, მცხეთა...).  
  
 
 
 
 

                                                 
426 J. Friedrich, Hethitisches Wörterbuch. 4. Lieferung, Heidelberg. 1954, გვ. 318.  
427 სულხან–საბა ორბელიანის მიხედვით (ქართული ლექსიკონი, 1928, გვ. 331): “ტაროსი არს ამინდისა 
მსგავსი მოგზაურთათვის, კეთილი დარი თუ ბოროტი ზღვასა თუ ჴმელზე შეხუდეს”.  
428 მ. წერეთელი, ხეთის ქვეყანა, მისი ხალხები, ენები, ისტორია და კულტურა, კონსტანტინეპოლი, 
1924, გვ. 77.  
429 იქვე, გვ. 31.  
430 გ. მელიქიშვილი, საქართველოს, კავკასიისა და …, გვ. 93 –100.  
431 Г. А. Меликишвили, Возникновение Хеттского царства и проблема древнейшего населения Закавказья и 
Малой Азии, ВДИ,  1965, №1, გვ. 8-9.  
432 Г. А. Меликишвили,  К истории древней Грузии, გვ. 69 შმდ.   



 
* * * 

 
ქართველი ტომების წარმომავლობის გასარკვევად, რა თქმა უნდა, ვერ 

შემოვიფარგლებით მარტოოდენ ამ ტომების უძველესი ადგილსამყოფელის 
განსაზღვრითა და მათი ენების დიფერენციაციისა და სხვა ენებთან მონათესაობის 
საკითხით. თავისი ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე ქართველ ტომებს, ქართველურ 
ეთნიკურ ჯგუფს, უეჭველია, მეტად მჭიდრო კონტაქტი ჰქონდა სხვა მოდგმის 
ტომებთან, რის საფუძველზეც ზოგჯერ შეერეოდა კიდეც მათ და ა. შ. ყველაფერ ამას 
არ შეიძლება თავისი კვალი არ დაეტოვებინა ქართველური ჯგუფის ეთნიკურ 
სახეზე, კერძოდ, ქართველი ტომების ენებში. მართლაც, ქართველურ ენებში ჩვენ 
ბევრი ამგვარი კონტაქტის ნაკვალევს ვხვდებით.  
 უკანასკნელ დროს ძალიან დიდი ყურადღება მიექცა ქართველური ენებისა და 
მათი მატარებელი ეთნიკური ჯგუფების მჭიდრო კონტაქტს ინდოევროპული 
წარმომავლობის ტომებთან (“ენებთან), რასაც ადგილი უნდა ჰქონოდა ძალიან ადრე, 
თვით ერთიანი ქართველური ფუძეენისა და ქართულ-ზანური ენობრივი ერთობის 
არსებობის პერიოდში (ძვ. წ. III–II ათასწლეულები).  
 ენათმეცნიერთა ყურადღება კარგა ხანია რაც მიიპყრო იმ გარემოებამ, რომ 
აფხაზურ–ადიღეურის მსგავსად პრეფიქსალური წარმოება უძველეს დროს სავსებით 
გაბატონებული უნდა ყოფილიყო ქართველურშიც. პრეფიქსალური წარმოების 
გვერდით სუფიქსაციის პრინციპი უფრო გვიან უნდა გაჩენილიყო რომელიღაც 
“სუფიქსური წყობის” ენის გავლენით. სუფიქსური წყობის გაძლიერება ქართველურ 
ენებში პრეფიქსალურის ხარჯზე, აკად. არნ. ჩიქობავას აზრით, ამ მოვლენასთან უნდა 
იყოს დაკავშირებული433. ეს გავლენა ქართველურის სუბსტრატი ენის გავლენას 
შეიძლება მიეწეროს. ამ უკანასკნელ დროს ქართველურის ასეთ სუბსტრატად (თუ 
სუპერსტრატად) მკვლევარნი უფრო და უფრო ინდოევროპული ოჯახის ენებს 
ვარაუდობენ. ქართველური ენების ისტორიის კვლევა–ძიება მეტად და მეტად 
ავლენს სტრუქტურულ სიახლოვეს ინდოევროპულ ენობრივ სამყაროსთან. პროფ. 
 გ. დეეტერსს ქართველური ენები, თავისი პრეფიქს–სუფიქსალური წარმოებით, 
ნარევი ტიპის ენებად წარმოუდგენია, რომელსაც ერთგვარად შუალედი 
მდგომარეობა უკავია ისეთი ტიპის ენებს შორის, როგორიცაა ჩრდილო–
დასავლურკავკასიური (აფხაზურ–ადიღეური) და ძველი ინდოევროპული. გარდა 
ზემოხსენებული სუფიქსაციის პრინციპის შეჭრისა, გ. დეეტერსი ინდოევროპულთან 
სიახლოვეს ხედავს ბრუნების ფლექსიურ ტიპში (ასეა განსაკუთრებით ძველ 
ქართულში), ფინიტური ზმნის ფორმების მკვეთრ გამოყოფაში სახელისაგან, ზმნის 
მთელი რიგი ფორმების სისტემაში. მისი აზრით, წინადადების აგებულებასაც 
ქართულში მთლიანად ინდოევროპული ელფერი აქვს და არ არის გვიანდელი 
(ბერძნულის ან სომხურის) გავლენის შედეგი434. ქართველური ენების უძველესი 
სტრუქტურის სიახლოვეს ინდოევროპულთან ხაზს უსვამენ აგრეთვე პროფ. თ. 
გამყრელიძე და პროფ. გ. მაჭავარიანი. საკუთარი კვლევა–ძიების შედეგად ისინი 
დაახლოებით იმავე დასკვნამდე მიდიან, რასაც ამტკიცებდა უძველესი 
ქართველურის მიმართ გ. დეეტერსი. მათი აზრით, საერთო-ქართველურის 
ტიპოლოგიური მოდელი, ერთი მხრივ, უახლოეს პარალელებს პოვებს მთის 

                                                 
433 შდრ. არნ. ჩიქობავა, სახელის ფუძის უძველესი აგებულება ქართველურ ენებში, თბ. 1942, გვ. 257.  
434 G. Deeters, დასახ. ნაშრ.,  “Revue de Karthvélologie”,  №23 1957,გვ. 12-16. 



იბერიულ–კავკასიურ ენებში, განსაკუთრებით დასავლურკავკასიურ (აფხაზურ–
ადიღეურ) ჯგუფში (კონსონანტიზმი, პრეფიქსაცია, ზმნური პოლიპერსონალიზმი, 
ბრუნების მოდელი, ერგატიული კონსტრუქცია), ხოლო, მეორე მხრივ, გვიანდელი 
საერთო–ქართველურის მორფოლოგიური სისტემა თვალსაჩინო სტრუქტურულ 
პარალელებს ავლებს გვიანდელი ინდოევროპული ფუძეენისათვის პოსტულირებულ 
სტრუქტურულ მოდელებთან (ვოკალიზმი, სონანტთა სისტემა, აბლაუტის ტიპები). 
ამასთანავე, დასახელებულ მკვლევართა აზრით, ქრონოლოგიურად ქართველურში 
“კავკასიური” (ჩრდ.–დას. კავკასიური) სტრუქტურულ–ტიპოლოგიური ფენა წინ 
უსწრებს ინდოევროპულს, იგი პირველადია. ავტორები უძველესი ქართველურის 
სახით ვარაუდობენ ჩრდილო-დასავლურკავკასიური ტიპის ენას, რომელსაც ძლიერი 
ტრანსფორმაცია განუცდია ინდოევროპული სუბსტრატის გავლენით. ეს გარემოება, 
მათი აზრით, შედეგი უნდა იყოს იმ ხანგრძლივი და მჭიდრო კონტაქტებისა, 
რომელთაც ადგილი უნდა ჰქონოდათ უძველეს ხანებში ქართველურ ტომებსა და 
უძველეს ინდოევროპულ დიალექტებზე მოლაპარაკე ტომებს შორის435.  

რა თქმა უნდა, თავისთავად ამგვარი ტიპოლოგიური სიახლოვე, როგორც 
სამართლიანად აღნიშნავს აკად. გ. წერეთელი, სულ სხვადასხვა საფუძველზე 
შეიძლება იყოს ჩამოყალიბებული: 1. შეიძლება ვივარაუდოთ ინდოევროპულის 
უძველესი, შორეული ნათესაობა საერთო–ქართველურთან, 2. მსგავსება შეიძლება 
მომდინარეობდეს დაახლოებით არეალური ერთიანობის ფარგლებში, 
ინდოევროპული და ქართველური ენების  მრავალსაუკუნოვანი კონტაქტების 
შედეგად. 3. დაბოლოს, ეს მსგავსება შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც უბრალო 
ტიპოლოგიური იზომორფიზმი, ყოველგვარი ნათესაობისა თუ დანათესავების 
გარეშე. აკად. გ. წერეთელს მიაჩნია, რომ ნაადრევი იქნებოდა, თუ შევეცდებოდით 
ამჟამად იმის გარკვევას, ამ სამ ფაქტორთაგან რომელია მიზეზი იმ სტრუქტურული  
მსგავსებისა, რომელიც ქართველურ და ინდოევროპულ ენებს შორის ვლინდება436.  
 ამრიგად, მარტოოდენ სტრუქტურულ, ტიპოლოგიურ სიახლოვე–მსგავსებაზე 
დაყრდნობით შორსმიმავალი დასკვნების გაკეთება ქართველ ტომთა უძველესი 
ისტორიის საკითხზე სახიფათო იქნებოდა. მაგრამ, ამის გარდა, ჩვენ მოგვეპოვება 
საისტორიო თვალსაზრისით უფრო მრავლისმეტყველი ენობრივი მასალა – 
ქართველურ ენებში უძველეს ხანებში  ფართოდ შეთვისებული ინდოევროპული 
წარმომავლობის ლექსიკა, რაც ამ შორეულ წარსულში ქართველი და 
                                                 
435 იხ. თ. გამყრელიძე, გ. მაჭავარიანი, სონანტთა სისტემა და აბლაუტი ქართველურ ენებში. საერთო–
ქართველური  სტრუქტურის ტიპოლოგია, თბ., 1965, გვ. 365 –379 და სხვ.. Г. И. Мачавариани, К 
типологической характеристике общекартвельского языка-основы ВЯ,1966, №1; Thomas V. Gamkrelidze, A. 
Typology of Common Kartvelian, “Language”, vol.42, №1, 1966;გ. მაჭავარიანი, საერთო-ქართველური ფუძე 
ენის ტიპოლოგიური დახასიათებისათვის, თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ფილოლოგიის 
ფაკულტეტის VIII სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბ., 1964, გვ. 8-9, Г. И. Мачавариани,  К вопросу об 
индоевропеийско–картвельских (южно–кавказских) типологических параллелях. VII международный 
конгресс антропологических этнографических наук, М., 1964, გვ. 4 შმდ , Т. В Гамкрелидзе, Анатолийские 
языки и вопрос о переселении в Малою Азию индоевропейских племен,  VII Межд. конгресс..., М., 1964, გვ. 
5. 
436 იხ. გ. წერეთელი,  სონანტებისა და აბლაუტის თეორიის გამო ქართველურ ენებში, წიგნში : თ. 
გამყრელიძე, გ. მაჭავარიანი, სონანტთა სისტემა..., გვ. 023 –024. ინდოევროპულთან კავკასიური, 
კერძოდ, ქართველური ენების შორეული ნათესაობის შესაძლებლობის შესახებ იხ. აგრეთვე: В. М, 
Иллич – Свитыч, Материалы к сравнительному словарью ностратических языков (индоевропейский, 
алтаийский, уральский, дравидский, картвельский, семито-хамический),  კრებულში: Этимология , 1965, М., 
1967, Г. Б. Джаукян, Взаимоотношение индоевропейских, хурритско–урартских и кавказских языков, Ер., 
1967, გვ. 153 – 154, 170.  



ინდოევროპული ტომების ხანგრძლივი, მჭიდრო და უშუალო კონტაქტის შედეგი 
შეიძლება იყოს.  
 ქართულსა და სხვა ქართველურ ენებში შეინიშნება წყება ინდოევროპული 
წარმოშობის სიტყვებისა, რომლებიც მაინცდამაინც არც ერთი იმ ინდოევროპული 
ენის გზით არ უნდა იყოს შემოსული, რომელთა მატარებელ ხალხებთან ქართველ 
ტომებს ახლო ურთიერთობა ჰქრნდათ ჩვენთვის ცნობილ ისტორიულ  წარსულში 
(ბერძნები, სპარსელები, სომხები, ირანული წარმოშობის სკვითები, სარმატები, 
ალანები და მათი მემკვიდრე ოსები, თრაკიელები (კიმერიელთა სახით) ან 
ფრიგიელები და ხეთურ–ლუვიური ჯგუფის ხალხები მცირე აზიაში).  
 ასეთი “უცნობი წარმომავლობის” ინდოევროპული ლექსიკური პარალელები 
მნიშვნელოვანი რაოდენობით იჩენს თავს მცენარეულის, ცხოველთა, ფრინველთა 
სახელებში და აგრეთვე სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებულ 
ტერმინოლოგიაში. ასე, მაგალითად, ინდოევროპულ ლექსიკას შეიძლება 
დავუკავშიროთ საერთო–ქართველური “*თხა”, და ქართულ-ზანური ენობრივი 
ერთობის დონეზე ნავარაუდევი “*ღორ”. უეჭველია აგრეთვე ქართული “კატა”-ს და 
არა “ლომი”-ს ინდოევროპულობა, თუმცა ძნელია ამჟამად მივუთითოთ იმ 
კონკრეტულ გზებზე, რითაც ეს სიტყვები ქართველურ ენებში შემოვიდა.  
 ვფიქრობთ, ცხოველების ინდოევროპული სახელწოდებები უნდა ვეძებოთ 
ზოგიერთ სხვა ქართულ ტერმინშიც. მაგალითად, ქართული “ბოს(ელი)” თავისი 
ძირით მსგავსებას იჩენს ხარის (ძროხის) აღმნიშვნელ ტერმინთან ინდოევროპულ 
ენებში (შდრ. ბერძნ. “ βοσξ”, ლათინ “bos”). ალბათ იგივე ტერმინი გვაქვს ჩვენ 
ქართულ “ბოჩოლაში”(< “ბოს–ჩვილი”). სიტყვა  “ძუკნა”, სხვა ქართული 
კომპოზიტების ანალოგიით (მაგალითად, “ძუ-მგელი”), შეიძლება დავშალოთ “ძუ–
კნა”-დ და მისი მეორე შემადგენელი ნაწილი (“კნა”) დავუკავშიროთ “ძაღლის” 
აღმნიშვნელ მეტად გავრცელებულ ძირს ინდოევროპულ ენებში. 
 ქართული “ირემი” ახლო დგას “ცხენ–ირმის” აღმნიშვნელ ფინურ “hirvi”-სთან, 
რომელიც ფინურში გერმანული ენებიდან შეთვისებულად მიიჩნევა437. ამას გარდა, 
საერთო–ქართველური “*კვერნ” სიახლოვეს ავლენს კვერნის ინდოევროპულ 
(ბალტურ–სლავურ) სახელწოდებებთან (ლიტვ. “kiaune”, ლატვ. “caûna”,  სლავ. 
“*kuna”)438. 
 ქართულ “ყორან”-ს უდარებენ მთელ რიგ ბალტურ–სლავურ ფორმებს439, 
თუმცა მსგავსი ფორმები დამოწმებულია აგრეთვე გერმანულ ენებში440. ქართულ 
“*კაკაბ”-ს , რომელიც უკვე ქართულ–ზანური ენობრივი ერთობის დონეზე 
ივარაუდება ქართველურში441, მოეპოვება ინდოევროპული პარალელები (ხეთურში, 
ბერძნულში), თუმცა მსგავსი ძირი გვხვდება სხვა (სემიტურ, მთის კავკასიურ) 
ენებშიც და, როგორც ჩანს, ხმაბაძვითი ხასიათისა არის. ინდოევროპულთან 
პარალელებს პოვებენ ქართულ–ზანური “*ბ(ღ)უ”, უკვე საერთო-ქართველურის 
დონეზე სავარაუდებელი “*ოფოფ”, ქართული “კრაზანა”, ქართული “ტილ” და სხვ.  
 ინდოევროპულიდან ერთ-ერთ უძველეს ნასესხებ სიტყვად არის მიჩნეული 
ქართველურ ენებში დამოწმებული “უღ(ელი)”. ამ უკანასკნელს კანონზომიერი 

                                                 
437F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache, Berlin, 1957,გვ. 309 –310.   
438 Г. А. Климов,  დასახ. ნაშრ., გვ. 110. .  
439 А. Глейе, Арио-европейские, а в частности иллирийские элементы в грузинском языке, «Сборник 
материалов по описанию местностей и племен Кавказа», XXXI, განყ. 4, 1902, გვ. 17. 
440 А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, I, М.,1910-1914, გვ. 97.  
441 Г. А. Климов,  დასახ. ნაშრ. გვ. 105. 



ბგერათშესატყვისი ფორმები მოეპოვება სამსავე ქართველურ ენაში და, მაშასადამე, 
იგი უნდა არსებულიყო უკვე საერთო–ქართველურ დონეზე. ბევრჯერაა მკვლევართა 
მიერ მითითებული უცხოური პარალელები ქართულ–ზანური “რქა”-სათვის, თუმცა 
მას პარალელები მოეპოვება სხვა ჯგუფის ენებშიც442.”ბუდე”–ს, რომელიც 
ივარაუდება უკვე საერთო-ქართველურ  დონეზე443, ასევე ინდოევროპული 
პარალელები  მოეპოვება განსაკუთრებით სლავურ და, აგრეთვე, გერმანულ და 
ბალტიურ ენებში (შდრ. ლიტვ.”bùtas” “სახლი”, სლავ. “buda”, ჩეხ. “bouda”,პოლონ. 
“buda” და სხვ.)444. 
 მეტად საინტერესოა ამავე ასპექტში მეგრულში არსებული ტერმინი “ქართა”; 
ეს სიტყვა მოიპოვება აგრეთვე ქართული ენის დასავლურ დიალექტებში (იმერულში, 
გურულში) და აღნიშნავს ბაკს, მოღობილ ადგილს საქონლის დასამწყვდევად. 
შესაძლებელია, ამ ტერმინთან კავშირშია აღმოსავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი 
მხარის ქართ(ლ)-ის სახელი (აქედანაა შემდეგ ტერმინები: ქართველი, საქართველო), 
რადგანაც ძველი ქართული საისტორიო ტრადიციის მიხედვით “ქართლი” ქვეყნის 
სახელად იქცა ამ ქვეყნის ძველი დედაქალაქის სახელის მიხედვით. “ქართლი” ერქვა 
დღევანდელი ბაგინეთის მთაზე (ზაჰესის წყალსაცავის პირდაპირ, მტკვრის მარჯვენა 
ნაპირზე) აშენებულ ციხე–ქალაქს, ქართლის მეფეთა უძველეს რეზიდენციას 
(“არმაზციხე”-ანტიკური წყაროების “არმოძიკა”). შესაძლო ინდოევროპული 
პროტოტიპი ამ ქართულ–ზანური ტერმინისა გვიჩვენებს ასეთსავე სემანტიკურ 
გადასვლებს. ინდოევროპული არქაიზმებით განთქმულ ლიტვურში “gardas” 
აღნიშნავს “შემოზღუდულ ადგილს, წვრილფეხა საქონლის სადგომს” (შდრ. აგრეთვე 
გოთური“ garda”). ზოგ ინდოევროპულ ენაში ეს სიტყვა ნიშნავს “შემოზღუდულ 
ადგილს, ზღუდეს” (ალბანური, გერმანული), სხვაგან “სახლს” (ძვ. ინდური “grha”-s); 
დაბოლოს, იგი ფართოდ არის წარმოდგენილი აგრეთვე მნიშვნელობით “ციხე, ციხე–
ქალაქი, გამაგრებული ადგილი” (ფრიგიული “gordum”, სლავ. “град”, ხეთური “gurta” 
და ა. შ445. ). გამოითქვა აგრეთვე მოსაზრება, “ციხე–სიმაგრის” აღმნიშვნელი მეორე 
ქართულ–ზანური ტერმინის (“ციხე” – “ჯიხა”) სიახლოვის შესახებ ინდოევროპულ 
“*dheigh”-თან, რაც “ალიზით კედლის აგებას” აღნიშნავს446. 
 ქართულ–ქართველურს ინდოევროპულთან პარალელები მოეპოვება აგრეთვე 
უძველეს სამიწათმოქმედო ტერმინების დარგშიც. დიდი ხანია, რაც ქართულ, “პურ”–
ს, რომელსაც შესატყვისები აქვს სხვა ქართველურ ენებშიც447, უკავშირებენ 
ინდოევროპულ სიტყვებს, “მუხის” ინდოევროპულ სახელწოდებას კი უდარებენ 
ქართულ–ზანურ “კრკო” (რკო)448-ს და სხვ.  
 პარალელები გვაქვს აგრეთვე ადგილმდებარეობის, თუ მის ცალკეულ 
სახეობათა აღმნიშვნელ სახელებშიც. ქართულ–ზანურ “გორა”-ს მსგავსი სიტყვები 
მოიპოვება ირანულ, სლავურ, ბალტიურ და სხვა ინდოევროპულ ენებში. ქართულ 
                                                 
442 A. Trombetti, Die Probleme der Allgemeinen Sprachwissenschaft, “Caucasica” 2, 1925, გვ. 115 –118.  
443  Г. А. Климов,  დასახ. ნაშრ. , გვ. 54.  
444K. Bouda, Der angeblich kaukasischen Ursprung der Ante, “Zeitschrift, für slavische Philologie”, XVII, 1941, 
გვ. 226, V. Polak, K problému lexikalnich shod mesi jazyky kavkazskymi a jazyky slovanskymi, “ Listy 
Filologické”70,1946,გვ. 26. 
445 იხ. J. Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch,I, Bern, 1959, გვ. 442-444.  
446 Г. А. Климов, დასახ. ნაშრ. , გვ. 239.  
447 იხ. გ. როგავა,  პურ, ფუძის საკითხისათვის, “ საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე,” 
XII, №10, 1952, გვ. 635 -640; შდრ. ალ. ონიანი, დასახ. ნაშრ. , გვ. 221 –222.  
448 ა. შანიძე, ეტიმოლოგიური ძიებანი, რკო და მუხა, თბილისის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო 
სესია, 29. X-3. XI. მოხსენებათა თეზისები, თბ., 1947, გვ. 3-4.  



“ბრგე”-ს უდარებენ გერმანულ “Berg”-ს და სხვა ინდოევროპულ ფორმებს, რომლებიც 
უძველესი ინდოევროპული “*bherĝh”-იდან მომდინარეობენ.  
 მსგავსი პარალელები მოიპოვება აგრეთვე სხეულის ნაწილების 
სახელწოდებებშიც. საერთო–ქართველურის დონეზე არსებული “მკერდ”-ძირი (შდრ. 
სვანური “მოჭოდ.”, “მუჭვედ”) მეტად ახლო დგას ინდოევროპულ “*kërd”-თან 
(“გული”). 
 შეიძლება მივუთითოთ აგრეთვე ზოგიერთი სხვა მნიშვნელოვანი ტერმინების 
სიახლოვეზე. აღნიშნულია სიახლოვე ქართული “რიგი”–სა ინდოევროპულ “*reik(h)” 
–თან (აქედანაა ძვ. ზემო გერმანული “riha” “ხაზი, რიგი” და სხვ.). უკვე დიდი ხანია, 
რაც ყურადღება მიექცა449 საერთო-ქართველური ტერმინის “დღე”-ს (“დეღ”, “დაღ”/ 
“დოღ”) მსგავსებას ამავე მნიშვნელობის მქონე გერმანულ სიტყვასთან: ძვ. ზემო 
გერმანულ “tac/g”, ძვ. საქსონურ “deg”, გოთურ “dags,” თანამედროვე გერმანულ “Tag” 
(საერთო გერმანულ “*daga”-დან). უდარებენ ამ ქართულ სიტყვას აგრეთვე ძველ 
პრუსიულ “dagis”, ლიტვურ “dagas”. ეს ინდოევროპული სიტყვები საერთო–
ინდოევროპულ “*agh–er,” “agh–es”-იდან მომდინარედ არის მიჩნეული450. თუმცა, 
საჭიროა აღინიშნოს, რომ ამ ქართულ სიტყვას მრავალი პარალელი მოეპოვება 
აგრეთვე სხვა კავკასიურ–აფხაზურ–ადიღეურ და ჩაჩნურ–დაღესტნურ ენებში451, რის 
გამოც ზოგიერთ მკვლევარს გერმანულ ლექსიკურ ფაქტებთან სიახლოვე 
შემთხვევითად მიაჩნია452. 

ძველქართულ “რუ”-ს უდარებენ სპარს. “rud”–ს (“მდინარე”), მაგრამ ამ 
ქართული ტერმინის ფართო გავრცელება უძველესი დროიდან, აგრეთვე ფორმის 
მიხედვით განსხვავება, უკვე ფრ. ბოპს აეჭვებდა მათ იდენტურობაში, თუმცა ორივე 
ისინი მას ინდოევროპული წარმომავლობისად მიაჩნდა. უეჭველია, ეს 
ინდოევროპული ძირი მოიპოვება საქართველოს ერთ–ერთი უდიდესი მდინარის – 
“რიონის” სახელში (შდრ. დასავლეთ ევროპის მდინარეთა “რაინის”, “რონას” და სხვ. 
სახელები). რადგანაც “რიონი” ძველი სახელია და, ამასთანავე,  ბერძნების მიერ 
მიკუთვნებული არ არის (ბერძნებს ამ მდინარისათვის, როგორც ცნობილია, სხვა 
სახელი – “ფაზისი” გააჩნდათ), მისი ინდოევროპულობა მეტად მნიშვნელოვანი 
გარემოებაა ეთნოგენეზის პრობლემის ასპექტში.  
 ერთ–ერთ უეჭველ და უძველეს ინდოევროპეიზმად მიჩნეულია საერთო-
ქართველური (“*ტაბ”-)/“ტბ”- “გათბობა” (შდრ. ქართ. “ტბ”-; მეგრული “ტებ”-, “ტიბ”-; 
ჭანური “ტუბ”-, “ტიბ”-; სვანური “ტბ”–იდ-)შდრ. ინდოევროპული “*tep”. 
 სამეცნიერო ლიტერატურაში მრავალგზის არის გამოთქმული აზრი რიცხვითი 
სახელების “ექვსისა” და “შვიდის” სიახლოვეზე ინდოევროპულ “*ueks-“/“uks”- და 
“septm”–თან453. 
 სამეცნიერო ლიტერატურაში ასე მრავლად მოიპოვება შედარება 
ინდოევროპულ მასალასთან აგრეთვე ზმნათა ძირების სფეროში, რომლებიც მთელ 

                                                 
449 იხ.Fr. Bopp, Die kaukasischen Glieder der Indoeuropaischen Sprachstamms, Berlin, 1847, გვ.16. 
450 Г. А. Климов, დასახ. ნაშ., გვ. 75 –76.  
451 შდრ. N. Trubetzkoy, Nordkaukasische Wortgleichungen, “Wiener Zeitschrift für die Kunde des 
Morgenlandes“, 37, 1-4 1930, გვ. 82.  
452 შდრ. K. Schmidt, Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der Südkaukasischen Grundsprache, 
Wiesbaden, 1962, გვ. 105 –106. 
453 Fr. Bopp დასახ. ნაშრ. გვ. 38. საჭიროა აღინიშნოს, რომ “6”–ისა და “7”–ისათვის სემიტურ ენებშიც ჩვენ 
მსგავს სახელწოდებებს ვხვდებით – შდრ. H. Möller, Vergleichendes Indogermanisch-semitischen 
Wörterbuch,Göttingen, 1911, გვ. 220, 227; H. Vogt,  დასახ. ნაშრ., გვ. 338. 



რიგ მნიშვნელოვან მოქმედებას აღნიშნავს, თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, აქ 
გამორიცხული არ არის სათანადო ძიების დამოუკიდებელი წარმოქმნა, რადგანაც 
რიგი სიტყვებისა ხმაბაძვით ელფერს ატარებს. უკავშირებენ, მაგალითად, ზმნის 
ძირებს: საერთო–ქართველურ “*დ (ვ)” “დება, წოლა” - ინდოევროპულ dhē-ს, ქართულ 
*გნ “გაგება” - ინდოევრ. “*gen” - / “gnõ”–ს, რაც გონებრივ აქტივობას აღნიშნავს. 
საერთო–ქართველურ “*ლაგ”/“ლგ” - “დადება” ინდოევროპულ “*legh”-ს (ამ ძირიდან 
მომდინარე სიტყვები მოიპოვება ყველა ინდოევროპულ ენაში, გარდა, ინდო-
ირანულისა და სომხურისა). საერთო-ქართველურ “*ლოკ” (“ლოკვა”) ძირს 
ინდოევროპულ “*lak”–ს (თუმცა მსგავსი სიტყვები მოიპოვება სხვა ენებშიც)454. პროფ. 
გ. კლიმოვი გვთავაზობს კიდევ ბევრ სხვა შედარებას455. ბევრია პარალელი 
ნათესაობის ტერმინებს შორისაც456, მაგრამ ასეთი ტერმინების ხმაბაძვითი ბუნებისა 
და მათი ფართო გავრცელების გამო სულ სხვადასხვა ჯგუფის ენებში რაიმე 
დასკვნების გაკეთება შეუძლებელია457. 
 აქ წარმოდგენილ მასალას, უეჭველია, ბევრი რამ შეიძლება დაემატოს, ხოლო, 
მეორე მხრივ, ზოგი რამ  ინდოევროპულთან პარალელის თვალსაზრისით შეიძლება 
სადავო იყოს, ეჭვის ქვეშ დადგეს. არც ის არის უცილობელი, რომ ყველა 
დასახელებული ლექსიკური შეხვედრა ქართველურისა ინდოევროპულთან ერთი 
წყაროდან მომდინარეობს და ერთ ეპოქაშია შეთვისებული. მათში შეიძლება 
მოხერხდეს სხვადასხვა ქრონოლოგიური და ენობრივი ფენების გამოყოფა. მაინც, 
ჩვენს ხელთ არსებულ მასალაში უეჭველად გამოიყოფა საკმაოდ დიდი ჯგუფი 
უცილობელი ინდოევროპული ნასესხები სიტყვებისა, რომელნიც ქართველურში ჯერ 
კიდევ საერთო-ქართველურის არსებობის (ძვ. წ. III–IIათასწლეულები?) დროს 
ყოფილან შეთვისებული. ყურადღებას იქცევს ისიც, რომ ეს უძველესი 
ინდოევროპული ლექსიკა ქართველურში სამხრეთის ინდოევროპულ მასივთან 
კონტაქტის შედეგად შემოსული არ უნდა იყოს, რადგან მას სამხრეთის რომელიმე 
ინდოევროპული ენიდან (სპარსულიდან, ბერძნულიდან, სომხურიდან, 
თრაკიულიდან (კიმერიელების გზით!), ფრიგიულიდან, ხეთურ ლუვიურიდან) 
შემოსვლის დაღი მაინცდამაინც არ აზის. ამიტომ დაგვრჩენია ვიფიქროთ, რომ 
ქართველურში მათი შემოსვლა რომელიღაც სხვა, ჩვენთვის უცნობ, ინდოევროპულ 
ტომებთან კონტაქტის შედეგია და ამ კონტაქტის ასპარეზად ენობრივად უფრო 
ნაკლებცნობილი ტერიტორია – ამიერკავკასია ან კიდევ უფრო ჩრდილოეთით 
მდებარე მიწა-წყალი – უნდა მივიჩნიოთ. ამ ფონზე უძველესი ქართველურის 
(ფუძეენის) სტრუქტურულ–ტიპოლოგიური სიახლოვეც ინდოევროპულთან თითქოს 
უფრო მეტად ადრეულ ხანაში, უკვე ძვ. წ. IIIათასწლეულში (საერთო–ქართველურის 
არსებობის ეპოქაში) ქართველურ და ინდოევროპულ ტომთა კონტაქტის გზით 
პოვებს ახსნას. უნდა ვიფიქროთ, რომ ადგილი ჰქონდა საქართველოს მიწა–წყალზე 
დამკვიდრებული მნიშვნელოვანი ინდოევროპული მასივის გადასვლას წინააზიურ–

                                                 
454 Г. А. Климов, დასახ. ნაშრ. , გვ. 121-122.  
455 იხ. მისი «Этимологический словарь картвельских языков»გვ. 52, 88, 115, 117 –119, 152 – 153, 164, 167, 
192, 201, 207, 214-215, 265.  
456 Г. А. Климовდასახ. ნაშრ. , გვ. 47, 71 –72, 126, 146, 152.  
457 უფრო დაწვრილებით “უცნობი წარმომავლობის” ინდოევროპული ლექსიკის შესახებ ქართველურ 
ენებში იხ. გ. მელიქიშვილი, საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი  აღმოსავლეთის უძველესი 
მოსახლეობის საკითხისათვის , თბ., 1965, გვ. 206-240. შდრ. Г. Б. Джаукян, Взаимоотношение 
индоевропейских, хурритско–урартских и кавказских языков. ЕР., И.1967 გვ.54-100.   



კავკასიური ტიპის ქართველურ მეტყველებაზე458, რაკი მათ ადრინდელ მეტყველებას 
ესოდენ საგრძნობი ნაკვალევი დაუმჩნევია არამარტო შეთვისებული ენის ლექსიკასა, 
არამედ ამ ენის სტრუქტურაზეც.  
 ქართველური და ინდოევროპული ტომების ასეთი უძველესი კონტაქტის 
ასპარეზად, როგორც ითქვა, კავკასიაც არის სავარაუდებელი. ამიტომაც შეიძლება 
დავუშვათ აღნიშნულ ეპოქაში (ძვ.წ III.–II ათასწლეულები) კავკასიის მიწა–წყალზე 
მნიშვნელოვანი ინდოევროპული მასის ცხოვრება. ამასთან დაკავშირებით გამოითქვა 
მოსაზრება, რომ შეიძლება კავკასიის ტერიტორიაზე III ათასწლეულში ფართოდ 
გავრცელებული მტკვარ-არაქსის კულტურის (იხ. ზემოთ) მატარებელი ტომები 
სწორედ ინდოევროპული წარმომავლობისა იყვნენ, მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი 
ქართველ ტომებში უნდა გათქვეფილიყო, ქართულ მეტყველებაზე გადასულიყო და 
ეს არის სწორედ ქართველურის სტრუქტურული თუ ლექსიკური 
ინდოევროპეიზმების წყარო459. პროფ. გ. მაჭავარიანი კი შესაძლებლად თვლის 
მტკვარ-არაქსის კულტურის ტომებში დავინახოთ ტომთა ვრცელი კავშირი, 
რომელიც მოიცავდა ინდოევროპულ და ქართველურ (შეიძლება აგრეთვე ზოგ სხვა) 
ტომებს. აღნიშნულ ტომთა კავშირის ლინგვისტური კორელატი იქნებოდა მაშინ 
უძველესი დროის ის ინდოევროპულ–ქართველური “ენობრივი კავშირი”, რომლის 
არსებობის აზრამდეც მიჰყავს მკვლევარი ქართველური ენების მასალის საკუთრივ 
ენათმეცნიერულ კვლევას460. 
 რამდენადაც საქართველოს უძველესი მატერიალური კულტურის მიხედვით 
შეიძლება ვიმსჯელოთ, ძვ. წ. III–II ათასწლეულთა მიჯნაზე საქართველოს მიწა–
წყალზე დიდ ძვრებს უნდა ჰქონოდა ადგილი, საქართველოს მოსახლეობაში სხვა 
მხარეებიდან ხალხის ახალ ნაკადს ენდა შემოეღწია.  
 ძვ. წ. III ათასწლეულის მეორე ნახევარსა და II ათასწლეულის პირველ 
ნახევარში განსაკუთრებით ძლიერდება საქართველოს და, საერთოდ, კავკასიის 
მატერიალურ კულტურაში წინააზიური ნაკადი. კარგად შეიმჩნევა ეს საჩხერეში 
მოპოვებული XV–XII სს. მასალის მაგალითზე, თუმცა წინააზიური გავლენის 
გაძლიერება შეიმჩნევა საქართველოს, კავკასიის და თვით რუსეთის მიწა-წყლის ბევრ 
სხვა ადგილას მოპოვებული ძეგლების მიხედვითაც. წინააზიური ელემენტების 
გაძლიერების ეს პროცესი ისეთი სიმძლავრითაა წარმოდგენილი მატერიალურ 
კულტურაში, რომ იგი მარტო კულტურულ–ეკონომიური კავშირების 
ინტენსიფიკაციას კი არ უნდა გულისხმობდეს, არამედ აგრეთვე წინააზიური 
წარმომავლობის ზოგიერთი ტომის შემოღწევას კავკასიასა და კიდევ უფრო 
ჩრდილოეთით მდებარე ტერიტორიაზე. ამავე პროცესს შეიძლება უკავშირდებოდეს 
ძვ. წ. III ათასწლეულის დასასრულისათვის სამხრეთ ამიერკავკასიის, მათ შორის 
საქართველოს რიგი სამხრეთი რაიონების ტერიტორიაზე ახალი, მეტად 

                                                 
458 სამხრეთიდან გადმოადგილებული(?) წინააზიურ–კავკასიური (იბერიულ–კავკასიური) 
მოსახლეობის (ქართველური და აფხაზურ–ადიღეური ტომები) მიერ დასავლეთ ამიერკავკასიის 
ათვისება შეიძლება უკვე ნეოლითის ხანაში დაიწყო – ამ მხარის ნეოლითური მასალა წინააზიურ 
ნაკადსაც ავლენს; შდრ А. А, Формозов, Неилит и Энеолит Северо-западного Кавказа в свете последних 
исследовании, СА, 1963, № 3. 
459 იხ. გ. მელიქიშვილი, დასახ. ნაშრ. , გვ. 103 –246.  
460 Г. И. Мачавариани, К типологической характеристике общекартвельского языка–основы, ВЯ, 1966, №1, 
გვ. 9 შენ. 31.  



ორიგინალური კულტურის, ე. წ. თრიალეთის კულტურის გამოჩენა461. იგი მკვეთრად 
განსხვავდება მისი წინამორბედის – მტკვარ-არაქსის კულტურისაგან. თრიალეთის 
შუა ბრინჯაოს ხანის კულტურა ძლიერ კავშირს ავლენს სამხრეთის რაიონებთან – 
დასავლეთ–ირანულ (ზაგროს-ელამურ) და შუმერულ სამყაროსთან. ამაზე 
ყურადღება გაამახვილა უკვე ამ კულტურის აღმომჩენმა აკად. ბ. კუფტინმა462. ერთ–
ერთ ძირითად ნაკადად, რომელმაც თრიალეთის კულტურის ჩამოყალიბება 
გამოიწვია, ჩ. ბარნეიც ჩრდილო–დასავლეთ სპარსეთიდან მომავალ ნაკადს 
მიიჩნევს463. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ იგივე მკვლევარი თრიალეთის კულტურაში 
ხედავს აგრეთვე ჩრდილოეთიდან, ტრიპოლიეს კულტურის არედან მომდინარე 
ნაკადს464. ჩ. ბარნეი ცდილობს ეს კავკასიის გავლით ჩრდილოეთიდან მცირე აზიაში 
ხეთი–ნესიტების შემოსევის ნაკვალევად მიიჩნიოს. მაგრამ ყველაფერი ის, რაც ჩვენ 
ვიცით ხეთების უძველესი ისტორიისა და ხეთების სამეფოს წარმოქმნის შესახებ, 
შეუძლებელს ხდის ჩ. ბარნეის ამ მოსაზრებას, ისევე როგორც მცირე აზიაში ხეთების 
კავკასიის გზით შეჭრის ვარაუდს465. მართალია, თრიალეთურ კულტურაში თავს 
იჩენს ჩრდილოური ელემენტებიც, რაც ამ მოსახლეობასთან კონტაქტზე ან კიდევ 
ამიერკავკასიაში ჩრდილოური ტრადიციების მატარებელი გარკვეული ჯგუფების 
გამოჩენაზე შეიძლება მეტყველებდეს, მაგრამ წამყვანი მასში მაინც სამხრეთული 
(ჩრდილო–დასავლურირანული) ნაკადი ჩანს და ამ კულტურის გენეზისიც საერთოდ 
შეიძლება დავუკავშიროთ წინააზიური ელემენტების იმ ექსპანსიას, რომელიც 
კარგად იგრძნობა ძველაღმოსავლური სამყაროს ჩრდილოეთი მხარეების 
(ამიერკავკასია, მცირე აზია, კავკასიონის ჩრდილოეთით მდებარე მიწა–წყალი)  
მატერიალური კულტურის მაგალითზე ძვ. წ. III ათასწლეულის დასასრულსა და II 
ათასწლეულის დასაწყისში. ამ სამხრეთული, წინააზიური ელემენტების აქტივობას 
უნდა უკავშირდებოდეს მტკვარ–არაქსის კულტურის განადგურება და წინააზიური 
ნაკადის გაძლიერება ამიერკავკასიის მატერიალურ კულტურაში (ადრებრინჯაოს 
კულტურის საჩხერეს ეტაპი და თრიალეთის კულტურა), ისევე როგორც ხურიტული 
და პროტოხეთური ტომების გავრცელება ჩრდილოეთი მესოპოტამიის, ჩრდილოეთი 
სირიის, კილიკიის, აღმოსავლეთი და ცენტრალური ანატოლიის ფართო 
ტერიტორიაზე. თრიალეთის კულტურის გამოჩენა ამ პროცესის ერთ-ერთ რგოლად 
მოჩანს.  
 თრიალეთის კულტურას მეტად მკაფიო პარალელები მოეპოვება არა მარტო 
ჩრდილო–დასავლური ირანის მატერიალურ კულტურაში, არამედ ხეთურ 
სამყაროშიც: ჩაცმა-დახურვა; საკულტო წეს–ჩვეულებები (საკულტო სცენებს 
თრიალეთის ვერცხლის თასზე უახლოვებენ ხეთების დედაქალაქის მახლობლად 
იაზილიკაიას კლდეზე ამოკვეთილ საკულტო სცენებს); დაკრძალვის თრიალეთური 
წესი (იხ. ზემოთ) თითქოს ზუსტად იმეორებს ხეთური წერილობითი წყაროებიდან 

                                                 
461 ამ კულტურის გავრცელების არეალის შესახებ იხ. А. А, Мартиросян,  Армения в эпоху бронзы и 
ранного железа, Ереван, 1964, გვ. 21 და სხვ.  
462 В. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети I, თბ., 1941, გვ. 94 - 95; საქართველოს 
არქეოლოგია, თბ. 1959, გვ. 125 –126. .  
463 C. A. Burney, Eastern Anatolia in the Chalcolitic and Early Bronze Age, “ Anatolian Studies” VIII, 1958, გვ. 
175 –178. თრიალეთის კულტურის ჩრდილო–დასავლეთ ირანთან პარალელებზე ამახვილებს  
ყურადღებას აგრეთვე ლ. ვული – იხ. J. Hawkes and  L. Wooley, Prehistory and the Beginning of 
Civilization, I, London 1963, გვ. 827.  
464 C. A. Burney,დასახ ნაშრ. , გვ. 175 –178.  
465 იხ. გ. მელიქიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 137 – 192.  



ცნობილ ხეთების მეფე–დედოფლის დაკრძალვის წესს466. მაგრამ საინტერესოა, რომ 
ასეთი ჩვეულება ხეთებთან მხოლოდ გვიან, “ახალი სამეფოს” ხანაში (XV–XIIIსს.) ჩანს 
დამკვიდრებული467, მაშინ, როდესაც თრიალეთში ეს “ხეთური ანალოგიები” უფრო 
ადრინდელ ხანაში იჩენს თავს. ბევრი სიახლე, რომელიც “ხეთების ახალ სამეფოში” 
გამოვლინდა, უკავშირდება ხურიტული გავლენის გაძლიერებას, ხურიტების 
ჰეგემონობის დამყარებას ხეთებთან ძველიდან ახალ სამეფოზე გარდამავალ 
პერიოდში468. ხურიტული (?) წარმომავლობის ნიშნები ხეთების კულტურასა და 
რელიგიაში უფრო ადრე ჩანს თრიალეთის კულტურაში. ამიტომაც თრიალეთის 
კულტურის გამოჩენა ამიერკავკასიაში შეიძლება აგრეთვე გარკვეულ კავშირში იყოს 
ჩრდილო–დასავლეთი ირანიდან მომდინარე ხურიტული ტომების სავარაუდებელ 
ექსპანსიასთან469. 
 რა თქმა უნდა, იმპულსები, რომლის შესახებაც ჩვენ ვსაუბრობთ, სრულიადაც 
არ გულისხმობენ თრიალეთის კულტურის მთელ არეში მოსახლეობის ერთიანად 
შეცვლას. საქმე ეხება უმთავრესად პოლიტიკურ ჰეგემონობას, მატერიალური 
კულტურის თვალსაჩინო მონაპოვართა დანერგვას, ნაწილობრივ თვით საკულტო–
რელიგიურ სფეროში ახალი წეს-ჩვეულებების გავრცელებას და ა. შ. ყველაფერი ეს, 
რა თქმა უნდა, მოსდევდა უცხო ელემენტის ჩამოსახლებას, თუმცა, არ არის 
სავალდებულო, მაინცდამაინც მრავალრიცხოვანი და კომპაქტური მასის სახით. 
ეთნიკურ განვითარების  პროცესში წამყვან როლს ალბათ ახლაც, ისევე როგორც 
უფრო ადრე, ადგილობრივი კავკასიური მოსახლეობა, მათ შორის ქართველი ტომები 
ასრულებდნენ, რომელნიც საბოლოო ჯამში ჩამოსახლებული მოსახლეობის 
ასიმილაციას ახდენენ. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ძველ დროს აქ დამკვიდრებული 
ინდოევროპული წარმომავლობის მოსახლეობასთან ერთად, ქართველურ ტომებს 
უნდა შერწყმოდა უფრო გვიან, ძვ. წ. III-II ათასწლეულში აქ გამოჩენილი ცალკეული 
წინააზიური (ხურიტული?) წარმომავლობის ტომიც. დამახასიათებელია, რომ 
არქეოლოგიური და ანთროპოლოგიური მონაცემებიც ლაპარაკობენ უძველესი 
დროიდანვე საქართველოს ტერიტორიაზე  მოსახლეობის ერთიანად შეცვლის 
წინააღმდეგ და კულტურისა და ანთროპოლოგიური ტიპის მხრივ ავლენენ 
მემკვიდრეულ კავშირს ამ მხარის უფრო გვიანდელ და უფრო ადრეულ მოსახლეობას 
შორის. 
 ძვ. წ. II ათასწლეული შუა ხანებისათვის, კერძოდ, გვიან ბრინჯაოს ხანის 
დასაწყისში, როგორც ჩანს, ამიერკავკასიის მიწა–წყალზე კიდევ უფრო შორს წასულა 
მოსახლეობის ეთნიკური კონსოლიდაციის პროცესი. მონათესავე ტომების არეალში 
ყალიბდება ვრცელი ტერიტორიების მომცველი ერთგვაროვანი მატერიალური 
კულტურა. ერთ ასეთ არეალს წარმოადგენდა “კოლხური კულტურის არეალი”, 

                                                 
466 Б. А. Куфтин, დასახ. ნაშრ. გვ. 81. 89; “ საქართველოს  არქეოლოგია”, გვ. 125. 
467 F Sommer  und A Falkenstein. Die hethitisch – akkadische Bilingune des Hattusili I.,. München, 1938, გვ. 
197; O. R. Gurney, The Hittites, London,1952, გვ. 164 შმდ. 
468  В. В. Иванов, Из Истории индоевропейской лексики клинописного хеттского языка, «Переднеазиатский 
сборник», Москва,1961, გვ. 307 - 308; მისივე Хеттский язык, Москва, 1963 გვ. 30 შმდ.;  E, Laroche,  Le 
Pantheon de Yazilikaya, “Journal of Cuneiform Studies” vol.VI, №3, 1952, გვ.122; მისივე,  Recherches sur les 
noms des dieux hittites Paris 1947, გვ. 131;მისივე, Recueil.d’Onomastique hittite Paris,1952, გვ. 89 - 90;    H, 
Güterbock,  The hurrian element in the Hittite Empire, “Cahiers d’ Histoire Mondiale”, vol.II, №2, 1954. გვ. 
383-391;  O. R. Gurney,  დასახ. ნაშრ. , გვ. 140; A, Scharf und A. Moortgat. A gypten  und Vorderasien im 
Altertum München, 1950, გვ. 367 - 368; A. Goetze,წიგნში: The Bible and the Ancient Near East, London,1961, 
გვ.326, შენ. 33 და სხვ.  
469 დაწვრილებით ამ საკითხის შესახებ იხ. გ. მელიქიშვილის,  დასახ. ნაშრ., გვ. 191 –199. 



რომელიც მოიცავდა მთელ დღევანდელ დასავლეთ და, აგრეთვე, 
მნიშვნელოვანწილად სამხრეთ საქართველოს, ისევე როგორც აღმოსავლეთ 
საქართველოს დასავლეთ რაიონებს (იხ. ზემოთ). ამასთანავე, ეს კულტურა 
ვრცელდებოდა დღევანდელი საქართველოს საზღვრებს  გარეთაც, თურქეთის 
ჩრდილო-აღმოსავლეთ რაიონებში და აგრეთვე ჩრდილო კავკასიაში. გვიანი 
ბრინჯაოს ხანაში ქართველურ ეთნიკურ ჯგუფს, პირველ ყოვლისა, სწორედ ეს 
კულტურა უნდა დაუკავშირდეს. “კოლხური კულტურა” წარმოადგენდა ჯერ კიდევ 
სუსტად დიფერენცირებული ქართველი ტომების კულტურას, თუმცა მისი 
გავრცელების არეში უნდა ეცხოვრა აგრეთვე აფხაზურ ადიღეური და, კიდევ სხვა 
წარმომავლობის ზოგიერთ ტომს470. ამავე ხანაში კულტურის მხრივ ბევრ საერთოს 
ავლენს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის მოსახლეობა. ამ კულტურის 
არეში, როგორც ჩანს, ქართველ ტომებს გარდა ბევრი ჩაჩნური (ვეინახური) და 
დაღესტნური ტომი ცხოვრობდა. ამგვარი მოსახლეობის მომცველი ზოგი რაიონი 
შემდეგში (ანტიკურ ხანაში) ქართლის ჰეგემონობის არეში მოექცა და აქაური 
მოსახლეობაც ქართველ ტომებში გაითქვიფა და ქართველი ხალხის შემადგენლობაში 
შევიდა. ამიტომ არის, რომ მთელ რიგ აღმოსავლურქართულ დიალექტში მძლავრად 
იგრძნობა ვეინახურ–დაღესტნური, უპირატესად ვეინახური, სუბსტრატის არსებობა. 
ვეინახურმა ლექსიკამ ერთგვარი რაოდენობით გაიკვლია გზა ქართული ენის 
უძველეს  ლექსიკაში471.  

ენობრივი მონაცემები ცხადყოფს, რომ ქართველ ტომებში უნდა 
გათქვეფილიყო და ქართველი ხალხის შემადგენლობაში უნდა შემოსულიყო აგრეთვე 
ძველაღმოსავლური ცივილიზაციის შემქმნელი, სამხრეთში მცხოვრები ხალხების 
(ხურიტების, ხეთების, ურარტელების) გარკვეული ნაკადი. ამისი ნაკვალევი თავს 
იჩენს ქართველთა ენაში. განსაკუთრებით მრავლისმეტყველია ამ მხრივ ურარტული 
ენიდან ქართულში შემოსული ზოგი ფაქტი – ქართულ ენაში მოიპოვება ზოგიერთი 
გამოთქმა, რომელიც ვერ აიხსნება ქართველური ენების მონაცემებით, თავისი 
შედგენილობით გაუგებარია, მაგრამ მშვენიერ ახსნას პოვებს სწორედ ურარტული 
ენის საფუძველზე472. 

 
 
 
 
 
 

  თავი მეექვსე                   
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470 გ. მელიქიშვილი, დასახ. ნაშრ. , გვ. 68 შმდ. 
471 იქვე, გვ. 80 შმდ.  
472  А. Сванидзе,  Материалы по истории алародийских племен, თბ., 1937, გვ. 37. 40-41; მელიქიშვილი, 
ურარტუ, თბ., 1951, გვ. 144 –145.  



 საქართველოს, განსაკუთრებით მისი სამხრეთი რაიონების მოსახლეობას 
მჭიდრო ურთიერთობა უნდა ჰქონოდა ძვ. წ. II ათასწლეულში ამიერკავკასიის 
სამხრეთით არსებულ დიდ სახელმწიფოებთან - მითანისა და ხეთების სამეფოებთან. 
 მითანის სამეფოს ცენტრალური რაიონები ჩრდილოეთ მესოპოტამიაში 
იმყოფებოდა. ერთხანს ამ სამეფომ დიდად გაიფართოვა საზღვრები სირია-
პალესტინის, მცირე აზიის და ირანის მიმართულებით. საფიქრებელია, რომ წინა 
აზიის ამ უძლიერესი სახელმწიფოს ექსპანსია გავრცელდა ჩრდილოეთითაც, 
ამიერკავკასიის მიმართულებით. ზემოთ ჩვენ უკვე გვქონდა საუბარი იმის შესახებ, 
რომ ე.წ. თრიალეთის კულტურაში სამხრეთ საქართველოს მიწა–წყალზე ძვ. წ. III-II 
ათასწლეულთა მიჯნაზე შეინიშნება სამხრეთიდან მომდინარე ნაკადი, რაც, 
შეიძლება, სწორედ ხურიტების (ასე ეძახდნენ მითანის ძირითად მოსახლეობას) 
ჩრდილოეთით ექსპანსიას უნდა უკავშირდებოდეს473. მითანის შემადგენლობაში რომ 
მოქცეული უნდა ყოფილიყო ამიერკავკასიაში, ყოველ შემთხვევაში მისი სამხრეთ 
რაიონებში მაინც, მცხოვრები მოსახლეობა, ხშირად ასკვნიან ერთი ეგვიპტური 
წყაროს ჩვენების საფუძველზეც, სადაც ლაპარაკია ეტლების გასაკეთებლად ხე–ტყის 
შემოტანაზე ნახარინიდან (ასე ეძახდნენ ეგვიპტელები მითანის სამეფოს) და 
დასახელებულია ხის ისეთი ჯიშები, რომლებიც ტრაპეზუნტსა და არარატის მთის 
სამხრეთით საერთოდ არ იზრდება474. 
 სამხრეთი ამიერკავკასიის, კერძოდ თრიალეთის კულტურის გავრცელების 
არეში მცხოვრები მოსახლეობა, შეიძლება, არც თუ შედიოდა მითანის 
შემადგენლობაში, არამედ აქტიურ როლს ასრულებდა ხური–მითანელების 
ძლევამოსილ ომებში მეზობლების წინააღმდეგ. ეს ექსპანსია მიმართული უნდა 
ყოფილიყო, ჯერ ერთი, მითანის სამხრეთელი მეზობლის – ასურეთის მიმართ. ამის 
საბუთია ის ენერგიული ბრძოლები, რომლებსაც აწარმოებენ ცოტა უფრო გვიან, 
მითანის დასუსტების ხანაში და მისი განადგურების  შემდეგ (ძვ. წ. Xlll–Xlსს.), 
ასურეთის მეფეები ჩრდილოეთის მოსახლეობის წინააღმდეგ. შემდეგში ასურელებს 
უკვე არ უჩანთ კონტაქტი ასე ჩრდილოეთით მცხოვრებ მოსახლეობასთან (ამაზე 
უფრო დაწვრილებით ქვემოთ ვისაუბრებთ). მეორე მხრივ, შესაძლებელია, სამხრეთ 
საქართველოში მცხოვრები და ხურიტული კულტურულ–ეთნიკური ტრადიციების 
მატარებელი ტომები ასევე აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ ხური–მითანურ 
ექსპანსიაში დასავლეთით, ხეთების სამეფოს მიმართულებით. ამის მანიშნებლად 
მიგვაჩნია ის, რომ ხეთების “ახალ სამეფოში” (ძვ. წ. XV–XIIlსს.) “ძველი სამეფოს” 
პერიოდისაგან განსხვავებით თავს იჩენს რელიგიის სფეროში ელემენტები, 
რომლებიც უფრო ადრე თრიალეთის კულტურის არეში ჩანან475. ამავე ასპექტში 
საინტერესოა გვიან ბრინჯაოს ხანაში ცენტრალურ ამიერკავკასიური კულტურის 
არეში ე. წ. “ამაძონური ცულების” მასობრივი გავრცელების ფაქტი. ეს კულტურა 
მნიშვნელოვანწილად სწორედ თრიალეთური კულტურის ბაზაზე ჩამოყალიბდა. 
ამასთან დაკავშირებით, ყურადღებას იქცევს ის, რომ სწორედ ამგვარი ცული 
უჭირავს ხელში ბოღაზქოიში (ხეთების სამეფოს დედაქალაქ ხატუსასში) ჭიშკრის 

                                                 
473 საინტერესოა, რომ თრიალეთის კულტურის გავრცელების არეში არქეოლოგიური გათხრების 
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Кармир–блура,  წიგნში: И. М. Дьяконов, Урартские письма и докумнты, М.-Л., 1963, გვ. 10 –12   
474 იხ. H. Schafer‚ Armenisches Holz  agyptischen Wangnareien‚ “Sitzungsberichte der Preussischen Akademie 
der Wissenschaften”‚1931. 
475 იხ. გ. მელიქიშვილი, საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის უძველესი 
მოსახლეობის საკითხისათვის, თბ., 1965, გვ. 198 –199 და სხვ.  



მცველ მეომრად გამოსახულ ღვთაება თეშუბს. ჩაცმულობითაც და სარტყლითაც მას 
ბევრი პარალელი აქვს ამიერკავკასიაში. დამახასიათებელია, რომ თვით მცირე აზიაში 
არც მისებრი ნაჯახი და არც მისებრი სარტყელი სრულიად არ არის ნაპოვნი, მაშინ, 
როდესაც ამიერკავკასიაში ისინი რაოდენობითაა აღმოჩენილი476.  
 თავის მხრივ, ხეთების მეფეებიც, განსაკუთრებით ხეთურ–მცირეაზიული 
სამეფოს ძლევამოსილების ხანაში (ძვ. წ. XV–XIIIსს.), უეჭველია, სასტიკ ექსპანსიას 
ახორციელებდნენ სამხრეთ–აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში და ისტორიული 
საქართველოს სხვა სამხრეთ-დასავლეთ რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობის 
მიმართ. ქართველი ტომები ამ მხარეში, მართალია, ძირითადად ცხოვრობდნენ 
ჩრდილო ანატოლიის ქედის ჩრდილო კალთებზე, მცირე აზიის სხვა მხარეებიდან 
იზოლირებულ მხარეში, მაგრამ არის იმისი ნიშნები, რომ ხეთები ასეთ შორეულ 
რაიონებშიც  იკიდებდნენ ფეხს477. მეორე მხრივ, ცალკეული ქართველი ტომები, 
უეჭველია, ცხოვრობდნენ, ჩრდილო ანატოლიის ქედის სამხრეთ, ხეთებისათვის 
უფრო მეტად ხელმისაწვდომ, მხარეზეც. მათ მეზობლად აქ ამ დროს ცხოვრობდნენ, 
როგორც ჩანს, აგრეთვე ცალკეული აფხაზურ–ადიღეური და ვეინახური (ჩაჩნური) 
ტომები. ამაზე მიგვითითებს მცირე აზიის აღმოსავლეთ პერიფერიაზე მთელი რიგი 
სახელწოდებების არსებობა, რომლებიც სწორედ ამ წარმომავლობის ტომთა 
სახელებად გვევლინება შემდეგში. ასე მაგალითად, “წოფა” (ურარტული “ცუფა”, 
სომხური “წოფქ”, ანტიკური წყაროების “სოფენე”478) ბაცბურ–ქისტური “წოვ”-ების 
ტომის (იხ. წოვა–თუშები) სახელს იმეორებს; ხოლო ჩრდილო–აღმოსავლეთ მცირე 
აზიის მთიელთა ზოგადი სახელი ხეთებთან “ქაშქა” იგივე “ქაშაგი” უნდა  იყოს, რასაც 
შუა საუკუნეების (არაბული, ქართული, რუსული) წყაროები უწოდებენ ჩერქეზებს 
(ადიღეველებს). საინტერესოა, რომ ასურეთის მეფის ტიგლათფილესერ I-ის (1115 –
1077) წარწერებში ამ სახელის ვარიანტად იხმარება “აბეშლა”, რაც ძალზე ჰგავს 
აფშილების, ანტიკურ ხანაში აფხაზეთის მიწა-წყალზე დამოწმებული აფხაზურ–
ადიღეური წარმომავლობის (შდრ. “აფსუა” – ასე ეძახიან აფხაზები თავის თავს) 
ტომის სახელს479. ქაშქებს ზოგი მკვლევარი პროტოხეთებს უახლოვებს, რადგან ბევრი 
ქაშქური სახელი თითქოს პროტოხეთური ენის მასალით პოვებს ახსნას480. მაგრამ 
სპეციალისტები ხშირად პროტოხეთურ ენასაც აფხაზურ–ადიღეურ ენებს 
უახლოვებენ. ამრიგად, ქაშქებში აფხაზურ–ადიღეური თუ პროტოხეთური 
წარმომავლობის ტომები შეიძლება ვიგულისხმოთ. მაგრამ არ შეიძლება ითქვას, რომ 
თვით ხეთებთან “ქაშქა” სახელი ეთნიკურად ერთი გარკვეული ჯგუფის ტომების 
აღსანიშნავად იხმარებოდა. იგი უფრო ჩრდილო-აღმოსავლეთის მთიელთა კრებითი 
სახელი იყო და ალბათ ამ მხარეში მოსახლე ქართველ ტომებსაც მოიცავდა.  
 ხეთები ქაშქებთან საუკუნეების მანძილზე აწარმოებდენ მძიმე ბრძოლებს, 
რომელთაც ხშირად თავდაცვითი ხასიათი ჰქონდა. ქაშქები თავს ესხმოდნენ ხეთებს 

                                                 
476 St. Przeworski,  Der Grottenfund von Ordu, ArOr, VIII, № 1, 1936, გვ. 62-64; A. Zakharov   Etudes sur 
I’archeologie de I’ Asie Mineure et du Caucase, RHA, I, fase. 5, 1931, გვ. 166;  Б. А, Куфтин, Археологическая 
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477  М. И. Максимова, К вопросу о выходе хеттов на южный берег Черного моря, ВДИ, 1948, №4, გვ. 24 – 
34.  
478 ამ სახლწოდების ოლქი იმყოფებოდა თანამედროვე მალატიის აღმოსავლეთით, ევფრატის მარცხენა 
ნაპირზე. 
479  Г.А. Меликишвили, Наири–Урарту,  თბ. 1954, გვ. 75 – 76. .  
480  Г. Г. Гиоргадзе,  К вопросу о локализации и языковой структуре каскских этнических и географических 
названий ,Переднеазиатский сборник,  1, М., 1961.  



და ზოგჯერ საფრთხეს უქმნიდნენ თვით მათ დედაქალაქ ხატუსასსაც. ქაშქები ამ 
დროს გვაროვნული წყობილების პირობებში ცხოვრობდნენ. საინტერესოა, რომ 
ხეთების მეფე მურსილი II ქაშქების ერთ–ერთი ბელადის ფიხუნიას შესახებ, 
რომელიც განსაკუთრებით გაძლიერებულა, ამბობს, რომ იგი “ქაშქურად კი არ 
მართავდა, არამედ მეფურად” და დასძენს – “ქაშქებთან ერთი კაცის ბატონობა წესად 
არ იყო მიღებული”481. ეტყობა აღნიშნული ფიხუნიას მაგალითით თუ ვიმსჯელებთ, 
ქაშქებში უკვე დაწყებულა ტომის ბელადის სუვერენულ ხელისუფლად გადაქცევის, 
ე. ი. კლასობრივი საზოგადრების წარმოქმნის პროცესი. ქაშქების მეზობელი ოლქების 
მოსახლელბა ამ დროს აგრეთვე განვითარების ამ საფეხურზე იმყოფებოდა – 
დოკუმენტებში აქ მმართველებად “უხუცესები” და თვით “ხალხი” გამოდის482. 
 სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების მხრივ დაახლოებით ასეთივე 
დონეზე უნდა მდგარიყო კიდევ უფრო აღმოსავლეთით, ისტორიული საქართველოს 
სამხრეთ–დასავლეთ და სამხრეთ რაიონებში მცხოვრები ამდროინდელი 
მოსახლეობა. უკვე თრიალეთის კულტურის მატარებელ მოსახლეობაში საქმე უნდა 
გვქონდეს დიდ ტომთა კავშირებთან, სადაც პირველყოფილ–თემური წყობილება 
რღვევას იწყებს. ცოტა უფრო გვიან, განვითარება კიდევ უფრო შორს მიდის და 
ჩამოყალიბებას იწყებენ საკმაოდ დიდი და მყარი გაერთიანებები, რომლებიც, 
შეიძლება, უკვე კლასობრივი საზოგადოების დაბალ საფეხურს – ადრეკლასობრივ 
(განუვითარებელ კლასობრივ) საზოგადოებას განასახიერებენ. ასეთი გაერთიანებები 
უნდა ყოფილიყო, კერძოდ, დიაოხი (ტაოხი, ტაო) და კოლხა (კოლხეთი). 
 სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის ამ ორი დიდი გაერთიანების 
შესახებ ჩვენ ცნობებს ვპოვებთ ძვ. წ. XIII–VIII საუკუნეთა ასურულ და ურარტულ 
ლურსმულ წარწერებში. ასურელები ამ მხარეებში მცხოვრებ მოსახლეობასთან 
კონტაქტში ექცევიან ძვ. წ. XIII საუკუნიდან, როდესაც ანადგურებდნენ მითანის 
სახელმწიფოს და იწყებენ ჩრდილოეთში მისი მემკვიდრეობის ათვისებას. ყოფილი 
მითანის სამეფოს ჩრდილო რაიონებში, როგორც ჩანს, ამ დროს ყალიბდება მრავალი 
მცირე გაერთიანება, რომლებიც ამასთანევე მჭიდრო კონტაქტში ჩანან ერთმანეთთან 
და შემოსეულ მტერს გაერთიანებული ძალით ხვდებიან. ასურეთის მეფეებს 
ჩრდილოეთისაკენ ლაშქრობისას ამ დროს ძირითადად ბრძოლა უხდებათ სამ დიდ 
დაჯგუფებასთან. ესენია: სუბართუს ქვეყნები, ნაირის ქვეყნები და “ზემო ზღვის” 
სანაპიროზე მდებარე ქვეყნები. “სუბართუ” მოიცავდა ტერიტორიას ქაშიარის მთასა 
(დღევანდელი ტურ–აბდინი) და აღმოსავლეთ ევფრატის (დღევანდელი მურად–სუ) 
დინებას შორის, “ნაირი” მდებარეობდა მის ჩრდილოეთით მდ. ყარა–სუს (დასავლეთ 
ევფრატი) დინებაზე და მასსა და მურად–სუს დინებათა შორის მდებარე მხარეში, 
ხოლო “ზემოზღვისპირა ქვეყნები” კიდევ უფრო ჩრდილოეთით, შავი ზღვის 
სანაპიროზე მდებარე მხარეს გულისხმობდა483. 
 სუბართუს სახით ასურელებს წინ აღუდგა ხურიტული გაერთიანებების 
კავშირი. მას შემდეგ, რაც ძვ. წ. XIIIს. ბოლოს დასავლეთიდან წამოსული “ზღვის 
ხალხებისა” და მეზობელი მცირეაზიელი ტომების დარტყმებით მცირე აზიაში 
ხეთების სამეფო განადგურდა, ასურელებს შეტაკება მოუხდათ აგრეთვე იმათთან, 
ვინც ხეთებზე ეს გამარჯვება მოიპოვა და შემდეგ თავისი წარმატების განვითარება 
                                                 
481 იხ. მურსილი II ის ანალები, §32, სტრ. 73-75 (A. Goetze‚ Die Annalen des Mursilis‚გვ. 86–95). 
482   Г. А. Меликишвили,  К истории древней Грузии . გვ. 170 –171. 
483  Г. А. Меликишвили, Ассирия и «Страны Наири» на рубеже XII-XI вв. до н. э., ВДИ, 1963, №2;  გ. 
მელიქიშვილი, შავი ზღვა ძვ. წ. XIII-XIIსს –ის ასურულ ლურსმულ წარწერებში, კავკასიის ხალხთა 
ისტორიის საკითხები, ნ. ბერძენიშვილისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, თბ., 1966.  



აღმოსავლეთის – ჩრდილო მესოპოტამიის - მიმართულებით განიზრახა. ასეთებს 
წარმოადგენენ სწორედ ის მუშქები და ქაშქები, რომლებთანაც ბრძოლები გადახდათ 
ასურელებს. ასურეთის მეფის ტიგლათ ფილესერ I-ის (1115–1077) ცნობით, მუშქებს 
მისი მეფობის დაწყებამდე 50 წლით ადრე ხელში ჩაუგდიათ ალზისა და 
ფურულუმზის ქვეყნები484, რომლებიც ასურელების მიერ სუბართუში შემავალ 
ქვეყნებად განიხილებოდა. ახლა, მისი მეფობის დასაწყისში, “20000 მუშქი და მათი 5 
მეფე” ჩამოსულა მთებიდან და კიდევ უფრო სამხრეთით მდებარე ქათმუხის ქვეყანას 
დაუფლებია485. ასურეთის მეფე იკვეხნის, რომ მან ისინი გაანადგურა, დიდი ნაწილი 
გაჟლიტა, დარჩენილი 6000 კაცი კი, რომელიც დანებდა, თავისი “ქვეყნის ხალხად”, ე. 
ი. ქვეშევრდომად მიიღო486. აშკარად ჩანს, რომ საქმე ეხება გადმოსახლებულ ხალხს 
და არა ლაშქარს. ტიგლათფილესერი იკვეხნის, რომ მან ამ მუშქების დიდძალი 
სიმდიდრე იგდო ხელთ. ისინი ქათმუხიში, მთელი თავისი ავლა–დიდებით 
ჩამოსახლებულან. მთებიდან ჩამოსულა ხუთი მუშქური ტომი (20 ათას მუშქს 5 მეფე 
ჰყოლია!). უეჭველია, რომ საქმე ეხება იმ ხალხს, რომელმაც მცირე აზიაში თარეში 
იწყო მისივე მონაწილეობით მომხდარ ხეთების სამეფოს დამხობის შემდეგ. 
 რადგანაც ძვ. წ. Vlll-Vllსს. ასურელები ფრიგიის სამეფოს მუშქების სამეფოს 
ეძახიან, ხოლო ფრიგიელებს მცირე აზიაში სწორედ ხეთების სამეფოს დაცემის ჟამს, 
ძვ. წ. XllI-XIIსს. ბალკანეთის ნახევარკუნძულიდან მოსულად მიიჩნევენ, თითქოს 
ყველაზე უფრო ბუნებრივი იქნება იმ მუშქებში, რომელთაც ებრძვის 
ტიგლათფილესერ I, სწორედ დასავლეთიდან მოსული ფრიგიელები ჩაგვეთვალა. 
სპეციალისტების ერთი ნაწილი ასეც ფიქრობს, მაგრამ, თუ გავისხსენებთ უკვე 
ანტიკური ხანიდან დამოწმებულ ვითარებას, რომელსაც მუშქი (იგივე მოსხი, მესხი) 
სახელი უცილობლად ქართველ ტომებს აღნიშნავს, გამორიცხული არ ჩანს ვარაუდი, 
რომ ტიგლათფილესერ I-ის დროის მუშქებიც ქართველ ტომებად მივიჩნიოთ, 
რომლებიც ხეთებისა და მითანის სამეფოების განადგურების ქარიშხლიან ეპოქაში 
ჩრდილოეთიდან ამოძრავებულან და მცირე აზიის აღმოსავლეთ ნაწილში, კერძოდ, 
ძველი სუბართუს მიწა–წყალზე დამკვიდრება უცდიათ. შემდეგში ისინი უნდა 
შერეოდნენ მეზობელ ტომებს, მათ შორის ფრიგიელებს და მათთან ერთად VIII ს. 
დიდი ფრიგიის სამეფოც უნდა შეექმნათ. ასურელებს ამ სამეფოსათვის ასეთი 
სახელწოდება მიუციათ ამ სამეფოში შემავალი, მათთან ყველაზე უფრო ახლო 
ტერიტორიაზე მცხოვრები ტომის (მუშქების) მიხედვით487, მაშინ, როდესაც 
ბერძნებმა ამ სამეფოში შემავალი და მათ სახელმწიფოსთან ახლო მცხოვრები ტომის - 
ფრიგიელების მიხედვით მას ფრიგიის სამეფო შეარქვეს488. 
 ასეთი ვარაუდი უფრო მეტ დამაჯერებლობას იხვეჭს იმასთან დაკავშირებით, 
რომ ამ ეპოქაში ასეთსავე ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ წინსვლას ვხვდებით 
ხეთების ძველისძველი მეზობლებისა და მტრების – ქაშქების მხრივაც. თავისი 

                                                 
484ალზის ეკავა ტერიტორია მდ. დას. ტიგროსის სათავიდან ჩრდილო-დასავლეთით აღმ. ევფრატის 
(მურად–სუს) მიმართულებით; ფურულუმზი მის მეზობლად მდებარეობდა.  
485 ქათმუხი ქაშიარის მთის (ტურ–აბდინი) ჩრდილოეთით მდ. ტიგროსის მარჯვენა ნაპირზე 
მდებარეობდა. მისი ერთ–ერთი ცენტრი იყო მათიათუ (დღევ. მიდიატი). 
486  И. М.  Дьяконов, Ассиро- вавилонские источники по истории Урарту (ВДИ, 1951, № 2),   N10, I, 62 შმდ.  
D.D Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Chicago, vol. I, 1962, 221, შდრ. 276, 318.   
487 შდრ. E. Cavaignac, Mushki et phrygiens‚ JA,t.CCXLI, 1953, გვ. 141.  
488 უფრო დაწვრილებით მუშქების საკითხის შესახებ იხ. Г.А. Меликишвили, К истории древней 
Грузии,  გვ. 105 –110;  გ. მელიქიშვილი, საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის 
უძველესი მოსახლეობის საკითხისათვის, გვ. 18 შმდ. 



მეფობის დასაწყისში მეფე ტიგლათფილესერ I-ს ომის გადახდა მუშქებთან ერთად 
უხდება ქაშქებთან – “ხათის (ე. ი. ხეთების) ქვეყნის ხალხთან, რომელთაც ხელში 
ჩაიგდეს სუბართუს ქვეყნის სამოსახლონი”,489 ქაშქების გამოსავალი მხარე კი 
ჩვენთვის კარგად ცნობილია – ისინი ხეთების სამეფოს დროს მცირე აზიის ჩრდილო–
აღმოსავლეთ რაიონებში ცხოვრობდნენ. სავსებით შესაძლებელია, რომ მუშქები და 
ქაშქები, რომლებთანაც ბრძოლა უხდება ტიგლათფილესერ I –ს, სუბართუს მიწა–
წყალზე (მათ, ჩანს, ამ დროს თავის ჰეგემონობა დაუმყარებიათ ამ მხარეშიც), მცირე 
აზიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რაიონებიდან მომდინარე ხალხის ნაკადს 
შეადგენდნენ.  

მეორე, საკმაოდ მყარ პოლიტიკურ ძალას ასურეთის ჩრდილოეთით მდებარე 
მხარეში ძვ. წ. XII–XI საუკუნეთა მიჯნაზე (და უფრო ადრეც), წარმოადგენდნენ 
“ნაირის ქვეყნები” – მდ. ყარა-სუზე (დას. ევფრატი) და ყარა–სუსა და მურად-სუს 
ორმდინარეთში მდებარე პოლიტიკური ერთეულების კავშირი. ყველაზე 
გამოჩენილი მათ შორის სწორედ დიაოხი, ანდა, როგორც მას ასურელები ეძახდნენ, 
დაიაენი იყო. “დიაუხის” ამ ქვეყანას ურარტელები უწოდებდნენ. ეს სახელი ახლო 
მდგომი ფორმით გვხვდება V საუკუნის ბერძენ ავტორ ქსენოფონტესთან, რომელიც 
“ტაოხებს” ასახელებს სამხრეთ ამიერკავკასიის მიწა-წყალზე გავლის დროს. ეს 
სახელი შემორჩა ისტორიული საქართველოს ერთ–ერთ ოლქს – ტაოს. ამიტომაც 
უნდა ვიფიქროთ, რომ ძველი დიაოხიც სადღაც მერმინდელი ტაოს რაიონში 
იმყოფებოდა. ჩვენამდე მოაღწია არზრუმის მიდამოებში ამოკვეთილმა ლურსმულმა 
წარწერამ, სადაც ურარტუს მეფე მენუა მოგვითხრობს დიაოხისა და მისი “სამეფო 
ქალაქის” შაშილუს დაპყრობის შესახებ (УKH, 36, 37). უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს 
ტერიტორია იმ დროს დიაოხიში შედიოდა. ასურეთის მეფე სალმანასარ III დიაოხის 
იხსენებს ამ ადგილებთან კავშირში - იგი ამბობს, რომ მიაღწია არზრუმის 
მახლობლად მდებარე დას. ევფრატის (ყარა–სუს) სათავეებს და აქ მიიღო ხარკი ამ 
ქვეყნის მეფე ასიასაგან490. 

დღევანდელი არზრუმისა და  ყარა–სუს სათავეების რაიონი ალბათ დიაოხის 
სამხრეთ პერიფერიას წარმოადგენდა. მისი ტერიტორია აქედან ჩრდილოეთით 
ვრცელდებოდა; ამაზე მიუთითებს, მაგალითად ის, რომ დიაოხის მეზობლად 
იხსენიებენ ურარტული წყაროები “ზაბახა”–ს (ე. ი. ჯავახეთს  (УKH,127, I). დიაოხის 
ერთ–ერთი ოლქი – ხუშანი (ხუშალხი) შემდეგში კოლხას (ე. ი. კოლხეთის) 
ფარგლებში ექცევა და ა. შ.  

დიაოხის (დაიაენის) ქვეყნის ტოპონიმიკა, მმართველთა სახელები (მაგალითად, 
სენი – “ძმა” ხურიტულად) ხშირად ხურიტულ ელფერს ატარებს. სუფიქსი – ხი-ც, 
რომლითაც ეს სახელი (დიაოხი, ტაოხი) ასე ხშირად გვხვდება (ძირეულია მასში 
დიაო, ტჲაო, ტაო), აგრეთვე ხურიტული კუთვნილების სუფიქსია491. უნდა 
ვიფიქროთ, რომ დიაოხის მოსახლეობა ადრე მითანის სამეფოს შემადგენლობაში 

                                                 
489 იხ. ტიგლათფილესერ I-ის “წარწერა პრიზმაზე”, სვ. II, სტრ. 100; სვ. III, სტრ. 6; შდრ. “Keilschrifttexte 
aus Assur historischen InhaIts,” II,1922, №71a, მატიანეს ფრაგმენტი № 2, სტრ. 4; R. Borger, EinIeitung in die 
assyrischen Königsinschriften, Leiden/KöIn‚1961, გვ. 115.  
490 წარწერა, “ხარებზე” სტრ. 102 –107 (“Beitrage zur Assyriologie”‚VI‚1;გვ. 148 – 150); D. D. 
LuckenbiII‚დასახ. ნაშრ. 1, §660 –662). 
491 ხურიტული ელფერის ტოპო– და ეთნონიმიკა, აგრეთვე პირთა სახელები საკმაო რაოდენობით 
გვხვდება სამხრეთ ამიერკავკასიის დასავლეთ რაიონებში, რომლებიც უშუალოდ ეკვრის 
ჩრდილოეთიდან აშკარა ხურიტული მოსახლეობის მქონე რაიონებს ჩრდ. მესოპოტამიასა და 
სომხეთის ზეგანზე – იხ. Г.А. Меликишвили, Наири–Урарту, გვ. 108 შმდ. . 



უნდა ყოფილიყო მოქცეული. გამორიცხული არ არის აგრეთვე ისიც, რომ ამ ქვეყნის 
ტერიტორიაზე ან მის მეზობლად ეცხოვრათ ცალკეულ ხურიტულ ტომებს. 

ძვ. წ. XII ს. ბოლოს დიაოხი (დაიაენი) ყველაზე ძლიერი ჩანს “ნაირის ქვეყნებს” 
შორის. მკვლევარნი ამ დასკვნამდე მიდიან იმ განსაკუთრებული როლის მიხედვით, 
რომელსაც ასრულებს დაიაენი და მისი მეფე სენი ასურელთა ლაშქრობის დროს 
ნაირის ქვეყნების  წინააღმლეგ ტიგლათფილესერ I–ის მეფობის მესამე წელს (ძვ.წ. 
1112წ.). “იმ დროს, - ამბობს თავის წარწერაში ასურელთა ეს მეფე, - ღვთაება ასურის, 
ჩემი მეუფის, დიადი ძალით, მამაცი ღვთაება შამაშის ერთგული წყალობით, დიად 
ღვთაებათა შემწეობით, (მე, ტიგლათფილესერი), რომელიც სამყაროს ოთხივ მხარეზე 
სამართლიანად ვბრძანებლობ, რომელსაც არ მყავს მძლეველი ომში (და) ტოლი 
ბრძოლაში, შორეულ მეფეთა ქვეყნებისაკენ, რომელნიც ზემო ზღვის ნაპირას 
(ცხოვრობენ) (და) რომელთაც არ იცოდნენ (თუ რა არის) მორჩილება, ღვთაება 
ასურმა, მეუფემ, გამგზავნა. გავემართე გაუვალი გზებითა და მძიმე 
გადასასვლელებით, რომელთა წიაღიც არ უხილავს წინათ არც ერთ მეფეს; დახშული 
გზებითა და ჩაკეტილი ბილიკებით გადავლახე მთები ელამა, ამადანა, ელხიშ, 
შერაბელი, თარხუნა, თირქახული, ქისრა, თარხანაბე, ელულა, შახთარაე, შახიშარა, 
უბერა, მილიადრუნი, შულიანზი, ნუბანაშე და შეშე – 16 უზარმაზარი მთა. კარგ 
ადგილას ჩემი ეტლით მივდიოდი, (ხოლო) ძნელად გასავლელებში კი ბრინჯაოს 
წერაქვებით ვიკვლევდი გზას... მთის ხეები მოვჭერი და ხიდები გავდე ჩემი ჯარების 
გასავლელად. გადავედი მდინარე ევფრატზე. თუმეს, თუნუბეს, თუალის, ქინდარის, 
უზულას, უნზამუნის, ანდიაბეს, ფილაქინის, ათურგინის, ქულიბარზინის, 
შინიბირნის, ხიმუას, ფაითერის, უირამის, შურურიას, აბაენის, ადაენის, ქირინის, 
ალბაიას, უგინას, ნაზაბიას, აბარსიუნის, დაიაენის ქვეყნების მეფეებმა, სულ ნაირის 
ქვეყნების 23 მეფემ, შეკრიბეს თავიანთ ქვეყნებში თავისი ეტლები და ჯარები და 
ბრძოლისა და ომისათვის გამოემართნენ. ჩემი თავზარდამცემი იარაღის სიშმაგით 
თავს დავატყდი მე მათ. ღვთაება ადადის ნიაღვრის მსგავსად აღვასრულე მათი 
მრავალრიცხოვანი ჯარების განადგურება. მათი მეომრების გვამები მიმოვფანტე... 
მთების მწვერვალებსა და მათი ქალაქების მახლობლად. მათი 120 შეჭურვილი ეტლი 
ბრძოლაში ხელთ ვიგდე. ნაირის ქვეყნების 60 მეფეს, მათთან ერთად, რომელნიც მათ 
დასახმარებლად მოვიდნენ, ჩემი შუბით ზემო ზღვამდე მივსდიე. მათი დიდი 
ქალაქები დავიპყარ, მათი ნადავლი, მათი ქონება, მათი სარჩო–საბადებელი 
წამოვიღე. მათი ქალაქები  ცეცხლში დავწვი, დავარბიე, დავანგრიე, ნანგრევთა 
გორაკებად და ნამსხვრევებად ვაქციე (ისინი). ცხენების, ჯორების, ჯორ–ცხენების 
მრავალრიცხოვანი ჯოგები და მათი მინდვრების პირუტყვი ურიცხვი წამოვიყვანე. 
ნაირის ყველა მეფე ჩემმა ხელმა ცოცხლად დაატყვევა. ეს მეფეები შევიწყალე. მე მათ 
სიცოცხლე შევუანარჩუნე. ისინი, დატყვევებულნი და შებოჭილნი, შამაშ ღვთაების, 
ჩემი მეუფის, წინაშე გავათავისუფლე და ფიცი მსახურებისა ჩემს დიად 
ღვთაებათადმი დავადებინე მომავლის დღეთათვის და სამარადისოდ. (მათი) ძენი, 
მათი სამეფო ნაშიერნი, მძევლებად გამოვართვი. 1200 ცხენი, 2000 სული მსხვილფეხა 
რქოსანი პირუტყვი ხარკად დავადე და თავიანთ ქვეყნებში გავუშვი მე ისინი. სიენი, 
მეფე დაიაენის ქვეყნისა, რომელიც არ ემორჩილებოდა ღვთაება ასურს, ჩემს მეუფეს, 
დატყვევებული და შებოჭილი ჩემს ქალაქ ასურში წავიყვანე (და იქ) შევიწყალე იგი. 
ჩემს ქალაქ ასურიდან დიად ღვთაებათა მორჩილი გავუშვი მე იგი მორჩილებისა და 



სიცოცხლისათვის. ნაირის ვრცელ ქვეყნებს მთლიანად დავეუფლე და მათი ყველა 
მეფე ჩემს ფეხთ წინაშე დავამხე”492.  

დაიაენის განსაკუთრებული მდგომარეობა ნაირის ქვეყნებში კარგად ჩანს ამ 
წარწერიდან: ასურეთის მეფე ნაირის მეფეთა შორის მხოლოდ დაიაენის მეფეს 
ასახელებს; მხოლოდ იგი მიჰყავს ასურეთში, მაშინ, როდესაც სხვა “მეფეებს” 
ადგილზევე ათავისუფლებს და უშვებს თავთავიანთ ქვეყნებში. ამ განსაკუთრებული 
ყურადღების მიზეზი ალბათ ისაა, რომ დაიაენი (დიაოხი) ყველაზე ძლიერი იყო 
ნაირის მეფეთა შორის, და მათ კოალიციას ედგა სათავეში.  

ნაირის ქვეყნების ეს კავშირი არ უნდა იყოს შემთხვევითი. როგორც ჩანს, საქმე 
ეხება გარკვეულ დაჯგუფებას, რომელიც გარეშე მტრის მიმართ მაინც მუდამ ერთად 
მოქმედებს. ამაზე მიგვითითებს, კერძოდ ის, რომ ძვ. წ. XIIIს. ბოლოს ამ ადგილებში 
მოლაშქრე ასურეთის მეფე თუქულთი-ნინურტა I-ს ბრძოლა მოუხდა აგრეთვე დიდ 
კოალიციასთან – “ნაირის 40 ქვეყნის გაერთიანებასთან493.” 

ნაირის ქვეყნების ეს გაერთიანება, რომლის სათავეშიც ძვ. წ. XII ს. დასასრულს 
დაიაენის (დიაოხის) ვხედავთ, საკმაოდ ვრცელ ტერიტორიაზე მოსახლე ტომებს 
მოიცავდა. დაიაენი ამათგან, ჩანს, ყველაზე უფრო ჩრდილოეთით მდებარეობდა. 
ყველაზე უფრო სამხრეთით იყო თუმე – აქედან იწყებს ტიგლათფილესერ I ნაირის 
ქვეყნების ჩამოთვლას. ამაზე ისიც მიუთითებს, რომ ტიგლათფილესერ I სხვა 
წარწერებში არაერთხელ ეძახის თავს “ნაირის ქვეყნების დამპყრობელს თუმედან 
ვიდრე დაიაენიმდე.” ეტყობა, ამით იგი გამოჰყოფს ნაირიში მის მიერ დაპყრობილი 
ქვეყნებიდან ასურეთთან ყველაზე ახლო (ე. ი. ყველაზე სამხრეთით) და ყველაზე 
უფრო შორს (ყველაზე ჩრდილოეთით) მდებარე ქვეყნებს494. 

მაგრამ, აშკარაა, რომ დაიაენის (დიაოხის) გავლენა ვრცელდებოდა აგრეთვე 
მის ჩრდილოეთით მდებარე ქვეყნებზედაც. ტიგლათფილესერ I-ის ზემომოყვანილ 
წარწერებში ყურადღებას იქცევს ის, რომ ნაირის იმ ქვეყნების კოალიციის საშველად, 
რომელსაც სათავეში დაიაენი ედგა, მოდის სხვა “60 მეფის” ლაშქარი, რომელთაც 
ტიგლათფილესერი ამარცხებს და მიერეკება “ზემო ზღვამდე”, ე. ი. ალბათ მათ 
გამოსავალ პუნქტამდე. ამრიგად, აქ საქმე უნდა ეხებოდეს “ზემო ზღვის” ნაპირას 
მცხოვრებ მრავალრიცხოვან ტომებს, რომლებიც ალბათ სწორედ დაიაენის მეფის 
მოწოდებით წამოსულან მისი და ნაირის სხვა ქვეყნების ლაშქრის მისაშველებლად. 
ამრიგად, აქ ჩვენ წინაშე თავს იჩენს ჩრდილოეთის ტომთა კიდევ ერთი, მესამე 
დაჯგუფება, რომელთანაც ბრძოლა აქვთ ძვ. წ. XII-XI საუკუნეთა მიჯნაზე 
ასურელებს. რომ არც ეს დაჯგუფებაა შემთხვევითი, იქიდანაც ჩანს, რომ 
ტიგლათფილესერ I-ის მეფობაზე ადრეულ ხანაშიც “ზემო ზღვისპირას მცხოვრები 
მეფეები (ტომები)” ასევე გამოკვეთილად, ნაირის დაჯგუფების გვერდით, 
უპირისპირდებიან ასურელებს. მაგალითად, მეფე თუქულთი–ნინურტა I (1245 –
1209) ბევრს ლაპარაკობს თავის ბრძოლებზე “ნაირის 40 მეფესთან”. ამასთანავე, 
აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ თავის წარწერაში იგი უკვე მარტო ნაირის ქვეყნების 
შესახებ როდი ლაპარაკობს, არამედ “ნაირის ქვეყნებისა და ზემო ზღვის ნაპირას 
მდებარე ქვეყნების შესახებ.” ერთ–ერთ ასეთ წარწერაში ვკითხულობთ: “როდესაც 
                                                 
492 წარწერა პრიზმაზე, სვ. IV‚სტრ. 43 – სვ. V, სტრ. 32.  
493 E. Weidner, Die Inschriften Tukulti-Ninurtas I. und seiner Nachfolger, AfO, Beiheft 12, Graz, 1959,გვ. 10, 
12, 14, 23, 27, 30, 32, 34, (წარწერები №№ 4-6; 14; 16-17; 19; 21); შდრ. D.D Luckenbill, დასახ. ნაშ., I, §§144, 
165, 171; И. М. Дьяконов,  დასახ. ნაშრ. №№3, 6-7.  
494 თუმეს ადგილმდებარეობის შესახებ იხ. Г. А. Меликишвили, დასახ. ნაშრ., ВДИ, 1963,  №2, გვ. 118 
შმდ. 



ღვთაება ასურმა ნაირის ქვეყნებზე და ზემო ზღვის ნაპირას (მდებარე) ქვეყნებზე 
გამგზავნა... ნაირის ყველა ქვეყანა და ზემო ზღვის ნაპირას (მდებარე) ყველა ქვეყანა 
ჩემმა ხელმა დაიპყრო. მათი 40 მეფე დავიმორჩილე, ჩემს ფერხთ წინაშე დავამხე და 
ხარკი დავადე”495. თუქულთი-ნინურტა I–ის კიდევ ერთი წერწერა იხსენიებს “ნაირის 
ქვეყნებისა და (ზემო) ზღვიპირა ქვეყნების 40 მეფეს” და მათგან ქალაქ ასურში ხარკის 
მიღებას496. 

ძნელია დავეჭვდეთ იმაში, რომ თუქულთი–ნინურტა I-ის “ზემო ზღვა” იგივე 
უნდა იყოს, რაც ტიგლათფილესერ I-ის მოყვანილი წარწერის “ზემო ზღვა” ორივეგან 
კი, ჩვენი აზრით, შავი ზღვა უნდა იგულისხმებოდეს და აქ, მაშასადამე, ლაპარაკი 
უნდა იყოს შავიზღვისპირას მცხოვრები ტომების კავშირზე. არაერთი მკვლევარი 
თვლის, რომ ტიგლათფილესერ I-ის წარწერის “ზემო ზღვა” შავი ზღვაა497. მაგრამ 
გამოთქმული იყო სხვა ვარაუდებიც. ებ. შრადერს მიაჩნდა, რომ აქ ვანის ტბა უნდა 
იგულისხმებოდეს498. თუქულთი–ნინურტა I-ის ტექსტებში მოხსენებულ “ზემო 
ზღვასაც” ე. ვაიდნერი ვანის ტბად თვლის499, ხოლო რ. ბორგერი – ხმელთაშუა 
ზღვად500. მაგრამ ხმელთაშუა ზღვად ამ წარწერების “ზემო ზღვის” მიჩნევა 
შეუძლებელია. აშკარაა, რომ “ზემო ზღვა” სადღაც ჩრდილოეთში “ნაირის ქვეყნების” 
მეზობლადაა საძებნი, ამასთანავე, როგორც თვით რ. ბორგერი აღნიშნავს, ჩვენ 
არაფერი ვიცით ხმელთაშუა ზღვის მიმართულებით თუქულთი-ნინურტა I-ის 
ლაშქრობების შესახებ. არც ვანის ტბის ვარიანტი ჩანს გამართლებული. მართალია, 
უფრო გვიანდელი, მაგალითად ძვ. წ. IX-VIII საუკუნეთა ასურული მასალებით 
“ნაირი” მოიცავდა ვანის ტბის რაიონსაც501, ხოლო ვანის ტბაც ამ დროს ზოგჯერ 
“ნაირის ქვეყნის ზღვის” სახელით იხსენიება502, მაგრამ ძველი, ჩვენთვის ამჟამად 
საინტერესო შუაასურული ხანის წარმოდგენები მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა 
ნაირის შესახებ ამ გვიანდელი წარმოდგენებისაგან, როდესაც “ნაირი” სახელმა მეტად 
ფართო, თითქმის მთელი ჩრდილოეთის მომცველი ხასიათი მიიღო. “ნაირი” ძვ. წ. 
XIII–XI სს., როგორც ჩანს, იწყებოდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევფრატის (მურად–
სუს და ყარა–სუს) შესაყართან და აქედან ვრცელდებოდა ჩრდილოეთისაკენ მურად-
სუ – ყარა–სუს ორმდინარეთისა და შავი ზღვის მიმართულებით503. 

ნიშანდობლივია, რომ ტიგლათფილესერ I ჩრდილოეთის მიმართულებით 
თავის დაპყრობათა საზღვრად ზოგჯერ თუ დაიაენის ასახელებს, სხვა  შემთხვევაში 
უკვე - “დაიაენის და ზემო ზღვას”. ამბობს, რომ მან დაიპყრო ნაირი თუმედან 
დაწყებული ვიდრე დაიაენის ქვეყნამდე და ზემო ზღვამდე504. ეს გარემოება 

                                                 
495 E. Weidner, დასახ. ნაშრ., №6, სტრ. 17-19;შდრ. №17, სტრ. 31-33.  
496 E. Weidner, 19, სტრ. 7-19.  
497 Ed. Meyer, Geschichte des Altertums, II2,1931, გვ. 378-379; И. М. Дьяконов, დასახ. ნაშრ., №10, შენ.45. 
498 Eb. Schrader, Die Namen der Meere ih den assyrischeh Inschriften, “Abhandlungen der philosophisch–
historischen Klasse der Königl. Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1878, გვ. 194 და სხვ.   
499 E. Weidner, დასახ. ნაშრ. , გვ. 10.  
500 R. Borger, დასახ. ნაშრ., გვ. 81.  
501 Г. А. Меликишвили, Наири–Урарту, გვ. 13 შდრ.  
502 იხ. მაგალითად, სალმანასარ III–ის წარწერებში: D. D. Luckenbill, დასახ. ნაშრ., I, 606, 617, 632, 641, 
685, 687, 690, 692.  “ნაირის ქვეყნის ზღვა” იხსენიება ტიგლათფილესერ პირველთანაც (C. F. Lehmann-
Haupt, Materialen zur alteren Geschichte Armeniens und Mesopotamiens, 1907, №7).შეიძლება უკვე ამ 
დროს იგი ვანის ტბის აღსანიშნავად იხმარება, ან ეგების შავ ზღვასაც აღნიშნავს. 
503 Г. А. Меликишвили,  დასახ. ნაშრ. ВДИ, 1963, №2, გვ. 124. 
504 იხ. ტიგლათფილესერ I-ის ანალების ფრაგმენტი№2 სტრ. 8 შმდ. - E. A. Wallis Budge and L.W. 
King,დასახ. ნაშრ. გვ. 117;  D.D. Luckenbill:, დასახ. ნაშრ., I, 319; И. М. Дьяконов, დასახ. ნაშრ. №13.  



საფუძველს გვაძლევს “ზემო ზღვაც”, დაიაენის მსგავსად, ნაირის ჩრდილო 
განაპირაზე ვეძებოთ, რის გამოც უფრო ბუნებრივი იქნება, თუ მასში შავ ზღვას 
ვიგულისხმებთ და არა ვანის ტბას. მეორე მხრივ, ტიგლათფილესერის წარწერებში 
აღნიშნული ზემო ზღვის ნაცვლად ზოგჯერ “დიდი ზღვა” იხსენიება505. ეს 
გარემოებაც გამორიცხავს ამ ზღვაში ვანის ტბის დანახვას. შუაასურული ხანის 
მეფეთა წარწერებში “ზემო ზღვად” ვანის ტბის მიჩნევის საწინააღმდეგოდ უნდა 
ლაპარაკობდეს, სხვათა შორის, მისი მოხსენიება თუქულთი-ნინურტა I-ის 
ტიტულატურაში. აქ იგი თავის თავს ეძახის “დამპყრობელს ქვემო ზღვიდან ვიდრე 
ზემო ზღვამდე.506” რამდენადაც  “ქვემო ზღვა” სპარსეთის ყურეს და მის გაგრძელებას 
– ოკეანის სივრცეს გულისხმობს, “ზემო ზღვაშიც” მისი ცოტად თუ ბევრად 
სრულფასოვანი რამ უნდა ვივარაუდოთ. ვანის ტბის მიჩნევა კი ასეთად, რა თქმა 
უნდა, უადგილო იქნება507. 

ძვ. წ. XIII-XII სს. ასურული წარწერების “ზემო ზღვაში” შავი ზღვის მიჩნევას 
დიდი მნიშვნელობა აქვს სამხრეთ–აღმოსავლეთ და აღმოსავლეთ 
შავიზღვისპირეთის, ე.ი. ძველი კოლხეთის ისტორიისთვის. ამის მეოხებით ჩვენს 
განკარგულებაში ექცევა კარგად დათარიღებული კონკრეტული მასალა ძვ. წ. XIII–XII 
სს. შავიზღვიპირეთის ტომთა შესახებ. ვეცნობით ამ მხარის ტომთა დიდ 
გაერთიანებებს, მათ ბრძოლებს სამხრეთის დიდი სახელმწიფოების ლაშქართან და 
სხვ. ჩვენ თვალწინ იშლება აგრეთვე  სურათი მჭიდრო კავშირისა, რომელიც ამ 
გაერთიანებას ჰქონდა უფრო სამხრეთით არსებულ “ნაირის ქვეყნების” 
გაერთიანებასთან და ა. შ. ძვ. წ. XIII-XII სს. ასურულ წყაროებში ფიქსირებული 
შავიზღვისპირეთის ტომთა კავშირები ლეგენდარული კოლხეთის მოსახლეობის 
გაერთიანებად უნდა მივიჩნიოთ. ამიტომაც ჩვენს ყურადღებას იქცევს 
ტიგლათფილესერის ერთ-ერთი წარწერა, ნაპოვნი სოფ. იუნჯალუსთან 
(მალაზგირთის მახლობლად), რომელშიც ასურეთის მეფე თავის თავს ეძახის “ნაირის 
ქვეყნების დამპყრობელს თუმედან ვიდრე დაიაენიმდე, (აგრეთვე) კილხის ქვეყნის 
დამპყრობელს ვიდრე დიდ ზღვამდე”508. აქაც ჩრდილოეთში არსებულ ორ 
ტრადიციულ გაერთიანებაზე, ორ ქვეყანაზე უნდა იყოს საუბარი - ნაირისა და 

                                                 
505 იხ. წარწერა იუნჯალუდან. უფრო დაწვრილებით ამ წარწერის ინტერპრეტაციის შესახებ იხ. 
ქვემოთ, აგრეთვე:Г. А. Меликишвили,  Наири-Урарту, გვ. 25 შმდ. . 
506 E. Weidner, დასახ. ნაშრ.,№ 5, სტრ. 6; №17, წინა მხარე, სტრ. 16.  
507 მაგრამ არ შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ ასურელებთან “ზემო ზღვა” ან “დიდი ზღვა” ყოველთვის შავ 
ზღვას გულისხმობდა. ბევრ შემთხვევაში ამ სახელწოდებით უცილობლად ხმელთაშუა ზღვა  
აღინიშნება. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ხმელთაშუა, ეგეოსის და შავ ზღვებს ასურელები წყლის 
ერთიანი სივრცის სახით  განიხილავდნენ, როგორც “ზემო დიდ ზღვას” ანუ “მზის ჩასვლის (ე.ი. 
დასავლეთის) ზემო ზღვას” და მას უპირისპირებდნენ სამხრეთით  არსებულ წყლის  დიდ სივრცეს – 
“მზის ამოსვლის (აღმოსავლეთის) დიდ ზღვას”, “მზის ამოსვლის ქვემო ზღვას”, “ქვემო ზღვას” 
(სპარსეთის ყურე და მისი გაგრძელება – ოკეანე) – იხ. გ. მელიქიშვილი, შავი ზღვა ძვ. წ. XIII-XII სს–ის 
ასურულ ლურსმულ წარწერებში, ნ. ბერძენიშვილისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, თბ., 
1966.  
508 C.F. Lehmann-Haupt, დასახ. ნაშრ. , წარწერა №6; И. М. Дьяконов,  დასახ. ნაშრ. №17. საჭიროა 
აღვნიშნოთ, რომ ბევრი მკვლევარი “კილხი” სახელს “ხაბხი”-ს სახით კითხულობს (პირველ ნიშანს, 
რომლითაც ეს სახელი იწერება, “კილ”-თან ერთად “ხაბ” და ზოგი სხვა მარცვლის ღირებულებაც 
გააჩნია). მაგრამ ხაბხის ადგილსამყოფელი კარგად ცნობილია - იგი არავითარ ზღვამდე არ 
ვრცელდებოდა, ამიტომაც ასე ამ სახელის წაკითხვა გამართლებული არ ჩანს. პირიქით “კილხი”-ს 
ფორმით წაკითხვისას ისახება “კოლხი” - სახელთან მისი დაკავშირების პერსპექტივა, ხოლო ასეთი 
ქვეყნის (კილხი//კოლხი–ს) განვრცობა “დიდ ზღვამდე” (resp. შავ ზღვამდე), რა თქმა უნდა, სიძნელეს 
არ შეუქმნის წარწერის ამგვარად ინტერპრეტატორს. . 



ზღვისპირა ქვეყნების გაერთიანებაზე. საინტერესო ის არის, რომ ეს უკანასკნელი აქ 
“კილხი”–ს, ე.ი., როგორც ვფიქრობთ, კოლხის // კოლხეთის სახელით იხსენიება509. 
ამრიგად, ჩვენ საშუალება გვეძლევა ვილაპარაკოთ კოლხური გაერთიანების 
ბრძოლებზე ძვ. წ. XII-XI სს. ასურეთის ხელისუფლებასთან. ამ ბრძოლებში კოლხური 
გაერთიანება მჭიდრო კავშირში გამოდიოდა მის სამხრეთით მდებარე ნაირის 
ქვეყნების გაერთიანებასთან, რომლშიც წამყვანი მდგომარეობა დიაოხის (დაიაენის) 
ეკავა.  

ასურეთის მეფეებს არასდროს აქამდე და არც ამის შემდეგ ისე ჩრდილოეთით 
არ ულაშქრიათ, როგორც თუქულთი-ნინურტა I-ის ან ტიგლათფილესერ I-ის დროს. 
შუაასურელი ხანის მეფეთა ასეთი ინტენსიური საქმიანობა ჩრდილოეთის მიმართ 
აიხსნება ასურეთისათვის ამ მიმართულებით შეტევითი თუ თავდაცვითი 
ბრძოლების წარმოების სასიცოცხლო მნიშვნელობით (ბრძოლა მითანის სამეფოსთან 
და მის მემკვიდრეებთან, რომელთაც აქამდე დიდხანს დაპყრობილ–
დამორჩილებული ჰყავდათ ასურელები, ბრძოლა ჩრდილოეთიდან (ჩრდილო–
დასავლეთიდან) შემოჭრილი ტომების (მუშქები, ქაშქები და სხვ.) წინააღმდეგ და 
ა.შ.). თავის მხრივ, ჩრდილოეთის, კერძოდ, სამხრეთ ამიერკავკასიისა და სამხრეთ–
აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის მოსახლეობაც ამ დროს, ჩანს, მჭიდროდ იყო 
ჩაბმული სამხრეთში მიმდინარე პოლიტიკურ ჭიდილში, მჭიდრო ურთიერთობა 
ჰქონდა ხეთებისა და მითანის, ხოლო შემდეგ ასურეთის სამეფოებთან. საინტერესოა, 
რომ სწორედ ამ ეპოქის სამხრეთ ამიერკავკასიის არქეოლოგიური მასალა შეიცავს 
სამხრეთული წარმოშობის მეტად დამახასიათებელ ნიმუშებს. მაგალითად, შეიძლება 
დავასახელოთ 1961 წელს სევანისპირეთში, სოფ. ლჩაშენთან გათხრილ ერთ–ერთ 
ყორღანში XV-XIV საუკნეებისათვის ტიპიური მითანური ცილინდრული საბეჭდავის 
აღმოჩენა. აქვეა ნაპოვნი ხურიმითანური სამყაროსათვის დამახასიათებელი სხვა 
საგნებიც510. შეიძლება, გავიხსენოთ აგრეთვე აზერბაიჯანში, ხოჯალის სამაროვანზე 
ნაპოვნი მძივი ასურეთის მეფის ადადნირარი I-ის (1307–1276) წარწერით511. იგი აქ 
ასურელებთან უშუალო კონტაქტის შედეგად შეიძლება მოხვედრილიყო და ამ 
ეპოქაში ასურელებსა და სამხრეთ ამიერკავკასიის მოსახლეობას შორის უშუალო 
ურთიერთობის არსებობის ერთ–ერთ მანიშნებელს წარმოადგენს. 

 
 

* * * 
 
 
სამხრეთ–აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის, კილხის (კოლხის, კოლხეთის) 

ქვეყნის მოსახლეობა ამ დროს, ზემომოტანილი მასალების მიხედვით, ჯერ კიდევ 
პირველყოფილ–თემური წყობილების პირობებში ცხოვრობდა. ამაზე მიგვითითებს 
თუნდაც დიდი მრავალრიცხოვნება “ზემოზღვისპირა მხარის”(კოლხი//კოლხეთის) 
მეფეებისა (თუქულთი-ნინურტა I ლაპარაკობს ნაირსა და ზემოზღვისპირა 40 
მეფეზე, ტიგლათფილესერ Iკი იხსენიებს ამ მხარიდან მოსულ 60 მეფეს კიდევ სხვა 
მეფეებთან ერთად). ამ დროს აქ თითქოს მყარი ტომთა კავშირიც კი არ უნდა 
                                                 
509 დაწვრილებით ამ საკითხის გარშემო იხ. Г. А. Меликишвил, К истории древней Грузии, გვ. 181 –185.  
510 იხ. Б.Б. Пиотровский, Урартские надписи из раскопок Кармирблура, წიგნში:И,М. Дьяконов, 
Урартские письма и документы, М. –Л.,   1963, გვ. 11-12. 
511 იხ. E.F. Weidner პუბლიკაცია  “Archiv für Orientforschung”-ში (ტ. VII, გვ. 267 შმდ.) აგრეთვე Б. Б. 
Пиотровский,  История и культура Урарту, Ер.,  1944, გვ. 17.  



ყოფილიყო (გაერთიანებას ერთი მეთაური არ უჩანს!). მაგრამ განვითარება აქ 
უცილობლად ამ მიმართულებით მიდიოდა: ხან თავდაცვითი და ხან შეტევითი 
მიზნით იქმნებოდა, როგორც ვხედავთ, დიდი გაერთიანებები კოლხური ტომებისა, 
რომლებიც თანდათან უფრო მყარ გაერთიანებებში უნდა გადაზრდილიყო. ამ 
ადგილებში კარგი პირობები არსებობდა აგრეთვე მეურნეობის მთელი რიგი 
დარგების, განსაკუთრებით მესაქონლეობისა და მეტალუგრგიის 
დაწინაურებისათვის. რკინის სამრეწველო გამოყენებაზე სწრაფმა გადასვლამ, 
აგრეთვე წინააზიური კულტურის ცენტრებთან სიახლოვემ და მათთან უშუალო 
კონტაქტმა სწრაფი ტემპით წაიყვანა აქაური მოსახლეობის კონსოლიდაცია და 
სოციალურ-ეკონომიური განვითარება. აღნიშნული არამყარი გაერთიანების ბაზაზე 
ჩამოყალიბდა ძლიერი კოლხური გაერთიანება – კოლხეთის სამეფო. ძვ. წ. VIII ს. შუა 
ხანებში, როდესაც მასთან ბრძოლები უხდება ურარტუს ძლიერ სახელმწიფოს, 
კოლხეთი (კოლხა) უკვე ერთიანი პოლიტიკური ერთეულია თავისი “მეფით”, 
“სამეფო ქალაქებით”, პროვინციების გამგებელი მეფისნაცვლებით და ა. შ. (ამაზე იხ. 
ქვემოთ). ეს ტრანსფორმაცია ტიგლათფილესერ I-ის შემდგომ ხანაში, ძვ. წ. XI–IX სს. 
მანძილზეა სავარაუდებელი. სწორედ ამ დროს კილხი (კოლხეთი) გადაიქცა მყარ და 
ძლიერ გაერთიანებად, რომელმაც თავისი გავლენა განავრცო სამხრეთ–აღმოსავლეთ 
და აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ვრცელ მიწა–წყალზე. ამან, უეჭველია, ხელი 
შეუწყო ამ მხარეში მცხოვრები ტომების კულტურული მონაპოვრების 
ურთიერთგაზიარებას და აქ მცხოვრები მოსახლეობის  იმ კულტურული ერთობის 
ჩამოყალიბებასა და განმტკიცებას, რომელიც “კოლხური კულტურის” სახელითაა 
ცნობილი.  

არგონავტებზე ძველბერძნულ თქმულებაში, რომელშიც ბერძენი გმირების 
კოლხეთში მგზავრობაზეა ლაპარაკი, აისახა დიდება და ძლიერება სწორედ ამ ძველი 
კოლხური სამეფოსი. ისტორიულ კოლხეთს პირველი ბერძენი ზღვაოსნები, 
მეკობრეები და კოლონისტები, ჩანს, სწორედ ამ დროს, ძველი კოლხური 
გაერთიანების ძლიერების პერიოდში გაეცნენ (ძვ. წ. XI-VIIIსს.) და კოლხეთის თემის 
გაჩენაც არგონავტებზე მითში ამ დროით უნდა დათარიღდეს. მართალია, 
არგონავტების ლაშქრობას ბერძნული ტრადიცია ტროას ომის (XII ს.) წინარე ხანაში 
ათავსებდა, ასევე, ძალიან ადრე უნდა შექმნილიყო მასზე თქმულების ზოგიერთი 
კვანძიც, მაგრამ არ არის სავალდებულო, რომ კოლხეთის თემაც მასში ძვ. წ. XII ს. 
უწინარეს ხანაში გაჩენილიყო. ზოგიერთი მკვლევარი მართლაც ფიქრობს, რომ 
კოლხეთისა და ოქროს საწმისის თემა მითში უფრო გვიან უნდა იყოს  ჩართული, 
როდესაც განხორციელდა მდ. ფაზისისაკენ ბერძენთა დაზვერვები და ლაშქრობანი 
ნადავლის ხელში ჩასაგდებად. რიჰარდ ჰენინგის აზრით, კერძოდ, ძვ. წ. VIII ს. 
შემდეგაა მითში ჩართული კოლხეთში ლაშქრობა, ოქროს საწმისის მოტაცება და 
მთელი პოეტური შენათხზი, რომლითაც მოცულია მედეას სახე. ამის საბუთად 
მიაჩნიათ ის, რომ ჰომეროსთან არ იხსენიება მედეა, კოლხეთი ან ოქროს საწმისი512. 
ძნელია დავეთანხმოთ არგონავტების მითში კოლხეთის თემის ასე გვიანი დროით 
(ძვ. წ. VIII ს და შემდეგ) დათარიღებას, რადგან ძვ. წ. VIII ს. ბოლოდან, ყოველ 
შემთხვევაში, როდესაც განადგურდა (კიმერიელების შემოსევის შედეგად) ეს ძლიერი 
ძველი კოლხური სამეფო, ძველბერძნულ წარმოდგენებში ამგვარი კოლხეთის 
გაჩენისათვის თითქოს საფუძველი არც უნდა ყოფილიყო. მაგრამ, მეორე მხრივ, ჩვენი 
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აზრით, არც ისაა სავალდებულო, რომ კოლხეთის თემის გაჩენა ამ თქმულებაში 
მაინცდამაინც მეტისმეტად შორეულ ხანას, ტროას ომის წინა პერიოდს 
დავუკავშიროთ და აქ კოლხეთთან მიკენური (აქეური) ხანის საბერძნეთის 
ურთიერთობის ანარეკლი მივიჩნიოთ513. შავიზღვისპირეთის კოლხეთის (კილხის) 
შესახებ ასურულ ლურსმულ წარწერებში დაცული ცნობების ზემომოტანილი 
ინტერპრეტაციით თითქოს არც ამისი საფუძველი არსებობს, ასეთი კოლხეთი 
ესოდენ შორეულ ხანაშიც არ ივარაუდება514. 

ძვ. წ. XI საუკუნიდან, ვიდრე IX-VIII სს. ლურსმული წარწერები სდუმან 
ჩვენთვის საინტერესო გაერთიანებების – დიაოხისა და კოლხას შესახებ. წარწერების 
ეს დუმილი არ შეიძლება ამ გაერთიანებათა დასუსტება-განადგურებით ავხსნათ. 
პირიქით, ეს პერიოდი მათი განმტკიცება-გაძლიერების ხანა უნდა ყოფილიყო და ამ 
დუმილს სხვა ახსნა უნდა მოვუძებნოთ: მალე, ძლევამოსილი ტიგლათფილესერ I-ის 
(1115-1077) შემდეგ, ასურეთი სუსტდება და რამდენიმე საუკუნის მანძილზე 
აწარმოებს მძიმე თავდაცვით ბრძოლებს არამეელი ტომების წინააღმდეგ. ასურეთს ამ 
დროს არაა აქვს შესაძლებლობა შეტევა განახორციელოს ისეთი შორეული ქვეყნების 
წინააღმდეგ, როგორიც დიაოხი ანდა კოლხა იყო. როდესაც ძვ. წ. IX ს. ასურეთი 
ხელახლა ძლიერდება და ჩრდილოეთისაკენ ლაშქრობებსაც ანახლებს, ცნობები 
დიაოხის შესახებ კვლავ ჩნდება ასურულ ლურსმულ წარწერებში, ხოლო მალე 
დიაოხის, ისევე როგორც კოლხას შესახებ ბევრია ლაპარაკი აგრეთვე ურარტულ 
ლურსმულ წარწერებშიც. 

ძვ. წ. I ათასწლეულის პირველ საუკუნეებში ამიერკავკასიის სამხრეთით 
მდებარე მიწა–წყალზე საერთოდ აღარ არსებობს რომელიმე დიდი და ძლიერი 
სახელმწიფო. მახლობელ აღმოსავლეთში ესაა მცირე სახელმწიფოების ეპოქა. ესეც 
ხელისშემწყობი გარემოება იყო დიაოხისა და კოლხას გაძლიერებისათვის. მაგრამ, ძვ. 
წ. IX საუკუნიდან ვითარება შეიცვალა. ასურეთი ისევ გაძლიერდა და განაახლა 
შეტევა მეზობლებზე. მეორე მხრივ ამიერკავკასიის ქვეყნებთან კიდევ უფრო ახლოს 
ჩამოყალიბდა მეორე ძლიერი სახელმწიფო – ურარტუ. 

ურარტუს ძირითადი მოსახლეობა - ურარტელები ხურიტების (მითანის 
სახელმწიფოს შემქმნელი ხალხის) მონათესავე ტომია. ურარტელები უძველესი 
დროიდან ცხოვრობდნენ ვანის ტბის მიდამოებში. ძვ. წ. IX ს. მათ ძლიერი 
სახელმწიფო შექმნეს, რომლის დედაქალაქიც გახდა ტუშფა (დღევანდელი ქ. ვანის 
ადგილას თურქეთში). IX ს. დასასრულსა და VIII საუკუნეში ურარტუს მეფეები 
იშფუინი, მენუა, არგიშთი I და სარდური II აწარმოებდნენ დიდ შეტევით ომებს 
მეზობლების წინააღმდეგ და მნიშვნელოვნად გააფართოვეს თავიანთი სამეფოს 
საზღვრები – დაეუფლნენ ჩრდ. მესოპოტამიისა და ურმიისპირეთის მნიშვნელოვან 
ტერიტორიას, დაიმორჩილეს აგრეთვე ჩრდილო სირიასა და ვანის ტბის სამხრეთით 
არსებული ბევრი სამთავრო. ასევე ინტენსიური იყო ამ დროს ურარტუს მეფეთა 
შემოტევა ჩრდილოეთისაკენ, სამხრეთ ამიერკავკასიაში მცხოვრები მოსახლეობის 
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514 საინტერესოა, რომ თ. მიქელაძემ ამ გარემოებიდან გამოსავლის სახით წამოაყენა ვარაუდი, რომ 
მითში ოქროს საწმისის შესახებ აეტის სამეფოს სახით აირეკლა ასურული წყაროების დაიაენის 
(ურარტული დიაოხის) სამეფო; იხ. თ. მიქელაძე, ქართველი ტომებისა და ბერძნული სამყაროს 
ურთიერთობის გენეზისისათვის, საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა 
განყოფილების მოამბე, II, 1960, გვ. 173 –176. ძნელია, როგორც სამართლიანად ფიქრობს ო. 
ლორთქიფანიძე, დავეთანხმოთ იმ ვარაუდს, რადგანაც დიაოხი არ იყო ზღვისპირა ქვეყანა; იხ. დასახ.  
ნაშრ., გვ. 21, შენ. 1.  



მიმართულებით. ურარტელებმა დაიკავეს არარატის ველი, სევანის ტბის მიდამოები, 
ააგეს აქ ციხე–ქალაქები [ორ ასეთ ციხე–ქალაქს – თეიშებაინის (დღევ. კარმირ–
ბლური) და ირფუნის (დღევ. არინ–ბერდი) ქალაქ ერევნის განაპირას ახლა თხრიან 
საბჭოთა არქეოლოგები], მოაწყვეს დიდი სახელმწიფო მეურნეობები და სხვ. 
ადგილობრივი მოსახლეობა ურარტელთა ადმინისტრაციის მხრივ სასტიკ 
ექსპლუატაციას განიცდიდა. იხდიდა გადასახადებს, გამოდიოდა სამშენებლო და 
საირიგაციო სამუშაოებზე და სხვ., მაგრამ ასე მტკიცედ ფეხის მოკიდება სამხრეთ 
ამიერკავკასიის ყველა რაიონში ურარტელებმა ვერ შეძლეს. აქ მცხოვრები ბევრი 
ტომი მტკიცედ იცავდა თავის დამოუკიდებლობას. ურარტული სამეფო წარწერები 
სავსეა ამ ტომებით დასახლებული მიწა–წყლის მრავალგზისი დალაშქვრის აღწერით.  

სამხრეთ ამიერკავკასიის ქვეყნებიდან ურარტუს ყველაზე უფრო სერიოზულ 
მოწინააღმდეგეს ისტორიული საქართველოს სამხრეთ–დასავლეთში არსებული 
დიაოხი (ტაოხი, ტაო) წარმოადგენდა. მახლობლად ძლიერი ურარტუს სახელმწიფოს 
გაჩენით დიაოხის მდგომარეობა ძალზე გართულდა. ურარტუ მისთვის უმთავრესი 
საფრთხე ხდებოდა. შეიძლება ამიტომ იყო, როდესაც ძვ. წ. 845 წ., ურარტუს 
ტერიტორიის დარბევის შემდეგ, მის საზღვრებთან ასურეთის მეფის სალმანასარ III-
ის ლაშქარი გამოჩნდა, დიაოხის მეფე ასია იჩქარის გამოცხადდეს ასურელთა წინაშე 
ძღვენით და ამით ერთგულება დაუდასტუროს მათ. იმ სიენის შთამომავალი, 
რომელიც ადრე, ტიგლათფილესერ I-ის დროს, სათავეში ედგა ჩრდილოეთის 
ხალხების - ნაირის ქვეყნების ბრძოლას ასურელთა წინააღმდეგ (იხ. ზემოთ), ახლა, 
ჩანს, უბრძოლველად ემორჩილება ასურელებს. “ჩემი მეფობის მე–15 წელს, - ამბობს 
სალმანასარ III, - მე გავემართე ნაირის ქვეყნების წინააღმდეგ... ურარტელი არამეს 
ქალაქები ევფრატის სათავეებამდე მე გავანადგურე, დავანგრიე, დავწვი. ევფრატის 
სათავეს მივაღწიე და მსხვერპლი შევწირე ჩემს ღმერთებს; ღვთაება ასურის იარაღი მე 
განვბანე (ამ წყაროში). ასია, დაიაენის ქვეყნის მეფე, მოეხვია ჩემს ფერხთ, ხარკი და 
ძღვენი, ცხენები, მივიღე მე მისგან. ჩემი სამეფო გამოსახულება გავაკეთებინე და 
დავდგი მისი ქალაქის შუაგულში515. ასურელებთან უბრძოლველად გამოცხადება და 
ცხენების მირთმევა დაიაენის (დიაოხის) მეფის მხრივ ასურელების მიმართ მხოლოდ 
და მხოლოდ შიშით როდი იყო გამოწვეული. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დიაოხის 
მეფეს შორსმიმავალი იმედები ამოძრავებდა – იგი იმედოვნებდა ძლიერი ასურეთის 
მოკავშირედ გახდომას და მისი დახმარებით უფრო საშიში მტრების - ურარტუსა და 
კოლხას (კოლხეთის) შემოტევის მოგერიებას.  

მაგრამ ასურეთზე ორიენტაცია დიაოხისათვის უპერსპექტივო აღმოჩნდა. ძვ. წ. 
IX ს. ბოლოსა და VIII ს. პირველ ნახევარში გაძლიერებულმა ურარტუმ ასურეთს არა 
მარტო გზა გადაუღობა ასე ჩრდილოეთით მდებარე რაიონებისაკენ, არამედ ბევრად 
უფრო სამხრეთით დაუწყო მას შევიწროება. დიაოხი ძლიერი ურარტუს პირისპირ 
მარტოდმარტო აღმოჩნდა. მაგრამ მას ბევრი მოკავშირე აღმოაჩნდა სამხრეთ 
ამიერკავკასიის ტომთა შორის, რომლებიც ასევე შეწუხებული იყვნენ ურარტელთა 
ყაჩაღური ექსპედიციებით. დიაოხი, როგორც ყველაზე ძლიერი სამხრეთ 
ამიერკავკასიის ტომთა ამ გაერთიანებებს შორის, ჩანს, ურარტუს წინააღმდეგ 
ბრძოლის ცენტრი გახდა ამ მხარეში. ამიტომაც, ბუნებრივია, ურარტუს მეფეები 
ცდილობენ, პირველყოვლისა, მის განადგურებას. 

დიაოხის წინააღმდეგ ბრძოლაზე ლაპარაკია ურარტუს მეფის მენუას (ძვ.წ. IXს. 
დასასრული და VIIIს. დასაწყისი) საკმაოდ ვრცელ, 40–სტრიქონიან წარწერაში, 

                                                 
515 D.D. Luckenbill, დასახ. ნაშრ. I, გვ. 660-662; И. М. Дьяконов, დასახ. ნაშრ. №31. 



რომელიც ამოკვეთილია კლდეზე, დიაოხის ტერიტორიაზე, დღევანდელ ქალაქ 
არზრუმის მიდამოებში: “ღვთაება ხალდი გაემართა სალაშქროდ თავისი იარაღით 
დიაოხის ძლევამოსილი ქვეყნის წინააღმდეგ, - ვკითხულობთ ჩვენ აქ. - ღვთაება 
ხალდი ძლიერია, ხალდის იარაღი ძლიერია. ღვთაება ხალდის ძლიერებით გაემართა 
სალაშქროდ მენუა იშფუინის ძე. წინ მიუძღოდა მას ღვთაება ხალდი. მენუა ამბობს: 
დავიპყარი დიაოხის ქვეყანა, ქალაქი სასილო, (მისი) სამეფო ქალაქი, ბრძოლით 
დავიპყარი. ქვეყანა გადავწვი, ციხე–სიმაგრეები (დავანგრიე). მივედი სესეთის 
ქვეყნამდე, ქალაქ ზუამდე. ქალაქი უტუხაი... მენუა ამბობს: უტუფურსი, მეფე 
დიაოხისა, მოვიდა ჩემს წინაშე, მომეხვია ფეხებზე, ძირს დაემხო; მე მას მოწყალედ 
მოვექეცი, შევიწყალე იგი ხარკის გადახდის პირობით. მომცა მან ოქრო და ვერცხლი, 
მომცა ხარკი. ის ტყვეები, რომლებიც დაბრუნდნენ მასთან, დამიბრუნა მან 
მთლიანად”. შემდეგ ლაპარაკია დიაოხის მიერ ურარტელთა ლაშქრისათვის ცხენების 
გაგზავნის თაობაზე, რის შემდეგაც მეფე მენუა განაგრძობს: “ორი მეფე იქაურობას 
მოვაცილე: ბალთულხის ქვეყნის მეფე და ქალაქ ხალდირიულხის ქვეყნის მეფე. 
გამაგრებული ადგილები, რომლებიც კი იყო ამ ქვეყანაში მე (მას) მოვწყვიტე. მენუა 
ამბობს: ვინც ამ წარწერას მოსპობს, ვინც მას გატეხს, ვინც ვინმეს ამას გააკეთებინებს, 
სხვა ვინც იტყვის: “მე გავაკეთე (ყველაფერი ეს)”, დაე მოსპონ იგი ღვთაება ხალდიმ, 
ღვთაება თეიშებამ, ღვთაება შივინიმ, (ყველა) ღმერთმა მზის ქვეშ...” (УКН, 36).  

არზრუმისავე რაიონში ნაპოვნია მენუა მეფის ერთი სხვა წარწერა, რომელიც 
ამჟამად საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში ინახება. წარწერა მხოლოდ ნაწყვეტია. 
მასში, ეჭვს გარეშეა, ლაპარაკი იყო აგრეთვე დიაოხის წინააღმდეგ ბრძოლების 
შესახებ, რადგანაც აქ იხსენიება დიაოხის “სამეფო ქალაქი” სასილო. საქართველოს 
მუზეუმის ამ წარწერაში ვკითხულობთ: “... მენუა ამბობს: დავიპყარი ქალაქი სასილო. 
დავუდგი ეს წარწერა ღვთაება ხალდის, ჩემს მეუფეს. ღვთაება ხალხის სიდიადით 
მენუა, იშფუინის ძე, მეფე ძლიერი, მეფე დიდი, მეფე ბიაინილის ქვეყნისა, 
მმართველი ტუშფაქალაქის. მენუა ამბობს: ვინც ამ წარწერას მოსპობს, ვინც მას 
გატეხს, ვინც მას დამალავს, მოსპონ იგი ღვთაება ხალდიმ, ღვთაება თეიშებამ, 
ღვთაება შივინიმ, (ყველა) ღმერთმა მზის ქვეშ...” (УКН, 37).  
ლაშქრობა, რომლის შესახებაც ლაპარაკია ამ წარწერებში, ეტყობა სულაც არ იყო 

ურარტელთა პირველი გალაშქრება დიაოხის წინააღმდეგ. ეს კარგად ჩანს პირველი 
წარწერიდან, სადაც ლაპარაკია დიაოხის დამარცხებული მეფის მიერ ურარტუდან 
გამოქცეული, ალბათ დიაოხური წარმოშობის ტყვეების (მონების) დაბრუნებაზე. ასეთი 
ტყვე–მონები ურარტელთა მიერ მოპოვებული იქნებოდნენ დიაოხიზე წინა ლაშქრობების 
დროს, რომელთა შესახებ ცნობებმა ჩვენამდე არ მოაღწია.  

საინტერესოა, რომ მენუა მეფე დიაოხის “ძლევამოსილ (ძლიერ) ქვეყანას” 
ეძახის. ეს ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც მტრული ქვეყანა ურარტულ 
წარწერებში ასეთი განმადიდებელი ეპითეტით არის მოხსენიებული. ჩანს, რომ 
დიაოხი ამ დროს საკმაოდ დიდ, ძლიერ გაერთიანებას წარმოადგენდა.  

როგორც ირკვევა, მენუას დროს ურარტელებს გაუჩანაგებიათ დიაოხის 
ქვეყანა: “ქვეყანა გადაუბუგავთ და ციხე–სიმაგრეები (გამაგრებული სამოსახლოები) 
დაუნგრევიათ.” ამ ქვეყნის მმართველი დამორჩილებია ურარტელებს, ძღვენი 
მიურთმევია (ოქრო, ვერცხლი, ცხენები) და ხარკის გადახდა უკისრია. ურარტელები 
ცდილან ამ მხარეში საყრდენი პუნქტების მოწყობას, რათა მუდმივი მუქარის ქვეშ 
ჰყოლოდათ ეს ქვეყანა. ამაზე მიგვითითებს დიაოხის ტერიტორიაზე ან მის 
მეზობლად, მის სამხრეთ პერიფერიაზე ციხე–სიმაგრეების შენება. არზრუმისავე 



რაიონში დატოვებულ ზოგიერთ წარწერაში (УКН, 68, 69) ლაპარაკია “დიდებული 
ციხე–სიმაგრის მშენებლობაზე” ამ ადგილებში.  

მენუას ლაშქრობა დიაოხის ქვეყანაზე, რომლის შესახებაც მოგვითხრობს 
ზემომოყვანილი წარწერა (УКН, 36,), როგორც ჩანს, ამ მეფის მმართველობის ბოლოს 
მოხდა. ამაზე მეტყველებს ის, რომ დიაოხის მეფე უტუფურსი, რომელსაც ებრძვის 
მენუა, იხსენიება აგრეთვე მენუას მემკვიდრის არგიშთი I-ის მეფობის საკმაოდ გვიან 
ხანაში, მეფობის მე-19 წელს (ძვ. წ. 768წ. ?) (УКН, 128A, 1)516. 

არგიშთი I-საც (786-764) დიდი ბრძოლები გადახდა დიაოხისთან. პირველ 
შეტაკებას უკვე მეფობის მეორე წელს (ძვ. წ. 785.?) ჰქონია ადგილი. ამ ლაშქრობის 
შესახებ მოგვითხრობს არგიშთი I-ის მატიანე, რომელიც ვანის კლდეზეა 
ამოკვეთილი. აქ, სხვათა შორის, იხსენიება აგრეთვე დიაოხის მეზობელი ქვეყნების – 
ზაბახას (ე. ი. ჯავახას, ჯავახეთის), ვიტეროხის (ვიძეროხის, ოძრახეს) დალაშქვრაც. 
“არგიშთი ამბობს: - ვკითხულობთ ჩვენ ამ წარწერაში, - შევვედრე მე ღვთაება 
ხალდის, მეუფეს, ღვთაება თეიშებას, ღვთაება შივინის (იმის შესახებ), რაც მე მეუფის 
სიდიადით მსურდა მომემოქმედა. იმავე წელს მე კვლავ შევკრიბე მეომრები და 
გავემართე სალაშქროდ ზაბახის წინააღმდეგ, დავიპყარი მე ქვეყანა ზაბახა... მივედი 
ქალაქ უზინაბითარნამდე, სირიმუთარას ქვეყნამდე, მთიან ქვეყნამდე. იგანის ქვეყნის 
ქალაქ მაკალთუნის ოლქი მე შევიწყალე. გავემართე ერიახის ქვეყანაზე, წავედი 
სალაშქროდ აფუნის ქვეყნის წინააღმდეგ, დავიპყარი ქალაქი ურიეიუნი, ვიტერუხის 
სამეფო ქალაქი. სულ 52 675 ადამიანი ამ წელს, ერთნი გავჟლიტე, სხვები ცოცხალი 
წავიყვანე. 1104 ცხენი გავდენე მე, აგრეთვე 35 015 სული მსხვილფეხა რქოსანი 
პირუტყვი, ასი ათას... ერთი ათას 829 სული წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი. 
არგიშთი ამბობს: ღვთაება ხალდისათვის ეს საქმენი მე ერთი წლის განმავლობაში 
აღვასრულე”( УКН,127, I). 

ამავე ლაშქრობის შესახებ უფრო ვრცელი მოთხრობა მოიპოვება არგიშთი I-ის 
მატიანის იმ ტექსტში, რომელიც ამოკვეთილია ვანში, სურბ საჰაკის ეკლესიაში 
ნაპოვნ სტელაზე. აქ საინტერესო ისაა, რომ დიაოხი ურარტუსთან ბრძოლაში მარტო 
არ ყოფილა. მას ზურგს უმაგრებს სამხრეთ ამიერკავკასიის ბევრი სხვა ტომი – მათ 
შორის არიან ლოსა (ლაზები ?), ვიტერუხი (ოძრახენი), ქათარზა (კლარჯნი) და სხვ. 
ამათ შორის მოიხსენიება ჩილდირის ტბის მიდამოებში მცხოვრები იგანიეხის ტომიც. 
უფრო გვიან ალბათ სწორედ ამ ტომის შთამომავალნი იწოდებიან ბერძნულ-რომაულ 
წყაროებში “ჰენიოხებად”, რომელთაც ჭანების ტომთან ერთად, როგორც ქვემოთ 
დავინახავთ, მეტად აქტიური როლი შეასრულეს სამხრეთ–აღმოსავლეთ 
შავიზღვისპირეთში ახ. წ. პირველ საუკუნეებში მაინც, წარწერა ძირითადად დიაოხის 
შესახებ ლაპარაკობს. აი რა არის მასში არგიშთი მეფის სახელით ნათქვამი: “... მივედი 
ბიას ქვეყნამდე... ხუშანის ქვეყნამდე, გავემართე მე სალაშქროდ დიდის ქვეყნის 
წინააღმდეგ, ქალაქ ზუას წინააღმდეგ. ქალაქი ზუა, დიაოხის ქვეყნის სამეფო ქალაქი, 
მე გადავწვი; წარწერა დავდგი ქალაქ ზუაში. წავედი მე ქვეყნის კარით აშკალაშის 
ქვეყნის წინააღმდეგ. 105 ციხე-სიმაგრე დავანგრიე, 453 ქალაქი კი დავწვი. სამი 
ქვეყანა იქიდან მოვწყვიტე, მათი მოსახლეობა ჩემ ქვეყანას მივუმატე: ქვეყანა კადა, 
ქვეყანა აშკალაში, ქალაქ სასილოს ქვეყანა. 15 181 ყრმა, 2734 მამაკაცი, 10 604 
დედაკაცი, 4 426 ცხენი,  10 478 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, 73 770 სული 
წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი მე წავიყვანე. ოთხი მეფე დავასაჭურისე – შაშქის, 
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არდარაქიხის, ბალთულხის  და კაბილუხის მეფეები. ჩემი ოლქის მმართველები იქ 
დავსვი. დიაოხის მეფე დავიმორჩილე, შევიწყალე იგი ხარკის გადახდის პირობით, 
აი, რანაირი ხარკი მისცა დიაოხიელმა არგიშთის: 41 მინა517 სუფთა ოქრო, 37 მინა 
ვერცხლი, (ამდენი) ათი ათასი მინა სპილენძი, 1000 საჯდომი ცხენი, 300 სული 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი. აი , როგორი ხარკი დავადე მე დიაოხის ქვეყანას, 
რათა მას (ეს ხარკი) ეძლია ყოველწლიურად: (ამდენი) მინა სუფთა ოქრო, 10 000 მინა 
სპილენძი, (ამდენი) ხარი, 100 ძროხა, 500 ცხვარი, 300 საჯდომი ცხენი... 

ღვთაება ხალდი გაემართა სალაშქროდ თავისი იარაღით. სძლია მან ეთიუნის 
ქვეყანა, დაამხო იგი არგიშთის წინაშე. ღვთაება ხალდი ძლიერია, ღვთაება ხალდის 
ძალით გაემართა სალაშქროდ არგიშთი მენუას ძე; წინ მიუძღოდა მას ღვთაება 
ხალდი. არგიშთი ამბობს: ის მეფენი, რომელნიც დიაოხიელი მეფის დასახმარებლად 
მოვიდნენ, მე მათი განადგურება აღვასრულე. ამ წელს დავიპყარი მე ლუშას ქვეყანა, 
ქათარზას ქვეყანა. მოვედი აფუნის ქვეყნამდე... ლუშას ქვეყნის მეფე დავასაჭურისე, 
ხოლო იგას (იგანიეხის) ქვეყნის მეფე დავიმორჩილე, დავტოვე თავის ადგილზე.  
ხარკი მეფე არგიშთის მისცა მან...” (УКН, 128, B, 1).  
წარწერაში მოტანილი ოდენობა დიაოხში ხელთგდებული ტყვეებისა და ნადავლისა, 

ასევე დიაოხისგან მიღებული ან მომავლისათვის დადებული ხარკისა გვიჩვენებს, რომ 
დიაოხი არგიშთი I-ის დროსაც დიდი და ძლიერი ქვეყანა იყო. ამავე მასალის მიხედვით 
დიაოხიში დიდად განვითარებული ჩანს მესაქონლეობა (განსაკუთრებით წვრილფეხა 
რქოსანი საქონლის, აგრეთვე ცხენების მოშენება) და მეტალურგია (ოქრო, ვერცხლი, 
სპილენძი).  

ურარტუსთან ბრძოლაში დიაოხის ბევრი დამხმარე უჩანს სამხრეთ 
ამიერკავკასიის ტომთა შორის. მათ შორის არგიშთი იხსენიებს ლუშას, ქათარზას, 
ვიტერუხის, იგანიეხის, ერიახის და სხვ. მეორე მხრივ, ყურადღებას იქცევს ის, რომ 
არგიშთი I დიაოხისთან დაკავშირებით ლაპარაკობს ოთხი “მეფის” – შაშქის, 
არდარაქიხის, ბალთულხისა და კაბილუხის ტომთა “მეფეების” დასაჭურისებაზე და 
მის ნაცვლად თავისი “ოლქის მმართველების” დანიშვნაზე. როგორც ჩანს, საქმე ეხება 
ტომებს, რომლებიც აქამდე დიაოხის გავლენის სფეროში იმყოფებოდნენ. ურარტული 
ადმინისტრაციის შემოღება (“ოლქის მმართველების” დანიშვნა) გვიჩვენებს, რომ 
არგიშთი I–ს გეზი აქვს  აღებული დიაოხის მიწა–წყლის ურარტულ პროვინციად 
გადაქცევაზე.  

მაგრამ დიაოხის დამორჩილება, როგორც ჩანს, არ იყო ადვილი. თავისი 
მეფობის დასარულს არგიშთი ლაპარაკობს, რომ დიაოხი “კვლავ აჯანყდა”. ამაზეა 
საუბარი მატიანეში, რომელიც მისი მეფობის მე–19 წლის (ძვ. წ. 768წ.?) ამბებს 
გადმოგვცემს. დიაოხის მეფედ  იხსენიება კვლავ უტუფურსი (შეიძლება იგივე 
პიროვნება, რომელიც დიაოხის მმართველად ჩანს უკვე არგიშთის მამის, მუნუას 
დროს – იხ. ზემოთ). “ღვთაება ხალდი გაემართა სალაშქროდ თავისი იარაღით, - 
ვკითხულობთ ამ წარწერაში, - სძლია მან უტუფურსი, დიაოხის ქვეყნის მეფე, სძლია 
მან აბნულუანის ქვეყანა, დაამხო ისინი არგიშთის წინაშე. ღვთაება ხალდი ძლიერია, 
ხალდის იარაღი ძლიერია. ღვთაება ხალდის სიდიადით გაემართა სალაშქროდ 
არგიშთი მენუას ძე. არგიშთი ამბობს: “დიაოხის ქვეყანა კვლავ აჯანყდა; მეომრები 
შევკრიბე და გავემართე დიაოხის წინააღმდეგ...” არგიშთი ამბობს: “შევევედრე მე 
ღვთაება ხალდის, მეუფეს, ღვთაება თეიშებას, ღვთაება შივინის, ბიაინილის ქვეყნის 
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ყველა ღმერთს (იმის შესახებ, რაც მსურდა მომემოქმედა) მეუფის სიდიადით...” 
(УКН,128 A,1). 

ამით წყდება ცნობები დიაოხის შესახებ ურარტულ წყაროებში. მომდევნო 
ცნობა ამ სახელის მქონე მოსახლეობის შესახებ თავს იჩენს უკვე ძველბერძნულ 
წყაროებში. ძველი ბერძენი ავტორი ქსენოფონტე, რომელმაც ძვ. წ. 401წ. გაიარა ამ 
ქვეყანაზე, იხსენიებს ტაოხების მეომარ ტომებს, რომელთა სახელი, ეჭვს გარეშეა, 
იგივე ურარტული დიაოხი უნდა იყოს. ქსენოფონტეს მოთხრობის მიხედვით, 
ტაოხები ჩვენ წარმოგვიდგებიან როგორც მამაცი და თავისუფლებისმოყვარე ხალხი, 
რომელიც ტყვეობასა და მონობას სიკვდილს ამჯობინებს. საინტერესო ამბავს 
მოგვითხრობს ქსენოფონტე ამ ტაოხების (ე. ი. დიაოხთა) შესახებ. ბერძნების 
ათიათასიანი ლაშქარი, რომელშიც ქსენოფონტე იმყოფებოდა, ძარცვა–გლეჯით 
მიიწევდა წინ. სწორედ მაშინ, როდესაც სურსათი გამოელიათ, ბერძნები ტაოხების 
(დიაოხების) მიწა–წყალზე შევიდნენ. ტაოხები ცხოვრობდნენ “მიუვალ გამაგრებულ 
ადგილებში”, სადაც მტრის შემოსევისას ადამიანებთან ერთად თავს აფარებდა მათი 
პირუტყვიც. ბერძნები მიადგნენ ერთ ასეთ გამაგრებულ ადგილს. “ეს არ იყო ქალაქი 
და მასში სახლებიც კი არ იყო”. ეტყობა, ეს იყო მთის წვერზე გალავანშემოვლებული 
ადგილი, რომელიც ომიანობის დროის თავშესაფარს წარმოადგენდა. ერთი მხრის 
გარდა ყველა სხვა მხრიდან ეს ადგილი მიუვალი იყო. ბერძნებიც იძულებული 
იყვნენ ამ მხრიდან შეეტიათ. მაგრამ აღმართზე მფოფხავ ბერძნებს ტაოხები ზემოდან 
უზარმაზარ ლოდებს უგორებდნენ. ბევრი ბერძენი მეომარი ეგდო ფერდობზე ამ 
ლოდებით ფეხებჩალეწილი. გამაგრებულ ადგილას, გალავანს შიგნით, ტაოხების 
მცირე ჯგუფი იყო თავშეფარებული, რომელთაგან სულ რამდენიმეს თუ ჰქონდა 
იარაღი. ბერძნებმა ბოლოს და ბოლოს მაინც შეძლეს, მიუხედავად ზემოდან 
წამოსული ქვების ნიაღვრისა, შეჭრილიყვნენ გამაგრებული ადგილის შიგნით. “მაშინ, 
- ამბობს ქსენოფონტე, - (ჩვენ წინ) გადაიშალა საშინელი სანახაობა. ქალები ისროდნენ 
ქვემოთ თავის ბავშვებს და შემდეგ თვითონაც ცვიოდნენ (კლდიდან უფსკრულში). 
მამაკაცებიც ასევე იქცეოდნენ. ლოხაგოსმა (ბერძენთა ჯარის ერთ–ერთი 
ქვედანაყოფის უფროსმა) ენეოს სტიმფალიელმა დაინახა ერთი ლამაზ ტანსაცმელში 
ჩაცმული (ტაოხი), რომელიც მორბოდა და, ჩანს, აგრეთვე, კლდიდან გადავარდნას 
ლამობდა. მან სტაცა მას ხელი, რათა ხელი შეეშალა მისთვის გადავარდნილიყო, 
მაგრამ (ტაოხმა) ისიც თან გადაიტანა და ორივენი გადაეშვნენ კლდიდან და 
დაიღუპნენ. აქ ძალიან ცოტა ხალხი იქნა ტყვედ ხელთგდებული, სამაგიეროდ, ბევრი 
რქოსანი პირუტყვი, სახედრები და ცხვრები (ვიგდეთ ხელთ)” (Xen., Anab, IV, 7, 14,).  

ეს სიმამაცე და თავისუფლების სიყვარული ტაოხებს (დიაოხებს) 
გამოუმუშავდათ, უეჭველია, საუკუნეების განმავლობაში, როდესაც მათ სასტიკი 
ბრძოლების წარმოება უხდებოდათ ჯერ სისასტიკით განთქმულ ასურელებთან, 
შემდეგ არანაკლებ სასტიკ ურარტელებთან და ბევრ სხვა დამპყრობელებთან და 
მოძალადეებთან. მათ კარგად იცოდნენ, რომ ტყვედ ჩავარდნას მონობის მძიმე 
უღელი მოჰყვებოდა. ამიტომ ისინი არჩევდნენ უფსკრულში გადავარდნილიყვნენ და 
სიცოცხლისათვის ბოლო მოეღოთ, ვიდრე მტერს ჩავარდნოდნენ ხელში. აკი უკვე 
მენუა მეფემ მოსთხოვა დიაოხის მეფე უტუფურსის, რომ დაებრუნებინა მისთვის 
დიაოხიელი ტყვეები, რომლებიც ურარტუდან ისევ დიაოხში გამოქცეულიყვნენ. 
ჩანს, ტყვეობასა და მონობას არც მაშინ ურიგდებოდა ეს მამაცი ტომი... 

 
* * * 

 



ჩვენ არ მოგვეპოვება სათანადო მონაცემები, რათა ვიმსჯელოთ რა სახის 
გაერთიანება უნდა ყოფილიყო დიაოხი. იგი, შესაძლებელია, უკვე სახელმწიფოებრივ 
ერთეულს წარმოადგენდა ანდა სახელმწიფოდ გადაქცევის ზღურბლზე 
იმყოფებოდა518. ეჭვს არ იწვევს საშწარმოო ძალთა განვითარების საკმაოდ მაღალი 
დონის არსებობა ამ გაერთიანების წამყვან მოსახლეობაში. ამაზე მეტყველებს 
ზემომოყვანილი მონაცემები მეტალურგიისა და მესაქონლეობის მაღალი 
განვითარების, აგრეთვე ძვირფასი ლითრნების სიუხვის შესახებ. ბევრს ნიშნავს ისიც, 
როს აქ საქმე გვაქვს საკმაოდ მყარ, საუკუნეების მანძილზე არსებულ ერთეულთან, 
ისიც ძველი აღმოსავლეთის დიდი სახელმწიფოების ახლო მეზობლად, 
რომლებთანაც მას ინტენსიური ურთიერთობა უჩანს. ამ გაერთიანების სათავეში 
მუდამ ერთ პირს ვხედავთ – “მეფეს”. ასურული და ურარტული წყაროები ძალიან 
ხშირად მათ სახელებით იხსენიებენ (სიენი, ასია, უტუფურსი) და არასდროს არ 
ლაპარაკობენ “დიაოხის მეფეების” შესახებ. მეზობელი სახელმწიფოების მესვეურთ 
სწორედ დიაოხის ამ ხელისუფლებასთან აქვს საქმე, როგორც თავის ქვეყანაში 
სუვერენიტეტის განმასახიერებლებთან. ასეთი სუვერენიტეტის 
განმახორციელებლად აქ როდი გვევლინება “ხალხი” და “უხუცესები”, როგორც ეს 
ხშირადაა ხეთურ წყაროებში ჩრდილო–აღმოსავლეთის მთიელთა შესახებ საუბრისას 
(იხ. ზემოთ).  

მაგრამ განვითარების მაღალი დონე სავარაუდებელია უმთავრესად დიაოხის 
წამყვან მოსახლეობაში. დიაოხის მმართველებს, უეჭველია, დაქვემდებარებული 
ჰყავდათ მათ მეზობლად ჯერ ისევ პირველყოფილ–თემური წყობილების პირობებში 
მცხოვრები მრავალი ტომი. ზოგიერთი მათგანის შესახებ, როგორც ზემოთ 
დავინახეთ, ლაპარაკია ურარტულ წარწერებშიც (УКН, 128 B, 1). 

ამ ასპექტში ყურადღებას იქცევს აგრეთვე დიაოხის მიწა–წყალზე 
გავრცელებული დასახლებათა ტიპები. ურარტული წყაროები აქ ასხვავებენ ორ ტიპს 
– გამაგრებულ სამოსახლოებს (ციხე–სიმაგრეებს) და მათ გარშემო მიმოფანტულ 
მცირე, თავდაცვით ნაგებობებს მოკლებულ დასახლებებს (“ქალაქი”, სამოსახლო 
ადგილი). ურარტუს მეფე არგიშთი I დიაოხის ერთ ნაწილში იპყრობს 105 “ციხე–
სიმაგრეს” და 453 ”ქალაქს”, (УКН, 128 B, 1). დიაოხის მეზობელ იგანიეხის 
ტერიტორიაზე (ჩილდარის ტბის მიდამოებში) არგიშთი I-ის მემკვიდრე სარდური II 
“ერთი დღის განმავლობაში” ხელთ იგდებს 35 “ციხე-სიმაგრეს” და 200 “ქალაქს” 
(УКН, 155 F). თუ ამის მიხედვით ვიმსჯელებთ, გამოდის, რომ თითო გამაგრებულ 
დასახლებულ პუნქტზე მოდიოდა დაახლოებით 5-6 მცირე გაუმაგრებელი 
დასახლებული პუნქტი. ამასთანავე, ეს მრავალრიცხოვანი დასახლებული პუნქტები, 
ჩანს, ერთმანეთის ახლოს ყოფილან, რადგან ურარტუს მეფეს თუ დავუჯერებთ, მან 
ხომ “ერთი დღის განმავლობაში” “35 ციხე–სიმაგრე და 200 ქალაქი” დაიპყრო. ასე 
რომ, თუ “ქალაქებში” იგულისხმება სოფლური ტიპის მცირე სამოსახლონი, 
რომლებიც შეიცავდნენ მხოლოდ საცხოვრებელ, სამეურნეო, შეიძლება აგრეთვე 
საკულტო ნაგებობებს, “ციხე–სიმაგრეები” ალბათ სუსტად გამაგრებულ პუნქტებს 
წარმოადგენდნენ. როგორც ჩანს, მათი სახით ჩვენ საქმე უნდა გვქონდეს 
გალავანშემოვლებულ ადგილებთან, ე. წ. ციკლოპურ (მშრალი წესით დიდი 
ლოდებით აგებულ) ციხეებთან, რომელთა ნაშთებმა  ბლომად მოაღწიეს ჩვენამდე 

                                                 
518 შდრ. И.М. Дьяконов -თან წიგნში: «Всемирная история» I, 1955, გვ. 515.  



სამხრეთ ამიერკავკასიის, კერძოდ, სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიაზე519. ასეთი 
გამაგრებული პუნბტები წარმოადგენდნენ თავშესაფარს მოსახლეობისა და მისი 
ავლადიდებისათვის (პირვეყოვლისა პირუტყვისათვის) მცირერიცხოვანი და 
სუსტად შეიარაღებული მტრების თავდასხმებისას. მეზობელი დიდი 
სახელმწიფოების (ასურეთის, ურარტუს) ლაშქრისათვის მათ, რა თქმა უნდა, 
სერიოზული წინააღმდეგობის გაწევა არ შეეძლოთ. ამ ტიპის სამოსახლოთა არსებობა 
შეესატყვისება გვაროვნული წყობილების ეპოქას, როდესაც მცირე გვარტომობრივ 
ერთეულებს განუწყვეტელი ბრძოლები აქვთ ერთმანეთში. ესეც იმას მოწმობს, რომ 
დიაოხის ფარგლებში მოქცეული ტერიტორიის ერთ ნაწილში მაინც მოსახლეობა 
გვაროვნული წყობილების პირობებში ცხოვრობდა. რა თქმა უნდა, დიაოხიში 
იქნებოდა არა მარტო ამ ტიპის დასახლებული პუნქტები, არამედ ნამდვილი ციხე–
ქალაქებიც საკმაოდ რთული და ძლიერი თავდაცვითი ნაგებობებით. ამ ტერიტორიის 
არქეოლოგიური შესწავლა ალბათ მომავალში გამოავლენს მათ. 
 
 

* * * 
 
ურარტულ წარწერებში დიაოხის გარდა ლაპარაკია აგრეთვე ისტორიული 

საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ რაიონებში ამ ხანებში მცხოვრებ სხვა  ტომების 
შესახებაც, რომელთა სახელები დიდხანს შემორჩა ისტორიული საქართველოს 
სხვადასხვა ოლქს. ასეთებია: ქათარზა, ვიტერუხი, ზაბახა, ერიახი და სხვ.  ქათარზა - 
სახელი შემორჩა “მოსხურ მთებთან მდებარე კოტარძენეს” ოლქს, რომელსაც 
ასახელებს კლავდიოს პტოლემაიოსი და გოდერძის გადასავალს სამცხედან აჭარაში; 
ეს სახელი უნდა გვქონდეს ჩვენ აგრეთვე კლარჯთა და კლარჯეთის 
სახელწოდებაშიც. ურარტულ დამწერლობაში “ზ” “ჯ”-ს გადმოსცემდა (მაგალითად, 
“ჯავახი” სახელი იწერება როგორც “ზაბახა”), ხოლო მეორე თანხმოვნის სახით 
“ქათარზაში” რაღაც “თ”-სა და “ლ”-ს შორის მერყევი ლატერალი ბგერა უნდა 
გვქონოდა. ასეთი ლატერალები გვხვდება პროტოხეთურში (მეფის უმაღლესი 
ტიტული აქ იწერება ხან “თაბარნას” და ხან “ლაბარნას” სახით), აგრეთვე ჩრდილო-
აღმოსავლურკავკასიურ ენებში. ასე რომ, “ქათარზა” და “კალარჯა//კლარჯი” 
ფონეტიკურად ადვილად ასახსნელი ვარიანტებია. “ვიტერუ(ხი)” – სახელი (“ხი” 
კუთვნილების ამღნიშვნელი ურარტული სუფიქსია) შემოინახა ანტიკურ წყაროებში 
შავიზღვისპირას, მდ. ჭოროხის შესართავთან დამოწმებული ტომის – ბიძერების 
(βυξηρες) სახელმა, ისევე როგორც ძველი ქართული პროვინციის ოძრ(ა)ჴემ (შდრ. 
ოძრჴე – უძველესი ქალაქი დღევანდელი აბასთუმნის მახლობლად, “ოძრაჴე” სამცხის 
უძველესი სახელიც უნდა ყოფილიყო”). “ზაბახა”-ში, როგორც ვთქვით, ადვილია 
“ჯავახი” – სახელის ამოცნობა. ამავე მხარეში ურარტული წარწერები ასახელებენ 
იგანიეხის ტომს, რომელშიც მერმინდელი ჰენიოხები შეიძლება დავინახოთ. 
ანტიკური წყაროების მიხედვით ისინი დამოწმებული არიან ისტორიული სამხრეთ 
საქართველოს როგორც ზღვისპირა, ისე შიდა რაიონებში (იხ. ქვემოთ). დაბოლოს, 
გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ურარტული წყაროების “ლუსა” (“ლოსა”)-ში, 
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რომლებიც ამავე მხარის მცხოვრებლები იყვნენ, ალბათ, მერმინდელი ლაზების 
სახელწოდება უნდა ვივარაუდოთ520. ურარტულ წარწერებში ამ რაიონის ეთნო –და 
ტოპონიმიკა ხშირად ა-დაბოლოებით იჩენს თავს. მაგალითად: კოლხი – კოლხა, 
კლარჯი – ქათარზა და ა. შ. ამიტომაც ლუსა-შიც ა შეიძლება ასეთივე ურარტული 
ადგილობითი ბრუნვის (?) სუფიქსი იყოს, ხოლო “ლუს” (“ლოს”) შეიძლება “ლაზ”–ის 
ვარიანტი იყოს. დაბოლოს ურარტული წყაროების “ერია(ხი)”-ში, როგორც აკად. ნ. 
ბერძენიშვილი ვარაუდობდა, შეიძლება საქმე გვქონდეს ძველი ქართული წყაროების 
ჰერთა ტომის სახელთან.  

ურარტული წყაროები ქათარზას და ვიტერუხის ხშირად ერთად იხსენიებენ. 
ისინი მეზობლები უნდა ყოფილიყვნენ. ვიტერუხის სამხრეთი პერიფერია, ამ 
წყაროთა მონაცემებით, სადღაც დღევანდელი ლენინაკანის მახლობლად 
მდებარეობდა და მისი ტერიტორია ვრცელდებოდა ჩრდილოეთით, გვიანდელი 
ქართული ოძრ(ა)ჴეს (სამცხის უძველესი სახელწოდება) მიმართულებით. ქათარზა, 
თუ გავითვალისწინებთ მის კავშირს “კლარჯ(ეთი)”-ს სახელთან, ვიტერუხის 
(ოძრ(ა)ჴე-ს) დასავლეთით უნდა ყოფილიყო. ასევე დასავლეთით უნდა ვივარაუდოთ 
ლუსას (ლაზთა?) ტომი. “ზაბახა” თავსდება ჩილდირის ტბის დასავლეთით. იგი 
დიაოხის ემეზობლებოდა ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან. ზაბახა ცოტა უფრო 
სამხრეთით ჩანს, ვიდრე ქართული “ჯავახეთი”, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ 
იგი იმ დროს უკვე ჩრდილოეთით დღევანდელ ჯავახეთამდე (ახალქალაქის მხარე) 
მოდიოდა. ძველი ქართული წყაროების ჯავახეთიც ხომ სამხრეთით კარგა დიდ 
მანძილზე, მტკვრის სათავეებამდე ვრცელდებოდა. იგანიეხი ზაბახას აღმოსავლეთით 
ჩილდირის ტბის სამხრეთი სანაპიროს რაიონში მდებარეობდა. აქ, ამ, ტბის სამხრეთ–
დასავლეთ სანაპიროზე, სოფ. დაშ–კარპისთან ნაპოვნია ურარტუს მეფის სარდური II-
ის წარწერა, რომელშიც ლაპარაკია (ალბათ სწორედ ამ ადგილას მდებარე) იგანიეხის 
ქალაქ მაკალთუნის დაპყრობის შესახებ (УКН,159). ერიახი იგანიეხის 
აღმოსავლეთიდან ეკვროდა. იგი (მისი სამხრეთი პერიფერია ?) დღევანდელი 
ლენინაკანის რაიონში ყოფილიყო და ალბათ აქედან ჩრდილოეთის (ჩრდილო–
აღმოსავლეთის) მიმართულებით კარგა მანძილზე იშლებოდა, თუ მართლა აქ 
“ჰერთა” ტომებთან გვაქვს ჩვენ საქმე521. 

ზემოჩამოთვლილი ზოგიერთი ტომი მაგალითად, ლუსა, ქათარზა და 
ვიტერუხი (ე. ი. ლაზები (?), კლარჯები და ოძრახენი) უკვე უძველეს ურარტულ 
წარწერებში - ძვ. წ. IX ს. უკანასკნელი მეოთხედის მმართველის იშფუინისა და მისი 
ვაჟის მენუას წარწერებში იხსენიებიან. აქ ლაპარაკია ლუსას ქათარზასა და 
ვიტერუხის ტომების უკუგდებაზე. ჩანს, ამ უკანასკნელთ კავშირი შეუკრავთ და თავს 
დასხმიან ურარტუს მეფეთა სამფლობელოებს, მაგრამ ურარტელთა ლაშქარს 
უკუუგდია ისინი, დასდევნებია და მათი ქვეყნებიც აუოხრებია. თურქეთის ქალაქ 
ვანის ერთ–ერთი ეკლესის კედელში ჩატანებული აღმოჩნდა დიდი სტელა, 
რომელზედაც ამოკვეთილი იყო შემდეგი წარწერა: “...იშფუინი სარდურის ძემ და 
მენუა იშფუინის ძემ უკუაგდეს ლუსას ტომი, ქათარზას ტომი... მივიდნენ ქალაქ 
ანაშემდე, ქალაქ დიდ ქუკურუმდე... ვიტერუხის ტომი, ლუსას ტომი, ქათარზას 
ტომი, ეთიუხის ქვეყნის (“ეთიუხი” ანუ “ეთიუნი” ურარტელებისათვის, სამხრეთ 

                                                 
520 იხ. პ. უშაკოვი, საქართველოს უძველესი ხალხები და უკანასკნელი წლების აღმოჩენები 
არქეოლოგიის დარგში, “საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე”, ტ. X-B 1940.  
521 ჩამოთვლილი ქვეყნების ადგილსამყოფელის შესახებ უფრო დაწვრილებით იხ.Г.А. Меликишвили, 
К истории древней Грузии,  გვ. 209 შმდ.  



ამიერკავკასიის ზოგადი სახელი იყო) მეფეთა მაშველი ჯარები მოვიდნენ მათ 
დასახმარებლად. წავიდა სალაშქროდ ღვთაება ხალდი თავისი იარაღით ვიტერუხის 
ტომის წინააღმდეგ, ლუსას ტომის წინააღმდეგ, ქათარზას ტომის წინააღმდეგ, 
ეთიუხის ქვეყნის მეფეთა წინააღმდეგ. ღვთაება ხალდი ძლიერია, ხალდის იარაღი 
ძლიერია. წავიდნენ სალაშქროდ იშფუინი სარდურის ძე და მენუა იშფუინის ძე; 
უკუაგდეს მათ ვიტერუხის ტომი, ლუსას ტომი, ქათარზას ტომი, ეთიუხის ქვეყნის 
მრავალრიცხოვან მეფეთა მაშველი ჯარები”. შემდეგ, მოცემულია ნადავლისა და 
ხელთგდებული ტყვეების ჩამოთვლა: “(ამდენი და ამდენი) ათას 720 მამაკაცი, 
(ამდენი და ამდენი) ათას 670 დედაკაცი..., (ამდენი და ამდენი) ასეული და 26 ცხენი, 
13540 სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 20785 სული წვრილფეხა რქოსანი 
პირუტყვი” (УКН, 20). ლუსას, ქათარზას და ვიტერუხის წინააღმდეგ ლაშქრობაზე 
მოგვითხრობენ იშფუინისა და მენუას სხვა წარწერებიც. ქვაზე ამოკვეთილ 
წარწერაში, რომელიც ნაპოვნია ვანის ჩრდილოეთით, სოფელ გიუსნენცის ეკლესიაში, 
ვკითხულობთ: “ღვთაება ხალდის, მეუფეს, იშფუინი სარდურის ძემ და მენუა 
იშფუინის ძემ ეს წარწერა აღუმართეს. ღვთაება ხალდი გაემართა სალაშქროდ. 
თავისი იარაღით სძლია მან ვიტერუხის ტომი, ლუსას ტომი, ქათარზას ტომი. 
ღვთაება ხალდი ძლიერია, ხალდის იარაღი ძლიერია. ღვთაება ხალდის ძალით 
გაემართნენ სალაშქროდ ლუსას ტომისაკენ იშფუინი სარდურის ძე და მენუა 
იშფუინის ძე. იყო იშფუინი ძლიერი, მენუა იყო ძლიერი. მათ ლაშქარში ითვლებოდა: 
66 საომარი ეტლი (ამდენი და ამდენი) ათას 460 მხედარი, 15760 ქვეითი მეომარი.  წინ 
უძღვოდა ღვთაება ხალდი იშფუინი სარდურის ძეს და მენუა იშფუინის ძეს. 
ვიტერუხი, ლუსა, ქათარზა მათ უკუაგდეს. მივიდნენ ქალაქ ანაშემდე და ქალაქ დიდ 
ქუკურუმდე...” (УКН, 21). თუ იმის მიხედვით ვიმსჯელებთ, რომ ამ ლაშქრობაზე 
მოგვითხრობს არაერთი სხვადასხვა წარწერა (УКН, 20, 21, 22, 23), უნდა ვიფიქროთ, 
რომ ეს შეტაკება ჩრდილოეთის ტომებთან დიდ მოვლენად იყო მიჩნეული. 

ქათარზას, ლუსას და ვიტერუხის ებრძვის აგრეთვე მენუას მემკვიდრე მეფე 
არგიშთი I (786-764). ისინი, ამ შემთხვევაში, სამხრეთ ამიერკავკასიის სხვა ტომებთან 
ერთად (ერიახი, იგანიეხი და სხვ.), იკრიბებიან დიაოხის გარშემო და 
გაერთიანებული ძალით ებრძვიან ურარტუს (УКН, 128, В, 1). არგიშთი I–ის 
მატიანეში საუბარია აგრეთვე ზაბახას (ჯავახთა), იგანიეხის (ჰენიოხთა) და ერიახის 
(ჰერთა) დალაშქვრაზე (УКН, 127). 

არგიშთი I–ის მემკვიდრის სარდური II-ის (764-735) მეფობაში განსაკუთრებით 
გაძლიერებულა იგანიეხი. თავის მატიანეში, ძვ. წ. 748-746 წლების ამბებში, სარდური 
იხსენიებს გამარჯვებას “იგანიელ დიუცინიზე, ეთიუხის ქვეყნის მეფეზე” (УКН, 155 
C). “ეთიუხი” ურარტელებისათვის სამხრეთ ამიერკავკასიის ვრცელი მიწა-წყლის 
სახელი იყო: იგი ვრცელდებოდა ყარსი-არზრუმის რაიონიდან (დასავლეთში), ვიდრე 
სევანის ტბის რაიონამდე (აღმოსავლეთში). “ეთიუხის მეფედ” დიუცინის მოხსენიება 
იმას არ ნიშნავს, რომ მისი ძალაუფლება მთელ ამ ტერიტორიაზე ვრცელდებოდა, 
მაგრამ იმას მაინც მოწმობს, რომ ამ დროისათვის იგანიეხი (ჰენიოხთა გაერთიანება) 
ეთიუხის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ერთეული უნდა ყოფილიყო. იგანიეხის 
სარდური II იხსენიებს კიდევ ძვ.წ. 742-739 წლების ამბებში, სადაც ნათქვამია, რომ 
სარდური მეფე “გაემართა სალაშქროდ იგანიეხის ქვეყნის წინააღმდეგ. ღვთაება 
ხალდი წავიდა სალაშქროდ თავისი იარაღით, სძლია მან ქაფურინი, იგანიეხის 
ქვეყნის მეფე. ხალდი ძლიერია, ღვთაება ხალდის იარაღი - ძლიერია. გაემართა 
სალაშქროდ სარდური. სარდური ამბობს: 35 ციხე-სიმაგრე (და) 200 ქალაქი ერთ 
დღეში მე ხელთ ვიგდე: ციხე-სიმაგრეები დავანგრიე, ქალაქები გადავწვი, ქვეყანა 



გავაჩანაგე, კაცები (და) ქალები მე იქიდან (ტყვედ) წამოვიყვანე ბიაინილის ქვეყანაში” 
(ასე უწოდებდნენ ურარტელები თავის ქვეყანას) (УКН,  155 F).  

სარდური II–ს ბრძოლები ჰქონდა აგრეთვე ჩვენთვის საინტერესო სხვა 
ქვეყნებთან, კერძოდ, ვიტერუხისთან  (УКН, 155 D) ამ დროს ვიტერუხის 
დასაპყრობად ურარტელებს უკვე შემდგომი ნაბიჯი გადაუდგამთ: აქ (ვიტერუხის 
“სამეფო ქალაქ” ურაიანიში) მათ ციხე აუშენებიათ, თავისი მმართველები 
დაუნიშნავთ, ურარტული გარნიზონიც ჩაუყენებიათ და სხვ. 

 
* * * 

 
ამრიგად, სარდური II–ის დროს ურარტელები განაგრძობდნენ ბრძოლებს 

სამხრეთ ამიერკავკასიის ტომების დასამორჩილებლად. ამასთან დაკავშირებით 
გაკვირვებას იწვევს, რომ სარდურის წარწერებში სრულიად არაფერია ნათქვამი 
სამხრეთ ამიერკავკასიის ერთ–ერთი ყველაზე ძლიერი ერთეულის – დიაოხის 
შესახებ. ეს მით უფრო საყურადღებოა, რომ დიაოხი კვლავ ძლიერი და მტრულად 
განწყობილი ქვეყანა ჩანს სარდურის წინამორბედი მეფის – არგიშთი I–ის მეფობის 
უკანასკნელ წლებში (იხ. ზემოთ არგიშთი I–ის მეფობის მე-19 წელს დიაოხის მეფის 
უტუფურსის აჯანყების შესახებ). არ შეიძლება დავასკვნათ, რომ დიაოხი სარდური 
II–ის დროს უცბად ლოიალური გამხდარა ურარტუს მიმართ. თუ ეს ასე მოხდა, 
ამასაც თავისი საფუძველი უნდა ჰქონოდა, მაგრამ, ვფიქრობთ, აქ უფრო 
მნიშვნელოვან მოვლენებს უნდა ჰქონოდა ადგილი. ყურადღებას იქცევს ის, რომ 
ურარტულ წარწერებში სარდური II–ის დროს დიაოხის სამხრეთ–დასავლეთ 
საქართველოს ტომთა მეორე დიდი გაერთიანება ცვლის – კოლხა, როგორც მას 
ურარტელები უწოდებდნენ, ე.ი. კოლხეთი. სარდური–II–ის მეფობამდე კოლხას 
შესახებ არაფერი ისმის, უნდა ვიფიქროთ, რომ საერთო საზღვარი კოლხასა და 
ურარტუს არ გააჩნდათ. მათ შორის იყო მოქცეული სწორედ დიაოხისა და სხვა უფრო 
წვრილი გაერთიანებების მიწა-წყალი. ნიშანდობლივია ისიც, რომ კოლხა არ ჩანს 
სამხრეთ ამიერკავკასიის იმ მრავალრიცხოვან გაერთიანებათა შორის, რომლებიც 
არგიშთი I–ის დროს ეხმარებოდნენ დიაოხის ურარტუსთან ბრძოლაში. ეს 
გვავარაუდებინებს, რომ კოლხას ამ შემთხვევაში თავისებური პოზიცია უნდა 
სჭეროდა. ამ ორ მეზობელ დიდ გარეთიანებას შორის – დიაოხისა და კოლხას შორის 
– საუკუნეობრივი მეტოქეობა და ჭიდილი არის სავარაუდებელი. კოლხას 
მმართველები ახლა ალბათ თავისი საკუთარი ინტერესებით უდგებოდნენ დიაოხი–
ურარტუს ბრძოლებს, არაფერს არ აკეთებდნენ დიაოხის დასახმარებლად და 
უცდიდნენ, რომ დასუსტებული დიაოხის მემკვიდრეობა ხელში ჩაეგდოთ. სამხრეთ 
ამიერკავკასიის ბევრ მცირე ტომობრივ ერთეულს დიაოხისთან აერთიანებდა ალბათ 
არა მარტო ურარტუსთან, არამედ ძლიერ კოლხასთან ბრძოლაც. 

ურარტელთა ლაშქრობებმა დიდად დაასუსტეს დიაოხი. ურარტელებმა მას 
წაართვეს სამხრეთი რაიონები და შექმნეს აქ დასაყრდენი პუნქტები. დიაოხის მათ 
მძიმე ხარკი დაადეს (მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვი, ცხენები, ლითონები, 
მათ შორის ოქრო და ვერცხლი). მაგრამ ურარტუს არ შეეძლო მთლიანად დაეპყრო 
დიაოხი. უკანასკნელი ლახვარი დასუსტებულ დიაოხის, როგორც ჩანს, თავისმა 
ჩრდილოელმა მეზობელმა – კოლხამ ჩასცა. ყურადღებას იქცევს, რომ ზოგიერთი 
“ქვეყანა, რომელიც არგიშთი I-ის დროს დიაოხისთან კავშირში იხსენიება – ჩანს, მისი 
გავლენის სფეროში შედიოდა – სარდური II-ის დროს უკვე კოლხასთან კავშირში 
იჩენს თავს. ასეთია ვითარება, მაგალითად, ხუსას ქვეყნის მიმართ (УКН, 127, I, სტრ. 



8; 128 B 1, სტრ. 2–შდრ. УКН 155 C). სარდური II-ის მეფობის დასაწყისში დიაოხის 
რიგი ჩრდილო რაიონები კოლხას შემადგენლობაში მოექცა. დიაოხი მისი 
დარტყმებით ან სულ განადგურდა, ან ისეთ უმნიშვნელო ძალად გადაიქცა, რომ 
დაცვასა და მფარველობას კოლხას წინააღმდეგ ყოფილ მტერთან – ურარტუსთან 
ეძებდა. ამიტომაა, რომ სარდური II-ის დროს დიაოხისთან შეტაკებების შესახებ 
აღარაფერი ისმის. 

ამიერიდან კოლხეთი და ურარტუ უშუალო მეზობლები გახდნენ და მათ შორის 
შეტაკებაც გარდუვალი ჩანს. სარდური II–ის წარწერებში კოლხეთთან ბრძოლას 
საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ურარტუს ამ მეფის მატიანედან ვიგებთ 
ორი ლაშქრობის შესახებ, რომელიც ურარტელებს კოლხას წინააღმდეგ მოუწყვიათ. 

პირველი ლაშქრობა ძვ.წ. 750–748 წლებში მოეწყო. სარდური მეფე ამბობს: 
“გავემართე სალაშქროდ კოლხას ქვეყნის  წინააღმდეგ. ღვთაება ხალდის სიდიადით 
ხახა, ხუსა (ლხი)ს ქვეყნის მეფე, მისი ხალხითურთ იქიდან წამოვიყვანე ტყვედ, 
გამოვრეკე და დავასახლე ჩემს ქვეყანაში” (УКН, 155 C). ხუსას ქვეყანა, როგორც 
ვთქვით, ადრე დიაოხის შემადგენლობაში შედიოდა, ახლა კი იგი, ჩანს, კოლხას 
ფარგლებში განიხილება, და მისი დაპყრობა კოლხას წინააღმდეგ ლაშქრობად არის 
მიჩნეული; საქმე ეხება კოლხას სამხრეთ პერიფერიას. ყურადღებას იქცევს, რომ 
ამჯერად კოლხეთის ძირითად ძალებთან, მის “მეფესთან” შეტაკება არც 
იგულისხმება. 

მეორეჯერ, ძვ. წ. 747–742/41 წლებში ურარტელები, ჩანს, კოლხას წინააღმდეგ 
ლაშქრობისას კიდევ უფრო ჩრდილოეთ რაიონებში მოქმედებენ. სარდური II–ის 
მატიანეში ამასთან დაკავშირებით ვკითხულობთ: “სარდური ამბობს: გავემართე 
სალაშქროდ კოლხას ქვეყნის წინააღმდეგ. ეს ქვეყანა (მე დავიპყარი). ქალაქი 
ილდამუსა, სამეფო ქალაქი კოლხას ქვეყნის მეფე (...) სა–სი, ბრძოლით დავიპყარი, 
მისი მოსახლეობა გადავბუგე. კოლხას ქვეყნის (მეფის) ნაცვლები, რომელნიც კი იქ 
იყვნენ, გავჟლიტე. რკინის ბეჭედი გავაკეთებინე, წარწერა დავდგი ქალაქ 
ილდამუსაში. ციხე–სიმაგრეები, ქალაქები დავწვი და დავანგრიე, ქვეყანა გავაჩანაგე. 
კაცები და ქალები გავრეკე. სარდური ამბობს: იმავე წელს მესამეჯერ გავემართე 
სალაშქროდ ვიტერუხის ქვეყნის წინააღმდეგ. სამი ოლქის მმართველი მოვიხმე. სამ 
ადგილას მე ვილაშქრე. ღვთაება ხალდის სიდიადით ამ ქვეყანას ალყა შემოვარტყი, 
ერთი დღის განმავლობაში იგი ხელთ ვიგდე. ქვეყანა გავაჩანაგე, კაცები და ქალები 
იქიდან გამოვრეკე. ქალაქ ურაიანის ციხე–სიმაგრე მე ავაგე, ჩემი ნაცვალი იქ დავსვი. 
ვიტერუხის ქვეყნის მეთვალყურე იქ დავაყენე. სარდური ამბობს: აი რა ვაჟკაცობა 
ჩავიდინე მე: 8100 ყრმა წავიყვანე 9110 დედაკაცი გამოვრეკე, აგრეთვე 17 300 სული 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, 31 600 სული წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი. 
სარდური ამბობს: ღვთაება ხალდისათვის მე ეს საქმენი ერთი დღის განმავლობაში 
აღვასრულე” (УКН, 155 D, სტრ. 1-44). 

ამ შემთხვევაში ურარტელები, ჩანს, საკუთრივ კოლხას მიწა–წყალზე 
მოქმედებენ: ისინი იპყრობენ კოლხეთის მეფის “სამეფო ქალაქ” ილდამუსას. “სამეფო 
ქალაქ” ლურსმულ დამწერლობაში აუცილებლად დედაქალაქს არ აღნიშნავდა, 
თუმცა, უეჭველია, იგი სამეფოს მნიშვნელოვან ცენტრს მაინც გულისხმობდა. 
ილდამუსა სამეფო რეზიდენცია არ უნდა იყოს, რაც იქიდან ჩანს, რომ თვით 
კოლხეთის მეფე საომარ მოქმედებაში არ მონაწილეობს – ეტყობა, მან ვერ მოასწრო 
ილდამუსას საშველად მოსვლა. წარწერაში კოლხეთის მეფეს სახელიც ყოფილა 
ნახსენები, მაგრამ, საწუხაროდ, ამ სახელის პირველი მარცვალი წაშლილია, 
დარჩენილია, მხოლოდ მისი დაბოლოება – სა. ილდამუსაში მსხდარან კოლხას მეფის 



ნაცვლები (irdi –შდრ. ზმნა ir(i)du – “შეცვლა”), რომლებიც სამეფო მოხელეები არიან 
და არა ტომის ბელადები (ამ უკანასკნელთ დამწერლობა “მეფის” ნიშნით 
აღნიშნავდა). ურარტუს მეფე თვითონაც ბევრჯერ ლაპარაკობს დაპყრობილ 
ქვეყნებში თავისი irdi–ს(ე. ი. ნაცვლის) დასმა–დატოვებაზე (УКН,155 D, 14-26, 23–30) 
ამრიგად, ურარტუს მეფე ვერ ხედავს განსხვავებას თავის ასეთ მოხელესა და 
ილდამუსაში მჯდომ კოლხას მეფის მოხელეებს შორის და ორივეს ერთი და იგივე 
ტერმინით  აღნიშნავს. კოლხეთი (კოლხა), რომელსაც ურარტუ ებრძვის, 
საფიქრებელია, უკვე ადრეკლასობრივი სახელმწიფო უნდა ყოფილიყო. ზოგი ნიშნის 
მიხედვით ამ ძველ კოლხებს საკუთარი დამწერლობაც კი უნდა ჰქონოდათ50. რა თქმა 
უნდა, კლასობრივი საზოგადოების დონეზე, დიაოხის მსგავსად აქ გაერთიანების 
წამყვანი მოსახლეობაა სავარაუდებელი. ამ სამაეფოს გავლენის სფეროში ალბათ 
შედიოდა ბევრი ისეთი რაიონიც, რომლის მოსახლეობა ჯერ კიდევ პირველყოფილ–
თემური წყობილების პირობებში ცხოვრობდა. ამის ნიშანია თუნდაც ის, რომ 
ურარტელები კოლხაში ცალკე “ქვეყნების” “მეფეებსაც” ხვდებიან – ე.ი. ტომთა 
ბელადებს (იხ. ზემოთ სარდური II–ის ცნობა კოლხაზე გალაშქრებასა და აქ ხუსას 
ქვეყნის მეფის დატყვევებაზე). 

კოლხაში, ურარტული წყაროების მონაცემების მიხედვით, განვითარებული 
ყოფილა მესაქონლეობა: კოლხასა და ვიტერუხის ქვეყნებზე გალაშქრებისას 
სარდური II–ს ხელთ უგდია დიდძალი პირუტყვი (1500 ცხენი, 17300 მსხვილფეხა და 
31 600 წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვი). განვითარებული იქნებოდა აქ მეტალურგიაც. 
იმ ფაქტში, რომ სარდური II კოლხას ქალაქ ილდამუსაში “რკინის ბეჭედს” 
აკეთებინებს, ჩვენ შეიძლება აქ რკინის დამუშავების მნიშვნელოვანი კერა 
დავინახოთ. ეს, სხვათა შორის, ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც ურარტულ 
წყაროებში იხსენიება “რკინა”. “რკინის ბეჭედი” მისი გამარჯვების აღსანიშნავად, 
ილდამუსაში ურარტუს მეფეს ალბათ ადგილობრივმა ოსტატებმა გაუკეთეს, 
რომლებიც ამ საქმეში განთქმული უნდა ყოფილიყვნენ. 

ურარტელები სარდური II–ის დროს, უეჭველია, კოლხას მხოლოდ სამხრეთ 
რაიონებში მოქმედებდნენ (ხუსას ქვეყანა, ქალაქი ილდამუსა).კოლხეთის მეფის [ ] 
სას რეზიდენცია, დედაქალაქი სადღაც უფრო ჩრდილოეთით უნდა ყოფილიყო. 
დამახასიათებელია, რომ კოლხასთან დაკავშირებით ურარტელები არაფერს ამბობენ 
“ზემო ზღვის”, ე.ი. შავი ზღვის შესახებ. ჩანს, კოლხეთის ზღვისპირა რაიონებისათვის 
მათ არ  მიუღწევიათ. ჩვენი აზრით, ძველი კოლხური სამეფოს ცენტრი სადღაც უფრო 
სამხრეთით უნდა ყოფილიყო და არა ფაზისზე (რიონზე), სადაც მას უფრო მოგვიანო 
ტრადიცია ათავსებს. იგი უფრო მეორე დიდი მდინარის – ჭოროხის ქვემოწელზეა 
სავარაუდებელი. ურარტუსთან ახლო კონტაქტი ასე უფრო ადვილად გასაგებია. არ 
უნდა დავივიწყოთ, რომ აქ, ჭოროხის აუზში, არის საძებნი გვიანბრინჯაოს 
განთქმული კოლხური კულტურის სამშობლო, მისი უმთავრესი სამრეწველო 
რაიონი. ძველი კოლხური სამეფო, უეჭველია, ამ კულტურის შემოქმედი 
მოსახლეობის გაერთიანება იყო. 

როგორც გვიანბრინჯაოს ხანის კოლხური კულტურის მატარებელი, ისე ძველი 
კოლხური სამეფოს მოსახლეობა უმთავრესად ქართველური ტომებისაგან 
შედგებოდა. ამ დროს ქართებსა და მეგრელ–ჭანებს შორის ენობრივი განსხვავება ჯერ 
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თითქმის არ იყო. მხოლოდ სვანური რამდენადმე უკვე დაშორებული იყო საერთო–
ქართველურს, თუმცა “კოლხური კულტურა” და ძველი კოლხეთის სამეფო, 
უეჭველია, მათაც მოიცავდა. ამრიგად, ძველი კოლხეთის სამეფო, რომელიც XI–VIII 
სს. არსებობდა, ქართველი ტომების უძველეს სახელმწიფოებრივ ერთეულს 
წარმოადგენდა51. 

სწორედ კოლხას (კოლხეთის) ამ ძლიერი და უძველესი სამეფოს არსებობის 
ხანაში გაეცნენ ბერძნები პირველად შავიზღვისპირეთის ამ კუთხეს. ამ სამეფოს 
ძლიერებამ და ბრწყინვალებამ ისეთი ძლიერი გავლენა მოახდინა მათზე, რომ თავის 
მითებსა და თქმულებებში ძველმა ბერძნებმა კოლხეთს საპატიო ადგილი მიუჩინეს. 
ასე მაგალითად, თქმულება არგონავტების შესახებ მოგვითხრობს, რომ ორქომენის 
მეფე ათამანტს ქალღმერთ ნეფელესაგან ჰყავდა ორი შვილი: ფრიქსე და ჰელე. 
უღალატა ათამანტმა ნეფელეს და დაქორწინდა ინოზე. ამ უკანასკნელმა მოინდომა 
ათამანტის შვილების დაღუპვა; როდესაც ათამანტის სამეფოს უბედურება დაატყდა 
თავს, მან მოისყიდა მისანთან გაგზავნილი ხალხი და მოატანინა ამბავი, ვითომ 
ქვეყანას იხსნის მეფის ძის ფრიქსეს მსხვერპლად შეწირვა. მეფე მზად იყო შეეწირა 
ფრიქსე, მაგრამ უკანასკნელ მომენტში მისი დედისაგან, ქალღმერთ ნეფელესაგან 
გამოგზავნილმა ოქროსსაწმისიანმა (ოქროსმატყლიანმა) ვერძმა შეისვა ზურგზე 
ფრიქსე და ჰელე და გააფრინა ისინი შორს ჩრდილოეთისაკენ. გზაში ჰელე 
გადმოვარდა ცხვრის ზურგიდან და დაიხრჩო ზღვაში. ამ ადგილს ამიერიდან ეწოდა 
ჰელესპონტი (“ჰელეს ზღვა” – დღევანდელი დარდანელის სრუტე) ღვთაებრივი 
ცხვარი, რომედზედაც ფრიქსე იჯდა, დაეშვა კოლხეთში, სადაც მეფობდა 
ღვთაებრივი წარმოშობის აეტი. მან შეიხიზნა ფრიქსე და თავისი ქალი ქალკიოპე 
მისცა ცოლად. ვერძი მსხვერპლად შესწირეს ღვთაება ზევსს, მისი ოქროს საწმისი კი 
შეინახეს და დარაჯად საშინელი ურჩხული დაუყენეს. მთელ საბერძნეთს მოედო ეს 
ამბავი. ათამანტის შთამომავლებმა შეიტყვეს, რომ მათი გვარის კეთილდღეობა 
დამოკიდებულია ამ ოქროს საწმისის დაუფლებაზე და აი, ოქროს საწმისის 
მოსაპოვებლად საბერძნეთიდან შორეულ კოლხეთში გაემგზავრა ორმოცდაათიოდე 
ბერძენი გმირი იაზონის მეთაურობით. თქმულება მათ არგონავტებს უწოდებს, 
რადგანაც იმგზავრეს ხომალდით, რომელსაც სახელად “არგო” ერქვა. 

კოლხეთის მეფე აეტმა არგონავტები თავის ბრწყინვალე სასახლეში მიიღო. 
იაზონმა ამცნო მეფეს მოსვლის მიზანი და ოქროს საწმისის სანაცვლოდ 
მეზობლებთან ბრძოლაში დახმარება შესთავაზა. აეტმა  უპასუხა იაზონს: “ოქროს 
საწმისს მოგცემ, ოღონდ მანამდე სამი რამ უნდა გააკეთო: სპილენძისჩლიქიან და 
ცეცხლისმფრქვეველ ხარებს მიწა მოახვნევინო, ურჩხული მოკლა და მისი კბილები 
დათესო: და, ბოლოს, იმ ნათესიდან რომ დევგმირები ამოვლენ, ისინი დახოცო”. 
ბერძენი გმირები ამ ამოცანის სიძნელემ შეაკრთო, მაგრამ მათ დასახმარებლად 
აღსდგა ქალღმერთი აფროდიტე, რომელმაც თავისი ვაჟი ეროსი გაგზავნა მეფე აეტის 
მეორე ქალის, მზეთუნახავ და ჯადოქარ მედეას მოსახიბლავად. ეროსმა სიყვარულის  
ოქროს ისარი სტყორცნა მედეას გულში და არგონავტების მეთაურ იაზონისადმი 
ტრფობის ცეცხლი დაუნთო. იაზონის ტრფობით აღგზნებული მედეა გადაწყვეტს 
დაეხმაროს იაზონს. მედეა აძლევს იაზონს სასწაულთმოქმედ ნელსაცხებელს, 
რომელიც უვნებელს გახდის მას მძიმე განსაცდელის ჟამს. მართლაც, მედეას 
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აღმოსავლეთის უძველესი მოსახლეობის საკითხისათვის. გვ. 50–93. 



დახმარებით, იაზონმა აეტის ყველა დავალება შეასრულა. მიუხედავად ამისა, აეტი 
მაინც არ აპირებს მისთვის ოქროს საწმისის მიცემას. მაშინ იაზონმა და მისმა 
თანამგზავრებმა გაიტაცეს ოქროს საწმისი – ისევ მედეას დახმარებით, რომელმაც 
მოაჯადოვა და მიაძინა საწმისის მცველი ურჩხული. არგონავტებმა მედეაც თან 
წაიყვანეს და საბერძნეთისაკენ გაემართნენ. გზაში მათ წამოეწიენ აეტის მიერ 
დადევნებული მეომრები მედეას ძმის აფსირტეს მეთაურობით, მაგრამ არგონავტებმა 
დაამარცხეს მდევრები და თვით აფსირტეც მოკლეს. 

ზღაპრულ ამბებთან ერთად, ამ თქმულებაში ისტორიული სინამდვილეც არის 
ასახული. კოლხეთის სამეფოს აღწერისას მასში აირეკლა რეალურად არსებული 
დიდი კოლხური გაერთიანების დიდება და ბრწყინვალება. თუმცა მცირე, მაგრამ 
კონკრეტულ–ისტორიულ ფაქტებს ამ დიდი კოლხური გაერთიანების შესახებ, 
როგორც დავინახეთ, გვაწვდიან ჩვენ ურარტული ლურსმული წარწერები, როდესაც 
მოგვითხრობენ კოლხას ქვეყნის შესახებ.  

  
 

 
თავი მეშვიდე 

 
სკვითებისა და კიმერიელების შემოსევები. 
ძველი კოლხური სამეფოს განადგურება 

 
კოლხას (ძველი კოლხური) სამეფო, უნდა ვიფიქროთ, განადგურდა ძვ. წ. VIII ს. 

უკანასკნელ მეოთხედში ჩრდილოეთიდან კიმერიელთა შემოსევის შედეგად. 
კიმერიული (წარმოშობით, შეიძლება, თრაკიული) ტომები ცხოვრობდნენ ყირიმსა და 
ჩრდ. კავკასიაში (ყუბანისპირეთში). ძვ. წ. I ათასწლეულის პირველ ნახევარში 
აღმოსავლეთიდან ჩრდილო კავკასიასა და სამხრეთ რუსეთის სტეპებში ადგილი აქვს 
ირანული წარმოშობის სკვითური ტომების ინტენსიურ შემოღწევას. 
თავდაპირველად სკვითები ვოლგის ქვემო დინების აღმოსავლეთით ცხოვრობდნენ 
და მხოლოდ შემდეგში იწყეს დასავლეთით გადმონაცვლება.  

სკვითებისა და კიმერიელების დიდი ნაწილი მომთაბარე ცხოვრებას ეწეოდა და 
უმთავრესად მესაქონლეობას მისდევდა. განსაკუთრებით დიდად იყო მათთან 
განვითარებული ცხენების მოშენება. ამ მეომარ მომთაბარეთა ცხენოსანი ლაშქარი იმ 
დროისათვის საშინელ ძალას წარმოადგენდა და თავისი მოძრაობის გზაზე 
ყველაფერს ანადგურებდა. სამხრეთის მდიდარი ქვეყნები, ბუნებრივია, დიდად 
იზიდავადა ამ მომთაბარეებს, როგორც რბევა-თარეშის ასპარეზი.  

ძვ. წ. VIII ს. მეორე ნახევარში სამხრეთ რუსეთის სტეპებიდან და ჩრდილო 
კავკასიიდან დაიწყო სკვითებისა და კიმერიელების დიდი შემოსევები სამხრეთში. 
განსაკუთრებულ ძალას ამ შემოსევებს, როგორც ჩანს, ის აძლევდა, რომ სკვითებსა და 
კიმერიელებს უერთდებოდნენ დიდი ძველაღმოსავლური სახელმწიფოებისაგან 
შევიწროებული კავკასიისა და უფრო სამხრეთით მცხოვრები მცირე ტომები. 

სკვითებისა და კიმერიელების შემოსევა რამდენიმე ნაკადად მოხდა. ძვ. წ. VIII ს. 
30-იან თუ 20-იან წლებში წინა აზიას შემოესია კიმერიელთა დიდი მასა, ძველი 
ბერძენი ისტორიკოსის ჰეროდოტეს ცნობით, ისინი მოდიოდნენ ე. წ. მეოტიდა- 
კოლხეთის გზით, აზოვისა და შავი ზღვის აღმოსავლეთი სანაპიროებით. ცოტა უფრო 
გვიან, სხვა გზით (დერბენდის გასვლით, კასპიის ზღვის დასავლეთი სანაპიროთი) 



წინა აზიაში მოვიდნენ სკვითები (ჰეროდოტე, I, 103-104; IV, 12). მაგრამ, 
არქეოლოგიური მასალებით თუ ვიმსჯელებთ ჩრდილოელ მომთაბარეთა სამხრეთში 
შემოღწევა უნდა ვივარაუდოთ აგრეთვე კავკასიონის სხვა გადასასვლელებით 
(მაგალითად, დარიალის ხეობით და სხვ.)522. 

კიმერიელების შემოსევის შესახებ უძველესი ცნობები დაცულია ასურეთის 
მეფის სარგონ II-ის (722-705) დროის დოკუმენტებში523. აქ ბევრია ლაპარაკი იმ 
სასტიკი დამარცხებების შესახებ, რომლებიც ურარტელებს კიმერიელებთან 
ბრძოლაში განუცდიათ. ურარტელთა ეს დამარცხება ძვ. წ. 715 წელზე უადრეს ხანაში 
უნდა მომხდარიყო524. გამარჯვებული კიმერიელები დასახლდნენ მცირე აზიის 
აღმოსავლეთ ნაწილსა და სამხრეთ ამიერკავკასიის ზოგიერთ ადგილას. ამის შესახებ 
მეტყველებს ის, რომ ძველ სომხურ წყაროებში კაპადოკია კიმერმიელთა სახელს 
(“გამირქ”) ატარებს. საქართველოს ერთ-ერთი ოლქის თრიალეთის (სომხ. თრელ-ქ) 
სახელიც ერთ-ერთი კიმერიული ტომის – ტრერების (თრერების) სახელიდან უნდა 
იყოს წარმომდგარი.  

იმისათვის, რომ ურარტუსა, კაპადოკიასა ან თრიალეთისათვის მიეღწიათ, 
კიმერიელებს, რომლებიც შავი ზღვის სანაპიროთი მოდიოდნენ, უნდა გაევლოთ 
კოლხას (კოლხეთის სამეფოს) მიწა-წყალზე და მისი წინააღმდეგობა გადაელახათ. 
ურარტუზე ადრე კიმერიელთა დარტყმა ალბათ სწორედ კოლხამ იგემა. რა თქმა 
უნდა, იგი, სასტიკად უნდა გაენადგურებინათ კიმერიელთა ურდოებს. კოლხეთის 
სამეფოს წამყვანი მოსახლეობა ნაწილობრივ ალბათ გაიჟლიტა, ნაწილობრივ კი 
მეზობელ ოლქებში გაიხიზნა. კოლხას განადგურებით შეიძლება ისარგებლეს 
მეზობელმა მთიელმა ტომებმა და ამ სამეფოს კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე 
გავრცელდნენ. შეიძლება ამ დროს მოხდა კლარჯების (ურარტ. ქათარზა) ზღვისპირა 
ზოლში გამოჩენა, ან კიდევ ვიტერუხის (ზღვისპირა ბიძერები, სამცხის ოძრახე) და 
სხვათა ჩრდილოეთისაკენ გადანაცვლება. ურარტულ ხანაში ხომ ჩვენ მათ უფრო 
სამხრეთით ვხვდებოდით.  

ჩრდილოეთიდან შემოსეული სკვითებისა და კიმერიელების ნაკვალევი ჩანს იმ 
დროის საქართველოს, ისევე როგორც ამიერკავკასიის სხვა ქვეყნების მატერიალურ 
კულტურაშიც525. ბევრგანაა ნაპოვნი სკვითური ტიპის იარაღი (აკინაკები, 
ისრისპირები); ნაპოვნია სამარხები სკვითური ინვენტარითა და ცხენის ჩონჩხით 
(დვანის სამაროვანი526, სამარხები სოფ. წიწამურთან527, სამთავროში (მცხეთა)528, სოფ. 
ბეშთაშენთან თრიალეთში529, კულანურხვას სამაროვანი გუდაუთას მახლობლად530, 
სკვითური იარაღი სოფ. კოლხიდასთან გაგრის რაიონში, ახალი ათონის 
მიდამოებში531 და სხვ.). სკვითური მასალები განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით 
აღმოჩნდა სომხეთში არმავირბლურის გორაკზე და აზერბაიჯანში მინგეჩაურის 

                                                 
522 Е.И. Крупнов, О походах скифов через Кавказ, “Вопросы скифосарматской археологии (по материалам 
конференции ИИМК АН СССР, 1952 г.)”, 1554, გვ. 186-194. 
523 L. Waterman, Royal Correspondence of the Assyrian Empire, N156, 197 და სხვ.  
524 Г.А. Меликишвили, Наири-Урарту, გვ. 278-281. 
525 იხ. Б.Б. Пиотровский, Археология Закавказья, М.- Л., 1949, გვ. 115, 129.  
526 CA, XI, 1949, გვ. 231. 
527 O.G. Wesendonk, Archäologisches aus dem Kaukasus, “Archäologische Anzeiger”, XL, Berlin,1925, გვ. 55.  
528 Е.И. Крупнов, დასახ. ნაშრ., გვ. 193.  
529 Б.А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, I, თბ., 1941, გვ. 43 შმდ.  
530 М.М. Трапш, Памятники колхидской и скифской культур в сел. Кулданурхва Абхазской АССР, Сухуми, 
1962.  
531 Е.И. Крупнов, დასახ. ნაშრ., გვ. 192. 



წყალსაცავის ტერიტორიაზე წარმოებული არქეოლოგიური გათხრების დროს. 
საყურადღებოა აგრეთვე, რომ ანტიკურ ხანაში სამხრეთ ამიერკავკასიის ერთ-ერთი 
დიდი ოლქი საკების (სკვითების) სახელწოდების მიხედვით „საკაშენედ“ იწოდებოდა 
(იხ. სტრაბონი, გეოგრაფია, XI, 29, 4). 

კიმერიელებისა და სკვითების შემოსევებმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს 
ამიერკავკასიისა და წინა აზიის ხალხთა ცხოვრებაში. მათ დაარბიეს და გააჩანაგეს 
მთელი რიგი ქვეყნები; ცეცხლითა და მახვილით გადაიარეს მცირე აზიაზე, შეიჭრნენ 
სირია-პალესტინაში და ეგვიპტის საზღვრებს მიადგნენ. დიდი ძველაღმოსავლური 
სახელმწიფოების (ეგვიპტე, ასურეთი, ურარტუ) ხელისუფლებმა ძალის დიდი 
დაჭიმვით შეძლეს დაეცვათ თავიანთი სამეფოები სრული განადგურებისაგან. 
ძნელია ვიფიქროთ, რომ სკვითები და კიმერიელები მხოლოდ საკუთარი ძალებით 
ებრძოდნენ მთელი ამიერკავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის მოსახლეობას. 
უეჭველია, ბევრი, შედარებით სუსტი გაერთიანება მიემხრო სკვითებსა და 
კიმერიელებს და მათი დახმარებით წარმატებას მიაღწია მეზობლებთან ჭიდილში. 
ამრიგად, სკვითებისა და კიმერიელების ლაშქრობები ხელს უწყობდნენ ძალთა 
განწყობილების შეცვლას, ერთთა აღზევებას და მეორეთა დაცემა-განადგურებას. 

მალე, სკვით-კიმერიელთა შემტევი პოტენციალი საგრძნობლად დასუსტდა. 
ახლა ისინი დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ძალას უკვე აღარ წარმოადგენდნენ, თუმცა 
კვლავ მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ მახლობელ აღმოსავლეთში, უმთავრესად 
როგორც დიდ ძველაღმოსავლურ სახელმწიფოთა მეთაურების მოკავშირეები თუ 
დაქირავებული ლაშქარი. წერილობითი წყაროებით კარგად ჩანს ამ სახით სკვით-
კიმერიელთა გამოყენება ურარტუსა და ურმიისპირა რაიონში მდებარე მანას 
სახელმწიფოების მიერ532. ირკვევა, კერძოდ, რომ ურარტუს მეფის რუსა II-ის (685-
645) თითქმის ყველა საომარი წარმატება მოპოვებულ იქნა კიმერიელთა დახმარებით. 
კიმერიელთა და ურარტელთა ერთ-ერთ ასეთ საერთო საომარ აქციას წარმოადგენდა 
ძვ. წ. 676 წლის ლაშქრობა მუშქების (ასე ეძახდნენ მას ასურელები და ურარტელები) 
ანუ ფრიგიის სამეფოს (როგორც მას ბერძნები უწოდებდნენ) წინააღმდეგ, რომელსაც 
ამ უკანასკნელის სრული განადგურება მოჰყვა533. 

ფრიგიის ანუ მუშქების სამეფოში, როგორც აღვნიშნეთ, უნდა ეცხოვრა მუშქების 
(მოსხების) ქართველურ ტომსაც. ამ დროისათვის იგი მნიშვნელოვანწილად ენითა და 
კულტურით ხეთიზირებული უნდა ყოფილიყო. 676 წლის კატასტროფის დროს 
მესხების ნაწილი ალბათ გაიჟლიტა, ნაწილი კი აიყარა და ჩრდილო-აღმოსავლეთ 
მთიანეთს შეაფარა თავი, სადაც შემდეგში, ანტიკურ ხანაში, „მოსხური მთები“ და 
მოსხების ქვეყანა იყო. მოსხებს ძვ. წ. VI ს. ბერძენი ავტორი ჰეკატეოს მილეტელი 
„კოლხურ ტომს“ ეძახის. თუ გავითვალისწინებთ, რომ მესხური ელემენტი მუდამ 
ქართების ელემენტს ემთხვევა, „კოლხი“ – სახელს აქ დასავლურქართულის 
მნიშვნელობას ვერ მივანიჭებთ, რადგან, როგორც ითქვა, ძველი, ლეგენდარული 
კოლხეთის არსებობის ხანაში (ძვ. წ. I ათასწლეულის პირველი საუკუნეები) 
კოლხეთი ჯერ კიდევ სუსტად დიფერენცირებულ ქართველურ ეთნიკურ ჯგუფს 
მოიცავდა. ამ დროს მეგრელ-ჭანებსა და ქართებს შორის ენობრივი განსხვავება, 
ყოველ შემთხვევაში, ჯერ არ უნდა ყოფილიყო. ამიტომაც „კოლხი“ სახელი ამ 
უძველეს ხანებში საერთო-ქართველური თუ ქართიზანური (მეგრულ-ჭანური) 
ელემენტის აღმნიშვნელი უნდა ყოფილიყო. იონიელი ბერძნები ქართველ ტომებს 

                                                 
532 Г.А. Меликишвили, Наири-Урарту, გვ. 299-300, 312-316.  
533 იხ. იქვე, გვ. 315 - 316; აგრეთვე Г.А. Меликишвили, К истории древней Грузии, გვ. 226-229.  



ჯერ კიდევ ქართულ-ზანური ერთობის არსებობის „კოლხურ“ ხანაში გაეცნენ და 
„კოლხი“ სახელსაც, უნდა ვიფიქროთ, ამ ერთობის აღსანიშნავად ხმარობდნენ. 
ამიტომაც მოსხების „კოლხურ ტომად“ მოხსენიება ჰეკატეოს მილეტელთან, 
საერთოდ, მათ ქართველურობაზე მიუთითებს და მეგრულ-ჭანურ წარმომავლობაზე 
არაფერს ლაპარაკობს.  

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მიწა-წყალზე შემოღწეული მცირე-აზიელი 
მუშქები (მესხები), ჩანს, აქტიურ როლს ასრულებენ ამ მხარის პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში და მას თავის სახესლსაც აძლევენ (მოსხების//მესხების ქვეყანა – სამცხე 
(სამესხე)). შემდეგში მესხები აქედან კიდევ უფრო ჩრდილოეთით გავრცელდნენ. 
მესხური სამოსახლონი უნდა გაჩენილიყო როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ 
საქართველოში. ერთ-ერთი ასეთი მესხური სამოსახლო გაჩნდა ალბათ დღევანდელი 
მცხეთის ტერიტორიაზეც, რადგანაც თვით ეს სახელი მესხების სახელიდან უნდა 
იყოს წარმოებული (მცხეთა, შდრ. სა-მცხე). ამასთანავე, ასეთი სატომო სახელის 
მატარებელი დასახლებული პუნქტის არსებობა მიგვითითებს, რომ იგი უცხო, 
არამესხური მოსახლეობის წიაღში უნდა გაჩენილიყო. 

მცირეაზიელი მუშქები ხეთური კულტურულ-რელიგიური ტრადიციების 
მატარებელი ხალხი იყო. ჩანს, მათ მეტად აქტიური როლი შეასრულეს 
აღმოსავლურქართული სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებაში. ამიტომ მოხდა, რომ 
აღმოსავლურქართული სახელმწიფოს (იბერიის) ოფიციალური პანთეონის სათავეში 
ხეთურ-მცირეაზიული სახელების მქონე ღმერთები აღმოჩნდნენ. მთავარი ღმერთი 
იბერიისა არმაზი იგივე ხეთური „არმასი“ უნდა იყოს (მთვარე, მთვარის ღვთაება)534. 
მთვარე, როგორც აკად. ივ. ჯავახიშვილმა დაამტკიცა მდიდარი ეთნოგრაფიული 
მასალის საფუძველზე, წარმართობისდროინდელ ქართველთა უმთავრესი ღმერთი 
უნდა ყოფილიყო535. ძველი იბერიის პანთეონის მეორე უმთავრესი ღვთაება იყო 
ზადენი. ამ უკანასკნელის სახელიც ხეთურ-მცირეაზიული ჩანს: მას უკავშირებენ 
ლუვიელთა ღვთაება სანდონის (სანთაშის) სახელს536. ისიც საინტერესოა, რომ 
იბერიის სამეფოს დედაქალაქის ორი უმთავრესი ციხე-სიმაგრე სწორედ ამ 
ღვთაებათა სახელებს ატარებდა: არმაზციხე (დღევანდელი ბაგინეთი, ზაჰესის 
წყალსაცავის პირდაპირ, მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე) და ზადენციხე (სოფ. 
წიწამურთან). დამახასიათებელია, რომ მცირეაზიული წარმოშობის სახელწოდებები 
უმკვიდრდება არა მარტო შიდა ქართლის მიწა-წყალზე აღმოცენებულ ციხე-
ქალაქებს, არამედ დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რაიონებში წარმოშობილ 
ზოგ ამგვარ ცენტრსაც. ამ მხრივ საყურადღებო ჩანს ციხე-ქალაქ დიმნას სახელი, 
რომლის აგება ქართლის სამეფოს დამაარსებელ ფარნავაზს მიეწერება (ქც, I, 24). 
დიმნას ადგილსამყოფელს დღევ. მაიაკოვსკის მახლობლად ამ რამდენიმე წლის წინ 
მიაგნო ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის 
ინსტიტუტის ექსპედიციამ537. ეს სახელი უკვე ხეთების ხანაში ფართოდ ბოგინობს 
მცირე აზიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ პერიფერიაზე [ხეთ. Timnia, Tamnia, Tumana; 
შდრ. ასურ. Tumme (Tumni-დან ?); ანტიკური დომანა სატალადან ტრაპეზუნტისაკენ 
მიმავალ გზაზე, ჭოროხის სათავის მახლობლად, პარიადრის მთის სამხრეთ 
                                                 
534 А.И. Болтунова, К вопросу об Армази, ВДИ, 1949, №2. 
535 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1928, გვ. 43 შმდ.  
536 იქვე, გვ. 102;  მ. წერეთელი, ხეთის ქვეყანა, მისი ხალხები, ენები, ისტორია და კულტურა, 
კონსტანტინეპოლი, 1924. 
537 იხ. გ. ცქიტიშვილი, ანტიკური ხანის შორაპნის საერისთავოს საკითხისათვის, „საქართველოს 
ისტორიული გეოგრაფიის კრებული“, II, 1964, გვ. 83 შმდ.  



კალთებთან და სხვ.538]. შეიძლება დავასახელოთ აგრეთვე ლაზიკის სამეფოს 
არსებობის პერიოდში დასავლეთ საქართველოში, დღევანდელ სოფ. ტოლებთან 
(გურიაში, საჯავახოს მიდამოებში)539 დამოწმებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ცენტრის „ტელეფისის“ სახელწოდება, რომელსაც ხეთურ ღვთაება „ტელეფინუს“ 
სახელს უკავშირებენ. აქედან ჩანს, რომ მცირეაზიული ელემენტის პოლიტიკური 
ჰეგემონობა ვრცელდება მესხეთსა, შიდა ქართლსა და, სხვათა შორის, აგრეთვე 
დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილზეც. ეს ის ტეორიტორიებია, სადაც 
მიმდინარეობდა ადგილობრივი ქართის და მცირეაზიიდან შემოღწეული მესხური 
ელემენტის წიაღში აღმოსავლურქართული (ქართლის, იბერიის) სახელმწიფოს 
ჩამოყალიბება.  

ამრიგად, ძვ. წ. VIII ს. ბოლოდან მრავალმა ქარიშხალმა გადაუარა საქართველოს 
და ქართველი ტომებით დასახლებულ მიწა-წყალს. ბევრგან მოსახლეობის 
ადგილგადანაცვლება მოხდა. დაეცა ძველი კოლხური სამეფო, ქართველი ტომების 
იზოლაცია ერთმანეთისაგან სწრაფი ტემპით წავიდა წინ. ქართებსა და მეგრულ-
ჭანურ ტომებს შორის განსხვავება ისახებოდა და ღრმავდებოდა. 

მუდმივი ომიანობა, არამყარი პოლიტიკური ვითარება, საწარმოო ძალების 
საკმაოდ მაღალგანვითარებისა (ამ დროისათვის ამიერკავკასიასა და მახლობელ 
აღმოსავლეთში დამთავრებულია რკინის სამეურნეო გამოყენებაზე საყოველთაო 
გადასვლა) და მნიშვნელოვნად უკვე დარღვეულ პირველყოფილ-თემურ 
ურთიერთობათა პირობებში, ხელსაყრელ ნიადაგს ქმნიდა ახალი, დიდი და მყარი 
გაერთიანებების – ადრეკლასობრივი სახელმწიფოებრივი ერთეულების 
წარმოქმნისათვის. ქართველი ტომების ამ ახალი გაერთიანებების ჩამოყალიბება 
მიმდინარეობდა სამხრეთში ახლად წარმოქმნილ დიდ სახელმწიფოებთან – 
მიდიასთან და, შემდეგ, სპარსეთთან ინტენსიური ურთიერთობის პირობებში. 

მიდიის სახელმწიფო ჩამოყალიბდა ირანის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში – 
უმთავრესად დღევანდელი სამხრეთი (ირანის) აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. 
მიდიელები ერთ-ერთ ირანულ ტომს წარმოადგენდნენ. ძვ. წ. VII ს. დასასრულს 
ბაბილონეთთან კავშირში მიდიის სახელმწიფომ გაანადგურა ასურეთი. 
მოკავშირეებმა გაიყვეს ასურეთის იმპერიის მიწა-წყალი. ჩრდილოეთი რაიონები 
მიდიას ხვდა წილად. დაახლოებით ძვ. წ. 590 წლისათვის მიდიელებმა ბოლო 
მოუღეს აგრეთვე ურარტუს სამეფოს. ურარტუს ცენტრალური ნაწილი მაინც მიდიის 
სამეფოს შემადგენლობაში შევიდა. ურარტუს განადგურებით ისარგებლეს 
მეზობლებმა და დაიწყეს მისი ტერიტორიის დაკავება. ამ მხრივ დიდ წარმატებას 
მიაღწია სომეხი ტომების გაერთიანებამ, რომელიც აქამდე ურარტუს დასავლეთ 
პერიფერიაზე არსებობდა. სომეხთა ტომებმა იწყეს აღმოსავლეთისაკენ წინსვლა და 
ძველი ურარტუს მთელი რიგი რაიონები დაიკავეს. აქ მცხოვრები ურარტელების 
დიდი ნაწილი სომხებში გაითქვიფა. ურარტელთა ერთმა ნაწილმა, ეტყობა, 
ჩრდილოეთისაკენ გადმოინაცვლა, ქართველი ტომების ჰეგემონობის ქვეშ მოექცა და 
მათ შეერწყა, მათში გაითქვიფა. ამაზე მიგვითითებს, კერძოდ, მეტად საინტერესო 
ენობრივი ფაქტები. ქართულში შემოინახა მთელი რიგი გამოთქმები, რომლებიც 
თვით ქართული ენის მონაცემებით ვერ აიხსნება, სამაგიეროდ, მშვენიერ ახსნას 
პოვებს ურარტული ენის მასალით. მაგალითად, ქართულ გამოთქმებში – ყირამალა, 
თავდაყირა, ყირაზე გადასვლა და სხვ. აშკარაა, რომ „ყირა“ მიწას უნდა ნიშნავდეს: 

                                                 
538 Г.А. Меликишвили, Ассириа и „Страны Наири“ на рубеже XII –XI вв. до н. э., ВДИ, 1963, №2.  
539 ს. ყაუხჩიშვილი, გეორგიკა, ტ. III, თბ., 1936, გვ. 301-320.  



ყირა (მიწა) მა(ღ)ლა, თავდა (თავით)ყირა (მიწისაკენ), ყირაზე (მიწაზე) გადასვლა. 
მაგრამ „ყირა“ ქართველურ ენებში არაფერ მსგავს არ ნიშნავს, მაშინ, როდესაც მიწას 
ურარტულად სწორედ „ყირა“ (qira) ერქვა540. ყურადღებას იქცევს აგრეთვე ზოგიერთი 
ძველი ქართული სიმღერის მისამღერი, სადაც ძველაღმოსავლური ღვთაებების 
სახელები ისმის541. ერთ-ერთი მათგანია – არალე, მოსავლის გავრცელებული ღვთაება 
ძველ აღმოსავლეთში542. ამ ღვთაების სახელი ქართული სიმღერების მისამღერში 
გვხვდება ასეთ გამოთქმებში: ივრი არალე, თარი არალე, არი არალე. არალეზე 
დართული ყველა ეს სიტყვა კარგად აიხსნება ურარტული ენით: ივრი – ბატონი, 
მეუფე, თარი – ძლიერი, ძლევამოსილი, არი – მომეც (მოგვეც !), ასე რომ, 
ურარტულად ეს გამოთქმები ნიშნავს: “მეუფეო არალე”, “ძლევამოსილო არალე”, 
“მომეც (მოგვეც) (ღმერთო) არალე”! ამგვარი ფაქტები, უნდა ვიფიქროთ, ქართულ 
ენაში ურარტულ ენაზე თუ მის დიალექტებზე მეტყველი ხალხის შემონატანია, 
რომელიც ქართულ მეტყველებაზე გადავიდა, ასიმილაცია განიცადა ქართველ 
ტომებთან და ქართველი ხალხის შემადგენლობაში შევიდა. ეს პროცესი, როგორც 
ვთქვით, მას შემდეგ უნდა დაწყებულიყო, რაც მიდიელებმა ძვ. წ. VI საუკუნის 
დასაწყისში ურარტუს სახელმწიფო გაანადგურეს. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ 
მიდიელები როდი იყვნენ ურარტუს ერთადერთი მესაფლავენი. ჩრდილოეთში 
(ამიერკავკასიაში) არსებული ურარტული ცენტრების (მაგალითად, ქალაქ 
თეიშებაინის – დღევ. კარმირ-ბლური ერევნის განაპირას) განადგურებაში აქტიური 
მონაწილეობა მიუღიათ სკვითებს543, შესაძლებელია, ამერკავკასიისავე ტომებთან 
კავშირში, რომელნიც აქამდე ურარტელთა მხრივ შევიწროებას განიცდიდნენ და 
ახლა, უეჭველია, არ გაუშვებდნენ ხელსაყრელ მომენტს, რათა აგონიაში მყოფ 
ურურტუსათვის მახვილი ჩაეცათ544. ამიერკავკასიის ამ ტომებს შორის, 
შესაძლებელია, ქართველი ტომებიც იყვნენ. 

მიდიელთა ჰეგემონობა ამიერკავკასიის სამხრეთით მდებარე მიწა-წყალზე 
დიდხანს არ გაგრძელებულა. მას პირველობა წაართვა სამხრეთირანული ტომების 
მიერ შექმნილმა სპარსეთის სახელმწიფომ. ამ უკანასკნელში სამეფო დინასტიის 
სახით აქემენიდების საგვარეულო დაწინაურდა, ამიტომაც ძვ. წ. VI-IV სს. სპარსეთს 
(ირანს) ხშირად აქემენიდურ ირანსაც უწოდებენ. სპარსეთის მეფე კიროსმა (558-529) 
დაიპყრო და შეიერთა მიდია, ხოლო შემდეგ თითქმის მთელი მცირე აზია, სირია, 
პალესტინა, ბაბილონეთი და სხვ. მისმა ვაჟმა კამბისმა სპარსელების ხელისუფლება 
ეგვიპტეზეც განავრცო. ძლიერი იყო სპარსეთი აგრეთვე დარიოს I-ის დროს (521-486) 
და ა. შ. აქემენიდებმა, ეტყობა, ირანისადმი ამა თუ იმ დამოკიდებულებაში ჩააბეს 
აგრეთვე საქართველოს და ამიერკავკასიის სხვა ქვეყნების მოსახლეობაც. 

აქემენიდების უზარმაზარი იმპერიის ფარგლებში დიდად განვითარდა ვაჭრობა 
– აღებმიცემობა. აქემენიდების მიერ დაპყრობილი ქვეყნებისათვის შეწერილი ხარკიც 
(ძვირფას ლითონებში თუ სხვა სახით) სასაქონლო-ფულადი მეურნეობის 
განვითარებას სტიმულს აძლევდა. აქემენიდებმა, კერძოდ, დარიოს I-მა, მოაწესრიგეს 
ფულის მოჭრისა და მიმოქცევის სისტემა. ცენტრალური ხელისუფლება ჭრიდა 

                                                 
540 А. Сванидзе, Материалы по истории алародийских племен, გვ. 40-41. 
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მისივე, О происхождении армянского народа, Ер., 1946, გვ. 28.  
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ოქროს მონეტას (“დარიკებს”), იმპერიის ცალკე სატრაპიები (ქვეყნები) – ვერცხლისას, 
ხოლო სატრაპიებში შემავალი ავტონომიური ოლქები – სპილენძისას. სავაჭრო-
სასაქონლო ურთიერთობის განვითარებამ აქემენიდების იმპერიაში აგრეთვე 
დააჩქარა სოციალურ-ეკონომიური განვითარების პროცესი იმპერიაში შემავალ თუ 
მის მეზობლად მცხოვრებ ხალხებში. ეს, უეჭველია, აგრეთვე ისტორიული 
საქართველოს მოსახლეობასაც შეეხება. 

რა თქმა უნდა, აქემენიდებმა ვერ შეძლეს მთელი საქართველოს მოსახლეობა 
ერთნაირად დაეპყროთ და დაემორჩილებინათ. მათი ბატონობის უღელი უფრო 
მძიმე აღმოჩნდა სამხრეთქართული ტომებისათვის. უფრო ჩრდილოეთ რაიონებში 
მცხოვრებთა ქართველმა ტომებმა, ჩანს, შედარებით მსუბუქი ვალდებულებები 
იკისრეს არქემენიდების მიმართ. 

თავი მერვე 
 

კოლხეთი ძვ. წ. VI-IV საუკუნეებში 
 
 

ბერძნულ სამყაროში “კოლხეთი” (კოლხიდა) – სახელმა ადრე მოიპოვა ზოგადი, 
კრებითი მნიშვნელობა და ხშირად აღნიშნავდა შავიზღვისპირა ქვეყანას კავკასიონის 
ქედიდან დაწყებულს ვიდრე დღევანდელ ტრაპეზუნტის რაიონებამდე545. მაგრამ, 
ასეთი ფართო მნიშვნელობის გარდა ეს ტერმინი ზოგჯერ უფრო ვიწრო – ეთნიკური 
ან პოლიტიკური ერთეულის – მნიშვნელობით იხმარებოდა. სწორედ ასეთი ვიწრო 
მნიშვნელობით იხმარება კოლხების სახელი ჰეროდოტესთან, როდესაც იგი 
ლაპარაკობს აქემენიდების იმპერიასთან მათი ურთიერთობის შესახებ. აქემენიდებმა 
თავისი სამფლობელოები ადმინისტრაციულ ერთეულებად – სატრაპიებად დაჰყვეს. 
ერთ-ერთი მათგანი, მე-19 სატრაპია, აერთიანებდა სამხრეთ კოლხეთში მცხოვრებ 
ქართველ ტომებს. აქ, ჰეროდოტეს მიხედვით, შედიოდნენ ტიბარენები, მოსინიკები, 
მაკრონები, მოსხები და მარები (III, 94). კოლხებს ჰეროდოტე ცალკე გამოჰყოფს. 
ისინი არც ერთ სატრაპიაში არ შედიოდნენ. სპარსელებმა, ჩანს, ვერ შეძლეს მათი 
მთლიანად დამორჩილება და ამ ქვეყნის თავისი იმპერიის ჩვეულებრივ ნაწილად 
გადაქცევა. კოლხებმა, ჰეროდოტეს თქმით, ისევე როგორც მათმა მეზობლებმა 
კავკასიონის ქედამდე, აქემენიდების მიმართ იკისრეს “ნებაყოფლობითი ძღვენის 
მიცემა – ყოველ მეხუთე წელს ისინი გზავნიდნენ 100 გოგოსა და 100 ბიჭს” (III, 97). 
კოლხების ტერიტორიას ჰეროდოტე აქ არ გულისხმობს კავკასიონის ქედამდე, 
რადგანაც სპეციალურად იხსენიებს მათ “მეზობლებს კავკასიონის ქედამდე”. 
ჰეროდოტეს მეორე ცნობა გვშველის კიდევ უფრო დავაზუსტოთ კოლხების 
გავრცელების ჩრდილოეთი საზღვარი. იგი ამბობს, რომ “მეოტიდის ტბიდან (ე.ი. 
აზოვის ზღვიდან) ვიდრე მდინარე ფაზისამდე (რიონი) და კოლხთა 
სამფლობელოებამდე ოცდაათი დღის სავალია კარგი, მსუბუქად ჩაცმული 
ქვეითისათვის” (I, 104). აქედან ჩანს, რომ “კოლხების სამფლობელოთა” ჩრდილოეთ 
საზღვარს ჰეროდოტე სადღაც მდ. ფაზისის (რიონის ქვემო დინების) რაიონში 
ხედავდა. კოლხების არც სამხრეთი საზღვარია საძებნი ამ შემთხვევაში ისე შორს, 
როგორც ამას ზოგი სხვა ცნობა ვარაუდობს (ტრაპეზუნტის რაიონში). როგორც 
ვთქვით, კოლხებისაგან განცალკევებით ასახელებს ჰეროდოტე მე-19 სატრაპიას, 
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რომელშიც შემავალი ზოგიერთი ტომი მაინც უცილობლად ტრაპეზუნტის 
აღმოსავლეთით ან ტრაპეზუნტის რაიონში სახლობდა (მაგალითად, მოსინიკები, 
მოსხები, მაკრონები). წინარე ან ადრეელინისტური ხანის ზოგიერთი ავტორი 
კოლხების ადგილსამყოფელის სამხრეთ საზღვარს სადღაც მდ. აფსარის (ჭოროხის) 
შესართავის რაიონში გულისხმობს (სკილაქს კარიანდელი (ძვ. წ. IV ს.), აზია, 81; 
აპოლონ როდოსელი, არგონავტიკა, 37 შმდ. II, 1242 შმდ. – კოლხების 
ადგილსამყოფელი აქ ბიძერების შემდეგაა დასახელებული, ბიძერები კი ჭოროხის 
შესართავის რაიონში, უშუალოდ ამ შესართავის სამხრეთით იგულისხმებიან). 
ნიშანდობლივია აგრეთვე უფრო მოგვიანო ხანის ავტორებთან დაცული ძველი 
დროის ტრადიცია – ახ. წ. V საუკუნის ანონიმი გეოგრაფოსი, მაგალითად, ამბობს, 
რომ დიოსკურიიდან ანუ სებასტოპოლისიდან (დღევ. სოხუმი) ვიდრე მდინარე 
აფსარამდე (დღევ. ჭოროხი) ძველად ცხოვრობდა ხალხი, რომელსაც კოლხებს 
ეძახდნენ (იხ. Fragmenta historicorum graecorum, §48). ამრიგად, ჰეროდოტესეული 
კოლხების ადგილსამყოფელი საძებნია სადღაც ფაზისის (რიონის) შესართავის 
ახლოს (მის ჩრდილოეთით) მდებარე ადგილებიდან, ვიდრე ჭოროხის შესართავის 
ახლოს (მის სამხრეთით) მდებარე ადგილებამდე. უეჭველია, რომ ამ “კოლხებში” 
ერთი გარკვეული პოლიტიკური ერთეული იგულისხმება. მას ხომ, ჰეროდოტეს 
მიხედვით, ნაკისრი ჰქონია სრულიად გარკვეული ვალდებულება სპარსეთის 
მეფეების მიმართ – ყოველ მეხუთე წელს 100 ბიჭისა და 100 გოგოს გაგზავნა. ამას 
გარდა, კოლხებს, ჩანს, სამხედრო ვალდებულებაც ჰქონდათ ნაკისრი სპარსელების 
მიმართ. ასეთი ვალდებულება ეკისრათ აგრეთვე სამხრეთ კოლხეთში მცხოვრებ და 
სპარსეთის მე-19 სატრაპიაში შემავალ ტომებს. ჰეროდოტე საბერძნეთის წინააღმდეგ 
მოლაშქრე სპარსეთის მეფის ქსერქსეს ლაშქარში იხსენიებს, სხვათა შორის, კოლხებს, 
მარებს, მოსხებს, ტიბარენებს, მაკრონებს, მოსინიკებს (VII, 78-79): “მოსხებს, – ამბობს 
ჰეროდოტე, – თავზე ხის მუზარადები ჰქონდათ, ხოლო ფარები და შუბები – პატარა, 
შუბის წვერები კი გრძელები ჰქონდათ. ლაშქრობდნენ (აგრეთვე) ტიბარენები, 
მაკრონები და მოსინიკები, რომლებიც მოსხებსავით იყვნენ შეჭურვილნი... მარებს 
ჰქონდათ თავებზე ადგილობრივი მოწნული მუზარადები, ტყავის პატარა ფარები და 
ხელშუბები. ხოლო კოლხებს თავებზე ხის მუზარადები ჰქონდათ, გამოუქნელი 
ტყავის პატარა ფარები და მოკლე შუბები, ამას გარდა – დანები... ალაროდიელები და 
სასპერები ლაშქრობდნენ კოლხების მსგავსად შეიარაღებულები”546. მე-19 სატრაპიაში 
შემავალი ტომები სპარსეთის ხელისუფლებს 300 ტალანტის ოდენობის 
ყოველწლიურ ხარკს უხდიდნენ (III, 94).  

ძველი ბერძნული წყაროების მონაცემებით თუ ვიმსჯელებთ, აქემენიდური 
სპარსეთის (ძვ. წ. VI-IV სს.) თანამედროვე კოლხური გაერთიანების პოლიტიკური 
ცენტრი მდ. რიონზე (ფაზისზე) უნდა ყოფილიყო. რიონის შუა და ქვემო დინებაზე, 
არქეოლოგიური მასალების მიხედვით, იმყოფებოდა ქვეყნის ეკონომიურად ყველაზე 
უფრო განვითარებული რაიონები. დამახასიათებელია ამ მხრივ აგრეთვე ძვ. წ. V ს. 
დასასრულის ბერძენი ავტორის ქსენოფონტეს ცნობა – როდესაც მისი ლაშქარი ქალაქ 
კოტიორაში (დღევ. ორდუ შავი ზღვის თურქეთის სანაპიროზე) იმყოფებოდა, 
ზოგიერთნი მის ლაშქარში მოითხოვდნენ ფაზისისაკენ გაელაშქრათ საზღვაო გზით, 
რათა “ფასიანების ქვეყანას” დაუფლებოდნენ. “ამ დროს, – დასძენს ქსენოფონტე, – იქ 
მეფობდა აეტის ჩამომავალი” (ანაბასისი, V, 6, 36 შმდ.). ამრიგად, ქსენოფონტეს 

                                                 
546 თ. ყაუხჩიშვილი, ჰეროდოტეს ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ., 1960, გვ. 11. 



ლეგენდარული კოლხეთის მემკვიდრეთა სამეფო მდ. ფაზისზე (რიონზე) მდებარედ 
წარმოუდგენია. 

ამ დროს უკვე არსებობდა ძველი ბერძნული ახალშენი ფაზისის შესართავთან – 
ქალაქი ფაზისი (დღევანდელი ფოთის მიდამოებში) და ბერძნულ სამყაროში, 
უეჭველია, საკმაოდ სწორი წარმოდგენა უნდა ჰქონოდათ კოლხეთში არსებულ 
ვითარებაზე. ბერძნული ახალშენები იყო აგრეთვე კოლხეთის არაერთ სხვა 
ზღვისპირა პუნქტში. აქ, ისევე როგორც შავიზღვისპირეთის სხვა რაიონებში, წამყვან 
როლს ახალშენებისა და სავაჭრო ფაქტორების (ემპორიონების) შექმნაში მცირე აზიის 
დასავლეთ სანაპიროზე არსებული ბერძნულ-იონური ქალაქი მილეტი ასრულებდა. 
ბერძნული ახალშენები უფრო ადრე გაჩნდა შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ, 
ვიდრე აღმოსავლეთ (დღევანდელი საქართველოს) სანაპიროზე. პირველი 
ახალშენები შეიქმნა უკვე ძვ. წ. VIII ს. პირველ ნახევარში. ამ დროს უნდა 
აღმოცენებულიყო ბერძნული ახალშენი, კერძოდ, სინოპში, თუმცა იგი შემდეგში 
კიმერიელთა მიერ იქნა დარბეული და ბერძნები იძულებულნი გახდნენ 
მიეტოვებინათ იგი. ისინი აქ ხელახლა მხოლოდ ძვ. წ. 631 წ547. დამკვიდრდნენ. 
ამისოსი (დღევანდელი სამსუნი), სადაც სიმაგრეებს აგებდნენ უკვე ხეთები, 
ბერძნული გახდა ძვ. წ. VII ს. დასასრულს548, ხოლო ევსებიოსის ქრონიკის მიხედვით, 
ტრაპეზუნტი დაარსდა სინოპელთა მიერ ძვ. წ. 757-756 წლებში549. სინოპელებმა 
დააარსეს აგრეთვე ქალაქი კოტიორა (დღევანდელი ორდუს ადგილას), ისევე 
როგორც კერასუნტი, რომელიც ტრაპეზუნტსა და კოტიორას შორის იმყოფებოდა550. 
აქ კიდევ არაერთი სხვა ბერძნული სამოსახლო არსებობდა. 

დღევანდელი საქართველოს სანაპიროზე არსებული ბერძნული ახალშენებიდან 
ცნობილია ფაზისი (ფოთის მიდამოებში), გიენოსი (ოჩამჩირე), დიოსკურია (სოხუმი). 
ეს ახალშენები მილეტიდან გამოსული ბერძნების დაარსებული უნდა იყოს. 
პონპონიუს მელას აღნიშნული აქვს, რომ ფაზისი დააარსეს მილეტელებმა 
თემისტაგორეს მეთაურობით (Pomp. Mela, I, 108). დიოსკურიაც რომ მილეტელთა 
ახაშენი იყო, სპეციალურად აღნიშნული აქვს არიანეს (Arr, PPE, 10). ფაზისიც 
ზოგიერთ მკვლევარს აგრეთვე ბერძნული კოლონიზაციის გარიჟრაჟზე, ძვ. წ. VIII ს. 
წარმოქმნილად მიაჩნია551. მაგრამ მკვლევართა უდიდესი ნაწილი მას ძვ. წ. VI ს. 
(კერძოდ, ამ საუკუნის 30-იან წლებამდე, როდესაც შეწყდა მილეტელთა 
საკოლონიზაციო საქმიანობა) დაარსებულად თვლის552. ძვ. წ. V ს. აქ ბერძნული 
სამოსახლოს არსებობაზე მიგვითითებს ყუბანისპირეთში ნაპოვნი მრგვალი 
ვერცხლის ფილა წარწერით: “აპოლონ წინამძღოლისა ვარ, რომელიც ფაზისშია”553. 

                                                 
547 М.И. Максимова, Античные города Юго-восточного Причерноморья М.–Л., 1956, გვ. 31-52.  
548 იქვე, გვ. 64. 
549 იქვე, გვ. 36.  
550 ძველი კერასუნტი (გვიანდელი – კერასუნტ-ფარნაკიასაგან განსხვავებით), შესაძლებელია, 
იმყოფებოდა ტრაპეზუნტის დასავლეთით 60 კმ-ზე., დღევ. სოფ. Fol-Bazar-ის ადგილას – იხ. М.И. 
Максимова, დასახ. ნაშრ., გვ. 71 შმდ.  
551 იხ. E. Diehl, Phasis, Realencyklopädie der klasichen Altertums-wissenschaften, 38. Halbband, 1938, სვ. 
1894. 
552 მ. ინაძე, ანტიკური ხანის ჩრდილოეთ კოლხეთის ქალაქების განვითარების ხასიათს 
საკითხისათვის, “საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე”, XXIII, N6, 1959, გვ. 769; მ. 
ბერძენიშვილი, ქალაქ ფაზისის ლოკალიზაციის საკითხისათვის, თსუ შრომები, ტ. XXIII, 1942; ნ. 
ლომოური, კოლხეთის სანაპიროს ბერძნული კოლონიზაცია, თბ., 1962, გვ. 46-52.  
553 Известия имп. археологической комиссии. вып. 1, 1901, გვ. 94-103, თ. ყაუხჩიშვილი, ბერძნული 
წარწერები საქართველოში, თბ., 1951, გვ. XI. 



ნივთი ფაზისში არსებული აპოლონის ტაძრის კუთვნილება ყოფილა და 
ჩრდილოეთში, შეიძლება, ფაზისზე მომხდარი ყაჩაღური თავდასხმის შედეგად იქნა 
წაღებული554. პალეოგრაფიული და დიალექტური ნიშნებით მას ძვ. წ. V საუკუნის 
ბოლოს ან IV ს. დასაწყისს აკუთვნებენ. 

ამავე ხანაში უნდა იყოს დაარსებული ახალშენები გიენოსი და დიოსკურია. 
ისინი იხსენიებიან უკვე ძვ. წ. IV ს. ავტორის სკილაქს კარიანდელის თხზულებაში 
(“აზია”, 81). ამას ადასტურებს აგრეთვე ამ ცოტა ხნის წინ სოხუმში, ზღვაში 
(დიოსკურიის ძირითადად კვარტალებს, როგორც ჩანს, ამჟამად ზღვა ფარავს) 
ნაპოვნი შესანიშნავი მარმარილოს სასაფლაო სტელა, რომელსაც მკვლევარები ძვ. წ. 
V-IV სს. ათარიღებენ555. ადრე უნდა შექმნილიყო აგრეთვე ბერძნული ახალშენი 
პიტიუნტი (დღევ. ბიჭვინტა), თუმცა, რადგანაც იგი არ იხსენიება სკილაქს 
კარიანდელთან, ეს ძვ. წ. IV ს. შემდგომ ხანას უნდა მივაკუთვნოთ. ბერძნული 
ემპორიონი (სავაჭრო ფაქტორია) უნდა არსებულიყო, არქეოლოგიური მასალების 
მიხედვით, უკვე ადრეანტიკურ ხანაში ქობულეთ-ფიჭვნარის რაიონშიც და ა. შ.  

სხვათა შორის, ძვ. წ. VII-VI სს. ბერძნული ახალშენებით მოიფინა აგრეთვე შავი 
ზღვის დასავლეთი და ჩრდილოეთი სანაპიროებიც. 

ბერძნული ახალშენების დაარსებამ უცილობლად მნიშვნელოვანი როლი 
შეასრულა შავი ზღვისპირეთის მოსახლეობის ანტიკურ სამყაროსთან კულტურულ-
ეკონომიური ურთიერთობის გაცხოველებაში და საერთოდაც, ხელი შეუწყო ამ 
ადგილებში სავაჭრო-ეკონომიური ცხოვრების დაწინაურებას და გარკვეულად 
დააჩქარა სოციალურ-ეკონომიური განვითარების პროცესი ადგილობრივ 
მოსახლეობაში. 

მაგრამ ყველგან, რა თქმა უნდა, ეს ბერძნული ახალშენები ერთნაირ როლს არ 
ასრულებდნენ. ჩრდილოეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში, 
მაგალითად, მათ ეკონომიურთან ერთად, თავიდანვე მნიშვნელოვანი როლის 
შესრულება იწყეს ამ მხარის პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც. ჩრდილოეთ 
შავიზღვიპირეთის ბერძნული ქალაქები, კერძოდ, ქმნიდნენ პოლიტიკურ კავშირს, 
რომელიც მალე საკმაოდ დიდ და ძლიერ სახელმწიფოში – ე. წ. ბოსფორის სამეფოში 
გადაიზარდა. მისი დედაქალაქი იყო პანტიკაპეა. ძვ. წ. V-II სს. ამ სამეფოს მართავდა 
სპარტოკიდების დინასტია. ისინი ძვ. წ. III ს-მდე იწოდებოდნენ პანტიკაპეის 
არქონტებად და ადგილობრივი დამორჩილებული ტომების მეფეებად. შემდეგში 
ორივე ამ ტიტულის შერწყმა მოხდა. ამ ბერძნულმა სახელწიფომ თავისი გავლენა 
განავრცო მეზობელ ადგილობრივ მოსახლეობაზე. ამ სამეფოში ბერძნებს გარდა 
შედიოდნენ სკვითები, სარმატები, სინდები, მეოტები და ა. შ. ბოსფორის სამეფოს 
მონათმფლობელური არისტოკრატია შედგებოდა არა მარტო ბერძნებისაგან, არამედ 
კულტურის მხრივ ძლიერ ელინიზირებული ადგილობრივი სატომო 
არისტოკრატიისაგანაც.  

 ანალოგიურ, თუმცა არა ესოდენ დიდი მასშტაბის როლს ასრულებდნენ 
ბერძნული ქალაქები სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვიპირეთშიც. აქაც არსებობდა 
ბერძნული ქალაქების პოლიტიკური კავშირი სინოპის მეთაურობით. ეს კარგად ჩანს 
ქსენოფონტეს “ანაბასისიდან”. სინოპის ელჩები აფრთხილებენ ქალაქ კოტიორაში 

                                                 
554 М. Ростовцев, Скифия и Боспор, გვ. 571. 
555 М. М. Трапш, Мраморный барельеф из Сухуми, ВДИ, 1954, N1; ირ. ციციშვილი, ხელოვნების იშვიათი 
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წ. 430-420 წლებით ათარიღებს. იხ. მისი ანტიკური სამყარო და ძველი კოლხეთი, თბ., 1966, გვ. 93-106. 



შესულ ბერძენ მოქირავნეებს, რომ არ დაარბიონ კოტიორელები, რადგანაც ისინი 
სინოპის კოლონისტები არიან – მათ მისცეს ეს მიწა-წყალი კოტიორელებს, როდესაც 
იგი “ბარბაროსებს წაართვეს”. ამისათვის კოტიორელები, ისევე როგორც კერასუნტისა 
და ტრაპეზუნტის მცხოვრებნი, მათ, სინოპელებს, ხარკს უხდიან, სამაგიეროდ, ეს 
უკანასკნელნი იცავენ ამათ ყოველგვარი შევიწროებისაგან და ა. შ. (Xen., Anab, V, 5, 8-
12). 

მაგრამ ჩვენ არავითარი საბუთი არ მოგვეპოვება, რათა ვიფიქროთ, რომ ასეთივე 
როლს ასრულებდნენ დღევანდელი დას. საქართველოს სანაპიროზე აღმოცენებული 
ბერძნული ქალაქები, ვინაიდან ამ ქალაქებს არსებობა უხდებოდათ მნიშვნელოვნად 
განსხვავებულ გარემოში: სოციალურ-ეკონომიური და კულტურული განვითარების 
დონით აქაური მოსახლეობა ბევრად უფრო წინ იდგა, ვიდრე სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
და ჩრდილოეთ შავიზღვისპირეთის ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს უკანასკნელნი 
უცილობლად ჯერ ისევ გვაროვნული წყობილების პირობებში ცხოვრობდნენ, მაშინ, 
როდესაც დღევანდელ დას. საქართველოს მიწა-წყალზე უკვე ადრეკლასობრივი 
საზოგადოება და სახელმწიფო არსებობდა. აქ იყო ადგილობრივი საქალაქო 
ცენტრები, მაღალ დონეზე იდგა მიწათმოქმედება, მესაქონლეობა, მელითონეობა და 
ხელოსნობის ბევრი სხვა დარგი, განვითარებული იყო ვაჭრობა. ადგილობრივი 
მოსახლეობის პოლიტიკური და ეთნიკური კონსოლიდაცია უკვე საკმაოდ შორს იყო 
წასული. არსებული ადგილობრივი კოლხური გაერთიანება, ჩანს, საკმაოდ ძლიერი 
იყო, რადგანაც სპარსეთის აქემენიდმა მეფეებმა მისი უშუალო დამორჩილება და 
თავისი იმპერიის შემადგენლობაში შეყვანა ვერ შეძლეს (იხ. ზემოთ). ამიტომაც 
გასაგებია, რომ აქ შექმნილმა ბერძნულმა სამოსახლოებმა რამდენადმე 
დამოუკიდებელი და მნიშვნელოვანი როლის შესრულება ქვეყნის პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში ვერ შეძლეს. პირიქით, ისინი ალბათ ადგილობრივი 
სახელმწიფოებრიობის ძლიერი გავლენის ქვეშ მოექცნენ და გადაიქცნენ მის სავაჭრო 
ცენტრებად556. მართალია, არქეოლოგიურად საქართველოს ეს ზღვისპირა ბერძნული 
ქალაქები ჯერ არ არის საკმაოდ შესწავლილი, ზოგჯერ არც მათი ძირითადი 
კვარტალებია მიგნებული, მაგრამ ის, რაც მოპოვებულია ამ ქალაქების 
მიდამოებიდან, მკვლევართა აზრით, თვალნათლივ მიუთითებს ბერძნულთან 
ერთად ადგილობრივი კულტურული და ეთნიკური ტრადიციების მატარებელი 
ელემენტის სიძლიერეს. ეს ზოგიერთ მკვლევარს აფიქრებინებს, რომ თვით ამ 
ქალაქების ეკონომიურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს 
ადგილობრივი მოსახლეობა ასრულებდა557, ისინი არ წარმოადგენდნენ წმინდა 
ბერძნულ ქალაქებს და ერთგვარად “შერეულ ხასიათს“ ატარებდნენ558. ზოგი 
მკვლევარი კიდევ უფრო შორს მიდის და ზემოაღნიშნულ საფუძველზე ამტკიცებს, 
რომ აქაური ბერძნული სამოსახლოები საერთოდ არ წარმოადგენდნენ 
დამოუკიდებელ ბერძნულ ქალაქ-სახელმწიფოებს (პოლისებს), რომელთაც 
ახასიათებთ საკუთარი ეკონომიური ბაზა (ხელოსნობა, სოფლის მეურნეობა), 
საკუთარი თვითმმართველობა და მეტროპოლიიდან მოტანილი კულტი, არამედ 
წარმოადგენდნენ ემპორიონებს – უცხო ქვეყანაში დაარსებულ სავაჭრო 
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ფაქტორიებს559. საბოლოოდ საქართველო ზღვისპირა ბერძნულ დასახლებათა 
ხასიათის გადაწყვეტას მომავალი არქეოლოგიური გათხრებიდან უნდა მოველოდეთ, 
როდესაც გამოვლენილი და შესწავლილი იქნება ამ ქალაქების ძირითადი 
კვარტალები. საფიქრებელია, აღმოჩნდება ეპიგრაფიკული ძეგლებიც და ა.შ. 

უმთავრესად ამ ზღვისპირა ბერძნული სამოსახლოების გზით ხორციელდებოდა 
კოლხეთის მოსახლეობის საკმაოდ ინტენსიური სავაჭრო-ეკონომიური ურთიერთობა 
ანტიკურ სამყაროსთან560. ამასთანავე, ასეთი ურთიერთობა ჩანს არა მარტო 
საბერძნეთთან, არამედ ძველი სამყაროს სხვა რაიონებთანაც, მაგალითად სირიასთან, 
ეგვიპტესთან. განსაკუთრებით ინტენსიური უნდა ყოფილიყო ურთიერთობა ჩრდ. 
შავიზღვისპირეთის ბერძნულ ქალაქებთან, ბოსფორის სამეფოსთან. ამ 
ურთიერთობას ორმხრივი ხასიათი უნდა ჰქონოდა: ადგილი ექნებოდა არა მარტო 
იმპორტს იქიდან კოლხეთში, არამედ პირიქით, ბევრი რამ გავიდოდა ჩრდ. 
შავიზღვისპირეთში კოლხეთიდანაც. აღსანიშანვია, მაგალითად, რომ ყირიმში, 
ნიმფეის არქაული ტაძრის გათხრებისას, ძვ. წ. VI საუკუნის მეორე ნახევრის ფენაში 
აღმოჩნდა კოლხური პითოსების (დიდი ზომის ჭურჭლის) ნამტვრევები კოლხურ 
ვერცხლის მონეტებთან (“კოლხურ თეთრთან”) ერთად561. პანტიკაპეის ექსპედიციამ 
ამას წინათ აღმოაჩინა VI-IV სს. კოლხური ქვევრებისა და დერგების ფრაგმენტები. 
აქვე ნაპოვნია VI ს. ღია ტიპის იონური ჭრაქის ფრაგმენტი, რომელზედაც 
ამოკაწრულია წარწერა “კოლხოს”562. ასევე ინტენსიური იყო სავაჭრო-ეკონომიური 
ურთიერთობა სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ბერძნულ ქალაქებთანაც.  

ძვ. წ. VI ს. კოლხეთთან სავაჭრო-ეკონომიურ ურთიერთობაში აქტიურ როლს 
ასრულებდნენ იონიური სავაჭრო-სახელოსნო ცენტრები. აქაური ნაწარმი 
(უპირატესად კერამიკა – საოჯახო ან ამფორები – ღვინის, ზეითუნის ზეთის, 
მარცვლეულის და სხვ. პროდუქტების გადასატანად განკუთვნილი დიდი ზომის 
ჭურჭლები) ნაპოვნია ბათუმის, ქობულეთ-ფიჭვნარის, ფოთის მიდამოების 
ნამოსახლარებზე და კოლხეთის შიდა რაიონებში. შინასაოჯახო კერამიკის ერთი 
ნაწილი კუნძულ როდოსის, სამოსის სახელოსნოების პროდუქციაა. ეს პროდუქცია 
შავიზღვისპირეთში, მათ შორის კოლხეთში, მილეტის გზით მოედინებოდა. 
ამფორებში სჭარბობს ქიოსური, აგრეთვე ლესბოსური ნაწარმი. იონიურ ნაწარმთან 
ერთად, ძვ. წ. VI ს. ბოლოდან კოლხეთში შემოაქვთ აგრეთვე ატიკური პროდუქციაც 
(ქობულეთ-ფიჭვნარი, ბათუმი, ფაზისის მიდამოები); ეს ნაწარმი, ეტყობა, გზას 
იკვლევს აგრეთვე კოლხეთის შიდა რაიონებში და აქედან აღმოსავლეთ 
საქართველოშიც კი. ამ ცოტა ხნის წინ წარმოებული გათხრების დროს სოფ. ხოვლეში 
(კასპის რაიონი) აღმოჩნდა ატიკური შავფიგურიანი კილიკის ფრაგმენტი. ძვ. წ. V ს. 
პირველ ნახევარში შესაძლებელია, ბერძენ-ირანელთა ომიანობის გამო, კოლხეთის 
ურთიერთობა ანტიკურ სამყაროსთან ერთგვარად სუსტდება, თუმცა ამ დროის 

                                                 
559 იხ. ო. ლორთქიფანიძე, კოლხეთის ბერძნული “კოლონიზაციის” საკითხისათვის, “მაცნე”, 1964, №3, 
გვ. 184-204. 
560 ამ საკითხზე იხ. ო. ლორთქიფანიძე, ანტიკური სამყარო და ძველი კოლხეთი. სავაჭრო-ეკონომიური 
და კულტურული ურთიერთობის ისტორიისათვის ძვ.წ. VI-II სს., თბ., 1966, გვ. 68-92. აგრეთვე: მ. 
ინაძე, სავაჭრო ურთიერთობათა ისტორიიდან ძველ კოლხეთში, კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური 
კრებული, II, 1962, გვ. 81-121. საყურადღებო მასალა არის გამოქვეყნებული აგრეთვე ბ. კუფტინის 
ორტომიან ნაშრომში Материалы к археологии Колхиды, 1, II. 
561 В. М. Скуднова, Находки колхидских монет и пифосов в Нимфее. ВДИ, 1952, №2, გვ. 238-243. 
562 აქ და ქვემოთ კოლხეთისა და ანტიკური სამყაროს სავაჭრო – ეკონომიური ურთიერთობის შესახებ 
მასალას ვიძლევით ო. ლორთქიფანიძის ზემოდასახელებული ნაშრომის მიხედვით. 



იმპორტის ცალკეული ნიმუშები მოგვეპოვება ქობულეთ-ფიჭვნარიდან, ვანიდან. V 
საუკენის მეორე ნახევარსა და IV ს. კი ეს ურთიერთობა მეტად ინტენსიური ჩანს. 
ატიკური იმპორტი უმთავრესად ათენიდან მოემართება. სათანადო მასალა დიდი 
რაოდენობითაა ნაპოვნი როგორც ზღვისპირა ზოლში (ქობულეთ-ფიჭვნარი, კოხი, 
ურეკი – აჭარაში, ფაზისის მიდამოები, ოჩამჩირე, სოხუმი და მისი მიდამოები, 
გუდაუთა), ისე კოლხეთის შიდა რაიონებში (რიონ-ყვირილას მაგისტრალზე: ვანი, 
დაბლაგომი, ჭოგნარი, იხვთისი, საჩხერე, ქუთაისი, მთიანი რაჭა). დას. 
საქართველოდან ეს იმპორტული ნივთები შიდა ქართლშიც აღწევდა: ატიკური 
შავლაკიანი ჭურჭლის ფრაგმენტი ნაპოვნია სოფ. რუსთავში (მდ. ფრონეს ხეობაში). ამ 
დროს ვრცელდება კოლხეთში აგრეთვე ატიკური ტიპის ბრინჯაოს მუზარადები 
(კოხი, სოხუმის მიდამოები, ქუთაისი). ძვ. წ. V ს. მეორე ნახევრიდან კოლხეთში გზას 
იკვლევს კუნძულ თაზოსის პროდუქციაც (ამფორები). ამფორებით მაღალი ხარისხის 
ღვინო შემოჰქონდათ, ხოლო ლეკითოსებით – ნელსაცხებელი, თუმცა ვარაუდობენ, 
რომ თაზოსის პროდუქციით ვაჭრობაში საშუამავლო როლს აგრეთვე ათენიც 
ასრულებდა. კვლავ ძლიერია ამ დროს ქიოსური ნაწარმის იმპორტიც (ამფორები), 
რომელიც აგრეთვე ათენის კონტროლის ქვეშ უნდა ყოფილიყო. ამავე ხანაში 
კოლხეთში ბერძნული სავაჭრო ცენტრების გზით შემოდის ეგვიპტისა და სირიის 
სახელოსნოების ნაწარმიც (ფერადი მინისა და პასტის მძივები, ნელსაცხებლები). 
როგორც ვხედავთ, ანტიკური იმპორტის ძირითად ნაწილს ფუფუნების საგნები 
(ძვირფასი ჭურჭელი, ღვინო, ნელსაცხებლები, სამკაულები) შეადგენდა. 
კოლხეთიდან ექსპორტში, ანტიკური ხანის მწერლებთან დაცული ცნობების 
მიხედვით, დიდი ადგილი უნდა სჭეროდა ხე-ტყეს. კოლხური ხე-ტყე 
გემთმშენებლობისათვის განთქმული იყო. ამავე მიზანს ემსახურებოდა ფისისა და 
ცვილის ექსპორტიც, რომლებიც კოლხეთში უხვად მოიპოვებოდა; გაჰქონდათ 
აგრეთვე ავეჯის დასამზადებლად საჭირო ძვირფასი ჯიშის ხე-ტყე; შესაძლებელია 
წაეღოთ ოქროც (ბერძნულ ტრადიციაში ეს ქვეყანა, განსაკუთრებით კოლხეთის 
ჩრდილო მთიანი მხარე – სვანეთი, ოქროს სიუხვით იყო ცნობილი), აგრეთვე 
(განსაკუთრებით სამხრეთ კოლხეთიდან) რკინა. განთქმული იყო ანტიკურ 
სამყაროში კოლხური ხოხობიც, რომელსაც ფაზისის სახელის მიხედვით φαιαυοζ 
(„ფაზიური“) ეწოდა. განთქმული იყო ძველიდანვე და უეჭველია ექსპორტის საგანი 
უნდა ყოფილიყო აგრეთვე კოლხური სელიც. ამის საბუთს იძლევა ჯერ კიდევ 
ჰეროდოტეს (II, 105), ხოლო შემდეგ სტრაბონის ცნობა კოლხეთიდან სელის 
ექსპორტის შესახებ (XI, I, 17). სელთან ერთად უნდა გაეტანათ სელის ზეთიც, 
რომელსაც საკვები, სანათი და სამკურნალო დანიშნულება ჰქონდა. 

შავიზღვის პირეთის ქვეყნები, როგორც ცნობილია, წარმოადგენდნენ აგრეთვე 
მონების ექსპორტის ერთ-ერთ მთავარ ცენტრს. მონები გაჰყავდათ, როგორც ჩანს, 
კოლხეთიდანაც. ანტიკურ წყაროებში არაერთხელ ვხვდებით კოლხი მონების 
მოხსენიებას. ასე მაგალითად, ათენის სასამართლოს აღმასრულებელთა მიერ ძვ. წ. 
415-414 წლებში შედგენილ ვინმე კეთისიდორეს მონების სიაში იხსენიება კოლხი 
მონა, რომელიც 153 დრაქმად არის შეფასებული563. საყურადღებოა აგრეთვე ამ მხრივ 
ბერლინში დაცული და ატიკაში ნაპოვნი თიხის ჭურჭელი – ჰიდრია წარწერით 
κ!oολχος m΄$επο!ihσευ (“კოლხმა გამაკეთა”), რომელიც VI ს. მეორე ნახევრით 
თარიღდება. ათენში ნაპოვნ ერთ-ერთ ამფორაზე კი გაკეთებულია წარწერა Εmξ�θ[ο] ς 

                                                 
563 Б. Н. Граков, Материалы по истории Скифии в греческих надписях, ВДИ, 1939, №3, გვ. 290. 



�πσ�ησε [x] κολχος γ�[γρχ�] σθν(“ევქსითეოსმა გამაკეთა (და) კოლხმა მომხატა”564.  
აქაც  ითვლება, რომ საქმე გვაქვს ატიკაში მცხოვრებ კოლხ მონასთან.565 ათენში 
ნაპოვნ ერთ-ერთი საფლავის ქვაზე კი იხსენიება კოლხი ქალი ვინმე Ε��ρορύη566  

                                                

საინტერესო ცნობას გვაწვდის ბერძენი მწერალი ქსენოფონტე, რომელმაც ძვ. წ. 
401 წ. სპარსელი უფლისწულის მიერ დაქირავებულ ბერძენთა 10-ათასიან ლაშქართან 
ერთად სამხრეთ კოლხეთის მიწებზე გადაიარა. როდესაც ბერძნები მაკრონების მიწა-
წყალს მიადგნენ, მათ მაკრონების ხმამაღალი ლაპარაკი შემოესმათ. ერთ-ერთმა 
მეომარმა ბერძენთა ლაშქრიდან, წინათ ათენში მონად ნამყოფმა, ქსენოფონტეს 
განუცხადა, რომ მას ესმის ეს ენა, ეტყობა, წარმოშობით იგი აქაურია და შეუძლია 
მოლაპარაკება აწარმოოს მაკრონებთან. მართლაც, ქსენოფონტეს ნებართვით, მან 
წარმატებით გაუბა საუბარი მაკრონებს (Xen., Anab., IV, 8,4-7). ეტყობა, ეს ბერძენი 
მეომარი – მაკრონი ჯერ კიდევ ბავშვობაში ტყვედ ჩაუვარდათ მეზობელ ტომებს, 
რომელთაც იგი ბერძენ კოლონისტებს მიჰყიდეს და ასე მოხდა იგი მონად ათენში. 

გარე სამყაროსთან კოლხეთის სავაჭრო-ეკონომიური ურთიერთობის 
ინტენსიურობაზე ლაპარაკობს აგრეთვე ადრეანტიკური ხანის ანტიკური მონეტების 
მრავლად აღმოჩენა კოლხეთში. ვანში ჯერ კიდევ 1895 წ. ნაპოვნი იქნა კუნძულ 
სამოსის ძვ. წ. VI ს. ოქროს სტატერი567. დასავლეთ საქართველოში აღმოჩენილია 
აგრეთვე პანტიკაპეური და სინოპური მონეტები (ქობულეთის განძი)568, ქიზიკის ძვ. 
წ. 550-475 წლების ელექტრონის მონეტები – ქიზიკინები (ქობულეთ-ფიჭვნარი), 
რომლებიც ათენის მეშვეობით ვრცელდებოდა569, ძვ. წ. IV ს. ათენური 
ტეტრადრაქმები (მწვანე კონცხი570, სოხუმი571) და სხვ. ზემოთ უკვე აღნიშნული იყო, 
რომ საკუთრივ კოლხური მონეტებიც არის აღმოჩენილი კოლხეთის საზღვრებს 
გარეთ (ყირიმში – ნიმფეის ტაძრის ნანგრევებში, აგრეთვე ქერსონესში, სოჭის 
რაიონში, ტრაპეზუნტის მიდამოებში, რამდენიმე ეგზემპლარი აღმოჩენილია 
ქართლშიც – არმაზში და სხვ.). 

საკუთრივ დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ეს კოლხური ვერცხლის 
მონეტა ნაპოვნია ათასობით, ხშირია აქ მათი განძები28. ესაა მცირე ზომის ვერცხლის 
მონეტა, რომლის ერთ მხარეზე ადამიანის თავია გამოსახული, მეორეზე კი – ხარის, 
უფრო იშვიათად ლომის. მონეტებს, როგორც წესი, რაიმე დამწერლობის ნიშანი არ 
ახლავს, მხოლოდ ზოგიერთზე გვხვდება ასოები MO, A, O, ან Ф. ყველაზე ხშირია 
MO-ასოებიანი მონეტები (საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში ასეთები ათზე 
მეტია), სხვა სახის წარწერიანი მონეტები სულ თითო ეგზემპლარის სახითაა 
მოღწეული29. კოლხური მონეტები გავრცელებულია ძირითადად სოხუმსა და 

 
564 ს. ყაუხჩიშვილი, 
565 Б. Н. Граков, Материалы по истории Скифии 
566 იხ  
567 ნ. ხოშტარია, არქეოლოგიური გათხრები სოფ. ვანში 1947 წელს, “მიმომხილველი”, I, 1949, გვ. 303. 
568 К.В. Голенко, Кобулетский клад серебрянных монет середины IV в. до н. э. (предворительное 
сообщение), СА, XXVII, 1957.  
569 Д.Г. Капанадзе и К.В. Голенко, К вопросу о происхождении колхидок, ВДИ, 1947, №4, გვ. 91. 
570 А. Н. Зограф, Распространение античных монет на Кавказе, «Труды отдела нумизматики Гос. 
Эрмитажа», I, გვ. 59-60. 
571 Е. Л. Пахомов, Монетные клады Азербайджана и других республик Закавказья, вып. VI, №1528. 
28 დ. კაპანაძე, ქართული ნუმიზმატიკა, თბ., 1950, გვ. 25-27.  
29 ა. ბოლტუნოვა ფიქრობს, რომ ასო Ф-ში ფაზისის სახელი შეიძლება დავინახოთ (ВДИ, 1952, №4, გვ. 
172). დანარჩენი ნიშნები, მ. ინაძის აზრით, შეიძლება ზღვისპირა ქალაქების თანამდებობის პირთა 
ინიციალებს წარმოადგენდნენ (“საქართველოს მეცნ. აკადემიის მოამბე”, XXI, 1958, №2).  



ბათუმს შორის მდებარე ტერიტორიაზე, ე. ი. სწორედ ძვ. წ. VI-IV სს. კოლხური 
გაერთიანების ფარგლებში და მოჭრილია ძირითადად სწორედ ამ პერიოდში. თვით 
მონეტებზე მოცემული გამოსა ულებები  კავშირი ადგილობრივ კულტურულ-
რელიგიურ წარმოდგენებთან, აგრეთვე ამ მონეტების უფრო მეტად გავრცელება 
კოლხეთის შიდა რაიონებში, ვიდრე ზღვისპირა ზოლში, მკვლევართ აფი რები ებს, 
რომ მათ კოლხეთის სახელმწიფო ხელისუფლება იდა. ქ. წულუკიძეში ნაპოვნ 
განძში მონეტის ერთ-ერთი ეგზემპლარი დამზადების პროცესში მყოფი ჩანს (ერთი 
მხარე გლუვი აქვს), რაც თითქოს აგრეთვე მათ ადგილობრივ დამზადებაზე 
მეტყველებს

ხ ს

ქ ნ
სჭრ

ს
გითი სავაჭრო ცენტრები იყო.  

                                                

30. მეორე მხრივ არის ასეთი მოსაზრება, რომ ეს მონეტები ალბათ 
ზღვისპირა ბერძნულ ქალაქებშია მოჭრილი31. ასეა თუ ისე, ეჭვი არ შეიძლება 
შევიტანოთ იმაში, რომ ამ სახის მონეტები შინაურ, კოლხეთის ბაზარს 
ემსახურებოდა. ზღვისპირა და შიდა რაიონების ერთიანობა ამ შემთხვევაში კიდევ 
ერთი საბუთია იმისა, რომ ზღვისპირა ბერძნული სამოსახლოები კოლხეთის ამეფოს 
ორგანულ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენდა, მისი რი

ამრიგად, მონეტის ინტენსიური მიმოქცევა დამახასიათებელია ადგილობრივი 
კოლხური საზოგადოებისათვის და სოციალურ-ეკონომიურად აგრეთვე მის 
დაწინაურებაზე მიგვითითებს. იგი გულისხმობს სასაქონლო წარმოებისა და 
ვაჭრობის მაღალ განვითარებას, ვაჭართა პროფესიული (ადგილობრივი თუ 
უცხოური, ბერძნული წარმომავლობის) ფენის არსებობას და ა. შ., რაც ერთ-ერთი 
საბუთია იმისა, რომ ამ დროს კოლხური საზოგადოება, კოლხეთის დაბლობზე 
არსებული პოლიტიკური ერთეული კლასობრივ, სახელმწიფოებრივ ერთეულს 
წარმოადგენდა. 

ამ კოლხური პოლიტიკური ერთეულის დასახასიათებლად მნიშვნელოვანია 
აგრეთვე ადგილობრივი ქალაქური ტიპის სავაჭრო-სახელოსნო ცენტრების არსებობა 
ქვეყნის შიდა რაიონებში. დღევ. რაიონული ცენტრის ვანის და დაბლაგომის 
(სამტრედიის რაიონი) ტერიტორიაზე წარმოებულმა არქეოლოგიურმა გათხრებმა 
ცხადყვეს, რომ ამ პუნქტებში უკვე ადრეანტიკურ ხანაში ქალაქური ტიპის 
დასახლებული პუნქტები უნდა ყოფილიყო. აქ ჩვენ ვხედავთ ხელოსნური ნაწარმის 
კონცენტრაციას, პროფესიონალური სახელოსნოებისა და ხელოსნების არსებობას 
(დაბლაგომის ქვევრებს სპეციალური დაღმა-ნიშნები აზის, რაც სწორედ ასეთი 
სახელოსნოებისა თუ ხელოსნების ნიშნები უნდა იყოს32). დაბლაგომში ყურადღებას 
იქცევს იმპორტული ფუფუნების საგნების სიუხვე (საღვინე ამფორები, შავლაკიანი 
ანტიკური კერამიკა და სხვ.), ბევრია მონეტები, გვხვდება კრამიტით გადახურული 
მდიდრული სახლები და სხვ.33.  

კოლხეთის ეს ადგილობრივი სავაჭრო-სახელოსნო ქალაქური ცენტრები, 
როგორც ჩანს, მდებარეობდა ძირითადად მდ. რიონზე (ძვ. ფაზისი), რომელიც ამ 
დროს ქვეყნის უმთავრეს სავაჭრო მაგისტრალს წარმოადგენდა. რიონის სავაჭრო 
მაგისტრალით იმპორტული ნივთები ქვეყნის მთიან რაიონებსაც აღწევდა34. 

 
30 Д.К. Капанадзе и К.В. Голенко, დასახ. ნაშრ.  
31 А.И. Болтунова, დასახ. ნაშრ., გვ. 172. ა. ზოგრაფს კოლხური მონეტების ერთი ნაწილი მაინც 
ადგილობრივ ხელისუფალთა მიერ მოჭრილად მიაჩნდა – იხ. მისი Находки античных монет в 
Закавказье, გვ. 38.  
32 Б.А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, II, თბ., 1950, გვ. 78-80.  
33 Б. А. Куфтин, Материали к археологии Колхиды, II, თბ., 1950, გვ. 146.  
34 გ. გობეჯიშვილი, არქეოლოგიური გათხრები საბჭოთა საქართველოში, თბ., 1952, გვ. 104-106. 



დიდი ქალაქური ცენტრი იქნებოდა აგრეთვე ამ გაერთიანების (“კოლხეთის 
სამეფოს”) დედაქალაქი, რომელიც მდ. რიონზე უნდა არსებულიყო. საყურადღებოა 
ძვ. წ. IV ს. ავტორის სკილაქს კარიანდელის ცნობა, რომელიც კოლხების მიწა-წყალზე 
ასახელებს “მდინარე ფაზისს და ქალაქ ფაზისს, ელინურ ქალაქს” და ამის შემდეგ 
დასძენს, რომ აქედან ცურვით მდინარის დინების აყოლებით 180 სტადიონის (ე. ი. 30 
კილომეტრზე ცოტა მეტი) მანძილზე მიხვალ “დიდ ბარბაროსულ ქალაქამდე, 
საიდანაც იყო მედეა” (“აზია”, §81). არქეოლოგიურმა ძიებამ უნდა დაგვანახოს, რა 
რეალური შინაარსი შეიძლება ჰქონდეს ამ ცნობას.  

საკუთრივ ქართული საისტორიო ტრადიცია ეგრისის (ასე უწოდებდნენ ძველად 
ადგილობრივ კოლხეთს) მთავარ ქალაქად სახავს ციხე-გოჯს. იგი იმყოფებოდა დღევ. 
ნოქალაქევის ადგილას, ქ. ცხაკაიადან 17 კმ-ის მანძილზე. აქ იყო, ბიზანტიელი 
ავტორების ცნობით, შემდეგში ლაზიკის დედაქალაქი, რომელსაც ეს წყაროები 
“არქაიოპოლისს”, ე.ი. “ძველ ქალაქს” უწოდებენ. ეს სახელწოდება მიგვითითებს, რომ 
აქ მნიშვნელოვანი ცენტრი უფრო ადრეც უნდა ყოფილიყო. ამ ადგილას 
შემორჩენილია ციხე-ქალაქის ნანგრევები (გალავანი და სხვ.), რომლებიც დღესაც 
გრანდიოზულ შთაბეჭდილებას ახდენს. 30-იანი წლების დასაწყისში აქ ჩატარდა 
მცირე მასშტაბის არქეოლოგიური გათხრები – შესწავლილ იქნა ბიზანტიური და 
გვიანანტიკური ნაგებობების ნაშთები35, ხოლო უკანასკნელი ხანის დაზვერვებმა 
ელინისტური ხანის ფენაც გამოავლინა36. მაინც ქართულ ტრადიციის წყაროს ამ 
შემთხვევაში, საფიქრებელია, უფრო გვიანდელი ვითარება წარმოადგენს, ვიდრე 
ეპოქა, რომელიც ჩვენ ამჟამად გვაინტერესებს. 

საწარმოო ძალთა განვითარება, მეურნეობის ყველა დარგის (“მიწათმოქმედება, 
ხელოსნობა და სხვ.) დაწინაურება, ფულადი მიმოქცევის ინტენსიურობა და სხვ., რა 
თქმა უნდა, ხელს უწყობდა კოლხეთის საზოგადოების შიგნით ქონებრივი 
დიფერენციაციის გაღრმავებას. აკად. ბ. კუფტინს მიაჩნდა, რომ მკვეთრად 
გამოხატული ქონებრივი დიფერენციაცია შეიმჩნევა ამ დროის კოლხეთში არა მარტო 
ქალაქური, არამედ სოფლური ტიპის დასახლებულ პუნქტებშიც37. ამის მანიშნებლად 
მიაჩნიათ მკვეთრი განსხვავება სამარხეულ ინვენტარში სიღარიბე-სიმდიდრის 
მიხედვით. ნიშანდობლივია აგრეთვე განსაკუთრებით მდიდრულინვენტარიანი 
სამარხების აღმოჩენა. ადრეანტიკური ხანის გასაოცარი სილამაზის ძვირფასი 
სამკაულები მოგვცა, კერძოდ, ვანში წარმოებულმა არქეოლოგიურმა გათხრებმა38. 

კოლხეთის სამეფო ადრეკლასობრივი სახელმწიფო იყო. საზოგადოების 
ზედაფენა მცირერიცხოვან მონებს გარდა ექსპლუატაციას უწევდა რიგით მეთემეთა – 
თავისუფალ თუ ნახევრად თავისუფალ მიწადმოქმედთა ფართო მასებს. რა თქმა 
უნდა, ასე დაწინაურდა ძირითადად ცენტრალური კოლხეთის, კოლხეთის ბარის 
მოსახლეობა. კოლხეთის ჩრდილოეთ და სამხრეთ მთიანეთში მცხოვრებნი კი 
უმთავრესად კვლავ გვაროვნული წყობილების პირობებში განაგრძობდნენ 
ცხოვრებას არა მარტო ამ დროს, არამედ დიდხანს ამის შემდეგაც (იხ. ქვემოთ). 

                                                 
35 ინფორმაცია ამის შესახებ მოთავსებულია ჟურნალში “Forschungen und Fortschritte”, 1931, №27, გვ. 
354-355; იხ. აგრეთვე: ს. ყაუხჩიშვილი, გეორგიკა, III, გვ. 318-320.  
36 იხ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის XVI 
სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი 1966 წ. საველე არქეოლოგიური კვლევა – ძიების შედეგებისადმი, 
მოკლე ანგარიშები, თბ., 1967, გვ. 20.  
37 В.А. Куфтин, დასახ. ნაშრ., II, გვ. 145. 
38 Н.В. Хоштариа, Археологические раскопки в Вани. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, II, თბ., 
1962.  



 
* * *  

 
სპარსეთის მეფეებმა ძვ. წ. VI ს. დაიმორჩილეს ისტორიული კოლხეთის სამხრეთ 

რაიონებში – სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვიპირეთში – მცხოვრები მოსახლეობა. აქ 
იყო სპარსეთის ერთ-ერთი, მე-19 სატრაპია, რომელშიც შედიოდნენ მოსხები, 
ტიბარენები, მაკრონები, მოსინიკები და მარები (ჰეროდოტე, III, 94). უფრო 
ჩრდილოეთით მცხოვრებმა კოლხებმა და მათმა მეზობლებმა კავკასიონის ქედამდე, 
ჰეროდოტეს (484-425) თქმით, სპარსეთის მეფეებისათვის “ნებაყოფლობითი ძღვენის” 
მირთმევა იკისრეს. იგი ამბობს, რომ “ჯერ კიდევ ჩვენ დრომდე ისინი (კოლხები) 
უგზავნიდნენ (სპარსეთის მეფეს) საჩუქარს, რომლის მირთმევაც იკისრეს: 100 ბიჭსა 
და 100 გოგოს” (III, 37). ქსენოფონტეს ცნობით, რომელმაც ამ ადგილებში გაიარა ძვ. წ. 
401 წ., აქემენიდებისაგან განთავისუფლებულ ბევრი სხვადასხვა ტომი. იგი ამბობს, 
რომ ამ დროს “(სპარსეთის) მეფეს არ ემორჩილებოდნენ კარდუხები, ხალიბები, 
ხალდები, მაკრონები, კოლხები, მოსინიკები, კოიტები, და ტიბარენები” (Anab., წ. VII, 
თ. 8, §25). მართალია, აქ კოლხების შესახებაცაა ლაპარაკი, მაგრამ მასში 
ჰეროდოტესეული კოლხები კი არ იგულისხმებიან, არამედ ტრაპეზუნტის 
მიდამოებში მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელთაც ქსენოფონტე თავის 
თხზულებაში კოლხებს უწოდებს. ჰეროდოტესეულ, რიონის აუზში მცხოვრებ 
კოლხებს იგი, როგორც ითქვა, “ფასიანებს” ეძახის. მაგრამ იმის მიხედვით, რომ 
სპარსელებისადმი მორჩილებიდან განთავისუფლებული ჩანან ბევრად უფრო 
სამხრეთით მცხოვრები, ადრე უშუალოდ სპარსთა იმპერიაში შემავალი ტომები, 
შეიძლება თამამად დავასკვნათ, რომ უცილობლად ეს ჩრდილოელი კოლხები 
(ფასიანები) უნდა განთავისუფლებულიყვნენ ამ დროს სპარსელებისადმი 
ყოველგვარი დამოკიდებულებისგან. მართალია, ქსენოფონტეს ცნობა განეკუთნება 
სპარსეთში შინაგანი არეულობების ხანას – მეფე არტაქსერქსე II-ს აუჯანყდა მისი ძმა, 
უფლისწული კიროსი, ძმებს შორის ომი გაჩაღდა და სხვ. ეგების ამ გართულებებს 
უნდა უმადლოდნენ კოლხეთის მკვიდრნი სპარსთა უღლის მოშორებას? შემდეგში 
სპარსეთში მდგომარეობის სტაბილიზაცია მოხდა და სპარსელებმა, შესაძლებელია, 
კვლავ აღადგინეს თავიანთი ბატონობა ზოგიერთ ტომზე. მაგრამ, თუ 
გავითვალისწინებთ, რომ ძვ. წ. IV ს. აქემენიდების სამეფო წინანდელთან შედარებით 
საერთოდ ბევრად უფრო სუსტი სახელმწიფო იყო და მძიმე ბრძოლებს აწარმოებდა 
მცირე აზიაში საკუთარი ბატონობის შესანარჩუნებლად, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ამ 
დროსაც კოლხეთის მოსახლეობის დამოკიდებულება სპარსეთისადმი მეტად 
შესუსტდა ან საერთოდ მოისპო კიდეც.  

როგორც ზემოთ დავინახეთ, აქემენიდების სახელმწიფოს თანადროული 
მსხვილი კოლხური გაერთიანების შესახებ ძალიან ცოტა ცნობები მოგვეპოვება 
წერილობით წყაროებში. უფრო მეტი ცნობები გაგვაჩნია სამხრეთ კოლხეთის 
იმდროინდელი მოსახლეობის გასაცნობად. ამათ შორის უპირველეს ადგილზეა 
ბერძენი ავტორის ქსენოფონტეს თხზულება “ანაბასისი”. ეს თხზულება დაწერილია 
ძვ. წ. IV საუკუნის დასაწყისში, მასში მოთხრობილი ამბები კი მოხდა ძვ. წ. 401 წ. 
ბერძენ მოქირავნეთა რაზმმა, რომელიც დაახლოებით 13 000 კაცს ითვლიდა, 
მონაწილეობა მიიღო ომში, რომელიც წამოიწყო ლიდიის, ფრიგიისა და დიდი 
კაპადოკიის სატრაპმა, უფლისწულმა კიროსმა თავისი უფროსი ძმის სპარსეთის მეფე 
არტაქსერქსე II-ის წინააღმდეგ. ბრძოლაში, რომელიც მხარეებს შორის მოხდა 
ბაბილონის მახლობლად კუნაქსთან, თვით კიროსი დაიღუპა, მისი ლაშქარი 



დაიშალა და ბერძენი მოქირავნენი, რომელთა ერთ-ერთი სარდალიც ათენელი 
ქსენოფონტე იყო, გაემართნენ სამშობლოსაკენ. 

ბერძენთა რაზმებმა გეზი ჩრდილოეთისაკენ აიღეს, რათა ჩრდ. მესოპოტამიის, 
არმენიისა და აღმ. მცირე აზიის გავლით მიეღწიათ შავიზღვიპირეთისათვის და 
აქედან საზღვაო გზით სამშობლოში დაბრუნებულიყვნენ. მიდიოდნენ ისინი 
მრავალი თვის განმავლობაში და უმეტესწილად იარაღით მიიკვლევდნენ გზას 
მოსახლეობაში, რომელსაც სურსათს ართმევდნენ და საერთოდ უმოწყალოდ 
ძარცვავდნენ.  

ზემო მესოპოტამიაში, ვანის ტბის სამხრეთით, ბერძნები შეეტაკნენ მეომარ 
კარდუხებს, რომელთაც ჩრდილოეთიდან არმენები (ე. ი. სომხები) საზღვრავდნენ. 
კარდუხებსა და არმენებს შორის მტრული დამოკიდებულება სუფევდა. მათ 
ერთმანეთისაგან ჰყოფდა მდ. კენტრიტი (თანამ. ბოთა ნ-სუ), რომლის 
მახლობლადაც, კარდუხებთან ომის გამო, არმენების მხარეზე სოფლები არ იყო (Anab. 
IV, 4, 1). კარდუხების ქვეყნის გავლის შემდეგ ბერძნებმა გადასერეს ორი სპარსული 
პროვინცია: “არმენია”, რომლის მმართველი იყო ორონტი და “დასავლეთი არმენია”, 
რომელსაც სათავეში ედგა სპარსეთის მეფისნაცვალი ტირიბაზი. ბერძნებმა 
გადალახეს მდ. მურად-სუ, აგრეთვე არაქსის სათავეები და მას შემდეგ, რაც ტაოხების 
გამაგრებული პუნქტები გაიარეს და ერთი მათგანი ბრძოლით აიღეს (ამის შესახებ 
ზემოთ, დიაოხისთან დაკავშირებით, გვქონდა საუბარი), გადავიდნენ ხალიბების 
ქვეყანაში. ამ ქვეყნის სახელი ბერძნებმა მეზობელი არმენებისაგან შეიტყვეს (IV, 5, 
34). “ხალიბი” სახელი ანტიკურ ხანაში “ხალდის” ვარიანტი იყო, ხოლო ეს 
უკანასკნელი სომხებთან დასავლურქართული ჭანების ტომის სახელწოდებას 
წარმოადგენდა39. ალბათ სწორედ ეს ჭანები იგულისხმებიან იმ ხალიბებში, რომელთა 
ქვეყანასაც მიადგა ქსენოფონტეს ლაშქარი40.  

ბერძნებმა 50 ფარასანგი (ე. ი. დაახლოებით 250 კმ) გაიარეს ხალიბების (ანუ 
ხალდებ-ჭანების) ტერიტორიაზე მდ. ჰარპასოსის (ჭოროხის) დინების სამხრეთით, 
რის შემდეგაც მდინარის ნაპირზე გავიდნენ (IV, 7, 18). აქედან მათ 40 ფარასანგი 
გაიარეს სკვითინების ქვეყანაზე და მიაღწიეს “დიდ, მდიდარ და ხალხმრავალ ქალაქ” 
გიუმნიასს (IV, 7, 18-19). აქაც ბერძნებს დასავლურქართულ ტომებთან ჰქონდათ 
საქმე. სკვითინების სახელწოდება თავს იჩენს სკვიდისის ქედის სახელშიც. მასზე 
მცხოვრებთ სხვა ბერძნული წყაროები ჰეპტაკომეტებს, ე. ი. შვიდსოფლელებს 
ეძახიან. ეს უკანასკნელი საშუალებას აძლევს მკვლევართ სკვითინების სახელში 
“შვიდის” აღმნიშვნელი “შკვითი” (მეგრულად ასე გამოითქმის ქართული “შვიდი”) 
დაინახონ და, მაშასადამე, ამ ტომის მეგრულ-ჭანურობა ივარაუდონ41. აღნიშნული 
სკვითინები ჩრდილო ანატოლიის (ჭანეთის) ქედის სამხრეთ კალთებზე 
ცხოვრობდნენ.  

სკვითინების ქვეყნის მმართველმა ბერძნებს გამყოლი მისცა, რომელიც 
ცდილობდა ბერძნები მისი ტომისადმი მტრული მოსახლეობის ტერიტორიაზე 
გაეტარებინა, თანაც აგულიანებდა მათ დაერბიათ ეს ქვეყანა. მეხუთე დღეს ბერძნები 

                                                 
39 Г. А. Меликишвили, К истории древней Грузии, Введение, გვ. 70-72.  
40 დამახასიათებელია, რომ თვითონ ქსენოფონტეს თხზულებაშიც “ხალიბი” სახელის ვარიანტად 
“ხალდი “ გვხვდება: ტაოხების მეზობელ ტომებს ქსენოფონტე “ხალიბებს” ეძახის (IV, 7, 15 შმდ.), 
მაგრამ შემდეგში იგი უკვე “ხალდებზე” ლაპარაკობს (V, 5, 17). 
41 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, წ. I-II, 1913, გვ. 45. თ. მიქელაძე, სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
შავიზღვისპირეთის უძველესი მოსახლეობის ისტორიისათვის “საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის 
მოამბე”, XIX, №5, 1957.  



მან მიიყვანა ფეხესის მთაზე, საიდანაც უკვე ზღვა გამოჩნდა. ბერძნებმა გამყოლი შინ 
გაუშვეს, ამასთანავე, საჩუქრად ცხენი, ვერცხლის თასი, სპარსული ტანსაცმელი და 10 
დარიკი უბოძეს, მაგრამ გამყოლი თურმე ყველაზე უფრო ბეჭდებით იყო 
მოხიბლული და წასაღებად მეომართა შორის ბევრი მოაგროვა (IV, 7, 27). 

ამის შემდეგ ბერძნები მაკრონების მიწა-წყალს მიადგნენ. მაკრონებში 
მკვლევარნი აგრეთვე დასავლურ ქართულ მოსახლეობას ხედავენ და მათ სახელს 
“მეგრელს” (მარგალ) უდარებენ (ბოლოკიდური ონ ჭანურში გავრცელებულ 
სუფიქსად მიაჩნიათ). ქსენოფონტეს მიერ დასახელებული სახელწოდებების ქვეშ 
უმეტესად ტომთა მსხვილი კავშირები იგულისხმება. ასეთ ტომთა დიდ კავშირს 
წარმოადგენდნენ ალბათ სკვითინები”, რაკი ქსენოფონტე ლაპარაკობს მათი ქვეყნის 
“მმართველის” შესახებ. ამ მმართველის ხელისუფლების ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე 
ბერძნები მთელი 8 დღის მანძილზე მიდიოდნენ და 80 ფარასანგი, ე. ი. 300 კმ-ზე 
მეტი გაიარეს ჯერ ქალაქ გიუმნიასამდე და შემდეგ მტრული სკვითინური 
გაერთიანების42 საზღვრამდე. ბერძნები რამდენიმე დღის მანძილზე მიდიოდნენ ამ 
მტრული გაერთიანების ტერიტორიაზე. ასევე გარკვეული გაერთიანება 
იგულისხმება “მაკრონებშიც”. ბერძენი მეომრის, წარმოშობით მაკრონის მეოხებით (ამ 
ეპიზოდზე ჩვენ ზემოთ ვილაპარაკეთ) ბერძნები შეუთანხმდნენ მაკრონებს, 
რომელთაც სურსათი გაიღეს და სამი დღის მანძილზე მიაცილებდნენ ბერძნების 
ლაშქარს მათი კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე. შემდეგში, უკვე ზღვის 
სანაპიროზე, კერასუნტის დასავლეთით ბერძნები რვა დღის განმავლობაში 
მიდიოდნენ მოსინიკების ორი დიდი, ერთმანეთისადმი მტრულად განწყობილი 
გაერთიანების ტერიტორიაზე. 

ქსენოფონტეს ცნობების მიხედვით, უფრო ძნელია მსჯელობა საკუთრივ 
ტრაპეზუნტის რაიონში არსებული ადგილობრივი მოსახლეობის გაერთიანებების 
შესახებ. ბერძენთა ლაშქარი აქ მას შემდეგ მოხვდა, რაც მაკრონების მიწა-წყალი 
გამოიარა. ტრაპეზუნტელ ბერძენ მოახალშენეებთან ურთიერთობის მიხედვით ეს 
მოსახლეობა ორად იყოფოდა: მეგობრულად განწყობილნი, ძირითადად 
ტრაპეზუნტის მოსაზღვრე დაბლობში მცხოვრებნი და მტრულად განწყობილნი, 
მეზობელი მთიანეთის მკვიდრნი (IV, 8, 23-24). ამ უკანასკნელთა ტერიტორია 
ტრაპეზუნტიდან არცთუ შორს იწყებოდა, რადგანაც თავდაპირველად ბერძენი 
მოქირავნენი სურსათის ხელში ჩასაგდებად პირდაპირ ქალაქიდან იწყებდნენ 
თავდასხმებს და იმავე დღეს ბრუნდებოდნენ უკან (V, 2, 1). ზოგჯერ ეს თავდასხმები 
ბერძენთა თავდამსხმელი რაზმის განადგურებით თავდებოდა (V, 1, 17). როცა 
ახლომახლო სურსათი გამოილია, ტრაპეზუნტელებმა ბერძნები წაიყვანეს არა იქ, 
სადაც სურსათს უფრო ადვილად იშოვნიდნენ (ე. ი. მიიტაცებდნენ), რადგანაც ამ 
ადგილების მცხოვრებნი მათი მეგობრები იყვნენ, არამედ უფრო შორს, ძნელად 
მისადგომ მთიანეთში, “პონტოსპირეთის ყველაზე მეომარი” ტომის დრილების 
წინააღმდეგ, რომლებიც თავისი თავდასხმებით ძალზე აწუხებდნენ 
ტრაპეზუნტელებს. დრილებს გამაგრებული სამოსახლოები ჰქონდათ და ბერძნებმა 
მათთან ვერაფერი გააწყვეს, თვითონაც ძლივძლივობით გადარჩნენ და უკუიქცნენ 
(Anab., V, 2) ახ. წ. II საუკუნის ავტორი, რომაელი მმართველი ფლავიუს არიანე, 
იხსენიებს რა ამ ეპიზოდს, დასძენს, რომ დრილები, მისი აზრით, ჭანები (სანები) 
არიან – სწორედ ისინი მის დროსაც ტრაპეზუნტელების შეურიგებელი მტრები 

                                                 
42 სკვითინურ გაერთიანებად იმიტომ ვთვლით, რომ ქსენოფონტე რაიმე ახალ სახელს მათთვის არ 
გვაწვდის.  



იყვნენ, ცხოვრობდნენ გამაგრებულ პუნქტებში და გამოირჩეოდნენ მეომრულობით. 
არიანე ჩივის, რომ ისინი რომაელთ, მიუხედავად ნაკისრი ვალდებულებებისა, 
რეგულარულად არ უხდიან ხარკს და ა. შ. (Arr., PPE, §15). 
ტარპეზუნტის დასავლეთით მდებარე ბერძნული ზღვისპირა ქალაქის, კერასუნტის 

მოსახლეობასაც მშვიდობიანი, მჭიდრო მეგობრული დამოკიდებულება ჰქონია მეზობელ 
ადგილობრივ მოსახლეობასთან (V, 7, 13 შმდ.). ისინი სასტიკად აღშფოთებულან, 
როდესაც ბერძენ მოქირავნეებს ამ უკანასკნელთა დარბევა დაუწყიათ. 

კერასუნტის დასავლეთით, ზღვისპირა ზოლში ბერძენმა მოქირავნეებმა 
მონაწილეობა მიიღეს მოსინიკების ორი დიდი გაერთიანების ბრძოლაში. თუ 
ქსენოფონტეს დავუჯერებთ, ამ ორ მოსინიკურ გაერთიანებას შორის ბრძოლა 
მიმდინარეობდა მთავარი ქალაქის (მეტროპოლისის) გამო, სადაც იყო აკროპოლისი, 
რომლის მფლობელებიც ყველა მოსინიკის ბატონებად ითვლებოდნენ. ჩანს, უფრო 
სუსტმა მოსინიკურმა გაერთიანებამ, ბერძენთა ლაშქრის დახმარებით, მოინდომა 
აღნიშნული აკროპოლისის გამოგლეჯა მოწინააღმდეგე მოსინიკური გაერთიანების 
ხელიდან, რომელიც, მათი თქმით, უსამართლოდ ფლობდა მას (V, 4, 15). როდესაც 
ბერძნებმა და მოკავშირე მოსინიკებმა აიღეს ეს სიმაგრე, აქ მათ დიდძალი პური, 
დელფინის ხორცი და წაბლი ჩაიგდეს ხელთ; იყო ღვინოც, რომელიც წყალში შერევის 
შემდეგ სასიამოვნოდ ისმეოდა (V, 4, 27-29). მოსინიკების ქვეყანაში საერთოდ ბევრი 
გამაგრებული პუნქტი იყო, თუმცა დიდი უმეტესობა მათგან, ჩანს, მნიშვნელოვანს 
არაფერს წარმოადგენდა და ადვილად ასაღები გამოდგა, ბერძენთა ლაშქრის 
მიახლოებისას მათი მცხოვრებნი საჩქაროდ ტოვებდნენ ამ პუნქტებს ანდა 
ნებდებოდნენ ბერძნებს (V, 4, 30-31). მიწათმოქმედებასა და მეთევზეობასთან ერთად 
მოსინიკები, ჩანს, რკინის დამუშავებასაც მისდევდნენ. ქსენოფონტე ერთგან 
ლაპარაკობს მოსინიკების მორჩილ მცირერიცხოვან ხალიბებზე, რომლებიც რკინას 
ამუშავებდნენ (V, 5, 1). ალბათ აქ სინამდვილეში რაიმე განსაკუთრებულ, 
მოსინიკებისაგან ტომობრივად განსხვავებულ ხალხთან როდი გვაქვს საქმე. 
ქსენოფონტემ ისინი “ხალიბებად” მიიჩნია ანტიკურ სამყაროში ფესვგადგმული 
წარმოდგენით, რომელიც პონტოსპირეთში რკინის დამმუშავებლად “ხალიბებს” 
თვლიდა.  

მოსინიკებსაც მჭიდრო ურთიერთობა უნდა ჰქონოდათ ზღვისპირა ბერძნულ 
ქალაქებთან, კერძოდ, არა მარტო ახლო მდებარე კერასუნტთან, არამედ უფრო 
შორეულ ტრაპეზუნტთანაც. ბერძენ მოქირავნეებს, კერძოდ, ახლდათ 
ტრაპეზუნტელი ტიმესითეოსი, რომელიც მოსინიკების პროქსენად ითვლებოდა, ე.ი. 
მოსინიკების ენაც იცოდა და მათთან ურთიერთობას განაგებდა (V, 4, 2 შმდ). 

მოსინიკების შესახებ ქსენოფონტეს ცნობებში ბევრი რამ გაუგებრობას ემყარება. 
ჩანს, ბერძნებმა მოსინიკების ზოგიერთი ზნე-ჩვეულება ან საკულტო მოქმედება 
ველურობისა და ბარბაროსობის ნიშნად მიიჩნიეს – ასეა, როცა ქსენოფონტე 
ლაპარაკობს მოსინიკების სხეულის ტატუირებაზე, იმაზე, თითქოს მოსინიკები 
საჯაროდ იმას აკეთებენ, რაც სხვა ხალხებში მალულად კეთდება და პირიქით, 
მალულად იმას, რასაც სხვები საჯაროდ აკეთებენ. მოსინიკები თითქოს თავის თავს 
ელაპარაკებოდნენ და იცინოდნენ მარტოდმარტო, ცეკვავდნენ სადაც მოხვდებოდათ 
და ა.შ. (V, 4, 32-34), ასევე გაუგებრობის ელფერი აზის ქსენოფონტეს ცნობას 
მოსინიკების “მეფეების” შესახებ. როდესაც ბერძნებმა მოსინიკების მთავარი ქალაქი 
(მეტროპოლისი) აიღეს, მათი მეფე, რომელიც ქალაქის ყველაზე მაღალ ადგილას 
აგებულ ხის კოშკში იჯდა და საზოგადოებრივ ხარჯზე იკვებებოდა, თანაც 
სპეციალური მცველებით იყო გარშემორტყმული, არ გამოსულა ალმოდებული 



კოშკიდან და ცეცხლში დამწვარა. ასევე მოიქცა და იგივე დაემართა ბერძნების მიერ 
უფრო ადრე აღებული მოსინიკური ციხე-სიმაგრის ხის კოშკში მჯდომ მეორე “მეფეს” 
(V, 4, 26). სამართლიანად ფიქრობენ, რომ აქ საქმე უნდა ეხებოდეს კულტის მსახურთ 
– ქურუმებს და არა სატომო ბელადებს (“მეფეებს”)572. 

მოსინიკების შემდეგ, ორი დღის განმავლობაში ბერძენი მოქირავნენი 
ტიბარენების ქვეყანაზე მიდიოდნენ და მიაღწიეს მათ ქვეყანაში არსებულ ბერძნულ 
ზღვისპირა ქალაქ კოტიორის (თანამ. ორდუ) (V, 5, 3) 

იმ ტერიტორიაზე, რომელზედაც გაიარა ქსენოფონტემ, მოსახლეობა 
უმთავრესად ისევ პირველყოფილ-თემური წყობილების პირობებში ცხოვრობდა. 
ზოგან აქ უკვე არსებობდა დიდი ტომთა კავშირები, რომელთაც ხშირად ერთმანეთში 
ბრძოლებიც ჰქონიათ (მოსინიკები, სკვითინები.) დამახასიათებელია აგრეთვე ამ 
მხარეში სუსტად გამაგრებული დასახლებული პუნქტების ფართოდ გავრცელებაც: 
“ტაოხები ცხოვრობდნენ მიუვალ გამაგრებულ ადგილებში, სადაც თავის სანოვაგესაც 
ინახავდნენ” (IV, 7, 1);” მეზობელი ხალიბებიც (ხალდები) გამაგრებულ ადგილებში 
ცხოვრობდნენ, აქვე ჰქონდათ მოგროვილი სურსათი” (IV, 7, 17); ტრაპეზუნტის 
სამხრეთით მცხოვრები დრილებიც გამაგრებულ პუნქტებში ცხოვრობდნენ (V, 2, 3 
შმდ). ასეთივე გამაგრებული პუნქტები, რომლებიც დიდს არაფერს წარმოადგენდნენ, 
უხვად ხვდებოდა ქსენოფონტეს მოსინიკებთან და ტიბარენებთან (V, 4, 2; V, 5, 2). რა 
თქმა უნდა, აქა-იქ იყო აგრეთვე ძლიერგამაგრებული სამოსახლოებიც. და მაინც, 
სუსტადგამაგრებული პუნქტების მასიურობა აგრეთვე იმას მოწმობს, რომ 
მოსახლეობა ამ მხარეში ჯერ კიდევ პირველყოფილ-თემური წყობილებისათვის 
დამახასიათებელი დაქუცმაცებულობის პირობებში ცხოვრობდა, რადგანაც ისინი 
მხოლოდ სუსტი, მცირერიცხოვანი მტრების თავდასხმის მოლოდინში თუ 
იქნებოდნენ ეფექტური. 

გვაროვნული წყობილება აქ დაშლის პროცესში იმყოფებოდა, ზოგან კი 
განვითარება კიდევ უფრო შორს იყო წასული. მკვლევართა ყურადღებას იქცევს ამ 
მხრივ სკვითინების ქვეყანაში “ხალხმრავალი, დიდი და მდიდარი ქალაქის” (πόλις 
οκονh κα εγλh κκ εδαμων) გიუმნიასის მოხსენიება (IV, 7,19). ეს მით უფრო 
საინტერესოა, რომ ტრაპეზუნტს იგივე ქსენოფონტე იხსენიებს მხოლოდ როგორც 
“ხალხმრავალ ქალაქს” (πόλις ο�κο�m�νη) (IV, 8, 22) კერასუნტსა და კოტიორას კი – 
უბრალოდ როგორც “ქალაქს” (πόλις) (V, 3, 2, V, 5, 1)573. საინტერესოა, რომ 
სკვითინებთან დაკავშირებით ქსენოფონტე “ამ ქვეყნის მმართველზედაც” (δ τ�ς 
χωρας αρχων) ლაპარაკობს (IV, 7, 19). თუ ქსენოფონტეს ტერმინოლოგიას გავადევნებთ 
თვალს, დავინახავთ, რომ ეპითეტები „ხალხმრავალი“ „დიდი”, “მდიდარი” მას 
ნახმარი აქვს ბერძენთა მსვლელობის გზაზე შეხვედრილი ქალაქების 
დასახასიათებლად. ხშირია ეპითეტები „ხალხმრავალი“ (I: 2, 10; 2, 11; 2, 13; 2, 14), 
“დიდი და ხალხმრავალი” ( I: 2,23; II: 4, 13), “დიდი და მდიდარი” (I: 4, 1; 4, 11; 5, 10; II: 
5,28); ყველაზე იშვიათად გვხვდება და ყველაზე განმადიდებელია სწორედ 
გიუმნიასის მიმართ ნახმარი “ხალხმრავალი, დიდი, მდიდარი” (I, 2, 6; I, 2, 20; შდრ. I: 
2, 7). ასეთი დიდი ცენტრის არსებობა სკვითინების ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, 
სიმპტომატურია და სოციალურ-ეკონომიური განვითარების თვალსაზრისით ამ 
მხარის მოსახლეობის დაწინაურებაზე მეტყველებს. 

                                                 
572 М. И. Максимова, დასახ. ნაშრ., გვ. 140-141. 
573 ამაზე ყურადღება გაამახვილა თ. მიქელაძემ; იხ. აგრეთვე М. И. Максимова, დასახ. ნაშრ., გვ. 129 
შმდ. 



 
 
 
 
 
 
 

თავი მეცხრე 
 

ქართლი (იბერია) ძვ. წ. VI-IV საუკუნეებში. 
ქართლის სამეფოს წარმოქმნა 

 
 

ადრეანტიკურ ხანაშივე (ძვ. წ. VI-IV სს.) უნდა ჩამოყალიბებულიყო 
განსხვავება (ენით და სხვ.) მეგრულ-ჭანურ (ზანურ) და ქართის ტომებს შორის. რა 
თქმა უნდა, ენობრივი და სხვა სახის განსხვავება ამ დროს ბევრად ნაკლები უნდა 
ყოფილიყო, ვიდრე შემდეგში. დასავლეთ საქართველოს ბარში მდებარე ის კოლხური 
გაერთიანება, რომლის შესახებაც ზემოთ ვლაპარაკობდით, ზანური გაერთიანება 
უნდა ყოფილიყო. ქართლის ტომები ამ ხანებში საგულისხმოა სამხრეთ საქართველოს 
(მესხეთი) და აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. საფიქრებელია, რომ ისინი 
ადრიდანვე იქნებოდნენ გავრცელებული დღევ. დასავლეთ საქართველოს სამხრეთ 
(აჭარა, გურია) და აღმოსავლეთ (იმერეთი) რაიონებშიც. ამაზე მიგვითითებს, ჯერ 
ერთი, “ქართლის ცხოვრებაში” დაცული ძველი ქართული საისტორიო ტრადიცია, 
რომელიც სამცხეს, აჭარას და არგვეთს თავიდანვე ისტორიული ქართლის 
შემადგენლობაში გულისხმობს და მეორე მხრივ, საყურადღებოა ამ თვალსაზრისით 
ანტიკური ხანის მწერლებთან დაცული ზოგიერთი ცნობაც. კლავდიოს 
პტოლემაიოსის (ახ. წ. II ს.) “გეოგრაფიულ სახელმძღვანელოში” (თ. IX, §5) ნათქვამია: 
“კოლხეთის ზღვისპირა ნაწილში მოსახლეობენ ლაზები, ზემოთ მდებარე 
ადგილებში (კი) – მანრალები, რომლებიც ეკრიტიკის ქვეყნის მცხოვრებნი არიან”1. 
რადგანაც სვანები (სვანო-კოლხები) პტოლემაიოსთან ცალკე არიან დასახელებული 
(დასახ. ნაშრ., თ. VIII, §25), კოლხეთის “ზემოთ მდებარე ნაწილში” დაგვრჩენია 
ვიგულისხმოთ დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთი, მთიანი ნაწილი. ამას 
მოწმობს ისიც, რომ ორივე ეს სახელი ერთი და იგივე სახელის ვარიანტებია: 
“მანრალ” მიჩნეულია “მეგრელის” ვარიანტად, ხოლო ეკრიტიკე – “ეგრისის” 
დამახინჯებულ გადმოცემად (ივ. ჯავახიშვილი, ს. ჯანაშია)2. საფიქრებელია, რომ 
უკანასკნელი ქართული ეგრითი // ეგრეთი-დან (შდრ. არგვეთი<ერგვეთი<ეგრეთი? 
მოდის (ბოლოკიდური “კე”-სათვის შდრ. ლაზთა ქვეყნის “ლაძიკე”-ს და ჭანეთის 
სახელის “თიანიკე, ტძანიკე, სანიკე”-ს ფორმით გადმოცემა ბერძნულში3), პირველი 

                                                 
1 ნ. ლომოური, კლავდიოს პტოლემაიოსი, “გეოგრაფიული სახელმძღვანელო”. ცნობები საქართველოს 
შესახებ, “მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის”, ნაკვ., 32, 1955, გვ. 45.  
2 იქვე, გვ. 57, შენ. 15,16. 
3 ნ. კეჭაღმაძე, ფლავიუს არიანე, მოგზაურობა შავი ზღვის გარშემო, თბ., 1961, გვ. 108. 



კი ამავე ეგრ-ის დასავლურქართული, მეგრული (“ლაზური”) ფორმაა: მ-ეგრ-
ელ>მაგრალ>მარგალ // (მანგრალ>მანრალ). აქ საინტერესოა ის, რომ პტოლემაიოსის 
მიხედვით, დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირა და შიდა აღმოსავლეთი რაიონების 
მოსახლეობა ტომობრივად ურთიერთისაგან განსხვავებულია. რამდენადაც ლაზების 
მეგრულენოვნობაში ძნელია ეჭვი შევიტანოთ, დაგვრჩენია ვიფიქროთ, რომ 
აღმოსავლეთ რაიონებში ქართულენოვანი მოსახლეობა ცხოვრობდა. ამას ეხმაურება 
თითქოს ახ. წ. VI ს. ავტორის პროკოპი კესარიელის ცნობა, რომლის მიხედვითაც 
ლაზთა და იბერთა შორის, “იბერიის გასწვრივ” დასახლებული არიან “ძველითგანვე 
იბერთა ქვეშევრდომი მესხები”4. ისინი ნაგულისხმევი არიან დას. საქართველოს 
აღმოსავლეთ ნაწილში, სვანეთ-ლეჩხუმის საზღვრებიდან დაწყებული ვიდრე 
მესხეთამდე. აქ მესხეთის, მთიანი აჭარა-გურიისა და იმერეთის მოსახლეობა უნდა 
იგულისხმებოდეს5. ლაზებისაგან განსხვავებულ ამ “მესხურ” მოსახლეობაში 
ქართულენოვანი მოსახლეობაა სავარაუდებელი. სახელი “მესხი” შეიძლება ქართის 
ტომების ცალკე, დასავლეთი განშტოების სახელს წარმოადგენდა. ისინი ისტორიული 
მესხეთის გარდა ძველად გავრცელებული უნდა ყოფილიყვნენ მცირე აზიის სხვა 
ჩრდილო-აღმოსავლეთ რაიონებში. თავის დროზე ამ ტომთა ერთმა ნაწილმა 
(მუშქების სახელით რომ იხსენიებიან), როგორც ვნახეთ, ეტყობა, აქტიური როლი 
შეასრულა მცირე აზიის ისტორიაში ხეთური სახელმწიფოს დაცემის შემდეგ (ძვ. წ. 
XII ს. და შმდ.), ხოლო ძვ. წ. VII საუკუნიდან, კიმერიელთა მიერ აკლებულმა, 
ნაწილობრივ – ჩრდილო აღმოსავლეთისაკენ გადმოინაცვლა. მანრალები თუ ეგრები 
თავდაპირველად შეიძლება დას. საქართველოს აღმოსავლეთ რაიონებში, არგვეთსა 
და მიმდგომ მხარეში დამკვიდრებული ქართ-მესხური ტომები იყვნენ. კლავდიოს 
პტოლემაიოსის ცნობის ზემომოყვანილი ინტერპრეტაციიდან სწორედ ის 
გამომდინარეობს, რომ “ეგრისი” და “მეგრელი” (“მარგალი”) სახელები 
თავდაპირველად დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ, ეთნიკურად არამეგრულ 
ნაწილს უნდა რქმეოდა და ქვეყნის დასავლეთ ნაწილსა და საკუთრივ მეგრულ 
(ზანურ) მოსახლეობაზე შემდეგში გავრცელებულა. შეიძლება ეს ლაზ-მეგრელთა 
მიერ ამ მხარეში მტკიცე ჰეგემონობის მოპოვებას და ლაზიკის სამეფოს ძლიერების 
ხანასაც (შდრ. მეგრულში “მარგალი” – ტერმინის ხმარება მდაბიო ფენის, გლეხობის 
აღსანიშნავად, “ზინო-სქუას” – ზედაფენის, აზნაურობის საპირისპიროდ) 
უკავშირდებოდეს. 

საკუთრივ “იბერია” ან “ქართლი”  – სახელები საკმაოდ გვიან შექმნილი და 
თავდაპირველად უფრო მეტად პოლიტიკური ან გეოგრაფიული, ვიდრე ეთნიკური 
შინაარსის მატარებელი სახელწოდებები ჩანს. “იბერია” – ლიხის ქედს, ან მესხეთის 
მთების აღმოსავლეთით მდებარე ქვეყანა იყო. ელინისტური ხანიდან, როდესაც იგი 
პირველად იჩენს თავს, მტკიცედ აღნიშნავს გარკვეულ პოლიტიკურ ერთეულს 
(ქართლის სამეფოს), ამასთანავე, ხშირად ეთნიკურად არაერთგვაროვანი 
მოსახლეობით (შდრ. სტრაბონის ცნობები მთიელი და ბარის იბერიელთა შესახებ – 
XI, 3,3)6. “იბერ” სახელს ზოგი ქართულ “იმერ”-სიტყვას (იქითა მხარე) უკავშირებს, 

                                                 
4 ს. ყაუხჩიშვილი, გეორგიკა, II, თბ., 1934, გვ. 96-97. 
5 Г. А. Меликишвили, К истории древней Грузии, გვ. 67-68. 
6 მართალია, “იბერია”, „იბერიელები” თავს იჩენს უკვე ძვ. წ. IV-II სს. ზოგ ავტორთან, მაგრამ ზოგჯერ 
არაა ნათელი რომელ იბერიაზეა საუბარი (კავკასიის თუ ესპანეთის) – იხ., მაგალითად 
არისტოტელესთან: Πολιτικα, VII, 2, §6. ან, შეიძლება, კავკასიის იბერიაზე მითითება აქ გვიანდელი 
დანართიც იყოს – შდრ. მეგასთენის ცნობა იბერთა გადმოსახლების შესახებ (იხ. გ. მელიქიშვილი, 



ზოგიც ძველ (აღმოსავლურ და ანტიკურ) სამყაროში ცნობილ სუბარ-სასპერ-სპერ 
სახელს7. არც ერთი ეს ახსნა არ არის გამოსარიცხავი. კოლხეთში მყოფი ქართველური 
(ქართის) მოსახლეობისათვის თანამედროვე აღმ. საქართველო კერძოდ, ქართლი 
მართლაც “იმ(ი)ერი” ქვეყანა იყო, ხოლო კოლხეთის გზით ბერძნულ სამყაროში ამ 
ტერმინის გავრცელება ბუნებრივია. “იმ(ი)ერი (ქვეყანა)” ისტორიული იბერია 
შეიძლება ყოფილიყო არა მარტო ლიხის მთის დასავლეთით, მაგალითად არგვეთში, 
მცხოვრებთათვის, არამედ ასევე თანამედროვე აჭარის მიწა-წყალზე 
მცხოვრებთათვის [შდრ. პლინიუსის თქმა: ამ ადგილებში (ძველი აფსარი – თანამ. 
გონიო ჭოროხის შესართავთან) მთებს იქით არის იბერია]; აქვეა მოსატანი პროკოპი 
კესარიელის ნათქვამი: “(მესხეთის მთებს) უკან აღმოსავლეთით არის იბერია” – Bel. 
Goth., VIII, 2). დაბოლოს, “იმ(ი)ერი (ქვეყანა)” შეიძლება ყოფილიყო აგრეთვე პონტოს 
ქედის ჩრდილოეთით მცხოვრებთათვის ამ ქედის სამხრეთ კალთებთან მდებარე 
მიწა-წყალი. მაგრამ ჩვენ ასევე შესაძლებელი გვეჩვენება მეორე თვალსაზრისი, 
რომელსაც ეს სახელი სუბარ-სასპერი-სპერ ტერმინიდან გამოჰყავს. ძველბერძნულ 
ტრადიციაში დაცული წარმოდგენა სასპერების დიდი ხალხის შესახებ (ჰეროდოტეს 
მიხედვით) (IV, 34) სპარსეთის ყურედან ვიდრე შავ ზღვამდე სულ ოთხი ხალხი 
ცხოვრობდა – სპარსელები, მიდიელები, სასპერები და კოლხები), ბუნებრივია, 
ნაკვალევი უნდა იყოს ძველისძველი (ასურულ-ბაბილონურ და მიდია-სპარსული) 
წარმოდგენებისა სუბარის (სუბართუს) დიდი ქვეყნის შესახებ. ამ გვიან ხანაში ამ 
სახელს შეეძლო მრავალგზისი გადასვლა განეცადა ერთი ხალხიდან მეორეზე 
იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი მათგანი დაწინაურდებოდა ამ მიწა-წყალზე. 
ქართლის ტომებზეც ამ სახელის გავრცელება ამავე საფუძველზე შეიძლება 
მომხდარიყო. რაც შეეხება სუბარ-სასპერ-ჰესპერ-სპერ ტერმინის “(ი)ბერ”-ად 
გადაქცევას, საამისო ვარაუდისათვის მნიშვნელოვანი ენობრივი დაბრკოლება არ 
არსებობს ს>ჲ>ჰ>0 გადასვლა კანონზომიერია ქართველურ ენებში; იგივე 
კანონზომიერება დამახასიათებელია ძველი სპარსული ენობრივი სამყაროსთვისაც8 
და, მაშასადამე, ეს გარდაქმნები სპარსულ სამყაროს წიაღშიც შეიძლება მომხდარიყო 
და შემდეგ უკვე სპარსელების გზით სომხურ და ბერძნულ სამყაროში გადასულიყო9. 
ეგების გარკვეული როლი რომელიღაც მსგავსი სახელიდან “იბერ” ფორმის 
ჩამოყალიბებაში ბერძნულ სამყაროში შეასრულა აგრეთვე ასოციაციამ პირენეს 
ნახევარკუნძულის “იბერთა” სახელთან. 

ბერძნებთან “იბერიად” ცნობილ ქვეყანას ადგილობრივ “ქართლი” სახელი 
დაუმკვიდრდა. ეს სახელიც წარმომავლობით უფრო პოლიტიკური ერთეულის 
სახელი უნდა ყოფილიყო და ეთნიკური შინაარსიუფრო გვიან უნდა მიეღო. 
“ქართლის ცხოვრების” მიხედვით “ქართლი” ერქვა იმ ადგილს, სადაც დაემკვიდრა 
ქართველთა ლეგენდარული მამამთავარი ქართლოსი. ამ ადგილს შემდეგ ეწოდა 
არმაზი და აქ აშენდა “დედა-ციხე10”. ანტიკურ მწერლობაში ეს პუნქტი ხან 

                                                                                                                                                             
დასახ. ნაშრ., “საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების 
მოამბე”, 1962, №2, გვ. 231-232). 
7 შდრ. ს. ჯანაშია, შრომები, ტ. II, თბ., 1952, გვ. 58, შენ. 1 და სხვ. 
8 ირანულში ხმოვნისწინა “ს” სიტყვის დასაწყისში ადრე გადავიდა “ჰ”-ში. იხ. В. Георгиев, 
Исследование по сравнительно-историческому языкознанию, М., 1958, გვ. 100; შდრ. იქვე, გვ. 179. 
9 გვიან ხანაში, მაგალითად საშუალო სპარსულში, იბერიის სახელი, პირიქით, სომხურმდან შესული 
ჩანს (სპარს. ვრკან; შდრ. სომხ. ვერ, ვირქ – იბერია; იხ. ს .ჯანაშია, შრომები, III, თბ., 1959, გვ. 50-51). 
10 ქართლის ცხოვრება, ს. ყაუხჩიშვილის გამოცემა I, 1955, გვ. 8. 



“არმაზციხედ” და ხან “აკროპოლისად” იწოდება11. აქ იყო იბერიის უძველესი 
დედაქალაქი – სამეფო რეზიდენცია. მას სახელი სწორედ ამ თავისი დედაქალაქის 
სახელწოდების მიხედვით შეერქვა. 

დამახასიათებელია, რომ ქართლსა და მის დედაქალაქ თბილისს მეგრულში 
“ქართი” სახელი შემორჩა12. თბილსზე ეს სახელი საფიქრებელია, ძველი 
დედაქალაქის (არმაზციხე-ქართლის) სახელიდან გამოვიდა “ქართი” სახელის 
შემდგომი მეგრული ვარიანტია “ქართუ”. გვაქვს ჩვენ აგრეთვე ტერმინები 
“ქართველი” ალბათ: ქართა(ელი> ქართაველი (კეთილხმოვნებისათვის ხმოვნებს 
შორის ჩაერთვის “ვ”)>ქართველი, “საქართველო” და სხვ. ეს იმაზე მიგვითითებს, 
რომ სახელ “ქართლში” ძველი „ქართა“ // „ქართი“ – სიტყვა უნდა იყოს. 
თავდაპირველად, როგორც დავინახეთ, ეს ტერმინი ქართლის მეფეთა უძველესი 
რეზიდენციის, დიდი გალავანშემოვლებული ციხე-სიმაგრის სახელი იყო. ზოგი 
მონაცემი იმაზე მეტყველებს, რომ ეს სიტყვა წარმოშობით სწორედ ამგვარი 
გამაგრებული, შემოზღუდული ადგილის ზოგადი სახელი უნდა ყოფილიყო. ამაზე 
მიუთითებს ისიც, რომ “ქართი” მეგრულში “პირუტყვის საზაფხულო სადგომს”, 
„დაუხურავ შემოზღუდულ ადგილს”, ო-ქართ კი “საბოსლე ადგილს” ნიშნავს13. ეს 
სიტყვა არის აგრეთვე ქართული ენის დასავლურ კილოებში (იმერულში, გურულში), 
სადაც მას აქვს მნიშვნელობა: “მოღობილი საქონლის სამწყვდევად, ბაკი14”. 
დასავლეთ საქართველოში დამოწმებულ ამ ზოგად სახელს “ქართლი”-სახელს 
უკავშირებენ15. რადგანაც “ქართლში”, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, “აკროპოლისში”, 
ქალაქის, ციხე-სიმაგრის, გალავანშემოვლებული ადგილის მნიშვნელობა 
იგულისხმება, მისი სემანტიკური სიახლოვე დასავლურქართულ “ქართა”-სთან, რაც 
“შემოზღუდულ ადგილს” ნიშნავს, აშკარაა. ამაში კიდევ უფრო გვარწმუნებს 
ინდოევროპული ენების მასალა, სადაც ეს სიტყვა ასეთივე სემანტიკურ გადასვლებს 
გვიჩვენებს. gardas ლიტვურში, რომელსაც, როგორც ცნობილია, ყველაზე მეტად 
შემოინახა ინდოევროპული არქაიზმები, აღნიშნავს “ზღუდეს, გალავანს, ღობეს, 
ბაკს”, gaždiñys არის “გომი”, გომური წვრილფეხა საქონლისა”; შდრ. აგრეთვე 
გოთური garda-თანამ. გერმ. Hürde, Viehhof. ზოგ სხვა ინდოევროპულ ენაშიც იგი 
„შემოღობილ ადგილს, ღობეს“ აღნიშნავს (მაგალითად: ალბანური garη „მესერი“). ეს 
სიტყვა მოიპოვება გერმანულ ჯგუფის ენებშიც (მაგალითად, ერთ-ერთი ძველი 
ფორმაა gerdi-„eingezäuntes stück Land“). სხვაგან ამ ძირს „სახლის“ (ძვ. ინდ. grha-; შდრ. 
ფინოუნგრულში ნასესხები gurt „საცხოვრებელი“) მნიშვნელობა მიუღია, მაგრამ 
ფართოდ განავითარა აგრეთვე „ციხე-სიმაგრის“, „გამაგრებული ადგილის“, 
„ქალაქის“ მნიშვნელობა. იხ. ფრიგიული – gordum „ქალაქი“ სახელში Manegordum 
(„მანეს ქალაქი“), სლავურ град “ციხე-სიმაგრე”, “კოშკი”>რუსული “город” (ამ 

                                                 
11 დიონ კასიუსი, მაგალითად, არმაზციხეზე საუბრისას ლაპარაკობს უბრალოდ „ქალაქზე, რომელსაც 
აკროპოლისი ერქვა” – იხ. В.В. Латышев, Scythica et Caucasia, I, 613 – შდრ. ს. კაკაბაძე, ქართული 
სახელმწიფოებრიობის გენეზისის საკითხები, “საისტორიო მოამბე”, წ. I, თბ., 1924, გვ. 5.  
12 И. Кипшидзе, Грамматика мингрельского (иверского) языка с хрестоматиею и словарем, СПб, 1914, გვ. 
345. აქ ალბათ გვიანი ნასესხობა გვაქვს. უფრო ადრე ნაკადით მიღებული იგივე სახელი მეგრულში 
“ქართუ”-დ არის ქცეული ქართულ-მეგრულ ბგერათა კანონზომიერი შესატყვისობის შესაბამისად. 
13 И. Кипшидзе, დასახ. ნაშრ., გვ. 342. 
14 ს. კაკაბაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 5; ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტ. VII, გვ. 262. გურულში 
ეს სიტყვა “ქალტა”-ს ფორმით გვხვდება (იხ. ს. ჟღენტი, გურული კილო, თბ., 1936, გვ. 248; ქართული 
ენის განმარტებითი ლექსიკონი, VII, გვ. 247 ).  
15 იხ. ს. კაკაბაძე, იქვე.  



მნიშვნელობით ეს ძირი დანარჩენ სლავურ ენებშიც გვხვდება16). პროფ. ვლ. 
გეორგიევი მასში “ქალაქის” მნიშვნელობის მქონე პელასგურ *karda-s არსებობას 
ვარაუდობს17. არის აგრეთვე ხეთური (ნესიტური) gurta “ციხე-სიმაგრე” (“Burg”)18 და 
ა.შ. ამრიგად, ინდოევროპულ ენებში ეს ტერმინი ისეთსავე სემანტიკურ გადასვლებს 
გვიჩვენებს, როგორც ქართველურ ენებში. უეჭველია, ქართველურში ეს სიტყვა 
უძველეს ხანაში ინდოევროპული ენებიდან უნდა იყოს შეთვისებული. მაგრამ საით 
მივყავართ ამ ქართულ ინდო-ევროპულ ლექსიკურ შეხვედრას? მცირე აზიისაკენ 
(ფრიგიული, პელასგური, ხეთური) თუ ჩრდილოეთისაკენ (ბალტო-სლავური, 
გერმანული), სადაც აგრეთვე ჩვენ წინ იშლება ამ ტერმინის ფართო და მრავალმხრივი 
გავრცელების სურათი? სემანტიკურად თითქოს ამ უკანასკნელთან მეტი სიახლოვე 
ჩანს (მცირე აზიაში ეს ტერმინი უკვე მარტოოდენ “ციხე-ქალაქის” მნიშვნელობისა 
ჩანს). მაგრამ, რამდენადაც აღმოსავლურქართულ სამყაროში ამ ტერმინს მტკიცედ 
მარტოოდენ “ციხე-სიმაგრის” მნიშვნელობა აქვს, გამორიცხული არ არის, რომ ამ 
შემთხვევაში მის წყაროდ მცირეაზიულ-ინდოევროპული სამყარო ვივარაუდოთ და 
შიდა ქართლის მიწა-წყალზე, დედაქალაქ მცხეთის მიდამოებში (იგი მერე აქედან 
მთელ ქართლზე გავრცელდა), იგი ხეთურ-მცირეაზიული ტრადიციების 
მატარებელი მესხების მოტანილ ფაქტად მივიჩნიოთ, ისევე როგორც სხვა 
ზემოაღნიშნული ტერმინები (თვით მცხეთის სახელი, იბერიის უზენაესი 
ღმერთების: არმაზისა და ზადენის სახელები). 

აღმოსავლურქართული სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბების ამ გარიჟრაჟზე 
უნდა ვივარაუდოთ აგრეთვე აქტიური ურთიერთქმედება ქართისა და ვეინახურ-
დაღესტნურ ტომებს შორის. ეტყობა, ქართლ-მესხურმა ტომებმა მოახდინეს 
აღმოსავლეთ საქართველოში მცხოვრები არაერთი ვეინახურ-დაღესტნური ტომის 
ასიმილაცია. ამაზე ქართული ენის ფაქტები თვალნათლივ მოწმობს. ქართული ენის 
მთელ რიგ აღმოსავლურ დიალექტებში ძლიერი ვეინახური (ჩაჩნურ-ქისტური) 
სუბსტრატი ვლინდება. საილუსტრაციოდ ძველი ქართული ლექსიკის ზოგიერთი 
ფაქტი შეიძლება დავასახელოთ. საინტერესოა, რომ იმ დროისათვის, სადამდეც 
აღწევს ჩვენი ცოდნა (ადრეული შუა საუკუნეები), მუხის აღსანიშნავად ქართულში 
სხვა რამ სიტყვა არ ჩანს, თუ არა “მუხა”. ამ სიტყვამ თავი იჩინა აგრეთვე ძველ 
ქართულ ტოპონიმიკაში (“მუხრანი” “მუხნარი“-დან მცხეთის მახლობლად, 
“მუხიანი” იმერეთში და სხვ.). ეს სიტყვა დაღესტნური წარმოშობისა უნდა იყოს. აკად 
ა. ჩიქობავას მიხედვით ქართული “მუჴა უთუოდ კავშირშია ხუნძურ მიქესთან, 
რომელიც იმასვე ნიშნავს. ამავე ძირის სხვა ვარიანტები გვაქვს დაღესტნის მთელ რიგ 
ენებში”19, მაგალითად: დარგულად “მიგ”, ლეზგიურად “მაღუ”, რუტიულად “მახუ”, 
წახურულად “მოჴ”20. საინტერესოა, რომ “მუხა” ქართველური ენებიდან მხოლოდ 
ქართულში გვხვდება; სვანურში ამ ხის აღსანიშნავად გვაქვს “ჯიჰ-რა” (ა. ჩიქობავა მას 

                                                 
16 M. Vasmer, რუსული ენის ეტიმოლოგიური ლექსიკონი, I, გვ. 297; А. Преображенский, 
Етимологический словарь русского языка, М., 1910-1914, გვ. 148-149; I. Pokorny, Indogermanisches 
Etymologisches Wörterbuch, I, Bern, გვ. 442-444.  
17 В. Георгиев, Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, М., გვ. 103, ამ ძირის შესახებ 
იხ. იქვე, გვ. 32, აგრეთვე “Indogermanische Forschungen”, 56, გვ. 200 
18 J. Friedrich, Hethitisches Wörterbuch, Lief, 2, Heidelberg, 1953; გვ. 119; შდრ. I. Pokorny, იქვე. 
19 ა. ჩიქობავა, ჭანურ-მეგრულ-ქართული შედარებითი ლექსიკონი. თბ., 1938, გვ. 128. 
20 ა. ჩიქობავა, ერთი ძველი საერთო იბერიულ-კავკასიური ფუძის შესახებ მევენახეობის ტერმინში, 
“იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება”, VI, გვ. 48-49. 



აფხაზურ “ა-ქ”-ს (მუხა)უკავშირებს21, ხოლო მეგრულში “ჭყონი” (შდრ. აგრეთვე 
ჭანური “ჭკონი”, “მჭკონი”, “მჭონი”). როგორც ჩანს, სწორედ მეგრულ-ჭანურს 
დაუცავს ამ ხის აღმნიშვნელი უძველესი ქართველური სიტყვა. მეგრული “ჭყონი” 
კანონზომიერად ქართულში მუხის აღმნიშვნელად “წყან” სიტყვას 
გვავარაუდებინებს, რაც უნდა გვქონდეს კიდევაც “წყნ-ეთი” სახელში22. “მუხა”, 
ამრიგად, ქართულში შედარებით გვიან უნდა შემოსულიყო და განედევნა ქართული 
“წყანი”. ქართულ-დაღესტნურის შეხვედრა, რის შედეგიც ეს ფაქტია, სადღაც 
მტკვრის გაღმა, მისი შუა დინების აღმოსავლეთით მომხდარი ამბავია და შეიძლება 
ბუნებრივად დაუკავშირდეს დასავლურალბანური (ჰერული) ოლქების ქართიზაციის 
პროცესს, რაც ჯერ კიდევ ადრეანტიკურ ხანაში უნდა დაწყებულიყო, და ქართლის 
ძლიერი სამეფოს წარმოქმნის შემდეგ განსაკუთრებით ინტენსიურად უნდა 
წარმართულიყო. ჰერული ოლქების ქართიზაციის პროცესი კარგად ჩანს მოგვიანო 
ხანის მასალებით23. ქართების ჰეგემონობა ანტიკურ ხანაში სხვადასხვა ჩაჩნურ-
დაღესტნურ (ჰელურ-ალბანურ) ტომზე უნდა გავრცელებულიყო და ბევრ მათგანს 
ქართიზაცია უნდა განეცადა24. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთი 
(აღმოსავლეთი და სამხრეთი) რაიონი ჯერ კიდევ გვიანი ბრინჯაოს ხანაში უნდა 
ყოფილიყო ჩაჩნურ-დაღესტნური ტომებით დასახლებული. ისინი მოქცეული ჩანან 
კოლხურისაგან განსხვავებულ ცენტრალურ-ამიერკავკასიის გვიანი ბრინჯაოს 
კულტურის არეში. ზემოთ უკვე იყო ლაპარაკი, რომ ამ დროის ქართველური ჯგუფის 
ძირითადი კულტურა სწორედ “კოლხური კულტურა” უნდა ყოფილიყო. 
ცენტრალურამიერკავკასიური კულტურის არე, რომელშიც აღმ. საქართველოს რიგი 
რაიონების გარდა (ალაზნის გაღმა მხარითურთ) მოქცეული იყო სევანი ტბის მხარე 
და ნაწილობრივ არაქსის ხეობაც, არეკლილია ამ პერიოდის ურარტულ წყაროებში. აქ 
დამოწმებული სახელების ანალიზი არ იძლევა საშუალებას ქართული ფენა 
გამოვყოთ, მაშინ, როდესაც ავლენს ჩრდილო-აღმოსავლურკავკასიურ (ჰერულ-
ალბანურ) ელემენტებს25. ამ კულტურის გავრცელების მნიშვნელოვანი ნაწილი 
სწორედ ჰერულ-ალბანური ტომებით უნდა ყოფილიყო დასახლებული. რა თქმა 
უნდა, სავალდებულო არ არის, რომ მატერიალური კულტურის ესა თუ ის არე 
ზუსტად ემთხვეოდეს ამა თუ იმ ეთნიკური ჯგუფის გავრცელების საზღვრებს. მით 
უმეტეს, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საკმაოდ ძნელია ამ ორი კულტურის 
გავრცელების საზღვრების ზუსტად დადგენა, კერძოდ, იმ სასაზღვრო ხაზის გავლება, 
სადაც ეს ორი კულტურა ერთიმეორეს ემიჯნებოდა. აკად. ბ. კუფტინის აზრით, 
“კოლხური კულტურის” გავრცელების საზღვარი თავდაპირველად მცხეთამდე 
აღწევდა. დღევანდელი სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობაც გვიანი ბრინჯაოს ხანაში 

                                                 
21 ა. ჩიქობავა, შედარებითი ლექსიკონი, გვ. 123. 
22 ა. ჩიქობავა, დასახ. ნაშრ., გვ. 128. ამავე ნაშრომში ყურადღება ექცევა იმასაც, რომ ქართულ “ხე” 
ფუძეს შესატყვისი ჭანურში და მეგრულში არა აქვს. ეს ფუძე გვხვდება ჩაჩნურსა და ინგუშურში: ჩაჩნ. 
ხიენ-“ხე”, ინგუშ. ხი-“ხე”. მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ, რომ “ხე” “ჯერ კიდევ დაბადების ტექსტში 
გვაქვს: თუ ეს სახელი შეთვისებულია ჩაჩნურ-ინგუშურიდან, ეს უნდა მომხდარიყო თხუთმეტიოდე 
საუკუნის წინ” (იხ. იქვე. გვ. 120). არაერთ სხვა საგულისხმო ჩაჩნურ-ქართველურ ლექსიკურ 
შეხვედრაზე მითითება აქვს თ. გონიაშვილს – იხ. მისი: “ლექსიკური შეხვედრები ჩაჩნურისა 
ქართველურ ენებთან”, ენიმკის მოამბე, V-VI, 1940, გვ. 575-632. 
23 Д.Л. Мусхелишвили, Город Уджарма ( К историческим взаимоотношениям Иберии и Албании), 
“საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული”, II, 1964, გვ. 59-70. 
24 Г.А. Меликишвили, К истории древней Грузии, გვ. 119-130, 292-297 და სხვ. 
25 გ. მელიქიშვილი, ირანის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ახლად აღმოჩენილი ურარტული წარწერა, 
“აღმოსავლური კრებული”, I, 1960, გვ. 70-73. 



მჭიდროდ უკავშირდებოდა “კოლხური კულტურის” ზონის მოსახლეობას. შემდეგში 
ქართლში და დასავლეთ საქართველოს მთიანეთშიც აქვს ადგილი აღმოსავლური 
(ცენტრალურამიერკავკასიური) კულტურისათვის დამახასიათებელი ინვენტარის 
(მაგალითად, ცულების) გავრცელებას. აკად ს. ჯანაშია ხაზს უსვამდა იმ გარემოებას, 
რომ ქართლი, კერძოდ, ისტორიული შიდა ქართლი, ის ტერიტორია უნდა იყოს, 
სადაც გვიანბრინჯაოს ხანაში ხდებოდა აღმოსავლურ და დასავლურ კულტურათა 
გავრცელების საზღვრების ურთიერთკვეთა26. 

 
*  *  *  

 
ადრეანტიკურ ხანაში ჩვენთვის საინტერესო მიწა-წყალზე (სამხრეთი და 

აღმოსავლეთი საქართველო, დასავლეთ საქართველოს აღმოსვლეთი ნაწილი), სადაც 
მრავალი სხვადასხვა ტომი სახლობდა, ყველაზე უფრო აქტიურნი, ჩანს, საკუთრივ 
მესხური ან მათი ჰეგემონობით შექმნილი გაერთიანებები იყვნენ. ისინი თანდათან 
სულ უფრო და უფრო ავრცელებდნენ თავიანთ გავლენას კოლხეთიდან 
აღმოსავლეთითა და მესხეთიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით. ეს 
პროცესი ჯერ კიდევ ძვ. წ. VIII-VII საუკუნეთა მიჯნაზე უნდა დაწყებულიყო, 
კიმერიელთა მიერ მცირე აზიის მესხური გაერთიანებების განადგურების შემდეგ. 
განვითარება აქ, ჩანს, მიემართებოდა მსხვილი აღმოსავლურქართული გაერთიანების 
შექმნისაკენ, მაგრამ ეს პროცესი გარკვეულად დააყოვნა აქემენიდების სახელმწიფოს 
გაძლიერებამ და მისი ძალაუფლების გავრცელებამ ამიერკავკასიაში. სამხრეთის 
აღმოსავლურქართული გაერთიანებები, სამხრეთკოლხური გაერთიანებების 
მსგავსად, სპარსეთის სახელმწიფოს შემადგენლობაში მოექცნენ. უფრო 
ჩრდილოეთით მყოფმა გაერთიანებებმა კი ალბათ, ისევე როგორც “კოლხებმა” 
დასავლეთ საქართველოში, მოახერხეს აქემენიდების მიმართ ნახევრად 
დამოუკიდებელი მდგომარეობის შენარჩუნება. ამაზე უნდა მიუთითებდეს 
პლუტარქესთან დაცული ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც “იბერები” (ე.ი. 
თანამედროვე აღმ. საქართველოს მოსახლეობა) არ ემორჩილებოდნენ არც 
სპარსელებს, არც მიდიელებს და მაკედონელთა უღელიც აიცილეს (“პომპეუსი”, 
XXXIV). საფიქრებელია, რომ აქემენიდების სახელმწიფოს ცენტრებთან “კოლხებზე” 
უფრო ახლო მყოფი იბერია სრულ დამოუკიდებლობას მაინც ვერ შეინარჩუნებდა და 
მათ მიმართ კოლხების მსგავს დამოკიდებულებაში მაინც იქნებოდა. 
დამახასიათებელია, რომ როგორც ადრეანტიკური ხანის კოლხეთში (მაგალითად, 
ვანში), ისევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში სამარხეული ინვენტარის სახით 
თავს იჩენს მდიდრული სამკაულების კომპლექსი, რომელიც აქემენიდური 
ხელოვნების გავლენის ღრმა კვალს ატარებს. ეს სამარხეული კომპლექსები დიდ 
ინტერესს იწვევს აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოს იმდროინდელი მოსახლეობის 
სოციალურ-ეკონომიური განვითარების დონის საკითხისათვის. ამ დროის ქართლში, 
ისევე როგორც კოლხეთში, ბლომად ჩანან ზედაფენის წარმომადგენლები, 
რომლებსაც მეფური დიდებით მარხავენ. ამ სახის ძეგლებს წარმოადგენს ე. წ. 
“ახალგორის განძი” – ქალის მდიდრული სამარხის ინვენტარი, რომელიც 1908 წ. 
აღმოჩნდა სოფ. საძეგურში (ქსნის ხეობაში, დღევ. ლენინგორის რაიონი)27, ასეთივე 
                                                 
26 ტ. ჩუბინიშვილი, მცხეთის უძველესი არქეოლოგიური ძეგლები, თბ., 1957, გვ. 10-11. 
27 Я.И. Смирнов, Ахалогорийский клад, Тб., 1934. 1960 წელს ამავე ლენინგორის რაიონში, სოფ. 
ყანჩაეთთან აღმოჩნდა მსგავსი მდიდრული სამარხი – იხ. ი. გაგოშიძე, ადრეანტიკური ხანის ძეგლები 
ქსნის ხეობიდან, თბ., 1964. 



ინვენტარია ნაპოვნი ალგეთის ხეობაში, სოფ. წინწყაროში28 (ოქროს საყურეები, 
ვერცხლის, სპილენძისა და ბრინჯაოს სხვა სამკაულები და ჭურჭელი), ყაზბეგში29 და 
სხვ. მკვეთრი ქონებრივი განსხვავება კარგად ჩანს აგრეთვე მცხეთაში, სამთავროს 
სამაროვანის გათხრების დროს მოპოვებულ მასალაშიც30. 

დასავლურქართული მოსახლეობის მსგავსად, აღმოსავლურქართული 
(ქართის) ტომების სამხრეთი დაჯგუფება უშუალოდ უნდა შესულიყო აქემენიდების 
სპარსეთის შემადგენლობაში, ხოლო უფრო ჩრდილოეთით მცხოვრებ ქართისა და 
კოლხურ ტომებს აქემენიდების მიმართ დამოუკიდებელ თუ ნახევრად 
დამოუკიდებელ მდგომარეობისათვის უნდა მიეღწიათ. ფიქრობენ, რომ სამხრეთი 
ქართის ტომები ადრეანტიკურ ხანაში სასპერების (ვარიანტი: ჰესპერიტების) 
სახელით არიან ცნობილი. ისინი, ჰეროდოტეს ცნობით, ალაროდიებთან და 
მატიენებთან ერთად შედიოდნენ სპარსეთის მე-18 სატრაპიაში, რომელიც 
ყოველწლიურად ხარკის სახით 200 ტალანტ ვერცხლს იხდიდა (ჰეროდოტე, III, 94). 
უფრო გვიან, ქსენოფონტეს დროს (ძვ. წ 401 წ.) ეს სასპერები (“ჰესპერიტები”, 
იბერები) დასავლურქართულ (კოლხურ, როგორც ქსენოფონტე მათ უწოდებს 
“ფასიანების”) ტომებთან ერთად ცალკე ადმინისტრაციულ ერთეულში 
გაერთიანებულან, რომელსაც “დასავლეთი არმენია” ეწოდებოდა. იგი მდ. ტელებოას 
(მურად-სუს) ჩრდილოეთით მდებარეობდა. “ანაბასისის” ძირითად ტექსტში ამ 
პროვინციის მმართველად დასახელებულია ტირიბაზი (Anab., IV, 4,4-6). იგივე 
ტირიბაზი “ანაბასისის” ბოლოს მოთავსებულ მცირეაზიული ოლქების მმართველთა 
ჩამოთვლაში, რომელიც თვითონ ქსენოფონტეს კი არ ეკუთვნის, არამედ რომელიღაც 
სხვა, აგრეთვე კარგად ინფორმირებულ პირს31, უკვე “ჰესპერიტებისა და ფასიანების“ 
მმართველად Anab., VII, 8, 25) იწოდება. ტირიბაზის დაქირავებულ ჯარში 
“ანაბასისი” ასახელებს ხალიბებს, ტაოხებს და ფასიანებს (IV, 4, 18; IV, 6, 4-5). 
ტირიბაზის პროვინციის ჩრდილო საზღვარი სადღაც ძველი ქართული ტაოს 
ტერიტორიაზე გადიოდა. აქ თავდებოდა “სპარსეთის ქართლი” და “სპარსეთის 
კოლხეთი” (ფასიანების ქვეყანა). ამაზე ჩრდილოეთით მცხოვრები 
დასავლურქართული და აღმოსავლურქართული მოსახლეობა, როგორც ჩანს, 
თავისუფალი იყო აქემენიდებისადმი ასე უშუალო დამოკიდებულებისაგან მაინც. 

საფიქრებელია, რომ უკვე ამ დროს ისტორიული იბერიის (ქართლის) 
ტერიტორიაზე უნდა არსებულიყო ადრეკლასობრივი სახელმწიფოებრივი 
წარმონაქმნები, თუმცა აქაც, ისევე როგორც ისტორიული კოლხეთის მიწა-წყალზე 
(იხ. ზემოთ), მოსახლეობის ერთი ნაწილი (განსაკუთრებით მთიანეთში მცხოვრებნი), 
უეჭველია, კვლავ პირველყოფილ-თემური წყობილების პირობებში განაგრძობდა 
ცხოვრებას. 

საკუთრივ შიდა ქართლის ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი გაერთიანების 
ცენტრი უნდა ყოფილიყო უფლისციხის მიდამოებში. მკვლევართა აზრით, ამ 
კლდეში გამოკვეთილი გრანდიოზული ციხე-ქალაქის შექმნა უკვე ადრეანტიკურ 
ხანაში და, კიდევ უფრო ადრეც დაწყებულიყო32. საყურადღებოა, რომ აქ საქმე გვაქვს 

                                                 
28 Б.А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, გვ. 35-40. 
29 Г.Д. Филимонов, О доисторической культуре Осетии, Известия Общества любителей естествознания, 
анторопологии и этнографии, т. XXXI, приложение, М., 1878. A.M. Tallgren, The Kasbek treasure, Eur. Sept. 
Ant.,V, Helsinki, 1930. 
30 გ. გობეჯიშვილი, არქეოლოგიური გათხრები საბჭოთა საქართველოში, გვ. 91. 
31 იხ. Ксенофонт, Анабасис, М.-Л., 1951, გვ. 286. 
32 იხ. დ. ხახუტაიშვილი, უფლისციხე, I, თბ., 1964.  



უფრო სამხრეთში – მცირე აზიასა და ურარტუში გავრცელებული კლდეში 
გამოკვეთილი კომპლექსების ანალოგიასთან, რომლის შექმნაც ალბათ სამხრეთიდან, 
მცირე აზიიდან შემოღწეულ მესხურ ელემენტს უკავშირდება. “მოქცევაჲ 
ქართლისაჲმ” არაფერი იცის უფლისციხის მშენებლობის შესახებ, იგი ლაპარაკობს 
მხოლოდ უკვე ძვ. წ. I ს. იბერიის მეფეთა მიერ აქ წარმოებულ სარესტავრაციო 
სამუშაოებზე. ადრეანტიკური ხანის მნიშვნელოვანი კერა ჩანს უფლისციხის 
მახლობლად გათხრილი სოფ. ხოვლეს უძველესი ნამოსახლარიც, სადაც 
წარმოებულმა გათხრებმა ადრეანტიკური ხანის ფენაში მოგვცა აღმ. საქართველოში 
ესოდენ იშვიათი ბერძნული შავლაკიანი იმპორტული კერამიკის ფრაგმენტები. 

მცხეთა ამ ეპოქაში, შეიძლება, არც იყო რაიმე დიდი გაერთიანების ცენტრი. 
ეგების არ არის შემთხვევითი, რომ ადრეანტიკური ხანის ფენები მცხეთაში 
(სამთავროს სამაროვანზე) არ გვაძლევს ისეთ მდიდრულ სამარხებს, როგორიც გვაქვს 
ჩვენ ამ ეპოქიდან აღმ. საქართველოს სხვა პუნქტებში33. ამასთან დაკავშირებით ისიც 
შეიძლება გავიხსენოთ, რომ მცხეთაში ძველი ქართული საისტორიო ტრადიცია 
(დაცული “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ქრონიკაში) წინარეელინისტური ხანისათვის არ 
ასახელებს რაიმე მნიშვნელოვან ცენტრს. აქ სარკინე (სოფ. ძეგვთან) უფრო 
მნიშვნელოვანი პუნქტის სახით გვევლინება, ვიდრე საკუთრივ მცხეთა. უფლისციხის 
განსაკუთრებული როლი უძველეს ხანაში, როგორც ჩანს “ქართლის ცხოვრებაშიც” 
აირეკლა. ქართლის მოსახლეობის მამამთავრის ქართლოსის უფროსი ძე აქ, 
ბუნებრივია, მცხეთის ეპონიმი მცხეთოსია, მცხეთის უფროს ძედ კი “ქართლის 
ცხოვრება” უფლოსს – უფლისციხის ეპონიმს – სახავს, რომელსაც მემკვიდრეობის 
სახით მთელი “ზენა სოფელი” ანუ შიდა ქართლი ხვდება – ტერიტორია მდ. 
არაგვიდან და თბილისიდან ვიდრე ტაშისკარამდე და ფარავნის ტბამდე (ქც., I, 10-11). 
ეგების აქ აისახა გადმოცემა შიდა ქართლის ტერიტორიაზე უფლისციხის ოდინდელი 
ჰეგემონობის შესახებ? თუ ეს ასეა, ამას, რა თქმა უნდა, ადგილი უნდა ჰქონოდა 
წინარეელინისტურ ხანაში, რადგანაც ელინისტური ხანის დასაწყისიდან მცხეთის 
პირველობა ეჭვს არ იწვევს. 

უფლისციხის გარდა, რომელსაც ძველი ქართული ქრონიკა იხსენიებს როგორც 
ქალაქ კასპიის ციხეს, ამავე ხანის მნიშვნელოვან ცენტრებად ქართული წყარო 
(“მოქცევაჲ ქართლისაჲ”) ასახელებს სარკინეს (სოფ. ძეგვთან) თავისი “ციხე დიდით”, 
ურბნისს და ოძრხეს (თანამ. აბასთუმანი). 

 
* * *  

 
ერთიანი აღმოსავლურქართული (ქართლის, იბერიის) სამეფოს შექმნა, 

როგორც ჩანს, ისტორიული ქართლის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა 
გაერთიანებების ბრძოლის პროცესში მოხდა. ამის ანარეკლს ჩვენ ვპოვებთ 
ძველქართულ გადმოცემებშიც ქართლის სამეფოს ჩამოყალიბების შესახებ.  

“მოქცევაჲ ქართლისაჲ” ქრონიკაში ნათქვამია, რომ ალექსანდრე მაკედონელმა, 
ქართლის დაპყრობის შემდეგ (ცნობა ლეგენდარულია, ალექსანდრე მაკედონელს 
ქართლი არ დაულაშქრავს) მცხეთაში მმართველად დატოვა არიან-ქართლის მეფის 
ძე აზო. ეს უკანასკნელი წავიდა მამის სამეფო არიან-ქართლში, წამოიყვანა იქიდან 
რვა სახლი (ე. ი. გვარი) (ვისი? შეიძლება აქ ხარვეზია), მამამძუძეთა (აღმზრდელთა) 

                                                 
33 შეიძლება, რა თქმა უნდა, სამთავროს სამაროვანი რიგითი მოსახლეობის სასაფლაოდ განვიხილოთ 
და არისტოკრატიული ზედაფენის სამარხები სადმე სხვაგან იყოს საძებნი. 



ათი სახელი და დაასახლა ისინი “ძველ მცხეთას”. ამ ცნობის ზოგი სხვა ვარიანტი 
განსხვავებულ ციფრებს გვთავაზობს. “წმ. ნინოს ცხოვრების” ახალი რედაქციის 
ავტორი არსენ ბერი (XII ს.) ამბობს, რომ აზომ არიან-ქართლიდან მოიყვანა ათასი 
სახლი “მდაბიოჲ უფლისაჲ” და ათი სახლი “მთავართაგან”. აზომ მოიტანა იქიდან 
აგრეთვე ღმერთების გაცისა და გას კერპები. ქრონიკის მიხედვით ეს არიან-
ქართველთა მეფის ძე აზო იყო პირველი მეფე მცხეთაში. მისი სიკვდილის შემდეგ კი 
გამეფდა ფარნავაზი, რომელმაც დადგა მთის შვერილზე არმაზის დიდი კერპი, ააშენა 
გალავანი მტკვრის მხრივ და სიმაგრეს ამ ღვთის პატივსაცემად არმაზი უწოდა34. 

ქართული საისტორიო თხზულებების კრებულ “ქართლის ცხოვრებაში” 
თქმულებამ აზოს შესახებ მოაღწია უფრო განვრცობილი, მაგრამ განსხვავებული 
სახით. ამ თქმულებასთან არის შერწყმული თქმულება მცხეთის მკვიდრის 
ფარნავაზის შესახებ, რომელიც ქართლის სამეფოს ნამდვილ დამაარსებლად არის 
მიჩნეული. თქმულება აზოზე აქ შეთანხმებულია ავტორის კონცეფციასთან 
ქართველთა წარმოშობის შესახებ. საქმე ის არის, რომ “ქართლის ცხოვრების” 
მიხედვით, ქართველები – ლეგენდარული ქართლოსის შთამომავლები – ქართლში 
უძველესი ხანიდან ცხოვრობდნენ, მაშინ, როდესაც “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” 
ქართველები სწორედ აზოს მიერ ალექსანდრე მაკედონელის დროს არიან-
ქართლიდან მოყვანილი ხალხის შთამომავლებად მიაჩნია. “წმ. ნინოს ცხოვრების” 
ზემოხსენებულ არსენ ბერისეულ ვარიანტში ნათქვამია, რომ ჩვენ, ქართველები ამ 
არიან-ქართლიდან გადმოსახლებულთა შთამომავლები ვართო. იგივეა ნათქვამი 
“მოქცევაჲს” უფრო ძველ, შატბერდისეულ ხელნაწერში. არმაზის მთაზე მდგომი 
გაცისა და გას კერპების აღწერისას ნინო ამბობს, რომ ისინი იყვნენ თქვენი 
(ქართველთა) არიან-ქართლელი მამების (ე. ი. წინაპრების) ღმერთები (Описание, 752). 
მეფე მირიანი, მიმართავს რა ნინოს, ამავე გაცისა და გას ეძახის “ჩვენი მამების 
(წინაპრების) ძველ ღმერთებს” (Описание, 769). ალექსანდრე მაკედონელის დროს 
მომხდარ ქართველთა ამ გადმოსახლებამდე ქართლში, “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” 
მიხედვით, ცხოვრობდნენ მხეცისმაგვარი ბუნ-თურქები (თავდაპირველი თურქები”), 
ჰონები (ჰუნები) და სხვ. 

“ქართლის ცხოვრება” ამ კონცეფციას, როგორც ვთქვით, ვერ მიიღებდა. აქ 
არიან-ქართლის ხსენებაც კი არ არის და აზო დასახულია მაკედონელად, მას მოჰყავს 
“ასი ათასი რომაელი” (ქც., I, 18) და ა. შ. “ქართლის ცხოვრების” მიხედვით აზო 
დამპყრობელია, რომელიც საშინლად ავიწროვებს ქართველებს (ქართლოსიანებს). 
იგი იმორჩილებს ქართლთან ერთად ჰერეთს და ამრიგად ავრცელებს თავის 
ხელისუფლებას მდ. ბერდუჯიდან (დღევ. დებედა) ვიდრე “სპერის ზღვამდე“ (ე. ი. 
შავ ზღვამდე), იპყრობს აგრეთვე დას. საქართველოს (ეგრისს), ხარკს ადებს ოსებს, 
ლეკებსა და ხაზარებს. აზოს წინააღმდეგ ბრძოლის ინიციატივას ხელთ იგდებს 
ფარნავაზი – მცხეთის მკვიდრი, მცხეთის მამასახლის სამარას ძმისწული, დედით 
სპარსელი. როგორც სამარა მამასახლისი, ისე მისი ძმა – ფარნავაზის მამა, დაიღუპნენ 
ალექსანდრე მაკედონელთან ბრძოლაში. მაშინ ფარნავაზი სამი წლისა ყოფილა და 
დედასთან ერთად კავკასიონის მთებში გახიზნულა. ჭაბუკი ფარნავაზი ბრუნდება 
                                                 
34 იხ. ექვთ. თაყაიშვილის გამოცემა: Описание рукописей «Общества распространения грамотности среди 
грузинского населения, т. 11, вып. 4, გვ. 708-709; «Сборник материалов для описания местностей и племен 
Кавказа», вып. 28, 1900, გვ. 1-11; ილ. აბულაძის გამოცემა კრებულში: ძველი ქართული აგიოგრაფიული 
ლიტერატურის ძეგლები”, წ. I, თბ., 1964, გვ. 81-82; შდრ. ს. ჯანაშია, უძველესი ეროვნული ცნობა 
ქართველთა პირველსაცხოვრისის შესახებ მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის სინათლეზე, 
ენიმკის მოამბე, V-VI, 1940, გვ. 648-649. 



მცხეთას და უახლოვდება აზოს, რომლის ამალაშიც თავს გამოიჩენს როგორც 
შესანიშნავი მონადირე. ერთხელ ნადირობისას ფარნავაზი იპოვის განძს, რის 
შემდეგაც უკავშირდება ეგრისის მმართველ ქუჯის და სთავაზობს ერთობლივ 
ბრძოლას აზოს წინააღმდეგ, ნაპოვნი განძის ამ მიზნით გამოყენებას და სხვ. ქუჯი 
თანხმდება წინადადებაზე, ამასთავავე აღიარებს აღიარებს ფარნავაზის პირველობას 
(“შენ უფალი, მე მონა” – ეუბნება იგი ფარნავაზს, ახსენებს რა, რომ იგი უფრო მაღალი 
წარმოშობისაა, ქართლოსის შთამომავალია). ფარნავაზი და ქუჯი მიიმხრობენ 
აგრეთვე ოსებსა და ლეკებს, მათ მიემხრობა აზოს მიერ მოყვანილი “რომაელების” 
(ბერძნების) ლაშქრიდან ათასი რჩეული მეომარიც. აზო გარბის მცხეთიდან და 
მკვიდრდება კლარჯეთში. აქ მას მოსდის დამხმარე ლაშქარი “საბერძნეთიდან”, 
ფარნავაზს კიდევ ეხმარება ასურასტანის მეფე ანტიოქოსი (ე. ი. სელევკიდების 
სამეფო). ანტიოქოსი უგზავნის ფარნავაზს სამეფო გვირგვინს, სომხეთის ერისთავებს 
უბრძანებს დაეხმარონ მას და ა. შ. მეორე წელს ხდება გადამწყვეტი ბრძოლა, 
რომელშიც ფარნავაზი იმარჯვებს. აზო ბრძოლაში იღუპება. ფარნავაზი დალაშქრავს 
“საბერძნეთის საზღვარ ანძიაძორს”, ეკელეცის (აკილისენეს) ოლქის გავლით 
ბრუნდება კლარჯეთს, ხოლო იქიდან – მცხეთას.  

შემდეგ წყაროში ლაპარაკია გამარჯვებული ფარნავაზის საშინაო 
მოღვაწეობაზე: მოაწყო მან სამეფო “სპარსთა სამეფოს მსგავსად”, დაჰყო იგი ცალკე 
ოლქებად – საერისთავოებად, რომელთა სათავეშიც დააყენა ერისთავები, ხოლო 
ცენტრალური ოლქის (შიდა ქართლის) მმართველობა სპასპეტს – მთავარსარდალს 
მიანდო, გაამაგრა ქალაქი მცხეთა და ქართლის სხვა ქალაქები ციხეები. არმაზის 
მთაზე (რომელიც ადრე “ქართლად“ იწოდებოდა) დადგა ღვთაება არმაზის კერპი, 
მფარველობდა აზოს ლაშქარიდან მის მხარეზე გადასულ “რომაელ” (ბერძენ) 
მეომრებს, რომელთაც მან აზნაურობა მისცა (წყარო ამ სახელს “აზოს” სახელიდან 
აწარმოებს). გაზაფხულობითა და შემოდგომით ფარნავაზი მცხეთაში ცხოვრობდა, 
ზამთარში – გაჩიანში, ხოლო ზაფხულს წუნდაში ატარებდა. ზოგჯერ მოინახულებდა 
კლარჯეთსა და ეგრისს. განავრცო ქართული ენა, შექმნა ქართული დამწერლობა. 
გამეფდა 27 წლისა და იმეფა 65 წელი. დამარხეს იგი არმაზის კერპის წინ. ეს იყო, 
“ქართლის ცხოვრების” თქმით, ქართლის პირველი მეფე ქართლოსის ტომისაგან “ (ე. 
ი. ქართველთაგან). 

“ქართლის ცხოვრების” ცნობები ფარნავაზზე არ შეიძლება მთლიანად 
ზღაპრულად მივიჩნიოთ. ფარნავაზი რომ ქართლის სამეფოსა და მისი სამეფო 
დინასტიის დამფუძნებლად ითვლებოდა, ძველი სომხური წყაროებიდანაც ჩანს, 
სადაც ქართლის სამეფო საგვარეულოს წევრები “ფარნავაზიანებად” იწოდებიან574. 
“ქართლის ცხოვრებამ”, უეჭველია, შემოგვინახა ლიტერატურული რედაქციაქმნილი 
ხალხური გადმოცემა ფარნავაზის – ქართლის სამეფოს დამფუძენებლის შესახებ575. 

ამ გადმოცემის ძირითად მოტივს წარმოადგენს მცხეთის ხელისუფალთა 
ბრძოლა არიან-ქართლის ხელისუფლებთან, რომელთაც ზურგს უმაგრებდნენ 
ბერძნები. აქვე ჩანს ქართველთა წინაპრების ერთი ნაწილის გადმოსახლებისა და 
ქართლში მსხდომ უცხო ტომის მოსახლეობასთან („ბუნთურქები“) ბრძოლის 
მოტივიც (ძირითადად “მოქცევაჲ ქართლისაჲში” მოცემულ ვარიანტში). 

                                                 
574 იხ. IV ს. სომეხ ავტორთან ფავსტოს ბუზანთან – Фавстос Бузанд, История Армении, Ер., 1953, გვ. 
126-163. 
575 უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ იხ. ზემოთ, “ქართლის ცხოვრების”, როგორც საქართველოს 
ძველი ისტორიის წყაროს განხილვისას. 



არიან-ქართლში ჩვენ, ყველაზე ბუნებრივია, “სპარსული (ariyana „არიული“, ე. 
ი. სპარსული) ქართლი”, ე. ი. სპარსეთის მფლობელობაში მყოფი ქართლი უნდა 
ვიგულისხმოთ (შდრ. ძველად მეტად გავრცელებული ტერმინი: “პერსარმენია” – 
სპარსეთის არმენია, სპარსეთის მფლობელობაში მყოფი არმენიის ნაწილი). ასეა თუ 
ისე, წყაროც არიან-ქართლს სადღაც უფრო სამხრეთით, “საბერძნეთთან” (ე. ი. მცირე 
აზიასთან – ამ ადრეული შუა საუკუნეების წყაროს “საბერძნეთი” უეჭველია, 
ბიზანტიის სამფლობელოებს გულისხმობს) ახლოს ვარაუდობს576. 

ქართული წყაროების მონათხრობში ქართველთა წარმომავლობისა და 
ქართლის სამეფოს წარმოქმნის შესახებ, შეიძლება ორი სხვადასხვა, ერთმანეთისაგან 
დამოუკიდებელ მოვლენათა კომპლექსი აისახა. არიან-ქართლიდან ქართველთა 
გადმოსახლების შესახებ ცნობაში შეიძლება აირეკლა სამხრეთიდან მესხური 
ელემენტის გადმოსახლება შიდა ქართლში და აქ მესხური სამოსახლოების გაჩენა, 
რის შესახებაც ჩვენ ზემოთ ვლაპარაკობდით. რაც შეეხება მეორე მოტივს, ბერძნებთან 
და მათ მოკავშირე არიან-ქართლთან მცხეთის ხელისუფალთა ბრძოლას, აქ მართლაც 
ქართლის სამეფოს წარმოქმნის განთიადზე სხვადასხვა ქართულ გაერთიანებათა 
შორის ბრძოლაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი. გადმოცემის მიხედვით, ამ ბრძოლაში 
არიან-ქართლი, ე. ი. სამხრეთის ადრეაქემენიდური ირანის შემადგენლობაში მყოფი 
ქართული გაერთიანება მცირე აზიის ბერძნული (ელინისტური) გაერთიანებების, 
ხოლო მცხეთის ხელისუფალნი – სელევკიდების სამეფოს მხარდაჭერით 
სარგებლობენ.  

ისტორიულად ასეთი სიტუაცია არ არის გამორიცხული ძვ. წ. IV-III საუკუნეთა 
მიჯნაზე, როდესაც საქართველოს სამხრეთით ალექსანდრე მაკედონელის 
ლაშქრობათა სახით დიდმა ქარიშხალმა გადაიარა. ძვ. წ. აქემენიდებმა, უეჭველია, 
თუ არ გააფართოვეს, ყოველ შემთხვევაში შეინარჩუნეს ის პოზიციები, რომლებიც 
მათ ქსენოფონტეს დროს ეკავათ სამხრეთქართული (კოლხურ-ფასიანური და 
იბერულ-ჰესპერიტული) ტომებით დასახლებულ მიწა-წყალზე. მცირე აზიაში, 
საერთოდ, ამ დროს კვლავ ისხდნენ სპარსელი სატრაპები და მოსახლეობა 
სპარსელების ტრადიციულ ვალდებულებებს ასრულებდა (იხდიდა ხარკს, 
გამოჰყავდა ლაშქარი). სპარსელთა ძალაუფლება აღსდგა აგრეთვე სამხრეთ-
აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ბერძნულ ქალაქებზეც (სინოპი, ამისოსი)577. 
მართალია აქემენიდების წინააღმდეგ ხშირად ეწყობა აჯანყებები: არტაქსერქსე II-ის 
(405-359) მეფობის ბოლოს აქემენიდებს განუდგა დასავლეთის თითქმის ყველა 
სატრაპი, მათ შორის არმენიის სატრაპი ორონტი, მცირე აზიის ერთ-ერთი 
მმართველი არიობარზანი; განუდგნენ აგრეთვე კილიკიელები, პისიდიელები და 
ლიკიელები. აჯანყებას მეთაურობდა კაპადოკიის სატრაპი დატამი. არტაქსერქსე III-

                                                 
576 სამეცნიერო ლიტერატურაში “არიან-ქართლის” მრავალი სხვადასხვაგვარი ახსნა მოიპოვება: მ. 
ჯანაშვილს ეს აგონებდა შუა აზიის “არიანას”, რომელსაც ახსენებს ალექსანდრე მაკედონელის აღმწერ 
ფსევდოკალისთენეს რომანი. იხ. მ.გ. ჯანაშვილი, საქართველოს ისტორია, I, თბ., 1906, გვ. 52-53, 57-62. 
ს. ჯანაშია შეეცადა იგი “ხურიტების” სახელწოდებისათვის დაეკავშირებინა, რომელსაც წინათ 
შეცდომით “ხარი”-ს სახით კითხულობდნენ (“ხური”-ს ნაცვლად) – იხ. ს. ჯანაშია, დასახ. ნაშრ., 
ენიმკის მოამბე, V-VI, გვ. 671 და სხვ. ე. თაყაიშვილმა იგი “ მოქცევაჲ ქართლისაჲში” “ქებაი 
სანაგნძურის” სახელით ცნობილი თხზულებიდან შესულად მიიჩნია – საქართველოს სსრ მეცნ. 
აკადემიის “მოამბე”, IX, 1948, №9-10 და ა. შ. შდრ. აგრეთვე გ. მელიქიშვილი, საქართველოს... 
უძველესი მოსახლეობის საკითხისათვის, გვ. 15 –17. 
577 М.И. Максимова, Античные городжа Юго-Восточного Причерноморья, გვ. 102. 



ის (359-338) მეფობა კი მიმდინარეობდა მძიმე ბრძოლებში აჯანყებული 
მცირეაზიული და სხვა ოლქების წინააღმდეგ. 

ძვ. წ. IV ს. 30-იან წლებში აქემენიდური სპარსეთის სამფლობელოებს მცირე 
აზიაში შეესია ბერძენ-მაკედონელთა ლაშქარი ალექსანდრე მაკედონელის 
სარდლობით. გამარჯვებები გამარჯვებებს მოსდევდა. მცირე აზიის შემდეგ 
ალექსანდრეს ლაშქარი გადავიდა სირიაში, გაიარა პალესტინა აქედან ეგვიპტეში 
შეიჭრა. ეგვიპტის დაპყრობის შემდეგ დაიწყო გენერალური შეტევა სპარსეთის 
ძირითად რაიონებზე: მესოპოტამია, სპარსეთი, შუა აზია, ინდოეთი დალაშქრეს 
ალექსანდრეს ძლევამოსილმა ჯარებმა. აქემენიდების სამეფო განადგურდა. მისი 
უკანასკნელი მმართველი დარიოს III თავისივე ნაცვლების მიერ იქნა მოკლული. 
სპარსეთის იმპერია ალექსანდრე მაკედონელის კიდევ უფრო ვრცელი იმპერიით 
შეიცვალა. მაგრამ მალე, ალექსანდრეს სიკვდილის შემდეგ (ძვ. წ. 323 წ.) ეს იმპერიაც 
დაიშალა. დაიწყო ხანგრძლივი ბრძოლა ალექსანდრეს სარდლებს შორის. ამ 
ბრძოლის პროცესში ჩამოყალიბდა მთელი რიგი ე. წ. ელინისტური სახელმწიფოები. 
ეგვიპტეში დამკვიდრდა პტოლემაიოსის მემკვიდრეთა – პტოლემაიდების დინასტია. 
ყველაზე დიდი ელინისტური სახელმწიფო იყო სელევკიდების სამეფო, რომლის 
დინასტიის ფუძემდებელი იყო ალექსანდრეს სარდალი სელევკი. ძვ. წ. IV ს. ბოლოს 
ეს სამეფო მოიცავდა მიდიას, სპარსეთს, ელამს, ბაქტრიას, პართიას, მესოპოტამიას და 
ჩრდ. სირიას. ძვ. წ. 301 წ. იფსოსთან (მცირე აზიაში) ბრძოლის შემდეგ ამ სამეფოში 
შევიდა აგრეთვე სომხეთის დიდი ნაწილი. სელევკის მემკვიდრეები იყვნენ ანტიოქოს 
I (280-260), ანტიოქოს II (260-247), სელევკი II (247-226). სამეფოს დედაქალაქი იყო ქ. 
ანტიოქია მდ. ორონტზე (სირიაში). იგი ეგვიპტის ალექსანდრიასთან ერთად 
ელინისტური აღმოსავლეთის უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენდა. მცირე 
აზიის მნიშვნელოვანი ნაწილი იფსოსთან ბრძოლის შემდეგ ლისიმაქეს ხელში 
მოექცა, მაგრამ ამ მხრივ ჩრდილოეთ რაიონებზე მისი ძალაუფლება ფიქტიური 
აღმოჩნდა და იქ ცალკე პოლიტიკური ერთეული – პონტოს სამეფო ჩამოყალიბდა. 
მათში მითრიდატიდების დინასტია დამკვიდრდა. დინასტიის დამფუძნებელი იყო 
სპარსეთის უკანასკნელი მეფის დარიოს III-ის სატრაპი მითრიდატე, რომელიც 
“კიოსისა და არიანას მეფედ” ითვლებოდა578. ეს მითრიდატე მცირე აზიის 
მმართველმა ანტიგონემ სიკვდილით დაასჯევინა. ძვ. წ. 301. წ., როდესაც იფსოსთან 
ბრძოლაში ანტიგონე დაიღუპა, მის მიერ დასჯილი მითრიდატეს ვაჟი, აგრეთვე 
მითრიდატედ წოდებული, პონტოში დამკვიდრდა, ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობა 
გამოაცხადა და მეფის ტიტული მიიღო. მეფობდა იგი ძვ. წ. 266 წლამდე. სამეფოს 
დედაქალაქად გამოცხადდა ქალაქი ამასია მდ. ირისზე (პონტოს ქედის სამხრეთით). 
შემდეგში პონტომ გაიფართოვა ტერიტორია. ჩრდილოეთით იგი დაეუფლა სამხრეთ-
აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ბერძნულ ქალაქებს და თავისი ტერიტორია 
დასავლეთით – ფრიგიის მიმართულებით განავრცო. რა თქმა უნდა, პონტო არ 
დააკლებდა მეცადინეობას თავისი ტერიტორიის გასაფართოებლად აგრეთვე 
ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით, სადაც ძირითადად ქართველი ტომები 
ცხოვრობდნენ. 

პონტოს დამოუკიდებლობის ჩამოყალიბება და შემდეგ მისი მიწა-წყლის 
გაფართოება, ბუნებრივია, სელევკიდების წინააღმდეგობის გადალახვის გზით 
მიმდინარეობდა, სელევკიდები მცირე აზიის ფლობაზეც პრეტენზიას აცხადებდნენ. 
ჩვენამდე მოაღწია ზოგიერთმა ცნობამ სელევკიდებისა და პონტოს ხელისუფალთა 
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ჭიდილის შესახებ. ძვ. წ. III ს. პირველ ნახევარში ვერც სელეკმა და ვერც ანტიოქოს I-
მა, მიუხედავად მრავალი ცდისა, ვერ შეძლეს მცირე აზიის ჩრდილოეთ და ჩრდილო-
დასავლეთ ნაწილში გაბატონება579. შემდეგში, როდესაც სელევკიდების სამეფომ 
დაშლა დაიწყო, ძველი მტრობა პონტოსთან მეგობრული ურთიერთობით შეიცვალა 
(სელევკი II-ის (246-226), ანტიოქოს III-ის (222-186) ხანა). 

თუ რაიმე რეალურ-ისტორიული იმალება ქართული წყაროების მონათხრობში 
ქართლის სამეფოს ფუძემდებლის ფარნავაზის ბრძოლის შესახებ აზოსთან და 
“ბერძნებთან”, აქ, რა თქმა უნდა, სწორედ “საბერძნეთის” მიწა-წყლის ყველაზე ახლო 
ტერიტორიაზე ამ დროს ჩამოყალიბებული პონტოს სამეფო უნდა იგულისხმებოდეს. 
ამიტომაც ქართულ წყაროში წარმოდგენილი სელევკიდებისა და “საბერძნეთის” 
(პონტო?) დაპირისპირება (“საბერძნეთი” აზოს უჭერს მხარს, სელევკიდები 
(ანტიოქოსი) კი – ფარნავაზს) კარგად შეესაბამება ძვ. წ. III ს. პირველ ნახევარში 
რეალურად არსებულ ვითარებას. 

ძველი დროის ქართლის მმართველ წრეებში არსებული გადმოცემების ზოგი 
ვარიანტი, როგორც ჩანს, კიდევ უფრო აშკარად უკავშირდება ქართლის სამეფოს 
წარმოქმნას პონტოს სამეფოს. ამ მხრივ ყურადღებას იქცევს V ს. სომეხ 
ისტორიკოსთან, მოსე ხორენელთან დაცული გადმოცემა. მოსე ხორენელი, 
ლაპარაკობს სომხეთის მეზობელი ქვემო ქართლის (“გუგარქის”) სამთავროს შესახებ 
და მის მმართველს ხან “გუგარელთა ბდეშხს” (წ. II, თ. 8.), ხან კი “იბერთა დიდ 
ბდეშხს” (წ. II, თ. 11) ეძახის. აშკარად ჩანს, რომ ეს სამთავრო იბერიული სამყაროს 
ნაწილად თვლის თავს. გადმოსცემს რა თვით ამ სამთავროს მმართველ 
საგვარეულოში გავრცელებულ აზრს, მოსე ხორენელი ამბობს, რომ ეს საგვარეულო 
მოდის „დარიოსის სატრაპ მითრიდატესაგან”, რომელიც ალექსანდრე მაკედონელს 
დაუყენებია მმართველად “ტყვე იბერებზე”, ე. ი. ესპანეთიდან ნაბუქოდონოსორის 
მიერ კავკასიაში გადმოსახლებულ იბერებზე (იგულისხმება მეგასთენის 
ლეგენდარული ცნობა). მოსე ხორენელის თხზულების სხვა ადგილებიდან კარგად 
ჩანს, რომ ზემოდასახელებულ მითრიდატეში იგულისხმება პონტოს სამეფოს 
დამაარსებელი, მისი სამეფო დინასტიის დამწყები მითრიდატე I – დარიოს მესამის 
სატრაპი580. ამრიგად, პონტოს სამეფოს დამაარსებელი მოსე ხორენელთან (და მის 
წყაროში – ალბათ ძველ ქართულ ტრადიციაში) იბერიის სამეფოს დამფუძნებლად 
არის დასახული. 

მოსე ხორენელთან დაცული თქმულება საკმაოდ ახლო დგას “მოქცევაჲ 
ქართლისაჲს” თქმულებასთან. მოსე ხორენელის მიხედვით, ალექსანდრე 
მაკედონელმა იბერთა მმართველად პონტოს მეფე მითრიდატე დატოვა, ხოლო 
“მოქცევაჲ ქართლისაჲს” მიხედვით – არიან-ქართლის მეფის ძე აზო. ამ უკანასკნელს, 
თუ “ქართლის ცხოვრებისეული” ვარიანტით ვიმსჯელებთ, დასაყრდენი 
“საბერძნეთში” უჩანს, ე. ი. პირველ ყოვლისა, “საბერძნეთის” (ბიზანტია-მცირე 
აზიის) საქართველოსთან ყველაზე ახლომდებარე მხარეში – პონტოში. პონტო ძველ 
ქართულ მწერლობაში “საბერძნეთის” ნაწილად განიხილებოდა. შეიძლება ჩვენ 
წინაშე აქ ერთი და იგივე თქმულების ვარიანტებია? სომხურმა ვარიანტმა იცის 
არიან-ქართლის (პონტოს) მეფის სახელი მითრიდატე, ხოლო ქართულმა – მისი ძის 
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მეცნიერებათა განყოფილების მოამბე, 1962, №2.  



(აზო), რომელიც უშუალოდ გამეფდა ქართლში და იყო, “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” 
მიხედვით, “პირველი მეფე მცხეთას შინა”. 

რა თქმა უნდა, თუ ყველაფერ ამაში რაიმე ისტორიული სინამდვილეა 
არეკლილი, ძნელია დავუშვათ, რომ იგი სიზუსტით იყოს ასახული. “დარიოსის 
სატრაპი მითრიდატე” – პონტოს სამეფოს ფუძემდებელი, შეიძლება საერთოდ 
პონტოს მითრიდატიდების პერსონიფიკაციას წარმოადგენდეს. აზოს (მისი მამის) 
სამფლობელოც (არიან-ქართლი) მთელი პონტო კი არა, პონტოს გავლენის სფეროში 
მყოფი რომელიმე სამხრეთქართული გაერთიანება შეიძლება იყოს და ა. შ. 

ქართლის (იბერიის) ერთიანი დიდი სამეფოს წარმოქმნა დედექალაქით 
მცხეთაში, როგორც ჩანს, მართებული იქნება, რომ ძვ. წ. IV-III სს. დაუკავშიროთ. 
ამაზე, სხვათა შორის, ისიც შეიძლება მეტყველებდეს, რომ სპეციალისტთა აზრით, 
იბერიის უძველესი დედაქალაქის – ციხე-ქალაქ არმაზციხის (დღევ. ბაგინეთი) 
უძველესი ფენა სწორედ ამ დროისა ჩანს581. ქართლის სამეფოს საწყისად კი ძველი 
ქართული ტრადიცია უცილობლად იმ მომენტს მიიჩნევს, როდესაც საკუთრივ 
მცხეთა გახდა გაერთიანებული ქართლის ცენტრი, დედაქალაქი. სხვადასხვა 
ქართული გაერთიანების ბრძოლაში ალბათ წარმატებას მიაღწია იმ გაერთიანებამ, 
რომელსაც სათავეში ფარნავაზი ედგა. ფარნავაზის საქმიანობას უნდა 
უკავშირდებოდეს აგრეთვე მცხეთის (არმაზციხის) გადაქცევა სამეფოს 
დედაქალაქად, არმაზციხის უძველეს თავდაცვით ნაგებობათა მშენებლობა, აქვე 
არმაზის კერპის აღმართვა და სხვ. გვიანაქემენიდური და ადრეელინისტური ხანის 
მერყევი ვითარება, საერთოდ, ხელსაყრელ პირობებს ქმნიდა ასეთი მსხვილი 
პოლიტიკური ერთეულის წარმოშობისათვის იმ დროის დიდი, დასუსტებული ანდა 
ჯერ სტაბილობას მოკლებული სახელმწიფოების (აქემენიდური სპარსეთი, 
ელინისტური სამეფოები) მეზობლად. ამიტომაც არის, რომ ძველი ქართული 
ტრადიცია, რომელიც ასეთი სამეფოს წარმოქმნას ადრეელინისტური ხანით 
ათარიღებს, ზოგად ხაზებში სარწმუნო ჩანს. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
581 ა. აფაქიძე, არმაზციხის ლოკალიზაციის საკითხისათვის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის 
ინსტიტუტის შრომები, ტ. IV, ნაკვ. 1, 1958, გვ. 94 შმდ.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

თავი მეათე 
 

ქართული პოლიტიკური და ეთნიკური წარმონაქმნები 
ელინისტურ ხანაში 

 
 

§1. მცხეთა – ქართლის სამეფოს დედაქალაქი. 
 

ფარნავაზისა და მისი მემკვიდრეების – ფარნავაზიანელთა დინასტიის 
პირველი წარმომადგენლების დროს მცხეთაში – სამეფოს დედაქალაქში – დიდი 
სამუშაოები წარმოებდა – შენდებოდა თავდაცვითი, საკულტო და სხვ. ნაგებობები. 
ამაზე მოგვითხრობს ლაკონიურად “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ქრონიკა. ფარნავაზმა, 
ვკითხულობთ აქ, “აღმართა კერპი დიდი ცხჳ(რ)სა ზედა (ე. ი. მთის შვერილზე) და 
დასდვა სახელი მისი არმაზი. და მოქმნა ზღუდე წყლით კერძო და ჰრქჳან არმაზ. და 
შემდგომად მისა დადგა მეფედ საურმაგ. ამან აღმართა კერპი აჲნინა გზასა ზედა და 
იწყო არმაზს შჱნებად. და ამისა შემდგომად მეფობდა მირვან. და აღმართა დანინა 
გზასა ზედა წინარჱ, და აღაშენა არმაზი. და მეფობდა ფარნაჯომ და აღმართა კერპი 
ზადენ მთასა ზედა და აღაშენა (ციხჱ). და მეფობდა არს(ოკ), ქალაქსა ზღუდენი 
მოაქმნნა. და მეფობდა არიკ (არტაგ), რომელმან შიდა ციხე აღაშენა არმაზსა“582. 

ქართლის მომდევნო მეფეებმა მშენებლობა უკვე მტკვრის მარცხენა 
სანაპიროზე, საკუთრივ მცხეთაში გაშალეს. ზემოდასახელებული ქართლის მეფეები, 
რომელნიც მშენებლობას აწარმოებენ არმაზში (არმაზციხეში), სადაც, უეჭველია, მათი 
რეზიდენცია იმყოფებოდა (ფარნავაზი, საურმაგი, მირიან I, ფარნაჯომი, არსოკი, 
არტაგი), მართავდნენ ქართლს ძვ. წ. IV-III საუკუნეებიდან ვიდრე ძვ. წ. I ს. 60–იან 
წლებამდე. დასახელებულ მეფეთაგან უკანასკნელი – არტაგი – საქართველოში 
რომაელთა შემოსევის (ძვ. წ. 65 წ.) თანამედროვეა. 

არქეოლოგიურმა გათხრებმა, რომლებიც 40-იან წლებში არმაზციხის ადგილას 
(თანამ. ბაგინეთი – მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე ზაჰესის წყალსაცავის პირდაპირ 
აღმართულ მთაზე) წარმოებდა, გამოავლინა თავდაცვითი და სასახლის საზეიმო 
ნაგებობათა გრანდიოზული კომპლექსი. ამასთანავე, აქ მართლაც გამოიყოფა 

                                                 
582 ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, წიგნი I (V-X სს.), ილ. აბულაძის 
რედაქციით, თბ., გვ. 82.  



მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპი – სხვადასხვა ქრონოლოგიური ფენა, რომელთაგანაც 
უძველესი ძვ. წ. IV-III სს. განეკუთვნება583. 

არმაზციხე იხსენიება უცხოურ წყაროებშიც. სტრაბონი მას “ჰარმოძიკეს” 
(‘Aρμοξιικη) ეძახის (XI, 3,5), რაც ქართული “არმაზციხეს” გადმოცემა ჩანს. 
პლინიუსთან მას “ჰერმასტი” ეწოდებოდა, კლავდიუს პტოლემაიოსთან კი 
“ჰარმაკტიკა” (‘Aρμάιτιιχα), ვარიანტი: ‘Aρμάσιια- “არმასიკა”). 

არმაზციხის გარდა, “დიდ მცხეთაში” (ამ ტერმინს “ქართლის ცხოვრება” 
ხმარობს – ქც., Ι, 17) მნიშვნელოვანი ციხე-სიმაგრე იყო “ზადენი”. აქვე იყო ზადენის 
კერპი, ე. ი. ამ ღვთაების ტაძარი. “მოქცევაჲ ქართლისაჲ” ამ ციხისა და ტაძრის 
მშენებლობას მეფე ფარნაჯომს (ფარნავაზიანთა დინასტიის მეოთხე მეფეს) მიაწერეს: 
“და მეფობდა ფარნაჯომ და აღმართა კერპი ზადენ მთასა ზედა და აღაშენა (ციხჱ)”. 

ტექსტში ციხის სახელი (ზადენ) აღდგენილია ექვთ. თაყაიშვილის მიერ584, 
უეჭველია, სავსებით კანონზომიერად, რადგანაც “ქართლის ცხოვრება” სწორედ ამ 
სახით იმეორებს აღნიშნულ ცნობას (ქც., Ι, 29).  

უკვე ძველ დროს მიჩნეული იყო, რომ ზადენ ღვთაების კერპი დღევანდელი 
ზედაზნის მთაზე იდგა (არაგვის მარცხენა ნაპირზე, მცხეთის ჩრდილო–
აღმოსავლეთით). ასეა ეს ძველი ქართული ლიტერატურის მრავალრიცხოვან 
ძეგლებში, რომელნიც იოანე ზედაზნელისა და სხვა “სირიელ მამათა” მოღვაწეობაზე 
მოგვითხრობენ. ამასთანავე თვით ზედაზნის მთა აქ “ზედა ზადენად”585 ანდა 
უბრალოდ “ზადენად” იწოდება. ვახუშტი ბაგრატიონი კი ზედაზნის მთაზე ათავსებს 
როგორც ზადენის კერპს, ისე თვით ციხე-სიმაგრე ზადენსაც: “ამ მთის თხემსა ზედა, – 
ამბობს ვახუშტი, – მჭვრეტელი არაგვისა, მუხრანისა, ხერკისა, მცხეთისა და 
ტფილისისა, აღაშენა ციხედ (მეოთხე) მეფემან ფარნაჯომ და აღმართა მუნ კერპი 
ზადენი, და ამითი ეწოდა მთასა ამასა ზედაზადენი. შემდგომ იგ (13) მამათაგანმან 
მამამან იოვანემ ჰყო აქა მონასტერი და ეკლესია სადგურად თჳსად, და დაფლულ არს 
მუნვე...”586. 

1953 წელს ისტორიის ინსტიტუტის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ ა. აფაქიძის 
ხელმძღვანელობით სწორედ აქ, წიწამურის მახლობლად მიაგნო ზადენციხის 
(სევსამორას) ადგილსამყოფელს. 

“მოქცევაჲ ქართლისაჲს” მიხედვით, ზადენი მნიშვნელოვანი ციხე უნდა 
ყოფილიყო, ყველაზე მნიშვნელოვანი “დიდ მცხეთაში” არმაზციხის შემდეგ. 
ცნობილია, რომ ანტიკური წყაროები ასეთი ციხის სახით, სწორედ იქ, სადაც ძველი 
ზადენია სავარაუდებელი (ზედაზნის მთასთან), ასახელებენ სევსამორას. სტრაბონის 
ცნობით, მტკვრისა და არაგვის შეერთების ზემოთ იმყოფებოდა იბერიის 
დედაქალაქის ორი ციხე, აგებული კლდეებზე: მტკვარზე – არმაზციხე და არაგვზე – 
სევსამორა. მათ შორის მანძილი დაახლოებით 16 სტადიონი იყო (Strabo, XI, 3,5). 
ძნელია დაეჭვება იმაში, რომ ანტიკური წყაროების სევსამორა იგივე ქართული 
წყაროების ზადენციხე უნდა იყოს. სახელი სევსამორა შემოინახა დღევ. სოფ. 
წიწამურის სახელში. ამის მახლობლად მიკვლეულია თლილი ქვისაგან ნაგები 
წრიული ნაგებობის ნაშთი. საერთოდ, ძველ სევსამორას, ჩანს, დიდი ტერიტორია 
ეკავა დღევ. წიწამურიდან არაგვის დინებისაკენ ბებრისციხის მიმართულებით. 
                                                 
583 ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 94 შმდ.  
584 Описание рукописей «Общества распространения грамотности среди грузинского населения» т. II, вып. 
4, გვ. 709.  
585 ქც., Ι, 208; შდრ. იქვე, გვ. 112.  
586 ვახუშტი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა (საქართველოს გეოგრაფია), თბ., 1941, გვ. 93-94.  



თავდაცვით ნაგებობათა და დასახელებათა ნაშთები აქ ფარნაჯომის მეფობაზე (ძვ. წ. 
II ს. პირველი ნახევარი) ბევრად ადრე ჩანს587. ა. აფაქიძის აზრით, ექსპედიციის მიერ 
გათხრილი ნაგებობა, შეიძლება, სწორედ ის საკულტო ნაგებობაა (ზადენ ღვთაების 
კერპის ადგილსამყოფელი – ტაძარი), რომლის აგების შესახებაც ფარნაჯომის მიერ 
“ქართლის ცხოვრება” მოგვითხრობს588. მაგრამ, ზადენის კერპი, ისევე როგორც 
არმაზისა, უნდა ვიფიქროთ, უშუალოდ ამ ღვთაების სახელწოდების მქონე ციხეებში 
კი არ იდგა, არამედ მწვერვალზე, რომელიც ზემოდან დაჰყურებდა ციხეს. ამიტომაც, 
ზადენის კერპი მართლაც ზედაზნის მთაზე შეიძლება მდგარიყო, იქ, სადაც დღეს 
ზედაზნის მონასტერია. ეს ადგილი ზემოდან დაჰყურებს მიგნებული სევსამორას 
(ზადენციხის) ნაგებობებს (ქვემო ზადენს) და სავსებით ამართლებს “ზედა ზადენის” 
(ზედაზნის) სახელწოდებას. 

“წიწამური” (სევსამორა) ალბათ იმ ადგილის ძველი სახელი იყო, სადაც 
ფარნაჯომის დროს აშენდა ზადენციხე. არქეოლოგიური მასალების მიხედვით იგი 
დასახელებული ჩანს ძვ. წ. I ათასწლეულის შუა ხანებიდან (იხ. კამარახევის 
სამაროვნის მასალა; თვით ზადენციხის გათხრილი ნაგებობებიც ამჟღავნებს არქაული 
არქიტექტურის ნიშნებს), რომელთა შემოსევის დროს, რომელსაც განეკუთვნება 
სტრაბონის ცნობები არმაზციხესა და სევსამორაზე, ეტყობა, ჯერ კიდევ უფრო 
გავრცელებული იყო ზადენციხის ძველი სახელი – სევსამორა (წიწამური) და, 
ამიტომაც, რომაელთათვის იგი ამ სახელით გახდა ცნობილი. 

მცხეთის გადედაქალაქებას გარკვეულად შეუწყო ხელი ალბათ მისმა 
ხელსაყრელმა გეოგრაფიულმა მდებარეობამაც. მცხეთა მდებარეობდა მრავალი 
სხვადასხვა მხრიდან მომავალი გზების გადაკვეთის პუნქტში და ამასთანავე, 
ხელსაყრელ სტრატეგიულ პოზიციას ფლობდა ერთმანეთთან დაკავშირებული ციხე-
სიმაგრეების მთელი სისტემის შესაქმნელად. როგორც ვხედავთ, პირველ 
ფარნავაზიან მეფეთა დროს მართლაც გაჩაღდა ინტენსიური სამშენებლო საქმიანობა 
“დიდი მცხეთის” ამ თავდაცვითი სისტემის შესაქმნელად და აიგო კიდეც ორი დიდი 
ციხე-ქალაქი: არმაზციხე და ზადენციხე. ამათგან პირველი იცავდა სომხეთიდან, 
ალბანეთიდან და კოლხეთიდან მომავალ გზათა თავშეყრის ადგილს და კონტროლს 
ახორციელებდა ამ გზებზე, მეორე კი (ზადენციხე – სევსამორა) იცავდა 
ჩრდილოეთიდან, “ჩრდილოეთის მომთაბარეთა ქვეყნიდან” დარიალის ხეობით და 
არაგვის დინების გამოყოლებით მომდინარე გზას. მცხეთა ყველა ამ ოთხი გზის 
შესაყარზე მდებარეობდა. ძველი ბერძენი გეოგრაფოსი სტრაბონი, იბერიასა და 
იბერთა აღწერისას, სხვათა შორის, ამბობს: “(იბერიაში) არის ოთხი შესასვლელი: 
ერთი არის კოლხურ ციხე-სიმაგრე შორაპანზე და მასთან არსებულ ვიწროებზე, 
რომლებზედაც ფაზისი მიმდინარეობს, სწრაფი და ხმაურა მიემართება კოლხიდაში 
(რომელზედაც (ე. ი. ფაზისზე) 120 ხიდით გადაისვლება მისი მიხვეულ- 
მოხვეულობის გამო). წყალდიდობის დროს ეს ადგილები სულ დახრულია მრავალი 
ნაკადულებით. წარმოიქმნება (ფაზისი) ზემოთ მდებარე მთებში მრავალი წყაროსგან, 
ხოლო დაბლობში ღებულობს სხვა მდინარეებს, რომელთა შორის არის გლავკოსი და 
ჰიპოსი: გავსილი და სანაოსნოდ გამოსადეგი ჩადის პონტოში, (ფაზისზე) არის 
ქალაქი მსგავსი სახელისა და მახლობლად – ტბა. ასეთია კოლხეთიდან იბერიაში 
შესავალი, დახშული კლდეებით, სიმაგრეებითა და ხეობებიანი მდინარეებით. 

                                                 
587 ა. აფაქიძე, ანტიკური წყაროების Σευσαμορα-წიწამური, ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. ΙV, 
ნაკვ. Ι, 1958.  
588 იხ. იქვე, გვ. 138.  



ჩრდილოეთით მცხოვრები მომთაბარეებიდან დაახლოებით სამი დღის ძნელი 
ამოსასვლელია, ხოლო ამის შემდეგ არის საცალფეხო გზა მდინარე არაგოსის ვიწრო 
ხეობაში, დაახლოებით ოთხი დღის (სავალი), ხოლო გზის ბოლო ძნელად ასაღები 
კედლით არის გამაგრებული. ალბანიიდან შემოსასვლელი ჯერ კლდეებში არის 
გამოჭრილი, ხოლო შემდეგ გადის ის ჭაობზე, რომელსაც ჰქმნის მდინარე 
ალაზონიოსი, გამომდინარე კავკასიონის (ქედიდან). ხოლო არმენიიდან 
(შემოსასვლელი) არის მტკვრის ვიწროებზე და არაგოსისაზე. ვიდრე ერთმანეთს 
შეერთვის (ეს მდინარეები), იმ ადგილას მდებარეობს გამაგრებული ქალაქები 
კლდეებზე, რომლებიც დაცილებული არიან ერთმანეთს დაახლოებით 16 
სტადიონით; მტკვარზე მდებარეობს ჰარმოზიკე, ხოლო მეორეზე – სევსამორა”589. 

სტრაბონის მიერ აღწერილი გზები დღესაც უმთავრესი არტერიებია, 
რომლითაც ქართლი უკავშირდება დასავლეთ საქართველოს, ჩრდილოეთ კავკასიას, 
აზერბაიჯანსა და სომხეთს. ეს გზები თავს იყრიან სწორედ მცხეთა-თბილისის 
რაიონში.  

მცხეთაზე ამავე სტრაბონის მონაცემებით, გადიოდა აგრეთვე დიდი 
საერთაშორისო მნიშვნელობის სავაჭრო გზა, რომელიც ინდოეთიდან შავიზღვისპირა 
ქალაქებისაკენ, კერძოდ, ფაზისისაკენ მიემართებოდა. შუა აზიის გამოვლით ინდური 
საქონელი ჩამოჰქონდათ კასპიის ზღვაში, აქედან ალბანეთზე გაატარებდნენ და 
მტკვრის ხეობით გადაიტანდნენ დას. საქართველოში (XI, 7, 3; შდრ. II, 1, 15)590. 
სტრაბონის ისევე როგორც ზოგიერთი სხვა მოგვიანო მწერლის ცნობა ამ სავაჭრო 
გზის შესახებ უფრო ძველი წყაროებიდან მომდინარეობს. ამათ შორის ყველაზე 
ადრეულია პატროკლეს ჩანაწერები, რომელიც ძვ. წ. IV-III საუკუნეთა მიჯნაზე, 
სელევკისა და ანტიოქოს I-ის დროს განაგებდა სამხრეთ კასპიისპირა რაიონებს და 
კასპიის ზღვის გარშემო იმოგზაურა. მის ცნობებს იმეორებენ არისტობულე, 
ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობათა მონაწილე, და ერატოსთენე (ძვ. წ. 275-194). 
შემდეგში ამ გზის შესახებ ლაპარაკია მარკუს ტერენციუს ვარონთან (116-27), 
რომელიც მონაწილეობდა პომპეუსის ლაშქრობაში ამიერკავკასიის ქვეყნების 
წინააღმდეგ (მისი ცნობები შემოინახა პლინიუსთან: VI, 38; 52) და სხვ. ზოგ 
მკვლევარს ეჭვი შეაქვს ამ გზის რეალურ არსებობაში591. ემყარებიან ისინი, სხვათა 
შორის, პომპეუსისავე ლაშქრობის მეორე მონაწილის თეოფანე მიტილენელის ცნობას, 
რომ ალბანელებს ზღვა არ აინტერესებდათ და მდ. მტკვრის შესართავის 
დანაგვიანების წინააღმდეგ არავითარ ზომებს არ იღებდნენ. მაგრამ აქ შეიძლება 
ეპიზოდურ ვითარებას ეხებოდეს საქმე. გარდა ამისა იმასაც აღნიშნავენ, რომ მდ. 
ოქსი (ე. ი. თანამ. ამუდარია), რომლითაც თითქოს ინდური საქონელი კასპიის 
ზღვაში შემოჰქონდათ იმ დროს, როგორც დღეს, ალბათ არა კასპიის, არამედ არალის 
ზღვას ერთვოდა. მაგრამ, ცნობილია, რომ ამუდარიამ არაერთხელ იცვალა კალაპოტი, 
                                                 
589 თ. ყაუხჩიშვილი, სტრაბონის გეოგრაფია, თბ., 1957, გვ. 128-129. ქვემოთაც სტრაბონის ტექსტი 
ყველგან ამ გამოცემის მიხედვით მოგვყავს.  
590 უკანასკნელ დროს ამ გზის საკითხს რამდენიმე სპეციალური ნაშრომი მიეძღვნა იხ. К. Г. 
Гозалишвили, О древнем торговом пути в Закавказье, ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, II, 1956, გვ. 
153-160; З.И. Ямпольский, К изучению древнего пути из Касийского моря по реке Куре через Грузию к 
Черному морю, იქვე, II, 1956, გვ. 161-180; ო. ლორთქიფანიძე, ანტიკურ ხანაში ინდოეთიდან შავი 
ზღვისაკენ მიმავალი სატრანზიტო-სავაჭრო გზის შესახებ, „საქართველოს მეცნ. აკადემიის მოამბე“, 
XIX, 1957, №3, გვ. 377-384.  
591 იხ. მაგალითად: В.В. Бартольд, Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира, Баку, 
1925, გვ.11-12; Я.А. Манандян, О торговле в городах Армении, Ер., 1930, გვ. 45; Дж. О. Томпсон, История 
древней географии, М., 1953, გვ. 248; W. Tarn, The Greeks in Bactria and India, 1938, გვ. 112 შმდ.  



ამიტომაც კატეგორიული უარყოფა იმისა, რომ გარკვეულ ეპოქაში იგი კასპიის ზღვას 
ერთვოდა, არ შეიძლება. ამ გზის რეალურობაზე უნდა მეტყველებდეს აგრეთვე ამავე 
გზის სავარაუდო ტრასაზე, საქართველოსა და აზერბაიჯანის მიწა-წყალზე ანტიკური 
ხანის ბაქტრიული და სხვ. მონეტების აღმოჩენა592. მაინც არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ, 
რომ ამ გზის შესახებ ანტიკურ მწერლობაში ძალზე მწირი ცნობებია დაცული. 
დამახასიათებელია, რომ თვით სტრაბონი მასზე საუბრისას სამი საუკუნის წინანდელ 
წყაროზე (პატროკლე) მიუთითებს. თუ მართლა არსებობდა ასეთი საერთაშორისო 
სავაჭრო გზა, ჩანს, იგი სუსტად გამოიყენებოდა, ყოველ შემთხვევავში, 
გვიანელინისტურ ხანაში მაინც. რომაულ ხანაში მისდამი ინტერესის გაცხოველება 
უნდა უკავშირდებოდეს რომაელთა გეგმებს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის 
დამაკავშირებელი, პართიასა და სომხეთზე გამავალი საერთაშორისო სავაჭრო გზის 
ნაცვლად, რომელსაც პართიასთან ურთიერთობის გართულების გამო მწყობრიდან 
გამოსვლა ელოდა, გამოენახათ სხვა სავაჭრო გზა. 

ასეა თუ ისე, ძველი იბერია ამ გზის გარეშეც, უეჭველია, დასერილი იყო 
სავაჭრო გზების ქსელით. ზემოაღნიშნული ოთხი დიდი საგზაო მაგისტრალი, 
რომლის შესახებაც ლაპარაკობს სტრაბონი, სხვათა შორის, აგრეთვე სავაჭრო 
მაგისტრალებს წარმოადგენდნენ, რომლითაც ხორციელდებოდა სააღებმიცემო 
ურთიერთობა სომხეთთან, ალბანეთთან, კოლხეთთან და ჩრდ. კავკასიის 
მომთაბარეებთან. ამ საგზაო მაგისტრალზე, კერძოდ, მტკვრის ხეობაში, 
არსებობდნენ, მცხეთის გარდა, ქართლის სხვა დიდი საქალაქო ცენტრები – 
უფლისციხე, წუნდა, ოძრ(ა)ხე და სხვ. სტრაბონის თქმით, სწორედ ელინისტური 
ხანის იბერიას რომ განეკუთვნება. “იბერია კარგადაა დასახელებული მეტწილად 
როგორც ქალაქებად, ისე დაბებად; ისე რომ, აქ გვხვდება კრამიტის სახურავები და 
ხუროთმოძღვრების წესით აგებული სახლები, ბაზრები და სხვა საზოგადოებრივი 
შენობები” (Strabo, XI 3, 1). ელინისტური აღმოსავლეთის ქალაქების მსგავსად, 
იბერიის ქალაქების ეთნიკური შემადგენლობაც საკმაოდ ჭრელი იყო. აქ იყო, კერძოდ, 
ებრაელთა სავაჭრო-სახელოსნო უბნები. საკუთრივ მცხეთაში ებრაული კოლონიის 
გაჩენას ქართული საისტორიო ტრადიცია სწორედ ელინისტურ ხანას აკუთვნებს593. 
“მოქცევაჲ ქართლისაჲში” ვასპურაკანის მთავარი, მიმართავს რა მცხეთელ ებრაელ 
აბიათარს, ეუბნება, რომ ფგ (ე. ი. 503) წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც თქვენი მამები (ე. 
ი. წინაპრები) მოვიდნენო აქ (ე. ი. მცხეთაში, ქართლში). ამავე საუბარში აბიათარი, 
სხვათა შორის, ამბობს, რომ 334 წელია, რაც ღმერთი აღარ მფარველობს ისრაელს. 
უეჭველია, იგულისხმება ქრისტეს მოწამებრივი სიკვდილი, რომელშიც ებრაელობას 
ადანაშაულებდნენ. თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ “მოქცევაჲ ქართლისაჲში” 
ქრისტეს დაბადებიდან თარიღები მოტანილია როგორც თარიღები ქრისტეს 
სიკვდილიდან, შეიძლება გამოვიანგარიშოთ მცხეთის ებრაული კოლონიის 
დაარსების თარიღიც: ახ. წ. 334 წ. – 503 წ. = ძვ. წ. 169 წ.  

ელინისტური ხანის მრავალრიცხოვანი მონეტების აღმოჩენა ისტორიული 
ქართლის სამეფოს (იბერიის) ტერიტორიაზე მოწმობს ქართლის ინტენსიურ 
სავაჭრო-ეკონომიურ ურთიერთობას გარე სამყაროსთან. მართალია, ამ დროს 
ქართლში არ იჭრებოდა საკუთარი ორიგინალური ტიპის მონეტა, მაგრამ აქ ჭრიდნენ 
ალექსანდრე მაკედონელის ოქროს მონეტების მინაბაძებს, რაც მსოფლიო ბაზარზე 

                                                 
592 ო. ლორთქიფანიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 380.  
593 ჩვენ აქ მხედველობაში არ ვიღებთ “ქართლის ცხოვრების” ლეგენდარულ ცნობას მცხეთაში 
ებრაელთა მოსვლის შესახებ ნაბუქოდონოსორის დროს (ძვ. წ. VI ს.). 



იბერიის აქტიური მონაწილეობის მოთხოვნილებით უნდა ყოფილიყო 
შეპირობებული. საინტერესოა, რომ ალექსანდრიული მონეტების აღნიშნული 
იბერიული მინაბაძები ნაპოვნია ჩრდ. კავკასიაშიც594. ყურადღებას იქცევს აგრეთვე 
ალექსანდრე მაკედონელის სტატერების მინაბაძები, რომლებიც უმეტესად დას. 
საქართველოშია ნაპოვნი, უმთავრესად მის აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელიც იმ 
დროს ძველი იბერიის შემადგენლობაში შედიოდა (იხ. ქვემოთ). ბოლო დროს ხშირი 
გახდა მათი აღმოჩენა საკუთრივ ქართლის ტერიტორიაზეც. ამიტომ ფიქრობენ, რომ 
ეს მომენტები იბერიული წარმოშობისა უნდა იყოს და მათ “იბერიული სტატერები” 
უნდა ეწოდოს595. იბერიაში (მცხეთაში) აღმოჩენილია ალექსანდრე მაკედონელის 
ორიგინალური ოქროს სტატერიც596, რომელსაც მსოფლიო ბაზარზე საერთაშორისო 
ეტალონის მნიშვნელობა ჰქონდა. ჩანს, მინაბაძების მოჭრა იბერიაში მას შემდეგ 
დაიწყო, რაც ორიგინალური სტატერების შემოსვლა შემცირდა. აღნიშნულ 
მონეტასთან ერთად (ალექსანდრე მაკედონელის ოქროს სტატერი), ძველი იბერიის 
მიწა-წყალზე აღმოჩენილია ელინისტური ხანის ბევრი სხვა მონეტა: ალექსანდრე 
მაკედონელის დრაქმა (კაჭრეთის რაიონი სოფ. მახარაძე), ელინისტური ეგვიპტის 
მმართველის პტოლემაიოს ფილომეტორის (181/180–145) სპილენძის მონეტა, 
სელევკიდების სირიის მეფეების დემეტრე პირველ სოტერისა (დიღომი) და 
ანტიოქოზ ევერგეტის (ცხინვალი) სპილენძის მონეტები, მითრიდატე VI ევპატორის 
ამასტრიაში მოჭრილი (თბილისი) და სინოპეს საქალაქო მონეტები (მცხეთა), 
ბაქტრიული მონეტა (თბილისი) და სოგდის მმართველის ევტიდემის ტეტრადრაქმის 
მინაბაძი (ფასანაური), აგრეთვე გვიანელინისტური ხანის პართიის მონეტები597. 

ელინისტურ სამყაროსთან მჭიდრო პოლიტიკური, კულტურული და 
ეკონომიური კავშირების შედეგად ძველი იბერიის ამ დროის კულტურაში გზას 
იკვლევს ელინისტური კულტურის არაერთი ელემენტი598. იგრძნობა ეს 
არქიტექტურაში და, საერთოდ, სამშენებლო საქმეში (იონიური კაპიტელი 
სარკინეში599, უფლისციხის მაგისტრალური და ცენტრალური ქუჩები და მათთან 
დაკავშირებული კომპლექსები600; არმაზციხის ზოგიერთი არქიტექტურული 
დეტალი601; ანტიკურ სამყაროსთან ურთიერთობის გზით ვრცელდება ქართლში 
კრამიტი602. იბერიული მინის მრავალწახნაგა საბეჭდავები ჩამოსხმული ჩანს ქვის 
მცირეაზიული საბეჭდავებიდან603 და სხვ.). 

                                                 
594 Д.Г. Капанадзе, О древнейших золотых монетах Грузии, ВДИ, 1949, №3, გვ. 167.  
595 დ. კაპანაძე, წარსულის მაცნეები, თბ., 1965, გვ. 35-36. 
596 Д.Г. Капанадзе, Грузинская нумизматика, გვ. 148, შენ. 43.  
597 გ. დუნდუას ინფორმაცია მოტანილი გვაქვს ო. ლორთქიფანიძის სადოქტორო ნაშრომის – 
“ანტიკური სამყარო და ძველი საქართველო” (თბ., 1966) – მიხედვით (გვ. 313).  
598 ო. ლორთქიფანიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 318 შმდ.  
599 ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, თბ., 1963, გვ. 213-214. 
600 დ. ხახუტაიშვილი, უფლისციხე, I, გვ. 67.  
601 ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 27. 
602 ო. ლორთქიფანიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 320 შმდ.  
603 М.И. Максимова, Стеклянные многогранные печати, найденные на территории Грузии, ენიმკის მოამბე, 
X, 1941.  



§2. ძვ. წ. III ს. – ქართლის სამეფოს ძლიერების ხანა. 
 
ძველი ქართული საისტორიო ტრადიცია ქართლის სამეფოს უკვე მისი 

წარმოქმნის ჟამს, ფარნავაზის დროს (ძვ. წ. III ს. პირველი ნახევარი ?) სახავს ვრცელ 
სახელმწიფოდ. “ქართლის ცხოვრების” მიხედვით ფარნავაზმა ქვეყანა დაჰყო 
საერისთავოებად. სულ 7 ასეთი საერისთავო იყო: არგვეთი, აღმ. საქართველოს 
მოსაზღვრე ოლქი დას. საქართველოში, ლიხის მთის რაიონში; კახეთი და კუხეთი; 
გარდაბანი (მდ. ბერდუჯიდან (დებედა) თბილისსა და გაჩიანამდე. ერისთავის 
რეზიდენცია ხუნანში); ტაშირი და აბოცი (ცენტრი – სამშვილდე); ჯავახეთი, კოლა და 
არტანი (ცენტრი – წუნდა); სამცხე და აჭარა (ცენტრი – ოძრხე); კლარჯეთი. მერვე 
ოლქს – შიდა ქართლს “თბილისსა და არაგვიდან ტაშისკარამდე და ფარავნის 
ტბამდე” სათავეში ედგა სპასპეტი. ფარნავაზს ექვემდებარებოდა აგრეთვე ეგრისის 
მმართველი ქუჯი (ქც., I, 24). ამრიგად, ფარნავაზს თითქოს ემორჩილებოდა მთელი 
აღმოსავლეთი (შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, კახეთი), დასავლეთი (არგვეთი, 
ეგრისი, აჭარა) და სამხრეთი (სამცხე, ჯავახეთი, კოლა, არტანი, კლარჯეთი) 
საქართველო. ქართლის სამეფოს ტერიტორიის სამხრეთ–დასავლეთით განვრცობას 
ეთანხმება წყაროს ცნობა ფარნავაზის მიერ მცირეაზიული ოლქების ანძიაძორისა და 
ეკელეცის (ანტიკ. წყაროების აკილისენა, სოფენას ჩრდილოეთით ევფრატზე მდებარე 
ოლქი) დალაშქვრაზე (ქც., I, 23) მეორე მხრივ, ჩრდილოეთით ფარნავაზისეული 
ქართლის ვრცელ ტერიტორიაზე განვრცობის შესახებ მეტყველებს მჭიდრო 
ურთიერთობა ჩრდ. კავკასიის მოსახლეობასთან (“ოვსნი” და “ლეკნი” ფარნავაზის 
მოკავშირეები არიან – ქც., I, 23; ფარნავაზი ცოლად ირთავს კავკასიონის მთიანეთის 
ერთ-ერთი ტომის, დურძუკების ტომის ქალს).  

ძნელია თქმა, რა რეალური საფუძველი უდევს წყაროს ამ ჩვენებებს. ქართლის 
სამეფოს საერისთავოებად დაყოფის ცნობა უნდა ასახავდეს საერთოდ ქართლის 
სამეფოს ადმინისტრაციულ ოლქებად ტრადიციულ დაყოფას ანტიკურ ხანაში 
(ხევებად და საერისთავოებად). დამახასიათებელია, რომ ფარნავაზისეული ქართლის 
დაყოფა გვხვდება იმავე “ქართლის ცხოვრებაში” ძირითადად ასეთივე სახით ახ. წ. V 
ს., ვახტანგ გორგასლის დროს. ამასთანავე, ეს უკანასკნელი უფრო რეალური ჩანს, 
ვინაიდან მასში ნიშანდობლივ ყველა ამ საერისთავოს მმართველთა სახელებია 
ჩამოთვლილი1. 

ამიტომაც, სჭირდება “ქართლის ცხოვრების” ცნობას – ფარნავაზის დროის 
ქართლის სამეფოს განვრცობის შესახებ – სხვა წყაროებით შემოწმება. ერთ-ერთ ასეთ 
მაკონტროლებელ წყაროს წარმოადგენს სტრაბონის “გეოგრაფია”, სადაც, სხვათა 
შორის, ვკითხულობთ: “მოგვითხრობენ არმენიაზე რომ პირველად ის პატარა 
ყოფილა, გაზრდილა არტაქსიასა და ზარიადრის მეშვეობით, რომლებიც პირველად 
ანტიოქ დიდის სარდლები იყვნენ, ხოლო მერე, მისი დამარცხების შემდეგ, 
გამეფდნენ, ერთი სოფენეს, აკისენეს, ოდომანტისსა და ზოგ სხვა (მხარეში), ხოლო 
მეორე – არტაქსატის მიდამოებში. ამათ გაზარდეს (ქვეყანა იმის ხარჯზე), რომ 
მეზობელ ხალხებს ჩამოაჭრეს ნაწილები; მიდიელთაგან – კასპიანე, ფავნიტი და 
ბასოროპედა იბერებს – პარიადრეს კალთები, ხორზენე და გოგარენე, რომელიც 

                                                 
1 ჯუანშერი – შიდა ქართლის მმართველი; დემეტრე – კახეთის და კუხეთის ერისთავი; გრიგოლი – 
ჰერეთის ერისთავი; ნერსარანი – ხუნანის ერისთავი; ადარნასე – სამშვილდის ერისთავი; სამნაღირი – 
შიდა ეგრისის და სვანეთის ერისთავი; ბაკური - მარგვის (არგვეთი) და თაკვერის ერისთავი; არტავაზი 
– კლარჯეთის ერისთავი; ნასარი – წუნდის ერისთავი; ბივრიტიანი – ოძრხეს ერისთავი (ქც., I, 185).  



მტკვრის გადაღმა არის. ხალიბებისა და მოსინიკებისაგან (წაიღეს) კარენიტი და 
ქსერქსენე, რომლებიც მცირე არმენიის მეზობლად არიან, თუ მისი ნაწილები არიან; 
კატაონთანგან – აკილისენე და ანტიტავროსთან მდებარე ადგილები, სირიელთაგან – 
ტარონიტი...” (Strabo, XI, თ. 14, 5). 

ამ ცნობაში იხსენიება სომხური სამეფოების შექმნა არტაქსიასა და ზარიადრეს 
მიერ, რაც ძვ. წ. 190 წ. მოხდა. ამის შემდეგ ჩამოურთმევიათ სომხურ სამეფოებს 
მეზობლებისათვის მიწა-წყალი, მათ შორის იბერებისათვის პარიადრის მთის 
კალთები, ხორძენა და გოგარენა. მაშასადამე, უფრო ადრე, ძვ. წ. III საუკუნეში ეს 
ადგილები ჩვენ იბერიის შემადგენლობაში უნდა ვიგულისხმოთ. გოგარენაში 
(სომხური წყაროების “გუგარქი”) ისტორიული ქვემო ქართლი იგულისხმება; 
ხორძენა მის დასავლეთით მდებარეობდა და მოიცავდა ისტორიული ზემო ქართლის 
(მესხეთის) მნიშვნელოვან ნაწილს2, რაც შეეხება პარიადრის მთიანეთს, თითქმის 
ყველა მკვლევარი მას მოგვიანო პარხალს უკავშირებს – სატალასა და ბაიბურთის 
ჩრდილოეთით გადაჭიმულ მთის ქედს, რომელიც ზღვის სანაპიროს პარალელურად 
მიიმართება შებინ-ყარაჰისარიდან მდ. ჭოროხის შესართავისაკენ. პარიადრის 
მთიანეთი, პროფ. ნ. ადონცის მიხედვით, მოიცავს ტაოსა და სპერის (დღევ. ქ. 
ისპირის რაიონი) ოლქებს3. კიდევ უფრო სამხრეთით მდებარე მხარეს უკავშირდება 
ხორძენასა და პარიადრის მთიანეთს აკად. ს. ჯანაშია4. ამრიგად, ძვ. წ. III ს. იბერიის 
მიწა-წყალი შორს, სამხრეთ-დასავლეთით გადაჭიმული ჩანს. სამხრეთით ერთ დროს 
იბერიის მიწა-წყლის შორმანძილზე განვრცობის თვალსაზრისს მხარს უჭერს 
აგრეთვე სტრაბონთან დაცული ძვ. წ. II ს. ავტორ აპოლოდორის ცნობა, რომლის 
მიხედვით იბერებსა და არმენებს ერთმანეთისაგან მდ. არაქსი ჰყოფს (Strabo, I, 3, 21)5. 

აპოლოდორისა და სტრაბონის ცნობებში, იბერთა გავრცელების შესახებ 
სამხრეთით, სრული უფლება გვაქვს ვიგულისხმოთ სწორედ იბერიის (ქართლის) 
სამეფოს ტერიტორიის განვრცობა, რადგანაც ტერმინი “იბერია” ანტიკური ხანის 
მწერლობაში, როგორც ჩანს, თავიდანვე იკვლევს გზას გარკვეული პოლიტიკური 
ერთეულის სახელწოდების სახით. ეს, პირველყოვლისა, შეეხება ტერმინ “იბერიას” 
ხმარებას საკუთრივ სტრაბონთან; იგი მას აშკარად გარკვეული პოლიტიკური 
ერთეულის მნიშვნელობით ხმარობს და არა კულტურულ–ეთნიკური ერთობის 
აღსანიშნავად. ეს კარგად ჩანს მისივე ცნობიდან იბერიის ორგვარი მოსახლეობის 
შესახებ, სადაც იბერებს სწორედ კულტურულ-ეთნიკური ნიშნით ორ განსხვავებულ 
ჯგუფად ყოფს – ბარისა და მთიელ იბერებად: “დაბლობზე, – ამბობს იგი, – 
ცხოვრობენ იბერთაგან უფრო მეტად მიწათმოქმედნი, ესენი მშვიდობიანად არიან 
განწყობილი, არმენიელთა და მიდიელთა მსგავსად ეწყობიან. უფრო დიდ ნაწილს, 
რომელიც მებრძოლი ბუნების არის, უჭირავს მთიანი მხარე და ცხოვრობს 
სკვითებისა და სარმატების ყაიდაზე, რომელთა მეზობლებიცა და ნათესავებიც არიან: 
თუმცა ეწევიან მიწათმოქმედებასაც, და როდესაც ჩამოვარდება შფოთი თავისი და 
მათი სახსრებით გამოჰყავთ მრავალი ათასი (მებრძოლი)” (Strabo, XI, 3,3).  

                                                 
2 იხ. ს. კაკაბაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 18 შმდ.  
3 Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, СПб, 1908, გვ. 62, 395.  
4 ხორძენაში იგი, მაგალითად, გულისხმობდა თანამ. გიუმუშხანესა და ბაიბერდის რაიონებს – იხ. ს. 
ჯანაშია, შრომები, II, გვ. 98 და სხვ.  
5 აქ, შესაძლებელია, იგულისხმება არა მაინცდამაინც არაქსის შუა, არამედ ზემო დინება, სადაც 
იბერიის ძლიერების პერიოდებში მართლაც სავარაუდებელია ქართლისა და სომხეთის 
სახელმწიფოთა საზღვრების შეხება. 



ძველი ქართული საისტორიო წყაროების ცნობათა დადასტურება იბერიის 
(ქართლის) სამეფოს ტერიტორიის ერთი გარკვეული მიმართულებით (სამხრეთით) 
გავრცელების შესახებ საფუძველს იძლევა მეტი ნდობით მოვეპყრათ ამავე წყაროების 
ზოგიერთ მითითებას იბერიის სამეფოს მიწა-წყლის სხვა მიმართულებებით, დიდ 
ტერიტორიაზე გავრცელების შესახებ. 

 
§ 3. ქართლის სამეფოს ურთიერთობა მეზობელ მთიელ ტომებთან და 

დასავლეთ ალბანეთის მოსახლეობასთან. 
 
მეზობელ მთიელ ტომებთან ურთიერთობა დიდ როლს ასრულებდა ქართლის 

სამეფოს ისტორიაში, კერძოდ, მის საწყის ეტაპზე. ამ მიმართულებით წარმატების 
გარეშე ქართლის სახელმწიფოს არ შეეძლო შეენარჩუნებინა თავი და მნიშვნელოვანი 
ხვედრითი წონა მოეპოვებინა. ყურადღებას იქცევს ის, რომ სწორედ ქართლის 
სამეფოს ამ საწყისი პერიოდისათვის ქართულ წყაროებში უპირველესი ადგილი 
მეზობელ მთიელებთან ქართლის მესვეურთა ურთიერთობის აღწერას უკავია.  

მეზობელი მეომარი მთიელი ტომები ქართლის სამეფოსათვის დიდ საფრთხეს 
წარმოადგენდნენ. კიდევ უფრო სერიოზული საფრთხის შექმნა მისთვის შეეძლოთ 
ჩრდილოეთ კავკასიის ველებსა და სამხრეთ რუსეთის სტეპებში მომთაბარე ტომებს, 
რომლებიც მუდამ მზად იყვნენ გამოეთარეშათ სამხრეთის მდიდარ ქვეყნებში.  

მაგრამ მთიელთა და მომთაბარეთა ეს სტიქია იბერიის მეფეებს შეეძლოთ არა 
მარტო უვნებელეყოთ, არამედ საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისათვისაც 
გამოეყენებინათ, თუ მათზე ეფექტურ კონტროლს დააწესებდნენ, მტკიცედ 
ჩაკეტავდნენ კავკასიონის გადმოსასვლელებს, დაიმორჩილებდნენ ან მოკავშირეებად 
გაიხდიდნენ მთიელებსა და მომთაბარეებს. ადრეული ხანის ქართლი, ჩანს, იმდენად 
ძლიერი სახელმწიფო იყო, რომ ამ ძნელი ამოცანის განხორციელება შეძლო. 

სტრაბონის ცნობით, იბერიამ (კერძოდ მისმა დასაყრდენმა – ბარის იბერიამ) 
მთიანეთში მოსახლე, მისგან კულტურულ-ეთნიკურად მნიშვნელოვნად 
განსხვავებული მოსახლეობა ორგანულად შეიერთა და ერთ სამეფოში გააერთიანა. 
ამიტომაც ეს მთიელებიც სტრაბონისათვის “იბერიელები”, ე. ი. იბერიის სამეფოში 
შემავალნი, იყვნენ. მთიან იბერიას, ჩანს, დიდი ხვედრითი წონა გააჩნდა სამეფოში. 
სტრაბონის ცნობით, ამ მთიელ იბერიელთ შეეძლოთ, საჭიროების შემთხვევაში, 
“მრავალი ათეული ათასი (მეომრის)” გამოყვანა როგორც თავის მხრივ, ისე მათი 
მეზობელი, კავკასიონს გადაღმა მცხოვრები სკვითურ-სარმატული ტომებისაგან. 
საკუთრივ ბარის იბერიის სამხედრო შესაძლებლობანი, ეტყობა, არც ისე დიდი იყო. 
სტრაბონი, როდესაც ლაპარაკობს იბერიის მეზობელი ალბანების შესახებ (თანამ. 
აზერბაიჯანისა და დაღესტნის ერთი ნაწილის მოსახლეობა), დასძენს: “ამათ 
გამოჰყავთ იბერიებზე მეტი ლაშქარი, რადგან ესენი აიარაღებენ 60 000 ქვეითსა და 22 
000 ცხენოსანს. (აი ასეთი ჯარით) გამოვიდნენ პომპეუსის წინააღმდეგ. ომის დროს 
ამათ შველიან მომთაბარეები გარეშეების წინააღმდეგ, ისევე როგორც იბერებს, იმავე 
მიზეზების გამო. თუმცა, ხშირად თავს ესხმიან ამ ხალხს (მომთაბარეები), ისე რომ 
უშლიან მიწათმოქმედებაში. (ალბანელები) არიან შუბოსნები და მშვილდოსნები, 
აქვთ აბჯრები და ფარები, მუზარადები ცხოველთა (ტყავისა) იბერიის მსგავსად” 
(Strabo, XI, 4,5).  



ანტიკური ხანის ავტორების ცნობებს იბერთა ურთიერთობაზე მთიელ და 
მომთაბარე ტომებთან, ეთანხმება და ავსებს ძველი ქართული საისტორიო წყაროების 
მონათხრობი ქართლის სამეფოს პირველი მეფეების საქმიანობის შესახებ.  

შუა საუკუნეებში გავრცელებული ნომენკლატურის მიხედვით, “ქართლის 
ცხოვრება” ამ უძველესი ხანების ამბების მოთხრობისას ქართველთა (უფრო ზუსტად: 
ქართების) ჩრდილოეთ მეზობლებად ასახელებს “ლეკებს”, “დურძუკებს”, 
“დიდოელებს”, ხოლო ცოტა უფრო გვიანდელ ამბებში – “დვალებს”. დურძუკები და 
დვალები ვეინახურ (ბაცბურ-ქისტურ) ენებზე მოლაპარაკე ტომები იყვნენ, 
დიდოელები და ლეკები კი დაღესტნურ ტომებს ეკუთვნოდნენ. ამ ორი ჯგუფის 
ტომებს შორის საზღვარს “ქართლის ცხოვრება” მდ. თერგზე დებს. ამის 
აღმოსავლეთით “ლეკები” ცხოვრობდნენ, დასავლეთით კი – “კავკასიანნი”, რომელთა 
შორის ყველაზე გამოჩენილთ დურძუკები წარმოადგენდნენ (ქც., 1,5-6,11). მათ 
კავკასიონის ცენტრალური ნაწილი ეკავათ. კიდევ უფრო დასავლეთით, უეჭველია, 
აფხაზურ-ადიღეური ტომები სახლობდნენ, მაგრამ დამახასიათებელია, რომ 
უძველესი ხანისათვის ქართული წყაროები მათ საერთოდ არ იხსენიებენ. ეს კიდევ 
უფრო მეტ ნდობას აღგვიძრავს ამ წყაროთა მიმართ, რადგანაც ამ პერიოდში ქართის 
ტომებს, საფიქრებელია, მართლაც არ ჰქონოდათ კონტაქტი აფხაზურ-ადიღეურ 
ტომებთან. უფრო გვიანდელ, მაგალითად ახ. წ. I საუკუნის მეორე ნახევრის ამბებში 
ეს ტომებიც იხსენიებიან (მაგალითად, ჯიქები, ქც., I, 45). 

ზოგიერთი დასახელებული ჩრდილო კავკასიელი ტომი ქართული წყაროების 
გარდა მოხსენიებულია აგრეთვე ანტიკურ (ბერძნულ-რომაულ) და ძველსომხურ 
წყაროებში. დიდოელებს იხსენიებს, მაგალითად, კლავდიუს პტოლემაიოსი 
(Δ�δουροι)– იხ. Geogr., V, 8, 17, 25), აგრეთვე პლინიუსი (NH, VI, 29). VII ს. სომხური 
გეოგრაფია სარმატიაში მოსახლე ტომთა შორის ასახელებს დვალებს, წანარებს, 
თუშებს, გუდამაყრელებს, დიდოელებს, ლეკებს და სხვ1.  

“ქართლის ცხოვრება” უძველესი დროის ამბებში იხსენიებს აგრეთვე ოსებს 
(“ოვსნი”), მაგრამ ზემოხსენებულ ადგილობრივ კავკასიელ ტომთაგან (“ქართველთა 
ძმებისგან”) განსხვავებით, მას ისინი კავკასიაში უფრო გვიან მოსულებად, “ხაზართა” 
(მათში ეს ქართული წყარო სკვითებს გულისხმობს) შთამომავლებად მიაჩნია. 
მართლაც, როგორც ცნობილია, ენით ოსები გვიან მოსულ ირანულენოვან სკვით-
სარმატ-ალანთა ჩამომავლებს წარმოადგენენ. ეგების არც ქრონოლოგიას ამახინჯებს 
მაინცდამაინც “ქართლის ცხოვრება”. შეიძლება უკვე ადრეელინისტურ ხანაში 
ჰქონდა ქართლის მოსახლეობას კონტაქტი ჩრდ. კავკასიის ირანულენოვან სარმატულ 
ტომებთან. ძვ. წ. IV ს. ეს უკანასკნელი, როგორც ცნობილია, საკმაოდ გააქტიურდნენ 
და მდ. დონის დასავლეთით მდებარე მიწებზე იწყეს შეღწევა2. უნდა 
გაძლიერებულიყო მათი მოძალება სამხრეთის მიმართულებითაც. პირველ 
ფარნავაზიანთა შორის ჩრდილოირანული ელფერის “საურმაგ”-სახელის3 მქონე 
მეფის არსებობა შეიძლება სწორედ სარმატებთან კონტაქტის შედეგია. აქვე შეიძლება 
გავიხსენოთ სტრაბონის ზემომოყვანილი ცნობა, რომელშიც იბერიის მთიანეთის 

                                                 
1 Армянская география VII в., СПб, 1877, გვ. 16, 37. 
2 L. Zgusta, Die Personennamen greichischer Städte der nördichen Schwarzmeerküste, Praha,1955, გვ. 27 შმდ.  
3 მზია ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები ირანულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობიდან, I, თბ., 1966, გვ. 
130 –131. ავტორი ჩრდილოირანულად (სკვითურ-ალანურ-ოსურად) თვლის აგრეთვე “მცხეთის 
პირველი მეფის” აზოს სახელს – იხ. იქვე. 



მცხოვრებნი სარმატების მონათესავედ არიან გამოცხადებული4. მართალია, აქ 
სახელი “სარმატი”, ჩანს, ფართო მნიშვნელობით იხმარება, როდესაც იგი მოიცავდა 
აგრეთვე საკუთრივ ჩრდ. კავკასიელ ტომებსაც და თუ სტრაბონის ეს ცნობა 
ნამდვილად რეალურ ვითარებას ასახავს, ბუნებრივია ვიფიქროთ, რომ იბერიის 
მთიანეთის მოსახლეობა სწორედ ამ უკანასკნელებს ენათესავებოდა და არა სარმატ-
ალან-ოსებს. ამას თითქოს მხარს უჭერს “ქართლის ცხოვრების” ცნობაც, რომლის 
მიხედვით აღმ. საქართველოს მთიანეთი “კავკასიანთა” ტომებით (ე. ი. ბაცბურ-
ქისტურ ენაზე მეტყველი მოსახლეობით) იყო დასახლებული. ლაპარაკია იმაზე, რომ 
ფარნავაზ მეფის მემკვიდრე ქართლის მეფე საურმაგმა, რომელიც ტახტს დურძუკთა 
მეოხებით დაეუფლა, კავკასიანთა ტომის ნახევარი გადმოიყვანა, ზოგი მათგანი 
“წარჩინებულ ყვნა”, სხვები კი დაასახლა მთიულეთს დიდოეთიდან მოყოლებული 
სვანეთამდე (ეგრისამდე, ქც., I, 27). საურმაგის მომდევნო მირიან მეფის დროს, ამავე 
წყაროს ცნობით დურძუკნი შემოიჭრნენ სამხრეთში, მათ შეუერთდნენ ჭართალეთს 
მსხდომნი “კავკასიანნი” და ააოხრეს კახეთი და ბაზალეთი (ქც., I, 27). უცხო ტომის 
ხალხით დასახლებულად წარმოგვიდგენს “ქართლის ცხოვრება” ქართლ-კახეთის 
მთიანეთს აგრეთვე ნინოს მიერ ქართლის გაქრისტიანების ამბების მოთხრობისას. 

მართლაც, სისტემატურად ჰქონდა ადგილი კავკასიონის სამხრეთით 
ჩრდილოეთიდან კავკასიელი თუ ოსური მოსახლეობის გადმოსვლას. ამიტომ უნდა 
ვიფიქროთ, რომ ძველი დროის იბერიაშიც ეს მოსახლეობა ასე გაჩნდა, ამასთანავე 
ნაწილობრივ, შეიძლება, იბერიის ცენტრალური ხელისუფლების სანქციითაც. 
“კავკასიანთა” გვერდით მთიანეთში ამ დროს, რა თქმა უნდა, იქნებოდა საკუთრივ 
ქართული მოსახლეობაც. 

ძველი ქართული წყაროები, როგორც აღვნიშნეთ, ქართლის სამეფოს უძველესი 
ისტორიის გადმოცემისას განსაკუთრებულ ადგილს უთმობს ქართლის 
ურთიერთობას მეზობელ მთიელ ტომებთან: “ქართლის ცხოვრების” მიხედვით აზოს 
განდევნაში ფარნავაზს ეხმარებოდნენ “ოვსნი და ლეკნი”; თვით ფარნავაზი ცოლად 
დურძუკ ქალს ირთავს (ქც., I, 25), ხოლო თავის დას “ოვსთა მეფეს” მიათხოვებს (ქც., 
I., 24). მისი მემკვიდრე საურმაგი დურძუკთა დახმარებით იბრუნებს ტახტს, რის 
შემდეგ მთიულეთში კავკასიანთა ტომის ხალხს ასახლებს (ქც., I, 26-27). მომდევნო 
მირიან მეფის დროს ხდება დურძუკების შემოსევა, სამაგიეროდ, მირიან მეფე 
შემოსეულებზე გამარჯვების შედეგად დალაშქრავს დურძუკეთს (ქც., I, 27-28) და ა. შ. 

ჯერ კიდევ პირველყოფილ-თემური წყობილების პირობებში მცხოვრებ 
მთიელებს ქართლის მეფეთა მიმართ ალბათ რიგი ვალდებულება ედოთ: იხდიდნენ 
ხარკს, გამოჰყავდათ ლაშქარი (შდრ. სტრაბონის ცნობა), იცავდნენ კავკასიონის 
გადმოსასვლელებს და ა.შ. უნდა ვიფიქროთ, რომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან 
პუნქტებში, მაგალითად, დარიალის ხეობაში ასევე სამეფო გარნიზონები იდგა. 
დარიალის ხეობაში სპეციალური ციხე-სიმაგრეც უნდა ყოფილიყო: როგორც 
ქართული, ისე სომხური წყაროები ახ. წ. I საუკუნის ამბების გადმოცემისას 
ლაპარაკობენ ტყვედ ჩაგდებული სომეხი უფლისწულის გამოკეტვაზე დარიალის 
ციხეში (ქც., I, 49, მოსე ხორენელი, II, 53).  

სავარაუდოა, რომ მთიელთა შინაურ საქმეებში ქართლის ცენტრალური 
ხელისუფლება ნაკლებ ერეოდა. მთიელნი, უეჭველია, ძალზე მკაცრად რეაგირებდნენ 
შინაური სოციალური თუ კულტურულ-რელიგიური ინსტიტუტების ხელყოფაზე. 

                                                 
4 სწორედ ასეა (და არა “სკვითებთან და სარმატებთან”) ნათესაობის შესახებ ცნობა გასაგები (აკად. ნ. 
ბერძენიშვილის მოსაზრება). 



ამის საუკეთესო ილუსტრაციას იძლევა უფრო გვიანდელი ამბები, როდესაც 
ქართლის სამეფო ხელისუფლება შეეცადა ძალით გაევრცელებინა ქრისტიანობა 
მთიელთა შორის. მაგრამ, უეჭველია, სხვა მხრივ შევიწროებასაც (ხარკი და სხვ.) 
მთიელები ხშირად განდგომითა და აჯანყებით უპასუხებდნენ. მირიან I-ის დროს 
“ჭართალეთში მსხდომი კავკასიანნი”, როგორც უკვე ითქვა, შემოსეულ დურძუკებს 
შეუერთდნენ და ქვეყნის აოხრება იწყეს. უნდა ვიფიქროთ, რომ ცენტრალური 
ხელისუფლება ასე განდგომილთ სასტიკად უსწორდებოდა.  

მთიელებთან თუ ჩრდილო კავკასიის მომთაბარეებთან ურთიერთობა მთავარი 
წყარო უნდა ყოფილიყო ტყვე მონების მოსაპოვებლად. მაგრამ, თუ მათთან ქართლის 
მეფეების ურთიერთობის ხასიათს გავითვალისწინებთ (ქართლის სამხედრო 
ძლიერება მნიშვნელოვანწილად სწორედ მათ მოკავშირეობას ემყარებოდა), 
საფიქრებელია, რომ ტყვე მონების ნაკადი აქედან არც თუ ისე დიდი უნდა 
ყოფილიყო. 

 
* * *  

 
აღმოსავლურ ქართულ სახელმწიფოებრიობის გარიჟრაჟზე ქართლის სამეფოს 

შემადგენლობაში უნდა მოქცეულიყო აგრეთვე ძველი ალბანეთის დასავლეთი 
ოლქები. ქართლის მმართველთა წარმატებას ამ მიმართულებით დიდად შეუწყო 
ხელი ალბათ იმ გარემოებამ, რომ ამ მხრის მოსახლეობა თავისი სოციალურ-
ეკონომიური განვითარების დონით მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა ქართლის 
სამეფოს წამყვანი რაიონების მოსახლეობას და ქართლის მთიანეთის მოსახლეობის 
მსგავსად, პირველყოფილ-თემური წყობილების პირობებში ცხოვრობდა, თუმცა ამ 
უკანასკნელის რღვევა აქ უფრო შორს უნდა ყოფილიყო წასული. ალბანური ტომების 
გაერთიანება ერთიანი ადრეკლასობრივი სახელმწიფოს ფარგლებში ბევრად უფრო 
გვიან, ძვ. წ. I საუკუნეში უნდა მომხდარიყო: სტრაბონი, რომელიც სარგებლობდა 
ამიერკავკასიის ქვეყნებში პომპეუსის ლაშქრობის (ძვ. წ. 65 წ.) მონაწილეთა 
ინფორმაციით, აღნიშნავს, რომ “ახლა” ალბანელებს ერთი მეფე ჰყავთ, ხოლო წინათ 
26 მეფე ჰყავდათო, იმდენი, რამდენი კილოკავიც არის ამ მხარის მოსახლეობაში (XI, 
4, 6). სტრაბონის აღწერილობის ბევრი დეტალი მოწმობს, რომ ალბანური ტომებით 
თვით ძვ. წ. I ს. მნიშვნელოვანწილად ისევ პირველყოფილ-თემური წყობილების 
ტრადიციებით ცხოვრობდნენ. ბერძენი ავტორი ლაპარაკობს ალბანელების 
ლტოლვაზე მწყემსურ ან მომთაბარეთა ტიპის ცხოვრებისაკენ (XI, 4, 1). მიწას ისინი 
ისევ ხის სახვნელით ამუშავებდნენ (XI, 4, 3). ესაა გულღია ხალხი, ვაჭრული ჩვევები 
უცხოა მათთვის; მონეტას უმეტესად არ ხმარობენ და ასზე ზევით თვლაც არ იციან. 
ისინი საქონლის პირდაპირ გაცვლას არჩევენ. არც ზუსტი ზომა იციან, არც სასწორი 
აქვთ, დიდ გულისყურს არ უდებენ არც ომს, არც სამოქალაქო ორგანიზაციას და არც 
მიწათმოქმედებას (XI, 4, 4). თითქოს კერძო საკუთრების არარსებობაზე უნდა 
ლაპარაკობდეს სტრაბონის ნათქვამი, რომ ალბანელები მიცვალებულებს მთელ მის 
ავლადიდებას ატანენ სამარხში და ამიტომ ღარიბულად ცხოვრობენ, მამისეული 
არაფერი გააჩნიათ (XI, 4, 8). ძვ. წ. III-I სს. ალბანური საზოგადოების შესასწავლად 
მნიშვნელოვანია ე. წ. იალოილუთეფეს კულტურის ძეგლების შესწავლა5. ამ 
კულტურის გავრცელების სფერო მოიცავდა თანამ. აზერბაიჯანის მნიშვნელოვან 
ნაწილს, აგრეთვე აზერბაიჯანის მოსაზღვრე აღმ. საქართველოს ტერიტორიას. ამ 

                                                 
5 იხ. О.Ш. Исмизаде, Ялойлутепинская культура, Б., 1956 (იქვე, - საკითხის ბიბლიოგრაფია). 



კულტურის მატარებელი ხალხი, არქეოლოგიური მონაცემებით, რღვევის პროცესში 
მყოფი პირველყოფილ-თემური წყობილების პირობებში ცხოვრობდა. აშკარად ჩანს 
ღრმა სოციალური და ქონებრივი განსხვავება6, რაც მაინცდამაინც არ უჭერს მხარს 
სტრაბონის ზემომოყვანილ ცნობას. 

სტრაბონის ცნობით, ალბანეთში იბერიის მახლობლად, იყო მთვარის 
ღვთაების დიდი ტაძარი. მეფის შემდეგ მეორე კაცი – ქურუმი განაგებდა ვრცელ და 
მჭიდროდ დასახლებულ სატაძრო მიწას (XI, 4, 7). უეჭველია, რომ აქ საქმე ეხება არა 
თემური მიწის ფონდიდან სრულიად გამოცალკევებულ სატაძრო მეურნეობას, 
არამედ თვით სათემო მეურნეობას, რომლის ორგანიზატორადაც ტაძარი გვევლინება. 

როდესაც ძვ. წ. III – II საუკუნეებში ალბანეთის მეზობლად შეიქმნა ძლიერი 
ქართული და სომხური სახელმწიფოები, ალბანეთის მოსაზღვრე რაიონები ამ 
სახელმწიფოთა შემადგენლობაში შევიდა. კერძოდ, უნდა ვიფიქროთ, რომ ჰერეთი 
(თანამ. კახეთის აღმოსავლეთი ნაწილი), ამ დროს ნაწილობრივ ჯერ კიდევ ალბანური 
ტომებით დასახლებული, შევიდა ქართლის სამეფოს შემადგენლობაში. “მოქცევაჲ 
ქართლისაჲს” ჩვენამდე მოუღწეველი ხელნაწერებიდან “ქართლის ცხოვრებაში” 
შემოინახა ცნობა იმის შესახებ, რომ მეფე ფარნაჯომმა (ძვ. წ. II ს. პირველი ნახევარი) 
დაიწყო ნეკრესის შენება კახეთის ჩრდილო – აღმოსავლეთ ნაწილში (ქც., I, 29). ამის 
გარდა, სტრაბონის ცნობა, რომ კამბისენეს ოლქში (ქართ. კამბეჩოვანი, დღევ. ქიზიყი), 
რომელიც ძვ. წ. I ს. სომხეთის შემადგენლობაში იმყოფებოდა, ერთმანეთს 
ემეზობლებიან ალბანელები, იბერები და არმენები, აგრეთვე წინამავალ ხანაში, 
არმენების მიერ ამ ოლქის დაუფლებამდე, მას იბერიის შემადგენლობაში 
გულისხმობს. უეჭველია, რომ ძვ. წ. III ს. ძლიერი ქართლი თავის საზღვრებს გარეთ 
არ დატოვებდა ნაწილობრივ ქართული მოსახლეობით დასახლებულ ამ ოლქს. 
ქართული ელემენტის გაჩენა სომხების ძლიერების ხანაში (ძვ. წ. II ს. დასაწყისიდან) 
ძნელი სავარაუდებელია. ამ დროს ქართლმა, ჩანს, დაკარგა ჰერეთის სამხრეთი 
რაიონები და ისინი სომხეთის შემადგენლობაში მოექცა, მაგრამ ამ მხარის 
ჩრდილოეთი რაიონები ამ პერიოდშიც, ეტყობა, კვლავინდებურად ისევ ქართლის 
სამეფოში შედიოდნენ. ამაზე მიუთითებს, მაგალითად, “ქართლის ცხოვრების” ცნობა, 
რომ ფარნაჯომ მეფემ დაიწყო, ხოლო ძვ. წ. I ს. მეორე ნახევარში მოღვაწე ქართლის 
მეფე არშაკმა დაასრულა ნეკრესის მშენებლობა (ქც., I, 29, 33). 

                                                 
6 О.Ш. Исмизаде, დასახ. ნაშრ., გვ. 88-89, შდრ В.И. Левитов, Азербайджан с V в. до н. э. по III в. н. э., « 
Известия АН Азерб. ССР» 1950, №1, გვ. 80 და სხვ. 



§4. ქართლი და სელევკიდების სამეფო. საგარეო-პოლიტიკური 
გარემოცვის გაუარესება ძვ. წ. II ს. დასაწყისში. 

ურთიერთობა სომხეთთან და პართიასთან ძვ. წ. II-I საუკუნეებში. 
 

“ქართლის ცხოვრება” ამტკიცებს, რომ იბერიის პირველ მეფეებს (ფარნავაზი, 
საურმაგი, მირიან I) მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდათ სელევკიდების სამეფოსთან. 
აზოსთან ბრძოლაში ფარნავაზს მხარს უჭერს “ასურასტანის მეფე ანტიოქოსი”; იგი 
უბრძანებს სომხეთის ერისთავებს დაეხმარონ ფარნავაზს. სამაგიეროდ, გამარჯვების 
შემდეგ ფარნავაზი მსახურებს მას (ქც., 1,25). “ასურასტანის მეფეებს” მსახურებენ აგრეთვე 
საურმაგი (ქც., 1,27) და მირიანი (ქც., 1, 28). სამხრეთით შორმანძილზე გავრცელებულ 
ქართლს რომ ურთიერთობა ჰქონოდა სელევკიდებთან, ეს სავსებით შესაძლებელია. ისიც 
სავარაუდებელია, რომ ესოდენ ჩრდილოეთით მყოფი მთიანი ქვეყნის დამორჩილებასა და 
უშუალოდ საკუთარი სამეფოს ფარგლებში შეყვანაზე პრეტენზია სელევკიდებს ვერ 
ექნებოდათ. ამიტომაც, მოსალოდნელია, რომ ურთიერთობა მათ შორის მართლაც 
სამოკავშირეო და მეგობრული უნდა ყოფილიყო. 

ჯერ კიდევ ძვ. წ. III ს. დაიწყო სელევკიდების დიდი სამეფოს დაშლის პროცესი. III ს. 
შუა ხანებში მას ჩამოსცილდა შუააზიური პროვინციები (ბაქტრია და სხვ.); 247 წ. 
დამოუკიდებელი გახდა პართია. აქ არშაკიდების ცნობილი დინასტია დამკვიდრდა. ეს 
სამეფო თანდათან გაძლიერდა და ძვ. წ. II ს. ბოლოს წინა აზიის უძლიერეს სახელმწიფოდ 
იქცა. მეორე მხრივ, სელევკიდებს დასავლეთიდან რომი უტევდა. მათ შორის შეტაკება 
საბერძნეთში დაიწყო, მაგრამ მალე მცირე აზიის ასპარეზზეც გავრცელდა. ძვ. წ. 190 წ. აქ, 
მაგნეზიასთან, მომხდარ ბრძოლაში რომაელებმა ანტიოქოს III-ის ლაშქარი სასტიკად 
დაამარცხეს. 188 წ. ანტიოქოსი იძულებული გახდა ზავი შეეკრა რომაელებთან, რომლის 
თანახმადაც იგი უარს ამბობდა, კერძოდ, ტავროსის ქედის ჩრდილოეთით მდებარე 
სამფლობელოებზე. ამას მოჰყვა ის, რომ სელევკიდების რიგმა სამფლობელოებმა ახლა 
დამოუკიდებლად გამოაცხადეს თავი. ასე ჩამოყალიბდა ქართლის სამეფოს მეზობლად 
ორი სომხური სახელმწიფო, რომლებმაც შემდეგში ზოგი ტერიტორია ჩამოაჭრეს 
ქართლის სამეფოს და ქართველ ტომთა სხვა გაერთიანებებს. სტრაბონი, როგორც 
აღვნიშნეთ, ამბობს, რომ სომხური სამეფოების ფუძემდებლებმა არტაქსიამ და ზარიადრემ 
მეზობლებს მიწები ჩამოაჭრეს, მათ შორის იბერებს – “პარიადრეს კალთები, ხორზენე და 
გოგარენე, რომელიც მტკვრის გადაღმა არის”. ხალიბებსა და მოსინიკებს კი – “კარენიტი 
და ქსერქსენე, რომლებიც მცირე არმენიის მეზობლად არიან, თუ მისი ნაწილები არიან” და 
ა. შ. (Strabo, XI, 14, 5). 

სომხური სახელმწიფოების საზღვრების ასე გაფართოება, უნდა ვიფიქროთ, უცბად, 
ძვ. წ. II ს. დასაწყისშივე კი არ მოხდა, არამედ თანდათანობით, II ს. და I ს. პირველი 
ნახევრის მანძილზე. სომხური სამეფოებიდან განსაკუთრებით ძლიერი იყო არტაქსის 
(არტაშეს I-ის: 189-161) მიერ დაარსებული სამეფო დედაქალაქით არტაშატით (არაქსის 
შუა დინებაზე, დღევ. ერევნის სამხრეთით).  

ქართლის სამეფოს მიერ განცდილი მარცხები კარგადაა არეკლილი “ქართლის 
ცხოვრებაში”. მირიან I-ის მეფობის დასასრულისათვის ნათქვამია, რომ ამ დროს 
დასრულდაო ანტიოქოსის მეფობა ბაბილონში და სომხეთში მეფედ გახდა არშაკ (ქც., I, 28). 
ქართული წყარო, როგორც ვხედავთ, სავსებით სამართლიანად უკავშირებს სომხეთის 
სამეფოს წარმოქმნას ანტიოქოსის მეფობის დასასრულს1. 

                                                 
1 “ანტიოქოსს” “ქართლის ცხოვრება” ხმარობს სელევკიდების სადინასტიო სახელის სახით. 



“ქართლის ცხოვრება” უშუალოდ ამის შემდეგ, მეოთხე მეფის, ფარნაჯომის დროს 
იხსენიებს სომხეთის მეფის არშაკის შემოსევას ქართლში. ფარნაჯომი მოკლეს, ხოლო 
ქართლის ტახტი სომხეთის მეფის ძემ არშაკმა დაისაკუთრა. აქედან მოყოლებული 
“ქართლის ცხოვრებაში” ხარვეზი ჩანს. არშაკის მომდევნო ქართლის მეფედ 
დასახელებულია თითქმის 100 წლის შემდეგ მოღვაწე არტაგ მეფე, რომელიც ქართლში 
რომაელთა შემოსევის ჟამს (ძვ. წ. 65 წ.) მეფობდა. ე.ი. მთელი ამ 100 წლის განმავლობაში 
ქართლში ტახტზე მჯდარა სომხეთის მეფის არშაკის (განასახიერებს, საფიქრებელია, 
არტაშეს I-ს) ძე, არშაკი. უნდა ვიფიქროთ, რომ ისევე როგორც სელევკიდების სამეფოს 
მიმართ “ანტიოქოსი”, სომხეთის მიმართ „არშაკ” “ქართლის ცხოვრებაში” სადინასტიო 
სახელის სახით იხმარება და სომხეთში ამ პერიოდში გაბატონებულ არშაკიდების 
დინასტიას განასახიერებს. თვით “ქართლის ცხოვრების” ცნობა კი არშაკის მეფობაზე 
ქართლში ისე უნდა გავიგოთ, როგორც ქართლზე სომხეთის ბატონობის ფაქტი. ანტიკური 
წყაროებიდან ცნობილია, რომ ამ პერიოდში სომხეთმა ქართლს (იბერიას) სამხრეთით 
დიდი ტერიტორია ჩამოაჭრა. შესაძლებელია აგრეთვე ისიც, რომ სომხეთის მეფეები 
თავისი ჰეგემონობის დამყარებას ქართლის დანარჩენ ნაწილზეც ცდილობდნენ და ამას 
დროდადრო აღწევდნენ კიდეც. ქართულმა საისტორიო ტრადიციამ არ შემოგვინახა ამ 
ეპოქის ქართლის მმართველთა სახელები – ხომ არა თვლიდა იგი მათ მმართველობას 
უკანონოდ? როგორც ცნობილია, მეფეთა სიებში ხარვეზები ძალიან ხშირად სწორედ ამ 
საფუძველზეა აღმოცენებული. ძველაღმოსავლურ საისტორიო ტრადიციაში ჩვენ ამის 
მრავალ მაგალითს ვხვდებით. 

სომხეთის შემოტევით ქართლმა აგრეთვე ზოგიერთი სამხრეთ-აღმოსავლეთი ოლქიც 
დაკარგა. კამბისენა (კამბეჩოვანი) სომხეთის პროვინცია გახდა. ხორძენა და კამბისენა 
სტრაბონის თხზულებაში დასახელებულია როგორც სომხეთის ყველაზე ჩრდილოეთით 
და თოვლით დაფარული ოლქები, რომლებიც ესაზღვრებიან კავკასიის მთებს, იბერიასა 
და კოლხეთს (XI, 14, 4). კამბისენაში, სტრაბონის ცნობით, ერთმანეთს ემეზობლებოდნენ 
ალბანელები, იბერები და სომხები (XI, 4, 1). ძვ. წ. III ს., ეს ოლქი იბერიის 
შემადგენლობაშია საგულვებელი. ჩანს, სომხეთმა იგი თავისი ძლიერების ხანაში შეიერთა.  

ამ პერიოდში პართიასთან ქართლის ურთიერთობაზე “ქართლის ცხოვრება” ბევრს 
არაფერს ამბობს. მაინც საინტერესოა, რომ ძვ. წ II ს. ამბებში ქართლის მმართველს იგი 
პირველ ორიენტაციას სწამებს და მას სპარსელებთან ერთად სომხეთის მეფის წინააღმდეგ 
მებრძოლად გვისახავს (ქც., I, 28 შმდ.). “ქართლის ცხოვრება”, შეიძლება, ამჯერადაც 
სწორედ გადმოსცემს ძალათა განწყობილებას: მას შემდეგ, რაც ძვ. წ. II ს. მეორე 
ნახევრიდან პართია ძლიერდება და სომხეთის დაქვემდებარებასაც ცდილობს, ამ 
უკანასკნელისაგან შევიწროებული ქართლისათვის იგი ბუნებრივ მოკავშირედ ხდებოდა.  
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§1. სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთი 
 

ძვ. წ. II ს. წარმოქმნილი სომხური სახელმწიფოებიდან უძლიერესმა 
არტაშატის სამეფომ (“დიდმა არმენიამ”) მნიშვნელოვნად შეავიწროვა ქართლის 
სამეფო. მეორემ – დასავლეთის სომხურმა სამეფომ – “მცირე არმენიამ” ასევე 
შეზღუდა დასავლეთით არსებული ზოგიერთი ქართული გაერთიანება. იგივე 
სტრაბონი, მაგალითად, მოგვითხრობს, რომ კარენიტიდა და ქსერქსენა, რომლებიც 
მცირე არმენიას საზღვრავენ და შეიძლება ითქვას, მის ნაწილებსაც კი შეადგენს, 
სომხებმა ხალიბებსა და მოსინიკებს მოსტაცეს (XI, 14,5). კარენიტი (შრდ. სომხ. 
კარინი, ქართული კარნუ-ქალაქი, თანამ. არზრუმი) მდებარეობდა ზემო ევფრატზე, 
ქსერქსენა კი (იგივე დერძენა, სომხ. დერჯან) – კარენიტიდის დასავლეთით604. თავისი 
თხზულების მეორე ადგილას სტრაბონი ლაპარაკობს მცირე არმენიის ხელისუფალთა 
ძალაუფლების განვრცობაზე ზღვის სანაპირომდე, ტრაპეზუნტ-ფარნაკიის 
მიდამოებამდე: “ფარნაკიისა და ტრაპეზუნტის მახლობლად მდებარე ადგილებს 
ზემოთ არიან ტიბარენები და ქალდები ვიდრე მცირე არმენიამდე. ეს კი საკმარისად 
მდიდარი ქვეყანაა. მას, ისევე როგორც სოფენეს, მუდამ განაგებდნენ (თავისი) 
დინასტიები; ესენი ხან ემეგობრებიან დანარჩენ არენიელებს, ხან დამოუკიდებლად 
მოქმედებენ. მათი ქვეშევრდომები იყვნენ ქალდეები და ტიბარენები, ისე რომ 
ტრაპეზუნტამდე და ფარნაკიამდე ვრცელდება მათი ხელისუფლება”(Strabo, XII, 3, 
28).  

ელინისტური ხანის „მცირე არმენია“ ქსენოფონტესდროინდელი „დასავლეთი 
არმენიის“ (აქემენიდური სპარსეთის ერთ-ერთი ოლქის) მემკვიდრე პოლიტიკური 
ერთეული იყო და მოსახლეობის მხრივ წმინდა სომხურ ქვეყანას არ წარმოადგენდა. 
მართალია, პოლიტიკური წამყვანი აქ, ჩანს, სომხური ელემენტი იყო. ამაზე 
მიგვითითებს სტრაბონის თქმა, რომ სომხური სამეფოების მიერ მეზობლებისაგან 
ჩამორთმეულ მთელ ამ ტერიტორიაზე ახლა ერთ ენაზე (ე. ი. სომხურზე) 
ლაპარაკობენ. აქ, როგორც სამართლიანად აღნიშნავენ მკვლევარნი, საუბარია 
სახელმწიფო ენაზე. სალაპარაკო ენად ამ ტერიტორიაზე ათასი წლის შემდეგაც სულ 
სხვადასხვა ენაა დამოწმებული605. „მცირე არმენიის“ მოსახლეობის მნიშვნელოვან 
ნაწილს დასავლურქართული ტომები წარმოადგენდნენ (ხალდი-ხალიბები, 
რომელნიც სომხური ტრადიციის მიხედვით, იგივე ჭანებია, მოსინიკები და სხვ.). 
ამავე თვალსაზრისით სიმპტომატურია პლინიუსის მიერ “არმენო-ხალიბების” 
მოხსენიება (NH, IV, II-12, 29), რომელთა სახით ალბათ საქმე გვაქვს უკვე ძვ. წ. II ს. 
“მცირე არმენიის” შემადგენლობაში შესულ დასავლურქართულ მოსახლეობასთან. 

მაგრამ უკვე ძვ. წ. II-I საუკუნეთა მიჯნაზე მცირე არმენიის შემადგენლობაში 
მყოფი ბევრი დასავლურქართული ოლქი, პონტოს სამეფოს შემადგენლობაში მოექცა. 
პონტოს მმართველებმა უკვე ძვ. წ. III საუკუნის პირველ ნახევარში დაიწყეს სამხრეთ-

                                                 
604 პლინიუსის მიხედვით (NH,V, 93) ევფრატი (თანამ. ყარა-სუ) გამომდინარეობს კარენიტიდან და 
მიედინება დერძენაზე – იხ. Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, 1908, გვ. 52.  
605 იხ. H. Hübschmann, Armenische Grammatik, I, გვ. 405, H. Vogt, Armenien et Caucasique du Sud 
“Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap”, IX, Oslo. 1938 გვ. 322. 



აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ზღვისპირა რაიონის დაპყრობა. ძვ. წ. III ს. შუა 
ხანებში ამისოსი პონტოს გავლენის სამეფოში იმყოფებოდა. ნუმიზმატიკური 
მასალები მოწმობენ ამისოსში ფულის მოჭრის ნაწილობრივ კონტროლს პონტოს 
მეფეთა მხრივ. ამ მხარის უმთავრეს ბერძნულ ქალაქს სინოპს პონტოს მმართველები 
პირველად ძვ. წ. 220 წ. დაესხნენ თავს ისიც უშედეგოდ. მხოლოდ ძვ. წ. 183 წ. ფარნაკ 
I-მა მოახერხა მისი დაპყრობა და თავის სამეფოს შემადგენლობაში შეყვანა606. 
შემდგომში სინოპი და ამისოსი პონტოს უმთავრეს საქალაქო ცენტრებად იქცნენ. 
მასთან ერთად, თითქმის მთელი პაფლაგონიაც პონტოს შემადგენლობაში შევიდა. 
სინოპის დაპყრობიდან არც თუ დიდი ხნის გასვლის შემდეგ, ფარნაკ I-მა ზღვის 
სანაპიროზე კოტიორასა და კერასუნტს შორის, თანამედროვე გერასუნის ადგილას 
ახალი ქალაქი ფარნაკია დააარსა. ფარნაკს უნდა დაემორჩილებინა ტრაპეზუნტიც, 
თუმცა იგი მის, თავისი მოკავშირისათვის – მცირე არმენიის მმართველ 
მითრიდატესათვის უნდა გადაეცა607. მცირე არმენიის შემადგენლობაში ეს ქალაქი 
იმყოფებოდა ვიდრე პონტოს ძლევამოსილი მეფის, მითრიდატე VI ევპატორის (111-
63) ხანამდე. “მცირე არმენია”, მკვლევართა აზრით, ფაქტიურად პონტოსადმი 
დამოკიდებულ სამეფოს წარმოადგენდა608. ეს პოლიტიკური ერთეული, 
შესაძლებელია, პირდაპირი მემკვიდრე იყო ჰეროდოტესთან ნახსენები სპარსთა 
იმპერიის “მეთვრამეტე სატრაპიის”, ქსენოფონტეს “ანაბასისის” “დასავლეთ 
არმენიისა” და, ბოლოს, ძველი ქართული საისტორიო ტრადიციის “არიან-ქართლისა” 
(იხ. ზემოთ.).  

ელინისტური სახელმწიფოების ფარგლებში ზღვისპირა ბერძნული ქალაქები 
უფრო და უფრო აქტიური როლის შესრულებას იწყებენ და მათ ირგვლივ მცხოვრებ 
ადგილობრივ მოსახლეობასაც ინტენსიურად ითრევენ საქალაქო და, საერთოდ, 
სახელმწიფოს პოლიტიკური და ეკონომიური ცხოვრების ფერხულში. ეს გარემოება 
ხელს უწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის ელინიზაციას, ადგილობრივი და 
ბერძნული ელემენტების შერწყმას. სტრაბონი აღნიშნავს, რომ ფარნაკია ხალდების 
(ხალიბების) მიწა-წყალზე დაარსდა609; იგი განსხვავებას ვერ ხედავს საკუთრივ 
ქალაქისა და მის გარშემო მცხოვრები მოსახლეობის საწარმოო საქმიანობაში და 
ორივეს ერთი მთლიანი სახით განიხილავს: “ახლანდელი ხალდები ძველად 
ხალიბებად იწოდებოდნენ, უფრო ამათ შორის მდებარეობს ფარნაკია, რომელსაც 
(ერთი მხრივ) ზღვიდან აქვს შემოსავალი – პელამიდების ჭერისაგან (რადგან 
უპირველესად ყოვლისა აქ იჭერენ ამ თევზს), ხოლო (მეორე მხრივ) ის მიწიდან 
(იღებს) ლითონებს, ახლა რკინას, ხოლო უწინ ვერცხლსაც. საერთოდ ამ ადგილებში 
სანაპირო მეტისმეტად ვიწროა, რადგან იქვე ზემოთ აღმართულია ლითონებით სავსე 
ტყიანი მთები; მუშავდება კი ცოტა (ადგილები). მომთამადნეები თავს ირჩენენ 
ლითონის (მოპოვებით), ხოლო მეზღვაურნი მებადურობით, განსაკუთრებით 
პელამიდებისა დელფინების (ჭერით). (დელფინები) მისდევენ თევზის გუნდს, 
რომელიც შედგება კორდილებისა, დედალი პელამიდებისა და თვით 
პელამიდებისაგან. (დელფინები) სუქდებიან და ადვილად დასაჭერი ხდებიან იმის 
გამო, რომ ხმელეთს ძალიან უახლოვდებიან. მხოლოდ (ფარნაკიელები) იჭერენ 

                                                 
606 М.И. Максимова, Античные города Юго-восточного Причерноморья, М.,-Л., 1956, გვ. 178-179.  
607 იქვე, გვ. 192. 
608 Всемирная История, I, М., 1955, გვ. 323. 
609 М.И. Максимова, დასახ. ნაშრ., გვ. 195.  



მისატყუებლით დელფინებს და მათ ბევრ ქონს იყენებენ ყველაფრისათვის” (Strabo, 
XII, 3, 19).  

ელინიზაციას გადაურჩა მთიანეთში მცხოვრები “სანური” (ჭანური) 
მოსახლეობა. იგი მტკიცედ ინარჩუნებდა თავის სოციალურ წყობილებას – 
გვაროვნულ წეს-წყობილებას და ამასთანავე, საკუთარ ტომობრივ თავისთავადობას. 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის მთიანეთის მოსახლეობას 
მჭერმეტყველურად აგვიწერს სტრაბონი; “ტრაპეზუნტისა და ფარნაკიის ზემოთ 
ცხოვრობენ ტიბარანები, ქალდები და სანები, რომელთაც უწინ უწოდებდნენ 
მაკრონებს, (აქავეა) მცირე არმენია, ამ ადგილების ახლოს ცხოვრობენ აპაჲტები, 
უწინდელი კერკიტები. ამ ადგილებზე გადაჭიმულია სკიდისე, კლდოვანი მთა, 
რომელიც უერთდება მოსხურ მთებს, რომელიც კოლხიდის ზემოთ მდებარეობენ. 
(სკიდისეს) მწვერვალები უჭირავთ ჰეპტაკომეტებს. პარიადრე სიდენესა და 
თემისკირასთან მდებარე ადგილებიდან მცირე არმენიამდე ვრცელდება და ჰქმნის 
პონტოს აღმოსავლეთ ნაპირს, ყველა ამ მთებში მოსახლენი სრულიად ველურები 
არიან, ხოლო აღემატებიან სხვებს ჰეპტაკომეტები. ზოგიერთები ხეებზედაც კი 
ცხოვრობენ, ან კოშკებში, ამიტომაა, რომ ძველები მათ მოსინიკებს უწოდებდნენ, 
რადგანაც კოშკებს მოსინები ჰქვიათ. იკვებებიან ნადირის ხორცით და ხილით, 
ჩამოდიან მაღლობებიდან და თავს ესხმიან მოგზაურებს. ჰეპტაკომეტებმა პომპეუსის 
სამი რაზმი ამოსწყვიტეს, რომლებიც გადიოდნენ ამ მთიანეთში. მათ გზებში 
კრატერებით დადგეს შერეული გამაცოფებელი თაფლი, რომელიც მიღებულია 
ხეების ტოტებისაგან. ასე რომ მოიქცნენ, (რომაელები) დაგიჟდნენ მაშინ, თავს 
დაესხნენ მათ და იოლად ამოსწყვიტეს ხალხი. ზოგიერთნი ამ ბარბაროსთაგან 
იწოდებოდნენ აგრეთვე ბიძერებად” (Strabo, XII, 3, 18). 

 
§2. კოლხეთის ცენტრალური რაიონები 

 
ძველი ქართული საისტორიო ტრადიციის თანახმად, დასავლეთ 

საქართველოს დიდი ნაწილი ძვ. წ. III ს. ქართლის სამეფოს შემადგენლობაში მოექცა: 
მატიანე სამცხესთან ერთად აჭარას, აგრეთვე არგვეთს, ქართლის სამეფოს 
საერისთავოებად სახავს, ხოლო ეგრისს აგრეთვე ქართლის მეფეებისადმი 
დაქვემდებარებულ პოლიტიკურ ერთეულად განიხილავს. თუ ამ ეპოქაში ქართლის 
საერთო ძლიერების ფაქტიდან გამოვალთ, დასავლეთ საქართველოზე ქართლის 
ძალაუფლების განვრცობა დამაჯერებელი ჩანს. კიდევ უფრო მეტი, შემდეგშიც, ძვ. წ. 
II საუკუნიდან, როდესაც ქართლის სამეფომ სამხრეთით ბევრი ოლქი დაკარგა, 
დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რაიონებში, როგორც ჩანს, მისი ძალაუფლება 
კვლავ ძალაშია. ამაზე უნდა მეტყველებდეს ზოგი საინტერესო ნუმიზმატიკური 
ფაქტი, რომლის შესახებაც ნაწილობრივ ზემოთ უკვე გვქონდა საუბარი. ძვ. წ. II 
საუკუნიდან დასავლეთ საქართველოში ქრება კოლხური თეთრის მიმოქცევა და მის 
ნაცვლად შემოდის ალექსანდრე მაკედონელისა და ლისიმაქეს ოქროს სტატერების 
მინაბაძები1. ამასთანავე, გამოიყოფა ორი ერთმანეთისაგან მკვეთრად გამიჯნული 
ოლქი: ალექსანდრე მაკედონელის სტატერების მინაბაძები ძირითადად 
გავრცელებულია იბერიის მეზობლად მდებარე მთიან რაიონში, ლისიმაქეს 
სტატერთა მინაბაძები კი – დას. საქართველოს ზღვისპირა ზოლში2. ალექსანდრე 
                                                 
1 Д. Г. Капанадзе, Грузинская нумизматика, М., 1955, გვ. 35 შმდ. 
2 იქვე, გვ. 35-36. 



მაკედონელის სტატერთა მინაბაძების აღმოჩენა საკუთრივ აღმოსავლეთ 
საქართველოს ტერიტორიაზეც (სოფ. ახრისი გორის მახლობლად, მცხეთა და სხვ. ) 
გახშირდა. ამიტომაც ისმის საკითხი აღნიშნული მონეტების იბერიაში მოჭრისა და 
მიმოქცევის შესახებ3. ამ ფაქტში შეიძლება დავინახოთ არაპირდაპირი მოწმობა 
აღნიშნულ ეპოქაში დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთი რაიონების ქართლის 
სამეფოს შემადგენლობაში ყოფნისა.  

ლისიმაქეს ოქროს მონეტების უძველესი მინაბაძები, რომელიც კოლხეთშია 
აღმოჩენილი, ძვ. წ. III ს. ეკუთვნის. ორ ასეთ მონეტაზე არის წარწერა: “მეფე აკესისა” 
(βασιλγως Αιου). ერთი ამ მონეტათაგანი ნაპოვნია ტრაპეზუნტის რაიონში, მეორე – 
სოფ. კინჩხაში (წულუკიძის რ-ნი). პროფ. დ. კაპანაძის აზრით, აქ იხსენიება ძვ. წ. III ს. 
კოლხეთის ერთ-ერთი მეფე4. 

ყურადღებას იქცევს აგრეთვე ვერცხლის მონეტების ერთი ჯგუფი, რომელიც 
კოლხური თეთრის ტიპთან ახლო დგას და იჭრებოდა ძვ. წ. II ს მეორე ნახევრიდან. 
სულ 6 ასეთი მონეტაა ცნობილი. ოთხ მათგანზე ერთ მხარეზე მოთავსებულია მეფის 
თავის გამოსახულება გასხივოსნებული გვირგვინით, მეორე მხარეზე – ხარის თავი. 
შემორჩენილია აგრეთვე წარწერის ნაშთები: Βασι... Σαυλ... ორ დანარჩენ 
ეგზემპლარზე კიდევ Βα... Σαυ. უკვე ა. გუტშმიდი ამ მონეტებს მიაწერდა კოლხეთის 
ლეგენდარულ მეფე სავლაკს5. პლინიუსი (NH, XXX III, 52) სავლაკს ასახელებს 
როგორც აეტის ჩამომავალს, რომელმაც უამრავი ოქრო და ვერცხლი მოიპოვა 
სვანების ქვეყანაში და საერთოდ ოქროს მადნით განთქმულ თავის სამეფოში. 
დადიოდა ხმები, რომ მისი სასახლე ოქროს სვეტებით არის შემკული. ტრადიცია 
სავლაკს შორეული წარსულის, ეგვიპტის ლეგენდარული მეფის სესოსტრისის 
თანამედროვედ სთვლიდა. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი მკვლევარი მეფის სახელის 
შემორჩენილი ნაწილის ბოლო ასოს “ლ”-ს (Λ) ნაცვლად “მ”-ს (Μ) სახით კითხულობს 
და აღნიშნულ მონეტებს მიაწერს სკვით მონა სავმაკს, რომელმაც ძვ. წ. 108-107 
წლებში ხელში ჩაიგდო ძალაუფლება ბოსფორის სამეფოში. ეს საკითხი უკანასკნელ 
დროს არაერთი პოლემიკური სტატიის საგანი გახდა. კ. გოლენკო და დ. კაპანაძე 
თავიანთ ნაშრომებში ამ მონეტების კოლხურობას გვისაბუთებენ (იხ. მასზე 
გამოსახულებათა სიახლოვე კოლხურ თეთრზე და კოლხეთის მეფე არისტარქეს 
მონეტების გამოსახულებებთან, სიახლოვე კოლხურ მონეტებთან წონით, სოხუმის 
რაიონში კოლხურ თეთრთან ერთად აღმოჩენა და სხვ6.).  

ძვ. წ. ΙΙ−Ι საუკუნეთა მიჯნაზე, მითრიდატე VI-ის დროს, ისტორიული 
კოლხეთი, სადაც ამ დროს მრავალი ცალკე პოლიტიკური და ტომობრივი 
გაერთიანება (“სკეპტუხიები”) არსებობდა, პონტოს სამეფოს შემადგენლობაში მოექცა. 
სტრაბოს აღნიშნული აქვს: ”თუ როგორ იყო სახელგანთქმული ძველად აქ ქვეყანა 
(კოლხეთი), ცხადყოფენ ამას მითები, რომლებიც მოგვითხრობენ იაზონის 
ლაშქრობაზე, რომელიც მოვიდა მიდიამდე, და ამაზე უწინ კი ფრიქსეს 
(ლაშქრობაზე). ამის შემდეგ მემკვიდრე მეფეებმა სკეპტუხიებად დაჰყვეს ქვეყანა და 

                                                 
3 იქვე, გვ. 147-148 (შენ. 42, 51) და სხვ. 
4 იხ. Д.Г. Капанадзе, დასახ. ნაშრ., გვ. 36 შმდ.; მისივე, Новые материалы к изучению статеров царя Аки, 
ВДИ, 1948, №1; Л.П. Харко, Существовал ли царь 'Аι0Η, ВДИ, 1948, №2; Д.Г. Капанадзе, О достоверности 
имени, выбитого на статере базилевса Аки, ВДИ, 1949, №1. 
5 A. Gutschmidt, Saulakis, König von Kolchis, “Zeitschrift für Numismatik”, III, 1876, გვ. 150-153. 
6 К.В. Голенко, О монетах, приписываемых Савмаку, ВДИ, 1951, №4, გვ. 199-203; Д.Г. Капанадзе, 
Несколько добавочных замечаний по поводу статьи К.В. Голенко «О монетах, приписываемых Савмаку», 
იგივე ჟურნალი, 1951, №4, გვ. 203-204; მისივე, Грузинская нумизматика 1955, გვ. 41.  



ჰქონდათ ზომიერი ძალაუფლება: ხოლო როდესაც მითრიდატე ევპატორის 
ძალაუფლება მნიშვნელოვნად გაძლიერდა, მის ხელში გადავიდა ქვეყანა: 
იგზავნებოდა მუდამ ვინმე მის მეგობართაგანი მმართველადა და გამგებლად 
ქვეყნისა. ამათგანი იყო მოაფერნეც, ჩემი დედის ბიძა მამის მხრიდან: აქედან იყო, 
რომ მეფეს მოსდიოდა მეტი წილი ძალებისა სანაოსნო სამსახურისათვის” (Strabo, XI, 
2, 18). 

პონტოს მეფე მითრიდატე VI ევპატორმა (111-63) დიდი სახელმწიფო შექმნა, 
სადაც მოაქცია არა მარტო სამხრეთ-აღმოსავლეთი და აღმოსავლეთი 
შავიზღვისპირეთი, არამედ ჩრდ. შავიზღვისპირეთიც (ბოსფორის სამეფო). კოლხეთი, 
როგორც ვთქვით, მას II-I საუკუნეთა მიჯნაზე უნდა დაეპყრო, რადგანაც, აპიანეს 
ცნობით (“მითრიდატეს ომები”, 64), იგი უკვე ძვ. წ. 83 წ. ებრძოდა გამდგარ 
“კოლხებსა და ბოსფორელებს”. ამ აჯანყების ჩაქრობის შემდეგ მითრიდატემ 
კოლხეთის მმართველად დააყენა თავისი ვაჟი, რომელსაც აგრეთვე მითრიდატე 
ერქვა. მაგრამ მალე ეს უკანასკნელი ღალატში იქნა ეჭვმიტანილი და სიკვდილით 
დაისაჯა7. 

ისტორიული კოლხეთის ყველა რაიონში პონტოს მმართველთა ძალაუფლება, 
რა თქმა უნდა, ერთნაირი არ იყო. ყველაზე მტკიცედ ისინი სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
შავიზღვისპირეთში და დღევ. დასავლეთ საქართველოს ბარის რაიონებში 
დამკვიდრდნენ. აქ მდებარე ზღვისპირა ქალაქები მათი მთავარი დასაყრდენი გახდა. 
კოლხეთის ცენტრალური და ჩრდილო რაიონის მთიან მხარეებში კი ეს ძალაუფლება 
ეფემერულ ხასიათს ატარებდა. აქ, ჯერ ისევ პირველყოფილ-თემური წყობილების 
პირობებში მცხოვრები მოსახლეობა ფაქტიურად ალბათ დამოუკიდებელი იყო და 
პონტოს ხელისუფალთა მიმართ არავითარ ვალდებულებას არ ასრულებდა. ეს 
კარგად ჩანს ანტიკურ ავტორთა ცნობებიდან, რომლებიც რომაელთა მიერ 
დამარცხებულ მითრიდატე VI-ის ამ ადგილებზე გავლას აგვიწერენ (იხ. ზემოთ). 
იბერიის მიმდგომი მხარე დასავლეთ საქართველოში – არგვეთი, ალბათ ამ დროსაც 
ქართლის სამეფოს შემადგენლობაში იმყოფებოდა.  

“კოლხეთი”, სტრაბონის ცნობებით, პონტოს მიმართ რიგ ვალდებულებებს 
ასრულებდა. კოლხეთში უხვად მოიპოვებოდა გემთსაშენი მასალა, კერძოდ, ხე-ტყე, 
აგრეთვე ბლომად იძლეოდა იგი სელს, ქერელს და ფისს. განსაკუთრებით ცნობილი 
ყოფილა კოლხური სელი, რომელიც ქვეყნის გარეთ გაჰქონდათ (XI, 2,17). ფაზისს 
(თანამ. ფოთი) სტრაბონი “კოლხების სავაჭრო ადგილს (ემპორიონს)” უწოდებს. “მდ. 
ფაზისი, – მისი თქმით, – სანაოსნოა ვიდრე ციხე-სიმაგრე სარაპანისამდე” (დღევ. 
შორაპანი). ჩანს, ძველი ბერძნები ფაზისს ეძახდნენ დღევ. ყვირილას და შემდეგ, 
რიონთან მის შესართავიდან დაწყებული რიონის შუა და ქვემოწელს. ფაზისზე 
სტრაბონის მიხედვით, 120 ხიდი ყოფილა (Strabo, XI, 3, 4). მდ. ფაზისი ამ დროს 
ქვეყნის მნიშვნელოვანი სავაჭრო მაგისტრალი უნდა ყოფილიყო. დიდი სავაჭრო 
ცენტრი იყო, უეჭველია, თვით ქალაქი ფაზისიც, აქედან წარმოებდა აქტიური 
საგარეო ვაჭრობა. სტრაბონმა, ჩანს, იცის რეგულარული საზღვაო მიმოსვლის 
არსებობის შესახებ ფაზისსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ბერძნულ 
ქალაქებს შორის: ფაზისიდან ამისოსამდე და სინოპამდე ზღვით რვა ან ცხრა დღის 
სავალი ყოფილა (Strabo, XI, 2, 17). 

                                                 
7 მითრიდატეს მიერ კოლხეთის დაპყრობის თარიღის შესახებ იხ. Г.А. Лорткипанидзе, Некоторые 
вопросы истории Колхиды, II-I вв. до н. э., “მაცნე”, 1964, №2, გვ. 117 შმდ. (იქვე იხ. მითითება დანარჩენ 
ლიტერატურაზე).  



ელინისტური ეპოქა, როგორც ცნობილია, იმდროინდელ მსოფლიოში 
სავაჭრო-ეკონომიურ ურთიერთობათა დიდი აღმავლობის ხანაა. ამ ურთიერთობაში 
აქტიურად ებმება ელინისტური სამყაროს პერიფერიებიც კი. ურთიერთობა მყარდება 
შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნებთანაც (ინდოეთი, ჩინეთი) და, როგორც, ითქვა, 
არსებობს ეჭვი, რომ ერთი საერთაშორისო სავაჭრო გზა, რომელიც ამ ურთიერთობას 
ემსახურებოდა, საქართველოზეც გადიოდა (იხ. ზემოთ). 

ელინისტურ სამყაროსთან კოლხეთის გაცხოველებული სავაჭრო-ეკონომიური 
ურთიერთობის მოწმობაა ამ დროის უცხოური მონეტების მრავლად აღმოჩენა 
დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. მხოლოდ სვანეთის სხვადასხვა პუნქტში 
აღმოჩენილია ალექსანდრე მაკედონელის 340-მდე ოქროს სტატერი; ისინი ნაპოვნია 
აგრეთვე ქობულეთ-ფიჭვნარში, ვანში, ზუგდიდის მიდამოებში, გულრიფშში; 
ქუთაისში აღმოჩნდა ალექსანდრე მაკედონელის ტეტრადრაქმა; ნაპოვნია აგრეთვე 
ლისიმაქეს ოქროს სტატერები (გულრიფში, ეკი, სვანეთი), მისივე ვერცხლის 
მონეტები (ვანი, ბათუმის მიდამოები), “ახალი სტილის” ათენური ტეტრადრაქმები 
(სოხუმი, ვანი), მითრიდატეს ოქროს სტატერი (ქუთაისი) და ტეტრადრაქმები 
(სოხუმის მიდამოები, ვანი), მითრიდატეს ხანის ამისოს საქალაქო მონეტები 
(მაიაკოვსკის მიდამოები, ვანი, სოხუმი), კაპადოკიის მონეტები (ვანი), ტიგრან II-ის 
ტეტრადრაქმა (ჭიათურა, ზუგდიდის მიდამოები), ოლბიის დრაქმა (ბორი), 
ქერსონესის მონეტა (ბიჭვინტა)8. საკუთრივ კოლხეთში ამ დროს იჭრებოდა 
ლისიმაქეს ოქროს სტატერის მინაბაძები. ძვ. წ. III-I სს. ლისიმაქეს ოქროს სტატერები 
სავაჭრო მონეტის როლს ასრულებდნენ შავიზღვისპირეთში.  

იმპორტული საქონელი ამ დროის კოლხეთში ძირითადად მცირე აზიიდან 
შემოდიოდა. ხმელთაშუაზღვისპირეთთან და ატიკასთან ძველებური ინტენსიური 
ურთიერთობა აღარ ჩანს. მცირე აზიიდან კოლხეთთან ინტენსიური სავაჭრო-
ეკონომიური ურთიერთობა უნდა ჰქონოდა, პირველ ყოვლისა სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
შავიზღვისპირეთის ცენტრებს, კერძოდ სინოპეს. სინოპე და ამისო განსაკუთრებით 
განთქმული იყვნენ ზეითუნის ზეთის ექსპორტით, რომელსაც მომხმარებელთა 
ფართო წრე ჰყავდა შავიზღვისპირეთის ბერძნულ და ელინიზირებულ 
მოსახლეობაში. კოლხეთის ნამოსახლარებზე პოულობენ სინოპური კერამიკის 
(უმთავრესად ამფორები, აგრეთვე ლუთერიები და კრამიტი) ნიმუშებს. იგი 
გავრცელებული ჩანს კოლხეთის როგორც სანაპირო, ისე შიდა რაიონებში (გონიო, 
ქობულეთი-ფიჭვნარი, ბათუმის ციხე, ფოთის მიდამოები, ქარიეტა, ოჩამჩირე, 
სოხუმი და მისი მიდამოები, ეშერი, გურიანთა, ბუკისციხე, ერგეთა, ქვალონი, 
დაბლაგომი, ვანი და მისი მიდამოები, ჭოგნარი). აღმოჩენილია აგრეთვე ჰერაკლეას 
ამფორათა ფრაგმენტები (ბათუმის მიდამოები, ქობულეთი-ფიჭვნარი, ოჩამჩირე, 
სოხუმი). ნაპოვნია აგრეთვე ქ. ბიზანტიონის და ეგეოსური ცენტრების (თაზოსი, 
როდოსი) ნაწარმიც. ინტენსიური ჩანს ურთიერთობა აგრეთვე მცირე აზიის დიდ 
სავაჭრო-სახელოსნო ცენტრებთან: პერგამონთან და სამოსთან (აქედან შემოდის 
ძირითადად სუფრის ჭურჭელი – შავი და წითელლაკიანი კერამიკა). აქაური კერამიკა 
ძალზე ფართო ტერიტორიაზეა გავრცელებული კოლხეთის ზღვისპირა და შიდა 
რაიონებში, მათ შორის რიონ-ყვირილას (ფაზისის) სავაჭრო მაგისტრალის გასწვრივ 
განლაგებულ სამოსახლოებზე (აქედან იგი გზას იკვლევს აღმ. საქართველოშიც – 
უფლისციხე, მცხეთა). დამახასიათებელია, რომ ანტიკური ტიპის სავაჭრო-
სატრანზიტო ჭურჭლის კეთებას ადგილობრივაც იწყებენ. ყურადღებას იქცევს 
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კოლხური კერამიკის ნიმუშების აღმოჩენა ჩრდ. შავიზღვისპირეთის ცენტრებში და 
სხვ.611. ელინისტური ტრადიციების დანერგვას ადგილი აქვს ხელოსნობის სხვა 
დარგებშიც: საფეიქრო წარმოებაში (ე. წ. ვერტიკალური საქსოვი დაზგის ფართოდ 
გამოყენება), ხუროთმოძღვრება-ქალაქთმშენებლობაში (ვანის, დაბლაგომის 
მასალები) და სხვ.612. 

 
§3. კოლხეთის ჩრდილოეთი რაიონები 

 
კოლხეთის ჩრდილოეთ ნაწილში (დღევანდელი აფხაზეთის სანაპიროზე და 

მის ჩრდილოეთით), სანაპიროს გასწვრივ, ანტიკური წყაროები ერთმანეთისაგან 
მკვეთრად ასხვავებენ სანაპირო ზოლის მშვიდობიან მოსახლეობას და მომიჯნავე 
მთიანეთში მცხოვრებ მეომარ ტომებს. პირველთ ანტიკური ტრადიცია აკუთვნებს 
კერკეტებს. ამ უკანასკნელთ, არტემიდორეს (ძვ. წ. II-I სს.) მიხედვით, ეკავათ 
სანაპირო ზოლი დაახლოებით დღევ. ნოვოროსიისკიდან ვიდრე ტუაფსემდე. იმავე 
ავტორის ცნობით, ტუაფსეს სამხრეთით, სოჭის რაიონამდე სანაპიროს გასწვრივ 
ცხოვრობდნენ აქაელები, ხოლო აქედან სოხუმის მიდამოებამდე – ჰენიოხები. ძვ. წ. I 
ს. დასაწყისში უნდა მომხდარიყო ადიღეური ტომის ჯიქების შემოსევა, რომლებიც 
ადრე კერკეტებით დაკავებულ ტერიტორიაზე დასახლდნენ1. ჯიქებს აქაელებს და 
ჰენიოხებს ანტიკური ტრადიცია მეომარ მეკობრე ტომებად გვისახავს. თუ 
კერკეტების შესახებ ნათქვამია, რომ ესაა სამართლიანი და კეთილი ხალხი, 
ზღვაოსნობაში დიდად დახელოვნებული (V ს. ანონიმი, §65), რომელთა სანაპიროზე 
არის ნავსადგომები და სოფლები (Strabo, XI, 2, 14), სადაც მუშაკნი გასაყიდად 
საქონელს დაატარებენ (პლუტარქე) და ა. შ., ჯიქების აქაელების და ჰენიოხების 
სანაპიროზე ნათქვამია, რომ აქ არ არის ნავმისადგომები და აქაური მცხოვრებნი 
“ცხოვრობენ ზღვაზე მეკობრეობით, აქვთ პატარა წვრილი და მსუბუქი ნავები, 
რომლებიც დაახლოებით 25 კაცს იტევენ, ხოლო იშვიათად მთლიანად 30 (კაცს) 
დაიტევენ. ელინები მათ უწოდებენ კამარებს... კამარებისგან ფლოტებს ჰქმნიან და 
თავს ესხმიან ხან საბარგო ხომალდებს, ხან რომელიმე ქვეყანას, ან ქალაქს და (ასე) 
ფლობენ ზღვას. ბოსფორის მფლობელნი ზოგჯერ ეხმარებიან ხოლმე მათ, აძლევენ 
მათ ნავთსაყუდლებს, ბაზარსა და ნადავლის გაყიდვის (საშუალებას): ხოლო, 
როდესაც ბრუნდებიან საკუთარ ქვეყანაში, ვერ აგდებენ ღუზას, იდებენ მხრებზე 
კამარებს და მიაქვთ ტყეებში, რომლებშიც ცხოვრობენ, ამუშავებენ მწირ მიწას, 
შემდეგ კი როდესაც დრო დგება ნაოსნობისა, (კამარები) უკან მიაქვთ. ასევე იქცევიან 
ისინი სხვა ქვეყანაშიც, (სადაც) აქვთ მათ განთქმული ტყიანი ადგილები, რომლებშიც 
ინახავენ კამარებს, ხოლო თვითონ დაეხეტებიან ფეხით დღე და ღამე ტყვეების 
მოპოვების მიზნით. რასაც ისინი მოიპოვებენ, იოლად სთმობენ გამოსასყიდით და 
წასვლის შემდეგ ატყობინებენ გაძარცვულებს. იმ ადგილების მცხოვრებნი, 
რომელთაც მმართველები ჰყავთ, რაღაცა შემწეობას ჰპოვებენ ხოლმე 
წინამძღოლთაგან უსამართლობის შემთხვევაში: რადგან ხშირად მათ თავს ესხმიან 
და მიჰყავთ კამარები იქ მყოფ ხალხიანად. ხოლო რომაელების (გამგებლობაში) 
მყოფი (ნაწილი) უფრო უმწეოა გამოგზავნილ პირთა უპასუხისმგებლობის გამო” 
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(Strabo, XI, 2, 12). სხვა ადგილას იმავე სტრაბონს ნათქვამი აქვს, რომ რომაელთა 
“ხელში არის ჩვენკენ მომართული აზიის მთელი სანაპირო, თუ არ მივიღებთ 
მხედველობაში აქეელების, ზიგებისა და ჰენიოხების (მხარეს); რომელნიც ვიწრო და 
მწირ ადგილებში ცხოვრობენ ყაჩაღობითა და მომთაბარეობით” (Strabo, XVII, 3, 24). 

როგორც ვხედავთ, ჩვენთვის საინტერესო სანაპირო ზოლი დასახლებული 
ყოფილა პირველყოფილი თემური წყობილების რღვევის პირობებში მცხოვრები 
(რბევა-თარეშისადმი განსაკუთრებული ლტოლვის მქონე) ტომებით. ბერძნული 
ზღვისპირა ქალაქები და ბოსფორის სახელმწიფოს მმართველნიც კი ყიდულობდნენ 
ამ მეკობრეთაგან ნადავლსა და ტყვეებს. მართალია ეს მეომარი ტომები ზოგჯერ 
თვით ამ ქალაქებსაც ესხმოდნენ თავს. პლინიუსს, მაგალითად, აღნიშნული აქვს, რომ 
მდიდარი ქალაქი პიტიუნტი ჰენიოხებმა გაძარცვეს (NH, VI, 16). ასევე დაურბევიათ 
დიოსკურიაც, რადგანაც პლინიუსი მის დაცარიელების შესახებ ლაპარაკობს (NH, VI, 
15).  

ჩრდილოეთ კავკასიისა და მეზობელ ტომთა შორის მეკობრეობის გავრცელება 
ერთი ეპიზოდია ამ დროს, ელინისტურ და შემდეგ რომაულ ხანაში, აღმოსავლეთ 
ხმელთაშუაზღვისპირეთში ფართოდ გავრცელებული მეკობრეობისა. მეკობრეთა 
კონტინგენტს ყველგან ჩამორჩენილი, პირველყოფილ-თემური წყობილების რღვევის 
სტადიაზე მყოფი ტომები ქმნიდნენ2. 

საქართველოს აფხაზურ სანაპიროზე მცხოვრებ დასახელებულ ტომებს, 
კერძოდ, ჰენიოხებს, ძვ. წ. I საუკუნისათვის უკვე საკმაოდ დიდი ტომთა კავშირები 
უნდა შეექმნათ. სტრაბონის თქმით, “განაგებენ მათ ეგრეთ წოდებული სკეპტუხები, 
ხოლო თვით ესენი ტირანთა ან მეფეთა გამგებლობაში იმყოფებიან. ჰენიოხებს ოთხი 
ბასილევსი ჰყავდათ, როდესაც მითრიდატე ევპატორმა, თავის სამშობლოდან 
გამოქცეული ბოსფორში რომ მიდიოდა, ამათ ქვეყანაზე გადაიარა” (Strabo, XI, 2, 13). 
ჰენიოხების ოთხი “მეფე” (“ბასილევსი”), რომელთა შესახებაც სტრაბონი ლაპარაკობს, 
წარმოადგენდნენ ალბათ ტომთა კავშირების ბელადებს, ხოლო “სკეპტუხები” – ცალკე 
ტომების ბელადებს. მითრიდატეს ჩრდილოეთში გაქცევის მომენტში (ძვ. წ. 66/65 წწ.), 
როგორც ვხედავთ, აქ ჰენიოხების ოთხი დიდი კავშირი არსებულა. ჰენიოხებში, 
ნაწილობრივ მაინც, ჩრდილოეთ კოლხეთში მოსახლე სვანური მოსახლეობა უნდა 
მივიჩნიოთ3. სვანები ყველაზე ძლიერი ტომი ჩანს დიოსკურიის მახლობელ 
მთიანეთში მცხოვრებ ტომთაგან (Strabo, XI, 2, 19). სტრაბონის აღწერილობის 
თანახმად, ისინი პირველყოფილ-თემური წყობილების უმაღლეს საფეხურზე 
იმყოფებოდნენ – გააჩნდათ სატომო საბჭო, ბელადი და სხვ. სვანებს, სტრაბონის 
თქმით, “ჰყავთ ბასილევსი და საბჭო 300 მამაკაცისაგან შემდგარი და, როგორც 
ამბობენ, ჰკრებენ ლაშქარს 200 000 (კაცის რაოდენობით). მართლაც მთელი ხალხი 
მეომარია, მაგრამ არა ორგანიზებული. ამასთანავე ამბობენ, რომ ზამთრის ნიაღვრებს 
ოქრო ჩამოაქვს, ხოლო ბარბაროსები აგროვებენ (ოქროს) დახვრეტილი ვარცლებით 
და ბანჯგვლიანი ტყავებით: აქედან მომდინარეობს მითი ოქროს საწმისიან ვერძზე... 
სვანები (ისრის) წვერებისათვის წამალს ხმარობენ და საოცრად იტანჯებიან მისი 
სუნისა გამო მოუწამლავი ისრებით დაჭრილებიც კი” (Strabo, XI, 2, 19). 

სვანების სტრაბონისეული აღწერა, უეჭველია, სტრაბონზე უფრო ადრეულ 
ხანას, ძვ. წ. I ს. პირველ ნახევარს ან კიდევ უფრო ძველ, მთელი საუკუნით ან 

                                                 
2 Я.А. Ленцман, К вопросу об источниках эллинистического пиратства, ВДИ, 1946, № 4, გვ. 219-228. 
3 Г.А. Меликишвили, К истории древней Грузии, გვ. 86 შმდ.; მისივე, საქართველოს, კავკასიისა და 
მახლობელი აღმოსავლეთის უძველესი მოსახლეობის საკითხისათვის, გვ. 63 შმდ.  



საუკუნენახევრით ადრეულ ხანას ასახავს4. ამ ცნობით, სვანების სოციალურ-
ეკონომიური წყობილება გვაროვნულ წყობილებად უნდა მივიჩნიოთ. ის ფაქტიც, 
სვანების მთელი მოსახლეობა, სტრაბონის თქმით, მეომრულობით გამოირჩევა და 
ორასათასკაციანი ლაშქრის გამოყვანა შეუძლია (ბევრად მეტის ვიდრე, მაგალითად, 
იბერიას), გვაროვნულ წყობილებაზე მიგვითითებს, როდესაც იარაღის მატარებელი 
ყველა მამაკაცი გამოდის სალაშქროდ და როდესაც არ არსებობს განსხვავება ხალხსა 
და ჯარს შორის. “სვანების” სახით სტრაბონი ჩრდილო კოლხეთის ერთ-ერთ ტომთა 
კავშირს აღწერს. ალბათ ასეთივე ტომთა კავშირები იყო სხვა ჰენიოხური 
გაერთიანებები. 

დიოსკურიის (თანამ. სოხუმი) მეზობლად მცხოვრები მოსახლეობის 
გვაროვნული წყობილების შესაბამის დაქუცმაცებულობაზე მიგვითითებს 
სტრაბონის სხვა ცნობაც, სადაც მრავალათეულ “ხალხზეა” ლაპარაკი, რომელიც 
სავაჭროდ დიოსკურიაში იყრიდა თავს. ეს ცნობაც, რომელსაც შემდეგ იმეორებენ 
ანტიკური ხანის სხვა ავტორები, აგრეთვე ელინისტურ ხანას განეკუთვნება. 
სტრაბონს ნათქვამი აქვს: “დიოსკურია არის... სავაჭრო ადგილი მის ზემოთ და 
მახლობლად მცხოვრები ტომებისათვის (ერთთა აზრით, ქალაქში) თავს იყრის 70 
ტომი, ხოლო მეორენი ამბობენ, რომ 300-იო, (ესენი არაფრად ზრუნავენ 
სიმართლისათვის), ყველა (ტომი) განსხვავებულ ენაზე (ლაპარაკობს), რადგან 
დაფანტულობის გამო შეურევლად ცხოვრობენ თავისი სიამაყისა და ველურობის 
მიზეზით. უმეტესობა არიან სარმატები, ხოლო ყველანი კავკასიელები არიან” (Strabo, 
XI, 2, 16). 

ამრიგად, ჩრდილო კოლხეთის მთიანეთის მოსახლეობა ელინისტურ ხანაში, 
ძვ. წ. II-I სს., კვლავ გვაროვნული წყობილების პირობებში ცხოვრობდა. ამასთანავე, 
ყურადღებას იქცევს მთიელ ტომთა აქტიურობა. ადგილობრივი ძლიერი კოლხური 
სახელმწიფოებრიობის დაცემამ და უცხო სახელმწიფოს (პონტოს) ხშირად ალბათ 
საკმაოდ სუსტი ადმინისტრაციის დამკვიდრებამ, რაც ძვ. წ. II-I საუკუნეთა მიჯნაზე 
უნდა მომხდარიყო, ჩანს, საკმაოდ არამყარი მდგომარეობა შექმნა. არც პონტოს 
მმართველებს და არც რომაელებს, რომლებმაც ძვ. წ. I ს. შუა ხანებში პონტოელები 
შეცვალეს (იხ. ქვემოთ), არ შესწევდათ ძალა, რათა დაბლობის მკვიდრი 
მიწათმოქმედი მოსახლეობა მთიელთა თავდასხმებისაგან დაეცვათ. ამის შესახებ 
სტრაბონიც ლაპარაკობს და უჩივის აქ გამოგზავნილი რომაელი მმართველების 
მოუქნელობას, უქნარობას (Strabo, XI, 2, 12). ანტიკური ხანის წერილობითი 
წყაროებით კარგად ჩანს აგრეთვე, რომ ადგილი აქვს ჩრდილოეთ კავკასიიდან, 
“სარმატიიდან”, ახალი ტომების შემოღწევას. ლაპარაკია, ადიღეური ტომის – ჯიქების 
შესახებ. ეს კი უსათუოდ ბიძგს აძლევდა სხვა ტომების ადგილგადანაცვლებას. 
ამრიგად, ისტორიული კოლხეთის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე ადგილი აქვს 
მნიშვნელოვან ცვლილებებს. მთიელები უტევენ ბარს და იწყება ბარში ჩამოსახლების 
ინტენსიური პროცესი. ძვ. წ. I და ახ. წ. I საუკუნეებში მიმდინარე ამ ამბებმა პირობები 
შეამზადეს კოლხეთში ახალი ადრეკლასობრივი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნების 
ჩამოყალიბებისათვის. ამ უკანასკნელთა შესახებ ქვემოთ გვექნება საუბარი. 

 
 
 

                                                 
4 ს. ჯანაშია, შრომები, II, გვ. 117-118. 



თავი მეთორმეტე 
 

ადრეკლასობრივ სოციალურ-ეკონომიურ ურთიერთობათა  
განვითარება ელინისტური ხანის ქართლის სამეფოში613 

 
ელინისტური ხანის ქართლის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური 

ცხოვრების შესასწავლად ძალზე მწირი ცნობები მოგვეპოვება. არქეოლოგიურმა 
გათხრებმა მცხეთასა და ქართლის სხვა პუნქტებში მეტად მდიდარი მასალა (მათ 
შორის ეპიგრაფიკული ძეგლებიც) მოგვცა ახ. წ. პირველი საუკუნეებისათვის, მაგრამ 
წინა ხანის (ძვ. წ. II-I სს.) მასალა (თუ მხედველობაში არ მივიღებთ ამ ეპოქის 
არქიტექტურულ ძეგლებს – არმაზციხე, ბაგინეთის, სევსამორას ნაშთები და სხვ.) ამ 
გათხრების შედეგად მხოლოდ უმნიშვნელოდ გაიზარდა. არქეოლოგიურ მასალაში 
არსებული ხარვეზი ნაწილობრივ ივსება ძველი ბერძენი გეოგრაფოსის სტრაბონის 
ცნობებით იბერიის შესახებ. ა. ბოლტუნოვას აზრით, გამოყენებული წყაროების 
მიხედვით იბერიის აღწერილობა სტრაბონის “გეოგრაფიაში” (XI, 3, 1-6) ორ ნაწილად 
განიყოფება და სხვადასხვა წყაროს ეყრდნობა: XI, 3, 1-5 დამყარებულია 
ამიერკავკასიის ქვეყნებში პომპეუსის ლაშქრობის (ძვ. წ. 66-65 წწ.) მონაწილე თეოფანე 
მიტილენელის თხზულებებზე, თუმცა აქვე გამოყენებულია აგრეთვე ძვ. წ. III ს. 
ავტორი ერატოსთენე და ზოგჯერ (§3) პოსიდონიოსიც. რაც შეეხება XI, 3, 6-ს, იგი 
სწორედ პოსიდონიოსის “ისტორიიდაან” უნდა მოდიოდეს. თავის მხრივ, ცნობები, 
რომლებიც პოსიდონიოსს გააჩნდა, ძვ. წ. II ს. 40-იანი წლების დასასრულს ან 30-იანი 
წლების დასაწყისს განეკუთვნება614. მაგრამ ზოგიერთ მკვლევარს მიაჩნია, რომ ისინი 
კიდევ უფრო ადრეულ ხანას უნდა განეკუთვნებოდეს. ო. ლორთქიფანიძის აზრით, 
სტრაბონისეული ცნობები პატროკლედან (ძვ. წ. III ს. დასაწყისი) ერატოსთენის გზით 
უნდა მიმდინარეობდეს615. 

ძველი ქართლის საზოგადოების სოციალური სტრუქტურის შესასწავლად 
განსაკუთრებით საყურადღებოა სწორედ ის ცნობები, რომლებიც პოსიდონიოსიდან 
ანდა, შეიძლება, თვით პატროკლედან მომდინარეობს (XI 3, §3 და 6). მათში, პირველ 
ყოვლისა, აღსანიშნავია ის მკვეთრი განსხვავება, რომელიც იბერიის მთისა და ბარის 
მოსახლეობაში არსებობდა. “დაბლობზე, – ვკითხულობთ სტრაბონთან, – ცხოვრობენ 
იბერთაგან უფრო მეტად მიწათმოქმედნი, ესენი მშვიდობიანად არიან განწყობილი, 
არმენიელთა და მიდიელთა მსგავსად ეწყობიან. უფრო დიდ ნაწილს, რომელიც 
მებრძოლი ბუნების არის, უჭირავს მთიანი მხარე და ცხოვრობს სკვითების ყაიდაზე, 
აგრეთვე სარმატების (ყაიდაზე), რომელთა616 მეზობლებიცა და ნათესავებიც არიან: 
თუმცა ეწევიან მიწათმოქმედებასაც, და როდესაც ჩამოვარდება შფოთი, თავისი და 
მათი სახსრებით გამოჰყავთ მრავალი ათასი (მებრძოლი)” (XI, 3, 3)617. იბერიის 
აღწერილობის დასასრულს სტრაბონი აღნიშნავს: “ადამიანთა ოთხი გვარი 

                                                 
613 ამ რიგის საკითხებს კოლხეთის მიმართ სპეციალურად არ ვეხებით სათანადო წერილობითი 
წყაროების უაღრესი სიმცირის გამო. ამ რიგის საკითხები განხილული გვქონდა ზემოთ თავთავის 
ადგილას, ელინისტური ხანის კოლხეთის შესახებ საუბრისას. 
614 А.И. Болтунова, Описание Иберии в «Географии» Страбона (XI, 3,1 – 6), გვ. 159-160 და სხვ.  
615 ო. ლორთქიფანიძე, სტრაბონის ცნობა იბერიის მოსახლეობის პირველი გენოსის შესახებ, 
“საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე”, ტ. XVIII, №3, 1957. 
616 ნაგულისხმევი არიან მხოლოდ სარმატები, როგორც შენიშნა აკად. ნ. ბერძენიშვილმა (ჩვეულებრივ 
ყველა მთარგმნელი ფიქრობს, რომ აქ იგულისხმებიან როგორც სარმატები, ისე სკვითები). 
617 იხ.თ. ყაუხჩიშვილი, სტრაბონის გეოგრაფია, ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ., 1957, გვ. 128.  



მოსახლეობს ამ ქვეყანაში: ერთი (გვარია) და პირველი, რომლისაგანაც მეფეებს სხამენ 
მახლობლობისა და ასაკის მიხედვით უხუცესს, ხოლო მეორე (ამ გვარიდან) 
მოსამართლეობს და მხედართმთავრობს. მეორე (გვარი) არის ქურუმთა, რომლებიც 
ზრუნავენ აგრეთვე მეზობლებთან სამართალზე. მესამე (გვარი) არის მხედართა და 
მიწის მოქმედთა. მეოთხე (გვარი) არის ხალხისა (λαο�), რომლებიც სამეფო მონები 
(ο� β σιλικο� δο�λο�) არის და აკეთებენ ყველაფერს, რაც ცხოვრებისათვის არის 
საჭირო. საზოგადო აქვთ მათ ქონება ნათესაობისდა მიხედვით. მართავს და განაგებს 
თითოეულს უხუცესი” (XI, 3, 6)618. 

საინტერესოა, რომ სტრაბონის ზემომოტანილ ცნობაში ველის მშვიდობიანი 
მიწათმოქმედი მოსახლეობა შედარებულია არმენებსა და მიდიელებთან, ხოლო 
იბერიის მთიანეთის მცხოვრებლები ცხოვრების წესით უახლოვდებიან სკვითებსა და 
სარმატებს. აშკარაა, რომ აქ მხედველობაშია სწორედ განსხვავება სოციალურ- 
ეკონომიური განვითარების დონის მიხედვით. დამახასიათებელია ისიც, რომ ამ 
შედარების დროს სტრაბონს გამორიცხული ჰყავს მეზობელი ალბანელები, 
რომელთაც გარკვეული მხრით (მაგალითად, შეიარაღებაში) ბევრი რამ საერთო 
ჰქონდათ იბერიელებთან (Strabo, XI, 4, 5). არც ეთნიკური მომენტია ყურადღების 
ცენტრში, რადგანაც ასეთ შემთხვევაშიც, ჩვენ მოველოდით შედარებას 
ალბანელებთან, რომელთაც იბერიის მთიანეთის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი 
უფრო ენათესავებოდა, ვიდრე “სარმატებს” (ე. ი. ალბათ, მეზობელ 
ჩრდილოკავკასიურ – ბაცბურ-ქისტურ და დაღესტნურ ტომებს). აშკარაა, რომ 
შედარებისას მხედველობაშია უმთავრესად სწორედ საზოგადოებრივი და 
კულტურული განვითარების დონე. ამ მხრივ იდგა სწორედ იბერიის ბარის 
მოსახლეობა ახლოს არმენებსა და მიდიელებთან, რომლებიც კლასობრივი 
საზოგადოების პირობებში ცხოვრობდნენ, მაშინ, როდესაც ქართლის მთიანეთში 
მცხოვრებნი ახლო იდგნენ სკვითებთან და სარმატებთან, რომლებიც, ანტიკური 
მწერლობის მიხედვით, ამ დროს პირველყოფილ-თემური წყობილების პირობებში 
ცხოვრობდნენ. ალბანელებს ამ მხრივ, უნდა ვიფიქროთ, შუალედი მდგომარეობა 
ეკავათ. ამ დროისათვის აქ უკვე ჩამოყალიბდა საკმაოდ მძლავრი ტომთა კავშირი, 
რომელიც სახელმწიფოდ გადაქცევის მიჯნაზე იმყოფებოდა. ამიტომაც სავსებით 
გასაგებია ამ შედარებიდან ალბანელების გამორიცხვა, რომლებიც საზოგადოებრივი 
და კულტურული განვითარების დონით იბერიის ბარის მოსახლეობაზე დაბლა, 
მაგრამ იბერიის მთიელებზე მაღლა იდგნენ. 

სტრაბონის ზემომოყვანილი ცნობის ინტერპრეტაციისას ბუნებრივად ისმის 
აგრეთვე საკითხი – იბერიის მოსახლეობის რომელ ნაწილს – ბარის მცხოვრებთ თუ 
მთიელებს, ან ორივეს ერთად, განეკუთვნება ავტორის ცნობილი თქმა იმის შესახებ, 
რომ იბერები “ოთხი გვარის” ხალხად იყოფიან. პირველყოფილ-თემური წყობილების 
პირობებში მცხოვრებ მთიელებს619 ეს დაყოფა, საეჭვოა, რომ შეეფერებოდეს. 
ამასთანავე, თუკი გამოვრიცხავთ “სამეფო გვარს”, ქურუმებსა და “სამეფო მონებს”, 
სტრაბონისეულ იბერებში დაგვრჩება მხოლოდ “მესამე გვარის” ხალხი – 
“მიწათმოქმედნი და მეომარნი” – უეჭველია, სწორედ ბარის მოსახლეობა, რადგანაც 
თვით სტრაბონის მიხედვით, ამგვარი ფენის არსებობა მთიელთა შორის არ არის 
სავარაუდებელი. ისინი ხომ უმთავრესად მეჯოგეობას მისდევდნენ და არა 
მიწათმოქმედებას. ამიტომაც სტრაბონისეული დაყოფა იბერიის მოსახლეობისა “ოთხ 

                                                 
618 შდრ. თ. ყაუხჩიშვილი, დასახ. ნაშრ., 129-130.  
619 შდრ. ა. ბოლტუნოვა, ВДИ, 1956, №2, გვ. 37.  



გვარად”, როგორც ჩვენ გვგონია, მხოლოდ და მხოლოდ იბერიის დაბლობის 
მოსახლეობას განეკუთვნება. 

სტრაბონის ამ ცნობის ინტერპრეტაციას მთავარი გამოკვლევა მიეძღვნა620. 
განსაკუთრებით გულდასმითაა იგი განხილული აკად. ს. ჯანაშიას შრომებში, სადაც 
ნაჩვენებია, რომ სტრაბონის ეს აღწერილობა უკვე ანტაგონისტურ კლასებად 
დაშლილ საზოგადოებას გულისხმობს. ს. ჯანაშია და შემდეგ ბევრი სხვა მკვლევარი 
იმ აზრისანი არიან, რომ სიტყვა “გვარს” (γένος) სტრაბონი ამ შემთხვევაში ხმარობს 
არა პირველყოფილ-თემური წყობილებისათვის დამახასიათებელი უმარტივესი 
საზოგადოებრივი უჯრედის, არამედ მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიის, 
სხვადასხვა სოციალური ფენის აღსანიშნავად. ლაპარაკობს რა იბერიის მოსახლეობის 
“ოთხ გვარზე”, სტრაბონი უბრალოდ გულისხმობს, რომ ჩვენ აქ საქმე გვაქვს ოთხი 
სხვადასხვა სახის, ოთხგვარ ხალხთან და ა. შ9.  

სადავოდაა გამხდარი აგრეთვე ისიც, თუ ვის განეკუთვნება სტრაბონის ამ 
ცნობის ბოლოს მოტანილი თქმა: “საზოგადო აქვთ მათ ქონება ნათესაობისდა 
მიხედვით. მართავს და განაგებს თითოეულს (ნათესაობას – συγγέ-νεια) უხუცესი”. 
აკად. ს. ჯანაშია აღნიშნავდა , რომ უაზრობაა ფიქრი თითქოს პირველ –“სამეფო” 
გვარს და მეოთხე გვარს – “სამეფო მონებს” შეიძლებოდა ჰქონოდათ საერთო ქონება 
და ამ ქონების საერთო მმართველობა. ამიტომ ეს თქმა, მისი აზრით, მარტო “მეოთხე 
გვარს” (ლაოის) უნდა ეკუთვნოდეს და არა იბერებს საერთოდ”10, მაგრამ ასე ამ 
ცნობის გაგება სულაც არ არის სავალდებულო. სტრაბონის მიერ მოტანილი 
აღწერილობის პროცესში ქონებასა და მის გამგებლობაზე საუბარი იმდენად ახალია, 
რომ სტრაბონს არ შეეძლო ამ მხრივ მარტო ერთ-ერთი ფენა დაეხასიათებინა. 
ფაქტიურად სტრაბონი ყველა ფენას თავისი საქმიანობის მიხედვით ახასიათებს და, 
როდესაც ამ ასპექტში ოთხივე ფენას განიხილავს, შემდეგ დასძენს, რომ “საერთო 
აქვთ მათ ქონება ნათესაობისდა მიხედვით”. როგორც ჩანს, იგი ამას ამბობს იბერებზე 
საერთოდ და არა მარტო უკანასკნელ ჯგუფზე (რატომ არ თქვა მან მაშინ არაფერი ამ 
მხრივ სხვა ფენებზე, თუნდაც მესამეზე?). სტრაბონის “გეოგრაფიაში” მოიპოვება 
ანალოგიური კონტექსტები, რომლებიც ამგვარ ინტერპრეტაციას მხარს უჭერს. ასე 
მაგალითად, არაბეთის საზოგადოების აღწერისას (Strabo, XVI, 4, 25) დასახელებულია 
ხუთი ფენა: მებრძოლნი, მიწათმოქმედნი, ხელოსნები, მურის მომყვანნი, საკმევლის 
მომზადებელნი, ხოლო შემდეგ არის იბერიის აღწერილობის ანალოგიური ფრაზა 
“საერთო აქვს ქონება მთელ ნათესაობას, ხოლო (მისი) უფალი არის უხუცესი”11, რაც, 
უეჭველია, ყველა ხუთივე რიგის მოსახლეობას ეკუთვნის და არა რომელიმე ერთ 
მათგანს, თუნდაც მარტო სამეფო საგვარეულოს, რომლის შესახებაც საუბარია წინ. 

                                                 
620 იხ. ივ. ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორია, I, გვ. 148. შდრ. მისივე, ქართველი ერის 
ისტორია, I, 1928, გვ. 154; ს. ჯანაშია, შრომები, II, გვ. 139 შმდ. და სხვ.; А.И. Болтунова, დასახ. ნაშრ., 
ВДИ, 1947, №4, გვ. 152 შმდ.; მისივე, Возникновение классового общества и государственной власти в 
Иберии, ВДИ, 1956, №2, გვ. 37 შმდ.; გ. მელიქიშვილი, საქართველოში კლასობრივი საზოგადოებისა და 
სახელმწიფოს წარმოქმნის საკითხისათვის, 1955, გვ., 143 შმდ., მისივე, К вопросу о возникновении 
классового общества и первых государственных образований в Грузии, «Вопросы Истории», 1956, №4; თ. 
ყაუხჩიშვილი, γεν≅ς- ტერმინის მნიშვნელობისათვის სტრაბონთან, “მიმომხილველი”, III, 1953; Г.К. 
Соселия, Существовала ли рабовладельческая формация в Грузии, «Вопросы Истории», 1956, №10; Ш.А. 
Месхиа, Н.Ю. Ломоури, О.Д. Лорткипанидзе, к вопросу о происхождении Государства и существовании 
рабовладельческой формации в Грузии, «Вопросы Истории», 1557, №7 და სხვ.  
9 იხ. თ. ყაუხჩიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 269.  
10 ს. ჯანაშია, შრომები, II, გვ. 139.  
11 თ. ყაუჩიშვილი, სტრაბონის გეოგრაფია, გვ. 32.  



“ნათესაობა” – συγγένεια არ არის უახლოესი ნათესავების პატარა ოჯახი (დედა, მამა, 
და, ძმა, შვილი), აქ უფრო დიდი ნათესაური გაერთიანება იგულისხმება – გვარი, 
დიდი ოჯახი12. აკად. ივ. ჯავახიშვილი სამართლიანად ფიქრობდა, რომ ცნობა 
“საერთო ქონების” შესახებ, რომელსაც “უხუცესები” განაგებენ, უნდა ეკუთვნოდეს 
იბერიის მოსახლეობის ყველა (ოთხივე) საგვარეულოს. მაგრამ არ შეიძლება ამასთან 
ერთად, გავიზიაროთ მისი მოსაზრება, რომ ამ დროის იბერიაში, მაშასადამე, ჩვენ 
გვაროვნული წყობილება უნდა გვქონდეს. ამას ეწინააღმდეგება ცნობა “სამეფო 
გვარისა” და ლაოის – “სამეფო მონების” ფენების არსებობის შესახებ. ამიტომ უფრო 
მართებული იქნება ვიფიქროთ, რომ აქ საქმე გვაქვს კლასობრივ საზოგადოებასთან 
გვაროვნული წყობილების ძლიერი გადმონაშთებით13, ალბათ სათემო (რიგ 
შემთხვევაში სასოფლო, ზოგჯერ კიდევ საგვარეულო) მიწათმფლობელობასთან, 
სამეფო საგვარეულოსა და მმართველ ზედაფენაშიც ასევე საგვარეულო წყობილების 
ძლიერი გადმონაშთებია (იხ. ქვემოთ), რაც, როგორც წესი, დამახასიათებელია 
განუვითარებელი კლასობრივი საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მმართველი 
წრისათვის (შდრ. ვითარება ხეთებთან “ძველი სამეფოს” ხანაში და სხვ.).  

რა თქმა უნდა, ცალკე საკითხია, რამდენად სწორად ასახავს სტრაბონის ცნობა 
რეალურ ვითარებას, ან ხომ არა აქვს მას გაერთიანებული სხვადასხვა დროის, ძალიან 
ძველი და შედარებით ახალი მასალები, ან მოსახლეობის ერთ ნაწილში არსებულ 
ვითარებას ხომ არ ავრცელებს ყველაზე ა. შ. სამწუხაროდ, სტრაბონის შემოწმება ამ 
მხრივ მეტად რთულ ამოცანას წარმოადგენს. 

სტრაბონის ცნობაში იბერიის საზოგადოების სოციალური სტრუქტურის 
შესახებ შეინიშნება ორი ადვილად თვალშისაცემი ხარვეზი. მასში არ არიან 
მოხსენიებული “ვაჭრები და ხელოსნები”, რომლებიც საკმაო რაოდენობით 
ცხოვრობდნენ იმდროინდელ იბერიაში. ქალაქების – სავაჭრო-სახელოსნო ცენტრების 
არსებობა უეჭველად გულისხმობს ამგვარი ფენის არსებობას. თვით სტრაბონი 
იბეერიის აღწერისას ხაზს უსვამს, რომ “იბერია მეტწილად კარგად არის 
დასახლებული ქალაქებითაცა და დაბებითაც, ისე რომ, იქ არის კრამიტიანი 
სახურავები, სახლები, არქიტექტურულად მოწყობილი, ბაზრები და სხვა საზოგადო 
დაწესებულებანი” (XI,3,1)14. ჩანს, ამ დროის იბერიის ქალაქებისათვის 
დამახასიათებელია მოსახლეობის საკმაო სიჭრელე, ესოდენ ნიშანდობლივი 
ელინისტური აღმოსავლეთის ქალაქებისათვის. ძველი ქართული წყაროების 
თანახმად პირველი ებრაული კოლონიები ქართლის ქალაქებში უკვე ელინისტურ 
ხანაში გაჩნდა. “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ქრონიკა ებრაელთა მოსვლას მცხეთაში 
ათარიღებს ძვ. წ. 169 წლით15. 

მეორე ხარვეზი, რომელიც სტრაბონის ცნობაში შეინიშნება, მონობის 
მოუხსენებლობაა, მაგრამ ეს სავსებით გასაგებია, რადგანაც მონები არ ითვლებოდნენ 

                                                 
12 იქვე, გვ. 58-59.  
13 შდრ. იქვე, გვ. 60.  
14 თ. ყაუხჩიშვილი, სტრაბონის გეოგრაფია..., გვ. 127.  
15 ე. თაყაიშვილის გამოცემა («Описание рукописей Общества распространения грамотности среди 
грузинского населениа», т. II), გვ. 732. მართალია “ქართლის ცხოვრება” ქართლში ებრაელთა მოსვლის 
პირველ ტალღას ნაბუქოდონოსორის მიერ იერუსალიმის აღებას (ძვ. წ. 586 წ.) (ქც., I, 15-16) 
უკავშირებს, მაგრამ აქ ჩვენ ალბათ საქმე გვაქვს სურვილთან ებრაული კოლონიის გაჩენა 
დაუკავშირონ ებრაელი ხალხის ისტორიაში ამ ცნობილ მოვლენას. ამ საკითხის შესახებ იხ. აგრეთვე 
ქვემოთ.  



იბერიის საზოგადოების წევრებად16. ძველი ქართული წყაროები, კერძოდ “მოქცევაჲ 
ქართლისაჲ”, მოგვითხრობს ამ პერიოდის ფარნავაზიანთა დინასტიის მეფეთა მიერ 
ქართლის სხვადასხვა პუნქტში წარმოებულ დიდ აღმშენებლობათა შესახებ (დიდი 
სამუშაოები ტარდება დედაქალაქის რაიონში: შენდება არმაზციხე, ზადენციხე 
(სევსამორა), მცხეთა...). უკანასკნელი დროის არქეოლოგიურმა სამუშაოებმა 
გამოავლინეს ამ ნაგებობათა გრანდიოზული ნაშთები. ასეთი გრანდიოზული ციხე-
სიმაგრეების, სასახლეებისა და სხვ. შენება, ფიქრობენ, შესაძლებელი იყო სწორედ 
იაფი მუშახელის – მონების არსებობის პირობებში.  

ჩვენ საუბარი გვქონდა იბერიის მოსახლეობის სოციალური შედგენილობის 
შესახებ სტრაბონის ცნობაში არსებულ ხარვეზებზე. მაგრამ განმარტებას საჭიროებს 
ამ საზოგადოების ის სოციალური ფენებიც, რომლებიც მასშია მოხსენიებული. ასეთი 
ფენა ოთხია: 1) ისინი, ვისგანაც სხამენ მეფეებს, 2) ქურუმები, 3) მიწათმოქმედნი და 
მეომრები, 4) “ლაოი” – “სამეფო მონები”.  

როგორც ვხედავთ, მონების გარდა, რომლებსაც სტრაბონი არ იხსენიებს, 
იბერიაში უშუალო მწარმოებელთა ფენა იყოფა ორ, ერთმანეთისაგან მკვეთრად 
გათიშულ ნაწილად. ერთ ნაწილს ქმნიდნენ თავისუფალი მიწათმოქმედნი, 
რომელთაგანაც საჭიროების შემთხვევაში ლაშქრის შეკრება ხდებოდა17, მეორეს კი – 
სახელმწიფო, სამეფო ხელისუფლებისაგან დამოკიდებულ მიწათმოქმედთა ფენა. 
ისინი სამეფო მიწებზე იყვნენ დასახლებულები და ასრულებდნენ რიგ 
ვალდებულებებს მეფის, სახელმწიფოს მიმართ. ისინი, როგორც სტრაბონი აღნიშნავს, 
“სამეფო მონებს წარმოადგენდნენ” და “აკეთებდნენ ყველაფერს, რაც ცხოვრებისათვის 
არის საჭირო”. ცხოვრობდნენ ისინი, როგორც ჩანს, თემებად და გააჩნდათ თემური 
საგვარეულო საკუთრება, რომელსაც უხუცესები განაგებდნენ.  

“ლაოი”, რომლითაც სტრაბონი ქართლის საზოგადოების ამ ფენას აღნიშნავს, 
წარმოადგენდა ელინისტურ აღმოსავლეთში, კერძოდ, მცირე აზიაში, ფართოდ 
გავრცელებულ სოციალურ ტერმინს. 

მცირე აზიაში, ისევე როგორც ელინისტურ აღმოსავლეთში, საერთოდ, 
ექსპლუატირებული მოსახლეობის მნიშვნელოვან მასას ქმნიდნენ სწორედ ეს “ლაოი” 
– ნახევრად თავისუფალი მეთემეები. ისინი არ შეიძლება მონებად მივიჩნიოთ ან 
კიდევ ყმებად. “ლაოი” კოლონებსაც არ წარმოადგენდნენ, არამედ ეკუთვნოდნენ 
პირადად თავისუფალ მიწათმოქმედებს, რომელნიც მიმაგრებული იყვნენ თემზე და 
ამუშავებდნენ მეფის, დიდებულების, ტაძრების, ქალაქებისა და სამხედრო 
მოახალშენეთა მიწებს, იხდიდნენ ფულად ან ნატურალურ გადასახადებს და 
ასრულებდნენ ბევრ სხვა ვალდებულებას18. 

მაგრამ, სტრაბონის მიხედვითაც რომ ვიმსჯელოთ, იბერიელი “ლაოი” 
ყველაფერში როდი ჰგავდა ამ მცირეაზიულ “ლაოის”. თუ მცირე აზიაში ასეთი 
დამოკიდებული მეთემენი ისხდნენ არა მარტო სამეფო, არამედ აგრეთვე ტაძრების, 
ქალაქების და სხვ. მიწებზე, იბერიაში ისინი მხოლოდ “სამეფო მონები” იყვნენ ე. ი. 

                                                 
16 А.И. Болтунова, Возникновение классового общества и государственной власти в Иберии, ВДИ, 1956, 
№2, გვ. 42.  
17 ზოგი მკვლევარი, თუმცა, ფიქრობს, რომ სტრაბონთან “მესამე გვარში” დასახელებული 
“მიწათმოქმედებისა და მეომრების” სახით ლაპარაკია არა ერთსა და იმავე ხალხზე, რომელიც ორივე ამ 
საქმიანობას მისდევს, არამედ ერთმანეთისაგან გათიშულ “მიწათმოქმედებაზე” და “მეომრებზე”. 
მაგრამ, მაშინ რატომ მოათავსა ისინი სტრაბონმა ერთ “გვარში”? 
18 А.Б. Ранович, Эллинизм и его историческая роль, 1950, გვ. 155-156 და სხვ. იხ. აგრეთვე А.И. 
Болтунова, დასახ. ნაშრ., ВДИ, 1956, №2, გვ. 40-41.  



ისხდნენ სამეფო (სახელმწიფო) მიწებზე და ასრულებდნენ სხვადასხვა 
ვალდებულებას “პირველი გვარის” – “სამეფო გვარის” მიმართ. 

“ლაოის” გვერდით არსებობდა უშუალო მწარმოებელთა სხვა ფენა. ესენი 
იყვნენ თემებში გაერთიანებული, ასევე თავისუფალი მიწათმოქმედნი. მათგან 
დგებოდა ლაშქარიც – მეფის მოწოდებაზე ისინი გამოდიოდნენ საომრად, ალბათ 
საკუთარივე შეიარაღებით. იბერიის მოსახლეობის წამყვანი ნაწილი ამ მხრივ 
მკვეთრად განსხვავდებოდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს მთიელებისა 
და აგრეთვე, საფიქრებელია, მეზობელი ალბანელებისგანაც. სვანების მიმართ 
სტრაბონი, მაგალითად, აღნიშნავს, რომ ისინი, “როგორც ამბობენ, ჰკრებენ ლაშქარს 
200 000 (კაცის რაოდენობით): მართლაც, მთელი ხალხი მეომარია, მაგრამ 
არაორგანიზებული” (XI, 2, 19). იბერიის მთიელთა შესახებ კი მას აღნიშნული აქვს, 
რომ მათ, “როდესაც ჩამოვარდება შფოთი, თავისი და მათი (სარმატების, შეიძლება 
აგრეთვე სკვითების, – გ. მ.) სახსრებით გამოჰყავთ მრავალი ათასი (მებრძოლი)” (XI, 
3,3). ალბანელებსაც კი უფრო მრავალრიცხოვანი ლაშქრის გამოყვანა შეეძლოთ: “ამათ 
გამოჰყავთ იბერებზე მეტი ლაშქარი. რადგან ესენი აიარაღებენ 60 000 ქვეითსა და 22 
000 ცხენოსანს...”( XI, 4, 5). 

აქედან უნდა დავასკვნათ, რომ იბერები, ჩანს, “ნაკლებ მეომარნი” იყვნენ, ე.ი. 
უკვე გამოვიდნენ იმ (პირველყოფილ-თემური) წყობიდან, როდესაც უკლებლივ 
მთელი მოსახლეობა გამოდის სალაშქროდ. “მესამე გვარის” – “მიწათმოქმედთა და 
მეომართა” თემებიც ძირითადად არა გვაროვნული, არამედ სასოფლო 
(ტერიტორიალური) თემები უნდა ყოფილიყვნენ. 

უნდა ვიფიქროთ, რომ “სამეფო მონები” ე.ი. “ლაოი”, ჩამოცილებული იყვნენ 
სალაშქრო საქმეს. ისინი იყვნენ მიწათმოქმედნი, რომელთაც “ცხოვრებისათვის 
ყოველივე საჭირო” მიჰქონდათ სამეფო საგვარეულოსათვის. 

ამრიგად, ძველ ქართლში მიწათმოქმედნი – უშუალო მწარმოებელნი იმ 
ვალდებულებათა ხასიათის მიხედვით, რომელსაც ისინი ასრულებდნენ 
სახელმწიფოს მიმართ, ორ ძირითად ჯგუფად იყოფოდნენ: 1. “ლაოი”, რომელნიც 
იხდიდნენ ნატურალურ გადასახადებს და ა.შ. და 2. თავისუფალი მიწათმოქმედნი, 
რომლებიც ასრულებდნენ სამხედრო სამსახურს. ისინი შეიძლება გაერთიანებული 
იყვნენ სასოფლო (ტერიტორიალურ) თემებში, სადაც ფაქტიურად არსებობდა 
ინდივიდუალური საკუთრება მიწაზე და კოლექტიური რჩებოდა მხოლოდ წყლის, 
საძოვრების გამოყენება; ამის გარდა, ასეთი თემები წარმოადგენდნენ 
თვითმმართველ ერთეულებს თავისი თემის უფროსითა და ა.შ. რა თქმა უნდა, ამ 
სოციალურ ფენაში ფართოდ იქნებოდა გავრცელებული “დიდი ოჯახების” 
(“სახლების”) საკუთრება და მათ მიმართ სტრაბონისეული συγγένεια, შეიძლება 
სწორედ ასეთ “დიდ ოჯახებს” გულისხმობდეს. 

მაგრამ როგორ, ან რა გზით უნდა ჩამოყალიბებულიყო ძველ ქართლში 
მიწათმოქმედი მოსახლეობის ეს ორი, ესოდენ განსხვავებული დაჯგუფება? საეჭვოა, 
რომ ეს მომხდარიყოს შინაგანი სოციალურ-ეკონომიური დიფერენციაციის გზით. 
უფრო მათი დაქვემდებარებული მდგომარეობა შეიძლება წარმოქმნილიყო 
კლასობრივად დიფერენცირებული საზოგადოების მიერ ამ თემების უშუალოდ 
დამორჩილების გზით. მიწათმოქმედი მოსახლეობის ამ ნაწილის მძიმე 
დამოკიდებულება სამეფო ხელისუფლების, ანდა, საერთოდ, სამხედრო 
არისტოკრატიის მიმართ შეიძლებოდა გაჩენილიყო თემების პირდაპირი დაპყრობის 
გზით. იბერიის მოსახლეობის “მეოთხე გვარის” (“ლაოი” – სამეფო მონები) 
წარმოქმნის საკითხის გადაწყვეტისას აკად. ს. ჯანაშია სწორედ ასეთი 



შესაძლებლობის აღიარებისაკენ იხრებოდა19. ქართლის სამეფო ჩამოყალიბდა 
ჰეგემონობისათვის სხვადასხვა ქართული თუ არაქართული გაერთიანების 
ინტენსიური ბრძოლის პროცესში. გამარჯვებისას უფრო მოწინავე და ძლიერმა 
გაერთიანებებმა დაიქვემდებარეს სოციალური განვითარების დონის მხრივ უფრო 
დაბალ საფეხურზე მდგომი მოსახლეობა და მას მძიმე ვალდებულებები დააკისრეს 
(ნატურალური გადასახადები – ხარკი). დამოკიდებულ მიწათმოქმედთა ფენა 
ნაწილობრივ სხვა გზითაც შეიძლებოდა ჩამოყალიბებულიყო; კერძოდ, დაპყრობილი 
ოლქებიდან გადმოსახლებულთა დასახლებით სამეფო და სათემო მიწაზე. ძველი 
ქართული წყაროები მხარს უჭერენ ამგვარ ვარაუდს. 

ალექსანდრე მაკედონელის დროის ამბების მოთხრობისას “მოქცევაჲ 
ქართლისაჲს” ქრონიკა აღნიშნავს: “მაშინ მოვიდეს ნათესავნი მბრძოლნი 
ქალდეველთაგან გამოსხმულნი ჰონნი და ითხოვეს ბუნთურქთა (ესენი 
ცხოვრობდნენ, ძეგლის მიხედვით, ქართლის ველზე, – გ. მ.) უფლისაგან ქუეყანაჲ 
ხარკითა, და დასხდეს იგი ზანავს. და ეპყრათ იგი რომელ ხარკითა აქუნდა, ჰრქჳან 
მას ხერკი...”20. იგივეა მოთხრობილი “ქართლის ცხოვრებაში”, თუმცა ამასთან 
დაკავშირებით ლაპარაკია უკვე ებრაელებზე, რომლებიც გამოძევებულ იქნენ 
იერუსალიმიდან ნაბუქოდონოსორ მეფის მიერ (ქც., I, 15-16). 

ამგვარად “ლაოის” (დაქვემდებარებული და ექსპლუატირებული თემების 
წევრთა) ფენის წარმოქმნა უფრო მეტად უნდა დაუკავშირდეს ცალკეულ 
გაერთიანებათა ბრძოლას პოლიტიკური ბატონობისათვის. ამასთან დაკავშირებით, 
მხედველობაშია მისაღები აღმოსავლეთ საქართველოს მიწა-წყალზე მოსახლეობის 
გარკვეული გადანაცვლების ფაქტად, კერძოდ, სამხრეთიდან (სამხრეთ-
დასავლეთიდან) მესხურ-მცირეაზიული ელემენტის შემოღწევა. ძველ ქართულ 
ტრადიციაში საკმაოდ ბუნდოვნად, მაგრამ მაინც გარკვეულად აისახა ქართლის 
სახელმწიფოებრიობასა და ქართლის ეროვნების წარმოქმნაში სხვადასხვა ელემენტის 
მონაწილეობის ფაქტი. არიან-ქართლის მმართველთა მიერ შიდა ქართლის 
დაპყრობისა და არიან-ქართლიდან აქ მოსახლეობის გარკვეული მასის 
გადმოსახლების შესახებ (პირდაპირი ცნობის გარდა) შემოინახა მითითება 
გადმოსახლებულ “სახლთა” რიცხვზეც. აქ შეიძლება დავასახელოთ ცნობები ძველი 
ქართული წარმართული პანთეონის შესახებ. ძველი ქართული ტრადიციის 
მიხედვით, სამეფოს უმთავრეს ღვთაებებს წარმოადგენდნენ არმაზი და ზადენი. 
მაგრამ თაყვანცემული იყვნენ აგრეთვე ღმერთები “გაცი და გა(იმ)”. “მოქცევაჲ 
ქართლისაჲში” მათ შესახებ ნათქვამია: “ძუელნი ღმერთნი” მამათა ჩუენთანი – გაცი 
და გა”21. “ქართლის ცხოვრება” იმეორებს ამ სიტყვებს (ქც., I, 106). ორივე ძეგლში გაცი 
და გა(იმ) წარმოდგენილია როგორც არიან-ქართლიდან გადმოსახლებული შორეული 
წინაპერბის ღმერთები22.  

არმაზი და ზადენი აშკარად ხეთურ-მცირეაზიურ სახელებს ატარებენ. ამ 
სახელებმა ქართლში ალბათ ხეთურ-მცირეაზიული კულტურულ-რელიგიური 
ტრადიციების მატარებელი მუშქებ-მესხების გზით შემოაღწია. ის, რომ ამ 
სახელწოდებებმა დაიმკვიდრეს ადგილი ოფიციალურ სამეფო პანთეონში, რომ მათი 
მიხედვით მიიღეს სახელები სამეფოს დედაქალაქის ორმა უმთავრესმა ციხე-სიმაგრემ 

                                                 
19 ს. ჯანაშია, შრომები, II, გვ. 166-167. 
20 Описание рукописей.... გვ. 708. 
21 Описание рукописей..., II, გვ. 769. 
22 იქვე, გვ. 709, 752, შდრ. ქც., I, 20 და სხვ. 



(არმაზციხე და ზადენციხე – სევსამორა), მათ შორის უძველესმა სამეფო 
რეზიდენციამ (არმაზციხე), უნდა ლაპარაკობდეს აქ შემოსული მცირეაზიული 
მუშქებ-მესხების აქტიურ როლზე ქართლის სამეფოს წარმოქმნაში. ამიტომაც, თუ 
გავითვალისწინებთ არმაზი-ზადენის წყვილის გაცი-გა(იმ)-ის წყვილისადმი 
დაპირისპირების ზემოაღნიშნულ ფაქტს, უნდა ვაღიაროთ, რომ ადგილობრივ 
ღვთაებებს წარმოადგენდნენ ალბათ სწორედ ეს უკანასკნელები და არა არმაზ-
ზადენი. მესხი გადმოსახლებულების პანთეონის შერწყმას ადგილობრივი 
მოსახლეობის პანთეონთან შეიძლება ისიც მიუთითებდეს, რომ გაცი და გა(იმ) იმ 
აგრეთვე საერთო სამეფო პანთეონის წევრებიც იყვნენ. “ხოლო იყვნეს, – 
ვკითხულობთ ჩვენ “მოქცევაჲ ქართლისაჲში”, – კერპნი სხუანიცა (არმაზსა და 
ზადენს გარდა, – გ. მ.) სამეფონი: გაცი და გა”23. არმაზის მთის წვერზე მდგარი 
ღვთაება არმაზის კერპის აღწერისას “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” აღნიშნული აქვს: “და 
მარჯულ მისა (არმაზის კერპისა, – გ. მ.) დგა კერპი ოქროჲსაჲ. და სახელი მისი გაცი. 
და მარცხლ მისა კერპი ვერცხლისაჲ. და სახელი მისი გა, რომელნი იგი ღრმად 
ჰქონდეს მამათა თქუენთა არიან ქართლით”24. პანთეონში მომხდარი ამგვარი შერწყმა 
უნდა ასახავდეს მესხურ-მცირეაზიული ელემენტის ადგილობრივ ელემენტთან 
შერწყმის ფაქტს. 

ამრიგად, ძველი ქართლის წარმართული პანთეონის შესწავლაც მიუთითებს 
აღმოსავლურქართული სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბების რთულ პროცესზე. 
იგი ცალკეულ გაერთიანებათა ბრძოლის, მოსახლეობის გარკვეული მასების 
ადგილგადანაცვლებისა და სხვ. პროცესში შეიქმნა. ყოველივე ეს გვარწმუნებს, რომ 
ქართლის სახელმწიფოს წარმოქმნის ჟამს მართლაც არსებობდა პირობები იმისათვის, 
რომ დაპყრობის გზით გაჩენილიყო სამეფო ხელისუფლებისა და სამხედრო 
არისტოკრატიისადმი დამოკიდებული თემები, რომლის წევრებსაც წარმოადგენენ 
ალბათ ის “ლაოი” – “სამეფო მონები”, რომლის შესახებაც ლაპარაკობს სტრაბონი. 
როგორც აკად. ს. ჯანაშია ფიქრობს, ქართლის მოსახლეობის ეს სოციალური ფენა 
ადგილობრივ შეიძლება “გლეხის” სახელწოდებას ატარებდეს”25. 

დამოკიდებული მეთემეების მასის საპირისპიროდ სავსებით გასაგები ხდება 
“მეომრების”, ამავე დროს თავისუფალი მიწათმოქმედი ფენის არსებობა, რომლის 
წევრთა უმთავრეს ვალდებულებას წარმოადგენდა სამხედრო სამსახური ანუ 
ლაშქარში გამოსვლა საკუთარივე შეიარაღებით. პირველ ეტაპზე ისინი ალბათ 
განთავისუფლებული იყვნენ სხვა სახელმწიფოებრივი ვალდებულებებისაგან. 
სათანადო სამეცნიერო ლიტერატურაში სამართლიანადაა შენიშნული, რომ ამ ფენის 
ადგილობრივი ქართული სახელი “ერი” უნდა ყოფილიყო, რომელიც ძველ 
ქართულში ერთიანად აღნიშნავდა, როგორც “ხალხს”, ისე “ჯარს”. 

სამწუხაროდ, ჩვენ არაფრის თქმა არ შეგვიძლია იმის შესახებ, თუ როგორ 
უნდა ყოფილიყო რაოდენობრივი შეფარდება “ლაოი” – გლეხებისა და “ერის” ფენებს 
შორის. მაგრამ ჩვენ განკარგულებაში იმყოფება სტრაბონის ცნობა იმის შესახებ, რომ 
ალბანელებს გამოჰყავდათ მეტი ლაშქარი, ვიდრე იბერიელებს. ალბანელებს კი 
გამოჰყავდათ 60 ათასი ქვეითი და 22 ათასი ცხენოსანი. თუ ჩავთვლით, რომ 
იბერიელთა ლაშქარი იკრიბებოდა ძირითადად “ერისაგან”, ამით შეიძლება 
შევიქმნათ წარმოდგენა ამ სოციალური ფენის წარმომადგენელთა რაოდენობაზე, 

                                                 
23 Описание рукописей..., II, გვ. 761. 
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თუმცა, არა გვაქვს რა არავითარი მონაცემები “ლაოის” რაოდენობის შესახებ, ჩვენ 
მაინც არაფრის თქმა არ შეგვიძლია ქართლის (იბერიის) მიწათმოქმედი მოსახლეობის 
– მატერიალური დოვლათის უშუალო მწარმოებელთა ამ ორი ჯგუფის რაოდენობრივ 
შეფარდებაზე. 

არაერთი რთული საკითხი ისმის ჩვენს წინაშე აგრეთვე იბერიის 
საზოგადოების პირველი ორი “გვარის” ბუნების განსაზღვრასთან დაკავშირებით. 
ავიღოთ თუნდაც “მეორე გვარი” – ქურუმები, რომლებიც სტრაბონის მიხედვით, 
“ზრუნავენ აგრეთვე მეზობლებთან სამართალზე”, ჩვეულებრივ, სტრაბონის ეს ცნობა 
ესმით ისე, რომ იბერიის სამეფოს საგარეო ურთიერთობის საქმე ქურუმების ხელში 
ყოფილა26. მკვლევარები ცდილობენ სხვადასხვა მოსაზრებით გადალახონ ის 
წინააღმდეგობა, რომელიც არსებობს სტრაბონის ამ ცნობასა და ანტიკური წყაროების 
სხვა ცნობებს შორის, საიდანაც ჩანს, რომ საგარეო ურთიერთობათა სფეროს სამეფო 
ხელისუფლება განაგებდა და არა ქურუმები. ქურუმები, სტრაბონის ცნობით, არც კი 
ეკუთვნოდნენ იმ პრივილეგიურ ფენას, საიდანაც გამოდიოდნენ მეფეები (“პირველი 
გენოსი”), უზენაესი ქურუმი იბერიაში სრულიადაც არ წარმოადგენდა „მეფის 
შემდგომ მეორე პირს”, როგორც ეს იმავე სტრაბონის მიხედვით, მეზობელ 
ალბანეთში, აგრეთვე კაპადოკიასა და სხვა ქვეყნებში იყო. 

ქურუმთა ფენა აქ საკმაოდ მრავალრიცხოვანია. ძნელია წარმოვიდგინოთ, თუ 
როგორ შეეძლოთ იბერიელ ქურუმებს მიეთვისებინათ მათი წოდებისათვის საკმაოდ 
შეუფერებელი პრივილეგია – საგარეო ურთიერთობათა წარმოება, ან, საერთოდ, რა 
საფუძველზე აღმოჩნდა ეს პრივილეგია მათ ხელში. უფრო ბუნებრივია ვარაუდი, 
რომ სტრაბონის ცნობა ქურუმთა შესახებ გულისხმობს არა საგარეო ურთიერთობას, 
არამედ ურთიერთობას სახელმწიფოს შიგნით არსებულ ცალკეულ კოლექტივებს 
შორის. მეზობელ ალბანეთში, სტრაბონის ცნობით, ქურუმი გვევლინება ვრცელი 
სატაძრო მეურნეობის მეთაურად, რომელიც ფაქტიურად ალბათ სათემო მეურნეობას 
წარმოადგენს. იბერიაშიც ალბათ ქურუმები წარმოადგენენ ცალკეული 
კოლექტვებისა და საგვარეულო და სასოფლო (ტერიტორიალური) თემების 
წარმომადგენლებს მეზობელ ერთეულებთან ურთიერთობაში. 

თუნდაც რომ ვიფიქროთ, რომ სტარბონის ამ ცნობის წყარო იბერიელთა 
“მეზობლების” ინფორმაციაა, ამ შემთხვევაშიც იბერიელი ქურუმები, რომლებიც” 
მეზობლებთან სამართალს აწესრიგებდნენ, სადავო საქმეებს წყვეტდნენ, 
გვევლინებიან, როგორც იბერიის სასაზღვრო რაიონების თემების უფროსები, 
რომლებიც მეზობელ (ამ შემთხვევაში უცხო) თემებთან ურთიერთობაში თავისი 
თემების ინტერესებს იცავენ.  
ეს ჩვენ გვაძლევს საშუალებას დავასკვნათ, რომ როგორც სასაზღვრო რაიონებში, ისე 
მის გარეთაც, იბერიული თემების სათავეში იდგნენ კულტის მსახურნი, 
ადგილობრივ ღვთაებათა ქურუმები, რომლებიც საკულტო ფუნქციების გვერდით 
ახორციელებდნენ თემის უფროსის სხვა ფუნქციებსაც (მეურნეობის მართვა, 
ურთიერთობა მეზობელ კოლექტივებთან და ა. შ.). ამასთან დაკავშირებით 
აუცილებელია მოვიყვანოთ ანალოგია ქართველ მთიელთა ეთნოგრაფიული 
სინამდვილიდან. მათთან ჩვენ ვხვდებით სამლოცველოებსა და მღვდელმსახურთ 
(“ხუცესი”, “ხევისბერი”), რომელთაც თავის ხელში გაერთიანებული ჰქონდათ 
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ადგილობრივი საეკლესიო და საერო ხელისუფლება. აქ თავს იჩენს ადგილობრივი 
თეოკრატიული ძალაუფლების მეტად საინტერესო გადმონაშთები27. 

ძნელია თქმა, იყო თუ არა დამახასიათებელი ასეთი თეოკრატიული 
ორგანიზაცია მარტო “ერისათვის” – სტრაბონისეული იბერიის მოსახლეობის “მესამე 
გვარისათვის”, თუ იგი დამორჩილებულია თემების წევრებზე – “ლაოიზეც” 
ვრცელდებოდა. 
იბერიის საზოგადოების სოციალური სტრუქტურის შესახებ სტრაბონის ცნობათა 
ზემომოტანილი ინტერპრეტაციის შედეგად ირკვევა, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს 
ადრეკლასობრივ საზოგადოებასთან, რომელშიც ჯერ კიდევ ძალზე ძლიერია 
პირველყოფილ-თემური წყობილების გადმონაშთები. ხშირად სტრაბონის ამ ცნობებს 
მკვლევარები იყენებენ იბერიის საზოგადოების დასახასიათებლად საერთოდ მთელი 
ანტიკური ხანის მანძილზე. მაგრამ ეს, საეჭვოა, რომ სწორი იყოს. როგორც ზემოთ 
იყო აღნიშნული, სტრაბონის ეს ცნობები მომდინარეობენ ძვ. წ. II ს. 40-30-იანი 
წლებიდან ანდა, შესაძლებელია, კიდევ უფრო ადრეულ (ძვ. წ. III ს. დასაწყისის) 
ავტორ პატროკლედან ერატოსთენის გზით. ამ წყაროთი სტრაბონი, როგორც 
ცნობილია, ფართოდ სარგებლობს კავკასიის აღწერისას (მაგალითად, ინდოეთიდან 
ამიერკავკასიის გავლით მიმავალი სავაჭრო გზის აღწერისას და ა.შ.)28. 
თანადთან, უეჭველია, ბევრი რამ შეიცვალა ძველ ქართლში კლასობრივ 
განსხვავებათა გაღრმავების, საგვარეულო და სასოფლო თემების რღვევისა და 
გვაროვნული წყაროების გადმონაშთების მოსპობის მიმართულებით. ამასთან 
ერთად, მიმდინარეობდა ალბათ სატაძრო მეურნეობის სათემო მეურნეობიდან 
გამოთიშვის პროცესი. ადგილი ჰქონდა, ერთი მხრივ, დიდი სატაძრო მამულების 
შექმნას, რომლებიც ფაქტიურად ქურუმების – სატაძრო პერსონალის სრულ 
განკარგულებაში ექცეოდა. ეს უკანასკნელი ექსპლუატაციას უწევდა სატაძრო 
მიწებზე მსხდომ მიწათმოქმედ მოსახლეობას. იბერიის ზოგ მხარეში ალბათ უკვე 
სტრაბონის დროსვე არსებობდა ასეთი სატაძრო მამულები. ამასთან დაკავშირებით 
საყურადღებოა სტრაბონის ცნობა მოსხების ქვეყანაში ძვ. წ. I ს. ლევკოთეას მდიდარი 
ტაძრის შესახებ (Strabo, XI, 2, 17.) 

 იბერიის სახელმწიფოს განუვითარებლობა ელინისტურ ხანაში კარგად ჩანს 
აგრეთვე სტრაბონისეული იბერიის “პირველი გენოსის” მაგალითზეც – ე. ი. 
მოსახლეობის იმ კატეგორიაზე, საიდანაც, სტრაბონის მიხედვით, “სხამდნენ მეფეებს” 
“მახლობლობისა და ასაკის მიხედვით უხუცესს, ხოლო მეორე (ამ გვარიდან) 
მოსამართლეობს და მხედართმთავრობს” (XI, 3, 6). 

ამ ცნობაშიც ყველაფერი როდია ნათელი. მკვლევარნი მას სულ 
სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციას აძლევენ. აკად. ივ. ჯავახიშვილი მასში 
იმდროინდელ იბერიაში გვაროვნული წყობილების წესების ბატონობის კიდევ ერთ 
საბუთს ხედავდა, ფიქრობდა რა, რომ ამ ცნობის თანახმად სამეფო ტახტი იბერიაში 
გადადიოდა სამეფო საგვარეულოში უფროსობის მიხედვით29. ასევე ესმოდა ტახტის 
მემკვიდრეობის ეს წესი აკად. ს. ჯანაშიას, თუმცა იგი ფიქრობდა, რომ სტრაბონი აქ 
აგვიწერს კონსტიტუციას, თეორიულ ნორმებს, რომელთან შედარებით სინამდვილე 
ბევრად შორს წავიდა. სხვა ცნობების მიხედვით იბერიის მეფე ხომ სრულუფლებიანი 
                                                 
27 В.В. Бардавелидзе, Древнейшие религиозные верования и обрядовое графическое искусство грузинских 
племен, Тб., 1957, გვ. 31-36. 
28 ო. ლორთქიფანიძე, სტრაბონის ცნობა იბერიის მოსახლეობის პირველი გენოსის შესახებ, 
“საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე”, ტ. XVIII, №3, 1957. 
29 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, 1928, გვ. 154-155. 



მმართველია, რომელიც განაგებს სამხედრო საქმესაც, საგარეო ურთიერთობასაც და ა. 
შ.30. 

აკად ნ. ბერძენიშვილი შენიშნავს: “სტრაბონით ბასილევსი (მეფე, – გ.მ.) 
იბერიაში მხედართმთავარი არაა, ის არც მსაჯულია. ორივე ეს ფუნქცია მეფის მეორე 
პირის ხელშია. სტრაბონის ბასილევსი არც მეზობლებთან სადავო საკითხებს 
აწესრიგებს. ამას ქურუმები საქმიანობენ. ბასილევსი არც უზენაესი ქურუმი ჩანს, 
ყოველ შემთხვევაში, ამის შესახებ სტრაბონის ცნობა დუმს. სხვა ისტორიული 
მონაცემებით (არა ერთი, არამედ სხვადასხვა წყაროთი: დიო კასიუსი, ტაციტუსი...) 
იბერიის ესა თუ ის კონკრეტული ბასილევსი ქვეყნის ნამდვილი ბატონ-პატრონია: 
ისაა და სხვა არავინ მხედართმთავარი, მხოლოდ მის ხელთაა საგარეო საქმეები და, 
უნდა ვიფიქროთ, იგივეა მთავარმსაჯულიც. სტრაბონისეული ბასილევსი ჩვენ 
რეალურ მეფედ ვერ მივიჩნიეთ, მისი ჳელი უშინაარსოდ გვეჩვენება, ამის გამო ჩვენ 
ეჭვი გამოვთქვით: ან სტრაბონი მის დრომდის რაღაც დიდი ხნის წინ არსებულ 
მდგომარეობას გადმოგვცემს, ან კიდევ შეცდომაში შეიყვანეს ზეპირად ცნობების 
მიმწოდებლებმა”31. 

ძველი ქართული ტრადიციის, აგრეთვე რიგი ანტიკური ავტორებისა თუ 
ეპიგრაფიკული ძეგლების მიხედვით, სამეფო ტახტი (ყოველ შემთხვევაში ახ. წ. 
პირველ საუკუნეებში) ქართლის სამეფოში გადადიოდა, როგორც წესი მამიდან 
შვილზე, მაგრამ, ეგების უფრო ადრეული, ელინისტური ხანისათვის იყო 
დამახასიათებელი ტახტის გადასვლა სამეფო საგვარეულოში უფროსობის მიხედვით 
(უფროსი ძმა და ა.შ.). იქნებ ამის სასარგებლოდ ლაპარაკობს “მეფის შემდგომ მეორე 
პირის” – როგორც წესი, მეფის უახლოესი ნათესავის (ძმა, ბიძა?) ინსტიტუტის 
არსებობა იბერიაში. ანდა ცნობილი “ორმეფობაც” ქართლში (ძვ. და ახ. 
წელთაღრიცხვათა მიჯნაზე) ამაშივე ხომ არ პოულობს წყაროს? თვით ახ. წ. პირველი 
საუკუნეების მასალებით დადასტურებული ფაქტები – მეფის ძმის დიდი ხვედრითი 
წონა, მათი აქტივობა პოლიტიკურ ასპარეზზე, შეიძლება, ამავე მოვლენის 
გადმონაშთად მივიჩნიოთ. ამაშიც ჩვენ შეიძლება დავინახოთ სახელმწიფოებრივი 
ორგანიზაციის პრიმიტიულობის კიდევ ერთი ნიშანი, როდესაც სამეფო დინასტია, 
სამეფო გვარი, სამეფოს უცქერის როგორც თავის კოლექტიურ, საგვარეულო 
სამფლობელოს32. 

                                                 
30 “მიმომხილველი” III, 1953, გვ. 234-235. 
31 ნ. ბერძენიშვილი, “მიმომხილველი”, III, 1953, გვ. 294 შმდ. 
32 “საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე”, ტ. XVIII, N3, 1957 წ. გამოქვეყნებულ ნაშრომში ო. 
ლორთქიფანიძემ მოგვცა იბერიის მოსახლეობის “პირველი გენოსის” შესახებ სტრაბონის ცნობის 
ორიგინალური ახსნის ცდა. მისი აზრით, მცდარია სტრაბონის ტექსტის “დევტეროს”-ის გაგება “მეფის 
შემდგომ მეორე პირად”. სტრაბონის ცნობაში, – როგორც ო. ლორთქიფანიძე ფიქრობს, – ლაპარაკია 
იბერიის ორი მეფის შესახებ: ნათქვამია, რომ პირველი გვარიდან სხამენ მეფეებს – (ერთ – ო. ლ.) 
(გარდაცვლილ მეფესთან) ნათესაობისა და უფროსობის მიხედვით, ხოლო მეორე (აგრეთვე მეფე, – ო. 
ლ.) მოსამართლეობს და მხედართმთავრობს. მაგრამ, თუკი არ დავუშვებთ, რომ ამ ადგილმა 
სტრაბონის თხზულებაში ჩვენამდე მოაღწია მეტად შერყვნილი სახით, სტრაბონის ცნობის ამგვარი 
გაგება მეტად არაბუნებრივად გვეჩვენება: “ერთი მეფის” დახასიათებისას სტრაბონი აღნიშნავს ერთ 
მომენტს (ვინ ხდება “მეფედ”), ხოლო “მეორე მეფის” დახასიათებისას – სრულიად სხვას (რა ფუნქციის 
მატარებელია იგი). ამას გარდა, თუკი სტრაბონი “მეორესაც” (“დევტეროს”) მეფედ სთვლიდა, უნდა 
ვიფიქროთ, რომ იგი უფრო მკაფიოდ აღნიშნავდა ამ საინტერესო ფაქტს (იბერებთან ორი მეფის 
ინსტიტუტის არსებობას), ისე როგორც იგი ლაპარაკობს, მაგალითად, ალბანელებთან წინათ 26 
“მეფის” არსებობაზე (Strabo, XI, 4, 6). 



იმასთან დაკავშირებით, რომ ძველი ქართული თემი სატაძრო თემი ჩანს, და, 
საერთოდ, ძველი ქართლის საზოგადოებრივი წყობილება ადრეულ ხანაში, 
სტრაბონის ცნობის მიხედვით, მნიშვნელოვანწილად თეოკრატიულ ელფერს 
ატარებს, უეჭველად ჩნდება ცთუნება, რომ ძველი იბერიის (ქართლის) სამეფოს 
სათავეში მდგომი პირიც (მეფე) უზენაესი ქურუმის ატრიბუტებით აღჭურვილად 
ვცნოთ. სტრაბონის მიხედვით ხომ გამოდის, რომ ეს პირი ჩამოცილებული ყოფილა 
მხედართმთავრობისა და მსაჯულთუხუცესის ფუნქციებს. სტრაბონის თქმით, 
იბერიაში “მოსამართლეობს და მხედართმთავრობს” მეორე პირი მეფის შემდეგ. 
მაგრამ თუ ეს არ შედიოდა მეფის ფუნქციებში, რაღა შეიძლება ყოფილიყო იგი, თუ 
არა უზენაესი ქურუმი? საინტერესოა, რომ ასეთი “უფუნქციო” (საფიქრებელია, 
სწორედ უმაღლესი ქურუმის ფუნქციის მქონე) “მეფეები” დამოწმებული ჰყავს 
ქსენოფონტეს შავიზღვისპირეთის ზოგიერთ ქართველ ტომში, კერძოდ, მოსინიკებში. 
მართალია, სტრაბონის ცნობის ამგვარ ინტერპრეტაციას თითქოს ეწინააღმდეგება ის, 
რომ “ქურუმები” საერთოდ გამოყოფილი ჰყავს პირველი (სამეფო) საგვარეულოდან, 
მისგან განსხვავებული მეორე ფენის, მეორე “გენოსის” სახით. მაგრამ ეგების 
უზენაესი ქურუმის საგვარეულოს ტრანსფორმაცია სამეფო საგვარეულოდ მიზეზია 
კულტის ან უმაღლესი ხელმძღვანელის გამოთიშვისა ქურუმთა საერთო მასიდან? 

ამრიგად, ელინისტური ხანის ქართლის (იბერიის) საზოგადოება ხასიათდება 
საერთოდ ადრეკლასობრივი (განუვითარებელი კლასობრივი) საზოგადოებისათვის 
დამახასიათებელი ნიშნებით33: ხალხის ძირითად მასას ჯერ კიდევ თავისუფალი 
მეთემენი (“მიწათმოქმედნი და მოლაშქრენი”) შეადგენდნენ, ამის გვერდით ჩვენ 
ვხვდებით მმართველი ზედაფენის – სახელმწიფოს, სამეფო საგვარეულოს, 
სამხედრო-საგვარეულო არისტოკრატიასა და ბიუროკრატიული აპარატის მხრივ 
დამორჩილებული თემების (“ლაოი”) ნახევრად ფეოდალური ტიპის ექსპლუატაციას. 
გარკვეულ ვალდებულებებს სახელმწიფოსა, დიდებულთა და ტაძრების მიმართ 
ასრულებდნენ, უეჭველია, თავისუფალი მეთემენიც. გავრცელებული იქნებოდა 
მონობაც. ამრიგად, აქ, ისევე როგორც სხვა ადრეკლასობრივ საზოგადოებებში, 
ვხედავთ მონათმფლობელური და წინაფეოდალური (პროტოფეოდალური) 
ექსპლუატაციის ფორმების თანაარსებობას ხალხის ძირითადი მასის მიერ ჯერ კიდევ 
პირადი თავისუფლებისა და სამეურნეო დამოუკიდებლობის შენარჩუნების, სათემო 
მიწათმფლობელობისა და პირველყოფილ-თემური წყობილების სხვა ტრადიციების 
არსებობის პირობებში. 

იბერიის საზოგადოების განუვითარებლობა ელინისტურ ხანაში, როგორც 
უკვე ვთქვით, კარგად ჩანს აგრეთვე სტრაბონის ცნობიდან იბერიის ტახტის 
მემკვიდრეობის შესახებ. სამეფო საგვარეულოში ტახტი გადადიოდა უფროსობისა და 
ნათესაური სიახლოვის მიხედვით – ე. ი., აქაც თავს იჩენს პირველყოფილი თემური 
წყობილების ტრადიციები – სამეფო გვარი სამეფოს უყურებს, როგორც თავის 
საგვარეულო საკუთრებას... რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიმძიმს მსჯელობა იმაზე, თუ 
კონკრეტულად რა დროის ვითარებას (ან რამდენად სწორად) ასახავს სტრაბონის 
ცნობა. 

ქართლის საზოგადოების შემდგომი განვითარება, უეჭველია, წავიდა 
კლასობრივი დიფერენციაციის გაღრმავების გზით: “ერს” (“მიწათმოქმედებსა და 
მეომრებს”) ეყოფოდა, ერთი მხრივ, სამხედრო-სამოხელეო არისტოკრატია, ხოლო 

                                                 
33 იხ. გ. მელიქიშვილი, ძველი საქართველოს სოციალ-ეკონომიური წყობილების საკითხი, “მაცნე”, 
1966, N1. 



მეორე მხრივ, ადგილი ჰქონდა “ერის” ფართო ფენებისა და “ლაოის” მდგომარეობის 
გარკვეულ ნიველირებას. თემი ყველგან, ბარში მაინც, სასოფლო-ტერიტორიალურ 
თემად იქცეოდა. “ერის” თემებიც თანდათან ისეთივე დამოკიდებული ხდებოდნენ 
სამეფო ხელისუფლებისა და დიდებულთა მიმართ, როგორიც იყვნენ ადრე “ლაოის” 
თემები: სალაშქროდ გამოსვლასთან ერთად ისინი სხვა სახელმწიფო 
ვალდებულებებსაც (გადასახადები, საზოგადოებრივ სამუშაოებში – მშენებლობა, 
ირიგაცია, – მონაწილეობა) ასრულებდნენ. ამასთანავე, ჩანს, ინტენსიურად 
მიმდინარეობდა სატაძრო მიწათმფლობელობის გამოყოფა სათემო 
მიწათმფლობელობიდან და დიდი სატაძრო მეურნეობების შექმნა, სადაც 
ძირითადად გამოიყენებოდა დამოკიდებული სამიწათმოქმედო მოსახლეობის შრომა. 
მიმდინარეობდა, უეჭველია, აგრეთვე ქალაქებისა და სავაჭრო-სახელოსნო 
მოსახლეობის ინტენსიური ზრდა. 

რა თქმა უნდა, წყაროების უქონლობის გამო ჩვენ მოკლებული ვართ 
შესაძლებლობას დეტალურად განვიხილოთ იბერიაში მიმდინარე შემდგომი 
სოციალურ -ეკონომიური განვითარების პროცესი. მაინც, როგორც ქვემოთ უფრო 
დაწვრილებით დავინახავთ, მას შემდეგ, რაც იბერია ძვ. და ახ. წ. მიჯნაზე 
ერთგვარად მსოფლიო ასპარეზზე გამოვიდა, რომის მონათმფლობელური იმპერიის 
ორბიტაში ჩაება და მეტად აქტიური როლის შესრულება იწყო კავკასიასა და 
მეზობელ მხარეებში, კიდევ უფრო სწრაფად უნდა წასულიყო აქ საზოგადოებრივი 
განვითარების პროცესიც. სავარაუდებელია მონათმფლობელობის მნიშვნელოვანი 
ზრდაც, განსაკუთრებით ქალაქებში, ხელოსნობასა და მშენებლობაში. მაინც, 
უეჭველია, აქ მონათმფლობელობამ საკუთრივ წარმოების პროცესში ვერ დაიკავა 
გაბატონებული ადგილი. მასიური მონობისათვის აქ არც შინაგანი პირობები 
არსებობდა (თავისუფალ მეთემეთა ექსპროპრიაცია) და არც გარეგანი პირობები 
იძლეოდა ამის სტიმულს. მონების მოპოვება ქართლის მესვეურთ ძირითადად 
მეზობელ ჩამორჩენილი, პირველყოფილ-თემური წყობილების პირობებში მცხოვრებ 
მასაში შეეძლოთ. მაგრამ მასიური დარბევის საწარმოებლად ეჭვს გარეშეა, მათ ძალა 
არ შესწევდათ. პირიქით, იბერიის სამხედრო- პოლიტიკური ძლიერება 
მნიშვნელოვანწილად სწორედ მეზობელ მთიელ და მომთაბარე ტომებთან 
მშვიდობიან და სამოკავშირეო ურთიერთობას ემყარებოდა. ჩვენი ერის პირველ 
საუკუნეებში მონათმფლობელობის გარკვეული ზრდის პარალელურად ქართლში 
ინტენსიურად მიმდინარეობდა საზოგადოების შინაგანი სოციალურ-ეკონომიური 
დიფერენციაციის პროცესი, რომელსაც აქ ფეოდალური ურთიერთობის, ფეოდალური 
წყობილების ჩამოყალიბებისაკენ მივყავდით. დაწვრილებით ამაზე უფრო ქვემოთ, 
მომდევნო ეპოქების ვითარების გაცნობასთან დაკავშირებით, იქნება საუბარი. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



თავი მეცამეტე 
 

საქართველო ახ. წ. I-III საუკუნეებში 
 
 

§ 1. რომაელთა ლაშქრობა იბერიასა და კოლხეთში. 
კოლხეთისა და იბერიის ურთიერთობა რომთან და მეზობელ ქვეყნებთან ძვ. წ. I ს. 

შუა ხანებსა და მეორე ნახევარში 
 
 

ძვ. წ. I ს. დასაწყისში საქართველოს სამხრეთით მდებარე მხარეში დიდი 
ამბები მოხდა. უმთავრესი ამათში იყო პონტოსა და მეზობელი სომხეთის 
სახელმწიფოს გაძლიერება. უკვე მეფობის დასაწყისში პონტოს მეფე მითრიდატე VI 
ევპატორმა (111-63) თავის სამეფოს შეუერთა ჩრდილო შავიზღვისპირეთი, კერძოდ, 
ბოსფორის სამეფო, კოლხეთი და ”მცირე არმენია”. მითრიდატეს დამორჩილდა 
სამხრეთ და დასავლეთ შავიზღვისპირეთის ქალაქების დიდი ნაწილიც. ამის შემდეგ 
მითრიდატემ ბრძოლა გააჩაღა მთელი მცირე აზიის დაუფლებისათვის. ამ საქმეში 
მისი მოკავშირე გახდა სომხეთის მეფე ტიგრან II. სომხეთის მთავარი მოწინააღმდეგე 
ამ დროს პირთია იყო. ტიგრანმა, პონტოსთან კავშირში, შეძლო დაებრუნებინა 
პართიის მიერ ადრე მიტაცებული მიწები, აგრეთვე გააფართოვა თავისი სამეფო 
მრავალი მიმართულებით: შეიერთა პართიის ჩრდილო-დასავლეთი მხარეები, 
განავრცო თავისი ძალაუფლება თანამ. ჩრდ. და სამხ. აზერბაიჯანზე, შეიერთა 
სოფენა; პონტოს მიერ რომთან ბრძოლების პერიოდში დაეუფლა აგრეთვე სირიას, 
ფინიკიას და კილიკიის ნაწილს. 

პონტოსა და სომხეთის გაძლიერებას წინ აღუდგა რომი, რომელიც უკვე ძვ. წ. II 
საუკუნიდან აქტიურად ერეოდა მცირე აზიის საქმეებში და მას საკუთარი 
ინტერესების სფეროდ თვლიდა. მითრიდატემ მოხერხებულად გამოიყენა 
ანტირომაული განწყობილება მცირე აზიის მოსახლეობაში, რომელმაც საკმაოდ იგემა 
რომაელთა მხრივ ძარცვა და ექსპლუატაცია, მიმართავდა აგრეთვე სოციალურ 
დემაგოგიას დაბალი ფენების გადმოსაბირებლად და სხვ. ამ ბრძოლას მითრიდატემ 
დასაწყისში რომის წინააღმდეგ აზიელთა საღვთო ომის ხასიათი მისცა და 
მნიშვნელოვან წარმატებებსაც მიაღწია. მან მოახერხა რომაელთა განდევნა მცირე 
აზიიდან და ერთხანს საბერძნეთსაც კი დაეუფლა, მაგრამ პონტოს მეფის დესპოტია 
რომის ბატონობაზე უკეთესი არ გამოდგა და მითრიდატეს აუმხედრდნენ მცირე 
აზიასა და სხვა დაპყრობილ მხარეებში. ამასობაში რომაელებმაც თავისი ძალების 
კონცენტრაცია მოახდინეს და რამდენჯერმე გაიმარჯვეს მითრიდატეს ჯარებზე. 
მითრიდატე თავს დამარცხებულად მაინც არ ცნობდა. ძვ. წ. 73 წ. მან გააჩაღა ახალი, 
მესამე ომი რომთან. რომაელებმა ლუკულუსის სარდლობით ამჯერადაც 
რამდენჯერმე დაამარცხეს მითრიდატე და შეიჭრნენ სომხეთის მეფის – პონტოს 
მოკავშირე ტიგრან II-ის სამფლობელოებში. ძვ. წ. 69 წ. რომაელებმა აიღეს, 
ხანგრძლივი ალყის შემდეგ, სომხეთის ერთ-ერთი უდიდესი ცენტრი – ტიგრან II-ის 
მიერ დაარსებული ქალაქი ტიგრანაკერტი (მდ. ტიგროსის ჩრდილოეთით, დღევ. ქ. 
ფარკინის ადგილას)621. ქართლის სამეფო, ისევე როგორც მეზობელი ალბანეთი, ამ 
დროს პონტოსა და სომხეთის მოკავშირე იყო. პლუტარქეს ცნობით, ტიგრანაკერტთან 
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ბრძოლაში სომხების მხარეზე იბრძოდნენ იბერები და ალბანელები (პლუტარქე, 
ლუკულუსი, XXVI). მომდევნო, 68 წ. რომაელებმა გეზი აიღეს სომხეთის დედაქალაქ 
არტაშატისაკენ (არაქსის შუა წელზე). არტაშატის მისადგომების დამცველთა შორის 
პლუტარქე კვლავ იბერებს ასახელებს. ლუკულუსის წინააღმდეგ მდგარ სომხეთის 
ლაშქარში წინა რიგში მარდელი ცხენოსნები და იბერიელი მშვილდოსნები იყვნენ, 
რომელთა იმედიც, მათი ვაჟკაცობის გამო, პლუტარქეს თქმით, ტიგრანს სხვებზე 
მეტი ჰქონდა (ლუკულუსი, XXXI). ამ შემთხვევაში პლუტარქე სომხებთან ერთად 
მებრძოლ იბერიელ ჯარისკაცებს „მოქირავნეებს“ ეძახის. ტიგრანაკერტთან 
ბრძოლაში მონაწილე იბერიელები კი, დასახელებული არიან იმათ შორის, ვინც 
ტიგრანთან გამოცხადდა საბრძოლველად „ტიგრანის მიერ კეთილგანწყობილებით 
თუ საჩუქართა მიღების სურვილით ამოძრავებულნი“ (პლუტარქე, ლუკულუსი, 
XXVI)622. 

ერთგვარი პოლიტიკური დამოკიდებულების არსებობა იბერიისა და 
ალბანეთისა თავისი ძლიერების ზენიტში მყოფ სომხეთის მიმართ არ უნდა იყოს 
გამორიცხული, თუმცა ამ შემთხვევაში, უნდა ვიფიქროთ, იბერიისა და ალბანეთის 
მმართველნი რეალურად აფასებდნენ მოსალოდნელ საფრთხეს და ნებაყოფლობით 
ეხმარებოდნენ სომხეთს. 

არტაშატის მისადგომებთან ლუკულუსმა გაიმარჯვა ტიგრანზე, მაგრამ 
მოახლოებული ზამთრისა და რომაელთა ლაშქარში გავრცელებული უკმაყოფილების 
გამო, იძულებული შეიქნა უარი ეთქვა შემდგომ სვლაზე და უკან, დასავლეთით, 
გაბრუნებულიყო. 

ძვ. წ. 66 წ. მითრიდატესა და ტიგრანის წინააღმდეგ ომის წარმოება რომის 
სენატმა ლუკულუსის ნაცვლად გნეიუს პომპეუსს დაავალა და იგი აღმოსავლეთის 
პროვინციებში განუსაზღვრელი უფლებებით აღჭურვა. მითრიდატეს ამ დროისათვის 
ძალები ფაქტიურად აღარ გააჩნდა და სასტიკად დამარცხდა პომპეუსთან შეტაკებაში, 
რომელიც „მცირე არმენიაში“ მოხდა. მითრიდატემ სასწრაფოდ მიატოვა პონტო და 
მცირე ლაშქრით კოლხეთისაკენ გაიქცა. აქ მას დიოსკურიაში მოუხდა ზამთრის 
გატარება, რადაგანაც ბოსფორის სამეფო, საითკენაც იგი მიემართებოდა, მისმა ვაჟმა 
მახარემ ჩაიგდო ხელში. მეორე წელს მითრიდატემ მეოტური ტომების დახმარებით 
ხელთ იგდო ბოსფორი. იგი ოცნებობდა რომის წინააღმდეგ ბრძოლის განახლებაზე, 
ჩრდილოეთიდან იტალიაში შეჭრაზე და სხვ., მაგრამ 63 წ. მეორე ვაჟის, ფარნაკის 
მიერ მოწყობილი აჯანყების შედეგად დაკარგა ძალაუფლება და თავისი სიცოცხლე 
თვითმკვლელობით დაასრულა. 

ამრიგად, უკვე 66 წ. პონტომ ფაქტიურად შეწყვიტა წინააღმდეგობა, ამიტომაც 
გნეიუს პომპეუსმა საომარი მოქმედება პონტოს ამიერკავკასიელი მოკავშირეების – 
სომხეთის, ალბანეთისა და იბერიის წინააღმდეგ გააჩაღა. სომხეთი მალე გამოვიდა 
მწყობრიდან. ტიგრან II დანებდა პომპეუსს და ძვ. წ. 66 წელს ზავი დადო, რომლის 
ძალითაც სომხეთმა დაკარგა მის მიერ ახლად შემოერთებული ბევრი ოლქი და ექვსი 
ათასი ტალანტის კონტრიბუციის გადახდაც იკისრა. ტიგრან II-მ ”რომის მეგობრისა 
და მოკავშირის” წოდება მიიღო, რაც ამ სიტუაციაში რომისადმი პოლიტიკური 
დაქვემდებარების აღიარებას მოასწავებდა. 

ამის შემდეგ პომპეუსის დღის წესრიგში ალბანეთის, იბერიისა და კოლხეთის 
დალაშქვრა დადგა. ამას მარტო მითრიდატეს დევნა, მის მოკავშირეთა დასჯა ან 
რომის სამფლობელოების უბრალო გაფართოება როდი ჰქონდა მიზნად. როგორც 
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ჩანს, ამიერკავკასიის ქვეყნების მიმართ რომაელებს სხვა, უფრო სპეციფიკური 
ინტერესებიც ამოძრავებდათ. მათთვის კარგად უნდა ყოფილიყო ცნობილი 
ამიერკავკასიის, როგორც სტრატეგიული ბარიერის, მნიშვნელობა ჩრდილოეთის 
მომთაბარეთათვის კავკასიონის გზების ჩასაკეტად. ამის გარდა, ამიერკავკასია იყო 
უმნიშვნელოვანესი არტერია ჩრდილოეთ შავიზღვისპირეთთან დასაკავშირებლად, 
რომელიც დიდად იზიდავდა რომაელებს, როგორც მონების მოპოვების ერთ-ერთი 
წყარო623. ეს მხარე უეჭველად იქცევდა რომაელთა ყურადღებას აგრეთვე შორეულ 
აღმოსავლეთთან (ჩინეთთან, ინდოეთთან, შუა აზიასთან) სავაჭრო-სატრანზიტო 
გზად გამოყენების შესაძლებლობის თვალსაზრისითაც. პლინიუსმა შემოგვინახა 
პომპეუისის ლაშქრობის მონაწილის მარკუს ტერენციუს ვარონის ცნობა იმის შესახებ, 
რომ პომპეუსის ლაშქრობის დროს ინდოეთიდან 7 დღეში შეიძლება ბაქტრიაში 
მოსვლა, აქედან მდ. ბაქტრით და მდ. ოქსით კასპიის ზღვაში და შემდეგ მდ. 
მტკვარში შემოსვლა, საიდანაც 5 დღეში ხმელეთით ინდოეთის საქონელი შეიძლება 
ფაზისში მოეტანათ (Plin, NH, VI, 51-52). სიმპტომატურია, რომ პომპეუსი 
ამიერკავკასიაში ლაშქრობისას სწორედ ამ სავარაუდებელი სავაჭრო გზის 
მარშრუტით მოძრაობდა და ეს ალბათ შემთხვევითი არ იყო. მას აღნიშნული გზის 
შესწავლაც ექნებოდა ერთ-ერთ მიზნად. ასეთი გზის საჭიროება ამ დროს 
განსაკუთრებით ძლიერ იგრძნობოდა პართიის გაძლიერებასთან დაკავშირებით, 
რომლის ტერიტორიაც გადაჭიმული იყო ევფრატიდან ვიდრე ინდოეთის 
საზღვრებამდე და რომელსაც, რომთან გართულების შემთხვევაში შეეძლო ჩაეკეტა 
ინდოეთიდან და ჩინეთიდან ხმელთაშუაზღვისპირეთში მიმავალი სამხრეთის 
გზები. 

მომდევნო (ძვ. წ. 65) წელს პომპეუსმა გადაწყვიტა თავდაპირველად იბერიაზე 
ელაშქრა და მხოლოდ ამის შემდეგ გადასულიყო კოლხეთში. 

იბერიაში ამ დროს მეფობდა არტაგი (ანტიკური წყაროები მას არტოკს 
უწოდებენ). პლუტარქე ლაპარაკობს დიდი ბრძოლის შესახებ, რომელშიც 
იბერიელებმა სასტიკი მარცხი განიცადეს, მათ 9000 მოკლული და 10000-ზე მეტი 
ტყვე დაკარგეს. ასე გაიკვლია, პლუტარქეს თქმით, კოლხეთში გზა პომპეუსმა, სადაც 
მას ქალაქ ფაზისთან სერვილიუსი უცდიდა ფლოტით (პომპეუსი, XXXIV). პომპეუსის 
ლაშქრობა იბერიაში დაწვრილებით აღწერა დიონ კასიუსმა624. ძვ. წ. 65 წელს 
პომპეუსს, მისი თქმით, ბრძოლა მოუხდა როგორც ალბანელების, ისე იბერიელების 
წინააღმდეგ. პირველად იბერიელებზე ილაშქრა. ამ უკანასკნელთა მეფე არტოკმა 
დესპანი გაგზავნა პომპეუსთან მეგობრობის აღთქმით, მაგრამ მალულად უეცარ 
თავდასხმას ამზადებდა. დიონ კასიუსი აქ, რა თქმა უნდა, რომაულ ვერსიას 
გადმოგვცემს. პომპეუსმა ეს შეიტყო, არ აცალა მომზადება და ძალზე ძნელი 
გასასვლელის დაკავება. იგი თვით შეიჭრა მოულოდნელად ისე, რომ არტოკმა 
მხოლოდ მაშინ შეიტყო პომპეუსის შემოსევის შესახებ, როდესაც ეს უკანასკნელი 
აკროპოლისს (შიდაციხეს, არმაზციხეს)625 მოადგა. არტოკმა ვერ მოახერხა ციხის 
დაცვა და საჩქაროდ მიატოვა იგი, გადავიდა მტკვრის მეორე (მცხეთის) მხარეზე და 
ხიდი დასწვა (ეს ის ხიდია, რომელიც დღევანდელი მცხეთის სადგურთან, ყველაზე 
ვიწრო ადგილას იყო აგებული). არმაზციხის გარნიზონი დამარცხდა ბრძოლაში და 

                                                 
623 ს. ჯანაშია, შრომები, II, გვ. 17 და სხვ. 
624 იხ. დიონ კასიოსის ცნობები საქართველოს შესახებ, ნოდარ ლომოურის გამოცემა, თბ., 1966, გვ. 59 
შმდ.; შდრ. იქვე. გვ. 94 შმდ. 
625 საინტერესოა, რომ ”მოქცევაჲ ქართლისაჲ” სწორედ ამ არტაგს მიაწერს ”არმაზში შიდაციხის” აგებას. 



დანებდა პომპეუსს. პომპეუსმა დაიმორჩილა მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე მდებარე 
მთელი მხარე (”რომის ისტორია”, XXXVII, 1). 

პომპეუსი ემზადებოდა აგრეთვე მტკვრის მეორე მხარეზე გადასასვლელად. იქ 
იმყოფებოდა არტაგი, მაგრამ ამ უკანასკნელმა დესპანები გამოგზავნა და პირობას 
იძლეოდა თვით აეგო ხიდი და სურსათიც მიეწოდებინა რომაელთა ლაშქრისათვის. 
ეს პირობები შეასრულა კიდეც, მაგრამ ცბიერმა პომპეუსმა, ეტყობა დაივიწყა 
მოცემული პირობა და მტკვარზე იწყო გადასვლა. არტაკი გაიქცა მდ. პელორისაკენ 
(ალბათ არაგვისაკენ, სადაც იყო მცხეთის მეორე მთავარი ციხე: სევსამორა ანუ 
ზადენციხე), მაგრამ პომპეუსი დაეწია მას და დაამარცხა. პელორზე გადასვლის 
შემდეგ არტაგმა დასწვა ხიდი. მდინარის აქეთა მხარეს დარჩენილი არტაგის 
მეომრები შეეცადნენ გადაეცურათ იგი, მაგრამ უმეტესობა დაიღუპა. ბევრი 
იბერიელი მეომარი დაეცა ბრძოლაში. მაგრამ ბევრმა მათგანმა, ვინც, ეტყობა, ვერ 
მოასწრო არტაგთან ერთად პელორზე გადასვლა, ტყეებს შეაფარა თავი და მაღალი 
ხეებიდან უშენდა ისრებს რომაელებს. მაშინ რომაელებმა ხეები მოჭრეს. ასე 
დაიღუპნენ იბერიელი მეომრები. 

პომპეუსსა და არტაგს შორის კვლავ მოლაპარაკება გაიმართა. პომპეუსი 
მძევლად არტაგის შვილებს ითხოვდა. არტაგი, ჩანს, ამაზე არ თანხმდებოდა, მაგარამ, 
როდესაც ზაფხულის სიცხეების გამო პელორი ადვილად გადასალახავი გახდა და 
პომპეუსის ლაშქარიც გადავიდა მასზე, არტაგმა მძევალი მისცა და ზავიც შეიკრა 
(”რომის ისტორია”, XXXVII, 2). პლუტარქეს ცნობით, ძღვენის სახით პომპეუსმა 
არტაგისაგან მიიღო ოქროს საწოლი, ტახტი და მაგიდა (”პომპეუისი”, XXXVI). 

იბერიიდან პომპეუსი კოლხეთში გადავიდა, უეჭველია უმოკლესი გზით – 
სურამის უღელტეხილით. დიონ კასიუსის ცნობით, პომპეუსმა იბერიაში ყოფნისას 
შეიტყო, რომ აქვე ახლო იყო მდ. ფაზისი და გადაწყვიტა მისი დინების გაყოლებით 
კოლხეთში ჩასულიყო (Dio, XXXVII, 3) პომპეუსს, ეტყობა სხვადასხვა გაერთანებათა 
მიწა-წყალზე მოუხდა გავლა. დიონ კასიუსი ამბობს, რომ პომპეუსმა (ფაზისის 
გაყოლებით!) გაიარა კოლხებისა და მათი მეზობლების მიწაზე, იგი მოქმედებდა 
ზოგან შიშით და ზოგან შთაგონებით. ასე მიაღწია მან ქ. ფაზისს. აქ ელოდებოდა მას 
პუბლიუს სერვილიუსი რომაული ესკადრით (პლუტარქე, პომპეუსი, XXXIV). 
კოლხეთში პომპეუსს, უეჭველია, ბევრჯერ მოუხდა ბრძოლით გზის გაკვლევა. ამ 
ბრძოლებზე მიუთითებს თუნდაც ის, რომ რომში გამარჯვების შემდეგ დაბრუნებულ 
პომპეუსს ტყვეთა შორის მოჰყავდა ”კოლხების სკეპტუხი (კვერთხის მპყრობელი) 
ოლთაკი” (აპიანე Mithr., 117). სხვათა შორის, გამარჯვებული პომპეუსის 
ტრიუმფალური სვლის დროს რომში აღნიშნულ ოლთაკსა და ბევრ სხვასთან ერთად 
ყველაზე უფრო წარჩინებულ ტყვეთა თუ მძევალთა შორის დასახელებულია ”იბერთა 
სამი და ალბანელების ორი წინამძღოლი” (”ჰეგემონი” – ήγεμών) (App. Mithr., 117). 

ფაზისში პომპეუსმა თავისი ლაშქრობა კოლხეთში დამთავრებულად ჩათვალა. 
მან შეიტყო, რომ მითრიდატე შორს, ბოსფორში გახიზნულიყო. იქ მისი გამოდევნება 
შეუძლებელი ჩანდა. გზა ჩრდილოეთისაკენ გადიოდა მრავალი უცნობი და მეომარი 
ტომის მიწა-წყალზე. საშიში იყო საზღვაო გზაც – არ იყო ნავმისადგომები, ხოლო 
ზღვის პირას ხშირად აგრეთვე მეტად მკაცრი მოსახლეობა სახლობდა... პომპეუსმა 
აქედან დაუმორჩილებელ ალბანეთზე ილაშქრა, ამასთანავე არა მოკლე გზით 
(იბერიაზე რომ გადიოდა), არამედ არმენიაზე გავლით (დიონ კასიუსი, ”რომის 
ისტორია”, XXXVII, 3). ალბანელები დამარცხდნენ და ზავი შეკრეს. მათი მეფე 
ოროისი, ისევე როგორც იბერიელთა მეფე არტაგიც, პომპეუსმა ალბათ ”რომაელთა 



მეგობრად და მოკავშირედ”, ე.ი. რომისადმი დამოკიდებულ მმართველად 
გამოაცხადა. 
 

* * *  
 
ამრიგად, სომხეთი, ალბანეთი და იბერია რომისადმი დამოკიდებულებაში 

მოექცნენ. სომხეთმა, ამასთანავე, დაკარგა ტიგრან II-ის დროს შეძენილი მიწების 
დიდი ნაწილი და საგრძნობლად დასუსტდა. უფრო დასავლეთით მდებარე ქვეყნებში 
(პონტო, მცირე არმენია, კოლხეთი) რომაელები კიდევ უფრო მტკიცედ 
დამკვიდრდნენ. ეს ქვეყნები პომპეუსმა სამართავად ჩააბარა მითრიდატესთან ომში 
ჩაბმულ მოკავშირეებს. ამათ შორის გალატიის მეფე დეიოტარს პაფლაგონიის გარდა 
დაექვემდებარა ჰალისის აღმოსავლეთით მდებარე ტერიტორიის ერთი ნაწილი, მათ 
შორის ფარნაკიისა და ტრაპეზუნტის სანახები მცირე არმენიამდე და კოლხეთამდე 
(Strabo, XII, 3, 13). ზოგიერთი სხვა ანტიკური მწერლის ცნობით, დეიოტარის 
ქვეშევრდომობაში შევიდა მცირე არმენიაც (IV ს. ავტორი ევტროპიუსი – Breviarium 
ab urbe condita VI, 14). საფიქრებელია, რომ დეიოტარს დაექვემდებარა მცირე 
არმენიის ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილი, უფრო სამხრეთით მდებარე მიწები (სოფენა, 
გორდიენა) კი შეუერთდა კაბადოკიის მეფის არიობარზანის სამფლობელოებს. ამ 
ოლქებს აპიანე ასევე ”მცირე არმენიის” შემადგენელ ნაწილებად მიიჩნევს (Mithr., 
105). 

აპიანეს და ზოგი სხვა ანტიკური ავტორის ცნობით, პომპეუსმა კოლხეთის 
მმართველად დააყენა ვინმე არისტარქე (App., Mithr., 114; ევტროპიუსი, p. cit., VI, 14), 
მისი საგამგებლო უშუალოდ ეკვროდა დეიოტარის სამფლობელოს. ევტროპიუსი 
არისტარქეს ”მეფეს” ეძახის, მაგარამ თვითონ, ეტყობა, ასეთად არ მიაჩნდა თავი, 
რადგანაც არისტარქეს სახელით მოჭრილ მონეტებზე, რომელთაც ჩვენამდე 
მოაღწიეს, იგი მეფედ არ იხსენიება. ესაა საკმაოდ ფაქიზად და მაღალი მხატვრული 
გემოვნებით შესრულებული დრაქმები, რომელთა ერთ მხარეზე გამოსახულია 
უწვერო, მაგრამ ხშირი ხუჭუჭთმიანი ადამიანის თავი გვირგვინით, ხოლო მეორე 
მხარეზე (ტახტზე ?) მჯდომი ქალღმერთი, რომელსაც ხელში ჩვენთვის ამოუცნობი 
ნივთი უკავია. მონეტაზე არის წარწერა Αρισταρχυ του επι Κ≅λχιδο. ქვეყნის სახელის 
ქვეშ არის ნიშანი BI, რაც არისტარქეს მეფობის მე-12 წელს, ე.ი. ძვ. წ. 52 /51 წ. 
აღნიშნავს. ამგვარი მონეტების თითო-თითო ეგზემპლარი დაცულია ლენინგრადში 
(ერმიტაჟი), პარიზსა და იზმირში626. 

რადგანაც ტრაპეზუნტის ოლქი დეიოტარის სამფლობელოში შედიოდა, ხოლო 
ჩრდილო კოლხეთის მთიელი ტომები არავის ემორჩილებოდნენ, უნდა ვიფიქროთ, 
რომ არისტარქე სწორედ ცენტრალურ კოლხეთს მართავდა. რეზიდენცია მას ალბათ 
ერთ-ერთ ზღვისპირა ქალაქში, საფიქრებელია, ფაზისში უნდა ჰქონოდა. არისტარქეს 
სახელით მოჭრილი მონეტა ახლო დგას იმ მონეტებთან, რომლებიც უფრო ადრე 
იჭრებოდა კოლხეთში – ჩანს, ადგილობრივი ტრადიცია ამ რომაელთა მიერ 
დაყენებული მმართველის დროსაც მძლავრად იჩენდა თავს. 

ძვ. წ. I ს. მეორე ნახევარში, როგორც ცნობილია, საკმაოდ არამყარი 
მდგომარეობა შეიქმნა რომში და მისი გავლენის სფეროში მყოფ მიწა-წყალზე. 49 წ. 
დაიწყო აშკარა სამოქალაქო ომი პომპეუსსა და იულიუს კეისარს შორის. პომპეუსის 

                                                 
626 Д.Г. Капанадзе, Грузинская нумизматика, გვ. 42. ერმიტაჟში დაცული ეგზემპლარი ნაპოვნია 
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მიერ აღმოსავლეთში დაყენებული მმართველები მას მიეშველნენ. მათ შორის იყო 
დეიოტარი. ამ მდგომარეობის გამოყენება სცადა მითრიდატე VI-ის ვაჟმა ფარნაკმა, 
რომელიც პომპეუსის სანქციით 63 წლიდან ბოსფორში მეფობდა. იგი შემოესია 
სამხრეთს და დაიმორჩილა კოლხეთი და არმენია (ალბათ სწორედ დეიოტარის 
სამფლობელოები მცირე არმენიაში627), ისევე როგორც ბითინიაზე მიწერილი 
კაპადოკიისა და პონტოს ზოგიერთი ქალაქი (Dio, XLII, 45). ამრიგად, მცირე ხნით 
ფარნაკი ბოსფორთან ერთად კოლხეთის, პონტოსა და მცირე არმენიის მეფე გახდა. 
მაგრამ მალე იულიუს კეისარმა გადამწყვეტი გამარჯვება მოიპოვა პომპეუსზე და 
ფარნაკისაკენ გამოეშურა, რომლის წინსვლა მისი მამის მრისხანე სახეს აგონებდა 
რომაელებს. მაგრამ კეისარმა 47 წ. ზელესთან მომხდარ შეტაკებაში ადვილად სძლია 
ფარნაკს. ამ გამარჯვებას ეხება ფიგურული თემა Veni, vidi, vici – “მიველ ვნახე, 
გავიმარჯვე”, რომლითაც კეისარმა აცნობა რომს ფარნაკზე თავისი სწრაფი 
გამარჯვების ამბავი. 

ფარნაკი ბოსფორს გაეშურა, მაგრამ ძალაუფლება მის მიერ მმართველად 
დატოვებულმა ასანდრმა წაართვა (Dio, XLII, 47; APP., Mithr., 120). ფარნაკის 
სამფლობელოები კეისარმა თავის მოკავშირეს, პერგამის მეფე მითრიდატეს მისცა, 
თუმცა ზოგი ამათგანი (მაგალითად ბოსფორი) მას ჯერ კიდევ უნდა მოეპოვებინა 
ასანდრთან ბრძოლაში. ჩანს, ამ ბრძოლის ასპარეზად კოლხეთი იქცა. სტრაბონს 
კოლხეთის აღწერილობაში, სხვათა შორის, ნათქვამი აქვს: „... მოსხების ქვეყანაში 
მდებარეობს ლევკოთეას სამლოცველო, ფრიქსეს მიერ აგებული და მისი სამისნო, 
სადაც ვერძს არ სწირავენ მსხვერპლად. ოდესღაც ის მდიდარი იყო, ხოლო ჩვენს 
დროს იგი ფარნაკეს მიერ და, ცოტა მოგვიანებით, მითრიდატე პერგამონელის მიერ 
იქნა გაძარცვული” (Strabo, XI, 2, 17). იმავე სტრაბონით, ”მოსხების ქვეყანა, რომელშიც 
არის სამლოცველო, სამ ნაწილს შეიცავს: ერთი მისი ნაწილი აქვთ კოლხებს, მეორე – 
იბერებს და მესამე – არმენიელებს” (XI, 2, 18). 

კოლხეთი არისტარქეს შემდეგ აღარ წარმოადგენდა მთლიან ერთეულს რომის 
პროვინციის სახითაც კი. საფიქრებელია, რომ აქ, ძირითადად მთიელ ტომთა 
მოძალებით, მდგომარეობა საკმაოდ გართულდა. ეგების სწორედ ამის გამოა, რომ 
კოლხეთი აღარ წარმოადგენდა ცალკე ადმინისტრაციულ ერთეულს. ახ. და ძვ. 
წელთაღრიცხვის მიჯნაზე იგი რომაელთა პონტოს პროვინციის შემადგენლობაში 
შედიოდა. ავგუსტუსის დროს იგი პონტოს მეფის პოლემონ I-ის სამფლობელოში 
აღმოჩნდა (Strabo, XI, 2, 18). პოლემონის შემდეგ, სტრაბონის ცნობით, კოლხეთს, 
ისევე როგორც ტრაპეზუნტს, ფარნაკიას და ”მათ ზემოთ მცხოვრებ ბარბაროსებს” 
მართავდა პოლემონის ქვრივი პითოდორიდა (XI, 2, 18). იგი განაგებდა ხალდებსა და 
ტიბარენებსაც (Strabo, XII, 3, 29), ე. ი. ჩვ. ერის დასაწყისში, როდესაც წერდა თავის 
თხზულებას სტრაბონი, მისი ძალაუფლება, ჩანს, თითქმის მთელ სამხრეთ-
აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთზე ვრცელდებოდა. 
 

* * *  
 
პომპეუისის ლაშქრობას ამიერკავკასიაში (ძვ. წ. 65 წ.) მოჰყვა იბერიის 

დაქვემდებარება რომისადმი, მაგრამ სულ მალე იბერია უნდა 
განთავისუფლებულიყო ამ დამოკიდებულებისაგან. ამისათვის ხელსაყრელ 

                                                 
627 დიონ კასიუსი დასძენს, რომ ეს დეიოტარის არყოფნაში მოხდა. 



პირობებსა ქმნიდა, ერთი მხრივ, შინაპოლიტიკური ვითარების გართულება რომში 
და, მეორე მხრივ, ურთიერთობის გამწვავება რომსა და პართიას შორის. 

რომში ძვ. წ. I ს. მეორე ნახევარში, როგორც ცნობილია რესპუბლიკური 
ინსტიტუტების კრიზისი თავის აპოგეას აღწევს. ერთმანეთს ერკინებიან 
ერთმმართველობის სხვადასხვა პრეტენდენტები. პომპეუსზე გამარჯვების შემდეგ 
იულიუს კეისარი გახდა სახელმწიფოს მმართველი. მაგრამ მალე დაემხო 
შეთქმულების შედეგად (ძვ. წ. 44 წ. 15 მარტი). 43 წელს შეიქმნა ”მეორე 
ტრიუმვირატი” (ანტონიუსი, ლეპიდუსი და ოქტავიანე), რომელმაც მიითვისა ხუთი 
წლით სახელმწიფოში უზენაესი ძალაუფლება. მალე ტრიუმვირებს შორის ბრძოლა 
გაიშალა, რაც ძვ. წ. 30 წელს ოქტავიანეს სრული გამარჯვებით დამთავრდა. ეს 
თარიღი მიჩნეულია რომში რესპუბლიკის საბოლოო დამხობისა და იმპერიის 
დასაწყის თარიღად. იგი ამთავრებს აგრეთვე ე. წ. ელისნისტურ ხანას და რომის 
იმპერიის პერიოდს იწყებს. ოქტავიანე, რომელიც უფრო ცნობილია ავგუსტუსის 
ტიტულით, რომს მართავდა სიკვდილამდე (ახ. წ. 14 წ.). 

არამყარი იყო ამ დროს მდგომარეობა აგრეთვე რომის მიერ დაპყრობილი 
ქვეყნების აღმოსავლეთ პერიფერიაზე, იქ, სადაც მდებარეობდა იბერიაც. ძვ. წ. 53 წ. 
პართელებმა კარასთან მომხდარ ბრძოლაში თითქმის მთლიანად ამოჟლიტეს 
”პირველი ტრიუმვირატის” (პომპეუსი, კეისარი, კრასუსი) ერთ-ერთი წევრის მარკუს 
ლიცინიუს კრასუსის მეთაურობით შემოჭრილი რომაელების ლაშქარი. ბრძოლაში 
დაიღუპა კრასუსიც. ამ ბრძოლამ საზღვარი დაუდო რომაელთა წინსვლას 
აღმოსავლეთისაკენ და შექმნა პოლიტიკური წონასწორობის ატმოსფერო რომსა და 
პართიას შორის, რაც თითქმის პართიაში არშაკიდების დინასტიის დაცემამდე (ძვ. წ. 
III ს. დასაწყისი) გაგრძელდა. ძვ. წ. I ს. მეორე ნახევარში პართია განსაკუთრებით 
ძლიერი იყო და ღირსეულ წინააღმდეგობას უწევდა, ხოლო ხშირად ავიწროებდა 
კიდეც ძლევამოსილ რომს. პართიის ცენტრიც დასავლეთისაკენ ინაცვლებდა: ჯერ 
იგი ეკბატანაში (ძველი მიდიის მიწა-წყალზე) იყო, ახ. წ. I საუკუნიდან კი მან 
კტეზიფონში, მდ. ტიგროსის მახლობლად არსებული დიდი ელინისტური ცენტრის –
სელევკიის – მახლობლად გადმოინაცვლა. რომაელთა პოზიციები აღმოსავლეთში, 
კერძოდ სომხეთში მნიშვნელოვნად შეირყა. სომხეთი პართიას ნაკლებ საფრთხედ 
თვლიდა. ამიტომ კრასუსის შემოსევის დროს იგი პართიის მხარეს აღმოჩნდა. ძვ. წ. 
40-ან წლებში პართელებისა და სომხების წარმატებული ლაშქრობების შედეგად, 
მთელი სირია, პალესტინა და მცირე აზია პართელების ხელში აღმოჩნდა. მაგრამ 
მალე, ძვ. წ. 36 წ. ერთ-ერთმა ახალმა ტრიუმვირმა მარკუს ანტონიუსმა დაამარცხა 
პართელები, თუმცა მისი ლაშქრობა საკუთრივ პართიაზე წარუმატებელი აღმოჩნდა, 
რაშიც იგი, არცთუ უსამართლოდ, სომხებს ადანაშაულებდა. 

ამ ამბების დროს, ძვ. წ. 50-30-იან წლებში, იბერია და მეზობელი ალბანეთი, 
უეჭველია, სავსებით განთავისუფლდნენ რომისადმი დამოკიდებულებისაგან. რომს 
უფრო ახლობელი სომხეთის დამორჩილების თავიც არ ჰქონდა, მით უმეტეს იბერია 
და ალბანეთი მისთვის სრულიად ხელმიუწვდომელი იყო. 

იბერიის მმართველები, ჩანს, დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ხაზს 
ახორციელებენ რომის მიმართ628. ამაზე მიუთითებს იბერიის საქმიანობა ანტონიუსის 
36 წ. ლაშქრობასთან დაკავშირებით. ლაშქრობის წინ ანტონიუსმა რომაელთა რაზმი 
პუბლიუს კანიდიუს კრასუსის მეთაურობით იბერიაში გაგზავნა. კრასუსმა, დიონ 
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მეფის არტავაზდ II-ის (ძვ. წ. 55-34) ანტირომაულ ლაშქრობებში (წ. II, თ. 22). 



კასიუსის ცნობით, დაამარცხა იბერიის მეფე ფარნავაზ (II), მოკავშირედ გაიხადა იგი 
და მასთან ერთად შეიჭრა ალბანეთში. აქ მათ დაამარცხეს ამ ქვეყნის მეფე ზობერი და 
მასაც ასე მოექცნენ (Dio, XLIX, 24). დიონ კასიუსის თქმით, ანტონიუსი დიდად 
ამაყობდა იბერებთან და ალბანელებთან კავშირის შეკვრით. შემდეგში, როცა 
ლაშქრობა მარცხით დამთავრდა, ამის ერთ-ერთ მიზეზად დასახელებულია ის, რომ 
სომეხთა მეფე არ მიეშველა ანტონიუსს (Dio, XLIX, 25-26). იბერებსა და ალბანელებზე 
არაფერია ნათქვამი. უნდა ვიფიქროთ, რომ ისინი ანტონიუსის ერთგულთა ბანაკში 
იყვნენ ბოლომდის. 

ამის შემდეგაც რომაელთა პოზიცია სომხეთში მეტად არამყარი იყო. სომხეთი 
ხშირად თავისუფლდებოდა რომაელთა მორჩილებისაგან. სომხეთის შემომტკიცებას 
დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რომისათვის პართიის მოძალების შეკავების, აგრეთვე 
აღმოსავლეთთან სავაჭრო ურთიერთობის უსაფრთხოებისათვის (სომხეთზე 
გადიოდა უმთავრესი სავაჭრო-სატრანზიტო გზები, რომლებიც ერთმანეთს 
უკავშირებდა აღმოსავლეთსა და დასავლეთს). 

ძვ. წ. 36 წ. შემდეგ რომაელები ალბათ დიდხანს აღარ გამოჩენილან იბერიაში. 
სტრაბონი, რომელიც თავის თხზულებას წერდა ავგუსტუსისა და ტიბერიუსის 
მეფობაში, ახ. წ. I სს. პირველ ათეულ წლებში629, აღწერს იბერიაში შესასვლელ გზებს 
და დასძენს, რომ ამ გზებით შეიჭრნენ იქ ჯერ პომპეუსი (65 წ.), შემდეგ კი კანიდიუსი 
(36 წ.). ეტყობა, რომელიმე სხვა ლაშქრობის შესახებ მან არაფერი იცის. ამ პერიოდში, 
იბერიაც ალბანეთის მსგავსად, სავსებით დამოუკიდებელი იქნებოდა რომისაგან. 

ამასთანავე, შეიძლება სწორედ ამ დროს ჩაეყარა საფუძველი ნებაყოფლობით 
კავშირზე და ინტერესთა თანხვდენილობაზე დამყარებულ ურთიერთობას რომსა და 
იბერიას შორის, რომელიც ასე რელიეფურად ჩანს ცოტა უფრო გვიან, ახ. წ. I-II სს. 
რომს, რომელსაც ძალა არ შესწევდა იარაღის ძალით მორჩილებაში ჰყოლოდა ეს 
შორეული ქვეყანა, სავსებით აწყობდა, რომ მისი სახით ჰყოლოდა ერთგული 
მოკავშირე პართიასთან და სომხეთზე კონტროლისათვის მის მიერ წარმოებულ 
ბრძოლაში. იბერიას ამ ბრძოლაში არსებითი როლის შესრულება შეეძლო იმითაც, 
რომ მის ხელში იყო კავკასიონის გადმოსასვლელები და ჩრდილოელ მომთაბარეთა 
პართიასთან ბრძოლაში გამოყენების შესაძლებლობა. მეორე მხრივ, რომთან კავშირი 
დიდ პერსპექტივებს შლიდა იბერიის წინაშე საკუთარი საზღვრების 
გასაფართოებლად, კერძოდ, წინა პერიოდში სომხეთის სასარგებლოდ დაკარგული 
მიწა-წყლის დასაბრუნებლად. სომხეთის ზედაფენებში პართიის სასარგებლო 
განწყობილებათა ბატონობის პირობებში (რომის სასარგებლო განწყობილება თავს 
იჩენდა მხოლოდ სომხეთის უკიდურეს დასავლეთ ნაწილში), პართიასთან კავშირი 
ბევრ ვერაფერ სარგებლობას მოუტანდა იბერიას. იბერიას პართია და პროპართულად 
განწყობილი სომხეთი უფრო მეტ საფრთხედ მიაჩნდა, ვიდრე რომი. 

ასეთი სამოკავშირეო ურთიერთობის დამყარების თვალსაზრისით 
საყურადღებოა რომის იმპერატორის ავგუსტუსის ცნობა, როდესაც იგი თავისი 
მმართველობის ბოლოს, აჯამებს რა თავის მოღვაწეობას, იმათ შორის, ვინც მის 
მეგობრობას ეძიებდნენ, ასახელებს, სხვათა შორის, ალბანელების, იბერიელებისა და 
მიდიელების მეფეებსაც (Res Gestae Divi Augusti, 31, 1). საინტერესოა, რომ 
ალბანელებისა და იბერიელების მეფეები აქ იხსენიებიან ”მიდიელთა მეფის” 
გვერდით – ამ უკანასკნელში იგულისხმება რომისადმი მეგობრულად განწყობილი 
მიდია-ატროპატენის მმართველი არიობარზანი, რომელსაც (და მისი სიკვდილის 

                                                 
629 თ. ყაუხჩიშვილი, სტრაბონის გეოგრაფია, ცნობები საქართაელოს შესახებ, თბ., 1957, გვ. 4. 



შემდეგ მის ძეს არტავაზდს) ავგუსტუსმა სომხეთიც კი ჩააბარა სამართავად (Res 
Gestae..., 27, 2). 

 
§ 2. ქართლის (იბერიის) სამეფოს გაძლიერება ახ. წ. I-II საუკუნეებში 

 
ახ. წ. I-II სს. ქართლის სამეფო მნიშვნელოვნად განმტკიცდა და გაძლიერდა. 

ხელსაყრელი საგარეო-პოლიტიკური ვითარება ხელს უწყობდა იბერიის ასე 
გაძლიერებას; კერძოდ, სამხრეთის ძლიერი მეზობლის, სომხეთის დასუსტება, რომსა 
და პართიას შორის ბრძოლა, ალანებთან მეგობრული ურთიერთობის დამყარება630 და 
სხვ. თავის მხრივ, ქართლის სამეფოს გამოსვლა ფართო საერთაშორისო ასპარეზზე, 
მისი საზღვრების გაფართოება, წარმატებული ომების შედეგად დიდძალი 
სიმდიდრისა და ტყვე მონების მოპოვება ხელს უწყობდა ქვეყნის ეკონომიური 
ცხოვრების დაწინაურებას, საწარმოო ძალთა განვითარებას და აპირობებდა 
საზოგადოებრივ ურთიერთობათა სწრაფ განვითარებას. ამ ეპოქის მატერიალური 
კულტურისა და ეპიგრაფიკის ძეგლები, აღმოჩენილი ქართლის, კერძოდ, მისი 
დედაქალაქის, მცხეთის ტერიტორიაზე631 თვალნათლივ გვისურათებენ ქვეყნის 
სოციალურ-ეკონომიური ცხოვრების აღმავლობას. სამწუხაროდ, ცნობათა 
უქონლობის გამო, მოკლებული ვართ შესაძლებლობას გავადევნოთ თვალი ამ 
სოციალურ-ეკონომიურ პროგრესს. სამაგიეროდ, ეს შესანიშნავად ხერხდება 
ბერძნულ-რომაულ, ძველსომხურ და ძველქართულ წყაროებზე დაყრდნობით 
ქართლის საგარეო-პოლიტიკური ძლიერების ზრდის მიმართ. 

როგორც დავინახეთ, უკვე ახ. წ. დასაწყისში საფუძველი ჩაეყარა, მეგობრულ, 
სამოკავშირეო ურთიერთობას რომსა და იბერიას შორის. ზემოთ ჩვენ 
საილუსტრაციოდ იმპერატორ ავგუსტუს ის ნათქვამი მოვიტანეთ. ამას ახლა ისიც 
შეიძლება დაუმატოთ, რომ ტაციტუსი, რომელიც აგვიწერს რომაული ლეგიონების 
განლაგებას ახ. წ. 23 წელს, სხვათა შორის, აღნიშნავს, რომ სირიიდან ევფრატამდე 
ოთხი ლეგიონი იდგა, რომლებიც გარეშე მტრებისაგან იცავდნენ რომის 
მფარველობაში მყოფ იბერთა, ალბანელთა და სხვა მეფეებს (C. Tacitus, Annales, IV, 5). 

იბერიის მეფეები, უეჭველია, ცდილობდნენ მაქსიმალურად გამოეყენებინათ 
ხელსაყრელი საგარეო-პოლიტიკური სიტუაცია თავისი სამეფოს საზღვრების 
გასაფართოებლად. ამ მხრივ ისინი იმდენ წარმატებას აღწევენ, რომ I ს. 30-იანი 
წლებში იბრძვიან არა მარტო სომხეთის სასარგებლოდ ადრე დაკარგული ცალკეული 
სამხრეთის ოლქების, არამედ საერთოდ მთელი სომხეთის შემოსაერთებლად. ამ 
ბრძოლის შესახებ ვრცელი ინფორმაცია მოიპოვება რომაელი ისტორიკოსების 
ტაციტუსისა და დიონ კასიუსის თხზულებებში. 

იმპერატორ ტიბერიუსის (14-37) მეფობის დასაწყისში რომაელებმა სომხეთი 
მისცეს პონტოს მეფის პოლემონის ძეს, ზენონს, რომელსაც ძალაუფლება ეპყრა 
სომხეთში 18-34 წლებში არტაშესის სახელით. ამ უკანასკნელის სიკვდილის შემდეგ, 
პართელებმა სცადეს სომხეთს დაუფლებოდნენ. პართიის მეფე არტაბან III-მ (13-38) 
სომხეთში თავისი ვაჟი არშაკი გაამეფა. 35 წ. პართიაში მეფის წინააღმდეგ აჯანყება 
                                                 
630 ალანები (დღევანდელი ოსების წინაპრები) უკვე ახ. წ. I ს. ფართოდ იყვნენ გავრცელებული 
კავკასიონის იქითა მხარეს, აზოვისა და კასპიის ზღვებს შორის გადაჭიმულ სტეპებში. აქ შეიქმნა ალან 
ტომთა დიდი კავშირი, რომელშიც მომთაბარეთა გარდა შედიოდნენ აგრეთვე ცალკეული ბინადარი 
ტომებიც. აქაური მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი პირველყოფილ-თემური წყობილების რღვევის 
სტადიაზე იმყოფებოდა. 
631 იხ. ა. აფაქიძე, გ. გობეჯიშვილი, ა. კალანდაძე, გ. ლომთათიძე, მცხეთა, I, თბ., 1955. 



მოხდა. აჯანყებულ პართელ დიდებულთა თხოვნით ტიბერიუსმა პართიაში 
გასამეფებლად გაგზავნა პართიის სამეფო საგვარეულოს წევრი ტირიდატი. მისი 
გამეფება უნდა მომხდარიყო იბერთა მეოხებით. იბერთა მეფეს, მითრიდატეს, მისი 
ერთ-ერთი ვაჟიშვილისათვის დაჰპირდნენ სომხეთის სამეფოს (Dio, LVIII, 26, 1-4). 
იბერები მეფის ძის ფარსმანის მეთაურობით შეიჭრნენ სომხეთში (ფარსმანი იბერიაში 
ამის შემდეგ გამეფდა, თუმცა ტაციტუსი შეცდომით უკვე ამ დროს მას მეფედ 
იხსენიებს). სომხეთში შეჭრილთა მიზანს შეადგენდა პართელების განდევნა და 
ფარსმანის ძმის მითრიდატეს გამეფება. იბერებმა დაიკავეს სომხეთის დედაქალაქი 
არტაქსატა. მეფე არშაკს, პართიის მეფის ძეს, ადრე მათ მიერ მოსყიდულმა ხალხმა 
მოუღო ბოლო. პართიის მეფემ დიდი ლაშქარი გამოაგზავნა სომხეთში გაბატონებულ 
იბერთა წინააღმდეგ თავისი ვაჟის ოროდის სარდლობით. იბერებმა, ტაციტუსის 
ცნობით, ალბანელები და სარმატები მოიხმეს. ამ უკანასკნელთა დაქირავებას 
პართელებიც შეეცადნენ. სარმატების ”სკეპტუხები” (ე. ი. ტომთა ბელადები) ვისგანაც 
საჩუქარს მიიღებდნენ, მას ეხმარებოდნენ, ხშირად ერთნი – ერთ მხარეს, მეორენი – 
მეორეს. მაგრამ ამჯერად იბერებმა, რომელთა ხელშიც იყო კავკასიონის 
გადმოსასვლელები, სწრაფად გადმოუშვეს თავისი მომხრე სარმატები, ხოლო მათ 
წინააღმდეგ მომავალ სარმატებს კი გზა გადაუკეტეს. პართელების ძალა ცხენოსან 
ლაშქარში იყო მაშინ, როდესაც იბერები ცხენოსანი ჯარის გარდა ძლიერ ქვეით 
ჯარსაც ფლობდნენ. სარმატებმა შუბებითა და ხმლებით შეუტიეს მოწინააღმდეგეს. 
ცხენოსანი ალბანელები და იბერები კი ცხენიდან ესროდნენ პართელებს, რომელთაც 
შემდეგ მათი ქვეითი ჯარი უღებდა ბოლოს. ბრძოლის ქარცეცხლში ერთმანეთს 
შეხვდნენ ჯარის სარდლები: იბერიელი ფარსმანი და პართელი ოროდი. ფარსმანი 
დიდი სისწრაფით მიიჭრა ოროდთან და მუზარადის ქვეშ ჭრილობა მიაყენა, მაგრამ 
დარტყმა ვეღარ გაიმეორა, რადგანაც ცხენმა ოროდი გააქროლა, ხოლო მცველებმა 
დაჭრილი დაიფარეს და განარიდეს ბრძოლის ველს. მაგრამ სარდლის სიკვდილის 
შემდეგ გავრცელებულმა ხმამ ტაციტუსის სიტყვით, შეაშინა პართელები და ისინი 
დამარცხდნენ (C. Tacitus, Annales, VI, 33-35).  

ამრიგად, სომხეთში გამეფდა იბერთა მეფის მითრიდატეს ძე და მისი 
მომდევნო მეფის ფარსმანის ძმა მითრიდატე (Dio, LVIII, 26, 4), ხოლო პართიაში – 
ტიბერიუსის გამოგზავნილი ტირიდატი. მაგრამ მალე, სკვითების დახმარებით, 
პართიის ყოფილმა მეფე არტაბანმა ტირიდატი ტახტიდან ჩამოაგდო (Dio, LVIII, 26, 
3), შემდეგ კი მთელი თავისი სამეფოს ძალებით სომხეთში ფეხმოდგმულ იბერებს 
შემოუტია. იბერები სჯობდნიდნენ მას, ამასთანავე არაპირდაპირი დახმარება მათ 
რომაელებმაც აღმოუჩინეს: რომაელთა სარდალმა ვიტელიუსმა ხმა გაავრცელა, რომ 
აპირებს მესოპოტამიაში პართიის სამფლობელოებში შეჭრას და არტაბანი 
იძულებული გახდა სომხეთი დაეტოვებინა (Tac., Ann. VI, 36). 

ამრიგად, სომხეთში მეფობა იბერიელ უფლისწულ მითრიდატეს დარჩა. მალე 
გაიუს კალიგულას (37-41) მეფობაში ეს მითრიდატე გამოიძახეს რომში და 
ბორკილგაყრილი ციხეში ჩასვეს (Dio, LX, 8; Tac., Ann, XI, 8; შდრ. L. Annaei Senecae, 
Dialogorum, liber IX, XI, 12). ჩვენამდე მოღწეულ რომაულ წყაროებში არაფერია 
ნათქვამი იმაზე, რითი გაანაწყენა მან რომი632.  

                                                 
632 შეიძლება ამაზე ლაპარაკი იყო ტაციტუსის ”ანალების” ჩვენამდე მოუღწეველ წიგნებში, სადაც 
გაიუს კალიგულას და კლავდიუსის (41-54) მმართველობის დასაწყისის ამბები იყო აღწერილი. 
სამეცნიერო ლიტერატურაში მითრიდატეს გაწვევას რომში სხვადასხვა გვარად ხსნიან – იხ. ნ. 
ლომოურთან: დიონ კასიოსის ცნობები საქართველოს შესახებ, გვ. 119-123. 



რომაელები კარგად ხედავდნენ იბერიის მმართველთა სწრაფვას 
დაემორჩილებინათ მთლიანად სომხეთი. სომხეთისათვის ბრძოლა ახლა ფაქტიურად 
სამ სახელმწიფოს – რომსა, პართიასა და იბერიას შორის მიმდინარეობდა. იბერიას, 
როგორც 35 წლის ამბებით შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომის დახმარების გარეშეც უნარი 
შესწევდა გაემარჯვა პართიაზე. მართალია, იბერია არ იყო იმდენად ძლიერი, რომ 
თავისი ჭეშმარიტი მისწრაფებების დამალვა არ დასჭირებოდა. სომხეთის 
დაუფლებას იგი რომის მოკავშირის და რომის მტრის პართიისაგან სომხეთის 
გამოგლეჯის სახით ცდილობდა. მაგრამ რომში, უეჭველია, შიშობდნენ იბერიის 
მეტისმეტ გაძლიერებას და არ შეეძლოთ დაეშვათ სომხეთის სრული დამორჩილება 
იბერიის მმართველთა მხრივ. მითრიდატე რომაელებმა შემდეგში, როგორც ჩანს, 
მაინც მიიჩნიეს სომხეთის ტახტის შესაფერ კანდიდატად სწორედ იმის გამო, რომ 
არავითარ სურვილს არ იჩენდა დამორჩილებოდა თავის ძმას – იბერიის მეფე 
ფარსმანს. ამიტომაც იმპერატორმა კლავდიუსმა (41-54), რომელმაც შეუცვალა გაიუს 
კალიგულა, გაათავისუფლა მითრიდატე საპყრობილედან და გამოგზავნა სომხეთში 
ტახტის დასაკავებლად (Dio, LX, 8). ამჯერად ტახტზე იგი ალბათ რომაელთა 
ლაშქარმა დასვა, თუმცა ამაში თითქოს იბერებმაც მიიღეს მონაწილეობა. მითრიდატე 
სომხეთში კვლავ 47 წელს გამეფდა. რომაელებმა ისარგებლეს არეულობით პართიაში; 
იბერთა ლაშქარი ბარში მოქმედებდა. პართელთა ლაშქრის დამარცხების შემდეგ, 
სომხებმა წინააღმდეგობის გაგრძელება ვეღარ გაბედეს. მცირე არმენიის მერე მეფე 
კოტისი, რომელსაც სომეხი დიდებულების ერთმა ნაწილმა მიმართა, ცდილობდა 
მითრიდატესათვის ხელის შეშლას, მაგრამ კლავდიუსის წერილმა შეაჩერა იგი (Tac., 
Ann., VI, 9).  

სულ რამდენიმე წლის შემდეგ 51 წელს იბერიის მეფე ფარსმანი გადავიდა 
აშკარა ბრძოლაზე თავისი ძმის, სომხეთის მეფის მითრიდატეს წინააღმდეგ. 
ტაციტუსი პირდაპირ ამბობს, რომ საქმე ეხებოდა ფარსმანის ცდას დაუფლებოდა 
სომხეთის სამეფოს (Ann, XII, 47). მაგრამ ფარსმანს არ სურდა ამისათვის რომის 
წინააღმდეგ გამოსვლის ხასიათი მიეცა. პირიქით, იგი, როგორც ჩანს, ცდილობდა ამ 
შემთხვევაშიც თავისი თავი რომის ინტერესების დამცველად გამოეყვანა და ძმას 
რომის ღალატში ადანაშაულებდა. ფარსმანმა, ტაციტუსის თქმით, ძმასთან ომის 
საბაბად შემდეგი გარემოება გამოიყენა: როდესაც იგი ალბანელებთან ომის დროს 
რომაელებს მოუწოდებდა დასახმარებლად, ძმა ამას წინ აღუდგა... (Ann., XII, 45). 
ალბანეთი, რომელსაც თურმე ეომებოდა იბერია, ჩანს, ამ დროს პართიის 
ორიენტაციას დაადგა. აქამდე მას იბერიასთან ერთად ერთ ბანაკში ვხედავთ, ერთი 
საგარეო-პოლიტიკური ორიენტაციის მქონედ (იხ. ზემოთ ) – ეტყობა, ალბანეთი თუ 
მისდამი პირდაპირ დამოკიდებულებაში არა633, იბერიის პოლიტიკური გავლენის 
ქვეშ მაინც იმყოფებოდა. მაგრამ ფარსმანის იბერია, რომელიც სომხეთის 
დაუფლებასაც კი ცდილობდა, ბუნებრივია, მიისწრაფვოდა სრული ბატონობისაკენ 
აგრეთვე ალბანეთზე. იბერია – რომის ეს მთავარი მოკავშირე ამიერავკასიაში, 
ალბანეთის დამოუკიდებლობისათვის უპირველეს საფრთხედ ხდებოდა, რასაც უნდა 
გამოეწვია ალბანეთის მმართველთა ორიენტაციის შეცვლა და, პართული 
ორიენტაციისაკენ გადახრა. ალბათ ამ საბაბით უნდოდა ფარსმანს ალბანელებთან 
ომში რომაელთა დახმარება მიეღო. მაგრამ მისმა ძმამ, მითრიდატემ, ჩანს, დაარწმუნა 
რომაელები, რომ ფარსმანი ამ შემთხვევაში უფრო საკუთარი სამეფოს გაფართოებაზე 

                                                 
633 შდრ. «Всемирная История», II, М., 1956, გვ. 691.  



ზრუნავდა, ვიდრე რომაელთა ინტერესების დაცვაზე და უარი ათქმევინა 
ფარსმანისათვის დახმარების აღმოჩენაზე.  

რომაული წყაროები (ტაციტუსი) ფარსმანს გვიხატავენ არამარტო როგორც 
მამაც მხედართმთავარსა და მეომარს, არამედ აგრეთვე როგორც მოხერხებულ 
დიპლომატს. ასე მაგალითად, მითრიდატეს წინააღმდეგ ლაშქრობის მზადებისას 
ფარსმანმა სიფხიზლის მოსადუნებლად ძმასთან გაგზავნა თავისი ვაჟი რადამისტი, 
რომელიც ბიძასთან გამოცხადდა მამასთან წაჩხუბების მოგონილი ამბით. 
მითრიდატემ იგი სიხარულით მიიღო. სომხეთში ყოფნა კი რადამისტმა გამოიყენა 
სომეხი დიდებულების გადმოსაბირებლად. ამის შემდეგ რადამისტი, რომელიც 
ვითომდა შეურიგდა მამას, დაბრუნდა იბერიაში და მოახსენა, რომ რაცკი რამ 
შეიძლებოდა მოხერხებით გაკეთებულიყო, გაკეთებულია და ახლა საჭიროა იარაღმა 
დაასრულოს დაწყებული საქმე. ფარსმანმა შვილს დიდი ლაშქარი მისცა, რომლითაც 
შეშინებული მითრიდატე რადამისტმა გარნის (გორნეის) ციხეში შეკეტა634, სადაც, 
სხვათა შორის, რომაული გარნიზონიც იდგა (Ann, XII, 45). რომაელებმა ფარსმანს 
გარნის ციხის ალყის მოხსნა მოსთხოვეს (Ann, XII, 46), მაგრამ არც რადამისტი იყო 
გულხელდაკრეფილი: მან მოისყიდა გარნის რომაული გარნიზონის უფროსი, 
რომლის ზეგავლენით მითრიდატე იძულებული შეიქნა ჩაებარებინა რადამისტისა 
და იბერთა ლაშქრისათვის გარნის ციხე. მითრიდატე მოსალაპარაკებლად 
გამოცხადდა თავის ძმისწულთან, მაგრამ უკანასკნელმა, იბერთა მეფის 
განკარგულებით, იგი და მთელი მისი ოჯახი წუთისოფელს გამოასალმებინა. 
სომხეთის სამეფოს დაუფლების სურვილი, ამბობს ტაციტუსი, ფარსმანში უფრო 
ძლიერი აღმოჩნდა, ვიდრე სიყვარული ძმისადმი (Ann, XII, 47). 

მეზობელ ქვეყნებში (სირიაში კაპადოკიაში) მდგომი რომაული ლაშქარის 
სარდლები შეეცადნენ დაებრუნებინათ რომისათვის სომხეთი (Ann., XII, 49), მაგრამ 
ვერ შეძლეს. ამ მდგომარეობის გამოყენება სცადა პართიის მეფე ვოლოგესმა (ვალარშ 
I : 51-80), რომელსაც სომხეთის ტახტზე თავისი ძმის ტირიდატის დასმა უნდოდა: 
იგი შეიჭრა სომხეთში, დაიკავა არტაქსატა და ტიგრანაკერტი და განდევნა 
სომხეთიდან იბერები. მაგრამ მალე, ზამთრის მოახლოებისას, უსურსათობამ, 
ავადმყოფობამ და სხვ. აიძულეს იგი დაეტოვებინა სომხეთი. სომხეთში კვლავ 
შემოიჭრა რადამისტი და სასტიკად გაუსწორდა განდგომილთ (Ann., XII, 50), მაგრამ 
სომეხი დიდებულები აუჯანყდნენ და ალყა შემოარტყეს მის რეზიდენციას. 
რადამისტმა გაქცევით უშველა თავს და ”მამისეულ სამეფოში”, იბერიაში დაბრუნდა 
(Ann., XII, 51). სომხეთში გამეფდა პართიის მეფის ძმა ტირიდატი. იბერიელებმა და 
რადამისტმა ამის შემდეგაც, ჩანს, არაერთხელ სცადეს სომხეთის დაუფლება, მაგრამ 
ამის განხორციელება ვერ შეძლეს (შდრ. Tac., Ann., XIII, 6)635. 

პართელთა მიერ სომხეთის დაუფლებით ვითარება საგრძნობლად გაუარესდა 
როგორც იბერიისათვის, ისე რომისათვის. ამან კვლავ დააახლოვა ისინი. ფარსმანი, 
როგორც ჩანს, ყოველმხრივ ცდილობდა გამიჯვნოდა რადამისტის ანტირომაულ 

                                                 
634 აქ იყო სომეხთა მეფეების საზაფხულო რეზიდენცია. გარნი მდებარეობს ერევნის სამხრეთ-
აღმოსავლეთით 27კმ-ზე. აქ შემოინახა ანტიკური ხანის შესანიშნავ ნაგებობათა ნაშთები. მრავალი 
წელია, რაც გარნიში გათხრებს აწარმოებს სომხეთის მეცნ. აკადემიის არქეოლოგიური ექსპედიცია 
პროფ. ბ. არაქელიანის ხელმძღვანელობით – იხ.ВДИ, 1951, № 4; 1953, №3; 1956, №3; აგრეთვე, Б.Н. 
Аракелян, Гарни, I, Ер., 1951 და სხვ.  
635 რომისა და პართიის ურთიერთობისა და სომხეთისათვის ბრძოლის საკითხზე იხ.О.В. Кудрявцев, 
Римская политика в Армении и Парфии в первой половине правления Нерона, ВДИ, 1948, №3; მისივე, Рим, 
Армения и Парфия во второй половине правления Нерона, იქვე, 1949, №3. 



საქმიანობას სომხეთში. ტაციტუსის თქმით, ფარსმანმა მოაკვლევინა მოღალატე 
რადამისტი, რათა რომაელებისათვის თავისი ერთგულება ეჩვენებინა (Ann., XIII, 37). 
რადამისტი სიცოცხლეს გამოასალმეს უფრო ალბათ მამის წინააღმდეგ 
საქმიანობისათვის: ბიძისათვის სამეფოს წართმევაში დამარცხებული იგი ახლა 
ალბათ მამისათვის სამეფოს წართმევას ლამობდა. ამაზე მიუთითებს თვით 
ტაციტუსი, რომელიც ამბობს, რომ რადამისტი – ეს შესანიშნავი ფიზიკური 
აღნაგობისა და ძალის ახალგაზრდა, რომელსაც დიდი სახელი ჰქონდა გავარდნილი 
როგორც თავის ხალხში, ისე მეზობლებშიც, ვერ ურიგდებოდა მოხუცებული მამის 
მართვას, რომლის ხელშიც იბერია უმნიშვნელო რჩებოდა. თითქოს ამის გამო 
მიმართა მოხუცმა ფარსმანმა რადამისტის ენერგია თავის ძმის, სომხეთის მეფე 
მითრიდატეს წინააღმდეგ (Tac., Ann., XII, 44). თუმცა, ისიც საფიქრებელია, რომ 
რადამისტი სასახლის ინტრიგების მსხვერპლი გახდა: ტაციტუსი ალაპარაკებს 
რადამისტს დედინაცვლის სიძულვილზე მისდამი. ეს უკანასკნელი, შეიძლება, 
დაინტერესებულიც იყო რადამისტის თავიდან მოშორებაში, რათა ტახტისაკენ გზა 
გაეხსნა საკუთარი ძისათვის. სწორედ ამ მითრიდატეს უნდა დაეკავებინა იბერიის 
ტახტი ფარსმანის შემდეგ636. 75 წლის ცნობილ ბერძნულ წარწერაში, რომელიც 
მცხეთის გალავანზე იყო ამოკვეთილი, მითრიდატე დასახელებულია როგორც 
იბერთა მეფის ფარსმანისა და დედოფალ ჰამაზასპუხის (Ιαμασασποι) შვილი. ალბათ 
სწორედ ეს უკანასკნელი იყო რადამისტის დედინაცვალი. იგი 75 წელს ისევ 
ცოცხალი უნდა ყოფილიყო, რაკი წარწერაში ესოდენ პატივითაა მოხსენიებული637. 

 
* * *  

 
58 წელს, როდესაც რომში მმართველად უკვე ნერონი (54-68) იჯდა, 

აღმოსავლეთში საომარი მოქმედების სახელმძღვანელოდ გაიგზავნა გნეიუს 
დომიციუს კორბულონი. იბერები ამ დროს რომაელთა მოკავშირეებს შორის იყვნენ. 
(Tac., Ann., XIII, 37; აგრეთვე: XIV, 23.) კორბულონმა მოახერხა ტირიდატის განდევნა 
სომხეთიდან, დაეუფლა ამ უკანასკნელის მთავარ ქალაქებს არტაშატსა და 
ტიგრანაკერტს და სხვ. რომაელების მოკავშირეებმა მიიღეს ”სომხეთის მათ 
სამფლობელოებთან მოსაზღვრე ნაწილები”. ამ მოკავშირეებს შორის ტაციტუსი, 
პირველ რიგში, ასახელებს იბერიის მეფე ფარსმანს, შემდეგ – პონტოს მეფე 
პოლემონს, მცირე არმენიის მეფე არისტობულეს და კომაგენის მეფე ანტიოქოსს 
(Ann., XIV, 26).  

მალე პართელებმა კვლავ დაიკავეს სომხეთი და ტირიდატი ისევ დაჯდა 
სომხეთის ტახტზე. რიგი შეტაკებების შემდეგ, ბოლოს, 63 წელს რომსა და პართიას 
შორის დაიდო ხელშეკრულება, რომლითაც მყარდებოდა სომხეთის ორმაგი 
დამოკიდებულება: იგი ხდებოდა პართიის სამეფო სახლის უმცროსი ხაზის 
წარმომადგენელთა სამფლობელო და ფაქტიურად პართიისადმი დამოკიდებული 
სახელმწიფო. მაგრამ ფორმალურად სომხეთის მეფე რომის ვასალად ითვლებოდა და 
რომაელთაგან უნდა მიეღო სამეფო გვირგვინი. სომხეთი ამ ხელშეკრულებით 
ფაქტიურად პართიის ხელში გადავიდა638. 
                                                 
636 შდრ. А. Амиранашвили (Болтунова), ВДИ, 1938, №4 გვ. 167. 
637 შდრ. გ. წერეთელი, ვესპასიანეს ხანის მცხეთის ბერძნული წარწერა, თბ., 1958, გვ. 20. 
638 Т. Моммзен, История Рима. т. V, 1949, გვ. 355. იხ. აგრეთვე: О.В. Кудрявцев, Восточная политка 
Римской империи в начале правления Нерона, ВДИ, 1950, №1; მისივე, Источники Корнелия Тацита и 
Кассия Диона по Истории походов Корбулона в Армению, იქვე, 1954, №2. 



შესაძლებელია, რომსა და პართიას შორის სომხეთის გამო შეთანხმების ერთ-
ერთ მიზეზს წარმოადგენდა საფრთხე, რომელიც გამოუჩნდა სომხეთს იბერიისა და 
მისი მოკავშირე ალანების მხრივ. ამ საფრთხის რეალობას თვალნათლივ უჩვენებდა 
30-50-იანი წლების ამბები, რომელთა შესახებ ზემოთ გვქონდა საუბარი. ეს საფრთხე 
რეალური რჩებოდა შემდეგშიაც, I ს. მთელი მეორე ნახევრის მანძილზე. ამიტომაც არ 
უნდა იყოს შემთხვევითი, რომ სერიოზულ შეხლა-შემოხლას რომსა და პართიას 
შორის ადგილი არ ჰქონდა არც ნერონის და არც მომდევნო სამი იმპერატორის: 
ვესპასიანეს (69-79), ტიტუსის (79-81) და დომიციანეს (81-96) დროს. სომხეთის 
მეფეების ტირიდატ I-ის (63-80) და მისი მემკვიდრის სანატრუკის დროს (I ს. 
დასასრული – II ს. დასაწყისი) სომხეთი მეგობრულ ურთიერთობაში იყო ორივე დიდ 
სახელმწიფოსთან და ძირითადად შეძლო წინა პერიოდში, სომხეთისათვის რომსა, 
პართიასა და იბერიას შორის წარმოებული გაშმაგებული ბრძოლის ხანაში, 
მიღებული ჭრილობების მოშუშება. 

სომხეთის სამეფოს განმტკიცებამ და რომსა და პართიას შორის ზავის 
ჩამოგდებამ, უნდა ვიფიქროთ, მნიშვნელოვნად დაასუსტა იბერიის პოზიციები. I ს. 
მეორე ნახევარში ბრძოლა იბერიასა და სომხეთს შორის გამწვავდა. იგი ძირითადად 
მიმდინარეობდა იბერიის სამხრეთი ოლქების გამო, რომლებიც ხან სომხეთისა და ხან 
იბერიის შემადგენლობაში იმყოფებოდნენ. იბერები ამ ბრძოლებშიც ცდილობდნენ 
ჩრდილოელი მომთაბარეების – ალანების მოშველიებას. იბერების მიერ 
გადმოშვებული ალანები უკვე I ს. 60-იან წლებში დიდად აწუხებდნენ როგორც 
რომის, ისე პართიის სამფლობელოებს. ამიტომაც, ნერონმა, თავისი მმართველობის 
ბოლოს (68 წ.), განიზრახა დიდი ლაშქრობის მოწყობა ალანების წინააღმდეგ. ასეთი 
ლაშქრობა პართიისათვისაც ხელსაყრელი იყო და პართელები ყოველმხრივ 
აქეზებდნენ მას. მაგრამ ვერც ნერონისა და ვერც ვესპასიანეს დროს ასეთი ლაშქრობის 
მოწყობა ვერ მოხერხდა. ალანები კი ამასობაში არაერთხელ შეიჭრნენ სომხეთსა და 
მეზობელ მხარეებში. განსაკუთრებით გრანდიოზული იყო მათი შემოსევა, რომელიც 
I ს. 70-იან წლებში მოხდა. ამ ლაშქრობის შესახებ ცნობები შემოინახა I ს. ებრაელი 
ავტორის იოსებ ფლავიუსის თხზულებამ, აგრეთვე ძველქართულმა და 
ძველსომხურმა წყაროებმა. იოსებ ფლავიუსი ამბობს, რომ ალანებმა, განიზრახეს რა 
მიდიაში შეჭრა, მოლაპარაკება გამართეს ჰირკანიის მეფესთან, რომელიც ფლობდა 
თავის დროზე ალექსანდრე მაკედონელის მიერ რკინის კარებით ჩაკეტილ 
გადასასვლელს. ჰირკანიის მეფემ გაატარა ისინი და ალანების დიდი ლაშქარი შეიჭრა 
მიდიაში. დაიწყო აქაურობის უწყალო ძარცვა-რბევა. ასე მიაღწიეს მათ სომხეთს. 
სომხეთის მეფე ტირიდატი გამოვიდა მათთან შესაბრძოლებლად, მაგრამ ცოტა 
გაწყდა ბრძოლაში ტყვედ არ ჩავარდა: ვიღაცამ მას კისერზე ქამანდი მოაბა და მზად 
იყო უკვე მიეზიდა, რომ მოასწრო ხმლით თოკის გადაჭრა და გაქცევა. ალანებმა 
სასტიკად ააოხრეს ქვეყანა და უამრავი ნადავლითა და დიდძალი ტყვეებით 
გაბრუნდნენ თავის ქვეყანაში (Bel. Jud., VII, 74). 

რამდენადაც ალექსანდრე მაკედონელის მიერ რკინის კარით ჩაკეტილ 
გადმოსასვლელში ტრადიცია დარიალის გადმოსასვლელს გულისხმობს, 
მკვლევარნი ფიქრობენ, რომ ამ ”ჰირკანის მეფეში”, რომელმაც, იოსებ ფლავიუსის 
მიხედვით, ალანები გადმოუშვა სამხრეთში, იბერიის მეფე უნდა 



იგულისხმებოდეს639. ამის დადასტურებას წარმოადგენს ძველი სომხური და 
ქართული წყაროების ცნობები, რომლებიც პირდაპირ მიუთითებს ალანთა ამ 
ლაშქრობაში იბერთა უშუალო მონაწილეობაზე. მოსე ხორენელი ამ ამბავთან 
დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ ალანები, მოედვნენ სომხეთს, შეიერთეს მთიელები და 
იბერიის თითქმის ნახევარი მიიმხრეს (წ. I, თ. 50). კიდევ უფრო შორს მიდის ამ 
ლაშქარში იბერთა მონაწილეობაზე ”ქართლის ცხოვრება”. იგი ლაშქრობის 
ინიციატორად ქართლის მეფეებს – აზორკსა და არმაზელს გულისხმობს (ქართული 
წყაროების მიხედვით ამ დროს ქართლში ორმეფობა იყო: მტკვრის მარცხენა ნაპირის 
ქართლის მმართველს რეზიდენცია მცხეთაში ჰქონდა, მარჯვენა ნაპირზე მდებარე 
ქვეყნისას კი – არმაზში). მათ სომხების მიერ წართმეული მიწების დასაბრუნებლად 
მოუხმეს ”ოსებსა და ლეკებს” (შდრ. მოსე ხორენელთან ლაშქრობის მონაწილენი: 
ალანები, მთიელები და იბერები). ოვსთა სათავეში იდგა ორი ძმა – ბუმბერაზი 
ბაზუკი და აბაზუკი. მათ თან მოიყვანეს აგრეთვე სხვა ჩრდილოელ ტომთა 
(პაჭანიკები, ჯიქების) რაზმები. ”ლეკთა მეფემ” კი წამოიყოლა დურძუკები და 
დიდოელნი. იბერიისა და მთიელ ტომთა ეს ლაშქარი შეიჭრა სომხეთში, ააოხრა 
შირაქი და ვანანდი ბაგრევანამდე და ბასიანამდე, აგრეთვე დაშტი ვიდრე 
ნახჭევანამდე. ამის შემდეგ მათ დიდი ნადავლითა და ტყვეებით ჩრდილოეთისაკენ 
აიღეს გეზი, გადავიდნენ მტკვარზე და კამბეჩოვანში, მდ. იორზე დაიდეს ბანაკი. აქ 
მათ დაეწია სომეხთა ლაშქარი სმბატის მეთაურობით. პირისპირ შერკინებაში სმბატმა 
მოკლა ოვსთა ორივე მეფე და შემდეგ სომხებმა დაამარცხეს იბერებისა და 
ჩრდილოელ ტომთა გაერთიანებული ლაშქარი და გააქციეს იგი. ოვსნი და ლეკნი 
თითქმის ერთიანად გაიჟლიტნენ, ქართველებმა კი, რაკი გასაქცევი გზები უკეთ 
იცოდნენ, თავიანთ ქვეყანას შეაფარეს თავი. სმბატი ამის შემდეგ შეიჭრა ქართლში და 
ააოხრა იგი (ქც., I, 45-47). 

აშკარაა, რომ ” ქართლის ცხოვრების” მონათხრობს ამ ლაშქრობის შესახებ 
სომხური ტრადიცია უდევს საფუძვლად. ამაზე მიუთითებს აშკარა არმენოფილური 
ტენდენცია, რომელიც მონათხრობს წითელ ზოლად გასდევს. მოსე ხორენელი ამ 
ამბების გადმოცემისას, როგორც თვით აღნიშნავს, ძირითადად ხალხურ თქმულებებს 
ემყარება. (II, 49)640, ამ თქმულებებში, სხვათა შორის, არეკლილია I ს. 30-50-იანი 
წლების იბერთა ლაშქრობები სომხეთში. ამ ამბების ანარეკლი უნდა იყოს მოთხრობა 
სპარსელთა მხარდაჭერით გამეფებულ არტაშესსა და მის მიერ სომხეთის ტახტიდან 
ჩამოგდებულ ერვანდს შორის ბრძოლის შესახებ. ამ უკანასკნელს მხარს უჭერენ 
რომაელები და იბერები. ამ უკანასკნელთა ლაშქარი მეფე ფარსმანის მეთაურობით 
სასტიკად ამარცხებს მოწინააღმდეგის ლაშქარს (მოსე ხორენელი II, 44-46). სომხური 
ხალხური თქმულებების საფუძველზე აგებული მოსე ხორენელის თხრობა, 
ბუნებრივია, ბევრ ანაქრონიზმსა და სხვა უზუსტობას შეიცავს. 

”ქართლის ცხოვრებაც” I ს. 70-80-იან წლების ამბების გადმოცემისას, როგორც 
ვთქვით, აგრეთვე სომხურ ტრადიციას ეყრდნობა. მოსე ხორენელთან ამ დროის 
ამბების თხრობისას წინა პლანზეა გამოყვანილი სომეხი მხედართმთავრის – არტაშეს 
მეფის აღმზრდელის ბიურატის ძე სმბატ ბაგრატუნის ფიგურა (წ. II, თ. 37 შმდ.). ამ 
ამბების გადმოცემისას მოსე ხორენელი ხალხური თქმულებებით სარგებლობს641. 
                                                 
639 Я. А. Манандян, О местонахождении Caspia via u Caspiae portae, «Исторические записки», 1948, 25, გვ. 
69-70, მ. ინაძე, იბერიისა და რომის ურთიერთობა ახ. წ. II ს. პირველ ნახევარში, ”საქართველოს სსრ 
მეცნ. აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტის შრომები”, I, 1955, გვ. 317. 
640 Н. Эмин, Моисей Хоренский и древний эпос армянский, М., 1881, გვ. 71-72. 
641 Н. Эмин, დასახ. ნაშრ., გვ. 77-79. 



ძირითადად იგივე წყარო უჩანს ამ პერიოდში ”ქართლის ცხოვრებასაც”. ხორენელის 
მსგავსად ქართული წყაროც თავის მოთხრობას იმის აღნიშვნით იწყებს, რომ სმბატ 
ბივრიტიანმა მოკლა სომეხთა მეფე იარვანდი და ტახტზე დასვა არტაშანი (ქც., I, 45; 
მოსე ხორენელი, II, 46). ამას მოსდევს ზემომოყვანილი მოთხრობა ოსებთან ერთად 
იბერთა მეფეების აზორკისა და არმაზელის სომხეთში შეჭრის შესახებ. 

ყურადღებას იქცევს ამ ამბებთან დაკავშირებით მოსე ხორენელის ცნობა, რომ 
სომხეთში შეჭრილმა ალანებმა მიიმხრეს ”იბერიის თითქმის ნახევარი”. ეს ცნობა 
თვით იბერიას ამ მომენტში ორად გათიშულად წარმოგვიდგენს. შეიძლება, 
მართლაც, ქართლში ამ დროს შინაურ გართულებას ჰქონოდა ადგილი: სამეფო 
საგვარეულოს ან დიდმოხელეთა წრის რომელიმე წევრმა სამეფოს ერთი ნაწილი 
ჩამოაშორა სამეფო ხელისუფლებას. ალან-ოსთა გადმოყვანასა და სომხეთში შეჭრაში 
შეიძლება ინიციატივა სწორედ ქართლის მეფეს ეკუთვნოდა, რომელიც ამ გზით 
ცდილობდა სამეფოს ჩამოშორებული ნაწილი (რომელსაც სომხეთი უმაგრებდა 
ზურგს?) კვლავ შემოემტკიცებინა. ეგების ასეთ სიტუაციასთან კავშირში იყოს ის 
”ორმეფობა”, რომლის შესახებაც მოგვითხრობენ ქართული წყაროები (”მოქცევაჲ 
ქართლისაჲ“ და ”ქართლის ცხოვრება”): თითქმის ქართლი ორად გაიყო, მტკვრის 
სამხრეთით ქვეყანას არმაზში მსხდომი მეფეები განაგებდნენ, მტკვრის 
ჩრდილოეთით მდებარეს კი – მცხეთელი მეფეები. მაგრამ, ქართული წყაროები 
პარალელურ მეფეთა საკმაოდ გრძელ სიას გვთავაზობენ. ახ. წ. 57 წლიდან 
დაწყებული 5-6 წყვილ ასეთ პარალელურ მეფეებს ასახელებენ. ამიტომ ეს 
”ორმეფობა” არც ისე ეპიზოდური რამ ჩანს. შეიძლება, მართლაც, როგორც ზოგიერთი 
მკვლევარი ფიქრობს, აქ ჩვენ ორმეფობასთან კი არ გვაქვს საქმე, არამედ მეფეთა 
პარალელურად ”მეფის შემდგომ მეორე პირთა” – არმაზციხეში მჯდომი სპასპეტების 
სიაა შემონახული642. რა თქმა უნდა, არ არის გამორიცხული, რომ ზოგჯერ აღნიშნულ 
სპასპეტებს უცხო ძალების დახმარებით, პარტიკულარისტური მისწრაფებები 
გამოეჩინათ, განდგომოდნენ მეფეებს. ეგების ასეთი სიტუაციაა სავარავუდებელი 
ზემოხსენებული ამბების დროს, რომელიც მოთხრობილია მოსე ხორენელთან და 
”ქართლის ცხოვრებაში”. 

I ს. 70-იან წლებში, როდესაც უნდა მომხდარიყო იბერიელთა და მათი 
მოკავშირეების ეს შესევა სომხეთში, ქართლში მეფობდა მითრიდატე, ფარსმან I-ის ძე. 
1940 წელს ქართლის სამეფოს დიდმოხელეების – პიტიახშების სამაროვანზე 
არმაზისხევში აღმოჩნდა 14-სტრიქონიანი არამეული წარწერა პიტიახშ შარაგასისა, 
ზევახის ძისა, რომელშიც, როგორც, აკად. გ. წერეთელი ფიქრობს, აღნიშნული მეფე 
მითრიდატე იხსენიება: mhrdt mlk rb brh zy prsmn mlk rb ”მითრიდატე, მეფე დიდი, ძე 
ფარსმანისა, დიდი მეფისა”. ამავე წარწერაში, სხვათა შორის, ლაპარაკია იბერთა მიერ 
მოპოვებული გამარჯვებების შესახებ და ამასთან დაკავშირებით არმენია და სხვ.643 
იხსენიება. ყველაფერი ეს კარგად ეგუება სწორედ 70-იან წლებში იბერ-ალანთა 
სომხეთში ლაშქრობების ხანას. ამ ლაშქრობებმა, რომლებიც, უცილობლად, 
მიუხედავად მოსე ხორენელთან დაცული ხალხური ტრადიციისა, იბერთა 
გამარჯვებით დამთავრდა, უეჭველია, დიდად განამტკიცა იბერიის სამეფოსი და 

                                                 
642 ს. გორგაძე, წერილები საქართველოს ისტორიიდან, ”ძველი საქართველო”, 1909, I, ნაწ. II, გვ. 66-68; 
პ. ინგოროყვა, ”საქართველოს სახ. მუზეუმის მოამბე”, XI-B, გვ. 292 შმდ.; შდრ. Г.А. Меликишвили, К 
истории древней Грузии, გვ. 58 შმდ. 
643 გ. წერეთელი,არმაზის ბილინგვა, ენიმკის მოამბე, ტ. XIII, თბ., 1942, გვ. 42 და სხვ.; Г.В. Церетели, 
Армазская надпись эпохи Митридата Иверийского, «Труды Двадцать пятого международного конгресса 
востоковедов», т. I, М., 1962, გვ. 374-378. 



მისი მმართველის – მითრიდატეს ავტორიტეტი. პართიამ, რომლის ფაქტიური 
კონტროლის ქვეშაც იმყოფებოდა იბერ-ალანთა მიერ დარბეული მიდია-ატროპატენა 
და სომხეთი, რომის იმპერატორ ვესპასიანეს წინაშე დააყენა საკითხი ალანების 
თავდასხმებისაგან თავდაცვის შესახებ644. რომმა თავის მხრივ ნაბიჯები გადადგა 
იბერიასთან ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. ამას მოწმობს მცხეთაში ნაპოვნი 75 
წლით დათარიღებული ბერძნული წარწერა, შედგენილი ვესპასიანეს, ტიტუსისა და 
დომიციანეს სახელით, სადაც ლაპარაკია არმაზის ციხის გალავნის გამაგრებაზე 
რომაელთა მიერ იბერთა მეფე მითრიდატესათვის – ”კეისრისა და რომაელთა 
მეგობრისათვის”645. 

I ს. 70-80-იანი წლების მიჯნაზე იბერიის სამეფო ტახტზე მჯდომი მითრიდატე 
უნდა შეეცვალა ქართამს. მისი მეფობის დათარიღება შეიძლება მოსე ხორენელის 
მიხედვით, რომელიც მისი მოხსენიების შემდეგ საუბრობს იმპერატორ დომიციანეს 
(81-96) შესახებ. 

ქართამის მეფობის აღწერისას ქართული წყაროები კვლავ ძველი სომხური 
ტრადიციიდან ამოდიან, თუმცა ქართულმა ტრადიციამ არ იცის ამ დროის ქართლის 
მეფის (ქართამის) სახელი და მის დროს მომხდარ ამბებს აგრეთვე აზორკისა და 
არმაზელის ორმეფობის პერიოდს მიაწერს. მოსე ხორენელი იმავე არტაშესის 
მეფობის აღწერისას, რომლის სახითაც ამჯერად ტირიდატ I-ის (63-80) მეფობაა 
ასახული, აღნიშნავს, რომ სომეხთა ამ მეფემ თავისი ლაშქარი ოთხად გაჰყო: 
აღმოსავლეთის არმია არტავაზდს ჩააბარა, დასავლეთისა – ტირანს, სომხეთის – 
სმბატს, ხოლო ჩრდილოეთისა – ზარეჰს. ეს უკანასკნელი ტრაბახა იყო, ნადირობისას 
მამაცი, მაგრამ საშინლად ლაჩარი ომში. იბერიელთა მეფე ქარდცამმა (ქართამმა) 
იცოდა რა ეს, აუმხედრა თავისი ქვეყანა, დაატყვევა და ბორკილი დაადო ზარეჰს და 
კავკასიონზე საპყრობილეში ჩაკეტა. არტავაზდი და ტირანი, სმბატთან ერთად, თავს 
ესხმიან ქართამს და ათავისუფლებენ ძმას ტყვეობიდან (წ. II, თ. 53). 

უფრო ვრცლად არის მოთხრობილი ეს ამბები ”ქართლის ცხოვრებაში”. ამ 
უკანასკნელის ცნობით, ამის წინა ხანაში სომხებმა მეფე არტაშანის მეთაურობით 
არაერთხელ დაამარცხეს ქართველები და ოსები. სომეხთა ლაშქარი თითქმის მთელი 
ხუთი თვე იდგა მცხეთის გალავანთან და ყოველდღე მოწინააღმდეგეთა 
ბუმბერაზებს შორის ორთაბრძოლა, შერკინება იმართებოდა. ბოლოს ქართველები და 
ოსები დაემორჩილნენ სომეხთა მეფეს და უარი თქვეს ცდაზე, დაებრუნებინათ 
სომხების მიერ ქართლისათვის წართმეული მიწები. მაგრამ მალე, ისარგებლეს რა 
სპარსელებსა და ბერძნებს შორის ამტყდარი ბრძოლით, რომელშიც სომხეთიც იყო 
ჩათრეული, იბერებმა დაიწყეს სომხების შევიწროვება. მაშინ არტაშან მეფემ მათ 
წინააღმდეგ გამოგზავნა ლაშქარი თავისი ვაჟის ზარენის მეთაურობით. ქართველთა 
და ოვსთა გაერთიანებულმა ლაშქარმა ჯავახეთში დაამარცხა სომეხთა ეს ლაშქარი და 
ტყვედ იგდო თვით ზარენი. ოსებს ამ უკანასკნელის მოკვლა უნდოდათ, რათა შური 
ეძიათ სომეხთა მხედართმთავარ სმბატის მიერ მოკლულ ოვსთა ორი მეფის გამო, 
მაგრამ ქართველებმა ეს არ ქნეს და ტყვე დარიალის ციხეში ჩაკეტეს იმ იმედით, რომ 
მას გამოიყენებდნენ დაკარგული ოლქების დასაბრუნებლად. მესამე წელს ამის 
შემდეგ მოვიდა სომეხთა ლაშქარი უფლისწულების არტავაზისა და ტიგრანის, 
                                                 
644 Suetonius. Vitae Caesarum VIII, 2 შდრ. A. Gutschmidt, Geschichte Irans und seine Nachbarländer..., 
Tübingen, გვ. 133-134, მ. ინაძე, დასახ ნაშრ., ისტ. ინსტიტუტის შრომები, I, გვ. 319. 
645 წარწერა იპოვეს 1867 წ. მტკვრის მაარჯვენა ნაპირზე, დღევ. სადგურ ზაჰესთან მყოფ რ/გ. ხიდთან – 
იხ. თ. ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, თბ., 1951, გვ. 234 შმდ.; გ. წერეთელი, 
ვესპასიანეს ხანის ბერძნული წარწერა მცხეთიდან, თბ., 1958 და სხვ. 



აგრეთვე სარდალ სმბატის მეთაურობით. მოწინააღმდეგენი თრიალეთში შეხვდნენ 
ერთმანეთს. აქ მოლაპარაკების შემდეგ შეიკრა ზავი, რომლის თანახმად, იბერებმა 
გაათავისუფლეს ტყვე უფლისწული, აღუთქვეს სომხებს საომარი დახმარების 
აღმოჩენა თავდაცვით თუ შეტევით ომებში, პირობა დადეს დედაქალაქში ფული 
მოეჭრათ არტაშან მეფის გამოსახულებით. სომხებმა, სამაგიეროდ, დაუბრუნეს 
ქართლიდან მიტაცებული მიწები – ”ქალაქი წუნდა და დემოთის ციხე, ჯავახეთი და 
არტანი”. და ამიერიდან, წყაროს თქმით, გამეფდა მეგობრობა სომხეთსა, 
ქართველებსა და ოსებს შორის და ისინი ერთად იბრძოდნენ მტრების წინააღმდეგ 
(ქც., I, 48-49). 

ძნელია თქმა, რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს ამ მოთხრობის ესა თუ ის 
დეტალი. ყოველ შემთხვევაში, აშკარაა, რომ ქართული წყაროს მოთხრობა 
დამოკიდებულია სომხურ ტრადიციაზე, რომელიც ყოველმხრივ არბილებს სომეხთა 
მიერ განცდილ მარცხს იბერიის მეფე ქართამთან ბრძოლაში. დატყვევებული 
სომეხთა უფლისწულის დარიალის ციხეში მოთავსება ნამდვილად მიგვითითებს, 
რომ იბერთა და ალანთა შორის ამ დროს მტკიცე კავშირი არსებობდა და ეს 
წარმატებაც საერთო ძალით იქნა მიღწეული. რეალური ჩანს აგრეთვე ცნობა 
ქართამის დროს სომხეთის მიერ წართმეული ქართლის ზოგი ოლქის დაბრუნების 
შესახებ. ისინი ალბათ წინა პერიოდში არაერთხელ გადადიოდა ხელიდან ხელში. 
საკუთრივ ”ქართლის ცხოვრება” მის მიერ დასახელებული ოლქების მიტაცებას 
სომეხთა მიერ, ქართლის მეფეთა წინა წყვილის – ფარსმანისა და კაოსის 
მმართველობის ხანაში ათავსებს (ქც., I, 44). 

 
* * *  

 
საინტერესოა, როგორი იყო რომაელთა და პართელთა დამოკიდებულება I ს. 

80-90-იან წლებში ქართლსა და სომხეთს შორის მიმდინარე ამ ბრძოლებისადმი. 
შეიძლება, სწორედ ამ ამბებს უნდა უკავშირდებოდეს იმპერატორ დომიციანეს დროს 
რომაელთა შემოჭრა სომხეთის დასავლეთ პერიფერიაზე (ბასიანში), რომლის 
შესახებაც ლაპარაკობს მოსე ხორენელი თავის თხზულებაში (წ. II, თ. 54). ქართული 
წყაროების მიხედვით, ქართველ-სომეხთა ლაშქრის შეტაკებები ხდება მის მეზობელ 
რაიონებში (ქართლის სამხრეთ-დასავლეთ ოლქებში: ჯავახეთი, არტანი). იქნებ, ეს არ 
იყო შემთხვევითი და საქმე ეხებოდა ამ შემთხვევაშიც მოკავშირეების – რომაელებისა 
და იბერების ერთობლივ საომარ აქციებს. 

დომიციანეს (81-96) დროს სომხებისა და რომაელების შეტაკებას, რომელსაც 
იხსენიებს მოსე ხორენელი, ზოგი მკვლევარი უკავშირებს რომაელთა ერთ-ერთი 
ლეგიონის – XII ლეგიონ Fulminata-ს (”ელვისებურის”) გამოჩენას ალბანეთში, კასპიის 
ზღვის სანაპიროზე646. 1948 წ. ბეიუკ-დაშის მთასთან (ბაქოდან 70 კმ) კლდეზე იპოვეს 
ლათინური წარწერა, სადაც ნათქვამია: ”იმპერატორი დომიციანე კეისარი ავგუსტუსი 
გერმანელი. ლუციუს იულიუს მაქსიმუსი, XII ლეგიონ ფულმინატას ცენტურიონი”. 
დომიციანეს მოხსენება ”გერმანელად” მიუთითებს, რომ წარწერა ამოკვეთილი უნდა 
იყოს არაუადრეს 84 წლისა, როდესაც მას ეს საპატიო წოდება მიენიჭა647. მაგრამ, ჩვენ 
არავითარი საბუთი არ გაგვაჩნია, რათა ვივარაუდოთ რომაელთა წინსვლა ასე შორს, 

                                                 
646 З.И. Ямпольский, Вновь открытая латинская надпись угоры Деюк-Даш (Азербайджанская ССР), ВДИ, 
1950, №1, გვ. 182.  
647 З.И. Ямпольский, დასახ. ნაშრ., გვ. 181. 



აღმოსავლეთით მოსე ხორენელის მიერ მოხსენიებულ ამბებთან დაკავშირებით. 
სომეხი ისტორიკოსი ხომ ლაპარაკობს მხოლოდ სომხებისა და რომაელების 
შეტაკებაზე სადღაც სომხეთის დასავლეთ პერიფერიაზე, ბასიანში. საკუთრივ 
რომაულმა წყაროებმა კი არაფერი იციან ამ შეტაკების შესახებ. 

ასევე ნაკლებდამაჯერებელია XII ლეგიონის648 აღნიშნული რაზმის გაგზავნა 
დამსჯელი ექსპედიციის სახით ალბანელების ანდა დერბენდის გასასვლელით 
შემოსეული ალანურ-სარმატული ტომების წინააღმდეგ649. ასეთი ექსპედიციის 
მოწყობა დამოუკუიდებლად რომაელთა მცირე რაზმის მიერ კასპიის ზღვის 
სანაპიროზე, ეჭვს იწვევს. სულ სხვაა, თუ ვიფიქრებთ, რომ რომაელთა ეს რაზმი 
მოქმედებდა უფრო დიდი ლაშქრის შემადგენლობაში, როგორც, ვთქვათ, ალბანეთს 
გალაშქრებული იბერების დამხმარე და მოკავშირე. 

შესაძლებლად თვლიან, რომ ლ. იულიუს მაქსიმუსის რაზმი აქამდე სადმე 
კოლხეთში ან იბერიაში უნდა მდგარიყო650. მაგრამ ამ დროს, უეჭველია, სულ 
სხვადასხვა იყო რომაელთა ლაშქრის სტატუსი კოლხეთსა და იბერიაში. კოლხეთში 
რომაელები ქვეყნის ბატონ-პატრონები იყვნენ, დამოუკიდებელ იბერიაში კი მათი 
ჯარი მხოლოდ იბერთა თანხმობითა და თხოვნით შეიძლება გამოჩენილიყო651. ჩვენ 
ვიცით, რომ იბერები ადრეც ცდილობდნენ ალბანელთა წინააღმდეგ ბრძოლაში 
რომაელების დახმარება მოეპოვებინათ. I ს. 40-იანი წლების დასასრულსა და 50-იანის 
დასაწყისში ამას ცდილობდა, როგორც ზემოთ დავინახეთ, იბერიის მეფე ფარსმან I. 
იგი ამ შემთხვევაში ალბანელების ანტირომაულ საქმიანობაზე მიუთითებდა (იხ. 
ზემოთ). კორბულონის აღმოსავლეთში ლაშქრობისასაც ალბანეთი, ჩანს, რომაელების 
მოწინააღმდეგეთა ბანაკში იმყოფებოდა. ტაციტუსი 59 წლის ამბების გადმოცემისას 
ლაპარაკობს კორბულონთან შეხვედრის შემდეგ, სომეხთა მეფის ტირიდატის უკან 
დახევაზე სადღაც ალბანეთში თუ მიდიაში (Ann., XIII, 41)652. 80-იან წლებში, 
ქართამის დროს, ვითარება სხვა იყო, ვიდრე 30-40 წლის წინათ, როცა რომაელებს 
ეშინოდათ იბერიის მეტისმეტი გაძლიერებისა და უარს ეუბნებოდნენ ალბანელთა 
წინააღმდეგ ბრძოლაში დახმარების აღმოჩენაზე. ამჯერად ქართამმა, ეტყობა, შეძლო 
რომაელთა რაზმების მიღება ალბანეთზე ლაშქრობის მოსაწყობად. ამის შემდეგაც, II 
ს. 30-იან წლებში, კვლავ ვხვდებით ალბანეთის მიმართ იბერიის მტრულ მოქმედებას 
(იბერიის მეფის ფარსმან II-ის მიერ გადმოყვანილი ალანები თავს დაესხნენ 
ალბანეთს, მიდია-ატროპატენას, არმენიას). ამის გამო, შესაძლებელი ჩანს მოსაზრება, 

                                                 
648 ეს ლეგიონი ვესპასიანეს დროს სირიიდან კაპადოკიაში იქნა გადაყვანილი, ხოლო ტიტუსის 
მმართველობაში – მელიტენეში – იხ.Т. Моммзен, История Рима, V, გვ. 358, შენ.1. 
649 ასეთი აზრი გამოთქვა ლ. ელნიცკიმ – იხ. Л.А. Ельницкий, Северо-черноморские заметки, ВДИ, 1950, 
№1, გვ. 193-194.  
650 Л.А. Ельницкий, დასახ. ნაშრ., გვ. 194. 
651 ამიტომაც არაა სწორი, როდესაც ლაპარაკობენ, მაგალითად, ვესპასიანეს დროს იბერიის 
დედაქალაქში რომაული გარნიზონის დგომის შესახებ (Т. Моммзен დასახ. ნაშრ., გვ. 358 ; О.В. 
Кудрявцев, Рим Армения и Парфия во второй половине правления Нерона გვ. 60), თუმცა რომაელი 
ლეგიონერები აქ, შეიძლება, მცირე ხნით მართლაც იყვნენ და აწარმოებდნენ თავდაცვით ნაგებობათა 
გასამაგრებელ სამუშაოებს, რაზედაც მოგვითხრობს 75 წლის წარწერა – შდრ. А.И. Амиранашвили, 
ВДИ, 1938, №4, გვ.172. 
652 А.И. Амиранашвили, ВДИ, 1938, №4; З.И Ямпольский, დასახ. ნაშრ., გვ. 181. 



რომ I ს. 80-90-იანი წლების მიჯნაზე ალბანეთში რომაელთა რაზმი უნდა 
მოხვედრილიყო როგორც ალბანეთზე იბერიის მეფის ლაშქრობის მონაწილე653. 

სხვა მასალებითაც აშკარაა, რომ I-II საუკუნეთა მიჯნაზე რომის მიმართ 
ალბანეთს განსხვავებული პოზიცია ეკავა, ვიდრე იბერიას. ტრაიანეს (98-117) დროს, 
114-116 წლებში ადგილი ჰქონდა ომს რომსა და პართიას შორის. ომი რომის 
გამარჯვებით დასრულდა. სომხეთში ტახტიდან ჩამოაგდეს პართელების მიერ მეფედ 
დასმული პარტამასირი. რომაელებმა დაიკავეს მიდიაც. ამ ამბებთან დაკავშირებით 
ევტროპიუსს აღნიშნული აქვს, რომ ტრაიანემ სომხეთი დაიბრუნა, ალბანელებს ”მეფე 
მისცა”, ხოლო იბერები, სავრომატები, ბოსფორელები, არაბები და კოლხები და სხვ. 
რომაელთა ქვეშერდომობაში მიიღო (Eutrop., Brev., VIII, 3). ამასვე გვამცნობს აგრეთვე 
ფესტუსი (Fest., Brev., XX), რომელთანაც იბერები იმათ შორის მოიხსენებიან, ვინც, 
ჩანს, ნებაყოფლობით აღიარებდა რომის ხელისუფლებას, ალბანელებისათვის კი, 
ეტყობა, საჭირო შეიქმნა ”მეფის მიცემა”, ე.ი. რომისათვის სასურველი მმართველის 
(ძალით?) დაყენება. 

 
* * *  

 
იმის მოწმობას, რომ პართიასთან ბრძოლაში იბერები მართლაც ეხმარებოდნენ 

ტრაიანეს, წარმოადგენს აგრეთვე იბერიის მეფის მითრიდატე III-ის ძმის, ამაზასპის 
საფლავის ქვის წარწერა (ეპიტაფია ლექსად), რომელიც რომშია ნაპოვნი. ამ წარწერაში 
ნათქვამია: ”მეფის სახელოვანი ძე ამაზასპი, მითრიდატე მეფის ძმა, რომლის 
მშობლიური მიწაც არის კასპიის ბჭესთან, იბერი იბერის ძე, აქ მარხია წმინდა 
ქალაქთან, რომელიც ააგო ნიკატორმა მიგდონის ზეთისხილოვან მდინარესთან. 
გარდაიცვალა თანამგზავრი ავზონთა წინამძღოლი მეუფისა, მოსული 
პართიელებთან საბრძოლველად. (გარდაიცვალა) უწინ, ვიდრე გაისვრიდა ხელს (ვაი 
– რომ ძლიერ ხელს) მტრის სისხლში, შუბსა, მშვილდსა და მახვილის პირზე, (იყო) 
ქვეითიცა და მხედარიც, თვით მორცხვი ქალწულების მსგავსი“654. როგორც 
ფიქრობენ, აქ ლაპარაკია ამაზასპის მონაწილეობაზე ტრაიანეს ლაშქრობაში პართიის 
წინააღმდეგ და მის დაღუპვაზე ნაზიბიდის მახლობლად655. ვარაუდი ასეთია, რომ 
ამაზასპი ალბათ სათავეში ედგა პართელებთან საბრძოლველად ტრაიანესთან მოსულ 
ლაშქარს656, მაგრამ თვით წარწერაში ამაზე არაფერია ნათქვამი. 

ტრაიანეს დროს რომაელებმა აღმოსავლეთში დიდ წარმატებებს მიაღწიეს: 
სომხეთი რომაულ პროვინციად გადაიქცა, მაგრამ უკვე ადრიანეს (117-138) 
მმართველობის დასაწყისში იგი რომისადმი დამოკიდებულ სამეფოდ გახდა ძველი 
არშაკიდული დინასტიით სათავეში657. ტრაიანეს შემდგომი პერიოდი საერთოდ 
მიჩნეულია რომის იმპერიის შეტევიდან თავდაცვაზე გადასვლის ხანად, მისი 
ძლიერების თანდათანობითი დაქვეითების პერიოდად. მაგრამ თითქმის მთელი II ს. 

                                                 
653 შეუძლებელია არ აღვნიშნოთ ბეიუკ-დაშის წარწერის კიდევ ერთი სხვაგვარი ინტერპრეტაცია: ო. 
კუდრიავცევის აზრით, წარწერაში მოხსენიებული ცენტურიონი ალბანეთში შეიძლება 
მოხვედრილიყო დიპლომატიური მისიით – იხ. Всемирная история, II, 1956, გვ. 691. 
654 თ. ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერა საქართველოში, გვ. 236-237, А.И. Амиранашвили, Иберия и 
римская экспансия в Азии, ВДИ, 1938, № 4, გვ. 164. 
655 А.И. Амиранашвили, დასახ. ნაშრ., გვ. 164. 
656 N.C. Debevoise, A Political History of Parthia,Chicago., 1938, გვ. 222; F. A. Lepper, Trajan’s Parthian War, 
London, 1948, გვ. 170 შმდ. 
657 Т. Моммзен, დასახ. ნაშრ., გვ. 364-365.  



მანძილზე რომის პოზიციები აღმოსავლეთში ჯერ კიდევ საკმაოდ ძლიერი იყო. 
ადრიანესა და ანტონინუს პიუსის (138-161) მმართველობის დროს პართიასთან, 
კერძოდ, მშვიდობიანი ურთიერთობა სუფევდა. 

II ს. პირველ ნახევარში ქართლი, როგორც ჩანს, კიდევ უფრო ძლიერდება. თუ 
მისი საგარეო-პოლიტიკური წარმატებების მიხედვით ვიმსჯელებთ, სწორედ ეს 
უნდა ყოფილიყო ანტიკური ხანის ქართლის სამეფოს ყველაზე უფრო დიდი 
ძლიერების ხანა. ამ დროს, II ს. 30-50-იან წლებში, ქართლში მეფობდა ფარსმან II, 
ქართულ საისტორიო ტრადიციაში (”მოქცევაჲ ქართლისაჲ”, ”ქართლის ცხოვრება”) 
”ქველად” წოდებული. 

ჩვენთვის ცნობილია, რომ მის დროს ქართლის სამეფოს საზღვრები მეტად 
შორს იყო გაწეული სამხრეთ-დასავლეთით, მაგალითად, ქართლის სამეფოს 
ტერიტორია ამ დროს ზღვის სანაპიროზე გავიდა. 131-137 წლებში იმპერატორ 
ადრიანეს დროს, კაპადოკიის მმართველად მყოფ ფლავიუს არიანეს, რომელმაც 131 წ. 
საინსპექციო მოგზაურობა მოაწყო შავი ზღვის კოლხეთის სანაპიროს გასწვრივ, ამ 
სანაპიროს ერთ-ერთ უბანზე დასახელებული ჰყავს ძიდრიტები, რომლებიც (იბერიის 
მეფე) ფარსმანს ემორჩილებიან. V ს. ანონიმი, ძიდრიტების ადგილსამყოფელს 
განსაზღვრავს მდ. აფსარიდან (ჭოროხიდან), ე.ი. მისი შესართავიდან სამხრეთით 
ვიდრე მდ. არხაბისის (დღევ. არხავე-სუ) შესართავამდე, რაც არიანეს მონაცემებსაც 
კარგად ეგუება. ამრიგად, ძიდრიტებს და, მაშასადამე იბერიას, ეკავა შავი ზღვის 
პირას რამდენიმე ათეული კილომეტრის სიგრძის მონაკვეთი დღევ. ჭოროხის 
შესართავის სამხრეთით. საკუთრივ ჭოროხის შესართავთან მდებარეობდა ქ. აფსარი 
(დღევ. გონიო), სადაც რომაული გარნიზონი იდგა და რომელზედაც, რა თქმა უნდა, 
ფარსმანის ძალაუფლება არ ვრცელდებოდა. 

ამ ზღვისპირა რაიონს იბერია, ეტყობა, არცთუ დიდი ხნის წინ დაუფლებია. ამ 
მხრივ საინტერესოა, რომ პლინიუსმა (23/24-79), მაგალითად, რომელიც ამ ადგილებს 
აღწევს, არაფერი იცის იბერიის სამფლობელოების ასე გავრცელების შესახებ. 
პირიქით, ახსენებს რა ციხე აფსარს, იგი დასძენს, რომ ამ ადგილებში, ”მთებს იქით” 
არის იბერია, ხოლო სანაპიროზე სახლობენ ჰენიოხები, ამპრევტები, ლაზები... (NH, 
VI, 12). ჩანს, ამ დროს, როდესაც წერდა პლინიუსი (I ს. შუა ხანები ან, შეიძლება, 70-
იანი წლებიც კი) ქართლის სამეფოს ტერიტორია ძალზე ახლო იყო ამ ადგილებში 
ზღვასთან, მაგრამ საკუთრივ ზღვისპირა ზოლზე იბერთა ძალაუფლება არ 
ვრცელდებოდა. სანაპიროზე ამ დროს ძირითადად სხვადასხვა მეგრულ-ჭანური 
ტომი სახლობდა. როდესაც იბერიამ დაიმორჩილა ზღვის სანაპიროსთან მცხოვრებ ამ 
ტომთა ერთი ნაწილი, ამით მისი ტერიტორია სოლივით შეიჭრა რომის 
სამფლობელოებში, ერთი მეორისაგან გათიშა რომაელთა სამფლობელოები სამხრეთ-
აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში და თანამედროვე დასავლეთ საქართველოს 
ტერიტორიაზე. თუ გავითვალისწინებთ ფარსმან II-ის დროს რომსა და ქართლს 
შორის არსებულ დაჭიმულ ურთიერთობას (იხ ქვემოთ), იბერიის გასვლა ზღვის 
სანაპიროზე რომის თანხმობით ვერ მოხერხდებოდა. მაგრამ რომს, ეტყობა, ძალა არ 
შესწევდა ამისათვის ხელი შეეშალა. 

ქართული ტრადიცია ”სამცხესა და აჭარას” ქართლის სამეფოს ერთ-ერთ 
საერისთავოდ თვლის. ფარსმან II-ის დროს იგი (ზღვისპირა ზოლის გამოკლებით ?) 
ისევე როგორც მეზობელი კლარჯეთი ალბათ მტკიცედ შედიოდა ქართლის 
სამეფოში; ასევე მასში შედიოდა არგვეთი, სადაც, ამავე ტრადიციის მიხედვით, 
აგრეთვე ქართლის ცალკე ადმინისტრაციული ერთეული – საერისთავო უნდა 
ყოფილიყო (ქც., 1, 24). ეს უკანასკნელი გარემოება, სხვათა შორის, დასტურდება 



არქეოლოგიური მონაცემებითაც. სოფ. ბორში (შორაპნის სამხრეთ-აღმოსავლეთით 7-
8 კმ-ზე) აღმოჩნდა მდიდარი სამარხეული ინვენტარი658, რომელიც მეტისმეტად 
ახლო დგას მცხეთაში, არმაზისხევის ნეკროპოლში (იბერიის დიდმოხელეთა, 
პიტიახშების სასაფლაო) აღმოჩენილ ინვენტართან. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 
ბორში ნაპოვნი ვერცხლის თასი, მსგავსი არმაზისხევში ბერსუმა, პიტიახშის სამარხში 
ნაპოვნი თასისა, რომელზედაც ცხენია გამოსახული სამსხვერპლოს წინ. თასზე 
არამეულის თავისებური სახეობით, რომელიც იბერიასა და მეზობელ ქვეყნებში 
გამოიყენებოდა, ე. წ. არმაზული დამწერლობით, ამოკვეთილია წარწერა, რომელიც 
იხსენიებს ”ბუზმიჰრს, კეთილ პიტიახშს”659. ფიქრობენ, რომ აღნიშნული ბუზმიჰრი 
იბერიის მეფის მოხელე უნდა ყოფილიყო ლიხსიქითა მხარეში660. 

1941-42 წლებში ბორის დასავლეთით 3 კმ-ზე (7 კმ-ის მანძილზე 
ზესტაფონიდან), სოფ. კლდეეთში გამოვლინდა მდიდარი სამარხები, რომლებიც 
აგრეთვე ინვენტარით ახლო დგანან არმაზისხევის სამარხების661 ინვენტართან. 
კლდეეთის ინვენტარი ასევე ახლო დგას აგრეთვე ბორის ინვენტართან, თუმცა 
სიმდიდრით ჩამორჩება მას. თუ ბორის მასალა დიდმოხელე-პიტიახშის 
საგვარეულოს უნდა განეკუთვნოს, კლდეეთში აღმოჩენილი სამარხები მეომრებისა 
უნდა იყოს662. აქვე ყურადღებას იქცევს ჩრდილოკავკასიური, ”სარმატული” 
ელემენტების სიუხვე. თუ გავიხსენებთ რა მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდათ იბერიის 
მმართველებს ჩრდილოკავკასიელ ალანებთან, ასეთი რამ აღარ გაგვიკვირდება. 
დროდადრო ჩრდილოეთიდან გადმოყვანილ ალანთა (”ოვსთა”) ლაშქრის გარდა, 
საფიქრებელია, ალან-ოსები და სხვა ჩრდილოელნიც ბლომად იქნებოდნენ 
მოქირავნეთა სახით იბერიის მეფეთა მუდმივ ლაშქარში. ზოგი მათგანი ალბათ 
წარმატებით იკვლევდა გზას იბერიულ არისტოკრატიულ ზედაფენაშიც. ამასთან 
ერთად, ახ. წ. პირველ საუკუნეებში დასავლეთ საქართველოში, როგორც ჩანს, 
ადგილი უნდა ჰქონოდა ”სარმატების” ცალკეული კოლექტივების ინტენსიურ 
შეღწევას. ”სარმატებში” საგულვებელია არა მხოლოდ ირანულენოვანი, არამედ 
ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიის აფხაზურ-ადიღეური და სხვ. მოსახლეობა. 
გვიანანტიკური ხანის საქართველოში ”სარმატული”, ”ჩრდილო კავკასიური” 
ელემენტების არსებობის მიზეზი (მატერიალურ კულტურაში, ზედაფენებში 
გავრცელებულ სახელებში და სხვ.), პირველ ყოვლისა, ამ კონკრეტულ-ისტორიულ 
პროცესებში უნდა ვეძიოთ663. 

                                                 
658 Е. Придик, Новые кавказские клады, «Материалы по археологии Рассии», 34, 1914; Е. Такаишвили, 
Изв. Кавказского отд. Московского археологического общества, вып. I, Тб., გვ. 90-91; Я. Смирнов, 
Восточное серебро, СПб, 1909, გვ. 7; ა. აფაქიძე, ახალი არქეოლოგიური მასალები სოფ. ბორიდან, 
”საქართველოს სახელმწ. მუზეუმის მოამბე”, XII-B, 1944.  
659 А. Борисов, «Сообщ. Гос. Эрмитажа», 1947, IV, გვ. 8 შმდ., შ. ამირანაშვილი, ქართული ხელოვნების 
ისტორია, I, 1944, გვ. 118; Г.В. Церетели, ВДИ, 1948, №2, გვ. 53 შმდ.; «Эпиграфика Востока», II, 1948; 
ნაკლებ დამაჯერებელია წარწერის წაკითხვა, როგორც “იხსენ, მითრა, კეთილი პიტიახში” იხ. F. 
Altheim, Literatur und Geselschaft im Ausgehenden Altertum II, Halle, 1950, გვ. 48 შმდ. F. Altheim und R. 
Stiehl, Suplemantum aramaicum, Baden-Baden, 1957, გვ. 88 შმდ. წარწერას ათარიღებენ III ს., F. Altheim, 
დასახ. ნაშრ., გვ. 49 და სხვ.  
660 გ. ცქიტიშვილი, ლიხსიქითა საქ-ში იბერიის საპიტიახშოს საკითხისათვის, ისტორიის ინსტიტუტის 
შრომები, I, 1955 გვ. 303 შმდ. 
661 იხ. ა. აფაქიძე, გ. გობეჯიშვილი, ა. კალანდაძე, გ. ლომთათიძე, მცხეთა, I, 1955. 
662 გ. ლომთათიძე, ახ. წ. II ს-ის სამაროვანი კლდეეთში, თბ., 1957, გვ. 183, შმდ., 188-189, 200-201. 
663 სხვაგვარ ინტერპრეტაციას აძლევს ამ ფაქტებს გ. ლომთათიძე. იგი მას “სარმატული კულტურის” 
გენეზისის ასპექტში განიხილავს – იხ. დასახ. ნაშრ. 



მკვლევართა ყურადღება მიიქცია იმან, რომ იბერიის დედაქალაქ მცხეთაში 
ნაპოვნ ახ. წ. პირველი საუკუნეების მატერიალური კულტურის, კერძოდ 
საიუველირიო ხელოვნების შესანიშნავ ძეგლებს პარალელი მოეპოვება არა მარტო 
ბორისა და კლდეეთის, არამედ დასავლეთ საქართველოს არაერთ სხვა პუნქტში 
აღმოჩენილ მასალაშიც (სარგვეში კლდეეთის მახლობლად664, ურეკი – ზღვის 
სანაპიროზე, მდ. სუფსის შესართავის ახლოს665 და სხვ.). ამ საფუძველზე ზოგიერთი 
მკვლევარი ლაპარაკობს ახ. წ. პირველ საუკუნეებში საქართველოს ტერიტორიაზე 
ერთიანი ადგილობრივი კულტურის, ბატონობის გავრცელებაზე666, მაგრამ უნდა 
გვახსოვდეს, რომ ძირითადად აქ ჩვენ საქმე გვაქვს ზედაფენების მიერ გამოყენებულ 
ინვენტართან, რომლის ერთგვარობა, გარდა რომთან ურთიერთობისა, 
შეპირობებული უნდა ყოფილიყო ქართლის სამეფოს ჰეგემონობით საქართველოს 
ტერიტორიის მნიშვნელოვან ნაწილზე. იგი იგრძნობოდა ალბათ არა მარტო დას. 
საქართველოს იმ რაიონებში, რომლებიც უშუალოდ, შედიოდნენ ქართლის სამეფოს 
შემადგენლობაში (სამხრეთი და აღმოსავლეთი მხარეები), არამედ სხვაგანაც. 
განსაკუთრებით ძლიერი უნდა ყოფილიყო აღმოსავლურქართული 
სახელმწიფოებრიობის გავლენა დასავლეთ საქართველოში ლაზთა სამეფოს 
ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესში667. 

სამწუხაროდ, ჩვენ არ შეგვიძლია მთელი სისრულით წარმოვიდგინოთ ის 
როლი, რომელსაც ასრულებდა ამ ეპოქაში ქართლის სამეფო დასავლეთ 
საქართველოში. მაგრამ, ყველაფერ იმის მიხედვით, რაც ჩვენ ვიცით, იმისი თქმა 
უცილობლად შეიძლება, რომ ეს როლი მეტად მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო. 

 
* * *  

 
ფარსმან II-ის დროს ქართლი, ჩანს, უკვე ყოველგვარი შენიღბვის გარეშე 

ებრძვის რომს და ცდილობს მის განდევნას კოლხეთიდან და სხვა მეზობელი 
ადგილებიდან. ამასთანავე, იგი ამ საქმეში როდი ეძიებს პართიის მხარდაჭერას. 
ქართლის მმართველები ისეთ მრისხანე ძალასთან კავშირში, როგორც ალანები და 
სხვა ჩრდილოელი ტომები იყვნენ, ეტყობა, თამამად უპირისპირდებიან რომსა და 
პართიას ერთდროულად.  

134 წ. (?) ფარსმან II-ს, როგორც დიონ კასიუსი გვატყობინებს39, მოუწყვია 
ალანთა დიდი შესევა რომისა და პართიის სამფლობელოებზე. ალანები თავს 
დაესხნენ ალბანეთსა და მიდიას, აგრეთვე არმენიასა და კაპადოკიას. პართიის მეფე 
ვოლოგეს II (105-147) იძულებული შეიქნა “საჩუქრებით” ეხსნა თავი ალანებისაგან. 
კაპადოკიის რომაელმა მმართველმა ფლავიუს არიანემ კი დიდი სამხედრო მზადება 
წამოიწყო ალანების წინააღმდეგ გასალაშქრებლად. დიონ კასიუსის თქმით, ამით 
შეშინებულმა ალანებმა შეწყვიტეს ომი.  

                                                 
664 G. Tschubinaschwili, Der Fund von Sargweschi, «Известия КИАИ», т. III, 1925. 
665 გვიანანტიკური ხანის არქეოლოგიური ძეგლები ურეკიდან, ”საქართველოს სახელმწ. მუზეუმის 
მოამბე”, XIV-B, 1947, გვ. 123-124.  
666 გ. ლომთათიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 202. 
667 С.Н. Джанашиа წიგნში: История Грузии, I, 1946, გვ. 71, გ. ლომთათიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 188, 202; გ. 
გობეჯიშვილი, არქ. გათხრები საბჭოთა საქართველოში, თბ., 1952, გვ. 142-143. 
39 Dio, LXIX, 15, 1-2. იხ. სერიაში “Loeb Ciassical Library”, ტ. VIII, 1955, გვ. 450-453. შდრ. მ. ინაძე, დასახ. 
ნაშრ., გვ. 322.  



როგორც ჩანს, ადრიანეს (117-138) მმართველობის მთელ პერიოდში 
ურთიერთობა რომსა და იბერიას შორის მეტად გამწვავებული იყო. ადრიანე, მისი 
ბიოგრაფის, ელიუს სპარტიანეს40, ცნობით, ყოველმხრივ ცდილობდა 
გაეუმჯობესებინა ეს ურთიერთობა, მაგრამ ფარსმანს თავი დამოუკიდებლად ეჭირა 
და არ მიდიოდა დათმობაზე. ელიუს სპარტიანე ადრიანეს კაპადოკიაში მოსვლაზე 
მოგვითხრობს და დასძენს, რომ მასთან გამოცხადებულ მეფეებს ადრიანე ისე კარგად 
მოეპყრა, რომ სინანული გამოიწვია მათში, ვინც არ მოისურვა მოსვლა. ასე მოიქცაო 
უმთავრესად (იბერიის მეფის) ფარსმანის გამო, რომლებმაც ქედმაღლურად უარი 
თქვა მის მოწვევაზე (Vita Hadr., XIII, 9). სხვა ადგილას ელიუს სპარტიანეს ნათქვამი 
აქვს, რომ ადრიანეს ალბანელებისა და იბერების სახით ერთგული მეგობრები ჰყავდა, 
მათი მეფეები მან უხვად დაასაჩუქრა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ უკანასკნელებმა 
უარი თქვეს მასთან გამოცხადებაზე (XXI, 13). სხვა ადგილას ამავე ავტორთან 
ნათქვამია, რომ ადრიანე დიდი პატივით ეპყრობოდა ბევრ მეფეს, ბევრისაგან 
ყიდულობდა მშვიდობას, რის გამოც ზოგიერთი ზიზღით უყურებდა მას. ბევრს 
მისცა მან ურიცხვი საჩუქარი, მაგრამ ყველაზე მეტი – იბერთა მეფეს, რომელსაც, 
ძვირფასი საჩუქრების გარდა, მიუძღვნა კიდევ სპილო და ორმოცდაათკაციანი 
კოჰორტა. როდესაც ფარსმანისაგანაც დიდი საჩუქარი მიიღო, მათ შორის მოოქრული 
წამოსასხამები, ადრიანემ მის დასაცინად არენაზე გამოუშვა სამასი დამნაშავე ამ 
მოოქრულ წამოსასხამებში (XVII , 10-12)41. 

მას შემდეგ, რაც ფარსმანმა ესოდენ კატეგორიულად უარყო ადრიანეს მიწვევა, 
გამოცხადებულიყო მასთან, უკანასკნელს, როგორც ჩანს, დესპანი უნდა გაეგზავნა 
მასთან. ალანთა შემოსევებისაგან დაცვის საჭიროება, ეტყობა, გადაუდებლად 
მოითხოვდა ამას. შესაძლებელია, რომ ასეთი ელჩობა იკისრა კაპადოკიის 
მმართველმა ფლავიუს არიანემ, რომლის საგამგებლო ტერიტორია უშუალოდ 
ეკვროდა ფარსმანის სამფლობელოებს. ამაზე უნდა მიგვითითებდეს VI ს. ავტორის 
იოანე ლიდუსის ცნობა, რომ ფლავიუს არიანემ მოინახულა კავკასია და გაეცნო 
კავკასიონის გადასასვლელებს (Ioannes Lydus, De Magistratibus 3, 53)42. თუ 
გავითვალისწინებთ იბერიასა და რომს შორის ამ დროს არსებულ დაჭიმულ 
ურთიერთობას, უნდა ვიფიქროთ, რომ არიანე იბერიაში შეიძლებოდა 
მოხვედრილიყო მხოლოდ დიპლომატური მისიით, ე.ი. როგორც იმპერატორის ელჩი. 
ეგების ის საჩუქრები, რომელზეც ლაპარაკობს ელიუს სპარტიანე, ფარმანს სწორედ 
                                                 
40 Scriptores Historiae Augustae, I, Элий Спартиан, Адриан, ВДИ, 1957, N1, გვ. 257 შმდ.  
41 იხ. ВДИ, 1957, N1, გვ. 265. აქ მოტანილ ს. კონდრატიევის თარგმანში გამოტოვებულია სპილოს 
მოხსენიება. სხვა თარგმანებში ხშირად ნათქვამია, რომ ადრიანემ ფარსმანს სპილოსთან ერთად 
ხუთასკაციანი რაზმი მისცა. ზოგ მკვლევარს ეს მიაჩნია ფაქტიურად იბერიის წინააღმდეგ მიმართულ 
აქტად, რომაული გარნიზონის შენიღბულ ჩაყენებად იბერიაში (იხ. მ. ინაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 324-325). 
მაგრამ საკუთრივ ხელნაწერებში არსად არაა ლაპარაკი “ხუთასკაციან რაზმზე (კოჰორტაზე)”, არამედ 
იხსენიება ორმოცდაათკაციანი რაზმი (quinquagenariam cohortem) – იხ. Scriptores Historiae Augustae, F. 
Hohl-ის გამოცემა, ლაიპციგი, 1955, გვ. 19; შდრ Scriptores Historiae Augustae, Translated by David Magie , 
1953, გვ. 54-55. წაკითხვა “ხუთასიანი” (quingenariam) ვ. ლატიშევის კრებულში (Scythica et Caucasica, II, 
1904, გვ. 293; შდრ. ВДИ, 1949, N3, გვ. 256), ისევე როგორც ზოგ სხვა გამოცემაში, მოდის ხელნაწერის 
კითხვაში კაზობონის მიერ შეტანილი შესწორებიდან პარიზში 1763 წ. მის მიერ გამოცემულ ტექსტში 
(იხ. Scriptores Historiae Augustae, vol. I Berolini MDCCCLXIII, გვ. 17, შენ. 12). მართალია, ალბათ 
რომაული კოჰორტის რაოდენობრივი შედგენილობიდან გამომდინარე, ზოგი მკვლევარი ახლაც, ჩანს, 
იზიარებს კაზობონის შესწორებას (იხ., მაგ. H. Nesselhauf-თან: ”Athenaeum”, vol. XXXVI, fasc. 3, 1958, გვ. 
222, 225), მაგრამ ამ შესწორების აუცილებლობა არ იგრძნობა: „კოჰორტა“ ტექსტში შეიძლებოდა 
ნახმარი ყოფილიყო სამხედრო რაზმის ზოგადი მნიშვნელობით.  
42 Т. Моммзен, История Рима, V, 1949, I, გვ, 365, შენ. 5.  



არიანემ ჩააბარა. არიანეს ელჩობა საერთოდ, შეიძლება, მარცხით დამთავრდა, რაზეც 
უნდა მიუთითებდეს ზემოხსენებული დაცინვა იმპერატორ ადრიანეს მხრივ 
ფარსმანისაგან მიღებულ საპასუხო საჩუქარზე (Vita Hadr. XVII, 12).  

მომდევნო იმპერატორის ანტონინუს პიუსის (138-161) მმართველობაში 
ურთიერთობა რომს და იბერიას შორის გარკვეულად გაუმჯობესდა, როგორც ჩანს, 
რომის მხრივ შემდგომი დათმობებისა და მის მიერ იბერიის ტერიტორიალური 
პრეტენზიების ცნობის შედეგად. იბერიის ტახტზე ამ დროს ისევ ფარსმან II იჯდა. 
იგი, რომელიც უარს ამბობდა გამოცხადებულიყო ადრიანესთან, ამჯერად დიდი 
ამალით გაემგზავრა რომში, სადაც მას საზეიმო შეხვედრა მოუწყვეს. დიონ კასიუსი 
მოგვითხრობს, რომ როდესაც ფარსმანი მეუღლითურთ მისულა რომში, იმპერატორ 
ანტონინუს პიუსს “გაუფართოებია მისი სამფლობელო“ ე. ი., როგორც ჩანს, უცვნია 
იბერიის შორს გაწეული საზღვრები. საპატიო სტუმარს ნება დართეს მსხვერპლი 
შეეწირა კაპიტოლიუმში; იმპერატორი დასწრებია ფარსმანის, მისი ძისა და სხვა 
იბერიელი დიდებულების სამხედრო ვარჯიშობას, ხოლო დედაქალაქის ერთ-ერთ 
ტაძარში ცხენოსანი ფარსმანის ქანდაკებაც (Dio Epitomae, LXIX, 15, 3) დაუდგამს. ამ 
ამბის შესახებ ლაპარაკია აგრეთვე იმპერატორის ბიოგრაფიის შემდგენელ იულიუს 
კაპიტოლინის თხზულებაში. ავტორი ანტონინუს პიუსის განსადიდებლად ხაზს 
უსვამს, რომ მისდამი ფარსმანმა მეტი პატივისცემა გამოიჩინა, ვიდრე ადრეანესადმი 
(Vita Pii, IX).  

ეტყობა, ფარსმანის ვიზიტს რომაელები დიდ მნიშვნელობას აწერდნენ. გარდა 
ზემოთქმულისა, ამაზე მიუთითებს 1958 წელს ჰ. ნესელჰაუფის მიერ “Athenaeum”-ში 
(Nuove Serie, vol. XXXVI, fasc. III) გამოქვეყნებული აქამდე უცნობი ფრაგმენტი 
ლათინური წარწერისა მარმარილოს ფირფიტაზე, რომელიც ძლიერი რომის 
ნავსადგურის, მდ. ტიბრის შესართავთან მდებარე ოსტიას ადგილზე აღმოჩნდა43. 
ფრაგმენტი ეკუთვნის იმ კარგად ცნობილი წარწერების კატეგორიას, რომლებიც 
შეიცავდნენ მნიშვნელოვანი ამბების აღნუსხვას სათანადო წლის დიდმოხელე-
ეპონიმებზე (Fasti consul ares) მითითებით. წარწერა იწყება კონსულთა სახელებით, 
მერე მოდიოდა ქალაქ რომში იმ დროს მომხდარი დიდმნიშვნელოვანი ამბების 
ჩამოთვლა. პირველად აქ მოხსენიებული ყოფილა სწორედ “ფარსმანის, იბერთა 
მეფის” ჩამოსვლა რომში ვაჟითა და მეუღლით. ორივენი სახელებით ყოფილან 
მოხსენიებულნი, მაგრამ ვაჟის სახელიდან შემორჩა მხოლოდ ბოლო “e”, ხოლო 
დედოფლის სახელისაგან საწყისი ასოები: Phr, საიდანაც ჩანს, რომ ისიც ირანული 
წარმომავლობის სახელს ატარებდა. ეტყობა ფარსმანის ვიზიტმა ისეთი დიდი 
შთაბეჭდილება მოახდინა რომში, რომ იგი საქალაქო ქრონიკაში პირველ რიგში 
აღიბეჭდა.  

წარწერის დათარიღება გარკვეულ სიძნელეებს ხვდება. წარწერაში კონსულად 
მოხსენიებული [.......] Fabianus-ის მიხედვით შესაძლებელია თარიღები: 141-144, 149-
150 და 157-159 წლები. ჰ. ნესელჰაუფი აქედან უპირატესობას აძლევს ყველაზე 
ადრეულს, ვინაიდან ფიქრობს, რომ იბერიასთან ურთიერთობის მოწესრიგება 
ანტონინუს პიუსისათვის, ჩანს, უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენდა და მის 
მოგვარეობას თავისი მმართველობის დასაწყისშივე შეეცდებოდა.  

ამრიგად, იმ ყურადღების მიხედვით, რომელიც ადრიანესა და ანტონინუს 
პიუსის ხანაში რომაულ ქრონიკებში ეთმობა იბერიის თემას, ჩანს, რომ ეს 

                                                 
43 იხ. აგრეთვე გ. გამყრელიძის წერილი ჟურნ. “ცისკარში” (1959 წ.) აგრეთვე Г.А. Меликишвили, К 
истории древней Грузии, გვ. 359 შმდ.  



უკანასკნელი ივარაუდებდა შორეულ აღმოსავლეთში რომის ყველაზე მნიშვნელოვან 
მოკავშირედ და რომიც ყოველნაირად შეეცდებოდა კარგი ურთიერთობა ჰქონოდა 
მასთან. ფარსმანის (იბერიის) ინტერესებსაც, ბოლოს და ბოლოს ეწინააღმდეგებოდა 
რომთან საბოლოო განხეთქილება და ამიტომაც მათ შორის კეთილი ურთიერთობა 
აღმდგარა. მით უმეტეს, რომ იმპერატორმა “გააფართოვა ფარსმანის სამეფო” (τήν τε 
�ρχήν έπξηύησε) (Dio Epitomae LXIX, 15, 3), ე. ი. ცნო იბერიის ფართოდ გაწერილი 
საზღვრები, მათ შორის ალბათ შავი ზღვის სანაპირო ზოლშიც ფეხის მოკიდება, რის 
შესახებაც ზემოთ გვქონდა საუბარი.  

ამავე ხანებში, ჩანს, გართულებას ჰქონდა ადგილი იბერიასა და პართიას 
შორის (ალბათ, ალანების მორიგი შემოსევა ან, შეიძლება, თვით იბერების თავდასხმა 
პართიის სამფლობელოებზე), რაზეც მიუთითებს ის, რომ პართიის მეფე ვოლოგესმა 
(ვოლოგეს II:105-147 ან III:148-192) სპეციალური ელჩი გააგზავნა რომში ფარსმანზე 
საჩივრით (Dio, LXIX, 15, 2)44. ამასთან დაკავშირებით შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ 
ქართულმა ხალხურმა ტრადიციამ შემოინახა მოგონება ქართლის ამ მეფეზე, როგორც 
სპარსელების წინააღმდეგ თავგამოდებულ მებრძოლზე. “ქართლის ცხოვრებაში” 
შესული და უეჭველად ხალხურ გამოცემაზე დამყარებული მოთხრობა მეფე 
ფარსმანზე (ფარსმან ქველზე) თითქმის მთლიანად ეძღვნება სპარსეთთან მის მიერ 
წარმოებულ ბრძოლას. სპარსელები ცდილობენ ტახტზე ფარსმანის ნათესავი 
მითრიდატე დასვან. ფარსმანი ქართველთა და სომეხთა გაერთიანებული ძალებით 
გაილაშქრებს შემოსეული სპარსელების წინააღმდეგ. იწყება გოლიათების 
ორთაბრძოლები. თვით ფარსმანი ასეთ ორთაბრძოლაში სპარსელების 17 გოლიათს 
კლავს. გმირული ეპოსის სტილშია აღწერილი ფარსმანის ბრძოლა სპარსელების 
ზღაპრულ გოლიათთან ჯუმბერთან, რომელსაც ერთი ხელით შეეძლო ლომზე 
გამარჯვება. ამ ბრძოლაშიც ფარსმანი იმარჯვებს. თუ გავიხსენეთ, რომ ტაციტუსმა 
შემოგვინახა მოთხრობა ორთაბრძოლაში იბერთა მეფის ფარსმან I-ის გამარჯვების 
შესახებ, სპარსელების (პართელების) ლაშქრის სარდალ უფლისწულ ოროდზე, რამაც 
თითქოს ბრძოლის ბედიც გადაწყვიტა, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ქართულ ხალხურ 
ტრადიციაში შეირწყა ანტიკური ხანის ქართლის ორი უძლიერესი მმართველის 
ფარსმან I-ისა და ფარსმან II-ის სახე, კერძოდ, სპარსელ გოლიათზე ფარსმანის 
გამარჯვებაში ალბათ აირეკლა სწორად ფარსმან I-ის ზემოხსენებული გმირობა 
პართელებთან ბრძოლაში. “ქართლის ცხოვრება” შემდეგ მოგვითხრობს, რომ 
სპარსელები ამრიგად განდევნილ იქნენ ქართლიდან, მაგრამ მეორე წელს კვლავ 
გამოჩნდნენ აქ და მცხეთას მოადგნენ. აქაც დიდი ბრძოლები ხდება. თვით ფარსმანი 
12 ორთაბრძოლაში გამოდის გამარჯვებული. სპარსელები კვლავ განდევნეს. მაშინ 
სპარსელებმა მუხანათობას მიმართეს – მოისყიდეს ფარსმანის მზარეული და მან 
მოწამლა მეფე. ქართული წყარო მაღალფარდოვნად აგვიწერს საყოველთაო გლოვას 
გმირი მეფის გარდაცვალების გამო: “მაშინ იქმნა გლოვა და ტირილი, და ტყება 
ყოველთა ზედა ქართველთა წარჩინებულითგან ვიდრე გლახადმდე. და იტყებდეს 
ყოველნი თავთა თჳსთა ყოველთა შინა ქალაქთა და დაბნებთა, რამეთუ დასხდიან 
მგოსანნი გლოვისანი და შეკრბიან ყოველნი და აჴსენებდიან სიმჴნესა და სიქუელესა, 
და სიშუენიერესა და სახიერებასა ფარსმან ქუელისასა, და იტყოდიან ესრეთ: “ვაჲ 
ჩუენდა, რამეთუ მოგჳძინა სუემან ბოროტმან, და მეფე ჩუენი, რომლისაგან ჴსნილ 
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ვიყვენით მონებისაგან მტერთასა, მოიკლა იგი კაცთა მგრძნებელთაგან, და აწ 
მივეცენით ჩუენ წარტყუენვად ნათესავთა უცხოთა” (ქც., I, 53). სპარსელებმა 
ფარსმანის სიკვდილის შემდეგ მართლაც დაიკავეს ქართლი და აქ მეფედ მირდატი 
დასვეს, მაგრამ ბერძნებმა, სომხებმა და მეგრებმა (ეგრისის მოსახლეობამ) გაიმარჯვეს 
მირდატის ლაშქარსა და სპარსელებზე, განდევნეს სპარსელები ქართლიდან და 
ტახტზე ფარსმანის ვაჟი აიყვანეს (ქც., I, 50-54).  

რა თქმა უნდა, “ქართლის ცხოვრების” ამ მოთხრობის ყველა დეტალი სანდო 
არ არის. თვით ფარსმან ქველის სახეშიც, როგორც ვთქვით, ორი ფარსმანის 
საქმიანობა ჩანს შერწყმული, უფრო სწორედ, ხალხურმა ტრადიციამ ზოგი რამ 
ფარსმან I-ის საქმიანობიდან ფარსმან II-ს (ფარსმან ქველს) მიაწერა, მაგრამ მარტო 
ისიც, რომ ამ ტრადიციამ ქართლის ეს მეფე “ქველის” ეპითეტით შეამკო, მოწმობს მის 
პოპულარობაზე. საფიქრებელია, რომ ასეთი პოპულარობა მას არა მარტო საგარეო-
პოლიტიკურმა წარმატებებმა შეუქმნა, არამედ საშინაო პოლიტიკამაც, რომელიც, 
უნდა ვიფიქროთ, მიმართული იყო ხალხის ფართო მასების – “წვრილი ერის”, ე. ი. 
რიგითი მეთემეების მდგომარეობის შესამსუბუქებლად და დიდებულთა მხრივ 
შევიწროებისაგან გარკვეულ ფარგლებში დასაცავადაც კი. სამწუხაროდ, მეფის ამ 
სავარაუდო საშინაო პოლიტიკის შესახებ, ჩვენ კონკრეტულად არაფრის თქმა არ 
შეგვიძლია. 

 
* * *  

 
ფარსმან II-ის შემდეგ ქართლის სამეფო ტახტზე ზის ხსეფარნუგი. მას 

ასახელებს მცხეთაში, არმაზისხევის ნეკროპოლში აღმოჩენილი მისი “ეზოს 
მოძღვრის” იოდმანგანის უდროოდ გარდაცვლილი მეუღლის სერაფიტის საფლავის 
ქვის წარწერა45. წარწერაში ნათქვამია, რომ იოდმანგანის მამა ფარსმან მეფის 
პიტიახში იყო. ამით ასკვნიან, რომ ხსეფარნუგის წინამორბედი მეფე ფარსმანი (II) 
უნდა ყოფილიყო. ყურადღებას იქცევს, რომ სერაფიტის წარწერაში ყველა 
თანამედროვე მოქმედი პირის მამის სახელიცაა მოტანილი, გარდა ხსეფარნუგ 
მეფისა. ხომ არ არის ეს იმისი მოწმობა, რომ ავტორი გაურბოდა მისი მამის 
მოხსენიებას, რაკი იგი მეფე არ იყო? მართალია, აქვე არც ფარსმან მეფის მამის 
სახელი ჩანს, მაგრამ ესეც სწორედ ხსეფარნუგის მამის დაუსახელებლობის გამო 
უნდა იყოს ნაკარნახევი, მით უმეტეს, რომ ამ ორენოვანი ტექსტის ერთ-ერთი 
ვარაინტში (ბერძნულში) ფარსმანის მოხსენიება საერთოდ გამოტოვებულია46. 
ამასთან დაკავშირებით, გავიხსენოთ “ქართლის ცხოვრების” ცნობა, რომ ფარსმანი 
მოწამლულ იქნა. შეიძლება, იგი მართლაც შეთქმულების მსხვერპლი გახდა, რომლის 
შემდეგ ტახტი მისმა უშუალო მემკვიდრემ კი არ დაიკავა, არამედ ზემოხსენებულმა 
ხსეფარნუგმა. 

სერაფიტის წარწერაში, ხსეფარნუგ მეფის “ეზოს მოძღვარი” იოდმანგანი 
იწოდება “ძლევამოსილად და მრავალ გამარჯვების მომპოვებლად”. ამის მიხედვით 
შეიძლება ვიფიქროთ, რომ იბერიას ხსეფარნუგის დროსაც წარმატებული საგარეო 

                                                 
45 გ. წერეთელი, არმაზის ბილინგვა, ენიმკის მოამბე, XIII, 1942. 
46 მცხეთაში ნაპოვნ სხვა ბერძნულ და არამეულ წარწერებში ყველგან მეფე მამის სახელითაა 
მოხსენიებული (პიტიახშ შარაგასის წარწერა, 75 წ. ვესპასიანეს წარწერა. ამ უკანასკნელში მეფის 
დედის სახელიცაა მოტანილი). 



ომები უნდა ეწარმოებინა. თვით ხსეფარნუგს სერაფიტის წარწერა “დიდი მეფის” 
იბერიის მეფეთა ტრადიციული ტიტულით ამკობს. 

ამის შემდეგ ჩვენ თითქმის არაფერი ვიცით იბერიის (ქართლის სამეფოს) 
ისტორიის შესახებ ახ. წ. II-III საუკუნეთა მიჯნაზე, ვიდრე მეფე ამაზასპის ხანამდე, 
რომელიც სპარსეთის მმართველთა ახალი დინასტიის – სასანიდების ერთ-ერთი 
პირველი წარმომადგენლის – შაბურ I-ის (242-272) თანამედროვე მმართველი ჩანს. 
მაგრამ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ საგარეო ვითარება ქართლისა ამ დროს წინა 
პერიოდთან შედარებით დიდად არ შეიცვალა: რომიცა და პართიაც საკმაოდ 
დასუსტებულნი იყვნენ და ქართლზე აქტიური შეტევის უნარი არ შესწევდათ, უნდა 
ვიფიქროთ, რომ ქართლის სამეფოს ძირითადად უნდა შეენარჩუნებინა წინა ხანაში 
მოპოვებული ძლიერება და წარმატებით უნდა დაეცვა თავისი სხვადასხვა მხრივ 
შორს გაწეული საზღვრები. 

ქართლის სამეფოს გაძლიერებას ახ. წ. I-II სს. (მისი ტერიტორიის გაფართოება, 
წარმატებული ომები, რომელთაც დიდძალი ნადავლი და ტყვეები მოჰქონდა) დიდი 
გავლენა უნდა მოეხდინა ქვეყნის შინაგან სოციალურ-ეკონომიურ ცხოვრებაზე – 
კლასობრივი დიფერენციაციის შემდგომ გაღრმავებაზე, რაზედაც ქვემოთ, ქართლის 
საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიური განვითარების საკითხებზე მსჯელობისას 
გვექნება საუბარი. 

ამავე მიმართულებით მოქმედებდა, უეჭველია, სავაჭრო-ეკონომიური 
ურთიერთობის ინტენსიფიკაცია მეზობელ თუ შორეულ ქვეყნებთან. ახ. წ. პირველი 
საუკუნეები საერთოდ საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობათა განსაკუთრებული 
აღმავლობის ხანაა. იბერიაც, რა თქმა უნდა, ჩათრეული იყო ამ საერთაშორისო 
ვაჭრობის ორომტრიალში. ქართლის დედაქალაქი მცხეთა არა მარტო დიდი 
სტრატეგიული გზების, არამედ სხვადასხვა მხრიდან მომავალი სავაჭრო გზების 
გადაკვეთაზე მდებარეობდა. აქ იყრიდა თავს სომხეთიდან, ალბანეთიდან, 
კოლხეთიდან და “ჩრდილოეთის მომთაბარეთაგან” მომდინარე გზები. ცნობილი 
რომაული საგზაო რუკა Tabula Peutingeriana, რომელიც IV ს. შედგენილი, მაგრამ 
მნიშვნელოვანწილად უფრო ძველ, I-II სს. მასალას ემყარება, ქართლის სამეფოს 
ტერიტორიაზე უჩვენებს არაერთ გზას, რომლებიც უეჭველია, ამავე დროს სავაჭრო 
მაგისტრალებს წარომადგენდა47. ერთი ასეთი გზა სომხეთის დედაქალაქ 
არტაშატიდან სებასტოპოლისში (სოხუმი) მიდიოდა. გადიოდა იგი ჯავახეთსა და 
სამცხეზე, ქართლის უძველესი ცენტრების, წუნდასა და ოძრხეს მახლობლად. 
წუნდაში ამ გზის ერთი ტოტი ქართლის შიდა რაიონებისკენ უხვევდა. მეორე მხრივ, 
დასავლეთ საქართველოში მიმავალი გზა როდოპოლისთან (ვარდციხე) უხვევდა 
როგორც დასავლეთით (რიონის გაყოლებით ფაზისისაკენ), ასევე აღმოსავლეთით 
(ისევე რიონით და შემდეგ ყვირილით, სვირის, შორაპნის გავლით აღმ. 
საქართველოში). მეორე გზა, არტაშატიდან ქართლში მოდიოდა, ამ რუკის თანახმად, 
დღევ. ერევან-აქსტაფის შოსე გზის ტრასით (სევანის ტბის და დილიჯანის ტბის 
გადასასვლელის გამოვლით). ეს გზა გაივლიდა დღევ. რუსთავის გვერდით და 
აღწევდა თბილის-მცხეთის რაიონს. ამ გზიდან ერთი განტოტება ალბანეთისაკენ 
მიდიოდა, იქიდან უხვევდა და საგარეჯო-უჯარმის გამოვლით მცხეთა-თბილისი 
                                                 
47 ამიერკავკასიის მონაკვეთზე ამ რუკის მონაცემების ანალიზს საბჭოთა ისტორიკოსების რამდენიმე 
ნაშრომი მიეძღვნა: Я.А. Манандян, О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних 
времен, Ереван, 1954, გვ. 126 შმდ.; С.Т. Еремян, Торговые пути Закавказья в эпоху сасанидов по Tabula 
Peutingeriana , ВДИ, 1939, №1; ნ. ლომოური, საქართველოს სავაჭრო გზების საკითხისათვის, ისტორიის 
ინსტიტუტის შრომები, ტ. IV, ნაკვ. 1. 1958. 



რაიონში შემოდიოდა. რა თქმა უნდა, საერთო ვაჭრობის ფერხულში ქართლი 
ჩაბმული იყო არა მარტო ამ გზებით. სამცხეთსა და ჯავახეთზე გადიოდა აგრეთვე 
სამხრეთ-დასავლეთით – ტაოსა, კლარჯეთსა და კიდევ უფრო სამხრეთით, მცირე 
აზიისაკენ მიმავალი გზები. II ს. ავტორი იბერიის სამოსახლოთა შორის ასახელებს, 
არტანისას – გვიანდელ არტანუჯს48, რომელიც ადრეფეოდალურ ხანაში უდიდეს 
სავაჭრო და პოლიტიკურ ცენტრად იქცა49. 

მნიშვნელოვანწილად ალბათ იბერიის გზით მყარდებოდა სამხრეთის 
ცენტრების სავაჭრო ურთიერთობა ჩრდ. კავკასიის ტომებთან50. მათთან იბერიის 
მმართველთა მეგობრობა ამისათვის ხელსაყრელ პირობებსა ქმნიდა. ამასთანავე, თუ 
გავითვალისწინებთ I-II სს. სომხეთის ასპარეზზე რომის და პართიის გააფთრებულ 
ბრძოლებს, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ იბერიასა და კოლხეთში გამავალი გზები 
შორეულ აღმოსავლეთთან დასავლეთის ვაჭრობის მაგისტრალად დროდადრო მაინც 
გამოიყენებოდა. ამ მიზნით ამიერკავკასიის გზებით, როგორც ითქვა, რომაელები 
მაშინათვე დაინტერესდნენ, როდესაც პირველად შემოადგეს აქ ფეხი.  

ნუმიზმატიკური და სხვა არქეოლოგიური მასალები მკაფიოდ გვისურათებენ 
ქართლის ინტენსიურ სააღებმიცემო ურთიერთობას გარე სამყაროსთან. სწორედ 
საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობაში აქტიურ მონაწილეობაზე მეტყველებს ამ 
პერიოდის ქართლში საერთაშორისო ვაჭრობაში ყველაზე უფრო გავრცელებული 
მონეტებისა და მათი ადგილობრივი მინაბაძების ფართო ხმარება. ახ. წ. პირველ 
საუკუნეებში ქართლში ძალიან ვრცელდებოდა რომაული და პართული ვერცხლის 
მონეტები, კერძოდ, ავგუსტუსის დენარები, გოტარზეს დრაქმები და მათი 
ადგილობრივი მინაბაძები51. 

ქართლის ჩაბმას საერთაშორისო ვაჭრობაში მიუთითებს I-III საუკუნეთა 
ქართლის არქეოლოგიურ მასალაში იმპორტული საქონლის სიუხვე52. მის უდიდეს 
ნაწილს შეადგენს ფუფუნების საგნები (ვერცხლისა და მინის ჭურჭელი, სამკაულები 
და სხვ.), რომელთა მომხმარებელი ძირითადად საზოგადოების ზედაფენა იყო. 
ამიერკავკასიის ქვეყნებთან, კერძოდ, ქართლთან სავაჭრო ურთიერთობა უჩანთ 
ეგვიპტის სახელოსნო ცენტრებს (მძივები და სხვ.). აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან (შუა 
აზია, ინდოეთი, არაბეთი) იმპორტირებულია ძვირფასი ქვები (ლალი, ძოწი, ფირუზი 
და სხვ.), რომელსაც ფართოდ იყენებდნენ ადგილობრივი ოქრომჭედლები, 
მრავლადაა იმპორტირებული რომაული გლიპტიკური ძეგლები (ძირითადად რომის 

                                                 
48 Tomaschek: Realencyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, II, სვ. 1305-1306, ნ. ლომოური, 
კლავდიუს პტოლემაიოსი, გეოგრაფიის სახელმძღვანელო, ცნობები საქართველოს შესახებ, ”მასალები 
საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის”, ნაკვ. 32, 1955, გვ. 59-60. 
49 იხ. კონსტანტინე პორფიროგენეტთან: De administratio imperio, თ. 46. ს. ყაუხჩიშვილი, გეორგიკა IV2, 
1952, გვ. 278-280. 
50 შდრ. Strabo, XI, 5, 8. ი. მანანდიანი ამ ურთიერთობას ძირითადად მეოტიდა კოლხეთის 
მაგისტრალით ვარაუდობდა – О торговле и городах...; გვ. 58-59. კოლხეთში არსებული რთული 
ვითარება ამას ნაკლებ სავარაუდებელს ხდის. უფრო მართალია ო. ლორთქიფანიძე, როდესაც ამ 
ურთიერთობას დარიალის გზით ვარაუდობს, თსუ შრომები, ტ. 65, 1957, გვ. 152. 
51 Д.Г. Капанадзе, Грузинская нумизматика, გვ. 43-44; მისივე, Монетные находки Мцхетской экспедиции, 
ВДИ, 1955, №1, გვ. 166 შმდ. 
52 გ.ლომთათიძე, ახ. წ. I-III სს. საქართველოს მოსახლეობის სოციალური და კულტურული 
დახასიათებისათვის, ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, 1955, გვ. 354-307; აფაქიძე, გობეჯიშვილი, 
კალანდაძე, ლომთათიძე, მცხეთა, I, 1955, გვ. 213-214 და სხვ. О.Д. Лорткипанидзе, Ремесленное 
производство и торговля в Мцхета в I-III вв. н. э., თსუ შრომები, 65, გვ. 143-150. მისივე, ანტიკური 
სამყარო და ძველი საქართველო, სადოქტორო დისერტაცია, გვ. 333 შმდ. 



აღმოსავლური ბერძნული პროვინციებიდან), სირიული მინის ჭურჭელი. 
აღმოჩენილია იტალიური ბრინჯაოს ჭურჭელი (სურები, პატერები – მცირე ზომის 
ტაფისებური სახელურიანი ჯამები, რომლებიც ალბათ საზეიმო ნადიმის წინ ხელის 
დასაბანად იხმარებოდა, ჩამჩები); იტალიური ვერცხლის თასები – ფიალები, 
რომლებიც არმაზისხევის სამაროვანზეა აღმოჩენილი და შესანიშნავ მხატვრულ 
ნაკეთობებს წარომადგენენ და, შეიძლება, დიპლომატიური გზით ძღვენის სახით 
იყოს შემოსული. საინტერესოა, რომ იმპორტული საქონელი ვრცელდება არა მარტო 
იბერიის დიდ საქალაქო და ადმინისტრაციულ ცენტრებში (მცხეთა, უფლისციხე, 
ურბნისი, ზღუდერი, ბორი, კლდეეთი), არამედ სოფელ ადგილებშიც (ნიჩბისი, ზემო 
ხანდაკი, ატოცი და სხვ.), სასოფლო ადგილებში მრავლადაა ნაპოვნი ამ დროის 
მონეტებიც. 

 
§3. ისტორიული კოლხეთის მოსახლეობა ახ. წ. I საუკუნეებში. 

ლაზთა სამეფოს წარმოქმნა და განმტკიცება 
 

რომაელთა მიერ დაპყრობილი კოლხეთი მცირე ხანს (არისტარქეს დროს 65-47 
წწ.) ცალკე ადმინისტრაციულ ერთეულს წარმოადგენდა, ხოლო ამის შემდეგ დიდი 
ხნით დაუკავშირდა რომაელთადმი ვასალურ დამოკიდებულებაში მყოფ პონტოს 
სამეფოს – კოლხეთი პონტოს მეფეებს დაექვემდებარა. 

პონტოს სამეფოს უმნიშვნელოვანეს ცენტრად ახლა ტრაპეზუნტი გახდა. 
როდესაც იმპერატორ ნერონის დროს, ახ. წ. 63 წელს რომმა გააუქმა პონტოს სამეფო 
და თავის პროვინციად აქცია იგი, ტრაპეზუნტი შავიზღვისპირეთის ამ რაიონში 
რომაელთა ძლიერების დასაყრდენად იქცა. 72 წ. რომმა პროვინციად აქცია აგრეთვე 
აქამდე ვასალური სამეფოს სახით არსებული “მცირე არმენიაც”.  

ტრაპეზუნტში მდგომი სამეფო ჯარი, პონტოს პროვინციად გადაქცევის 
შემდეგ, რომაულ კოჰორტად იქნა რეორგანიზებული, მათ მეომრებს რომის 
მოქალაქეობა უბოძეს (Tac., Hist., III, 47). ალბათ ამ დროს მიიღო ტრაპეზუნტმა 
აგრეთვე “თავისუფალი ქალაქის” სტატუსი. ასე იხსენიებს მას უკვე პლინიუსი, 
რომელიც თავის თხზულებას წერდა არაუგვიანეს I ს. 70-იან წლებისა (NH, VI, 11). 
ამაზევე მიუთითებს ის, რომ პროვინციად გადაქცევის წელი გახდა ქალაქის 
წელთაღრიცხვის ამოსავლად მონეტებზე, რომელთა მოჭრაც აქ ტრაიანეს დროს 
განახლებულა669.  

მიაჩნიათ, რომ პონტოს ბედი ეწია მასთან დაკავშირებულ კოლხეთსაც670. 63 
წელს იგი, ნერონის ბრძანებით, პონტოსთან ერთად გალატიის პროვინციის 
შემადგენლობაში მოექცა. 72 წლიდან დომიციანეს მმართველობამდე კოლხეთი, 
როგორც ფიქრობენ, შედიოდა “კაპადოკიურ კომპლექსში”, რომელიც აერთიანებდა 
კაპადოკიისა და გალატიის პროვინციებს, ხოლო ამის შემდეგ ცალკე 
ჩამოყალიბებული კაპადოკიის პროვინციის ნაწილად გვევლინება671. კოლხეთის 
ზღვისპირა ქალაქებში, ისევე როგორც პონტოში, რომაელთა გარნიზონები იდგა. ეს 
ქალაქები რომის სამხედრო-საზღვაო ფლოტის დასაყრდენ პუნქტებად გადაიქცნენ. 
იოსებ ფლავიუსი თავის “იუდეველთა ომში” (ახ. წ. I ს. დასასრული) აღნიშნავს, რომ 
                                                 
669 М.И. Максимова, დასახ. ნაშრ., გვ. 360-361. 
670 А.И. Амиранашвили, Иберия и римская экспансия в Азии ВДИ, 1938, №2, გვ. 171; მისივე, Восстание 
Аникета, იქვე, 1939, №2, გვ. 65.  
671 О.В. Кудрявцев, Провинция Каппадокия в системе римской восточной политики (17-72гг.), ВДИ, 1955, 
№2, გვ. 48 შმდ., 70. 



ჰენიოხები და კოლხები, ტავრები და ბოსფორელები, საერთოდ პონტოსა და 
მეოტიდის გარშემო მცხოვრები ხალხები, რომლებიც წინათ საკუთარ 
მბრძანებლებსაც არ სცნობდნენ, ახლა მორჩილებაში იმყოფებიან 3000 ჰოპლიტისა და 
40 სამხედრო ხომალდის ძალითო (Bel. Jud., II, 16, 4). თუ ჩვენ ვითარებას 
შეძლებისდაგვარად გავითვალისწინებთ, შეუძლებელია არ აღვნიშნოთ, რომ 
განვითარება აქ მიდიოდა რომაელთა ძალაუფლების არა განმტკიცების არამედ, 
პირიქით, დასუსტების მიმართულებით. კოლხეთში ვითარება საერთოდ მეტად 
რთული იყო. უკვე ძვ. წ. I ს., ჯერ კიდევ მითრიდატე VI ევპატორის დროს, აქ დიდი 
ცვლილებები მომხდარა: ადგილობრივი სახელმწიფოებრიობის დაცემამ და 
უცხოელთა (ჯერ კიდევ პონტოს, შემდეგ რომის) საკმაოდ სუსტი ადმინისტრაციის 
დაფუძნებამ, ხელ-ფეხი გაუხსნა მეზობელ მთიელებს ბარის რაიონებზე 
წარმატებული შეტევისათვის. სტრაბონის ცნობების თანახმად, ჩრდილო კოლხეთის 
სანაპიროზე ხდება ადიღეური ტომების – ჯიქების ჩამოსახლება, რომელთაც აქედან 
განდევნეს ძველი მკვიდრი მშვიდობიანი მოსახლეობა – “კერკეტები”. მთელ 
სანაპიროზე დიოსკურიიდან (სოხუმი) ვიდრე თანამ. გელენჯიკისა და 
ნოვოროსიისკის რაიონამდე მყარდება მეომარი მთიელების განუსაზღვრელი 
ბატონობა, რომლებიც ფართოდ კიდებენ ხელს მეკობრეობას. ესენია ჯიქები, 
ჰენიოხები, აქაელები. ადამიანებისა და ნადავლის ხელში ჩასაგდებად ისინი თავს 
ესხმიან არა მარტო გემებს, არამედ აგრეთვე დასახლებულ პუნქტებს, მათ შორის 
ქალაქებსაც კი. (Strabo, XI, 2, 12). როგორც ბოსფორის, ისე აღმოსავლეთ 
შავიზღვისპირეთის ბერძნული ქალაქების მესვეურები სიამოვნებით იძენენ მათგან 
ნაძარცვსა და ტყვეებს, თუმცა ზოგჯერ ისინი თვით ამ ქალაქებსაც ესხმიან თავს: 
პლინიუსი, მაგალითად, ასახავს რა უფრო გვიანდელ (ახ. წ. I ს) ამბებს, აღნიშნავს, 
რომ უმდიდრესი ქალაქი პიტიუნტი (დღევ. ბიჭვინტა) გაძარცვესო ჰენიოხებმა (NH, 
VI, 16). ასევე დარბეული ჩანს დიოსკურიაც, რადგანაც პლინიუსი ლაპარაკობს მის 
“დაცარიელებაზე” (NH, VI, 15).  

მთიელთა ამ თარეშს უკვე სტრაბონი სამართლიანად უკავშირებდა ამ მხარეში 
სახელმწიფოებრივი ხელისუფლების სისუსტეს. იმ ადგილებში, სადაც საკუთარი 
მმართველები მოიპოვება, მოთარეშეთაგან დაზარალებულნი კიდევ პოულობენ 
შემწეობას თავისი ბელადების მხრივ, მაგრამ ის ოლქები, რომლებიც რომაელებს 
ექვემდებარებიან, სრულიად უმწეონი არიან იქ გაგზავნილი რომაელი 
მმართველების უნიათობის გამოო (XI, 2, 12). შავი ზღვის აზიური სანაპიროს მიმართ 
სტრაბონს სხვა ადგილას ნათქვამი აქვს, რომ იგი მთლიანად ემორჩილება 
რომაელებს, თუ მხედველობაში არ მივიდებთ აქაელებით, ჯიქებითა და ჰენიოხებით 
დაკავებულ ტერიტორიას, რომელნიც ყაჩაღურ და მომთაბარულ ცხოვრებას ეწევიან 
ვიწრო და უნაყოფო ადგილებშიო (Strabo, XVII, 3, 24).  

ამ ტომებს დიდი გაერთიანებები – ტომთა კავშირები გააჩნდათ და 
გვაროვნული წყობილების მძლავრი რღვევის პროცესს განიცდიდნენ. როდესაც ამ 
ადგილებზე, პონტოდან ბოსფორს მიმავალმა მითრიდატემ გაიარა (ძვ. წ. 66/65 წწ.), 
ჰენიოხებს, მაგალითად, ოთხი დიდი ტომთა კავშირი ჰქონიათ (“ოთხი მეფე” 
ჰყავდათ), რომლებშიც მრავალი ტომი იყო გაერთიანებული თავისი ბელადებით 
(“სკეპტუხებით”) (Strabo, XI, 2, 13).  

ჩრდილოეთ კოლხეთში და კიდევ უფრო ზემოთ მცხოვრები ეს ტომები 
უეჭველია, უტევდნენ აგრეთვე ცენტრალურ კოლხეთს. ალბათ ასე გამოჩნდნენ 
სანაპირო ზოლში ახ. წ. I ს. სანიგები (დიოსკურიის რაიონში), აბაზგები (მათ 
სამხრეთით) და აფშილები (კიდევ უფრო სამხრეთით), ყველა ისინი კიდევ უფრო 



ადრე იგულისხმებიან იმ მრისხანე სტიქიაში, რომელსაც სტრაბონი ჯიქების, 
ჰენიოხებისა და აქაელების სახელით იცნობს და რომლებიც ბატონობდნენ 
ჩრდილოეთ კოლხეთსა და მეზობელ ადგილებში. ცენტრალურ კოლხეთზე მთიელთა 
შემოტევისათვის ხელსაყრელ ვითარებას ქმნიდა აგრეთვე ძვ. წ. II ს-დან მეზობელი 
იბერიის სამეფოს დასუსტება, ვის ხელშიც იმ დროს ალბათ მხოლოდ კოლხეთის 
უკიდურესი აღმოსავლეთი რაიონებიღა იმყოფებოდა.  

მაგრამ ცენტრალურ კოლხეთში მთიელთა ჩამოსახლება, როგორც ჩანს, 
ხდებოდა არა მარტო ჩრდილოეთიდან არამედ სამხრეთიდანაც, სამხრეთ-
აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის მთიანეთიდან, სადაც აგრეთვე გვაროვნული 
წყობილების შლის პროცესში მყოფი მეომარი მოსახლეობა სახლდებოდა. ესენი 
უმთავრესად დასავლურქართული (ჭანური) ტომები იყვნენ. მათ, ისევე როგორც 
ჩრდ. კოლხეთის მთიელებს, ვერაფერს უხერხებდნენ განთქმული რომაელი 
მხედართმთავრები. თვით პომპეუსის ძლევამოსილმა არმიამაც სერიოზული მარცხი 
განიცადა, როდესაც ამ ადგილებზე გავლა მოუხდა – სკიდისის მთიანეთში 
მცხოვრებმა ჰეპტაკომეტებმა პომპეუსის სამი რაზმი გაჟლიტეს (Strabo, XII, 3, 18). 
ეტყობა, აქ სწრაფად ხდება ამ ტომების კონსოლიდაცია, იქმნება დიდი ტომთა 
კავშირები და სხვ. პონტოს სამეფოს დაცემისა და რომაელთა ძალაუფლების 
დამყარების შემდეგ სახელმწიფო ხელისუფლება ამ მხარეში კიდევ უფრო დასუსტდა. 
რომაელები, ეტყობა, არჩევდნენ ამ მთიელებისაგან შორს დაეჭირათ თავი, ანდა 
მეგობრული ურთიერთობა დაემყარებინათ მათთან. არც რომაელთა ვასალებს – 
პონტოს მმართველებს შესწევდათ ძალა, რომ მათ გამკლავებოდნენ. ასეთ პირობებში 
ადგილი აქვს მთიელთა ინტენსიურ ჩამოსახლებას ბარის რაიონებში. რიგი ჭანური 
და სხვ. ტომები ზღვისპირა ზოლში სახლდებიან. ტრაპეზუნტის აღმოსავლეთით 
მდებარე სანაპიროზე, მაგალითად, ძველიდანვე აქ მცხოვრები მაკრონების (ალბათ 
აგრეთვე ერთ-ერთი ჭანური ტომი) გვერდით აქტიურად მოქმედებენ “ჰენიოხებიც”, 
რომელთაც აქ აღმოსავლეთით მდებარე მთიანეთიდან უნდა შემოეღწიათ (ჯერ კიდევ 
ძვ. წ. VIII ს. ჩილდირის ტბის მიდამოებში ურარტული წყაროებით დამოწმებული 
იგანიეხიელთა შთამომავლები ?) და მაკრონებთან (ვარიანტი: მახელონები) ერთად, 
ცალკე გაერთიანებას “მახელონებისა და ჰენიოხების სამეფოს” ქმნიან (იხ. ქვემოთ). 
უფრო ჩრდილოეთით, ჭოროხისა და არხავე-სუს შესართავებს შორის ძიდრიტების 
ტომი მკვიდრდება, რომელიც ახ. წ. II ს. იბერიის მეფის ფარსმანის მორჩილებაში 
იმყოფება. კიდევ უფრო ჩრდილოეთით კი, ცენტრალური კოლხეთის ზღვისპირა 
ზოლში აქტიური როლის შესრულებას იწყებენ ლაზები. ეს მეგრულ-ჭანური ტომიც, 
შეიძლება, სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის მთიანეთიდან ჩამოსახლდა. 
გამოთქმულია მოსაზრება (პ. უშაკოვი), რომ მათი სახელწოდება შეიძლება ჯერ 
კიდევ ურარტულ წყაროებში ამ მხარეში მოხსენიებული ლუს(ა) // ლოს(ა)-ტომის 
სახელწოდებიდან მომდინარეობდეს.  

ჩამოსახლებული მთიელები ნაწილობრივ სდევნიან, მაგრამ ნაწილობრივ 
ერევიან ბარის ძველ ადგილობრივ, ენით ზოგჯერ მათთან ახლო მდგომ 
მოსახლეობას (ასეთი იყო ალბათ ვითარება, კერძოდ, ლაზების გავრცელების 
ტერიტორიაზე, სადაც უკვე დიდი ხნის მანძილზე აგრეთვე მეგრულ-ჭანური 
(ზანური) კოლხური ტომები მოსახლეობდნენ) და ახალ გაერთიანებებს, ახალ ადრე 
კლასობრივ პოლიტიკურ ერთეულებს ქმნიან. ასეთი გაერთიანებები უნდა 
ყოფილიყო “მახელონებისა (მაკრონებისა) და ჰენიოხების”, “ლაზების”, “ აფშილების” 
და “ აბაზგების” სამეფო-სამთავროები, რომელთაც იხსენიებენ რომაული წყაროები 
ახ. წ. დასაწყისში ისტორიული კოლხეთის სანაპიროზე (იხ. ქვემოთ). 



ამ წყაროების თანახმად, უკვე ახ. წ. I საუკუნის შუა ხანებში ზოგიერთი ეს 
გაერთიანება აქტიური როლის შესრულებას იწყებს კოლხეთისა და მეზობელი 
მხარეების პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ახ. წ. 58. წ, მაგალითად, ტაციტუსის თქმით, 
რომაელთადმი მეგობრულად განწყობილი ჰენიოხები672 თავს დასხმიან სომხეთს და 
ამით დახმარება აღმოუჩენიათ კორბულონისათვის, რომელიც იბერიის მეფე ფარსმან 
I-თან და სხვა მოკავშირეებთან ერთად ომს აწარმოებდა პართიასთან, რომელმაც 
სომხეთი იგდო ხელთ (Tac., Ann., XIII, 37). რომაელებმა და მათმა ვასალებმა – 
პონტოს მმართველებმა – ადგილობრივი ტომების დამორჩილება ძალით ვერ შეძლეს 
და, როგორც ჩანს, ცდილობენ მეგობრული ურთიერთობა დაამყარონ მათთან, 
საჩუქრებით გადმოიბირონ ამ გაერთიანებათა სამხედრო-გვაროვნული 
არისტოკრატიის ფენა და ამ გზით მაინც შეინარჩუნონ თავიანთი ეფემერული 
ბატონობა, მაგრამ ადგილობრივი გაერთიანებების მეთაურებიც, თავის მხრივ, 
ცდილობდნენ საკუთარი მიზნებისათვის გამოეყენებინათ რომაელთა მხარდაჭერა, 
კერძოდ, მიილტვოდნენ ბელადიდან სუვერენულ ხელისუფლებად 
გადაქცეულიყვნენ. სულ მალე რომაულ წყაროებში ისტორიული კოლხეთის მიწა-
წყალზე რამდენიმე ასეთი სამეფო ყალიბდება. ყველაზე სამხრეთით ამათ შორის იყო 
სწორედ ზემოაღნიშნული ჰენიოხებისა და მათთან გაერთიანებული მაკრონების 
(მახელონების) “სამეფო”. უფრო ჩრდილოეთით კი – ლაზთა, აფშილებისა და 
აბაზგების “სამეფოები”.  

ახ. წ. I-ს. ეს პროცესი, ეტყობა, ჯერ კიდევ არ არის დამთავრებული. ეს 
თითქმის ჩანს ანიკეტის აჯანყებასთან დაკავშირებულ ამბებში, რომლის შესახებაც 
ჩვენ ტაციტუსის “ისტორია” (III, 47-48) მოგვითხრობს.  

აჯანყება მოხდა 69 წელს. კოლხეთის მოსახლეობის უკმაყოფილების 
გამოყენება, როგორც ჩანს, სადაც 63 წ. გაუქმებული პონტოს სამეფოს დიდკაცობამ. 
აჯანყებას სათავეში ჩაუდგა მონაყოფილი, შემდეგ პონტოს სამეფო ფლოტის უფროსი 
პოლემონ II-ის დროს, ანიკეტი. ამ უკანასკნელმა ნადავლის აღთქმით მიიმხრო 
პონტოსთან მცხოვრები ტომები და დიდი ურდოთი უცბად ტრაპეზუნტში შეიჭრა. 
შემოსეულებმა ამოხოცეს აქ მდგომი რომაული კოჰორტა, ხელთ იგდეს ქალაქი და 
ხომალდები. ბარბაროსებმა, ტაციტუსის თქმით, ხომალდებით, რომელთაც კამარები 
ერქვა, ზღვაში თარეში იწყეს. ამ მცირე ხომალდების – კამარების – აღწერილობა 
მოეპოვება აგრეთვე სტრაბონს, როდესაც აგვიწერს ჩრდილო კოლხეთის 
მოსახლეობის მეკობრეობას შავ ზღვაზე (Strabo, XI, 2, 12). ანიკეტი წარმოშობით 
ალბათ რომელიმე ადგილობრივი (კოლხური თუ პონტოში მცხოვრები) ტომიდან 
იყო, თუმცა ბერძნულ სახელს ატარებდა (“უძლეველი”) – ტაციტუსი მას “ბარბაროსს” 
ეძახის673.  

                                                 
672 ხელნაწერში: Insohi. მას “ ჰენიოხად” ასწორებს ზოგი მკვლევარი, ზოგიც არჩევს იგი Moschi-ს სახით 
წაიკითხოს, მაგრამ ამ დროს მოსხები – ესაა იბერიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში მცხოვრები ქართის 
მოსახლეობა. მათი ცალკე, იბერთაგან განსხვავებული ძალის სახით გამოჩენა პოლიტიკურ ასპარეზზე 
ნაკლებ საფიქრებელია, უფრო მართებული ჩანს Insochi-ს Heniochi-დ გასწორება (იხ. M. Cary, “Classical 
Review”, XXV, 1911, გვ. 107; “Cambridge Ancient History”, X, გვ. 880, შდრ. ი. მანანდიანი, სომეხი ხალხის 
ისტორიის კრიტიკული მიმოხილვა (სომხურად), ტ. I, ერ., 1944, 329, შენ. 1. Kiessling, Heniochi, 
Realencyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, VIII, 1913, სვ. 272-273. 
673 А.И. Болтунова, Восстание Аникета, ВДИ, 1939, №2, გვ. 58. მ. მაქსიმოვა, ეყრდნობა რა ტაციტუსის 
თქმას, რომ ანიკეტის აჯანყებაში მონაწილეობდა ნადავლით დახარბებული ღატაკების ბრბო, 
ფიქრობს, რომ მას, შეიძლება, მიემხრო აგრეთვე ტრაპეზუნტის ბერძნული მოსახლეობის დაბალი 
ფენები – იხ. М.И. Максимова, Античные города Юго-Восточного Причерноморья, გვ. 393 შმდ. 



ვესპასიანემ, რომელიც ამ დროს იმპერიის აღმოსავლეთ პროვინციებს 
განაგებდა, ანიკეტის წინააღმდეგ სამხედრო რაზმი გამოგზავნა, რომელმაც 
დაამარცხა ანიკეტი. უკანასკნელი ზღვაში გაიქცა და მდ. ხობის შესართავს მიაშურა, 
სადაც სედოხეზების მეფემ იგი პირველად შეიფარა, მაგრამ როდესაც ამ ადგილს 
რომაელები მიადგნენ და მას ომით დაემუქრნენ, მეორე მხრივ კი საჩუქარი აღუთქვეს 
თუ ანიკეტს გასცემდა, იგი რომაელებს გადასცა.  

სედოხეზების მეფის საქციელიდან ჩანს, რომ კოლხეთის სანაპიროზე 
მცხოვრებ ტომებს რომაელთადმი საკმაოდ დამოკიდებულად ეჭირათ თავი. მდ. 
ხობს, რომლის შესართავთან ცხოვრობდა კოლხეთის ეს ტომი, ზოგი დღევ. ხობთან 
აიგივებს674, მაგრამ სპეციალური ძიება სხვა მკვლევართ აფიქრებინებს, რომ მასში 
უფრო დღევ. ენგური უნდა იგულისხმებოდეს675. აღნიშნული სედოხეზები ალბათ 
ერთ-ერთი ლაზური ტომი იყო. II ს. დასაწყისში მათ მიწა-წყალს ერთიანი ლაზური 
გაერთიანების – ლაზთა სამეფოს – შემადგენლობაში ვხედავთ, რომელიც ანიკეტის 
აჯანყების დროს ჯერ არ უნდა არსებულიყო. 

ანიკეტის აჯანყებამ რომს ალბათ დაანახვა მისი სურვილის 
განუხორციელებლობა, რომ უშუალო მორჩილებაში ჰყოლოდა სამხრეთ-
აღმოსავლეთ და აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის – ისტორიული კოლხეთის – 
მოსახლეობა. ამიტომ იგი ურიგდება იმას, რომ კოლხეთშიც, ისევე როგორც იბერიაში, 
მოკავშირეული ურთიერთობით დაკმაყოფილება მოუწევს. შემთხვევითი არ უნდა 
იყოს, რომ ტრაიანეს (98-117) დროს კოლხეთი რომაულ წყაროებში იბერიასთან 
ერთნაირ კონტექსტში იხსენიება: ევტროპიუსს, როგორც ზემოთ დავინახეთ, პართიის 
წინააღმდეგ ომის (114-116 წწ.) შედეგებზე საუბრისას ნათქვამი აქვს, რომ ტრაიანემ 
ქვეშევრდომობაში მიიღო იბერთა, სავრომატების, ბოსფორელების, არაბების, 
ოსდროენების და კოლხების მეფეები (Eutrop. Brev. VIII, 3). კოლხეთში წარმოქმნილ 
გაერთიანებათა მიმხრობა რომისათვის განსაკუთრებით საჭირო ხდება იბერიის 
მხრივ კოლხეთის მიმართულებით შემოტევის გაძლიერებასთან დაკავშირებით. 
ფარსმან II-ის დროს, როგორც დავინახეთ, იბერიამ დაიქვემდებარა ჭოროხის 
შესართავის სამხრეთით მდებარე სანაპირო ზოლში მცხოვრები მოსახლეობა 
(ძიდრიტები). საფიქრებელია, რომ ძლიერ შემოტევას განიცდიდნენ აგრეთვე 
ჭოროხის შესართავის ჩრდილოეთით მცხოვრები ლაზებიც. ამ უკანასკნელთა 
მმართველებს ეს გარემოება რომთან კიდევ უფრო დაახლოებისაკენ უბიძგებდა. უკვე 
ტრაიანეს დროს (თუ უფრო ადრეც არა), რომსა და კოლხეთში ჩამოყალიბებულ 
გაერთიანებებს შორის დამყარებული ჩანს ის ვასალურ-სამოკავშირეო ურთიერთობა, 
რასაც ვიგებთ კაპადოკიის რომაელი მმართველის ფლავიუს არიანეს წერილიდან 
იმპერატორ ადრიანესადამი. ეს წერილი წარმოადგენს მოხსენებას არიანეს მიერ 131 წ. 
(?)676 მოწყობილი საინსპექციო მოგზაურობის შესახებ პონტოს კოლხური სანაპიროს 
გასწვრივ და ზღვისპირა ქალაქებში (ტრაპეზუნტი, აფსარი, ფაზისი, დიოსკურია, 
სებასტოპოლისი), სადაც რომაელთა გარნიზონები იდგა677.  

                                                 
674 ს. ჯანაშია, ენიმკის მოამბე, I, 1937, გვ. 202; А.И. Болтунова, დასახ. ნაშრ., გვ. 63 და სხვ. 
675 М.М. Иващенко, К вопросу о местонахождении Диоскурии древних..., Известия Абхазского научного 
общества, 1926, ნაკვ. 4 გვ. 97; Л.А. Ельницкий, Из исторической географии древней Колхиды, ВДИ, 1938, 
№2, გვ. 314-315; Н.Ю. Ломоури, Из исторической географии древней Колхиды, იქვე, 1957, №4, გვ. 100-
101. 
676 შდრ. Schwarz, Flavius Arrianus, Realeneyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, I, 1896, სვ. 1231-
1232. 
677 იხ. ნ. კეჭაღმაძე, ფლავიუს არიანე, მოგზაურობა შავი ზღვის გარშემო, თბ., 1961. 



თავის წერილში იმპერატორ ადრიანესადმი ფლავიუს არიანე აღნიშნავს, რომ 
ტრაპეზუნტის რაიონში მცხოვრები სანების (ჭანების) შემდეგ (ზღვის სანაპიროზე, 
ჩრდილოეთის მიმართულებით) ცხოვრობენ “მაკრონები და ჰენიოხები, მათი მეფე 
ანქიალეა. მაკრონების და ჰენიოხების მეზობელი ძიდრიტები არიან, ესენი ფარსმანის 
ქვეშევრდომნი არიან. ძიძრიტების ტომების გვერდით ლაზები არიან. ლაზების მეფე 
მალასაა, რომელსაც ტახტი შენგანა აქვს მიღებული. ლაზების მეზობლები აფსილები 
არიან, მათმა მეფემ იულიანემ მეფობა შენი მამისაგან მიიღო. აფსილების მეზობლები 
აბასკები არიან. აბასკთა მეფე რესმაგაა, ამასაც ტახტი შენგანა აქვთ მიღებული. 
აბასკთა მეზობლები სანიგები არიან, მათ მიწაზე იმყოფება სებასტოპოლისი. სანიგთა 
მეფემ სპადაგამ შენგან მიიღო ტახტი” (Arr., Periplus, §11)678.  

ამრიგად, II ს. 30-იან წლებში შავი ზღვის სანაპიროზე ტრაპეზუნტიდან 
დაწყებული ვიდრე დიოსკურია-სებასტოპოლამდე (თანამ. სოხუმი) ექვსი სხვადასხვა 
გაერთიანება იყო. ყველაზე სამხრეთით ამათგან იყო ტრაპეზუნტის აღმოსავლეთით 
მდებარე “მაკრონებისა679 და ჰენიოხების სამეფო”, რომლის სათავეშიც იდგა “მეფე 
ანხიალი”. V ს. ანონიმი გეოგრაფოსი, რომელიც იმეორებს არიანეს ტექსტს, საკუთარი 
დამატებებით, ამ სამეფოს ათავსებს მდ. არხაბისსა (თანამ. არხავე-სუ) და ოფიუნტს 
(ოფოსს) შორის (Anon., §42), რომელიც, არიანეს მიხედვით (§8), იმყოფებოდა 
ტრაპეზუნტის აღმოსავლეთით 270 სტადიონის (ე. წ. დაახლოებით 48 კმ-ის) 
მანძილზე680. ასეთი ლოკალიზაცია დამაჯერებელი ჩანს რამდენადაც თვით არიანეს 
ცნობით ამ გაერთიანების ცენტრი (“მეფე ანხიალის სასახლე”) იმყოფებოდა მდ. 
პრიტანისზე, რომელიც ათინადან (აღმოსავლეთით) 40 სტადიონის მანძილზე (Arr., 
§8) ე. ი. 7-8 კმ-ზე ყოფილა. 

ამ მონაცემების მიხედვით, “მაკრონებისა და ჰენიოხების სამეფოს” 
ტერიტორიას ეკავა ზღვისპირა ზოლი სადღაც დღევ. რიზესა და ათინას რაიონში. 

მის ჩრდილოეთით, სანაპიროზე ცხოვრობდნენ (იბერიის მეფის) ფარსამან (II)-
ის ქვეშევრდომი ძიდრიტები. ანონიმის მიხედვით მათ ეკავათ ტერიტორია მდ. 
არხაბეს (არხავე-სუსა) და აფსარის (ჭოროხი) შესართავებს შორის. 

ამავე ავტორის თანახმად, აფსარიდან (ჭოროხის შესართავი) დიოსკურამდე 
(სოხუმი) ლაზები ცხოვრობდნენ (§48), მაგრამ ანონიმის ცნობა აშკარად 
ეწინააღმდეგება თვით არიანეს ცნობას, რომლის თანახმად, ამ ტერიტორიაზე ოთხი 
პოლიტიკური ერთეული იყო: ლაზების, აფშილების, აბასგებისა და სანიგების 
“სამეფოები” (§15). ანონიმი სხვაგვარ ლოკალიზაციას იძლევა: სანიგები, მისი 
ცნობით, ცხოვრობენ მდ. აბასგოსიდან მდ. ახეუნტამდე (§57). მდ. აბასგოსი კი 
იმყოფებოდა პიტიუნტის ჩრდილოეთით 240 სტადიონზე (§55-56), ახეუნტა – მდ. 
აბასგოსის ჩრდილოეთით 330 სტადიონზე (§56). მაშასადამე, აბასგები და აფშილები, 
ანონიმის მიხედვით, ცხოვრობდნენ სოხუმიდან (დიოსკურია) ვიდრე აბასგოსამდე 
(ფსოუ? – მდინარე გაგრისა და სოჭის შორის)681. 

                                                 
678 ნ. კეჭაღმაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 42-43. 
679 არიანეს თხზულების, ისევე როგორც V ს. ანონიმის (§49-51) ხელნაწერებში (სადაც გამეორებულია 
არიანეს ტექსტი – იხ. Fragmenta Historicorum Graecorum, V, 1870) ამის ნაცვლად არის “მახელონები”, 
ტექსტის გამომცემლები მას, როგორც წესი, “მაკრონებად” ასწორებენ. 
680 არიანეს “სტადიონი” საშუალოდ 177,4 მ. უდრის – H. Nissen, Griechische und römische Metrologie, 
კრებულში: “Iw. Müller, Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft” , ტ. I გვ. 845-857. (იხ.Н. Ю. 
Ломоури, Из исторической географии древней Колхиды, გვ. 97).  
681 Kiesseling, Heniochi, Realencyklopädie..., VIII, სვ. 275 და სხვ. 



რადგანაც არიანე ამბობს, რომ დიოსკურია წარმოადგენს რომაელთა 
მფლობელობის ბოლო პუნქტს პონტოს მარჯვენა მხარეზე (§26), ჩვენ არ შეგვიძლია 
უარვყოთ აგრეთვე მისი ცნობა, რომ რომისადმი ვასალურ დამოკიდებულებაში 
მყოფი ლაზების, აფშილების, აბასგების და სანიგების მმართველთა კონტროლქვეშ 
იმყოფებოდა ტერიტორია ვიდრე დიოსკურიამდე. ამიტომ ეგების V ს. ანონიმის 
ლოკალიზაციები წარმოადგენენ უფრო გვიანდელი ვითარების ასახვას, როცა ამ 
გაერთიანებათა საზღვრები დიდად შეიცვალა. არ შეიძლება ყურადღების გარეშე 
დავტოვოთ ის ფაქტი, რომ უკვე “არიანეს თხზულების” მეორე ნაწილი, დიოსკურიის 
ჩრდილოეთით მდებარე სანაპიროს აღწერისას, აქედან 590 სტადიონზე 
(პიტიუნტიდან 240 სტადიონზე) იხსნება აბასგების სახელის მატარებელი მდინარე – 
აბასგოსი, რომელსაც თანამ. ფსოუსთან აიგივებენ (Arr. Periplus, §27). ამიტომაც, ამ 
ცნობით, აბასგების გავრცელება მდ. აბასგოსამდე მაინც უნდა ვივარაუდოთ. 
რადგანაც ეს ეწინააღმდეგება თვით არიანეს მონაცემებს, სამართლიანად ასკვნიან, 
რომ არიანეს “პერიპლუსის” ეს ნაწილი თვით არიანეს არ უნდა ეკუთვნოდეს, არამედ 
შედგენილი უნდა იყოს ანონიმი ავტორის მიერ II ს. ბოლოს. ასე ათარიღებს 
კისლინგი მას იმ საფუძველზე, რომ ამ ავტორმა ჯერ არ იცის პიტიუნტში რომაელთა 
გამაგრებული პუნქტის არსებობა, რომელიც აქ III ს. პირველ ნახევარში უნდა 
შექმნილიყო (მას იხსენიებს ზოსიმე: I, 32-33 გოთების მიერ პიტიუნტის 
დაპყრობასთან დაკავშირებით, რაც III ს. შუა ხანებში მოხდა)682. 

ამრიგად, თითქოს უკვე II ს. ბოლოსათვის ვითარება ამ რაიონში არსებითად 
განსხვავდება არიანეს დროს (II ს. 30-იანი წლები) არსებული ვითარებისაგან. 
კისლინგის აზრით, ამ პერიოდში უნდა მომხდარიყო აბასგების გავრცელება 
დიოსკურიიდან ვიდრე მდ. აბასგოსამდე (დღევ. ფსოუ), სადაც ადრე, არიანეს 
მიხედვით, სანიგები (ჰენიოხები) ივარაუდებიან683. ეგების ადრე სამხრეთით 
წამოწეული აფშილები და აბასგები ლაზებმა კოდორს გადაღმა უკუაგდეს, სადამდეც 
ადრებიზანტიური ხანის ცნობებით, ეთნოგრაფიულად უკვე ლაზების ტერიტორია 
ვრცელდებოდა. მეორე მხრივ, II ს. 30-იან წლებში საკმაოდ პატარა აბასგურმა 
გაერთიანებამ, როგორც ჩანს, თავისი ძალაუფლება განავრცო მდ. ფსოუმდე, სადაც ამ 
დროს უკვე მონათესავე აფხაზურ-ადიღეური ტომები ცხოვრობდნენ. ასე რომ, აქ 
ადგილი ჰქონდა მონათესავე ტომების დიდი გაერთიანების ჩამოყალიბებას.  

არიანეს მიხედვით, ლაზების აბაზგებისა და სანიგების მეფეებმა ძალაუფლება 
მიიღეს ადრიანესაგან, ხოლო აფშილების მმართველმა – წინამორბედ იმპერატორ 
ტრაიანესაგან. რა თქმა უნდა, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ აქამდე არსებულ 
გაერთიანებებს რომისადმი არავითარი დამოკიდებულება არ ჰქონიათ. საქმე გვაქვს 
რომის მიერ ამ ადგილებში ჩამოყალიბებული ახალი პოლიტიკური ერთეულების 
ოფიციალურ ცნობასთან და იგი ამ უკანასკნელთა განმტკიცებაზე მეტყველებს. 
ყურადღებას იქცევს ის გარემოებაც, რომ ყველაზე ადრე ეს აფშილების მმართველს 
მოუპოვებია – შეიძლება ჩამოთვლილ გაერთიანებათაგან ყველაზე სუსტს და, 
ამიტომ, რომის მფარველობის განსაკუთრებული საჭიროების მქონეს. ეგების, 
ადრიდანვე აფშილების რომაულ ორიენტაციაზე მეტყველებს ისიც, რომ ლაზების, 
აბასგების და სანიგების მეფეთაგან (მალასა, რესმაგა, სპადაგა) განსხვავებით 
აფშილების მეფე რომაულ სახელს ატარებს (იულიანე).  

                                                 
682 იქვე, სვ. 274-275. 
683 იქვე, სვ. 275. 



არიანე არაფერს ამბობს “მაკრონების (მახელონების) და ჰენიოხების მეფის” 
დამოკიდებულებაზე რომთან. ეს იყო ძველიდანვე რომისადმი მეგობრულად 
განწყობილი გაერთიანება, რომელსაც 58 წლისათვის, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 
ჩვენ რომაელთა მოკავშირედ ვხედავთ. ასეთი ურთიერთობა შემდეგშიც უნდა 
გაგრძელებულიყო: 115 წელს იმპერატორმა ტრაიანემ პართიაზე ლაშქრობის დროს 
სატალაში საჩუქრები უძღვნა “ჰენიოხებისა და მახელონების მეფე ანხიალს”(Dio, 
Epitomae, LXIII, 19, 2). დიონ კასიუსი კიდევ აღნიშნავს, რომ იმპერატორმა მარკუს 
ავრელიუსმა (161-181) სატრაპი ტირიდატი, რომელმაც აამხედრა სომხეთი და მოკლა 
ჰენიოხთა მეფე, ბრიტანეთში გადაასახლა (Dio, Ep., LXXII, 14, 2). უნდა ვიფიქროთ, 
რომ “მახელონებისა და ჰენიოხების” ეს ერთგულება რომისადმი 
მნიშვნელოვანწილად შეპირობებული იყო ძლიერი მეზობლებისაგან (სომხეთი, 
იბერია) თავდაცვის მიზნით, რომელნიც, უიმისოდ, ადვილად მოუღებდნენ მას 
ბოლოს. ეგების ამის გამო რომსა და ამ ერთეულს შორის ურთიერთობა ისეთ 
გაფორმებას (მმართველის “დანიშვნის” აქტს) არც საჭიროებდა, როგორსაც ადგილი 
ჰქონდა ლაზების, აფშილების ან სანიგების სამთავროთა მიმართ. 

“მახელონებისა და ჰენიოხების სამეფო”, როგორც ვთქვით, სადღაც დღევ. 
რიზესა და ათინას რაიონში იმყოფებოდა. არიანე ტრაპეზუნტის მეზობლად 
იხსენიებს სანებს, ე.ი. ჭანებს – მთებში მცხოვრებ თავისუფალ მთიელ მოსახლეობას 
და მათ შემდეგ “მახელონების (მაკრონების) და ჰენიოხების” სამთავროს. იგი წერს: 
“ტრაპეზუნტელების მოსაზღვრენი, როგორც ქსენოფონტეც ამბობს, არიან კოლხები 
და ტომს, რომელიც უგულადესია და ტრაპეზუნტელების მოსისხლე მტერი, 
ქსენოფონტე დრილებს უწოდებს, მე კი ვფიქრობ, რომ ისინი სანები არიან. ესენი 
მეტად კარგი მეომრები არიან და ახლაც დიდი მტრები ტრაპეზუნტელებისა. 
გამაგრებულ ადგილებში ცხოვრობს ეს ტომი. მეფე არ ჰყავს. ძველთაგანვე 
რომაელების მოხარკეა, მაგრამ ყაჩაღურ ცხოვრებას ეწევა და სისტემატურად არ 
შემოაქვს გადასახადი. მაგრამ ამის შემდეგ, თუ ღვთის ნება იქნება, აწ წესიერად 
გადაიხდის ეს ტომი გადასახადს, ან ჩვენ მას გავაძევებთ ქვეყნიდან. ამათ გვერდით 
არიან მაკრონები და ჰენიოხები. მათი მეფე ანქიალეა” (§11684). სხვა ადგილას, 
გავლილი ადგილების ჩამოთვლისას არიანეს აღნიშნული აქვს ამ ანქიალეს 
რეზიდენციის (დედაქალაქის –“სასახლის”) ადგილსამყოფელი: “ათენიდან 
წამოსულებმა, – ამბობს იგი, – გავიარეთ მდინარე პრიტანიდი, რომელთანაც 
გაშენებულია ანქიალეს სასახლე, და ეს მდინარე დაშორებულია ათენიდან 40 
სტადიონით”. ამ მდინარიდან ჭოროხის შესართავამდე არიანე 255 სტადიონს 
ითვლის (§7)685. “მაკრონების (მახელონების) და ჰენიოხების” ეს სამთავრო ჭანური 
გაერთიანება უნდა ყოფილიყო. “მახელონები” – მაკრონებია, ზღვის სანაპირო ზოლში 
მცხოვრები ჭანური მოსახლეობა, ჰენიოხები კი მთელი ჭანები ჩანან, რომელნიც, 
ეტყობა, ძვ. და ახ. წელთაღრიცხვის მიჯნაზე ბარში ჩამოვიდნენ და სათავეში 
მოექცნენ ამ გაერთიანებას. პლინიუსი (23/24-79) აღნიშნავს, რომ მდ. პიკსიტს იქით 
(ამ მდინარეს “მახელონებისა და ჰენიოხების სამეფოს” მიწა-წყალზე ასახელებს 
არიანე – იხ. ზემოთ) ცხოვრობენ სანი (Sannorum) – ჰენიოხები”(NH, VI, 12). 

ეთნიკურად ერთგვაროვანი ბარის ძველი ადგილობრივი მოსახლეობის და 
ჩამოსახლებული მთიელების (ლაზების) გაერთიანებად ვვარაუდობთ ჩვენ აგრეთვე 
უფრო ჩრდილოეთით არსებულ ლაზთა სამეფოს. 
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მთიელთა ჩამოსახლებამ, რომელთა შორის ძლიერი იყო გვაროვნული 
წყობილების ტრადიციები, ერთგვარად გააახალგაზრდავა კოლხეთის საზოგადოება, 
გააძლიერა “ერი” – თავისუფალ მეთემეთა ფენა, თუმცა ამასთანავე ჩამოსახლებული 
მთიელნიც ადრეკლასობრივი საზოგადოების დონეზე აიყვანა. “მახელონებისა და 
ჰენიოხების” და ლაზთა სამეფოები მაინც ასეთ ადრეკლასობრივ სახელმწიფოებრივ 
წარმონაქმნებს წარმოადგენდენ. უფრო ძნელია მსჯელობა აფშილებისა და აბასგების 
“სამეფოების” ხასიათის შესახებ. აქ (დღევ. სოხუმის და მის ჩრდილოეთით მდებარე 
რაიონები) ჩვენ ვერ ვივარაუდებთ ასეთ ძლიერ ურთიერთმოქმედებას 
ჩამოსახლებული მთიელებისა და სოციალურად განვითარებული ბარის 
მოსახლეობისას, რასაც ადგილი ჰქონდა კოლხეთის ცენტრალურ და სამხრეთ 
რაიონებში. აქ მთიელთა სრული დომინირება სუფევდა. ამასთანავე, აქაურ 
მოსახლეობას ნაკლები შეხება ჰქონდა იმ დროის განვითარებულ სახელმწიფოებთან. 
შინაგანი განვითარება ამ მწირ მთიან რაიონებში სწრაფი ტემპით ვერ წავიდოდა. 
ამიტომაც უფრო საფიქრებელია, რომ აქ არსებული გაერთიანებები (აფშილების, 
აბასგების, სანიგების...) ტომთა კავშირებს წარმოადგენდნენ სახელმწიფოებრიობის 
ძლიერი ჩანასახებით686. 

 
* * *  

 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ და აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის “ბარბარიზაციამ” 

(გვაროვნული წყობილების მძლავრი რღვევის სტადიაზე მდგომ მთელი ტომების 
ჩამოსახლება კოლხეთის ბარში და სხვა ზღვისპირა რაიონებში, განვითარების ამავე 
საფეხურზე მდგომი ჩრდილოკავკასიელი ტომების შემოტევა, მათი ჰეგემონობით აქ 
ახალი ტომთა კავშირებისა და ადრეკლასობრივი სახელმწიფოების ჩამოყალიბება) 
ძლიერი გავლენა იქონია აგრეთვე კოლხეთის ზღვისპირა ქალაქებზე. ამ ქალაქებმა 
ზემოხსენებული მოვლენების შედეგად თითქმის დაკარგეს დიდი სავაჭრო 
ცენტრების მნიშვნელობა. მწვავედ დადგა მეზობელი მთიელი და მეომარი 
ტომებისაგან დაცვის საკითხი. პონტოს და შემდეგ რომის ნაცვალთა სუსტი 
ხელისუფლება თავს ვერ ართმევდა ამ მისიას. განსაკუთრებით ეს თანამ. დასავლეთ 
საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე ქალაქებს ეხება. ჩვენ უკვე მოვიტანეთ 
პლინიუსის ცნობა “უმდიდრეს ქალაქ პიტიუნტის” გაძარცვის შესახებ ჰენიოხების 
მიერ (NH, VI, 16). ელინისტურ ხანაში აქ მართლაც დიდი ცენტრი უნდა ყოფილიყო. 
სტრაბონი, ძვ. წ. II-I საუკუნეთა მიჯნაზე მოღვაწე ავტორის, არტემიდორეს სიტყვით, 
მას იხსენიებს როგორც “დიდ პიტიუნტს” (Πιτυο�ς δ μέγας) (Strabo, XI, 2, 14). 

                                                 
686 აკად. ს. ჯანაშია, ეყრდნობოდა რა არიანეს ნათქვამს, რომ ამ სამეფოების (მათ შორის აფშილების, 
აბასგების, სანიგების) “მეფეები” ხელისუფლებას რომის იმპერატორებისაგან იღებდნენ, ფიქრობდა, 
რომ აქ საქმე გვაქვს არა ტომთა ბელადებთან, არამედ ნამდვილ მეფეებთან, სუვერენულ 
მმართველებთან: იხ. მისი “შრომები” II, გვ. 309. მაგრამ ამ “ხელისუფლების მიღებაში”, როგორც ზემოთ 
ითქვა, ჩვენ საქმე უნდა გვქონდეს იმპერატორის მხრივ დამტკიცებასთან, უკეთ ცნობასთან და არ უნდა 
ვიფიქროთ, რომ ისინი მართავდნენ იმპერატორების მიერ “მიცემული ძალაუფლების” შედეგად. ასევე 
ძნელია დავეთანხმოთ ს. ჯანაშიას, როდესაც იგი ისტორიული კოლხეთის ტერიტორიაზე ამ 
მრავალრიცხოვანი სამეფო-სამთავროების წარმოქმნას განიხილავს როგორც ერთიანი კოლხური 
სამეფოს “სკეპტუხიებად” დაშლის შედეგს (შრომები, II, გვ. 311). ერთიანი კოლხეთის რომაელთა მიერ 
მათი საყვარელი divide et impera-ს (“გაჰყავი და იბატონე”) პრინციპით დაშლის შედეგად თვლიდა ამ 
მოვლენას ივ. ჯავხიშვილიც (იხ. მისი “ქართველი ერის ისტორია”, I, 1928, გვ. 160-161). ეს 
თვალსაზრისი არ ითვალისწინებს იმ დიდ ძვრებს, რასაც უეჭველად ჰქონდა ადგილი კოლხეთში ძვ. წ. 
I ს. და ახ. წ. I საუკუნეებში (იხ. ზემოთ). 



კისლინგი ვარაუდობს, რომ ჰენიოხების მიერ მისი გაძარცვა ახ. წ. I ს. პირველ 
ნახევარში უნდა მომხდარიყო. ამის შემდეგ აქ ცხოვრება მხოლოდ III ს. დასაწყისში 
აღსდგა, როცა იქ რომაელებმა ძლიერი გამაგრებული პუნქტი მოაწყვეს (ზოსიმე, 
ახალი ისტორია, 1, 32)687.  

ასეთივე ბედი ეწია მეზობელ დიოსკურიასაც. ელინისტურ ხანაში ისიც დიდ 
სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენდა. სტრაბონის თქმით, დიოსკურიაში “თავს იყრის 
(სავაჭროდ) 70 ტომი” (Strabo, XI, 2, 16). პლინიუსი კი (ახ. წ. I ს.) გვამცნობს, რომ ეს 
ქალაქი, რომელიც ძველად ასე სახელოვანი იყო [მასში ტიმოსთენის, (ძვ. წ. III ს. 
ალექსანდრიელი გეოგრაფოსი), ცნობით, 300 თავ-თავის ენაზე მოლაპარაკე ტომი 
იყრიდა თავს, სადაც რომაელებიც კი საკუთარ საქმეებს 130 თარჯიმნის მეშვეობით 
აწარმოებდნენ], ახლა დაცარიელებულია (NH, VI, 15). ალბათ ესეც მეზობელი 
ტომების თავდასხმის შედეგად მოხდა. ამ დაცარიელებულ სამოსახლოს ადგილას ახ. 
წ. I ს. აღმოცენდა რომაული ციხე-სიმაგრე სებასტოპოლისი. ამ სახელით მას 
იხსენიებს უკვე პლინიუსი (NH, VI, 14). 

რომაულ ციხე-სიმაგრედ გადაიქცა აგრეთვე ქალაქი ფაზისი. ფლავიუს არიანეს 
131 წლის საინსპექციო მოგზაურობის დროს რომაული გარნიზონები იდგნენ 
დიოსკურიაში, ფაზისსა და აფსარში, რომელიც მდ. ჭოროხის შესართავთან, 
დღევანდელი გონიოს ადგილზე იმყოფებოდა. ისინი ექვემდებარებოდნენ 
კაპადოკიის სამხედრო სარდლობას688. რომაული ადმინისტრაციის საზრუნავს ამ 
დროს, არიანეს “პერიპლუსით”, ამ ქალაქების გამაგრება წარმოადგენდა, რომელნიც 
ალბათ კვლავ მთიელთა თავდასხმის საფრთხის ქვეშ იმყოფებოდნენ. 

აფსარში, როგორც ჩანს, რომაელთა ყველაზე დიდი გარნიზონი იდგა – ხუთი 
კოჰორტა (კოჰორტა ჩვეულებრივ 300-დან 600-მდე მეომარს ითვლიდა). რომაელთა 
სამხედრო ძალის ასეთი კონცენტრაცია აქ, შეიძლება, გამოწვეული იყო იბერიასთან 
დაჭიმული ურთიერთობით. იბერიას ამ დროს ეკავა აფსარს სამხრეთით მდებარე 
სანაპირო. საერთოდ აფსარი რომაულ ხანაში დიდი ცენტრი იყო. VI ს. ავტორის 
პროკოპი ბიზანტიელის ცნობით, მის დროს იგი ნანგრევებად იყო ქცეული, მაგრამ 
ადრე ეს იყო ხალხმრავალი ქალაქი, დიდი გალავნით შემოვლებული, იყო აქ თეატრი, 
ჰიპოდრომი და მრავალი სხვა რამ (Bel. Goth., VIII, 2). არიანემ აქ ჯამაგირი დაურიგა 
მებრძოლებს, დაათვალიერა ნაგებობები – გალავანი, თხრილი, გასინჯა იარაღი, 
მოინახულა ავადმყოფები და შეამოწმა სურსათის (პურის) მომარაგების მდგომარეობა 
(§7) გონიოში ახლაც მიწის ზემო ჩანს ანტიკური ხანის სიმაგრის ნაშთები689. ამას 
წინათ აქ ჩატარდა მცირე მასშტაბის არქეოლოგიური გათხრებიც, რომელმაც 
ანტიკური ხანის დიდებულ ნაგებობათა ნაშთები და დიდძალი ანტიკური კერამიკა 
გამოავლინა690.  

ფაზისის ციხე-სიმაგრეში არიანეს დროს “ოთხასი რჩეული მეომარი” იდგა. 
თვით ციხე-სიმაგრე არიანეს თავისი მდებარეობით, გალავნით, ორმაგი განიერი 

                                                 
687 Kiessling, Heniochi, ... სვ. 275. 
688 Т. Моммзен, История Рима, V, 1949, გვ. 365. 
689 იხ. Ф.И. Успенский, Старинная крепость в устье Чороха, «Известия Академии наук», 1917, №2, გვ. 163. 
М.И. Максимова, Античные города..., გვ. 316-317. იტალიაში ნაპოვნ ერთ წარწერაში იხსენიება მარციუს 
პლეტორიუს ცელერი, რომელიც ერთ დროს რომაული გარნიზონის უფროსად ყოფილა “პონტოს 
აფსარში” – იხ. Л.А. Ельницкий, ВДИ, 1938, №2, გვ. 310. 
690 იხ. ი. გრძელიშვილი, დ. ხახუტაიშვილი, რკინის წარმოების უძველესი კერა ჭოროხის ქვემო 
დინებაში და არქეოლოგიური დაზვერვები გონიო-აფსაროსში, “სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს 
ძეგლები”, თბ., 1964. უფრო ადრე აქ დაზვერვები ჩაატარა არქეოლოგმა ნინო ხოშტარიამ. 



თხრილით ძლიერ გამაგრებული მოეჩვენა. “თვით ციხე-სიმაგრე, – წერს იგი, – 
რომელშიც თავსდება ოთხასი რჩეული მეომარი, მე მეჩვენა მეტად მიუდგომლად 
ადგილის ბუნების მიხედვით, უშიშროების თვალსაზრისით მეტად მოხერხებულ 
ადგილზე მოთავსებულად აქ მომსვლელთათვის. ორმაგი თხრილი ერტყმის კედელს. 
ორივე ფართოა. წინათ კედელი თიხისა იყო და ხის კოშკები იდგა მასზე, მაგრამ ახლა 
კედელი და კოშკები გამომწვარი აგურისაგანაა გაკეთებული. საძირკველი მისი 
მყარია, ზედ სამხედრო მანქანებია დადგმული. ერთი სიტყვით, ყოველმხრივ 
იმდაგვარადაა მოწყობილი, რომ ვერავინ მიუახლოვდეს ბარბაროსთაგან და რომ 
ალყის საფრთხე არ მოელოდეს ციხის დამცველთ” (§9)691. 

დიოსკურიაში (სებასტოპოლისში), ჩანს, ამ დროს რომაელთა ცხენოსანი რაზმი 
მდგარა. არიანემ აქაც ჯამაგირი დაურიგა მებრძოლებს, დაათვალიერა ცხენები, 
იარაღი, ავადმყოფები და პურის მარაგი, შემოიარა გალავანი და თხრილი და ა.შ. 
(§14). მართალია, თვით “პერიპლუსში” ამის შესახებ არაფერია ნათქვამი, მაგრამ 
რამდენადაც სოხუმში აღმოჩენილი სამშენებლო ხასიათის წარწერის ფრაგმენტის 
მიხედვით შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომელშიც არიანე და აგრეთვე იმპერატორი 
ადრიანე, იხესნიებიან692, უნდა ვიფიქროთ, რომ არიანეს ინიციატივით აქ 
წამოწყებული ყოფილა რაღაც სამშენებლო (ალბათ საფორტიფიკაციო) სამუშაოები693. 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში ზღვისპირა ქალაქების 
მდგომარეობა უფრო მყარი იყო. სახელმწიფო ხელისუფლება აქ უფრო ძლიერი იყო 
და უკეთ შეეძლო დაეცვა ეს ქალაქები მეომარი მთიელი ტომების თავდასხმისაგან. 
უფრო მძლავრად იგრძნობოდა აქ, სამაგიეროდ, იმ დიდი ომების შედეგები, 
რომლებსაც აწარმოებდნენ ჯერ პონტოსა და მერე რომის მეფეები. მაგრამ მთიელთა 
გააქტიურება აქაც იგრძნობოდა. ეს განსაკუთრებით შეეხება იმ უკიდურეს 
აღმოსავლეთ რაიონებს, სადაც ტრაპეზუნტი მდებარეობდა. არიანე ჩივის მეომარ 
ჭანებზე, რომლებიც “ყაჩაღობენ” და “ტრაპეზუნტელთა შეურიგებელი მტრებია”. 
თავის წერილში ადრიანესადმი იგი იმუქრება, რომ “(ქვეყნიდან) გააძევებს მათ” (§15). 

ახ. წ. 69 წ. ადგილობრივი ტომები შეიჭრნენ ტრაპეზუნტში და დაარბიეს იგი 
(Tac., Hist., III, 47). 

ამავე დროს, ეტყობა, მთიელი ჭანების ჰეგემონობით ამ მხარეში ყალიბდება 
ძლიერი პოლიტიკური ერთეული – “მახელონებისა და ჰენიოხების სამეფო”, 
რომელმაც ხელთ იგდო კონტროლი მნიშვნელოვან ზღვისპირა მონაკვეთზე 
ტრაპეზუნტის აღმოსავლეთით. 

ახ. წ. 63 წლამდე ტრაპეზუნტი წარმოადგენდა რომის ვასალურ პონტოს 
სამეფოს მსხვილ პოლიტიკურ ცენტრს და უმთავრეს ნავსადგურს, ხოლო პონტოს 
რომის პროვინციად გადაქცევის შემდეგ, “თავისუფალი ქალაქის” (Oppidum liberum) 
სტატუსი მიიღო (Plin., NH, VI, 11) ქალაქში რომაული გარნიზონი იდგა (იხ. ანიკეტის 
აჯანყებასთან დაკავშირებული ამბები). მიუხედავად ამისა, ეს “ნახევრად 
ბარბაროსული” ქალაქი სულ უფრო და უფრო მეტ “ბარბარიზაციას” განიცდიდა. 

                                                 
691 ნ. კეჭაყმაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 39-40. 
692 ... Had[rianus]... per Fl(avium ) A(rrianum)... leg(atum) [pro pr(aetore)] – იხ. «Записки Одесского общества 
истории и древностей», XXVII, Заседание 365, გვ. 4-6; «Известия Археологической комиссии», 33, ტაბ. 1, 
გვ. 12. 
693 Л.А. Ельницкий, Из исторической географии древней Колхиды, ВДИ, 1938, №2. ჩრდ. კოლხეთის 
ზღვისპირა ქალაქების განვითარების საკითხისათვის უძველესი დროიდან ადრეულ შუა საუკუნემდე. 
იხ. აგრეთვე მ. ინაძის ნაშრომი “საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბეში”, 1959, XXIII, 
№6. 



ადგილობრივი ელემენტის ხვედრითი წონა ქალაქის მოსახლეობაში თანდათან 
იზრდებოდა. საინტერესო სურათს გვიშლის არიანე, როდესაც იმპერატორ ადრიანეს 
აღუწერს ტრაპეზუნტში თავის ყოფნას: “მოვედით ტრაპეზუნტში, როგორც ცნობილი 
ქსენოფონტე ამბობს, ზღვისპირას მდებარე ელინურ ქალაქში, სინოპელთა ახალშენში, 
და სიამოვნებით შევყურებდით ევქსინის ზღვას სწორედ იმ ადგილიდან, საიდანაც 
(ათვალიერებდა მას) ქსენოფონტე და შენც. ახლა აქ სამსხვერპლოებია აღმართული, 
მაგრამ ხორკლიანი ქვისაგან და, ამიტომ ასოები ვერაა ნათლად ამოკვეთილი, ხოლო 
ბერძნული წარწერა შეცდომითაც კია შედგენილი, რადგან ბარბაროსების მიერაა 
დაწერილი. ამიტომ, მე გადავწყვიტე თეთრი ქვის სამსხვერპლოები დამედგა და 
წარწერები ამომეჭრა ნათელი ასოებით. შენი ქანდაკება დგას აქ, მდგომარეობა მისი 
მოხერხებულია – იგი ზღვას უთითებს. ქანდაკება არაა შენი მსგავსი და არც 
სხვამხრივაა კარგი. ამიტომ გამოგზავნე ასეთივე მდგომარეობის მქონე, შენი სახელის 
დარქმევის ღირსი ქანდაკება, რადგან საჭიროა ეს ადგილი უკვდავყოფილ იქნეს” 
(Arr., Periplus, §1)694. 

ტრაპეზუნტის ბერძნული წარწერების შეცდომები და ანტიკური ხელოვნების 
ნორმების დარღვევა ქანდაკებებში, რამაც ასე შეაძრწუნა არიანე, იმაზე მიგვითითებს, 
რომ აქაური მოსახლეობა წარმოშობით უპირატესად ადგილობრივ ტომებს 
ეკუთვნოდა695. ამ მხრივ ტრაპეზუნტი განცალკევებით დგას თვით სამხრეთ-
აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ქალაქებს შორისაც. მასთან შედარებით 
კულტურით სინოპი და ამისო ბევრად უფრო “წმინდა ელინურ” ქალაქებს 
წარმოადგენდნენ. ტრაპეზუნტელთა რელიგიაშიც შეიმჩნევა არაბერძნული 
კულტების სიძლიერე, კერძოდ, მითრას კულტისა696, მაშინ, როდესაც ამისოს 
ოფიციალური რელიგია თაყვანს სცემდა მხოლოდ და მხოლოდ ბერძნულ 
პანთეონს697. 

 
* * *  

 
II ს. მეორე ნახევარში და III ს. კოლხეთში მდგომარეობა არსებითად არ 

შეცვლილა. რომაელებს ძალა არ შესწევდათ კონტროლი გაეწიათ 
მდგომარეობისათვის კოლხეთის შიგნით, მაგრამ ცდილობდნენ შეენარჩუნებინათ 
თავიანთი დასაყრდენი პუნქტები ამ ქვეყანაში, კერძოდ, ზღვისპირა ციხე-ქალაქები, 
რაც უზრუნველყოფდა მათ მიმართ ადგილობრივი მმართველების ნომინალურ 
დამოკიდებულებას მაინც. იულიუს კაპიტოლინი იმპერატორ ანტონინუს პიუსის 
(138-161) ცხოვრების აღწერილობაში, სხვათა შორის, აღნიშნავს, რომ ანტონინუსმა 
“ლაზებს მისცა მეფედ პაკორი (Pacorum)” (IX-6)698, ე.ი. ბაკური. თუ ამ ფორმულის 
მიხედვით ვიმსჯელებთ, უნდა ვიფიქროთ, რომ აქ ლაპარაკია მმართველის 
დანიშვნაზე დამარცხებულ ქვეყანაში (შდრ. ზემოგანხილული ანალოგიური 
ფორმულა ალბანეთის მიმართ – Eutrop. Brev., VIII, 3). ასეთი გართულებების 
არსებობაზე კოლხეთსა და რომს შორის აზრს ბადებს აგრეთვე VIII-IX საუკუნეთა 
ავტორის, გიორგი სიუნკელოზის ცნობა, რომ რომის იმპერატორმა სეპტიმიუს 

                                                 
694 ნ. კეჭაყმაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 29-30. 
695 М.И. Максимова, დასახ. ნაშრ., გვ. 409. 
696 იქვე, გვ. 399, შდრ. იქვე, საერთოდ თავი 15 (გვ. 398-440). 
697 იქვე, გვ. 420. 
698 Scriptores Historiae Augustae, ed. E. Hohl, Lipsiae, MCMLV, გვ. 43; ВДИ, 1957, №2, გვ. 249. 



სევერმა (193-211) დაიმორჩილა კოლხეთი, ე.ი. ლაზიკა699. ეს მით უფრო 
დასაჯერებელია, რომ სწორედ II ს. უნდა მომხდარიყო გააფთრებული შეტაკებები 
დასავლეთ საქართველოს ცალკეულ გაერთიანებებს შორის, რაც ლაზთა 
გაერთიანების წინა პლანზე გამოსვლით დასრულდა. 

ზღვისპირა ქალაქებში ჯერ კიდევ იდგნენ რომაული გარნიზონები, მაგრამ 
ისინი ახლა ადგილობრივ მთავრებზე ზეგავლენის ნაცვლად უმთავრესად 
ჩრდილოელი ტომების შემოსევებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის იარაღად იქცნენ. 
რამდენადაც ამ უკანასკნელის საფრთხე მნიშვნელოვნად გაძლიერდა, რომისა და 
ადგილობრივი სამთავროების კავშირი ორივე მხრისათვის აუცილებელ საჭიროებად 
იქცა. 

III ს. პირველ ნახევარში ჩრდილო შავიზღვისპირეთში შემოღწევას იწყებს 
გოთების გერმანული ტომი. III ს. რომისათვის ძლიერი შინაგანი გართულებების, 
სამოქალაქო ომების ხანა დადგა. მდგომარეობას კიდევ უფრო ართულებდა 
გაძლიერებული სპარსეთის სახელმწიფოსთან მძიმე და ხშირად წარუმატებელი 
ომები, რაინისა და დუნაის იქითა მხარის ტომთა შემოტევა. ყველაფერ ამან დიდად 
შეასუსტა რომის პოზიციები ჩრდილო და აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში. III ს. 40-
იან წლებში რომაული გარნიზონები გამოიყვანეს ბოსფორის სამეფოდან და აქ 
ძალაუფლება ხელში ჩაიგდეს ანტირომაულმა (შეიძლება, ადგილობრივმა 
“ბარბაროსული” წრიდან გამოსულმა) ელემენტებმა, რომელთაც გოთებს გადასცეს 
ბოსფორის ფლოტი შავი ზღვის სანაპიროებზე თავდასხმების საწარმოებლად. 

კოლხეთის სანაპიროზე გოთების ასეთი თავდასხმების შესახებ III ს. შუა 
ხანებში მოგვითხრობს V ს. მეორე ნახევრის ავტორი ზოსიმე თავის “ახალ 
ისტორიაში”. “სკვითებმა” (ასე უწოდებს იგი გოთებს), მისი თქმით, დაარბიეს 
მხარეები ვიდრე კაპადოკიამდე, პიტიუნტამდე და ეფესომდე (I, 28). 252 წ. ბოსფორის 
ხომალდებით გოთები გადმოსულან კავკასიის სანაპიროზე და თავს დასხმიან 
პიტიუნტს, რომელიც დიდი გალავნით იყო გარშემორტყმული და კარგი ნავსადგური 
გააჩნდა. რომაულმა გარნიზონმა სუკესიანის სარდლობით დაამარცხა გოთები და 
გაჟლიტა ბევრი მათგანი700. გოთებს შეეშინდათ ეს ამბავი არ გახმაურებულიყო და 
სხვა სიმაგრეთა გარნიზონები არ მოსულიყვნენ აქ, ხელთ იგდეს ხომალდები და 
საჩქაროდ უკან გაბრუნდნენ. მაგრამ მალე იმპერატორმა ვალერიანმა (253-260) 
სუკესიანი გაიწვია აქედან. მაშინ გოთები, ბოსფორელთა ხომალდებით, კვლავ თავს 
დაესხნენ კოლხეთის სანაპიროს, გადმოსხდნენ ფაზისის მახლობლად, იქ, სადაც, 
ისტორიკოსის თქმით, ფასიანელი არტემიდას ტაძარი და აეტის სასახლე ყოფილა. 
ტაძარი ვერ იგდეს ხელთ და კვლავ პიტიუნტს შეუტიეს, აიღეს იგი, გაჟლიტეს მისი 
გარნიზონი და აქედან ზღვით ტრაპეზუნტს მიადგნენ. ღამის ბრძოლაში მათ აიღეს 
ქალაქი და დაეუფლნენ უამრავ განძეულობას და ომის შიშით ქალაქს შემოხიზნული 
მოსახლეობაც ტყვედ იგდეს. გოთებმა საშინლად დაარბიეს ქალაქი და უამრავი 
ხომალდით ისევ უკან გაბრუნდნენ (I, 31-33). ადგილობრივი მოსახლეობა, ჩანს, 
რომაელებთან ერთად აქტიურად ებრძოდა შემოსეულ გოთებს: ტრაპეზუნტში მათგან 
დასაცავად შეკრებილი ყოფილა ამ მხარის მთელი მოსახლეობა; გოთებმაც მთელი 
ტრაპეზუნტის მხარე დაარბიეს. საინტერესოა აგრეთვე ფაზისიდან გოთების 
უკუქცევის ამბავი: გოთებმა აქ ვერ აიღეს ტაძარი (?) და პიტიუნტს გაემართნენ. ჩანს, 

                                                 
699 იხ. ს. ყაუხჩიშვილი, გეორგიკა, IV1, 1941 გვ. 68. 
700 რომაული გარნიზონები ამ დროს, პიტიუნტს გარდა, კოლხეთის სხვა პუნქტებშიც (დიოსკურიაში, 
ფაზისში, აფსარში...) უნდა მდგარიყო. 



ისინი აქედან გააქციეს. ზოსიმე არაფერს ამბობს აქ ვისთან ჰქონდათ საქმე გოთებს. 
ჩვენ ალბათ არ შევცდებით, თუ ფაზისის რაიონში გოთების წარუმატებლობაში 
(პიტიუნტსა და ტრაპეზუნტში მათი წარმატების ფონზე) დავინახავთ ლაზთა 
სამეფოს ძლიერების ზრდას, რომელმაც შეძლო (ფაზისის რომაულ გარნიზონთან 
ერთად ?) გოთების მოგერიება.  

ამ მოვლენებს მოჰყვა ალბათ აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში რომაელთა 
ბატონობის ფაქტიური დაცემა. მართალია, კლავდიუს II-ის დროს (268-270) 
რომაელებმა გაიმარჯვეს გოთური ტომების კავშირზე და გოთების შემოსევის 
საფრთხე მოისპო, მაგრამ შემოსევები ჩრდილოეთიდან კვლავ იყო მოსალოდნელი. X 
ს. ავტორს კონსტანტინე პორფიროგენეტს მოეპოვება ცნობა, რომ დიოკლეტიანეს 
მმართველობაში (284-305) ბოსფორელთა მხედართმთავარმა სავრომატმა შეკრიბა 
მეოტიდის ტბასთან მცხოვრები სარმატები და გაილაშქრა “რომაელთა წინააღმდეგ”. 
პირველად მან ბრძოლით ლაზების ქვეყანა დაიპყრო და მდ. ჰალისს (მცირე აზიაში) 
მიაღწია, მაგრამ მალე სავრომატი იძულებული გახდა უკან გაბრუნებულიყო (De 
administrando imperio, თ. 53). საყურადღებოა, რომ ამასთან დაკავშირებით არაფერია 
ნათქვამი რომაელთა მიერ ლაზთა ქვეყნის დაცვის შესახებ. სავრომატი აქ მხოლოდ 
ლაზებს ებრძვის. ეს მით უფრო სიმპტომატურია, რომ სავრომატი ამ ლაშქრობის 
დროს, სწორედ ლაზიკაში უნდა დამკვიდრებულიყო და აქედან ეწარმოებინა 
მოლაპარაკება701. ყველაფერი ეს ამ დროს ლაზიკაში (დას. საქართველოში) რომაული 
გარნიზონების არარსებობაზე მიუთითებს. თუმცა ფორმალურად დასავლეთ 
საქართველო ამ დროსაც, უეჭველია, რომის გავლენის სფეროდ ითვლებოდა. 
სპარსეთთან 298 წ. ნისიბინში დადებული საზავო ხელშეკრულების თანახმად, თვით 
იბერია და სომხეთიც კი რომის პროტექტორატის ქვეშ მყოფად იქნა აღიარებული, 
მით უმეტეს, უეჭველია, ასეთად განიხილებოდა კოლხეთი.  

III ს. ბოლოს რომის იმპერიის ცენტრი თანდათან აღმოსავლეთისაკენ 
ინაცვლებს და, ამასთან დაკავშირებით იგრძნობა რომაელთა ძალაუფლების 
ერთგვარი განმტკიცება აღმოსავლურ პროვინციებში. IV საუკუნის პირველ 
ნახევარში, შესაძლებელია, რომაული გარნიზონები კვლავ იდგნენ ცენტრალურ და 
ჩრდილო კოლხეთის ზღვისპირა ქალაქებში. ზოსიმე, მაგალითად, ლაპარაკობს 
იმპერატორ კონსტანტინეს მიერ სამეფოს ოთხ ნაწილად გაყოფის შესახებ. ერთ-ერთ 
მათგანში შედიოდა მთელი ზღისპირეთი პამფილიიდან ტრაპეზუნტამდე და 
ფაზისზე არსებულ სიმაგრეებამდე (აქვე შედიოდა აგრეთვე კილიკია, კაპადოკია, 
სომხეთი და სხვ.) (II, 33). ნიშანდობლივია ამიანუს მარცელინუსის ცნობა, რომელიც 
იმათ შორის, ვინც 362 წელს იმპერატორ იულიანეს ელჩები აახლა თხოვნით ნება 
ჰქონოდათ თავიანთ ქვეყნებში მშვიდობიანი ცხოვრებისა ყოველწლიური ხარკის 
გადახდის პირობით, იხსენიებს სხვათა შორის ელჩებს “ჩრდილოეთიდან და იმ 
შორეული ქვეყნებიდან, სადაც ზღვას ერთვის მდინარე ფაზისი, ბოსფორელებისა და 
აქამდე უცნობი სხვა (ხალხებისაგან)” (Amm. Marc., Res Gestae, XXII, 7, 10). აკად. ს. 
ჯანაშიას აზრით, აქედან უნდა დავასკვნათ, რომ ლაზიკა ამ დროს ხარკს უხდიდა 
რომაელებს702. მაგრამ ასეთი ზოგადი თქმიდან ამგვარი დასკვნის გაკეთება უეჭველი 
არ ჩანს. დამახასიათებელია, რომ იგივე ავტორი, როდესაც ლაპარაკობს 368 წელს 
სომხეთში სპარსელების შეჭრაზე, რის გამოც აქაური მმართველი – სომეხი 
უფლისწული იძულებული შეიქნა გახიზნურიყო “მაღალი მთების ხეობებში, 

                                                 
701 ს. ყაუხჩიშვლი, გეორგიკა, ტ. IV, ნაკვ. 2, თბ., 1952, გვ. 289, შენ. I. 
702 ს. ჯანაშია, შრომები II, გვ. 315. 



რომელიც წარმოადგენს ჩვენი (ე.ი. რომაელთა) სამფლობელოების და ლაზთა ქვეყნის 
საზღვარს” და იქ იმალებოდა ხუთი თვის განმავლობაში უღრან ტყეებსა და მთებში 
(Amm. Marc., XXVII, 12, 11). ამრიგად, რომაელი ისტორიკოსი მკვეთრად გამოჰყოფს 
რომაელთა სამფლობელოებს ლაზთა სამფლობელოებისაგან და მათ შორის საზღვარს 
აშკარად სადღაც ჭოროხის შესართავის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე მაღალი 
მთის ქედებში გულისხმობს. II ს. აქ, როგორც ვნახეთ, იბერიას ჰქონდა ფეხი 
მოკიდებული, ახლა კი რომაელთა და ლაზთა სამფლობელოები, ჩანს, სწორედ აქ 
უშუალოდ ეკვრის ერთმანეთს. იბერია აქედან განდევნილი ჩანს, ამასთანავე, ზოგი 
მისი სამფლობელო ალბათ ლაზთა სამეფოს შემადგენლობაშია შესული. ამიანუს 
მარცელინუსის ცნობის ზემომოტანილ ინტერპრეტაციას მხარს უჭერს დრეპანიუსის 
ცნობაც იმპერატორ თეოდოსისადმი მიმართულ “პანეგერიკში” (389 წ.), სადაც 
კოლხეთის შესახებ ნათქვამია, რომ იგი იმყოფება “რომაელთა ხელისუფლების 
საზღვრებს გარეთ” (Panegyricus, XIV). მალე, როგორც ქვემოთ დავინახეთ, ლაზთა 
სამეფომ კიდევ უფრო განავრცო თავისი ტერიტორია სამხრეთისაკენ.  

კიდევ უფრო დიდ წარმატებას მიაღწიეს ლაზთა მეფეებმა ჩრდილოეთის 
მიმართულებით. ბიზანტიელი ავტორების, კერძოდ, მენანდრეს (VI ს. მეორე 
ნახევარი) მოწმობით ლაზთა სამეფო IV ს. ბოლოსათვის დიდად გაძლიერებულა და 
სვანები დაუმორჩილებია. შემდეგ იგი მოგვითხრობს იმის შესახებ, რომ რომაელთა 
ელჩებმა, სპარსეთის მეფე ხოსროსთან მოლაპარაკების დროს, როდესაც საუბარი 
შეეხებოდა დავას სვანეთის გარშემო, მას წარუდგინეს “სვანთა წინამძღოლების” სია, 
რომელთაც ამტკიცებდნენ ლაზთა მეფეები რომის იმპერატორ თეოდოსისა და 
სპარსეთის მეფე უარანიდან მოკიდებული. იყო ორი თეოდოსე (I : 379-395 და II : 409-
450) და ორი უარანი (ბაჰრამი IV : 389-399 და V : 420-439)703. თუ გავითვალისწინებთ 
რომაელთა ელჩების ლტოლვას, ეჩვენებინათ სვანების მორჩილების სიძველე 
ლაზებისადმი (და ამ გზით რომაელთადმი), უნდა ვიფიქროთ, რომ ლაპარაკია 
ადრეული ხანის თეოდოსესა და ბაჰრამზე, ე.ი. IV ს. დასასრულზე. ს. ჯანაშია 
ფიქრობდა, რომ ამავე დროს უნდა დაექვემდებარებინათ ლაზებს აგრეთვე აფშილები, 
აბაზგები და სხვა მეზობელი ტომები704. 

რა თქმა უნდა, საერთოდ ლაზთა სამეფოს გაძლიერება და მისი მმართველების 
ძალაუფლების გავრცელება თითქმის მთელ დასავლეთ საქართველოზე უნდა 
განვიხილოთ, როგორც ხანგრძლივი პროცესი. უკვე ახ. წ. I ს. მეორე ნახევარში, 
როგორც ზემოთ დავინახეთ, დასავლეთ საქართველოში ჩამოყალიბდა რამდენიმე 
მსხვილი პოლიტიკური ერთეული, რომელთა შორის იყო ლაზთა სამეფოც. ლაზებს 
პლინიუსი (23/24-79) იცნობს როგორც ჭოროხის შესართავთან ზღვისპირა ზოლში 
მცხოვრებთ. უკვე II ს. ლაზებს თავიანთი კონტროლი უნდა დაემყარებინათ 
კოლხეთის ბარის რაიონებზე და ამ საუკუნის ბოლოს ჩრდილოეთისაკენ უკუეგდოთ 
სამხრეთისაკენ ჩამოწეული მთიელი მოსახლეობა (აფშილები, აბაზგები, შეიძლება 
აგრეთვე ზოგი სვანური ტომი) (იხ. ზემოთ). ლაზების შემდგომი გაძლიერებისათვის 
ხელსაყრელ ვითარებას ქმნიდა არა მარტო რომის, არამედ მეზობელი იბერიის 
დასუსტება. ლაზთა მეფეებმა საბოლოოდ მოახერხეს იბერიის მფლობელობის 
ლიკვიდაცია დას. საქართველოში და მისი აქაური სამფლობელოები შეიერთეს. 
ცნობილია, რომ VI ს. ბიზანტია-სპარსეთის ომის დროს, ლაზიკის საზღვარი სურამის 
ქედს აღწევდა და შორაპანი (სარაპანისი) ლაზთა ციხე-სიმაგრეს წარმოადგენდა. 
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სარაპანისი, ისევე როგორც მეზობელი სკანდის ციხე-სიმაგრე, პროკოპი კესარიელის 
თქმით, ლაზებმა დიდი გაჭირვებით ააშენეს (Bel. Goth., VIII, 13). როგორც აღვნიშნეთ, 
ჭოროხის შესართავთან მდებარე იბერიის სამფლობელოებიც, ნაწილობრივ მაინც, 
ლაზთა სამეფოს უნდა შეერთებოდა. 

რომს ძლიერი ლაზთა სამეფოს მოკავშირეობა სჭირდებოდა აგრეთვე 
ჩრდილოელ მომთბარეებთან ბრძოლაშიც. ეს უკანასკნელნი უკვე III ს-დან მრისხანე 
მუქარას უქმნიდნენ იმპერიას; ასეთ საფრთხეს უქმნიდნენ მას III ს. გოთები, IV ს. 
კიდევ ჰუნები. IV ს. 70-იან წლებში მომთაბარენი შეიჭრნენ ბოსფორის სამეფოს 
ტერიტორიაზე და გაანადგურეს იგი. აქამდე ისინი თავს დაატყდნენ უფრო 
აღმოსავლეთით მდებარე ალანურ გაერთიანებებს. მკვიდრი ალანური მოსახლეობა 
მათ მნიშვნელოვანწილად გაჟლიტეს, ხოლო მომთაბარენი ჰუნების ტომთა კავშირს 
შეუერთდნენ. მხოლოდ კავკასიონის ჩრდილო კალთებთან, თერგის დინების 
სამხრეთით შემოინახა ალანური მოსახლეობა. ამ უკანასკნელის მემკვიდრეები არიან 
დღევანდელი ოსები. ჰუნებმა შემდეგში დასავლეთი მეზობლების – ოსტგოთების 
შევიწროება დაიწყეს და დასაბამი მისცეს “ბარბაროსთა შემოსევებს” მთელ სერიას, 
რომელმაც ბოლო მოუღო დასავლეთ რომის იმპერიას. 

ჰუნებმა კავკასიონის გადასასვლელებით იწყეს სამხრეთისაკენ ლაშქრობა. 
ამიტომაც კავკასიონის გადმოსასვლელების დაცვა დიდი მნიშვნელობის პრობლემა 
გახდა რომის იმპერიისათვის. ამასთან დაკავშირებით დიდად გაიზარდა რომაელთა 
დაინტერესება ლაზთა სამეფოსთან მეგობრული ურთიერთობით. პროკოპი 
კესარიელი (VI ს.) აღნიშნავს, რომ ლაზები რომაელთა ქვეშევრდომები არიან, მაგრამ 
მათ მოვალეობას შეადგენდა მხოლოდ და მხოლოდ ჩრდილოეთი საზღვრების დაცვა, 
რათა მტრულად განწყობილი ჰუნები ლაზიკის გზით არ შესეოდნენ რომაელთა 
სამფლობელოებს. ლაზთა მეფეების ხელისუფლების გავრცელება ჩრდ. კოლხეთის 
მთიანეთის ტომებზე (აფშილები, აბაზგები, სვანები) აუცილებელი იყო მათ მიერ 
ზემოხსენებული მისიის შესასრულებლად. ამიტომაც რომი, ჩანს, წინააღმდეგობას არ 
უწევდა ლაზთა სამფლობელოების ასეთ განვრცობას705. 

აფშილების ტერიტორია, როგორც ჩანს, უშუალოდ შევიდა ლაზთა სამეფოში – 
აქ ლაზთა გარნიზონები იდგნენ (Proc., Bel. Goth., VIII, 10), აბაზგებს კი საკუთარი 
მთავრები შერჩათ (VI ს. აქ ორი ასეთი მთავარი იყო – ერთი ქვეყნის აღმოსავლეთ, 
მეორე – დასავლეთ ნაწილში) (Bel. Goth., VIII, 3) ლაზებმა დაიმორჩილეს აგრეთვე 
აფშილების მეზობლად (ჩრდილო-აღმოსავლეთით, დღევ. წებელდასთან) არსებული 
მისიმიანების სვანური გაერთიანებაც706. სვანების ყველაზე ძლიერ გაერთიანებას 
ბიზანტიელთა ნომენკლატურით, ჰეგემონი, ანუ არქონტი ედგა სათავეში (მენანდრე). 
მას ამტკიცებდა სწორედ ლაზთა მეფე. სვანები ლაზებს ხარკს უგზავნიდნენ – 
თაფლს, ტყავებს, ალბათ ასრულებდნენ სამხედრო ვალდებულებასაც – იცავდნენ 
კავკასიონის გადმოსასვლელებს. ასეთი ვალდებულება, უნდა ვიფიქროთ, ეკისრათ 
აგრეთვე კავკასიონის სამხრეთ კალთაზე მცხოვრებ სხვა ტომებსაც, რომლებიც 
ლაზთა მეფეებს ემორჩილებოდნენ707. ლაზებს ემორჩილებოდა, როგორც ჩანს, კიდევ 
ერთი სვანური გაერთიანება – სკუმია (Σхυμία) (Proc., Bel. Goth., VIII, 2), რომლის 

                                                 
705 ამიტომაც არ არის აუცილებელი იგი რომის წინააღმდეგ მიმართულ და რომის დასუსტების დროს 
მომხდარ ფაქტად ვცნოთ (შდრ. ს. ჯანაშია, დასახ. ნაშრ.), მით უმეტეს, რომ IV ს-დან რომის ძლიერება 
ამ მხარეში უფრო იზრდება, ვიდრე სუსტდება.  
706 იხ. აგათია სქოლასტიკოსი, იუსტინიანეს მეფობის შესახებ, III, 15.  
707 ს. ჯანაშია, შრომები, II, გვ. 318-319. 



სახელი სვანური “ლე” პრეფიქსით შემორჩა დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთ 
მთიან ოლქს – ლეჩხუმს708.  

ლაზთა სამეფოს ძლიერების ხანაში დიდად დაწინაურდნენ დასავლეთ 
საქართველოში არსებული ზღვისპირა საქალაქო ცენტრები709, მაგრამ ქვეყნის 
მთავარი პოლიტიკური და სხვ. ცენტრები შიდა რაიონებში იყო. ლაზიკის 
დედაქალაქი, რომელსაც ბიზანტიელი ავტორები არქაიოპოლისს (“ძველ ქალაქს”) 
ეძახიან, იმყოფებოდა დღევანდელი ნოქალაქევის ადგილას, 17 კმ-ზე ჩრდილო-
აღმოსავლეთით ქ. ცხაკაიადან. ძველი ქართული წყაროები, როგორც ჩანს, სწორედ 
მას უწოდებენ ციხე-ჯოგის და ლეგენდარული ქუჯის (ფარნავაზის თანამედროვე 
ეგრისის მმართველის) დაარსებულად მიიჩნევენ. აქ, როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, 
ჩვენი საუკუნის 30-იან წლებში წარმოებულ იქნა მცირე მასშტაბის არქეოლოგიური 
გათხრები, რომელმაც გვიანანტიკური და ბიზანტიური ხანის ნაგებობები 
გამოავლინა710. დღესაც ჩანს აქ გრანდიოზული გალავნის ნაშთები. ლაზიკის 
მნიშვნელოვან ცენტრს წარმოადგენდა ციხე-ქალაქი როდოპოლისი (თანამ. ვარციხე, 
ქუთაისის სამხრეთით 12 კმ-ზე); ძლიერი ციხე და მოსახლობანი უნდა ყოფილიყო 
თვით დღევანდელი ქუთაისის ტერიტორიაზეც. ასეთივე იყო ტელეფისი (დღევ. 
ტოლები რიონისა ცხენისწყლის შესართავთან)711; იბერიის საზღვარზე ლაზიკის 
ძლიერი ციხე-სიმაგრე იყო სკანდა და სარაპანისი (შორაპანი), სადაც აგრეთვე 
შემოინახა საფორტიფიკაციო ნაგებობათა ნაშთები712 და სხვ. 

 
* * *  

 
ისტორიული კოლხეთის ბედ-იღბალზე ახ. წ. პირველ საუკუნეებში ჩვენი 

მსჯელობა არ იქნება სრული, თუ არ შევეხებით აგრეთვე სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
შავიზღვისპირეთში არსებულ მდგომარეობას. აქ I-II საუკუნეებში, როგორც 
აღვნიშნეთ, ძირითადად ორი ერთეული გამოისახა: საკმაოდ მსხვილი 
“მახელონებისა და ჰენიოხების სამეფო” – რომაელთა ერთგული მოკავშირე და 
მეომარი მთიელი ჭანები, რომლებიც ტრაპეზუნტელებს ავიწროებდნენ, რომაელებს 
აღთქმულ ხარკს არ უხდიდნენ და ა. შ. არიანე (II ს. 30-იანი წლები) იმუქრებოდა, რომ 
იმათ გამოასწორებს, ხარკს გადაახდევინებს, თუ არადა, გააძევებს ამ ქვეყნიდან. 
მაგრამ შემდეგში ხარკის გადახდა ჭანებისათვის, პირიქით, რომაელებს მოუხდათ. 
პროკოპი კესარიელის მოწმობით, “რომაელთა მეფე” ყოველწლიურად ჭანებს 
გარკვეული რაოდენობის ოქროს უგზავნიდა, რათა ისინი თავს არ დასხმოდნენ 
რომაელთა სამფლობელოებს. ჭანებიც ამის ფიცს იძლეოდნენ, მაგრამ მალე 
ივიწყებდნენ მას და თავს ესხმოდნენ ხან სომხებს და ხან “რომაელებს” (Bel. Pers., I, 
15). ეტყობა, აქ ჩამოყალიბებულა ტომთა დიდი კავშირი, რომელსაც შეეძლო 
ხანგრძლივი და შორეული ლაშქრობების მოწყობა. VI ს. ბიზანტიელი ავტორის, 
იოანე მალალას “ქრონოგრაფიაში” ნათქვამია, რომ თეოდოსი I-ის მეფობაში (379-395) 
ჭანები შეჭრილან კაპადოკიაში, კილიკიაში, სირიაში და დაურბევიათ ეს ქვეყნები 

                                                 
708 ს. ყაუხჩიშვილი, გეორგიკა, II, გვ. 96, შენ. 2.  
709 ეს არ ითქმის აფსარზე (თანამ გონიო ჭოროხის შესართავთან), ვინაიდან პროკოპი კესარიელის 
მოწმობით მის დროსაც იგი მნიშვნელოვანწილად დანგრეული იყო – Proc., Bel. Goth., VIII, 2. 
710 იხ. ს. ყაუხჩიშვილი, გეორგიკა, III, გვ. 318-320. 1966 წ. დაზვერვითმა სამუშაოებმა (გ. გრიგოლია) აქ 
ელინისტური ხანის ფენაც გამოავლინა.  
711 იქვე, გვ. 38, შენ. 2. 
712 იქვე, გვ. 301, შმდ. 



(Chronogrephia, VIII)713. შემდეგში ბევრი რამ შეიცვალა, ჭანებმა მიიღეს ქრისტიანობა 
და “მშვიდობიანი ჭანების” დიდი ფენა შეიქმნა (აგათია, დასახ. ნაშრ., V, I), 
ბიზანტიელებმაც მასიურად იწყეს ამ ტომების მიზიდვა ბიზანტიურ ლაშქარში (Proc., 
Bel. Pers., I, 15; II, 29; Proc., De Aedificiis, III, 6; Proc., Bel. Goth., VIII, 13; აგათია, II, 20). 

ბევრი რამ შეიცვალა ალბათ “მახელონებისა და ჰენიოხების სამეფოს” 
მდგომარეობაშიც. ადრე ეს ერთეული შედარებით დამოუკიდებლობას ინარჩუნებდა 
იმ განსაკუთრებული სიტუაციის პირობებში, რომელიც შექმნილი იყო რომისა და 
სხვა სახელმწიფოების (პართია, სომხეთი, იბერია) მეტოქეობის გამო. უამისოდ 
რომაელთადმი საკმაოდ ადვილად ხელმისაწვდომ ამ ტერიტორიას მუდმივ 
პროვინციად გადაქცევის საფრთხე ელოდა. ამიტომ, შეიძლება არაა შემთხვევითი, 
როდესაც III ს. დასაწყისში, გაძლიერებული სპარსეთის მიერ რომის წინააღმდეგ 
აქტიური შეტევითი ოპერაციების ხანაში, აღნიშნულ სამეფოს სპარსეთის მეფისადმი 
დაქვემდებარებული ქვეყნების სიაში ვხედავთ. ამის შესახებ ჩვენ ვიგებთ სპარსეთის 
მეფის შაბურ I-ის (242-272) წარწერიდან. 

სასანიდების ძლიერი დინასტიის ერთ-ერთმა პირველმა წარმომადგენელმა 
შაბურ I-მა რამდენჯერმე წარმატებით ილაშქრა რომაელებზე. 260 წ., მაგალითად, 
სპარსელებმა სასტიკად დაამარცხეს რომაელები და დაატყვევეს თვით იმპერატორი 
ვალერიანე, რომელიც ტყვეობაშივე გარდაიცვალა. საომარი მოქმედება რომაელებსა 
და შაბურს შორის ძირითადად მცირე აზიის აღმოსავლეთ რაიონებში წარმოებდა, 
კერძოდ, “მცირე არმენიაში”, მაშასადამე “მახელონებისა და ჰენიოხების სამეფოს” 
მახლობლად. რომაელებზე გამარჯვებისა და იმპერიის ტერიტორიის განვრცობის 
შესახებ მოგვითხრობს შაბურ I-ის დიდი სამენოვანი წარწერა, რომელიც მიმდინარე 
საუკუნის 30-იან წლებში ძველი პერსეპოლის მახლობლად აღმოჩნდა. აქ, აქემენიდი 
მეფეების ნაქშ-ი-რუსტამის სამარხებისა და კარგად ცნობილი კლდეზე ამოკვეთილი 
რელიეფის მახლობლად, სადაც გამოსახულია იმპერატორ ვალერიანეს დატყვევება 
შაბურ I-ის მიერ, იმყოფება Ka’ba-i Zardošt-ის (“ზოროასტრის ქააბა”) სახელით 
ცნობილი ნაგებობა. მკვლევარნი (იუსტი, ჯეკსონი, სარე) ფიქრობენ, რომ, შეიძლება, 
ეს ზოროასტრული ცეცხლის კულტისადმი მიძღვნილი მთავარი ტაძარი იყოს. აქ, 
1936 წლიდან ჩიკაგოს აღმოსავლური ინსტიტუტის ექსპედიცია ცნობილი ირანისტის 
ე. ჰერცფელდის მეთაურობით შეუდგა საძირკვლის გაწმენდას და მიაგნო აღნიშნულ 
წარწერას, რომლის მთლიანად გაწმენდა 1939 წ. დასრულდა46. იგი, როგორც ვთქვით, 
სამენოვანია, შედგენილია არშაკიდულ-(პართულ) ფალაურ, სასანურ-ფალაურ და 
ბერძნულ ენებზე. ამ წარწერის ირგვლივ დიდი ლიტერატურა შეიქმნა, გამოქვეყნდა 
წარწერის სრული პუბლიკაციებიც47 და ა. შ.  

შაბურის წარწერაში ლაპარაკია რომაელთა წინააღმდეგ წარმატებულ 
ლაშქრობებზე, კერძოდ, იხსენიება სირიის, კილიკიის და კაპადოკიის აოხრება, 
ჩამოთვლილია შაბურის მიერ რომაელთა სამფლობელოებში დაპყრობილი და 
დანგრეული ქალაქები. ამათ შორის იხსენიებიან “მცირე არმენიის” ქალაქებიც, 
კერძოდ სატალა, რომელიც “მახელონებისა და ჰენიოხების სამეფოს” უშუალო 
მეზობლად იმყოფებოდა. ამიტომაც, ძნელია ვიფიქროთ, რომ ყველა ეს ამბავი არ 
                                                 
713 ს. ყაუხჩიშვილი, გეორგიკა, III, გვ. 262, შენ. 4. 
46 იხ. Ernest Honigmann et André Maricq, Recherches sur les Res Gestae Divi Saporis, Bruxelles,1953, გვ. 3-4. 
წარწერას Res Gestae Divi Saporis (“ღვთაებრივი შაბურის საქმენი”) ეწოდა პროფ. მ. როსტოვცევის 
ინიციატივით.  
47 იხ. Martin Sprengling, Third century Iran. Sapor and Kartir, Chicago, 1953 – აქვე იხ. მითითება დანარჩენ 
ლიტერატურაზე.  



შეეხო “მახელონებისა და ჰენიოხების სამეფოს”. ამიტომაც მოულოდნელი არ არის, 
როდესაც იმ ხალხებისა და ქვეყნების ჩამოთვლაში, რომლებიც “შაბურს 
ემორჩილებოდნენ და მას ხარკს უხდიდნენ” ჩვენ ვხედავთ აგრეთვე “მახელონიას” – 
ალბათ სწორედ იმ პოლიტიკურ ერთეულს, რომელიც უფრო ადრეული ხანის 
რომაულ წყაროებში ცნობილი იყო “მახელონებისა და ჰენიოხების სამეფოს” 
სახელწოდებით. ასეთი გაიგივება ყველაზე ბუნებრივი ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ 
მკვლევარნი, რომელნიც ამ წარწერის წაკითხვასა და ინტერპრეტაციაზე მუშაობენ, 
როგორც წესი, ტექსტის “მახელონიაში” სხვა შინაარსს დებენ. 

პროფ. ვ. ბ. ჰენინგი, მაგალითად თვლის, რომ აქ იგულისხმება ალბათ ჩრდ. 
სომხეთის ერთ-ერთი ოლქი სიუნიკი, რადგანაც “მახელონია” შაბურის წარწერაში 
იბერიასა და ალბანეთს შორის იხსენიება (ბერძნ. ტექსტის სტრ. 3), ხოლო პართულ-
ფალაური ტექსტი მის ნაცვლად ხმარობს სხვა სახელს – Sykn (?)-ს48. მაგრამ, როგორც 
სამართლიანად მიუთითებს ა. მარიკი, არა გვაქვს საფუძველი, ვ.ბ. ჰენინგის მსგავსად, 
“მახელონიის” გამოჩენა ბერძნულ ტექსტში უბრალოდ ბერძნულ ენაზე ტექსტის 
მთარგმნელის შეცდომას მივაწეროთ49. თვით ა. მარიკი თვლის, რომ “მახელონია” 
შაბურის ტექსტში საერთოდ “კოლხეთის” მნიშვნელობით უნდა იყოს ნახმარი50, 
მაგრამ ამასაც ძნელია დავეთანხმოთ. თუ შაბურის დროს სპარსელების გაბატონება 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის გარკვეულ რაიონებში სავსებით 
შესაძლებელია, არავითარი საბუთი არ გვაქვს იმისა, რომ ვივარაუდოთ შაბურის მიერ 
აგრეთვე აღმ. შავიზღვისპირეთის, ე. ი. ლაზიკის დაპყრობა. III ს. შუა ხანებში, 
როგორც ითქვა, ლაზიკა უკვე საკმაოდ ძლიერ სახელმწიფოს წარმოადგენდა და 
წარმატებით იგერიებდა მრისხანე მტრების (მაგალითად, გოთების) შემოსევას. 
ამიტომ, უფრო მართებულია, თუ ჩვენ შაბურის ტექსტის “მახელონიაში” რომაული 
წყაროების “მახელონებისა და ჰენიოხების სამეფოს” ვიგულისხმებთ. მეტადრე, 
“სიგან”-სახელს პარალელები მოეპოვება არა მარტო ცენტრალურ, არამედ სამხრეთ 
კოლხეთშიც: ტრაპეზუნტის სამხრეთით, ტრაპეზუნტიდან სპარსეთში მიმავალ ძველ 
საქარავნო გზაზე იყო გადასასვლელი, რომელიც ძველიდანვე “ძიგან” სახელს 
ატარებდა (შდრ. თანამედროვე დასახლებული პუნქტი ზიგანი), რაზეც ყურადღებას 
ამახვილებს შაბურის ტექსტის ერთ-ერთი გამომცემელი M. Sprengling-იც51. 

შაბურ I-ის მომდევნო ხანაში ირანი რომთან ბრძოლაში მარცხს განიცდის. უკვე 
III ს. 80-იანი წლების დასაწყისში სპარსელებმა დაკარგეს კონტროლი სომხეთზეც კი. 
გასაგებია, რომ ამ დროისათვის, თუ კიდევ უფრო ადრე არა, სპარსეთი დაკარგავდა 
აგრეთვე “მახელონიას”, რომელიც კვლავ რომაელთა გავლენის სფეროში უნდა 
მოხვედრილიყო. ამჯერად რომაელებმა ალბათ უშუალოდ შეუერთეს ეს ოლქი 
თავიანთ სამფლობელოებს. სიმპტომატურია ისიც, რომ, თუ არიანეს დროს (II ს. 30-
იან წლები) ტრაპეზუნტის ოლქში საკუთრივ რომაელთა სამფლობელოებსა და 

                                                 
48 M. Sprengling-ი მას კითხულობს როგორც Sigān-ს, თუმცა შესაძლებლად თვლის აგრეთვე siran ან 
sayrān.  
49 E. Honigmann et A. Maricq, დასახ. ნაშრ., გვ. 172-174; შდრ. იქვე, გვ. 64.  
50 დასახ. ნაშრ., გვ. 63-80. იგი „სიგანის“ პარალელისათვის მიუთითებს არიანესთან მოხსენიებულ 
კოლხეთის მდინარე სინგამზე (ვარიანტი: სიგან), რომელსაც ტრადიციის მიხედვით ენგურთან 
აიგივებს (დასახ. ნაშრ., გვ. 69) – სინამდვილეში იგი უფრო თანამ. ერისწყალია (შეიძლება მდ. ოქუმთან 
ერთად), რომელიც შავ ზღვას ერთვის ოჩამჩირის სამხრეთით – იხ. Н.Ю. Ломоури, ВДИ, 1957, №4, გვ. 
101-102. 
51 თუმცა იგი შესაძლებლად თვლის ტექსტის ეს სახელი (სიგან) დაუკავშიროს Sikašen (საკაშენე) 
სახელსაც. E. Honigmann et A. Maricq, დასახ. ნაშრ., გვ. 64.  



ლაზებს შორის იმყოფებოდა ჯერ “მახელონებისა და ჰენიოხების” და შემდეგ 
იბერიელთა ქვეშევრდომი ძიდრიტების ტერიტორია, 362 წლის ამბების აღწერისას 
ამიანუს მარცელინუსი ლაპარაკობს რომაელთა და ლაზების სამფლობელოთა 
საზღვარზე ამ მხარეში არსებულ დიდი მთების ხეობებში (Amm. Marc; Res Gestae‚ 
XXVII, 12, 11). ამრიგად, ძველად აქ არსებული “მახელონებისა და ჰენიოხების”, ისევე 
როგორც ძიდრიტების მიწა-წყალი ახლა უშუალოდ “რომაულ სამფლობელოებში” 
(ნაწილობრივ შეიძლება აგრეთვე ლაზთა სამეფოში) ჩანს შესული.  

ამას მოსდევს (IV ს. ბოლოდან), როგორც ვთქვით, ლაზთა სამეფოს შემდგომი 
გაძლიერების პერიოდი. ამ ხანაში ლაზებმა, შესაძლებელია თავიანთი გავლენა კიდევ 
უფრო სამხრეთით მდებარე სანაპირო ზოლზეც განავრცეს. ამ მხრივ საინტერესოა VI 
ს. ავტორის პროკოპი კესარიელის ცნობა, რომლის მიხედვით ტრაპეზუნტელთა 
ოლქი, ე.ი. ბიზანტიურ ადმინისტრაციას დაქვემდებარებული მხარე, აღწევდა 
სასურმენემდე და რიზემდე. ამის შემდეგ სანაპიროზე მოდიოდა რომაელთა და 
ლაზებს შორის მცხოვრები ერთი ხალხის ტერიტორია, რომელიც არ ემორჩილებოდა 
არც ერთს და არც მეორეს, მხოლოდ ქრისტიანული ეკლესიის ხაზით 
ექვემდებარებოდნენ ისინი ლაზების ეპისკოპოსს. მათ ტერიტორიაზე ყოფილა 
დასახლებული პუნქტები ათინა, არხაბე და აფსარუნტი. უნდა ვიფიქროთ, რომ უფრო 
ადრე ეს ტერიტორია ლაზიკის სამეფოს შემადგენლობაში უნდა ყოფილიყო 
მოქცეული, რის ნაკვალევსაც უნდა წარმოადგენდეს საეკლესიო ხაზით VI ს-მდე 
მოყოლილი ამ ადგილებში მცხოვრებთა დაქვემდებარება ლაზიკის ეკლესიისადმი 
(ლაზიკის ეპისკოპოსისადმი). პოლიტიკურად ლაზიკის ბატონობა აქ ალბათ ლაზთა 
სამეფოს განსაკუთრებული გაძლიერების ხანას უკავშირდება (IV ს. ბოლოდან ვიდრე 
V ს. 60-70-იან წლებამდე). რაც შეეხება კიდევ უფრო სამხრეთით მდებარე სანაპირო 
ზოლს, სადაც ძველად “მახელონებისა და ჰენიოხების სამეფოს” სანაპირო რაიონების 
დიდი ნაწილი იმყოფებოდა, საფიქრებელია, იგი უკვე III ს. ბოლოდან მთლიანად 
რომაელთა მფლობელობაში იყო მოქცეული. 

ასე გვესახება პოლიტიკური ვითარების ცვლილება III საუკუნესა და 
მომდევნო ხანებში სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში – ისტორიული 
კოლხეთის ამ ერთ-ერთ რაიონში. 

 
* * *  

 
ძვ. წ. დასასრულისა და ახ. წ. პირველ საუკუნეებში ისტორიული კოლხეთის 

განვითარების იმ ხაზს, რომელიც წერილობითი წყაროების მიხედვით გამოიკვეთა, 
არქეოლოგიური მასალებიც გვიდასტურებენ52. მითრიდატეს მიერ კოლხეთისა და 
ბოსფორის თავის სამეფოსთან შეერთებას ერთხანს სავაჭრო ურთიერთობათა 
გამოცოცხლება უნდა მოჰყოლოდა53, მაგრამ ძვ. წ. I ს. 70-იანი წლებიდან ატეხილმა 
ომიანობამ ეს ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, ძალზე შეაფერხა. პონტო-რომს შორის 
ომიანობას ემატებოდა მეკობრეთა თავდასხმები და სხვ. არქეოლოგიური მასალებით 
ჩანს, რომ ახ. წ. I ს. და II ს. პირველ ნახევარში კოლხეთის ზღვისპირა მოსახლეობის 
ურთიერთობა გარე სამყაროსთან ძალზე სპორადულ ხასიათს ატარებს – კოლხეთის 

                                                 
52 ქვემოთ მოტანილი მასალის შესახებ იხ. ო. ლორთქიფანიძე, ანტიკური სამყარო და ძველი 
საქართველო, სადოქტორო დისერტაცია, თბ., 1966, თ. IX.  
53 კოლხეთში ისევე როგორც ჩრდ. შავიზღვისპირეთში ამ დროს გზას იკვლევს პონტოს სამეფოს 
სპილენძის საქალაქო მონეტა. 



(თანამედროვე დასავლეთ საქართველოს ვგულისხმობთ) ტერიტორიაზე ამ დროს 
იმპორტული მასალები მეტად მცირე რაოდენობითაა აღმოჩენილი (მცირეაზიული 
წითელლაკიანი კერამიკის და ამფორების რამდენიმე ფრაგმენტია ნაპოვნი გონიოში 
(ძველი აფსაროსი) და სოხუმში). უფრო ცხოველი ურთიერთობა ჩანს II ს. მეორე 
ნახევარსა და III ს. პირველ ნახევარში, მაგრამ იგი ძირითადად კოლხეთის 
ზღვისპირა ცენტრებით იფარგლება. იმპორტული ნაწარმი ამ დროსაც თითქმის არ 
ჩანს კოლხეთის შიდა რაიონებში, ამიტომაც ეს იმპორტი, უნდა ვიფიქროთ, 
ძირითადად ზღვისპირა ქალაქებში მდგარი რომაული გარნიზონებისთვისაა 
განკუთვნილი. ამავე პერიოდში, სხვათა შორის, შეინიშნება საერთო საიმპერიო 
მონეტების (ვერცხლის დენარების) მოზღვავება, რასაც აგრეთვე კოლხეთში რომაული 
გარნიზონების არსებობას უკავშირებენ (დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთი 
რაიონები ამ დროსაც იბერიასთან კავშირში ჩანან – ორივეგან ფულის ძირითად 
ერთეულს იმპერატორთა ვერცხლის მონეტები ასრულებენ). ამრიგად, ახ. წ. პირველ 
საუკუნეებში გარე სამყაროსა და კოლხეთის ზღვისპირა ცენტრებს შორის სავაჭრო-
ეკონომიური ურთიერთობა ძირითადად რომაულ სამყაროსა და კოლხეთში მდგარ 
რომაულ გარნიზონებს შორის არსებული ურთიერთობაა, რომელიც ფართოდ არ 
შეხებია კოლხეთის ადგილობრივ მოსახლეობას54. რომაული გარნიზონების სადგომ 
პუნქტებში II-III საუკუნეთა ფენებში საკმაოდ მრავლადაა მოპოვებული ამფორებისა 
და წითელლაკიანი კერამიკის ფრაგმენტები (სოხუმი, ბიჭვინტა), რომლებიც 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთისა და, საერთოდ, მცირე აზიის საწარმოო 
ცენტრებიდან მომდინარეობენ. ზღვისპირა ცენტრებში თავს იჩენს აგრეთვე 
რომაული სამყაროდან იმპორტირებული ლითონის ძვირფასი ნივთები თუ 
სამკაულები (აჭარის მასალები).  

IV-V საუკუნეებიდან ახალი პერიოდის დასაწყისი, ლაზიკის სამეფოს 
ძლიერების გაფურჩქვნა დასავლეთ საქართველოში, აისახა არქეოლოგიურ 
მასალებშიც. ისინი მკაფიოდ მიუთითებდნენ სავაჭრო ურთიერთობათა 
ინტენსიფიკაციაზე, ზღვისპირა ცენტრების კვლავ მსხვილ სავაჭრო-სახელოსნო 
ცენტრებად გადაქცევასა და ა. შ. (სოხუმისა და ბიჭვინტას55, ფაზისის (ფოთის) 
მიდამოების56 მასალები). ქვეყნის შიდა რაიონებში ყურადღებას იქცევს ინტენსიური 
მშენებლობა საფორტიფიკაციო ნაგებობებისა (ვაშნარი, ნოქალაქევი, ტელეფისი, 
ვარდციხე, ქუთაისი, სკანდა, შორაპანი და სხვ.)67. ამ პერიოდის მოვლენათა 
დაწვრილებითი განხილვა წინამდებარე ტომის ქრონოლოგიური ფარგლებიდან 
გამოდის და მასზე საუბარი მომდევნო ტომში იქნება.  
  

§ 4. ქართლის სამეფო ახ. წ. III საუკუნეში 
 

ახ. წ. III ს. ქართლის სამეფოს გარემოცვა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. 
უმთავრესი ამაში იყო სასანიდების ძლიერი სახელმწიფოს წარმოქმნა პართიის სუსტი 
სამეფოს ნანგრევებზე, რომელიც ფაქტიურად მრავალი ნახევრად დამოუკიდებელი 
სახელმწიფოს გაერთიანებას წარმოადგენდა. ამ გაერთიანებაში განსახილველი 
ხანისათვის პართელი არშაკიდების ძალაუფლება მნიშვნელოვანწილად 
                                                 
54 ო. ლორთქიფანიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 397-398.  
55 ო. ლორთქიფანიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 409 შმდ.  
56 П П. Закарая, В.А. Леквинадзе, Археологические раскопки в Шухути, “მაცნე”, 1966, №1, გვ. 120-135. 
67 ს. ყაუხჩიშვილი, გეორგიკა III, გვ. 301-320; , В.А. Леквинадзе, Материалы по документальному 
строительству в Лазике. “საქართველოს სახ. მუზეუმის მოამბე”, XXII-B, 1961.  



ნომინალური გახდა. განუწყვეტელმა ომებმა რომთან და აგრეთვე შინაურმა 
არეულობებმა ძირი გამოუთხარეს პართიის ძლიერებას. ამით ისარგებლა სამხრეთ-
დასავლეთ ირანის – პერსიდის მმართველმა სასანიანთა საგვარეულომ და ხელთ 
იგდო ჰეგემონობა ირანში. სასანიანმა არდაშირმა 224 წელს სასტიკად დაამარცხა 
უკანასკნელი არშაკიდი მეფე არტაბან V და 226 წელს თავი მეფედ გამოაცხადა. 
აღნიშნული არდაშირი (I) ითვლება ირანის მბრძანებელ სასანიანთა დინასტიის 
ფუძემდებლად.  

სასანური ირანი უფრო ძლიერი და ცენტრალიზებული სახელმწიფო იყო, 
ვიდრე არშაკიდების პართია. ბევრად უფრო დამოუკიდებელი და თავისთავადნი 
იყვნენ სასანიანები კულტურის სფეროშიც. არშაკიდი მეფეების ელინისტური 
ტენდენციების ნაცვლად რელიგიასა და კულტურაში სასანიანები თითქოს ძველი, 
აქემენიანთა ხანის ტრადიციების გამგრძელებლებად გვევლინებიან. ძალზე დიდ 
მნიშვნელობას იხვეჭს მათ დროს ირანელთა უძველესი რელიგია – ზოროასტრიზმი, 
რომელიც შემტევი რელიგიის სახით სწორედ ამ ეპოქაში ჩამოყალიბდა. 
გაძლიერდნენ ტაძრები და ზოროასტრული კულტის აღმსრულებელი ქურუმობა. 
“უმაღლესი ქურუმი” უკვე პირველ სასანიან მეფეთა დროს ხდება სახელმწიფოში 
ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პირად.  

უკვე პირველმა სასანიანმა მეფეებმა გააჩაღეს ინტენსიური შეტევითი ომები 
როგორც დასავლეთის, ისე აღმოსავლეთის მიმართულებით. არდაშირ I-მა (226-241) 
შეძლო თითქმის ყველა იმ ოლქის დაპყრობა, რომლებიც ადრე პართიის 
სახელმწიფოს შემადგენლობაში შედიოდა მიდია-ატროპატენეს (სამხრ. აზერბაიჯანი) 
და სომხეთის გამოკლებით. კიდევ უფრო წარმატებულ ომებს აწარმოებდა მისი 
მემკვიდრე, მეფე შაბურ I (242-272). ამ უკანასკნელმა რამდენჯერმე გაილაშქრა 
რომაელებზე და სასტიკად დაამარცხა ისინი; ერთ-ერთი ასეთი ლაშქრობის დროს, 
260 წელს, შეძლო თვით რომის იმპერატორის ვალერიანეს დატყვევება. სომხეთი, 
რომელიც ახლაც რომსა და ირანს შორის ბრძოლის მთავარი ობიექტი იყო, ამით 
ირანის მფლობელობაში მოექცა. სასანიანებს დაემორჩილა აგრეთვე, როგორც 
დავინახეთ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვიპირეთში არსებული “მახელონებისა და 
ჰენიოხების სამეფოს” (შაბურ I-ის წარწერის “მახელონია”?) მოსახლეობა. თავის 
ცნობილ Ka’ba-i-Zardošt-ის წარწერაში, შაბურ I იმ ქვეყნებსა და ხალხებს შორის, 
რომლებიც მას ხარკს უხდიდნენ ასახელებს: პერსიდას, პართიას, ხუზისტანს, მეშანს, 
ასურეთს, ადიაბენას, არაბეთს, ატრუპატკანს, არმენიას, იბერიას (წარწერის ფალაურ 
ტექსტში: Vyršn714, ბერძნულში – ’Iβερία715), მახელონიას (ფალაური Sigān), ალბანეთს 
(პართულ-ფალაური Ardan, სასანურ-ფალაური, შეიძლება, Arrān), ბალასკანს კაპის 
მთებამდე (ე. ი. კავკასიონამდე) და ალბანეთის კარამდე (დერბენდის გასასვლელი)716 
და სხვ.  
                                                 
714 M. Sprengling, დასახ. ნაშრ., გვ. 7.  
715 E. Honigmann et A. Maricq, დასახ. ნაშრ., გვ. 11.  
716 წარწერაში, მართალია იხსენიება “ალანთა კარი”, მაგრამ მასში, როგორც ჩანს, სწორედ “ალბანთა 
კარი“ იგულისხმება – იხ. E. Honigmann et A. Maricq, დასახ. ნაშრ., გვ. 88. რომაული წყაროებიც ხშირად 
ერთმანეთში ურევენ „ალანთა კარს“ (დარიალს) და „ალბანთა კარს“ (დერბენდის გასავალს), “ალანებსა” 
და “ალბანელებს”. “ბალასკანში” იგულისხმება მდ. არაქსისა და მდ. მტკვრის ქვემო დინებაზე მდებარე 
ველი. ეს ოლქი იხსენიება აგრეთვე მოსე ხორენელთან, არაბ ისტორიკოს იაკუტისთან და სხვ. სასანურ 
ხანაში ამ სახელწოდებით, როგორც ჩანს, ცნობილი იყო კიდევ უფრო ვრცელი ტერიტორია, რომელიც 
ჩრდილოეთით ვრცელდებოდა კავკასიონის მთებამდე და დერბენდის გასავლამდე, სამხრეთით 
ესაზღვრებოდა ატროპატენას, დასავლეთით კი – ალბანეთს. ამრიგად, ეს სახელწოდება ფარავდა 
მუღანსა და შირვანს. VI ს. შუა ხანებში შედგენილ ზაქარია რიტორის “საეკლესიო ისტორიაში” 



ამრიგად, ამ წარწერის თანახმად, იბერია შაბურ I-ის დროს განიხილებოდა 
სასანიანთა სახელმწიფოს შემადგენლობაში მყოფ ქვეყნად. იბერიის ეს ახალი 
სტატუსი ჩამოყალიბდა, როგორც ჩანს, სწორედ შაბურის მეფობაში. თავის 
ზემოხსენებულ წარწერაში შაბურ I სამეფო დიდებულებს ჩამოთვლის და მათ სამ 
კატეგორიად ყოფს: 1. ისინი, ვინც ძალაუფლება მიიღო სასანიანთა დინასტიის 
ფუძემდებლის არდაშირ I-ის მამის – პაპაკის დროს, 2. ვინც ძალაუფლება მიიღო 
არდაშირ I-ის დროს და 3. ისინი ვინც ძალაუფლება მიიღო შაბურ I-ის დროს. სწორედ 
ამ უკანასკნელთა შორის იხსენიება “ამაზასპი, მეფე იბერიისა” (პართულ-ფალაურ 
ტექსტში: Xmzasp Vyršn MLK (სტრ. 28); სასანურ-ფალაურში: amčspy vl rvcan MLK 
(სტრ. 30-31)4; ბერძნულში (სტრ. 60)5: �Αμαςασπου τ�ς βαΦιλΞως τ0ς ’Ιβερίας).  

სასანიანთა მიმართ იბერიის დამოკიდებულების დამყარება სწორედ შაბურ I-
ის დროს მართლაც უფრო სავარაუდებელია: წინამორბედი მეფის არდაშირ I-ის 
დროს, როგორც აღვნიშნეთ, ირანს დამორჩილებული არ ჰყავდა ჯერ კიდევ სომხეთი 
და ატროპატენაც კი, მით უმეტეს, მის მორჩილებაში არ იქნებოდა უფრო შორეული 
იბერია. მაგრამ ზოგი გარემოება თითქოს მიგვითითებს უკვე არდაშირის დროს 
იბერიასა და ირანს შორის მეგობრული კონტაქტების არსებობაზე. ამის მანიშნებელი 
უნდა იყოს, მაგალითად, არმაზისხევის სამაროვანზე ერთ-ერთ მდიდრულ სამარხში 
1940 წელს აღმოჩენილი ვერცხლის თასი მამაკაცის გრავირებული პროფილით. 
მამაკაცს სასანიანი დიდებულის ჩაცმულობა აქვს. აქვეა პუნქტირით გაკეთებული 
ფალაური წარწერა6. წარწერა პირველად ამოიკითხა აკად. გ. წერეთელმა. ამ სასანურ-
ფალაურ წარწერაში იხსენიება “ღვთაებრივი არდაშირის, ღვთაებრივი (პაპაკის?) ძის 
პიტიახში” (...bthšѕy bgy ’rthštr r[rh] bgy…). შემდეგ მეორდება სიტყვა “პიტიახში” 
(bthš[y] და იხსენიება რომელიღაც ქვეყანა, შესაძლოა სწორედ იბერია7. აკად შ. 
ამირანაშვილმა წარწერის ასეთი წაკითხვა წარმოადგინა: Papake btxbtxše bage Artxšatr 
barh bage Papake I btxše (ma)t Grzn Arsmes d[a]d 53z 53z(u)zn “პაპაკმა, ღვთაებრივი 
არდაშირის, ღვთაებრივი პაპაკის ძის, პიტიახშმა (ეს თასი) უძღვნა გურზანის 
(იბერიის) ქვეყნის პიტიახშ არზამესს (ან: არზამასს”)8. ბოლოს ნაჩვენებია თასის წონა: 
53 დრაქმა (ზუზნა). შ. ამირანაშვილის აზრით, თასზე გამოსახული მამაკაცი თვით 
სასანიანთა პიტიახში პაპაკი უნდა იყოს. იგი იხსენიება ე. ჰერცფელდის მიერ 
გამოქვეყნებულ ცნობილ ფალაურ Paikuli – წარწერაში. თუ ამ წაკითხვას 
გავიზიარებთ, უნდა ვიფიქროთ, რომ არდაშირ I-ის დროს ირანის ერთ-ერთ 
დიდმოხელეს – პიტიახშ პაპაკს ეს თასი მიუძღვნია ქართლის პიტიახშ 

                                                                                                                                                             
ჩრდილოეთის ქრისტიანულ ქვეყნებს შორის მოხსენიებული Bazgun-ის ქვეყანა, როგორც პროფ. ნ. 
ადონცი ფიქრობდა, გასაიგივებელია ბალასკანთან და არა აბაზგიასთან, როგორც ამას ზოგი 
მკვლევარი ფიქრობს, იხ. E. Honigmann et A. Maricq, დასახ. ნაშრ., გვ. 80-82.  
4 M. Sprengling, დასახ. ნაშრ., გვ. 9, 12. 
5 იქვე, გვ. 76; E. Honigmann et A. Maricq, დასახ. ნაშრ., გვ. 17. 
6 ა. აფაქიძე, გ. გობეჯიშვილი, ა. კალანდაძე, გ. ლომთათიძე, მცხეთა, I, თბ., 1955, გვ. 45-46, 210, ტაბ. 
XLVII–XLIX. 
7 Г.В. Церетели, Эпиграфичесие находки в Мцхета – древней столице Грузии, ВДИ, 1948, №2, გვ. 55-56.  
8 შ. ამირანაშვილი, ადრე სასანური ხანის ვერცხლის თასი არმაზისხევში წარმოებული გათხრებიდან, 
“თბილისი. 1500 (საიუბილეო კრებული)”, თბილისი, 1958, გვ. 90 და სხვ. საჭიროა აღინიშნოს, რომ 
იბერიის სახელი შაბურის წარწერებში სხვაგვარად იწერება (იხ. ზემოთ). “გურზან” – ფორმით იგი, 
სხვათა შორის, თავს იჩენს ზაქარია რიტორთან (VI ს.) ჩრდილოქრისტიანული მხარეების 
ჩამოთვლისას.  



არზამესისათვის (არზამასისათვის) ალბათ მის მიერ ქართლში ან პირიქით არზამესის 
მიერ ირანში შესრულებული დიპლომატიური მისიის დროს9. 

პირველი სასანიანი მეფეების დროს მეგობრული ურთიერთობის დამყარება 
ირანსა და იბერიას შორის სავსებით შესაძლებელი ჩანს: ამ დროის ირანი ჯერ კიდევ 
იბრძვის სამხრეთის ქვეყნების (ატროპატენა, სომხეთი, სირია) დასაუფლებლად. 
იბერიაზე ირანის უშუალო მფლობელობის საფრთხე, ჩანს, ჯერ არ დამდგარიყო. 
არსებულ პირობებში ქართლის მმართველები, ეტყობა, უფრო მომგებიანად 
თვლიდნენ სასანური ირანის მოკავშირეობას რომის წინააღმდეგ. თვით ის 
მდგომარეობა, რომელიც, შაბურის წარწერის თანახმად, სასანიანთა იმპერიაში 
იბერიის მეფე ამაზასპს ეკავა, თვალნათლივ მოწმობს, რომ აქ საქმე არ ეხება იარაღით 
დაპყრობილი ქვეყნის დამორჩილებულ მმართველს. ამაზასპი წარწერის მიხედვით 
იმპერიის ერთ-ერთი უმაღლესი დიდებულია; მას სასანიანთა კარის იერარქიაში 
მაღალი ადგილი უკავია. იმპერიის იმ დიდმოხელეთა ჩამოთვლისას, რომელთაც 
ძალაუფლება მის დროს მიიღეს, შაბურ I იბერიის მეფე ამაზასპს ასახელებს 
მეოთხედ, ადიაბენის მეფის არდაშირის, კირმანის მეფის არდაშირისა და Nešān 
dastkirt Šāpūr-ის დედოფალ დენაკეს შემდეგ. ამაზასპის შემდეგ აქ დასახელებული 
არიან უფლისწულები, სასანიანთა სახელმწიფოს გავლენიანი საგვარეულოების – 
სურენებისა და კარენების წარმომადგენლები, პიტიახშები ხაზარაპეტები, სატრაპები 
და სამეფოს სხვა დიდმოხელეები. ყველა მათთვის, მათ შორის იბერიის მეფე 
ამაზასპისათვის, შაბური გარკვეული მსხვერპლის შეწირვას აწესებს. ყველაფერი ეს, 
ვფიქრობთ, იმაზე მიუთითებს, რომ ამაზასპის სახით საქმე გვაქვს არა იარაღის 
ძალით დამორჩილებულ მმართველთან, არამედ ირანის მბრძანებლის ერთ-ერთ 
ყველაზე უფრო გავლენიან მოკავშირესთან10. 

მოსაზრება ამაზასპის ირანული ორიენტაციის შესახებ ძველი ქართული 
წყაროებითაც დასტურდება. “ქართლის ცხოვრების” მიხედვით, ამაზასპმა “შეიყვარა 
სპარსელები” (ქც., I, 57). თავის მეფობის დასასრულს, ამავე ქართული წყაროს 
მიხედვით, ამაზასპი ქართველთა და მათ დასახმარებლად მოხმობილ სპარსელთა 
ლაშქრით ებრძვის ბერძნებს (ე. ი. რომაელთ), რომელთაც მხარს უჭერენ სომხები, 
მეგრები (დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობა) და ოსები. მატიანეს ცნობით, 
ამაზასპს განუდგნენ და მტრულ დაჯგუფებას მიემხრნენ ქართლის რამდენიმე 
ერისთავი: ეგრისის ორი ერისთავი, აგრეთვე ოძრხეს, კლარჯეთისა და წუნდას 
ერისთავები. მომხდარ ბრძოლაში “სპარსელები და ქართველები” დამარცხდნენ და 
თვით ამაზასპიც დაიღუპა. 

შეიძლება აქ ლაპარაკია ერთ-ერთ იმ მრავალრიცხოვან დამარცხებაზე, 
რომელიც სპარსელებმა რომთან ბრძოლაში ძლევამოსილი შაბურის შემდეგ 
განიცადეს. სპარსელთა ბატონობას ამის შედეგად, III ს. ბოლოსათვის ბოლო მოეღო 

                                                 
9 ეს თასი ნაპოვნია ქალის სამარხში, რომელიც III ს. მეორე ნახევარზე ადრეული არ უნდა იყოს (აქ 
ნაპოვნია იმპერატორ ვალერიანეს (253-260) მონეტა) – სამარხი, უნდა ვიფიქროთ, ეკუთვნის 
აღნიშნული თასის პირველი ადგილობრივი მფლობელის ერთ-ერთ უახლოეს შთამომავალს. 
10 იულიუს კაპიტოლინის მიხედვით (Valeriani Duo, 7) იბერები იმ ხალხთა შორის იყვნენ, რომელთაც 
ვალერიანეს დატყვევების შემდეგ შაბურის (საპორის) წერილები არ მიიღეს, ხოლო რომაელთ 
აღუთქვეს დახმარება მისი ტყვეობიდან დახსნაში. თუ ამ ცნობას ვენდობით, უნდა ვიფიქროთ, რომ 
ამაზასპი ამ დროს ჯერ კიდევ აშკარად არ გამოდიოდა ირანელთა მოკავშირედ, მაგრამ ამის შემდეგ მას 
ძალზე მალე უნდა ეცნო შაბურის ძალაუფლება, რადგანაც ამ გამარჯვებიდან არცთუ დიდი ხნის 
შემდეგ შედგენილ Ka’ba-i-zardošt-ის წარწერაში იგი უკვე სასანიანთა იმპერიის დიდებულთ შორის 
იხსენიება.  



როგორც ქართლზე, ისე სომხეთზე. 283 წელს დადებული საზავო ხელშეკრულების 
თანახმად, სპარსელებმა დაკარგეს კონტროლი სომხეთის მნიშვნელოვან ნაწილზე. 
287 წელს რომის იმპერატორის დიოკლეტიანეს დახმარებით სომხეთში გამეფდა 
ტირიდატ III (287-330). 298 წელს რომაელებთან მორიგი წარუმატებელი შეტაკების 
შემდეგ, სპარსელები იძულებული გახდნენ რომაელებთან 40 წლის ვადით ნისიბინში 
(მესოპოტამია) დაედოთ საზავო ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც რომაელებს 
გადასცეს მესოპოტამია და ზოგი სხვა ოლქი, ამასთანავე აღიარეს რომის 
პროტექტორატი სომხეთსა და იბერიაზე.  

III საუკუნეშიც, კერძოდ, ამაზასპის დროს, ქართლი ფაქტიურად 
დამოუკიდებელ და ძლიერ სახელმწიფოს წარმოადგენდა. მოგონება ამაზასპზე, 
როგორც ძლიერ მმართველზე, მკაფიოდ შემოინახა ქართულმა საისტორიო 
ტრადიციამ. “ქართლის ცხოვრებაში” დაცულია გადმოცემა ამაზასპზე, როგორც 
ფარსმან ქველის მსგავს გოლიათზე. ამავე წყაროში ვრცლადაა მოთხრობილი 
ამაზასპის ბრძოლაზე ქართლში შემოჭრილ ოსებთან. დედაქალაქ მცხეთის 
მისადგომებთან ამაზასპი იმარჯვებს მათზე, სდევნის ქართლიდან, ხოლო შემდეგ 
თვით ლაშქრობს ოსეთში და არბევს მას (ქც., I, 55-57). III საუკუნიდან, როგორც 
ცნობილია, მართლაც გახშირდა მომთაბარე ალანების შემოსევები ამიერკავკასიაში. 
შეიძლება ალანთა ერთი ასეთი შემოსევა იგულისხმება ქართული წყაროს ამ 
მოთხრობაში მეფე ამაზასპის ბრძოლაზე ქართლში შემოჭრილ ოსებთან.  

 
* * * 

 
შემდეგში, უკვე IV ს. დასაწყისში, ქართლის მდგომარეობა მნიშვნელოვნად 

გაუარესდა. რომის იმპერიის ცენტრის გადანაცვლება აღმოსავლეთით იწვევს 
რომაელთა (ბიზანტიელთა) პოზიციების გაძლიერებას ამ მხარეში, გარდა ამისა, 
ადგილი აქვს სასანიანთა ირანის ენერგიულ შემოტევას, ეს უკანასკნელი 
განსაკუთრებით გაძლიერდა შაბურ II-ის (310-379) დროს. დასუსტებულ ქართლს არ 
ძალუძს მარტო საკუთარი ძალებით წინ აღუდგეს ამ მრისხანე მეზობლების 
შემოტევას. იგი იძულებულია გადამწყვეტი არჩევანი გააკეთოს ერთმანეთის მეტოქე 
დიდ სახელმწიფოთა – რომსა და ირანს შორის, რათა ერთ-ერთი მათგანის 
მხარდაჭერით გაუმკლავდეს მეორეს. ქართლის პოლიტიკური დამოუკიდებლობისა 
და მისი მოსახლეობის თავისთავადობისადმი მთავარი საფრთხის სახით ამ დროს 
მკაფიოდ გამოიკვეთა სასანიანთა ირანი. ამიტომაც ქართლის მმართველები 
ორიენტაციას იღებენ რომზე (აღმოსავლეთ რომის – ბიზანტიის იმპერიაზე). 
მნიშვნელოვანწილად სწორედ ამ დასავლური ორიენტაციის შედეგი იყო ქართლის, 
ისევე როგორც მეზობელი სომხეთის მიერ, ქრისტიანობის მიღება ოფიციალური 
რელიგიის სახით IV ს. დასაწყისში, სულ მალე მას შემდეგ, რაც ეს უკანასკნელი 
თავისუფლად აღიარებულ და სახელმწიფოებრივ რელიგიად იქცა აღმოსავლეთ 
რომის იმპერიაში. რა თქმა უნდა, ამ დიდმნიშვნელოვან აქტს საკუთარი შინაგანი 
მიზეზებიც გააჩნდა. იგი მჭიდროდ იყო, სხვათა შორის, დაკავშირებული ფეოდალურ 
ურთიერთობათა განვითარებასთან, რასაც ადგილი ჰქონდა ამ დროის ქართლში. 
ყველა ამ მოვლენის დაწვრილებითი შესწავლა აღარ წარმოადგენს ჩვენს საგანს – იგი 
გამოდის წინამდებარე ტომისათვის აღებული ქრონოლოგიური ჩარჩოებიდან და 
ამიტომ მათ შესახებ “საქართველოს ისტორიის ნარკვევების” მომდევნო, მეორე ტომში 
იქნება საუბარი.  



 
თავი მეთოთხმეტე 

 
ახ. წ. პირველი საუკუნეების ქართლის სოციალურ-ეკონომიური 

და სახელმწიფოებრივი წყობილების საკითხები 
 
 

§1. სასოფლო თემი. მეთემენი 
 
ზემოთ ჩვენ შევხვდით, ძირითადად იბერიის შესახებ სტრაბონის ცნობების 

საფუძველზე, ელინისტურ ხანაში ქართლის საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიური 
სტრუქტურის საკითხს718. ახ. წ. პირველ საუკუნეში ადრეკლასობრივმა 
ურთიერთობამ ქართლში, უეჭველია, თავისი შემდგომი განვითარება პოვა და 
საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიურმა სტრუქტურამ მრავალი ცვლილება 
განიცადა. ამ ეპოქაში ქართლი ინტენსიურად ჩაება იმ დროის მძაფრ საერთაშორისო 
ცხოვრებაში. მეტად მჭიდრო გახდა ურთიერთობა რომთან, პართიასთან და მეზობელ 
პოლიტიკურ წარმონაქმნებთან (არმენია, ალბანეთი, მიდია-ატროპატენა – მცირე 
აზიის აღმოსავლეთ ნაწილში, დასავლეთ საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიაში 
არსებული პოლიტიკური ერთეულები და ა. შ. ) ახ. წ. I-II საუკუნეებში ქართლი 
გადაიქცა ძლიერ სახელმწიფოდ, რომელიც ამიერკავკასიასა და მეზობელ მხარეებში 
პოლიტიკურ ჰეგემონობას ლამობდა. მისი მმართველები საკუთარი ძალებითა და 
აგრეთვე ჩრდილოკავკასიელი მოკავშირეების (ალანები და სხვ.) დახმარებით 
აწარმოებდნენ აქტიურ საგარეო პოლიტიკას, წარმატებულ ომებს, რომელთა შედეგად 
ქვეყანაში მოედინებოდა დიდძალი ნადავლი და ტყვეები. ყოველივე ამას 
შეუძლებელია გავლენა არ მოეხდინა ქართლის სოციალურ-ეკონომიურ 
განვითარებაზე.  

ეჭვს გარეშეა, ეს იყო ქვეყნის ეკონომიური ცხოვრების შემდგომი 
გამოცოცხლების ხანა. არქეოლოგიური მასალა განსაკუთრებით მკაფიოდ 
გვისურათებს ვაჭრობისა და ხელოსნობის განვითარების მაღალ დონეს 
იმდროინდელ ქართლში719. ჯერჯერობით შედარებით მცირეა მიკვლეული მასალები 
ამ დროის მიწათმოქმედებისა და მეცხოველეობის შესასწავლად. 

უფრო მეტი ცნობები მოგვეპოვება ამ ეპოქაში სოფლის მეურნეობის ისეთი 
ინტენსიური დარგის შესახებ, როგორიცაა მევენახეობა და მეღვინეობა. 
არმაზისხევში, პიტიახშთა (ქართლის მეფეთა დიდმოხელეების) სამაროვანსა, აბანოსა 
და სასახლის კომპლექსის ნაშთებთან ერთად აღმოჩნდა დიდი მარნის ნაშთები – 
ნაპოვნია ორმოცდაათზე მეტი ღვინის დიდი ქვევრი. ერთ ასეთ ქვევრში, რომელიც 
ბაგინეთშია (არმაზციხე) ნაპოვნი, აღმოჩნდა ღვინის ნალექიც. არმაზისხევის მარანს 

                                                 
718 იხ. თავი XII. 
719 იხ. გ. ლომთათიძე, ახ. წ. I-III სს-ში საქართველოს მოსახლეობის სოციალური და კულტურული 
დახასიათებისათვის (არქეოლოგიური მასალების მიხედვით), ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, 
1955, გვ. 329-374; О.Д. Лорткипанидзе, Ремесленное производство и торговля в Мцхета в I–III вв. н. э.( К 
изучению экономики городов Иберии античного периода), სტალინის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 65, 1957, გვ. 115-159; მისივე, ანტიკური სამყარო და ძველი 
საქართველო (სადოქტორო დისერტაცია), თბ., 1966.  



ეკავა საკმაოდ ვრცელი, 45×90მ ფართობი720. ეს, უეჭველია, მიგვითითებს 
დედაქალაქის რაიონში ვენახების არსებობაზე721. მევენახეობა-მეღვინეობის 
განვითარების მაუწყებელი არქეოლოგიური მასალა მოგვეპოვება ქართლის სამეფოს 
სხვა რაიონებიდანაც – არგვეთიდან (ბორი, კლდეეთი), ალაზნის ველიდან (სოფ. 
არხილოსკალო) და ა. შ722.  

მეცხოველეობის განვითარებაზე მეტყველებს ჩვენამდე მოღწეული ამავე ხანის 
ოსტეოლოგიური მასალა, აგრეთვე ცხოველების (წვრილფეხა და მსხვილფეხა 
რქოსანი პირუტყვი) მრავალრიცხოვანი გამოსახულებები ქანდაკებების სახით ანდა 
სხვადასხვა ნივთზე723. მეცხენეობის ფართო განვითარებაზე მეტყველებს ცხენების 
სამარხების აღმოჩენა, აგრეთვე ცხენების გამოსახულებანი საკულტო ნივთებზე და ა. 
შ.724, რაშიც გამოსახულება პოვა ძველ ქართლში ცხენის კულტის არსებობის ფაქტმა. 

განსაკუთრებით ფართოდ იყო განვითარებული მეცხვარეობა. იგი ახლაც 
სეზონურ ხასიათს ატარებდა ბუნებრივი საძოვრების (მაღალმთიანეთის ალპიური 
ველებისა და დაბლობის საძოვრების) ფართო გამოყენებით725. დედაქალაქის 
(მცხეთის) რაიონიდან წვრილფეხა რქოსან პირუტყვს, მაგალითად, ზაფხულობით 
სამხრეთ საქართველოს, კერძოდ, ჯავახეთის მაღალმთიან საძოვრებზე 
მიერეკებოდნენ. IV საუკუნის დასაწყისის ამბების მოთხრობისას “წმ. ნინოს 
ცხოვრება”, მაგალითად, საკმაოდ ვრცლად აგვიწერს ნინოს შეხვედრას მცხეთელ 
მწყემსებთან ფარავნის ტბის მიდამოებში726. 

“მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ძველქართულ ქრონიკაში დაცულია ცნობები ძველ 
ქართლში წარმოებული საირიგაციო სამუშაოების შესახებ. ლაპარაკია, მაგალითად, 
მდ. ქსნიდან ჯერ კიდევ წინაელინისტურ ხანაში არხის (“რუს”) გაყვანაზე და ვენახის 
გაშენებაზე. ლეგენდარული გადმოცემა ამას ალექსანდრე მაკედონელს მიაწერს: 
“მოვიდა ალექსანდრჱ მეფეჱ ყოვლისა ქუეყანისაჲ... სარკინესა ქალაქსა ებრძოლა 
ათერთმეტ თთუჱ და დადგა სარკინესა დასავლით კერძო და დასცა ვენახი და რუჲ 
გამოიღო ქსნით. და დასხნა კაცნი მერუვენი და სტაგითა რუისაჲთა დაჰქჳან ადგილსა 
მას ნასტაგისი”727. ახ. წ. IV საუკუნის ამბების გადმოცემისასაც “მოქცევაჲ ქართლისაჲ” 
დაცული აქვს ცნობა არხის გაყვანის შესახებ728, რაც აგრეთვე ქართლში (მის ბარში 
ყოველ შემთხვევაში) მიწათმოქმედების მაღალ განვითარებაზე მოწმობს.  

მეურნეობის წამყვანი ტიპების მკვეთრი განსხვავება, რომელიც ადრეული 
ხანის ქართლის მთიანეთსა და ბარს შორის (სტრაბონის ცნობები) შეინიშნება, ძალაში 
რჩებოდა ამ დროსაც. ქვეყნის მთიან რაიონებში წამყვანი იყო მეჯოგეობა, მაშინ, 
როდესაც ბარის მოსახლეობა ძირითადად მიწათმოქმედებას მისდევდა. 

 
* * * 

                                                 
720 ა. აფაქიძე, გ. გობეჯიშვილი, ა. კალანდაძე, გ. ლომთათიძე, მცხეთა, I, 1955, გვ. 167-168.  
721 გ. ლომთათიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 357-358.  
722 იქვე, გვ. 358.  
723 იქვე, გვ. 358-359; შდრ. М.Д. Рчеулишвили, К истории овцеводства Грузии, თბ., 1953, გვ. 69 შმდ.  
724 ცხენის ერთი ასეთი დამარხვა დამოწმებულია მცხეთის რკინიგზის სადგურთან აღმოჩენილ 
მავზოლეუმთან – იხ. გ. ლომთათიძე და ი. ციციშვილი, ახლადაღმოჩენილი აკლდამა მცხეთაში, 
“საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე”, 1951, №10. ცხენების სამარხები აღმოჩენილია აგრეთვე 
ბორში და კლდეეთში (ისტორიული არგვეთის ტერიტორიაზე).  
725 გ. ლიმთათიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 359.  
726 Описание рукописей..., II, 748; შდრ. ქც., I, 85-86.  
727 იქვე, გვ. 708.  
728 იქვე, გვ. 720.  



 
ბარის მიწათმოქმედ მოსახლეობაში ელინისტურ ხანაში ორი ძირითადი ფენა 

განირჩეოდა: 1) “ერი” – თავისუფალი მიწათმოქმედნი, გაერთიანებულნი ალბათ უკვე 
იმ დროს სასოფლო (ტერიტორიალურ) თემებში, რომლებიც ამავე დროს ჯარის 
(სახალხო ლაშქრის) ძირითად ბირთვსა ქმნიდნენ და 2) “გლეხი” – “ლაოი”, “სამეფო 
მონები” – სამეფო ხელისუფლების მიერ დამორჩილებული სხვადასხვა თემის 
მოსახლეობა. თავისი სოციალური სტატუსის მიხედვით ამ უკანასკნელთ უნდა 
განეკუთვნონ ალბათ აგრეთვე სამეფო მიწებზე დასმული გადმოსახლებულებიც. 

მიწათმოქმედი მოსახლეობის ძირითად ბირთვს ძველი ქართლის ისტორიის 
მთელ მანძილზე, უეჭველია, ქმნიდნენ თავისუფალი მიწათმოქმედნი, რომელნიც 
სტრაბონის ცნობილი აღწერის მიხედვით (XI, 3, 6) ამავე დროს მეომრებიც იყვნენ. 
მკვლევარნი სამართლიანად ვარაუდობენ, რომ მოსახლეობის ეს ფენა “ერის” სახელს 
ატარებდა. ძველ ქართულში “ერი” როგორც ხალხს, ისე ჯარს აღნიშნავდა. 
თავდაპირველად ეს ტერმინი გულისხმობდა, უეჭველია, მთელ მოსახლეობას, მაგრამ 
კლასობრივი საზოგადოების პირობებში მისგან თანდათანობით გამოირიცხა ჯერ 
ზედაფენა, ხოლო შემდეგ, საზოგადოების დაბალი ექსპლუატირებული მასა. 
ძველქართულ როგორც თარგმნით, ისე ორიგინალურ ლიტერატურაში ჩვენ ხშირად 
ვხვდებით “ერის” მოხსენიებას, ერთი მხრივ, “მონების”, ხოლო, მეორე მხრივ, 
“მთავართა”, “ერისთავთა” გვერდით, მათთან ერთად. ასე მაგალითად, დაბადების II 
წიგნში (თავი 8) ბიბლიის ერთ-ერთ ძველქართულ ხელნაწერში – ე. წ. “მცხეთურ 
ბიბლიაში”, მოსე წინასწარმეტყველი მიმართავს ფარაონს და ამბობს, რომ იგი 
ილოცებს, რათა უბედურება მოსცილდეს მის “მონებსაც” და მის “ერსაც”. ცოტა უფრო 
ქვემოთ ჩამოთვლისას იხსენიება ფარაონი, მისი “ერი” და მისი “მთავარნი”. “წმ. ნინოს 
ცხოვრებაში” ჩამოთვლილი არიან მეფენი, მთავარნი და ერი729. “მოქცევაჲ 
ქართლისაჲს” ისტორიულ ქრონიკაში ნათქვამია, რომ თბილისში დაიწყეს დიდი 
ეკლესიის შენება, ამასთანავე ნახევარს აშენებდა “ყოველი ერი”, ხოლო ნახევარს – 
“ერისთავნი”730. აშკარაა, რომ “ერი” თანდათან რიგითი თავისუფალი ფენის 
აღმნიშვნელად იქცა, ამასთანავე, ეს ტერმინი მოიცავდა როგორც სასოფლო, ისე 
ქალაქური დასახლებული პუნქტების თავისუფალ მოსახლეობას. 

იმ ეპოქაში, რომელსაც ჩვენ ამჟამად ვსწავლობთ, სოფლის ტიპის 
დასახლებული პუნქტის ძირითად სახელწოდებას წარმოადგენდა “დაბა”. ასეთი 
მნიშვნელობით იგი გვხვდება ქართული ლიტერატურის უძველეს, როგორც 
ორიგინალურ, ისე თარგმნით ძეგლებში (ძველი და ახალი აღთქმის ძველქართული 
თარგმანები), სადაც თავს იჩენს ბერძნ. χ�μη-ს და სომხ. “გიულ” ან “შჱნ”-ის 
შესატყვისი სახით731. მაგრამ, IX-X საუკუნეებიდან სოფლის ცნების აღმნიშვნელად 
გაბატონებას პოულობს უკვე სხვა ტერმინი – “სოფელი”, რომელიც უფრო ძველ 
ძეგლებში ძირითადად “ქვეყნის” მნიშვნელობით იხმარება. საკუთრივ ქვეყნის ცნების 
აღსანიშნავად კი ამ დროიდან წინა პლანზე გამოდის ტერმინი “ქუეყანა”, რომელიც 
აქამდე “მიწის” მნიშვნელობითაა მოხსენიებული732. 

                                                 
729 Описание рукописей...,II, გვ. 733.  
730 იქვე, გვ. 724.  
731 ივ. ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორია, I, 1928, გვ. 140-141. ზოგჯერ “დაბა” გვხვდება 
ბერძნ. αγρος–ისა და სომხ. “აგარაკ”-ის შესატყვისად (მარკ. 5, 14), იხ. იქვე. 
732 ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრ., I, გვ. 139-140; II1, 1928, გვ. 6. მისივე, ქართველი ერის ისტორია, I, გვ. 
259. 



უნდა აღინიშნოს, რომ “სოფლის” (ქვეყანა) მცირე დასახლებული პუნქტის 
აღმნიშვნელ ტერმინად გადაქცევის ახსნა საკმაოდ საძნელო საქმეა. ჩვენ გვგონია, რომ 
ამისი მასალები უნდა ვეძებოთ თვით ტერმინ “სოფელი”-ს ბუნებაში, რომელიც 
თავდაპირველად ალბათ მარტო “ქვეყანას” როდი აღნიშნავდა. ამ ტერმინის ხმარებას 
“ქვეყანაზე” უფრო ვიწრო მნიშვნელობით ვხვდებით აგრეთვე ძველი ქართული 
მწერლობის ადრეულ ძეგლებშიც. ასე მაგალითად, ბიბლიის ძველქართულ 
თარგმანში “სოფელი” ნახმარია ბერძნ. περίχωρα, περίχωρον-ისა და სომხ. “გავარ”-ის 
ოლქი” (“მიდამოები”) შესატყვისად. ლაპარაკია, მაგალითად, “60 ქალაქის” 
დაპყრობაზე “მათი სოფლებითურთ” და ა.შ.733. ჩვენ გვგონია, რომ “სოფელი” უნდა 
ყოფილიყო ქართლის ტომების უძველეს ტერიტორიალურ გაერთიანებათა 
სახელწოდება. ამასთანავე, რაკი ირკვევა, რომ ქართლის უძველესი 
საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი იყო სატაძრო ტიპის (ჯერ საგვარეულო, 
შემდეგ სასოფლო-ტერიტორიალურში გადაზრდილი) თემების არსებობა734, 
“სოფელშიც” ამგვარი თემების სახელწოდებაა დასანახი. ეს უკანასკნელი ზოგჯერ 
ძალზე დიდი, ზოგჯერ კი ძალზე მცირე გაერთიანებები შეიძლება ყოფილიყვნენ. 
ბევრის თქმა შეეძლო ამ საკითხთან დაკავშირებით თვით ამ ტერმინის 
ეტიმოლოგიას. სამწუხაროდ, “სოფელი” ტერმინის წარმოშობა მთლად ნათელი არ 
არის. აკად. ს. ჯანაშია ფიქრობდა, რომ იგი შეიძლება სახეცვლილი “სუფელია” “უფ” 
ძირიდან, რომელსაც ჩვენ აგრეთვე მთელ რიგ სხვა ქართულ სიტყვებში ვხვდებით: 
მეუფე, მეფე, უფალი, სუფევა735, სეფე736 და ა.შ.737. ამათგან “უფალი” ძველქართულში 
წარმოადგენს ღმერთის ყველაზე უფრო ხშირად ხმარებულ ეპითეტს. ამ კატეგორიის 
სიტყვებთან ტერმინ “სოფელის” შესაძლო კავშირი აგრეთვე მოსალოდნელს ხდის 
ვარაუდს, რომ მისი სახით ქართლის უძველესი სატაძრო-ტერიტორიალური თემების 
სახელწოდება შეიძლება გვქონდეს738. 

შემდგომ (აბათ უკვე ძალიან ადრე) ამ ტერმინმა, ჩანს, გაიფართოვა თავისი 
მნიშვნელობა და სხვადასხვა დონის ერთეულების აღმნიშვნელი გახდა (“ოლქი”, 
“ქვეყანა”, შემდეგ “მსოფლიო” – ღვთის სამეფო საერთოდ), მაგრამ, ამასთან ერთად, 
იგი ალბათ განაგრძობდა არსებობას აგრეთვე “თემის”, “ტერიტორიალური 
ერთეულის” (მისი სიდიდისგან დამოუკიდებლად) მნიშვნელობითაც, რამაც 
განაპირობა ამ ტერმინის თანდათანობითი დამკვიდრება სოფლის აღსანიშნავად, და 
ადრეგავრცელებული ტერმინის “დაბის” განდევნა. 

მკვლევართა აზრით, “დაბის” თავდაპირველი მნიშვნელობა უნდა ყოფილიყო 
“მიწა”, შემდეგ – “დამუშავებული მიწა” და ბოლოს იგი იქცა “დასაელებული 

                                                 
733 ივ. ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორია, I,1928, გვ. 140. აშკარად ასეთივე მნიშვნელობით, 
თუ დღევანდელი “სოფლის” მნიშვნელობით არა, ტერმინი “სოფელი” იხმარება VIII საუკუნის 
დასასრულის ქართველი ავტორის იოანე საბანის ძის თხზულებაში “აბო თბილელის წამება”, სადაც 
ნათქვამია, რომ აბო სამი წლის განმავლობაში მიმოდიოდა თბილისსა და მის გარშემო “სოფლებში”. 
იგივე შეიძლება ითქვას იმ ადგილის გამო, სადაც ავტორი ლაპარაკობს ხაზარების ქვეყნის შესახებ, 
სადაც (ჩრდილოეთის იმ “ქვეყანაში”) მრავალი “ქალაქია” და “სოფლები”. ამის გვერდით მასთან 
ვხვდებით “სოფლის” ხმარებას აშკარად “ქვეყნის” აღსანიშნავად (მაგალითად, ქართლისა). ამ 
ადგილების სხვაგვარ ინტერპრეტაციას იძლევა ივ. ჯავახიშვილი, დასახ., ნაშრ., გვ. 140.  
734 იხ. ზემოთ, თავი III, §6.  
735 ა. ჩიქობავა, სახელის ფუძის უძველესი აგებულება ქართველურ ენებში, თბ., 1942, გვ. 317.  
736 ვ. თოფურია, (იხ. ს. ჯანაშია, შრომები, II, გვ. 165-166). 
737 ს. ჯანაშია, შრომები, I, გვ. 285-286. 
738 შდრ. ს. ჯანაშია, დასახ. ნაშრ., გვ. 286. 



ადგილის” აღმნიშვნელად. ამ ტერმინს უკავშირებენ სვანურ “დაბ-ს” და მეგრულ 
“დობ-ერ-ა”-ს (მოხნული მიწა, ყანა)739. 

“სოფელი” და “დაბა” ტერმინებიდან ნაწარმოებია “მსოფლიო” და ”მდაბიო” 
(ვარიანტები: მდაბური, მდაბორი, მდაბიორი), რაც აღნიშნავს იმ ადამიანს, რომელიც 
“სოფელში” ან “დაბაში” ცხოვრობს, ე. ი. სოფლის მცხოვრებს. მაგრამ, უკვე 
ძველქართულ წერილობით ძეგლებში, ადრეფეოდალურ ხანაში, ეს სიტყვები 
იხმარება სოციალური ტერმინების მნიშვნელობით – საზოგადოებრივი იერარქიის 
ყველაზე უფრო დაბალ საფეხურზე მდგომ ადამიანების აღსანიშნავად. ასეთ 
ვითარებასთან გვაქვს საქმე, მაგალითად, უკვე გიორგი მერჩულეს (VIII ს.) 
თხზულებაში, ხოლო რუის ურბნისის საეკლესიო კრების ცნობილ დადგენილებაში 
“მდაბიორი” იხსენიება “აზნაურის”, როგორც უმაღლესი ფენის შეპირისპირებით. 
ასეთივე მნიშვნელობით იხმარება ამ დროს აგრეთვე “სოფელიდან” ნაწარმოები 
ანალოგიური ტერმინიც: “მსოფლიო”740. 

ძველ ქართლში სასოფლო თემის არსებობის საკითხისათვის, მეტად 
საინტერესოა ტერმინ “მდაბურის” ხმარება ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთ 
უძველეს ძეგლში – “ევსტათი მცხეთელის მარტვილობაში”. ამ თხზულებაში 
მოთხრობილია მცხეთელი ხელოსნის, წარმოშობით სპარსელი ევსტათის 
მოწამეობრივი სიკვდილის ამბავი, რომელიც მან იმის გამო დაიმსახურა, რომ უარყო 
თავისი თანამემამულეების რწმენა და ქრისტიანობა აღიარა. ევსტათის წამება, 
თხზულების მეტად კონკრეტული ჩვენებების მიხედვით, თარიღდება VI საუკუნის 
შუა ხანებით, თვითონ თხზულება კი დაწერილია თანამედროვის მიერ, არაუგვიანეს 
ამავე საუკუნის 70-იან წლების დასაწყისისა741. ევსტათი შეიპყრეს მისი 
თანამემამულეების, მცხეთაში მცხოვრები სპარსელი ხელოსნების შესმენით. 
ხელოსნებმა ევსტათი მიიწვიეს სპარსულ დღესასწაულზე, მაგრამ მან, როგორც 
ქრისტიანმა, უარი თქვა მიეღო მონაწილეობა მასში. სპარსელმა ხელოსნებმა 
დაასმინეს ევსტათი და სხვებიც მცხეთელ ციხისთავთან, – რომელიც, ამ დროს, ჩანს, 
სათავეში ედგა სპარსულ ადმინისტრაციას მცხეთაში: “არიან აქა სხუანიცა ჩვენისა 
რჩულისანი და იგინიცა ქრისტეანე არიან და მათიცა ბრძანე მოწოდებაჲ და ტფილისს 
მათიცა წარყვანებაჲ742” – მარზპართან, ქართლის სპარსელ გამგებელთან. მათ შორის 
იყო ვინმე სტეფანე. თხზულებაში სპარსელების მიერ შეპყრობილი ევსტათი და 
სტეფანე პირდაპირ იწოდებიან “მცხეთელ” ქრისტიანებად743, “მცხეთელ ახალ 
ქრისტიანებად”744. მარზპმანმა ისინი საპყრობილეში ჩასვა, მაგრამ ქართლიდან 
თავისი გამგზავრების წინ ქართლის დიდებულების შუამდგომლობით 
გაათავისუფლა. მაგრამ, როდესაც თბილისში ახალი მარზპანი მოვიდა, ევსტათი და 
სტეფანე ახლა მასთან შეასმინეს (“კაცნი არიან მცხეთას ჩვენისა რჩულისანი და 
განდგომილ არიან იგინი ჩუენგან და ქრისტეანობენ” – უთხრეს მათ მარზპანს745). 
ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ მარზპანის კარზე სტეფანეს 
გამოექომაგნენ “ასურნი მთავარნი კაცნი”. “და აღდგეს ასურნი მთავარნი კაცნი 

                                                 
739 ივ. ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორია, I, გვ. 140; მისივე, საქართველოს ეკონომიური 
ისტორია, II, გვ. 131-132; ა. ჩიქობავა, დასახ. ნაშრ. გვ. 27. 
740 ივ. ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორია, II, 1928, გვ. 27-28.  
741 იხ. კ. კეკელიძესთან წიგნში: “ქართული ლიტერატურის ისტორია”, თბ., 1954, გვ. 79-80.  
742 ივ. იმნაიშვილი, ქართული ენის ისტორიული ქრესტომათია, ტ. I, 1953, გვ. 162.  
743 იქვე, გვ. 163.  
744 იქვე, გვ. 165.  
745 იქვე, გვ. 164.  



სტეფანჱსთჳს და ჰრქუეს: ესე კაცი, ჩვენ ვიცით, ჩუენი მდაბური არს, მამაჲ და დედაჲ 
და ძმანი და დანი მაგისნი, ქრისტეანე არიან და ეგეცა ქრისტეანე არს, ხოლო სტეფანე 
მათითა მით სიტყჳთა განუტევეს...”746.  

ტერმინი “მთავარი” ავტორის მიერ სხვაგანაც არის ნახმარი თხზულებაში. ის 
ლაპარაკობს, მაგალითად, “ქართლისა მთავარნის” შესახებ და მათ აკუთვნებს 
დასახელებულ დიდებულებს – “ქართლის კათალიკოსს”, “ქართლის მამასახლისსა” 
და “ქართლის პიტიახშს“747. მაგრამ როდესაც ეს ტერმინი გამოყენებულია 
ზემოხსენებული ასურელების მიმართ, იმ პირთ, რომელნიც გამოესარჩლნენ 
სტეფანეს მარზპანის კარზე, ავტორი ეძახის არა უბრალოდ “მთავრებს”, არამედ 
”მთავარნი კაცნის”. ამიტომაც, ჩვენ გვგონია, რომ სიტყვა “მთავარნი” აქ ნახმარია არა 
ტერმინის სახით748, არამედ მისი საზოგადო მნიშვნელობით (მთავარი, უმთავრესი) 
და სიტყვა “კაცნის” განმსაზღვრელად. ეს იგივეა, რაც უფრო მოგვიანო “თავკაცი” 
(მთავარი კაცი, უფროსი, მეთაური და ა. შ.). ამგვარ თავკაცებს უნდა წარმოადგენდნენ 
ეს პირები ალბათ ადგილობრივ ასურელებს შორის და გამოექომაგნენ სტეფანეს 
იმიტომ, რომ ეს უკანასკნელიც ასურელი (სირიელი) იყო. ხოლო სიტყვები, რომ 
სტეფანე “მათი მდაბურია” ძნელია გავიგოთ იმ აზრით, რომ “იგი ჩვენი სოფლიდანაა, 
ჩვენი სოფლელია” (დაბა – “სოფელი”)749, რადგანაც სტეფანე რომელიმე სოფლის 
მცხოვრები კი არ იყო, არამედ ქალაქ მცხეთის მცხოვრები, ალბათ ისეთივე ხელოსანი, 
როგორიც იყვნენ ევსტათი და თხზულების სხვა მოქმედი პირები (მათ შორის 
სპარსელები, რომლებმაც ისინი დააბეზღეს). ცნობილია, რომ სირიელები 
(ასურელები, არამეელები), ებრაელებთან ერთად მეზობელ სომხეთში და აგრეთვე 
მახლობელი აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებში, ქალაქური მოსახლეობის მნიშვნელოვან 
ნაწილს შეადგენდნენ. ცნობილია, აგრეთვე ძველი ქართლის ქალაქებში ეთნიკურ-
რელიგიური თემების არსებობის ფაქტიც. ჩვენ საკმაოდ ბევრი ცნობა გვაქვს 
ებრაელთა თემების შესახებ. ქართლის ქალაქებში (მცხეთა, ურბნისი) მათ საკუთარი 
სამლოცველოები ჰქონდათ (ქართული წყაროები მათ “ბაგინის” სახელით იხსენიებენ) 
და ებრაული კოლონია საუკუნეების განმავლობაში ინახავდა თავის ტრადიციას750. 
”ევსტათი მცხეთელის მარტვილობის” ცნობები სპარსული ხელოსნობის საერთო 
დღესასწაულებზე მცხეთაში და სხვ. გვავარაუდებინებს ქართლის ქალაქებში 
მაზდეიან სპარსელების ასეთივე თემების არსებობას. სავარაუდებელია, რომ ასეთივე 
თემები უნდა ჰქონოდათ ქართლის ქალაქებში მცხოვრებ სირიელებსაც და “ასურნი 
მთავარნი კაცნი” სწორედ ამგვარი თემის მეთაურებს წარმოადგენდნენ. ამიტომაც 
მათი სიტყვები იმის შესახებ, რომ სტეფანე “მათი მდაბურია”, შეიძლება ნიშნავდეს 
იმას, რომ იგი მათ თემს ეკუთვნოდა, მათი თემის წევრი იყო. 

მაგრამ, თუ “მდაბურს” შეიძლებოდა აღენიშნა საქალაქო ეთნიკურ-
რელიგიური თემის წევრი, ეს ნიშნავს, რომ იგი აღნიშნავდა არა უბრალოდ 
“სოფლელს”, არამედ გაიაზრებოდა როგორც “(სასოფლო) თემის წევრი “მეთემე”. 
მხოლოდ ამ გზით შეიძლება ავხსნათ “მდაბურის” ხმარება იმ მნიშვნელობით, 

                                                 
746 იქვე, გვ. 165. 
747 იქვე, გვ. 163.  
748 ს. ჯანაშია ვარაუდობდა, რომ ეს “ასურნი მთავარნი” შეიძლება სირიელი (არამეელი) მოხელეები 
იყვნენ, რომლებიც მარზპანის კარზე მსახურობდნენ; იხ. მისი შრომები, I, გვ. 298.  
749 ასევეა, ივ. ჯავახიშვილთან, ქართული სამართლის ისტორია, I, 1928, გვ. 140.  
750 ამაზე მიგვითითებს, მაგალითად, “მოქცევაჲ ქართლისაჲში” დაცული ნიშანდობლივი ცნობა 
მცხეთაში ძველი ებრაული კოლონიის ძვ. წ. 169 წელს დაარსებაზე, რის შესახებაც ზემოთ უკვე იყო 
ლაპარაკი.  



როგორითაც იგი გვხვდება “ევსტათი მცხეთელის მარტვილობაში”. ამრიგად, სიტყვა 
“მდაბური” ძველ ქართულში, როგორც ჩანს, აღნშნავდა “მეთემეს”, ხოლო ტერმინ 
“სოფლის მცხოვრების”, “სოფლელის” ხმარება “მეთემის” მნიშვნელობით751 ძველ 
ქართლში სასოფლო თემის არსებობის ერთ-ერთი მოწმობაა. 

ამავე საკითხისათვის, ვფიქრობთ, საყურადღებოა, აგრეთვე ძველი ქართული 
ტერმინი “მკჳდრი” (“მკვიდრი”). მისი თავდაპირველი მნიშვნელობა უნდა ყოფილიყო 
“მცხოვრები”, “მკვიდრი მცხოვრები”. წერილობით ძეგლებში “მკჳდრი ქუეყნისა” 
მკვეთრად უპირისპირდება სიტყვა “უცხოს”752. ამა თუ იმ პუნქტის, ოლქის, ქვეყნის 
მთელი მოსახლეობა როდი შეიძლება განხილული ყოფილიყო როგორც “მკვიდრი”. 
ამ მხრივ საინტერესოა “წმ. ნინოს ცხოვრების” ერთი ცნობა: მეფე მირიანი მცხეთაში 
ნინოს სთხოვს განკურნოს ერთი მისი ნათესავთაგანი, რის გასამრჯელოდაც 
ჰპირდება, რომ გახდის მას (ქალაქ) მცხეთის “მკვიდრს” (“წმ. ნინოს ცხოვრების” 
ჭელიშური ვარიანტით: “(ქალაქ) მცხეთის მკვიდრს”)753. VI ს. ამბების გადმოცემისას 
“მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ისტორიული ქრონიკა აღნიშნავს, რომ ფარსმან მეფის დროს 
ერთ-ერთი “მცხეთელი მკვიდრი” გახდა მცხეთაში კათალიკოსად და ამიერიდან 
“მცხეთელ მკვიდრთა ორმა სახლმა” მიითვისა ქართლის ეკლესიის ეს უმაღლესი 
საეკლესიო თანამდებობა754. დამახასიათებელია აგრეთვე იმავე ძეგლის ცნობა 
“თბილისის მკვიდრთა” შესახებ, რომელთაც ხელი მოჰკიდეს ქალაქში დიდი 
ეკლესიის შენებას, ამასთანავე, სამუშაოთა ნახევარი იკისრა ქალაქის “ყოველმა ერმა”, 
ნახევარი კი – “ერისთავებმა”755.  

ყურადღებას იქცევს აგრეთვე ამ ტერმინის ხმარება ზოგ უფრო გვიანდელ 
ძეგლშიც. ადრეფეოდალური ხანის დასასრულისა და განვითარებული 
ფეოდალიზმის ხანის ისტორიულ ძეგლებში ეს სიტყვა აშკარად იხმარება 
სოციალური ტერმინის მნიშვნელობით და აღნიშნავს სამეფოს პრივილეგიურ, 
სრულუფლებიან მმართველ ფენას და არა მის მთელ მოსახლეობას756. 

სიმპტომატურია აგრეთვე ამ ტერმინის მეორე ძირითადი მნიშვნელობა. ესაა: 
მემკვიდრე, სრულუფლებიანი მემკვიდრე (ქონების, სამეფო ტახტისა და სხვ.)757. 
აქედანაა ნაწარმოები აგრეთვე მემკვიდრისა და მემკვიდრეობის ცნების აღმნიშვნელი 
თანამედროვე ქართული ტერმინები (“მემკვიდრე”, “მემკვიდრეობა”). 

ზემოთქმულიდან აშკარაა, რომ ამ ტერმინს (“მკვიდრი” – (მკვიდრი) 
მცხოვრები) მემკვიდრისა და საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრის მნიშვნელობა 
შეეძლო განევითარებინა მხოლოდ იმ საფუძველზე, თუ ეს პრივილეგიები 
თავდაპირველად უკავშირდებოდა მკვიდრი მცხოვრების ფაქტს. ეს უკანასკნელი კი 
გამოიხატებოდა არა მხოლოდ იმაში, რომ ესა თუ ის ადამიანი ცხოვრობდა ამა თუ იმ 
ადგილას თუნდაც არაერთი, არამედ რამდენიმე თაობის მანძილზე, არამედ იმაშიაც, 
რომ მის განკარგულებაში იმყოფებოდა გარკვეული (უძრავი) ქონება (მიწა, სახლი და 

                                                 
751 “ სამოსახლო ადგილისა” და თემის აღნიშვნა ერთი და იმავე სიტყვით მეტად გავრცელებული 
მოვლენა იყო ძველ დროს (კერძოდ, ძველ აღმოსავლეთში).  
752 იხ. არნ. ჩიქობავა, სახელის ფუძის უძველესი აგებულება ქართველურ ენებში, თბ., 1942, გვ. 141.  
753 Описание рукописей..., II, გვ. 769.  
754 იქვე, გვ. 723.  
755 იქვე, გვ. 724.  
756 სათანადო მასალა შეგროვილი და გაანალიზებული აქვს, ივ. ჯავახიშვილს თავის “ქართული 
სამართლის ისტორიაში”, II1, გვ. 48-50.  
757 იხ. აგრეთვე ივ. ჯავახიშვილთან: ქართული სამართლის ისტორია, II, გვ. 49; იგივე ნაშრომი, ტ. II2, 
გვ. 376, 391. 



სხვ.). ეს ხდიდა მას ამა თუ იმ პუნქტის “მკვიდრად”. აქ ჩვენ წინაშეა წარმოშობით 
თემის სრულუფლებიანი წევრის აღმნიშვნელი ტერმინი, ხოლო მისი ხმარება 
ძველქართულ მწერლობაში აშკარად ამ მნიშვნელობით758 კიდევ უფრო გვარწმუნებს 
იმ მოსაზრების სიმართლეში, რომ “მკვიდრი” უნდა ყოფილიყო როგორც სასოფლო, 
ისე საქალაქო თემის სრულუფლებიან წევრთა აღმნიშვნელი ტერმინი.  

ამ მნიშვნელობით ტერმინი “მკვიდრი” უპირისპირდებოდა ტერმინების მთელ 
წყებას. “მკვიდრად”, უეჭველია, ვერ განიხილებოდნენ “გლეხნი”, მიუხედავად იმისა, 
რომ ისინი შეიძლება ყოფილიყვნენ ამა თუ იმ ადგილის მუდმივი (მრავალი თაობის 
მანძილზე) მცხოვრებნი. ისინი ხომ სხვის მიწაზე ისხდნენ და, ამიტომაც მათი 
“მკვიდრობა” არ იყო სრულფასოვანი. ტერმინ “მკვიდრს”, როგორც დავინახეთ, 
მკვეთრად უპირისპირდება ტერმინი “უცხო” (უცხო, უცხოელი). ასეთსავე 
დამოკიდებულებაში იმყოფება “მკვიდრთან” აგრეთვე ტერმინი “ტყუე”, რომელიც 
ზოგჯერ ალბათ “მონის” ან “უცხოს” სინონიმადაც იხმარებოდა, “მკვიდრის” ცნებას 
აგრეთვე არ შეეძლო მოეცვა “გლახაკნი” (მათხოვარი, ღატაკი). დაბოლოს, “მკვიდრს”, 
უეჭველია, უპირისპირდებოდა აგრეთვე ტერმინი “მწირი”, რომელიც საკმაოდ 
ხშირად იხმარება ქართული მწერლობის უძველეს ძეგლებში, კერძოდ, ძველი და 
ახალი აღთქმის ძველქართულ თარგმანებში. “მწირი” აგრეთვე “უცხოელს”, “უცხო 
ქვეყნიდან მოსულს” აღნიშნავდა (იხ., მაგალითად, ლუკა, 28, 18759). “აბო თბილელის 
მარტვილობაში” ეს ტერმინი განმარტებულიც კია: “... მწირნი, სხჳთ მოსრულნი”760. ეს 
ცნება “წმ. ნინოს ცხოვრებაში” თავს იჩენს “უცხოსა და ტყუეს” სინონიმად. აქ ჩვენ 
ვკითხულობთ: “ხოლო ოდეს მოიწია ჟამი და მოვიდა ნეტარი ესე დედაკაცი 
მოციქული და მახარებელი ძისა ღვთისაჲ წმიდაჲ ნინო პირველ ვითარცა ტყუე, 
ვითარცა უცხოჲ და ვითარცა მწირი...“761. 

თავისი სოციალური მდგომარეობით ეს “მონა” – “მჴევალი”, “გლახაკი”, “ტყუე”, 
“მწირი” უპირისპირდებოდნენ “მკჳიდრს”, იურიდიულად სრულუფლებიან 
თავისუფალ მოსახლეობას, ქალაქისა და სოფლის თემების “სრულუფლებიან” 
წევრებს და წარმოადგენდნენ ქართლის არათავისუფალ, არასრულუფლებიან 
მოსახლეობას.  

რა თქმა უნდა, ანტიკური ქართლის ტერიტორიალური (სასოფლო თუ 
საქალაქო) თემი არ წარმოადგენდა ადამიანთა კოლექტივს, რომელსაც აერთიანებდა 
საერთო ქონება და ა. შ. მიწა უკვე დიდი ხანია რაც დანაწილებული იყო ცალკეულ 
ოჯახებს შორის, გადანაწილებას ადგილი არ ჰქონდა და თემს ალბათ უკვე აღარ 
შეეძლო ეფექტური კონტროლი გაეწია მიწის ფონდისათვის, რომელიც ჯერ კიდევ, 
შეიძლება, ფორმალურად კვლავ სათემოდ ითვლებოდა.  

თუ უფრო გვიანდელი ტერმინოლოგიით ვიმსჯელებთ, შეიძლება ითქვას, რომ 
მეთემეთა ცალკეული ოჯახების განკარგულებაში მყოფი მიწის ნადელს “ფუძე” უნდა 

                                                 
758 იხ. ზემოთ მაგალითად: მეფე მირიანი “ტყუე” ნინოს ჰპირდება გახადოს ქალაქ მცხეთის “მკვიდრი”; 
კათალიკოსობის პატივს ეუფლება “მცხეთის მკვიდრთა” ორი სახლი; ეკლესიას აშენებენ “თბილისის 
მკვიდრნი” – ისინი ჩანან საერთო ღონისძიებათა წამომწყებად და გამტარებლად; უფრო გვიან 
“მკვიდრნი სამეფოსნი” აქტიურად ერევიან სამეფო ტახტის მემკვიდრეობის საკითხის გადაწყვეტაში 
და ა. შ.  
759 ქართული ოთხთავის ორი ძველი რედაქცია სამი შატბერდული ხელნაწერის მიხედვით, ა. შანიძის 
გამოცემა, თბ., 1945, გვ. 290.  
760 ივ. იმნაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 197-198.  
761 Описание рукописей..., II, გვ. 799. 



რქმეოდა762. უპირატესად ამ ოჯახების სახით ჩვენ ალბათ საქმე გვქონდა დიდი 
ოჯახის ტიპის თემებთან, საოჯახო თემებთან, რომელთაც “სახლი” უნდა რქმეოდათ. 
“სახლი” – ტერმინი ამ დროს, საეჭვოა, რომ აღნიშნავდეს ტერიტორიალურ თემს. 
სწორედ დიდი ოჯახის, საოჯახო თემის აღნიშვნიდან უნდა განვითარებულიყო 
ფეოდალურ ეპოქაში ცალკეულ ფეოდალურ საგვარეულოთა (ფეოდალური 
სახლების) აღნიშვნა. ამიტომაც “მამასახლისი” უპირატესად საოჯახო თემის უფროსი 
უნდა ყოფილიყო. ამგვარი მნიშვნელობით იხმარება ეს ტერმინი, კერძოდ, “ქართლის 
ცხოვრებაში” ქართლის ისტორიის უძველესი პერიოდის გადმოცემისას. აქ ლაპარაკია 
“მცხეთის მამასახლისზე” ლეგენდარული ქართლოსის მემკვიდრეებს შორის 
ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ნათქვამია, რომ მცხეთაში მჯდომი “თავადი” 
(მთავარი, უფროსი) ითვლებოდა არა “მეფედ” ან “ერისთავად” (ქართლოსის 
შთამომავლების – ყველა ქართლოსიანებისა), არამედ „მამასახლისად” (ე. ი. 
ქართლოსიანთა სახლის მეთაურად). იგი იყო “მაზავებელი და ბჭე” ქართლოსიანთა 
შორის (ქც., 11). აშკარაა, რომ ჩვენ წინაშეა ტერმინ “მამასახლისის” ხმარება სომხურ 
ტერმინ “ტანუტერთან” (ფეოდალური გვარის უფროსი) მეტად ახლო მდგომი 
მნიშვნელობით763. თუმცა, ძველად ამ სიტყვას, ჩანს, ადამიანთა ამა თუ იმ ჯგუფის 
მეთაურის ზოგადი მნიშვნელობა ჰქონდა. ამიტომაც იგი მთელი რიგი სხვა ცნებების 
აღმნიშვნელადაც იქცა, მაგალითად: მონასტრის, სამონასტრო თემის (ძმობის) 
მეთაური წინამძღოლი; ხელოსანთა კორპორაციის მეთაური, მეფის მოხელე – 
სოფლის მამასახლისი და ა. შ.  

დამახასიათებელია, რომ ცნობილი ქართული საისტორიო ნაწარმოები, “ძეგლი 
ერისთავთა”, რომელიც თავის საწყის ნაწილში გადმოგვცემს ქსნის ხეობის მთიელთა 
უძველეს ისტორიას ძველი გადმოცემების საფუძველზე, ამ მეტად სუსტად 
დიფერენცირებული საზოგადოების წიაღში “მამასახლისს” განიხილავს არა თემის 
უფროსად, არამედ სამეფო ადმინისტრაციის წარმომადგენლად, მეფის მოხელედ764. 
ადგილობრივი გვაროვნული არისტოკრატიის წარმომადგენლებად, თემის 
მეთაურების სახით ძეგლი ასახელებს “თავადს”, “ბერს”765 აგრეთვე, შესაძლებელია, 
“ხუცს” (იხ. ქვემოთ). “ხუცის ან ბერის” სინონიმად ქართულში გვხვდება “უხუცესი”. 
ამას გარდა, “ევსტათი მცხეთელის მარტვილობაში” ქალაქური სირიული თემის 
მეთაურთა აღსანიშნავად იხმარება ტერმინი “მთავარნი კაცნი”. ჩვენ გვგონია, რომ 
უფრო ამ რიგის ძველქართულ ტერმინებში (ხუცი-ხუცესი, უხუცესი, ბერი, თავადი, 
მთავარი) და არა “მამასახლის” ტერმინში უნდა დავინახოთ ამ დროის ქართლის 
(იბერიის) ტერიტორიალური თუ (მთიელებთან) საგვარეულო თემების მეთაურთა 
აღმნიშვნელი სახელები. 

რა თქმა უნდა, გამორიცხული არ არის, რომ უძველეს ხანაში, პირველყოფილ-
თემური წყობილების ბატონობის დროს, ტერმინი “მამასახლისი” ქართის ტომების 
ერთ ნაწილში მაინც აღნიშნავდა გვარის უფროსებს, ისევე როგორც “სახლი” – გვარს. 
მაგრამ შემდეგში, საგვარეულო თემის სასოფლო (ტერიტორიალურ) თემად 
გადაზრდასთან ერთად, ალბათ მოხდა “სახლი” და “მამასახლისი” ტერმინების 

                                                 
762 ს. ჯანაშია, შრომები, I, გვ. 132.  
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764 თ. ჟორდანია, ქრონიკები, II, გვ. 3.  
765 იქვე, გვ. 10. 



მნიშვნელობის დავიწროება, მათი გადაქცევა სასოფლო თემის შიგნით 
ჩამოყალიბებული საოჯახო თემებისა და მათი მეთაურების აღმნიშვნელ 
ტერმინებად. ამასთან ერთად, იგივე ტერმინები კლასობრივი საზოგადოების 
პირობებში მთელი რიგი სხვა ცნებების აღმნიშვნელად გადაიქცა: “სამეფო სახლი” 
(სამეფო საგვარეულო), სამხედრო-სამოხელეო არისტოკრატიის (შემდეგში 
ფეოდალური არისტოკრატიის) წარმომადგენელთა ცალკეული “სახლები” ა. შ. 
ტერმინი “მამასახლისი” ამგვარი “სახლების” მეთაურთა გვერდით, მეფის 
მოხელეების – ცალკეულ პუნქტთა გამგებლების, კორპორაციული თემების 
მეთაურთა აღმნიშვნელ ტერმინადაც იქცა და ა. შ.766 

თემის მეთაურთა აღმნიშვნელი ტერმინების ძიებასთან დაკავშირებით 
საჭიროა შევჩერდეთ ქსნის ერისთავთა ზემოხსენებული მატიანის – “ძეგლი 
ერისთავთას”767 კიდევ ერთ ცნობაზე. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ “მამასახლისი” აქ 
განიხილება სამეფო, სახელმწიფო ადმინისტრაციის წარმომადგენლად. მოქმედება 
იშლება მთის თავისუფალ თემებს შორის. გადამწყვეტ ძალად ჩანს თემის მთელი 
მოსახლეობა (“ერი”) და ა. შ. ადგილობრივი საგვარეულო არისტოკრატიის 
წარმომადგენლები აქ “თავადნის” ან “ბერნის” სახელით იწოდებიან. მაგრამ, 
ვფიქრობთ, ამგვარივე მნიშვნელობით უნდა იჩენდეს თავს აგრეთვე ტერმინი 
“ხუციც”. ლარგვისის “მამასახლისი” გუგაკი, რომელსაც უკავშირდება ამ ადგილებში 
თავისი რაზმითუთრთ გამოჩენილი ერისთავობის მაძიებელი როსტომი, იწოდება 
“ხუციანდაბის ძედ”. საკუთარი სახელის “ხუციანდაბას” შედგენილობა არაა ნათელი. 
ადამიანს თვალში ეცემა ამ სახელის მეტად უჩვეულო სახე. მასში თითქოს აშკარად 
იჩენს თავს კარგად ცნობილი სიტყვები “ხუცი” (თემის უფროსი: განსაკუთრებით 
გავრცელებული ამ მნიშვნელობით უფრო გვიანაც აღმოსავლეთ საქართველოს 
მთიანეთის მოსახლეობაში768) და “დაბა” (სოფელი, თემი). შეიძლება, ძეგლის 
თავდაპირველ ვერსიაში, ანდა იმ უძველეს თქმულებებში, რომლებიც საფუძვლად 
დაედო ძეგლის ამ ნაწილს, აქ დასახელებული იყო გუგაკის მამის არა სახელი, არამედ 
მისი საზოგადოებრივი მდგომარეობა. მხოლოდ შემდეგში იქნა გაგებული იგი 
საკუთარ სახელად, ამასთანავე ფორმითაც, შესაძლებელია, დამახინჯება განიცადა. 
თუ მისაღები ჩანს ეს ჩვენი მოსაზრება, უნდა ვიფიქროთ, რომ ქართლის მთიელებთან 
დასახლებული პუნქტის (დაბის) – თემის მეთაური “ხუცად” იწოდებოდა. შეიძლება, 
თვით გუგაკიც ასეთი “ხუცი” იყო და ძეგლი მას “მამასახლისად” იხსენიებს სამეფო, 
სახელმწიფო ტერმინოლოგიის მიხედვით. როსტომიც შემწეობისათვის პირდება მას 
სამემკვიდრეოდ უძღვნას ეს თანამდებობა. 

 
 
 

                                                 
766 “ევსტათი მცხეთელის მარტვილობაში” ქართლის არისტოკრატიის უმაღლეს წარმომადგენელთა 
შორის (კათალიკოზი, პიტიახში) თავს იჩენს აგრეთვე “ქართლის მამასახლისი”, რომლის ფუნქციების 
შესახებ მსჯელობა საკმაოდ საძნელოა. “მამასახლისის” ინსტიტუტი დაწვრილებითაა გარჩეული აკად. 
ივ. ჯავახიშვილის ნაშრომებში (კერძოდ, მის ნაშრომში “ქართული სამართლის ისტორია”). ამ 
ინსტიტუტის გენეზისისა და შემდგომი განვითარების მისებური ინტერპრეტაცია გარკვეული მხრივ 
განსხვავდება ზემომოტანილი ინტერპრეტაციისაგან.  
767 იხ. თ. ჟორდანია, ქრონიკები, II, გვ. 1-18; ძეგლის დაწვრილებითი განხილვა იხ. ს. ჯანაშიასთან, 
შრომები, I, გვ. 163 შმდ.  
768 ხევსურულ თემში “ხუცესი” (ან “ხევისბერი”) წარმოადგენდა თემის სამოქალაქო და საკულტო-
რელიგიური ცხოვრების ხელმძღვანელს – იხ. ვ. ბარდაველიძე, ხევსურული თემის მმართველობის 
სისტემა, “საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე”, ტ. XIII, №10, 1952.  



§ 2. სატაძრო მეურნეობა. ტაძარი და თემი 
 

ზემოთ, ელინისტური ხანაში ქართლის საზოგადოების სოციალურ-
ეკონომიური სტრუქტურის განხილვისას, დავასკვნით, რომ წარმოშობით ქართლის 
თემი სატაძრო თემს უნდა წარმოადგენდეს. ამის საბუთი ჩვენ ვპოვეთ, ერთი მხრივ, 
სტრაბონის ცნობაში, ხოლო, მეორე მხრივ, ეთნოგრაფიულ მონაცემებში769. 
ზემოდასახელებული “ძეგლი ერისთავთა”, ჩვენი აზრით, ამ საკითხისათვის აგრეთვე 
საინტერესო მასალას შეიცავს.  

ძეგლში ხაზი აქვს გასმული ტაძრის (ამ დროს უკვე ქრისტიანულის) წამყვან 
მდგომარეობას. მას უკავშირდება როგორც მიწის ფონდის განკარგულების უფლება, 
ისე ამ ოლქის მცხოვრებთა საზოგადოებრივი მდგომარეობა. როსტომს, 
ხელისუფლებისაკენ გზის გასაკვლევად უხდება “ერს” სთხოვოს საფლავის ადგილი 
მონასტერში, რეზიდენცია – ცხოვრების უფლება “საყდრის შვილთ” (ე. ი. ტაძართან, 
სატაძრო მეურნეობასთან დაკავშირებულ პერსონალს) შორის770, აგრეთვე ცხრაზმის 
ხევის ციხისთავის (სახელმწიფო ადმინისტრაციის წარმომადგენლის) მამული, ე. ი. 
მიწა, რომელიც მიცემული ჰქონდა ციხისთავს სამსახურის გასამრჯელოთ771. 
ამრიგად, როსტომი, იღებს რა თავის თავზე ციხისთავის მოვალეობასა და თემის 
სამხედრო ხელმძღვანელობას, ხელთ იგდებს ეკონომიური ძლიერების საფუძველს – 
მიწას, რომელიც თავისუფალია თემისაგან, თემის გარეშეა და მის პირად 
განკარგულებაში იმყოფება. ამაზე დაყრდნობით ლამობს იგი თემში პირველობის 
მოპოვებას. ამის მორალურ უფლებას აძლევს ის, რომ იგი “საყდრის შვილებს,” ე. ი. 
სატაძრო პერსონალს შორის ცხოვრობს, აქვს სამარხი ადგილი ტაძარში და, 
მაშასადამე, თვითონაც განიხილება, როგორც ერთ-ერთი “საყდრის შვილი” (სატაძრო 
თემის წევრი). მართალია, თვით ძეგლში ნათქვამია, რომ ტაძრის მიწები – “სამეფო 
მიწებია”, რომელნიც იუსტინიანე აღმშენებელს უბოძებია ტაძრისათვის, მაგრამ ამაში 
ჩვენ უნდა დავინახოთ მხოლოდ და მხოლოდ უმაღლესი სახელმწიფო 
ხელისუფლების აქტი, რომლითაც იგი ახალი, ქრისტიანული ეკლესიისა და 
საეკლესიო მიწათმფლობელობის საფუძველზე სანქციას აძლევს აღმოსავლეთ 
საქართველოს მთიელთათვის ტრადიციულ სათემო-სატაძრო მიწათმფლობელობის 
ფორმას.  

მაგრამ მთელი ეს მასალა, რომელიც მიუთითებს სატაძრო-სათემო 
მიწათმფლობელობისა და სატაძრო თემის არსებობაზე, თამამად შეიძლება 
გამოვიყენოთ, ერთი მხრივ, საქართველოს მთიელთა და, მეორე მხრივ, ქართლის 
დაბლობის რაიონების უძველესი მოსახლეობის მიწათმფლობელობის ფორმების 
დასახასიათებლად. ცალკეა გასარკვევი ვითარება, რომელიც არსებობდა ქართლის 
დაბლობ რაიონებში გვიანანტიკურ ხანაში. სწრაფი სოციალურ-ეკონომიური 
განვითარების შედეგად აქ, უეჭველია, მიწათმფლობელობის ფორმებში ადგილი 
ექნებოდა მთელ რიგ სერიოზულ ცვლილებებს.  

                                                 
769მხედველობაში გვაქვს, ძირითადად, ვ. ბარდაველიძის ნაშრომები სატაძრო თემისა და სატაძრო  
მიწათმფლობელობის გადმონაშთების შესახებ აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელებთან – იხ. ვ. 
ბარდაველიძე, ხევსურული თემი, “საქართველოს სსრ მეცნ. აკად. მოამბე”, XIII, №8, 1952; მისივე, 
ხევსურული თემის მმართველობის სისტემა, იქვე, XIII, №10, 1952; მისივე, Земельные владения 
древнегрузинских святилищ, «Советская этнография», 1949, №1; იხ. აგრეთვე: V.V. Bardavelidzeova, 
Chevsurska občina, "Cčeskoslovensκā Etnografie"‚ VI‚1958 №1, გვ. 43-54. 
770 ს. ჯანაშია, შრომები I, გვ. 165.  
771 იქვე, გვ. 166. 



უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს, რომელიც შედარებით ნაკლებ იჩენდა თავს 
მთიელთა თავისუფალი თემების რაიონში, მაგრამ ძლიერად მოქმედებდა 
დაბლობში, წარმოადგენდა სამეფო და მსხვილი კერძომესაკუთრული 
მიწათმფლობელობის სწრაფი განვითარება (ამის შესახებ ჩვენ სპეციალურად 
ლაპარაკი ქვემოთ გვექნება). ამან, უეჭველია, მნიშვნელოვნად შეზღუდა სათემო 
მიწათმფლობელობა. სათემო მიწის გადაქცევა ფაქტიურად მეთემეთა სრულ 
საკუთრებად, ძირს უთხრიდა ტაძრების პოზიციებს, რომელთა გარშემო თავს იყრიდა 
სათემო მიწათმფლობელობა. ტაძრების განკარგულებაში თანდათან რჩებოდა სათემო 
მიწის მხოლოდ გარკვეული, განუყოფელი ფონდი. ამის პარალელურად ხდებოდა 
ალბათ სატაძრო პერსონალის, ე. ი. ამ მიწით სარგებლობის უფლების მქონეთა 
შეზღუდვა და ტაძრის განკარგულებაში დარჩენილი სათემო მიწის ნაწილი 
ფაქტიურად ქურუმების საკუთრებად, საკუთრივ სატაძრო მამულად იქცეოდა.  

მიუხედავად იმისა, რომ თემს დიდად შეერყა საფუძველი, მიწის გარკვეული, 
განუყოფელი ფონდის არსებობა – სატაძრო მამულისა თუ საერთო საძოვრების 
სახით, სარწყავი წყლის ერთობლივი სარგებლობა, კოლექტიური (ფისკალური და 
სხვ.) ანგარიშგება სახელმწიფოს წინაშე, გარკვეული თვითმმართველობა, კულტის 
კოლექტიურად შესრულების აუცილებლობა და სხვ. – ყველაფერი ეს კვლავ ინახავდა 
თემს და ხელს უშლიდა მის სრულ გაქრობას.  

ამასთანავე, მთიანეთიც რომ გამოვრიცხოთ, სადაც მოსახლეობა სოციალურ-
ეკონომიური განვითარების დონით მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა ბარის 
მოსახლეობას, თვით ბარშიც, ქართლის სამეფოს წამყვან ოლქებში სატაძრო 
მიწათმფლობელობისა და სატაძრო მეურნეობის განვითარება ყველგან ერთნაირად 
არ მიმდინარეობდა. ზოგიერთმა დიდმა ტაძარმა და წამყვანი კულტების მსახურებმა 
ალბათ არა მარტო შეინარჩუნეს თავიანთი პოზიციები, არამედ კიდევ უფრო 
განამტკიცეს ის და დიდი მამულების მფლობელებად იქცნენ. ეს მამულები კი სამეფო 
შემოწირულებათა და სხვ. გზით სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა. ძველ ქართლში 
ამგვარი დიდი სატაძრო მამულების არსებობის შესახებ ჩვენ შეიძლება ვიმსჯელოთ 
მოსხების ქვეყანაში ლევკოთეას მდიდარი ტაძრის შესახებ სტრაბონთან დაცული 
ცნობების მიხედვით. “მოსხების ქვეყანაში, – ამბობს სტრაბონი, – მდებარეობს 
ლევკოთეას სამლოცველო, ფრიქსეს მიერ აგებული, და მისი სამისნო, სადაც ვერძს არ 
სწირავენ მსხვერპლად. ოდესღაც ის მდიდარი იყო, ხოლო ჩვენს დროს იგი ფარნაკეს 
მიერ და, ცოტა მოგვიანებით, მითრიდატე პერგამონელის მიერ იქნა გაძარცვული. 
როდესაც ქვეყანა დაუძლურდება, „ღმერთთა კუთვნილიც სუსტდება და აღარ უნდათ 
(მისი) პატივისცემა” – ამბობს ევრიპიდე (XI‚ 2‚ 17)772. 

ამ ტაძრის გაძარცვა პონტოსა და ბოსფორის ძლევამოსილ ხელისუფალთა მიერ 
იმაზე მიუთითებს, რომ ლაპარაკია არა მარტო საკუთრივ ტაძრისა და მასში დაცული 
ქონების გაძარცვა-დატაცებაზე, არამედ უფრო იმ ოლქის დარბევაზე, რომელიც ამ 
ტაძარს ეკუთვნოდა.  

თავის “გეოგრაფიაში” სტრაბონი, როგორც ცნობილია, მრავალ სხვა 
შემთხვევაშიც ლაპარაკობს მცირე აზიის, არმენიის, ალბანეთის და სხვ. ამა თუ იმ 
დიდ სატაძრო ცენტრზე. ამასთანავე, ხშირად ამა თუ იმ სატაძრო ცენტრის 
მნიშვნელობა მის აღწერაში განსაზღვრულია იმით, თუ რამდენად ვრცელ მიწებს 
ფლობს ტაძარი ან რა რაოდენობა “ჰიეროდულებისა” – “სატაძრო (საღვთო) მონებისა” 
– იმყოფება მის განკარგულებაში. ამიტომაც, ლაპარაკობს რა ლევკოთეას მდიდარი 
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ტაძრის შესახებ მოსხების ქვეყანაში, სტრაბონი, უნდა ვიფიქროთ, ამ “სიმდიდრეში” 
იმავე ფაქტორებს გულისხმობს. 

სტრაბონს მოეპოვება კიდევ ერთი საინტერესო აღწერილობა იბერიის 
აღმოსავლეთ საზღვარზე მდებარე სატაძრო ცენტრისა. ესაა იბერიის მახლობლად 
მდებარე ალბანური ტაძარი მთვარის ღვთაებისა. ალბანელებზე საუბრისას სტრაბონს 
აღნიშნული აქვს: “ღმერთებად (ალბანელები) აღიარებენ მზეს, ზევსსა და მთვარეს, 
უპირატესად – მთვარეს; მისი სალოცავი არის იბერიის მახლობლად. ქურუმობს კაცი 
უწარჩინებულესი მეფის შემდეგ, ის განაგებს ტაძრის მიწას, რომელიც დიდია და 
კარგად დასახლებული, და [ეს პირი განაგებს] მიწასაც და ტაძრის მონებსაც 
(ჰიეროდულებს), რომელთაგან მრავალნი, შთაგონებულნი, წინასწარმეტყველებენ 
ხოლმე. მას, რომელიც უფრო მეტად იქნება შთაგონებული და მარტო დაეხეტება 
ტყეებში, დაიჭერს ქურუმი, შეკრავს წმინდა ჯაჭვით და ერთი წლის განმავლობაში 
საგანგებოდ ჰკვებავს. შემდეგ მიიყვანენ მას ღმერთქალის773 სამსხვერპლოსთან და 
ნელსაცხებელით დაზელილს სხვა სამსხვერპლო ცხოველებთან ერთად მსხვერპლად 
შესწირავენ. მსხვერპლშეწირვას ასეთი სახე აქვს: ერთს უჭირავს წმინდა შუბი, 
რომლითაც წესია ადამიანის მსხვერპლად შეწირვისა. ის გამოდის ხალხიდან, 
არტყავს გვერდიდან გულში, ისე რომ ამ (საქმეში) გამოუცდელი არ არის. როდესაც 
დაეცემა (მსხვერპლი), აღინიშნება მისნობა დაცემის მიხედვით და საზოგადოდ 
ცხადდება; ხოლო გვამი მიაქვთ რომელიმე ადგილას და მოდიან ყველანი და ეხებიან 
ფეხით განსაწმენდელად” (Strabo, XI, 4, 7)774. 

სტრაბონის ცნობა, ალბანელების მთვარის ღვთაების კულტურისა და “იბერიის 
მახლობლად” მდებარე მისი ტაძრის შესახებ, საყურადღებოა საკუთრივ ძველი 
ქართლის (იბერიის) უძველესი ისტორიისა და მისი წარმართული რელიგიის 
შესასწავლად. აკად. ივ. ჯავახიშვილმა თავის ბრწყინვალე გამოკვლევაში ძველი 
ქართული სარწმუნოების შესახებ აჩვენა, რომ მთვარის ღვთაება იდგა ძველქართული 
წარმართული პანთეონის სათავეში და მის კულტთან დაკავშირებული ბევრი 
წარმოდგენა-რიტუალი ქრისტიანობის გაბატონების შემდეგ გადატანილ იქნა 
საქართველოში უაღრესად ფართოდ გავრცელებულ წმ. გიორგის კულტზე. ივ. 
ჯავახიშვილმა მიუთითა იმ განსაკუთრებულ მსგავსებაზე, რომელიც არსებობს 
სტრაბონის მიერ აღწერილ მთვარის ღვთაების ალბანური ტაძრის რელიგიური 
დღესასწაულის რიტუალებსა და გვიანდელი ხანის კახეთში (აღმოსავლეთ 
საქართველოს ალბანეთის მოსაზღვრე ნაწილში) განთქმულ “თეთრი გიორგობის” 
ცერემონიალს შორის. ეს უკანასკნელი უცილობლად მთვარის ღვთაებისადმი 
მიძღვნილი ძველი წარმართული დღესასწაულის ქრისტიანიზირებულ ვარიანტად 
გვევლინება. ივ. ჯავახიშვილი ფიქრობდა, რომ მთვარის ღვთაების ზემოაღნიშნული 
ალბანური ტაძარი, შესაძლებელია, სწორედ კახეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა775. 

სტრაბონის ცნობებში, როგორც ცნობილია, არეკლილია იბერიის 
პოლიტიკური სისუსტის პერიოდი, როდესაც მისი სამხრეთითა და აღმოსავლეთით 
მდებარე ზოგიერთი ოლქი მეზობელი არმენიის საზღვრებში მოექცა. არმენია 
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ბერძნული სარწმუნოების მიხედვით. მაგრამ, ალბანელების ეს ღვთაება, ისევე როგორც მათი 
მეზობელი იბერიელების მთვარის ღვთაება, ალბათ მამრობითი საწყისის განმასახიერებელ ღმერთს 
წარმოადგენდა. 
774 თ. ყაუხჩიშვილი,დასახ. ნაშრ., გვ. 134-135.  
775 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, 1928, გვ. შმდ.; შდრ. К.В. Тревер, Очерки по истории и 
культуре Кавказской Албании, М.-Л., 1959, გვ. 151.  



ფლობდა აგრეთვე კამბისენას ოლქს, რომელიც არმენიის, ალბანეთისა და იბერიის 
მიწა-წყლის შესაყარზე მდებარეობდა (Strabo, XI, 4,5). ანტიკური კამბისენა, უეჭველია, 
ძველი ქართული კამბეჩოვანის (თანამ. ქიზიყის) სამხრეთის ნაწილს, მდ. იორის 
ქვემო წელზე მდებარე ტერიტორიას გულისხმობს. იმ ძველ ხანაშიც კი, რომელსაც 
განეკუთნება სტრაბონის ეს ცნობები, ქართლის საზღვრებს გარეთ მყოფი ეს ოლქი 
ეთნიკურად (ნაწილობრივ, ყოველ შემთხვევაში) ქართის მოსახლეობით იყო 
დასახლებული. კამბისენაში, როგორც სტრაბონი აღნიშნავს, სომხები “ესაზღვრებიან 
იბერებსა და ალბანებს” (XI, 4, 1). სტრაბონის მიერ აღწერილი მთავრის ალბანური 
ტაძრის ტერიტორია, უეჭველია, ამ დროს ალბანელ ტომთა კავშირის ფარგლებში 
მდებარეობდა (მისი უფროსი – ქურუმი – ხომ, სტრაბონის თანახმად, ალბანეთში 
მეფის შემდეგ მეორე, ყველაზე უფრო პატივცემულ პირს წარმოადგენდა!).  

სტრაბონის სიტყვები, რომ ეს ტაძარი “იბერიის მახლობლად” მდებარეობდა, 
აშკარად გულისხმობს იბერიისა და ალბანეთის უშუალო შეხების რაიონს, რადგანაც 
სამხრეთში იბერიასა და ალბანეთს შორის ამ დროს შეჭრილი იყო სომხეთის მიწა-
წყალი (კამბისენა არმენიის შემადგენლობაში შედიოდა!), მაშასადამე, იბერია და 
ალბანეთი ერთმანეთის უშუალო მეზობლები იქნებოდნენ მხოლოდ ამ ოლქის 
ჩრდილოეთით მდებარე მიწა-წყალზე, სადმე მდ. ალაზნის შუა დინების რაიონში. 
ზემოხსენებული ალბანური ტაძარიც ალბათ აქ მდებარეობდა. ტაძრის კუთვნილი 
მიწა-წყლის სტრაბონისეული აღწერილობა (“დიდი და კარგად დასახლებული” 
ტერიტორია) აგრეთვე, ვფიქრობთ, ალაზნის ველზე უნდა მიუთითებდეს, მაგრამ, 
როგორც ჩვენ ზემოთ დავინახეთ, მალე ამის შემდეგ, ახ. წ. პირველ საუკუნეებში 
ქართლის სამეფოს (იბერიის) საზღვრებმა გაფართოება იწყეს ყოველი 
მიმართულებით, მათ შორის აღმოსავლეთისკენაც. შიდა კახეთის ზემოაღნიშნული 
ტერიტორია ამ დროს, უცილობლად, ქართლის სამეფოს შემადგენლობაში მოექცა. ის, 
რაც სტრაბონის ცნობებში არეკლილ ხანაში “იბერიის მახლობლად” იმყოფებოდა, ამ 
დროს, უეჭველია, საკუთრივ იბერიაში უნდა მოქცეულიყო. ამიტომაც, ძველი 
ალბანური მთვარის ღვთაების საკულტო ტრადიციების ასე მკაფიო შემონახვა 
კახეთში, სავსებით გასაგები ხდება. ეს დიდი სატაძრო თემი, ეჭვს გარეშეა, უკვე ახ. წ. 
დასაწყისში ქართლის სამეფოს შემადგენლობაში მოექცა და ამიერიდან 
გაქრისტიანების ხანამდე (IV ს.) მის შემადგენლობაში იმყოფებოდა. 

იმისათვის, რომ გავიგოთ, თუ როგორ უნდა წასულიყო განვითარება როგორც 
ამ დიდ სატაძრო ერთეულში, ისევე ქართლის სხვა ამგვარ დიდ სატაძრო 
გაერთიანებებში (მაგალითად, “მოსხების ქვეყანაში” მდებარე და ახ. წ. პირველ 
საუკუნეში ქართლის სამეფოს შემადგენლობაში შემავალ გაერთიანებაში), საჭიროა, 
პირველ ყოვლისა, გავერკვეთ ამ სატაძრო გაერთიანებათა ხასიათში. 

სატაძრო გაერთიანებები, როგორც ცნობილია, არსებობდა ამ დროის 
საქართველოს მეზობელ ბევრ მხარეში. შედარებით კარგადაა ცნობილი მცირე აზიისა 
და სომხეთის სატაძრო გაერთიანებები776. ზოგიერთ მათგანზე საყურადღებო ცნობები 
მოეპოვება იმავე სტრაბონს. დიდ სატაძრო გაერთიანებებს ვხვდებით კაპადოკიაში, 
რომელიც სოციალურ-ეკონომიური და პოლიტიკური განვითარების დონით მცირე 
აზიის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ჩამორჩენილ ოლქს წარმოადგენდა. განსაკუთრებით 
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Периханян, Иеродули и �εροί храмовых объединеий Малой Азии и Армении, ВДИ, 1957, №2; მისივე, 
Социально-экономическое значение храмовых объединений Малой Азии и Армении с IV в. до н. э. –III в. н. 
э. (საკანდიდატო დისერტაცია იხ. ავტორეფერატი, ლენინგრადი, 1955) იხ. აგრეთვე: А. Ранович, 
Восточные провинции Римской империи I-III вв., 1949, М., გვ. 80, 121 და სხვ.  



დიდ სატაძრო გაერთიანებას წარმოადგენდა ნახევრად ქალაქური ცენტრი კომანა 
(კაპადოკიის კომანა) – ღვთაება “მას” კულტის ცენტრი. აქ, სტრაბონის მიხედვით, 
ბევრი იყვნენ სატაძრო მონები (ჰიეროდულები) და “ღვთით შთაგონებულნი” 
(თეოფორეტები). აქაური მოსახლეობა – კატაონელები – პირველ ყოვლისა 
ექვემდებარებოდა ადგილობრივ ქურუმს, რომელიც განაგებდა ტაძარსა და სატაძრო 
მონებს, რომელთა რიცხვი სტრაბონის იქ ყოფნის დროს ექვს ათასს აღწევდა. ტაძარს 
ეკუთვნოდა ვრცელი მიწა-წყალი. მისი შემოსავლით სარგებლობდა ქურუმი, 
რომელსაც კაპადოკიაში მეფის შემდეგ მეორე ადგილი ეჭირა. უმეტესწილად, 
სტრაბონის თქმით, მეფეები და ქურუმები ერთსა და იმავე საგვარეულოს 
ეკუთვნოდნენ (Strabo‚ XII‚ 2, 3). დიდ სატაძრო ცენტრის წარმოადგენდა აგრეთვე 
პონტოს კომანა. იგი, სტრაბონისავე ცნობით, მჭიდროდ იყო დასახლებული და 
განთქმულ სავაჭრო ცენტრსაც წარმოადგენდა (Strabo‚ XII‚ 3, 36). პომპეუსმა კომანას 
უზენაეს ქურუმად თავისი კაცი – არქელაოსი დააეყენა. რომაელთა დაინტერესება 
ტაძრებით გამოწვეული იყო იმით, რომ ეს უკანასკნელები ეკონომიურ ცენტრებს 
წარმოადგენდნენ. ტაძრებს ჰყავდათ მრავალი “საღვთო მონა” – ჰიეროდულები 
(ίερόδουλοι)777 და სხვ. სომხეთში დიდ ცენტრს წარმოადგენდა ქალღმერთი ანაჰიტის 
ტაძარი აკილისენეში (Strabo‚ XI, 14, 16). თუ რა დიდ როლს ასრულებდნენ ტაძრები 
ამა თუ იმ ოლქში, შეიძლება დავასკვნათ იქიდანაც, რომ ზოგჯერ ასეთი ოლქები 
თავიანთ სახელწოდებებს იქ არსებული ტაძრების მიხედვით იღებდნენ. ასე 
მაგალითად, “აკილისენეს” სინონიმად იქცა სახელწოდება “ანაჰიტის ოლქი” 
(Anahtakan “(ქალღმერთ) ანაჰიტის კუთვნილი”)778. უნებურად მოგვინდება ანალოგია 
გავავლოთ “მოსხების ოლქთან”, რომლის ყოველი მოხსენიებისას სტრაბონს საჭიროდ 
მიაჩნია აგრეთვე მასში მყოფი “ლევკოთეას მდიდარი ტაძრის” (XI, 2, 17-18) ხსენებაც. 

ხასიათის მიხედვით მცირე აზიის და სომხეთის სატაძრო გაერთიანებები 
მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან. არსებობდა სატაძრო 
სოფლები, სატაძრო ქალაქები, ამგვარი ქალაქების მთელი გაერთიანებები და 
თეოკრატიული სახელმწიფოებიც კი. ასეთ გაერთიანებაში თეოკრატიული 
ზედაფენის (უზენაესი ქურუმი და სხვადასხვა თანამდებობის პირნი მაგისტრატები: 
ეკონომოსი, ხაზინადარი და სხვ.) გვერდით ჩვეულებრივ ვხვდებით აგრეთვე 
სატაძრო კოლექტივის პრივილეგიურ ფენას, რომლის ყოველ წევრს ტაძრის მიწაზე 
ინდივიდუალური ნადელი ჰქონდა და აქტიურად მონაწილეობდა 
დაქვემდებარებული ტერიტორიიდან შემოსავლის განაწილებასა და მოხმარებაში. 
ისინი წარმოადგენდნენ სატაძრო მონების კოლექტიურ ექსპლუატატორებს, თუმცა 
ამავე დროს შეეძლოთ ჰყოლოდათ აგრეთვე საკუთარი მონებიც. ამათ გარდა, ასეთ 
დიდ სატაძრო გაერთიანებებში მატერიალური დოვლათის მწარმოებელთა 
მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენდნენ ტაძრისადმი დამოკიდებული სოფლების 
მეთემე მიწათმოქმედნი779. 

ექსპლუატირებული მოსახლეობის ძირითად ნაწილს, ა. პერიხანიანის აზრით, 
“ჰიეროდულები” (�ερόδουλος) – სათემო-სატაძრო მონები წარმოადგენდნენ780. 
არსებობენ აგრეთვე ე. წ. �εροι – თემსგარეშე მდგომი პირები, რომელთა 

                                                 
777 А. Ранович, დასახ. ნაშრ., გვ. 80.  
778 А.Г. Периханян, К вопросу о рабовладении и землевладении в Иране Парфянского времени, ВДИ, 1952, 
№4, გვ. 18, შენ. 3. ანაჰიტის ოლქის შესახებ ლაპარაკია, სხვათა შორის, ანტიკურ წყაროებში 
ამიერკავკასიაში პომპეუსის ლაშქრობასთან დაკავშირებით. 
779 А. Г. Периханян, დასახ. ნაშრ., ВДИ, 1957, №2, გვ. 68.  
780 იქვე, გვ. 61 და სხვ.  



მემკვიდრეულ სარგებლობაში იმყოფებოდა მიწის ნადელები ტაძრისა და სატაძრო 
თემის საკუთრებაში მყოფ მიწაზე781. მართალია, ჩვენ განკარგულებაში არაა 
კონკრეტული მასალა მოსხების ქვეყანაში მყოფი ლევკოთეას დიდი სატაძრო 
გაერთიანების ხასიათის გასარკვევად, მაგრამ, თუ გავითვალისწინებთ ამ მხარის 
მოსახლეობის განვითარების საერთო დონეს, ბუნებრივია, უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ 
სატაძრო გაერთიანებას ბევრი რამ ექნებოდა საერთო მცირე აზიისა და სომხეთის 
სატაძრო გაერთიანებებთან. კლასობრივი თვალსაზრისით ეს იყო ალბათ საკმაოდ 
დიფერენცირებული საზოგადოება, სადაც თეოკრატიული ზედაფენა და 
სრულუფლებიანი სატაძრო თემი ექსპლუატაციას უწევდა დამოკიდებული 
სოფლების მოსახლეობასა და აგრეთვე მონებს.  

მაგრამ, საეჭვოა, ყოველივე ამის გავრცელება დასავლეთ ალბანეთის მთვარის 
ღვთაების სატაძრო გაერთიანებაზე, რომელიც შემდეგში ქართლის სახელმწიფოს 
შემადგენლობაში მოექცა. იმ ეპოქის ალბანეთის საზოგადოება, რომელსაც 
განეკუთვნება სტრაბონის ცნობები ამ ქვეყნის შესახებ, უეჭველია, წარმოადგენდა 
სუსტად დიფერენცირებულ საზოგადოებას, რომელიც ჯერ კიდევ მთლიანად არ იყო 
გამოსული პირველყოფილ-თემური წყობილების წიაღიდან. ამიტომაც, მცირე აზიისა 
და სომხეთის სოციალურ-ეკონომიურად შედარებით მაღალგანვითარებული 
ოლქების სატაძრო გაერთიანებებში არსებული წესების პირდაპირი გადატანა მასზე 
შეუძლებლად მიგვაჩნია782. ალბანეთის სატაძრო გაერთიანება ამ დროს ალბათ 
წარმოადგენდა მცირედ დიფერენცირებულ სატაძრო თემს, რომლის ძირითად 
მოსახლეობას თავისუფალი მეთემენი წარმოადგენდნენ. ამჯერად სწორედ ისინი 
იგულისხმებიან იმ “ჰიეროდულებში”, რომელთაც, ისევე როგორც ტაძრის “ვრცელ 
და კარგად დასახლებულ მიწას”, განაგებდა აქაური უმაღლესი ქურუმი (Strabo‚ XI, 4, 
7). მიწათმოქმედთა სახით აქ მონების ასე თუ ისე მნიშვნელოვანი მასის არსებობა 
ნაკლებ სავარაუდებელია. ცნობილია, რომ ზოგიერთ მკვლევარს (მაგალითად, მ. 
როსტოვცევი) “ჰიეროდულებად” რომელიმე სატაძრო გაერთიანების მთელი 
მოსახლეობა მიაჩნდა783. მართალია, ეს მოსაზრება სადავოა განვითარებული სატაძრო 
გაერთიანებების მიმართ784, მაგრამ პირველყოფილ-თემური წყობილებისა, ანდა 
სუსტად განვითარებული ადრეკლასობრივი საზოგადოების პირობებში არსებული 
სატაძრო გაერთიანების შემთხვევაში, სავსებით მოსალოდნელია ანტიკური 
ავტორების მიერ ტერმინ “ჰიეროდულების” ხმარება სატაძრო თემების იმ წევრთა – 
თავისუფალ მიწათმოქმედთა აღსანიშნავად, რომლებიც ამ გაერთიანებაში 
შედიოდნენ.  

ამის დასადასტურებლად შეიძლება მივუთითოთ აღმოსავლეთ საქართველოს 
მთიელთა სატაძრო გაერთიანებებზე (იხ. ვ. ბარდაველიძის გამოკვლევები). 
ხევსურული თემის ყველა წევრი, მაგალითად, განიხილებოდა როგორც თავისი 
სათემო სამლოცველოს – “ჯვარის” “ყმა”, ხოლო მთელი თემი, როგორც მისი “საყმო”. 
ამისდა შესაბამისად, ხევსურეთში იმდენი “საყმო” არსებობდა, რამდენიც თემი იყო. 
ყოველი თემი და თემის ყოველი წევრი ატარებდა თეოფორულ სახელს, რომელშიც 
ერთ-ერთი კომპონენტის სახით ვხვდებით “საყმოს” და “ყმას”. მართალია, “ყმა” 
წარმოადგენს ფეოდალური საქართველოსათვის დამახასიათებელ სოციალურ 
                                                 
781 იქვე, გვ. 50, 68 და სხვ.  
782 ა. პერიხანიანი, მცირე აზიის, სომხეთისა და ალბანეთის “ჰიეროდულებს” ერთნაირი სოციალური 
სტატუსის მქონე პირებად თვლის – დასახ. ნაშრ., ВДИ, 1957, №2, გვ. 50.  
783 M.I. Rostovtzeff‚ The social and economic history of the heIIenistic world‚ გვ. 506.  
784 А.Г. Периханян, დასახ. ნაშრ., ВДИ, 1957, №2, გვ. 68. 



ტერმინს, ანტიკური საქართველოსათვის უცხო იყო როგორც თვით ინსტიტუტი, ისე 
მისი სახელწოდება, მაგრამ, ვ. ბარდაველიძე სამართლიანად სვამს საკითხს, რომ 
ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში ეს ტერმინი უფრო “მონის მნიშვნელობით უნდა 
იხმარებოდეს”785. აქ ჩვენ, უეჭველია, საქმე გვაქვს ფეოდალურ გარემოდან ნასესხებ 
ტერმინთან (ღვთაებისა და მისი სამლოცველოს მიმართ) განუსაზღვრელად 
მორჩილი ადამიანის აღსანიშნავად.  

ამ ინსტიტუტს უდარებენ აგრეთვე საქართველოს ბარში ფეოდალურ ხანაში 
დამოწმებულ “საყდრის შვილისა” თუ “ხატის შვილის” ინსტიტუტს786. ამასთან 
დაკავშირებით, შეიძლება მიუთითოთ ბერძნ. παίς (“ბავშვი”, “შვილი”, “ყრმა”) “მონის” 
მნიშვნელობით ხმარებაზე787; კიდევ უფრო საყურადღებოა ჰიეროდულების 
აღსანიშნავად სინონიმების სახით ტერმინების �ερόδουλου, �εροί πα�δες 
გამოყენება788.  

ამრიგად “ჰიეროდულები”, როგორც გვგონია, ყველგან, ყოველ შემთხვევაში, არ 
უნდა აღნიშნავდნენ (სატაძრო) მონებს. ალბანური სატაძრო გაერთიანების 
შემთხვევაში ისინი ალბათ წარმოადგენენ თავისუფალ თემებს, სატაძრო თემის 
წევრებს789. 

თანამედროვე კახეთის ტერიტორიაზე (მდ. ალაზნის შუა დინებაზე) 
არსებული ეს მსხვილი სატაძრო გაერთიანება ახ. წ. პირველ საუკუნეში ქართლის 
სახელმწიფოს შემადგენლობაში მოექცა. ალბათ ამ დროსაც ამ გაერთიანებამ 
მნიშვნელოვანწილად შეინარჩუნა თავისი პოზიციები. ამის ნიშნად შეიძლება 
მივიჩნიოთ ის, რომ აქ მოგვიანებით, IV-VIII საუკუნეებში სამეფო 
მიწათმფლობელობას განსაკუთრებით მტკიცე პოზიციები უკავია – კახეთი სამეფო 
დომენად ჩანს790. ამას უკავშირდება ისიც, რომ კახეთი სამეფოს მნიშვნელოვან 
პოლიტიკურ ცენტრადაც ხდება, ადგილი აქვს აქ მდებარე ქალაქ უჯარმისა და სხვა 
საქალაქო ცენტრების დაწინაურებას ა. შ. შესაძლებელია, ყველაფერი ეს მოჰყვა ამ 
მხარეში სამეფო ხელისუფლებასა და სამეფო მიწათმფლობელობის მკვეთრ ზრდას, 
რასაც ადგილი უნდა ჰქონოდა IV საუკუნის დასაწყისში ქართლში ქრისტიანობის 
ოფიციალურ რელიგიად მიღების შედეგად და ამ ადგილებში განსაკუთრებით 
ძლიერი წარმართული ტაძრების განადგურებისა და მათი მიწების სამეფო ფონდში 
ჩარიცხვის მეოხებით.  

რაც შეეხება ქართლის ფარგლებში არსებულ ამ სატაძრო გაერთიანებების 
შინაგან განვითარებას, იგი, უეჭველია, მიმდინარეობდა ქურუმთა ზედაფენის 
მდგომარეობის სულ უფრო და უფრო განმტკიცების ნიშნით. ეს ზედაფენა 
ექსპლუატაციას უწევდა დაქვემდებარებული სასოფლო თემების მოსახლეობას, 
რომელიც ამა თუ იმ სატაძრო გაერთიანების ფარგლებში შედიოდა. ამის გვერდით 
არსებობდა უშუალოდ ტაძრის მფლობელობაში არსებული მიწები, რომლებიც 
ფაქტიურად სატაძრო გაერთიანების ზედაფენის სრულ საკუთრებად გადაიქცა. ეს 

                                                 
785 ვ. ბარდაველიძე, ხევსურული თემი. სტრუქტურა და ჯვარისყმობის ინსტიტუტი, “საქართველოს 
სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე”, ტ. XIII, №8, 1952, გვ. 497.  
786 იქვე, გვ. 498.  
787 ვ. ბარდაველიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 499.  
788 А.Г. Периханян, დასახ. ნაშრ., ВДИ, 1957, №2, გვ. 51.  
789 სტრაბონის მიერ ამ ტაძართან, ისევე როგორც სხვა სატაძრო გაერთიანებებთან დაკავშირებით 
მოხსენიებულ “ღვთითშთაგონებულთა” ინსტიტუტის რაობა მეტად ბუნდოვანია – იხ.А.Г. Периханян, 
დასახ. ნაშრ., ВДИ, 1957, №2, გვ. 66  
790 ამის შესახებ ჩვენ დაწვრილებით ქვემოთ გვექნება საუბარი.  



მიწები შეიძლებოდა დაემუშავებინათ მონური შრომით ან გაეცათ ნადელებად 
გარკვეული პირობით. ისინი შეიძლება აეთვისებინათ აგრეთვე ტაძრისადმი 
დამოკიდებული თემების წევრთა შრომითი ვალდებულების გზით. დაბოლოს, ასეთ 
მიწაზე შეიძლება მსხდარიყო “სატაძრო მონების”, ტაძრისათვის (სხვის ან თავის 
მიერ) შეწირული ხალხის მასა “ჰიეროდულების” სახით. შეიძლება სწორედ ხალხის 
ასეთ კატეგორიას შეადგენდა “მწირის” ტერმინით აღნიშნული ხალხი. ადრეულ შუა 
საუკუნეებში მწირი, თემის გარეშე მდგომი პირის, ღატაკის, ხშირად უცხოელის 
აღმნიშვნელი ტერმინია. ზოგჯერ “მწირი” დაქირავებულ მუშაკს, თავისი 
მუშაობისათვის გარკვეული გასამრჯელოს მიმღებ ადამიანს აღნიშნავს791. ამიტომაც 
ტერმინი, “მწირი” არქაური წარმოების ტერმინი უნდა იყოს (მიმღეობის ფორმა) იმ 
ძირიდან (“წირ”), რომელსაც ძირითადად ღვთისათვის შეწირვის” მნიშვნელობა აქვს 
(საბა) – იხ. შე-წირვა, შეწირ-ული და ა. შ792. ამავე ძირიდანაა ნაწარმოები 
მღვდელთმსახურების აღმნიშვნელი ძირითადი ქართული ტერმინი წირ-ვა. ასეთი 
ტერმინის არსებობა ადრეულ შუა საუკუნეებში, ვფიქრობთ, საუკეთესო მოწმობაა 
უძველეს ხანაში ქართლში სატაძრო მამულების არსებობისა, რომლის მუშა 
პერსონალსაც, ღვთისათვის შეწირული თანამემამულენი თუ უცხონი, ყოველ 
შემთხვევაში, თემის გარეშე და საკუთარი მეურნეობის არმქონე ბოგანო ხალხი 
ქმნიდა. 

საინტერესო შეიძლება იყოს ისიც, რომ გვიან შუა საუკუნეებში ადრეულ 
“მწირს” სწორედ “ბოგანოს” კატეგორიის ხალხი (გლეხი) შეესატყვისება. თუ ეს 
უკანასკნელი სპარსული წარმოშობის სიტყვაა (baga – ღმერთი, bagin – კერპი), 
როგორც ვხედავთ, წარმომავლობითაც იგი მეტად ახლო დგას იმავე “მწირ” 
ტერმინთან. 

ამ გზით მიმდინარეობდა განვითარება დიდ სატაძრო თემებში. უფრო მცირე 
სატაძრო თემებში ტაძარი და კულტის მსახურნი ალბათ ვერ ახერხებდნენ 
მიწათმფლობელობის სფეროში განსაკუთრებული პოზიციების მოპოვებას. უკეთეს 
შემთხვევაში, აქ ქურუმი რჩებოდა თემის რელიგიურ და საერო მეთაურად (“ხუცი”, 
“ხუცესი, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელებთან). თემის განუყოფელი მიწის 
ფონდი – ager publicus ან სულ არ არსებობდა, ანდა მეტად უმნიშვნელო იყო. ყველა 
ვალდებულებას (გადასახადები, საზოგადოებრივი სამუშაოები, სამხედრო 
ვალდებულება) თემი სამეფო ხელისუფლების მიმართ ასრულებდა. ეს იყო 
ფაქტიურად სამეფო თემი – “სამეუფო დაბა”, როგორც იგი იხსენიება უფრო 
გვიანდელ ქართულ წყაროებში793, თუმცა აქ მცხოვრები მოსახელობის სოციალური 
სტატუსი მნიშვნელოვნად განირჩეოდა საკუთრივ სამეფო მიწაზე მსხდომი 
მოსახლეობის სტატუსისაგან. ზოგიერთი ამგვარი ვალდებულებისაგან, კერძოდ, 
სამხედრო ვალდებულებისაგან, უეჭველია, არ თავისუფლდებოდნენ დიდი სატაძრო 
გაერთიანების მიწაზე მსხდომი თავისუფალი მეთემენიც. რა თქმა უნდა, ისინი 
ასრულებდნენ ყველა სხვა ვალდებულებასაც, მაგრამ უშუალოდ, საფიქრებელია, 
საკუთრივ მათი ტაძრის მიმართ. 

 
§ 3. მსხვილი კერძო მიწათმფლობელობა 

 

                                                 
791 К истории древней Грузии, გვ. 431-433.  
792 შდრ. მჩენი, მბრძოლი, და-მწერი, მნათი, მსაჯი, მტერი, მფენი, მჭერი და სხვ.  
793 ილ. აბულაძე, ასურულ მოღვაწეთა ცხოვრების წიგნთა ძველი რედაქციები, თბ., 1955, გვ. 111, 205. 



სათემო და სატაძრო მიწათმფლობელობის, აგრეთვე სამეფო 
მიწათმფლობელობის გვერდით, ძველ ქართლში არსებობდა მსხვილი კერძო 
მიწათმფლობელობაც. ეს იყო ძირითადად სამეფო საგვარეულოსა და სამხედრო-
სამოხელეო არისტოკრატიის წარმომადგენელთა მიწის ნაკვეთები, რომლებიც მათ 
მიცემული ჰქონდათ სამსახურის გასამრჯელოდ სათემო ან სამეფო მიწის ფონდიდან. 
მიწის ამავე კატეგორიას ქმნიდა ყიდვა-გაყიდვის შედეგად მოპოვებული მიწის 
ნაკვეთებიც.  

დამახასიათებელია, რომ ქსნის ერისთავთა ზემოხსენებულ საგვარეულო 
მატიანეში – “ძეგლი ერისთავთა” – ერისთავობის მოსურნე როსტომი თემს (“ერს”) 
გაწეული სამსახურის ნაცვლად სთხოვს “ცხრაზმის ხევის ციხისათვის მამულს”794, 
ალბათ აქ ლაპარაკია ნაკვეთზე, რომელიც გამოუყვია თემს თავისი მიწის ფონდიდან 
სამეფო ადმინისტრაციის წარმომადგენლისათვის – ციხისთავისათვის.  

ამ საკითხთან დაკავშირებით ყურადღებას იქცევს აგრეთვე ტერმინი 
“სამამასახლისო სამსახურებელი”. ბაგრატ IV-ის (XI ს.) მიერ ოპიზის 
მონასტრისათვის მიცემულ სიგელში ლაპარაკია მეფის მიერ მონასტრისათვის 
სოფლის შეწირვის თაობაზე თავის “სამამასახლისო სამსახურებელიდან” (ე. ი. მიწის 
ფონდიდან, რომელიც მის განკარგულებაში იყო “მამასახლისად” სამსახურის 
სანაცვლოდ)795. რომ არ დავიწყოთ იმისი ძიება, თუ რომელ ხანაში უნდა 
წარმოქმნილიყო ეს ტერმინი – პირველყოფილ-თემური წყობილების დროს796, თუ 
უფრო გვიან, შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ ანტიკური ხანის ქართლში იგი (თუკი იყო 
ხმარებაში), ჩანს, აღნიშნავდა მიწის ნაკვეთს797, რომელსაც გამოუყოფდნენ სამეფო 
ადმინისტრაციის წარმომადგენელს (ამ ხანაში ასეთად გვევლინება, აგრეთვე 
“მამასახლისი” – იხ. ზემოთ), ან კიდევ, შესაძლებელია, სასოფლო ან საოჯახო თემის 
უფროსს “სამსახურისათვის”.  

არ შეიძლება დავეჭვდეთ აგრეთვე იმაში, რომ ასეთი მიწის ნაკვეთები 
სამსახურისათვის სამემკვიდრეო მფლობელობაში შეიძლება მიეღოთ ზედაფენის 
წარმომადგენლებს საკუთრივ სამეფო მიწაზეც. ასეთ მიწის ნაკვეთებს იღებდნენ 
სამეფო საგვარეულოს წევრებიც სამსახურისათვის ანდა უბრალოდ როგორც 
გაბატონებული საგვარეულოს წევრები. ამ მხრივ საინტერესოა მოსე ხორენელის 
ცნობა (წიგნი II, თავი 7), სადაც ლაპარაკია ძველი ჰაიკიანი მეფეების შთამომავალთა 
შესახებ, რომელთაგანაც დგებოდა სამეფო რაზმები და რომლებიც სოფლებისა (gewl) 
და ადგილ-მამულის (dastakert) მემკვიდრეული მფლობელები იყვნენ. ამის სრულ 
ანალოგიას მოსე ხორენელი ხედავს ქართლში (იბერიაში), სადაც სამეფო რაზმების 
წევრები, სამეფო წარმოშობის პირნი, მისი სიტყვით, “სეფეწულებად” იწოდებოდნენ. 

 მიწის ასეთი ნაკვეთები ებოძებოდა, უეჭველია, აგრეთვე ტაძრებს (ქურუმებს). 
მეზობელი პართიის სამეფოში კერძო საკუთრებაში მყოფი დიდი მამულები 

“დასტაკერტებად” (dastkart) იწოდებოდა. იყო სამეფო “დასტაკერტებიც” (იხსენიება 
სირიულ წყაროებში: dasqarta d’malka)798. ეს ტერმინი ირანული წარმოშობისაა და 

                                                 
794 თ. ჟორდანია, ქრონიკები, II, თბ., 1897, გვ. 3.  
795 “საქართველოს სიძველენი”, II, 4; ივ. ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორია, I, გვ. 174; ს. 
ჯანაშია, შრომები, I, გვ. 169-170. 
796 ს. ჯანაშია, დასახ. ნაშრ., გვ. 169-170. 
797 ამ ტერმინს შეიძლება აღენიშნა აგრეთვე “მამასახლისის” სასარგებლოდ განკუთვნილ მოვალეობათა 
(ვალდებულებათა) მთელი კომპლექსი.  
798 А.Г. Периханян, К вопросу о рабовладении и землевладении в Иране парфянского времени, ВДИ, 1952, 
№4, გვ. 18-19.  



“ხელთ შექმნილსა” ნიშნავს. მიწების ეს კატეგორია ძველ სომხურშიც dastakert (ანუ 
მისი ზუსტი სომხური თარგმანით – dzerakert) ანდა “agarak”799 ტერმინით აღინიშნება. 
ყველა ეს ტერმინი მიწათმფლობელობის ერთი და იგივე სახეობის აღმნიშვნელია800. 

ძველ ქართულ მწერლობაში ამ ტერმინებიდან ხშირად გვხვდება ტერმინი 
“აგარაკი”. ეს უკანასკნელი, ისევე როგორც სომხური “agarak”, მომდინარეობს 
შუმერო-აქადური agar (akar)-იდან, რაც “ნათესს, მოხნულ ველს, მინდორს” აღნიშნავს. 
სომხურში, როგორც პროფ. ს. ერემიანი მიუთითებს, ეს ტერმინი, სათემო მიწისაგან 
განსხვავებით, აღნიშნავს კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწას, ადგილ-მამულს 
სახნავი მიწებით და ბოლოს სამოსახლოსაც8. ასეთივე მნიშვნელობით იჩენს თავს იგი 
აგრეთვე ძველ ქართულში. 

მართალია, ზოგ შემთხვევაში “აგარაკი” ძველ ქართულ ტექსტში იხმარება 
სახნავ-სათესის, დამუშავებული მიწის ნაკვეთის ზოგადი მნიშვნელობით, მაგრამ იგი 
საკუთრივ აღნიშნავს კერძო მფლობელობაში, სათემო მიწების გარეშე მყოფი მიწის 
ნაკვეთებს9. 

ყურადღებას იქცევს სომხურის მსგავსად ქართულშიც ამ ტერმინის ხმარება 
“სოფელთანა” და “დაბასთან” დაპირისპირებით. “მოქცევაჲ ქართლისაჲში”, 
მაგალითად, მირიან მეფის სახელით ლაპარაკია ეკლესიის აგების შესახებ სოფელში, 
სადაც დასაფლავებულ იქნა, “ქართველთა განმანათლებელი” ნინო და ნათქვამია, 
რომ ამ ეკლესიას მან მრავალი “სოფელი” და “აგარაკი” უბოძა10. საინტერესოა, რომ 
დაახლოებით ასეთსავე კონტექსტში იმავე ძეგლში (მის უძველეს, შატბერდის 
ხელნაწერში) დასახელებულია უკვე “სოფელი” და “ქარდაგი”. IV საუკუნის შუა 
ხანების ამბების გადმოცემისას ნათქვამია, რომ აზნაურებმა მცხეთაში ეკლესია 
ააშენეს “მიათვალეს იგი” “დიდ ეკლესიას” “სოფლებითა და ქარდაგებითა ქართლს 
შინა”11. თუ მხედველობაში მივიღებთ ამგვარ კონტექსტში “სოფლის” (“დაბის”) და 
“აგარაკის” (ადგილ-მამულის) ერთად მოხსენიების ზემოაღნიშნულ ფაქტს, შეიძლება 
ვიფიქროთ, რომ “ქარდაგი” დაახლოებით იმასვე აღნიშნავდა, რასაც “აგარაკი”. ალბათ 
სწორედ ამიტომ გადმოსცემს ექვთიმე თაყაიშვილი, “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” 
შატბერდული ვარიანტის თავის რუსულ თარგმანში, “ქარდაგს” “поместье”-თი12. 
როგორც პროფ. ვ. გაბაშვილმა აჩვენა, ქართული “ქარდაგი” ირანული 
წარმომავლობის ტერმინია. “ქარდაგ” (kartak, ვარიანტი: kirtak) დამოწმებულია 
სასანური ირანის როგორც ეპიგრაფიკულ, ისე იურიდიულ ძეგლებში. ამ ძეგლებში, 
                                                 
799 С.Т. Еремян, Рабовладельческое общество древней Армении, სადოქტორო დისერტაციის 
ავტორეფერატი, 1953, გვ. 21; მისივე, О рабстве и рабовладении древней Армении, ВДИ, 1950, №1, გვ. 13 
შმდ.  
800 А.Г. Периханян, Древнеармянские востаники, ВДИ, 1956, №2, გვ. 55, შენ. 2.  
8 С.Т. Еремян, დასახ. ნაშრ., ВДИ, 1950, №1, გვ. 13-14. 
9 ს. ჯანაშია, შრომები, I, გვ. 282. ეს იყო მიწა, რომლის სყიდვაც იყო შესაძლებელი (ლუკა, 14, 18 – იხ. 
ქართული ოთხთავის ორი ძველი რედაქცია, გვ. 248). “წმ. შიოსა და ევაგარეს ცხოვრება” საკუთარ 
რედაქციაში გადმოსცემს ლუკა, 14, 28-ს ასეთნაირად: ვინც არ უარყოფს მამას, დედას, ცოლსა და 
შვილებს, თავის აგარაკსა და თავის ქონებას, იგი არ შეიძლება ქრისტეს მოწაფე გახდეს (იხ. ილ. 
აბულაძე, ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრების წიგნთა ძველი რედაქციები, გვ. 75).  
10 Описание рукописей..., II, გვ. 804 (ჭელიშური ვარიანტი). 
11 იქვე, გვ. 720. თ. ჟორდანიას გამოცემაში: ქრონიკები, I, 1892, გვ. 43.  
12 იხ. «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. 28, გვ. 31. ს. ჯანაშია, ჩანს, 
არ იზიარებდა ამ სიტყვის ამგვარ გაგებას; მსგავსი ირანული ძირების მნიშვნელობის მიხედვით მას 
შესაძლებლად ეჩვენებოდა ამ სიტყვისათვის მიეცა „მუშაკის“ ან „სახლის“ და ა. შ. მნიშვნელობა (იხ. 
მისი „შრომები“, I, გვ. 286). ამ ტერმინის შესახებ იხ. აგრეთვე Г.А. Меликишвили, К истории древней 
Грузии, გვ. 414- 415.  



სხვათა შორის, იგი თავს იჩენს აგრეთვე “მიწის ნაკვეთის”, “მიწის ნაჭრის”, საერთოდ 
ქონების ნაწილის მნიშვნელობით. დასახელებულ მკვლევარსაც ამ ტერმინის 
არსებობა ქართლში კერძო მიწისმფლობელობის არსებობის დამამტკიცებელ ერთ-
ერთ მოწმობად და საბუთად მიაჩნია13. 

ამრიგად ძველ ქართულში ვხვდებით ტერმინებს, რომელიც როგორც ქართლში, 
ისე მეზობელ ქვეყნებში აღნიშნავდნენ კერძო საკუთრებაში მყოფ მეურნეობას. 
ამასთანავე ამ ქვეყნებში, ისევე როგორც ქართლში, თავს იჩენს მკვეთრი 
დაპირისპირება “აგარაკის”, “ქარდაგისა”, ე.ი. კერძომესაკუთრული მამულისა 
“სოფლისადმი”, “დაბისადმი”, – ე. ი. თემისადმი.  

“სოფლისა” და “აგარაკის” (“ქარდაგის”), ერთობლივი მოხსენიება ჩვეულებრივ 
შეწირვის მაუწყებელ კონტექსტებში გვხვდება. ამით ირკვევა, რომ ერთი და იგივე 
პირი (ან ტაძარი) ერთსა და იმავე დროს შეიძლება ყოფილიყო როგორც “სოფლის”, 
ისე “მამულის” მფლობელი. ასეთი “სოფელი” შეიძლება ყოფილიყო დამონებულ 
მიწათმოქმედთა – “გლეხთა” თემი. ასეთ შემთხვევაში, უნდა ვიფიქროთ, რომ 
“აგარაკი” მუშავდებოდა ამ “გლეხების” მიერ. სხვა შემთხვევაში ტაძრებისა თუ დიდ 
მოხელეთა კერძო საკუთრებაში მყოფი ასეთი მამულების დასამუშავებლად შრომითი 
ვალდებულების გზით შეიძლება ალბათ გამოეყენებინათ თავისუფალ მეთემეთა 
შრომაც. დაბოლოს, “აგარაკი” შეიძლებოდა დამუშავებული ყოფილიყო მასზე 
დასახლებული მონების, ანდა გაღატაკებული მეთემეების, ბოგანო უცხოელებისა და 
სხვ. მიერ. ეს უკანასკნელნი ალბათ სამუშაოში ებმებოდნენ კაბალური იჯარის 
პირობებში. 

შემდეგში, ფეოდალიზაციის პროცესში, თემის გარეშე მყოფი დიდი 
კერძომესაკუთრული მამულები როგორც საქართველოში, ისე სომხეთში მცირე 
სამოსახლოებად გადაიქცა, რომლებიც მიმოფანტული იყვნენ დიდი დასახლებული 
პუნქტის გარშემო14 (ძირითადად, ქალაქური დასახლების, როგორც მსხვილი 
მიწათმფლობელების – არისტოკრატიის ზედაფენის ადგილსამყოფელის გარშემო). ამ 
მნიშვნელობით აღნიშნულმა ტერმინმა ჩვენამდეც მოაღწია (დღევანდელი “აგარაკი”). 
სოციალური სტატუსის მიხედვით, გვიანდელ ხანაში აგარაკებში მცხოვრები 
მოსახლეობა არ განირჩეოდა „სოფლების” მოსახლეობისაგან და ჩვეულებრივ 
ფეოდალური ურთიერთობის უღელში ჩაბმულ გლეხობას წარმოადგენდა15. მაგრამ, 
რჩებოდა განსხვავება სიდიდის მიხედვით: “აგარაკი” “სოფელთან” შედარებით, 
როგორც წესი, მცირე სამოსახლოს წარმოადგენდა16. 
                                                 
13 ვ. გაბაშვილი, ირანული წარმოშობის სოციალ-ეკონომიური ტერმინოლოგია უძველეს ქართულ 
წყაროებში, კავკასიის ხალხთა ისტორიის საკითხები, თბ. 1966, გვ. 110-118.  
14 ნ. ბერძენიშვილი, თბილისის ტოპონიმიკის ისტორიიდან (აგარანი), “მიმომხილველი”, II, 1951, შდრ. 
С.Т. Еремян, Развитие городов и городской жизни в древней Армении, ВДИ, 1953, №3, გვ. 17.  
15 ფეოდალურ ურთიერთობათა ადრეულ ეტაპზე, ყოველ შემთხვევაში, ტერმინი “აგარაკი” – “აგარა” 
მტკიცედ ინახავდა აგრეთვე თავის ძველ ძირითად მნიშვნელობას – აღნიშნავდა, ხშირად სყიდვის ან 
ბოძების გზით მოპოვებულ მიწის ნაკვეთს, რომელიც მისი პატრონის სრულ მფლობელობაში 
იმყოფებოდა, აგრეთვე იხმარებოდა სახნავ-სათესის, დამუშავებული მიწის აღსანიშნავად.  
16 ამ მხრივ, ვფიქრობთ, საინტერესოა “აგარაკისა” და “დაბის” ხმარება “წმ. შიოს ცხოვრებაში”. 
ქართლის მმართველი სტეფანოზი (VII საუკუნის დასაწყისი) მონასტერს ართმევს ორ “აგარაკს”, 
რომლებიც მონასტერს, ჩანს, თვით მან ან მისმა წინაპრებმა შესწირეს. “ღვთის რისხვა” სტეფანოზს 
მძიმე ავადმყოფობაში ჩააგდებს. მონასტერი ამის შემდეგ უკვე აღარ კმაყოფილდება წართმეული ორი 
აგარაკის დაბრუნებით, არამედ თხოულობს დამატებით კიდევ ორ აგარაკს. მაგრამ, 
გამოჯანმრთელებული სტეფანოზი მზადაა მონასტერს უბრძანოს დამატებით არა მარტო ორი აგარაკი, 
არამედ, როგორც ჩანს, უფრო მეტი: “ორნი დაბანი დაბათაგან სამეუფოთა ურჩეულესნი” – იხ. ილ. 



§ 4. სამეფო მიწათმფლობელობა. დამორჩილებული თემების წევრები –
“გლეხნი” და სამეფო მიწების პირობითი მფლობელნი თავისუფალნი – 

“ტაძრეულნი” 
 
ძველ ქართლში სამეფო მიწათმფლობელობის არსებობის საუკეთესო საბუთს 

წარმოადგენს სტრაბონის ცნობა იბერიაში “სამეფო მონების” (βασι ιιοί δούλοί) – οί λαοί-
ს არსებობის შესახებ, რომელთაც “ცხოვრებისათვის საჭირო ყოველივე” მოჰქონდათ 
“სამეფო გვარისათვის. აშკარაა, რომ მიწა, რომელსაც ამუშავებდნენ ეს “λαο�”, 
განიხილებოდა “სამეფო მიწად” (χώρα βασιλιχ�-დ, ელინისტური აღმოსავლეთის 
ტერმინოლოგიის მიხედვით)801. ზემოთ დაწვრილებით განვიხილეთ სტრაბონის ეს 
ცნობა. როგორც დავასკვენით, მიწათმოქმედი მოსახლეობის ერთ-ერთ კატეგორიას 
ქართლში სწორედ ეს “ლაოი” – “სამეფო მონები” წარმოადგენდნენ, რომელთაც 
ადგილობრივ, შეიძლება, “გლეხნი” ეწოდებოდათ. ეს უკანასკნელნი, როგორც 
ვთქვით, წარმოადგენდნენ სამეფო ხელისუფლების მიერ დამორჩილებულ 
საგვარეულო თემების წევრებს, რომელთაც თავიანთი სოციალური სტატუსით 
განეკუთნებოდნენ აგრეთვე სამეფო მიწებზე დასმული გადმოსახლებულნი.  

შემდგომი განვითარება წარიმართა “გლეხობის” – დამორჩილებულ 
მიწათმოქმედთა თემების თავისუფალ თემებთან გარკვეული ნიველირების 
მიმართულებით. ახ. წ. I-II საუკუნეების განუწყვეტელი ომიანობის ეპოქამ 
აუცილებელი გახადა ლაშქარში ასეთი თემების წევრთა გამოყვანაც, რამაც ხელი 
შეუწყო “ერისა” და “გლეხთა” თემების მდგომარეობის გარკვეულ ნიველირებას. 
ორივე ეს ფენა განიცდის სწრაფ სოციალურსა და ქონებრივ დიფერენციაციას, რასაც 
მივყავდით, ერთი მხრივ, უშუალო სამიწათმოქმედო შრომისაგან თანდათან 
ჩამოცილებული სამხედრო ფენის (მომავალი “აზნაურების ფენის”), ხოლო, მეორე 
მხრივ, სამხედრო საქმისაგან თანდათან სულ უფრო და უფრო ჩამოცილებულ 
მეთემეთა, მატერიალური დოვლათის მწარმოებელთა, უკვე ერთგვაროვანი ფენის 
ჩამოყალიბებისაკენ. რა თქმა უნდა, აღზევება ძირითადად ძველი თავისუფალი 
სამიწათმოქმედო თემებიდან ხდებოდა, ხოლო უფრო მცირე მასშტაბით – “გლეხთა” 
(ლაოის) თემებიდანაც. ანტიკური ხანის ქართლში, უეჭველია, მუდამ არსებობდა 
დამორჩიბულ მიწათმოქმედთა ფენა, რის საბუთად შეიძლება მივიჩნიოთ თუნდაც 
ის, რომ ამ კატეგორიის მიწათმოქმედთა აღმნიშვნელი ტერმინი “გლეხი” 
მემკვიდრეობით მიიღო შუა საუკუნეების ქართლმა, სადაც იგი აღნიშნავდა 
მიწათმოქმედი მოსახლეობის დასაწყისში ჯერ კიდევ მცირე, ხოლო შემდეგში მეტად 
მრავალრიცხოვან ნაწილს, რომელიც სრულ ფეოდალურ დამოკიდებულებაში იყო 
მოქცეული (ყმა გლეხობა)802. 

ტერმინ “გლეხის” შინაარსის დასადგენად მეტად საინტერესოა “ქართლის 
ცხოვრების” შემდეგი ცნობა: სპარსეთის მეფის ლაშქრობათა აღწერისას, რომელშიც 
მონაწილეობდა ქართლის მეფე ვახტანგ გორგასალი (V ს.), “ქართლის ცხოვრებას” 
                                                                                                                                                             
აბულაძე, ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრების წიგნთა ძველი რედაქციები, თბ., 1955, გვ. 203-205; ს. 
ჯანაშია, შრომები, I, თბ., 1949, გვ. 100-101.  
801 იხ. ს. ჯანაშია, შრომები, II, გვ. 141, 166-167 ; გ. მელიქიშვილი, საქართველოში კლასობრივი 
საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წარმოქმნის საკითხისათვის, თბ., 1955, გვ. 154-155, 168 და სხვ. ო. 
ლორთქიფანიძე, სამეფო მიწათმფლობელობის საკითხისათვის ანტიკური ხანის იბერიაში, 
“საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე”, ტ. XXI‚ №6, 1958, გვ. 760 და სხვ.  
802 შემდეგში ამ მნიშვნელობით უფრო გავრცელებული შეიქმნა დასავლეთ საქართველოდან 
შემოსული ტერმინი “ყმა”. 



აღნიშნული აქვს: “პირველად მოვიდეს ჯორჯანეთს803, და წარმოტყუენეს 
ჯორჯანეთი, და ყოვლად უმკჳდრო ყვეს. და დასხნეს ადგილსა მათსა ნათესავნი 
სპარსთანი და მიერითგან იქმნნეს ჯორჯანნი გლეხად, რომელნი აწ არიან მებეგრენი 
სპარსთანი” (ქც., 187).  

“მებეგრე” ისაა, ვინც გარკვეულ ვალდებულებას – “ბეგარას” ასრულებს. “ბეგარა” 
ირანული წარმოშობის ტერმინია და მომდინარეობს სპარსული გამოთქმიდან bekãr 
(“kar”-ძირიდან – “მუშაობა”) ãmadan, “სამუშაოზე წასვლა (გასვლა)”. მოგვიანო ხანაში 
“ბეგარა” როგორც ქართველებში, ისე სომხებთან804 იხმარებოდა შრომითი 
ვალდებულების აღსანიშნავად. მაგრამ ქართულ ძეგლებში, რომლებიც დროის 
მიხედვით ახლო დგანან “ქართლის ცხოვრების” ჩვენამდე მოღწეული რედაქციის 
შედგენის დროსთან, “ბეგარა” უფრო ზოგადი მნიშვნელობით იხმარება. ასე 
მაგალითად, XI ს. ნიკორწმინდის ცნობილ სიგელში იხსენიება ნასყიდ მიწაზე 
(“აგარაზე”) “გლეხის” დასახლება და აღნიშნულია, რომ იგი (“გლეხი”) გადაიხდის 
“ბეგარას”805. მეორე ადგილას ნათქვამია, რომ მიწის ნაკვეთი მიეცა “გლეხს” 
“საბეგაროდ”806. ამრიგად, “ბეგარა” გულისხმობს სხვისი მიწით სარგებლობას 
გარკვეული ვალდებულების (გადასახადის გადახდა და სხვა რამ) შესრულების 
პირობით807.  

“ქართლის ცხოვრების” ძველსომხურ თარგმანში – ჯორჯანელებზე – სპარსელთა 
“გლეხებზე” ზემომოტანილი ადგილი ამგვარდაა გადმოცემული (მოგვყავს ამ ძეგლის 
პროფ. ილია აბულაძისეულ გამოცემაში მოტანილი ქართული თარგმნის მიხედვით): 
“და დაასახლეს იქ სპარსელები, და სპარსეთის ხარკის (hark – ქართ, “ხარკი”) ქვეშ 
იმყოფებიან დღემდის”808. უშუალოდ ამის შემდეგ ლაპარაკია იმაზე, რომ 
გამარჯვებულებმა აქ hark-ი (ე. ი. ხარკი, გადასახადი) აიღეს  – უამრავი ოქროსა და 
ვერცხლის, ძვირფასი ქვებისა და სხვათა სახით809. ამრიგად, აშკარაა, რომ ქართული 
ტექსტის” გლეხებს” სხვისი მიწით სარგებლობის, საკომპენსაციოდ უნდა ეხადათ 
ხარკი – გადასახადი. 

თვით ტერმინი hark (ქართ. “ხარკი”), ისევე როგორც “ბეგარა” – ირანული 
წარმოშობისაა. “ხარკი”, როგორც ჩანს, ძველისძველი ირანული ტერმინია, რომელიც 
ირანიდან უკვე აქემენიდურ ხანაში შეუთვისებია არაბულ ენას810. ფალაურში იგი 
მიწაზე გაწერილ გადასახადს აღნიშნავს811. სომხურში, ქართულის მსგავსად, ეს 
ტერმინი ზოგჯერ უფრო ფართო მნიშვნელობით, არა მარტო გადასახადის, არამედ 
შრომითი ვალდებულების აღსანიშნავადაც იხმარებოდა. hark ან mardahark ძველ 
სომხურში იხმარება სახელმწიფო შრომითი ვალდებულების აღსანიშნავად, თუმცა 

                                                 
803 “ჯორჯან(ეთი)”-ახალსპარსული Gurgān-ის (ბერძ. υαιανια, νρκανιοι) არაბიზებული ფორმაა – იხ. მ. 
ანდრონიკაშვილი, ირანული ეთნიკური და ტოპონიმიკური სახელები ქართულ ისტორიულ 
ლიტერატურაში, საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომები, აღმ. 
ენათა სერია, I, 1954, გვ. 39. 
804 იხ. Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, СПб, 1908, გვ. 484.  
805 თ. ჟორდანია, ქრონიკები, II, თბ., 1897, გვ. 46.  
806 იქვე, გვ. 48. 
807 ივ. ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორია, წ. II, ნაკვ. 2, თბ., 1929, გვ. 442-443.  
808 ილ. აბულაძე, ქართლის ცხოვრება. ძველი სომხური თარგმანი, თბ., 1953, გვ. 171-172.  
809 იქვე, გვ. 172.  
810 W. Henning, Arabisch harāg, "OrientaIia", IV, Roma, 1935, გვ. 291-293.  
811 A. Christensen‚ L’ Iran so is Ies Sassanides‚ deuxième êdition‚ Copenhague, 1944, გვ. 124.  



hark ამავე დროს აღნიშნავდა მიწაზე გაწერილ გადასახადსაც812. “ხარკის” ხმარება 
შრომითი ვალდებულების აღსანიშნავად უცხო არ იყო ძველი ქართული 
ლიტერატურისათვისაც. ბიბლიის ქართულ ტექსტში, “მეფეთა III წიგნში”, რომელშიც 
უხვადაა წარმოდგენილი სამეფო სამუშაოებთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია813, 
ტერმინი “ხარკი” ნახმარია შრომითი ვალდებულების შესასრულებლად გამოყვანილი 
მუშაკების აღსანიშნავად (თავი V).  

ამრიგად, უძველეს წერილობით წყაროებში ტერმინ “გლეხის” ხმარებიდან ჩანს, 
რომ აქ საქმე ეხება მიწათმოქმედთ, რომელნიც ამუშავებდნენ სხვის მიწას და 
ასრულებდნენ მთელ რიგ ვალდებულებებს (ხარკი – გადასახადი და აგრეთვე, 
შეიძლება, სხვა ვალდებულებაც) მიწის მესაკუთრის მიმართ. 

მეტად დამახასიათებელია “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ცნობა ქართლის უძველესი 
მოსახლეობის – ბუნთურქთა ხელისუფლების მიერ თავიანთ მიწაზე უცხო ქვეყნიდან 
მოსული ჰონების (ჰუნების) დასახლებაზე ხარკის გადახდის პირობით. აქ, უძველესი 
ამბების თხრობისას, სხვათა შორის ნათქვამია: “მაშინ მოვიდეს ნათესავნი მბრძოლნი 
ქალდეველთაგან გამოსახულნი ჰონნი და ითხოვეს ბუნთურქთა უფლისაგან ქუეყანა 
ხარკითა. და დასხდეს იგინი ზანავს და ეპყრათ იგი რომელ ხარკთა აქუნდა. ჰრქჳან 
მას ხერკი”814. ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა არა აქვს იმას, საქმე ეხება რეალურად 
მომხდარ ამბავს თუ არა, შთაგონებულია თუ არა ეს მოთხრობა “ხერკის” (თანამ. 
საგურამო) სახელის ხალხური ეტიმოლოგიით და ა. შ. საყურადღებოა ის, თუ როგორ 
წარმოუდგენია ძველქართულ ტრადიციას დამორჩილებული თემის წარმოქმნა, 
რომელიც ხარკს უხდის მიწის მესაკუთრეს. ეს, როგორც ვხედავთ, ამ შემთხვევაში 
საკუთარ ტერიტორიაზე უცხოელთა დასმის გზით ხდება. 

მეორე მხრივ, იმავე წყაროებიდან ჩანს, რომ “ხარკს” იხდიდა ქართული სამეფოს 
შემადგენლობაში შემავალი მთიელთა თავისუფალი თემების მოსახლეობა. 
მთიელები “ხარკს” უხდიდნენ “მცხეთის პირველ მეფეს” აზო(ნ)ს (ქც., I, 19, 23). მეფე 
მირიანმა (IV ს.) ხარკი გაუდიდა იმ მთიელებს, რომლითაც ქრისტიანობის მიღებაზე 
უარი განაცხადეს (ქც., I, 125-126) და ა. შ. ამჯერად “ხარკის” დადებას ადგილი აქვს 
დაპყრობის შედეგად. 

დამორჩილებული თემების წევრთა (“გლეხთა”) საკითხის გარჩევასთან 
დაკავშირებით გარკვეული ინტერესს იწვევს ქართველ მთიელთა ეთნოგრაფიულ 
სინამდვილეში დამოწმებული ტერმინი “საგლეხო”. ხევსურების ცალკეულ თემებს 
შორის განუწყვეტელი ომიანობა-ბრძოლის პროცესში ხდებოდა ერთი თემის მიერ 
მეორის დამორჩილება. მაშინ დამორჩილებული თემი გამარჯვებული თემის “საყმო-
საგლეხოს” წარმოადგენდა. დამორჩილებული თემი, თუმცა ინარჩუნებდა შინაგან 
თვითმართველობას, ნახევრად კაბალურ მდგომარეობაში ექცეოდა – იხდიდა 
ყოველწლიურ გადასახადს. ამასთან ერთად არის შემთხვევები, როდესაც 
დამორჩილებულ თემს ეკისრებოდა აგრეთვე შრომითი ვალდებულება, სახელოსნო 
სამუშაოების შესრულება და ა.შ. სრულდებოდა აგრეთვე სხვადასხვა 
სარწმუნოებრივი რიტუალები, რაც ხაზს უსვამდა საყმო-საგლეხოს 
დაქვემდებარებულ მდგომარეობას. იყო შემთხვევები, როდესაც უფრო სუსტი თემები 
“ნებაყოფლობით” შედიოდნენ უფრო ძლიერი თემის მფარველობაში და მისი “საყმო-

                                                 
812 С.Т. Еремян, Рабовладельческое общество древней Армении, სადოქტორო დისერტაციის 
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814 Описание рукописей..., II, გვ. 708.  



საგლეხო” ხდებოდნენ, უხდიდნენ, მას ხარკსა და ასრულებდნენ სხვა 
ვალდებულებებს. ვ. ბარდაველიძე, გამოდის რა ლიტერატურაში გამოთქმული 
მოსაზრებიდან, რომ λαοί-βασιλιιοι δσ�λοι ადგილობრივ “გლეხებად” იწოდებოდნენ, 
პარალელს ავლებს მთასა და ხევსურული თემის საყმო-საგლეხოს” შორის815. თუ ეს 
შედარება გასაზიარებელია, შეიძლება დაუშვათ, რომ აღნიშნულ ტერმინში 
ერთმანეთს დაუკავშირდა ორი სოციალური ტერმინი, რომელიც სხვადასხვა ეპოქაში 
აღნიშნავდა ქართლის მიწათმოქმედი მოსახლეობის ყველაზე უფრო დაბალი 
საზოგადოებრივი ფენის წევრებს: “გლეხი” (ანტიკური ხანისა და ადრეფეოდალურ 
ქართლში) და “ყმა” (განვითარებულ და გვიანფეოდალურ ხანაში). თუ ეს ასეა, 
უძველეს ხანაში დაქვემდებარებული თემის სახელწოდების არსებობა შეიძლება 
მხოლოდ “საგლეხოს ფორმით ვივარაუდოთ. 

ტერმინ “გლეხის ამგვარი მნიშვნელობით ხმარებასთან დაკავშირებით შეიძლება 
მივუთითოთ ამავე სიტყვის არსებობაზე ცენტრალური კავკასიონის ოსებს შორის. 
ოსებს ეს სიტყვა უცილობლად ქართული გარემოდან აქვთ შეთვისებული, როგორც 
ჩანს “მონის” მნიშვნელობით. როგორც პროფ. ვ. აბაევი აღნიშნავს, ოსური ენის 
დიგორულ დიალექტში gœlex “მონას” ნიშნავს, ხოლო gœlxur – “საცოდავს”, 
“ჩამოფლეთილს” და ა. შ.816. 

მართალია, უკვე ადრეფეოდალური ხანის მწერლობის ძეგლებში “გლეხი” 
საზოგადოების ყველაზე დაბალ საფეხურზე მდგომთა აღმნიშვნელ ტერმინად 
გვევლინება817, მაგრამ ამ დროს იგი შედარებით იშვიათად იჩენს თავს. 
განსაკუთრებით იშვიათია მისი მოხსენიება სულ ადრეულ ძეგლებში. მათში 
(მაგალითად, გიორგი მერჩულეს, ბასილი ზარზმელის თხზულებებში) 
მიწათმოქმედთა აღსანიშნავად სხვა ტერმინებია გამოყენებული (“მსოფლიოჲ” 
“მდაბიოჲ”, “წვრილი ერი” და ა.შ.). აკად. ივ. ჯავახიშვილის აზრით, თუ ეს გარემოება 
უბრალო შემთხვევითობის შედეგი არ არის, მაშინ უნდა დავასკვნათ, რომ ადრე 
ტერმინი “გლეხი” ქართული მწერლობისათვის უცხო იყო818. მაგრამ უნდა 
მივუთითოთ კიდევ ერთ გარემოებაზე, რომელსაც შეუძლია აგვიხსნას ტერმინ 
“გლეხის” მიერ მიწათმოქმედი მოსახლეობის ძირითადი მასისაღსანიშნავად სხვა 
ტერმინების (“მსოფლიოჲ” “მდაბიოჲ”, “წვრილი ერი” და სხვ.) თანდათანობითი 
განდევნა და მათი ადგილის დაკავება. ეს ტერმინები ხომ აღნიშნავდა იურიდიულად 
თავისუფალ მიწათმოქმედთ, სასოფლო თემების წევრებს (იხ. ზემოთ), რომელთა 
დამორჩილება ინტენსიურად მიმდინარეობდა ადრეფეოდალური ხანის მანძილზე. ამ 
ტერმინების შეცვლა ტერმინ “გლეხით”, რომელიც ადრე მონურ მდგომარეობაში 
მყოფ მიწათმოქმედს აღნიშნავდა, ჩვენ სავსებით კანონზომიერი და მრავლის 
მთქმელი გვეჩვენება. სწორედ ამაში შეიძლება ვეძებოთ ადრეფეოდალური ხანის 

                                                 
815 ვ. ბარდაველიძე, ხევსურული თემი, „საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე“, ტ. XIII, №8, 1952.  
816 В.И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, I, 1949, გვ. 325-326, მისივე, Историко-этимологический 
словарь осетинского языка, I, 1958, გვ. 512. 
817 ივ. ჯავახიშვილი, მიუთითებდა: “გლეხი” – ტერმინის ამ მხრივ მეტად დამახასიათებელ ხმარებას 
დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსთან. ცდილობს რა განადიდოს დავითის საქმიანობა, ისტორიკოსს 
აღნიშნული აქვს, რომ “რამეთუ გლეხთა იხილემცა, ოდეს არაბთა მეფენი მოჰყვანდეს ტყუედ. და 
სხუათა გოლიათთათჳს რადღა რამცა გჳნდოდა თქმად” – იხ. ივ. ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის 
ისტორია, II1, 1928, გვ. 37. 
818 იქვე. 



დასასრულს ტერმინ “გლეხის” წინაპლანზე გამოსვლის ახსნა819 და არა იმაში, რომ 
ქართული სამყაროსათვის აქამდე იგი სრულიად უცხო იყო. 

ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმ გარემოებასაც, რომ ძველქართულ წყაროებში 
(მათ შორის უკვე სულ უძველესი ე.წ. “ხანმეტ ტექსტებში”820) ძალზე ხშირად 
გვხვდება “გლეხთა” უაღრესად ახლო მდგომი “გლახა(კი)” (მათხოვარი, ღარიბი, 
გაღატაკებული; „ქართლის ცხოვრებაში” ერთხელ იგი გვხვდება საზოგადოებრივი 
კიბის ყველაზე დაბალ საფეხურზე მდგომი ხალხის აღსანიშნავად – ქც., I, 53). ჩვენ 
წინაშეა აშკარა მსგავსება როგორც ბგერითი შედგენილობის, ისე მნიშვნელობის 
მხრივ, მაგრამ საბუთი არა გვაქვს ვამტკიცოთ, რომ “გლეხი” “გლახა”-დანაა 
წარმოშობილი. ეს უკანასკნელი შემდეგშიც განაგრძობდა (და ახლაც განაგრძობს) 
არსებობას იმავე მნიშვნელობით, რაც მას დასაწყისში გააჩნდა. გამორიცხული არ 
არის, რომ აქ საქმე გვაქვს ერთი და იმავე სიტყვის სხვადასხვა დიალექტურ 
ვარიანტებთან. თუ ეს ასეა, ეს მოწმობს ქართულ სამყაროში ამ ტერმინის სიძველესა 
და მის ღრმა ფესვებზე. 

არაერთი მკვლევარი ქართულ “გლეხ ტერმინს უკავშირებს სომხურ grehik-ს 
(“გრეჰიკ” – მდაბიო ხალხი)821, რომლის ეტიმოლოგიაც უცნობია822, თუმცა ზოგს იგი 
გამოჰყავს ძველინდურ “გრჰაჯადან”, რომელიც “სახლში ნაშობ მონებს” აღნიშნავს823. 
აკად. ნ. მარი ქართულ ტერმინებს „გლეხი”, “გლახა”, ისევე როგორც სომხურ 
“გარეჰიკს”, უკავშირდება “კოლხების” სატომო სახელწოდებას824. ამრიგად, ტერმინ 
“გლეხის” წარმოშობა სავსებით ნათელი არ არის, ისევე როგორც ჰიპოთეტურია 
აგრეთვე ამ ტერმინის კავშირი სტრაბონისეული აღწერილობის λαοί-βασιλιιοι-δο�λοιι-
ს კატეგორიის ხალხთან, მაგრამ თვით დამორჩილებული თემების ინსტიტუტის 
არსებობა ძველ ქართლში, ვფიქრობთ, ეჭვს არ უნდა იწვევდეს825.  

თუ გავითვალისწინებთ სტრაბონის ცნობას იმის შესახებ, რომ იბერიის 
მოსახლეობის ეს ნაწილი (λαο�) “სამეფო მონებს წარმოადგენდა და ცხოვრებისათვის 
ყოველივე საჭიროს მიართმევდა სამეფო საგვარეულოს, აშკარაა, რომ მათ მიერ 
დამუშავებული, მიწები სამეფო საკუთრებას წარმოადგენდა და შემოსავალი აქედან 
სამეფო ხაზინაში მიდიოდა.  

                                                 
819 ასეთი ვითარებაა რიფსიმეანთა შესახებ ძველი სომხური თხზულების ქართულ თარგმანში, 
რომელიც, პროფ. ილ. აბულაძის აზრით, VIII-X სს. განეკუთვნება, აქ “გლეხნი” ნახმარია “აზნაურნის” 
(სომხ. azat) საპირისპიროდ და სომხ. amboh-ს (= მდაბიო ხალხი) გადმოსცემს, ე. ი. უკვე იხმარება 
ძველი “მდაბიონის” მნიშვნელობით. იხ. ს. ჯანაშია, შრომები, I, გვ. 162, შენ. 1. 
820იხ., მაგალითად, თბილისის უნივერსიტეტის მოამბე, II, გვ., 387. ეს ტერმინი საერთოდ მეტად 
ხშირად გვხვდება ძველი და ახალი აღთქმის ძველქართულ თარგმანებში, აგრეთვე ქართული 
ლიტერატურის უძველეს ორიგინალურ ძეგლებში. 
821 Н. Адонц, დასახ. ნაშრ., გვ. 436.  
822 ილ. აბულაძე, ძველი ქართლის ლექსიკიდან, ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე, I, 1959, გვ. 175.  
823 С.Т. Еремян დასახ. ნაშრ., სადოქტორო დისერტაციის ავტორეფერატი, გვ. 21 და სხვ.  
824 “კოლხი” სახელის უძველეს ასურულ წყაროებში “კილხის” ფორმით წაკითხვასთან დაკავშირებით 
ანალოგიური თვალსაზრისი გამოითქვა ჩვენ მიერაც – იხ. Г.А. Меликишвили, К истории древней 
Грузии, გვ. 420-421. და სხვ. 
825 აკად. ს. ჯანაშიამ მიუთითა საინტერესო ფაქტზე, რომ “დიდი მცხეთის” პერიფერიაზე მდებარე 
მუხრანის ერთ-ერთი უმთავრესი არხი ძველ ქართულ მასალებში “საგლახო რუდ” იწოდება. რადგანაც 
პირველყოვლისა სწორედ ამ რაიონშია სავარაუდებელი სამეფო მეურნეობის პოზიციების 
განსაკუთრებული სიმტკიცე, ს. ჯანაშია შესაძლებლად თვლიდა ზემოაღნიშნულ სახელში 
სტრაბონისეული “ ლაოის” – სამეფო მონების სახელწოდება ( ქართ. “გლეხი” ან “გლახა”) დაენახა (იხ. 
მისი “შრომები”, I, გვ. 264-265). 



იბერიელი “ლაოი” – “გლეხების” ინსტიტუტი როგორც წარმოშობის, ისე თავისი 
მნიშვნელობით შეიძლება დაუკავშიროთ არამარტო მცირეაზიულ ლაოის”, არამედ 
უფრო მეტად ძველი ლაკონიკის “ჰელოტების” ინსტიტუტს826. 

საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში (ირანი, სომხეთი) დიდად იყო 
განვითარებული სამეფო მიწათმფლობელობის ინსტიტუტი827. ამ ქვეყნებში 
ელინისტური სამყაროს χ�ρα βασιλιιή-ს ( “სამეფო მიწა”) შესატყვისად თავს იჩენს 
ტერმინი “(ვ)ოსტან”-ი. ეს უკანასკნელი ირანული წარმოშობის ტერმინია და 
აღნიშნავს, უპირველეს ყოვლისა, “ჭიშკარს”, “ზღურბლს”, შემდეგ “ეზოს”, 
უპირატესად – სამეფო კარს, სამეფო მიწას, სამეფო მეურნეობას828. მაგრამ, “ვოსტანი” 
შეიძლება რქმეოდა არა მარტო მეფის კუთვნილ მიწებსა და მამულებს, არამედ მთელ 
ოლქებსაც, სადაც სამეფო მიწათმფლობელობას გაბატონებული ადგილი ეკავა, ანდა 
რომლებიც უშუალოდ ექვემდებარებოდნენ სამეფო ადმინისტრაციას. ასე იყო 
როგორც ირანში, ისე სომხეთში, განსაკუთრებით მოგვიანო ხანაში, როდესაც 
ფეოდალიზაციის პროცესის გაძლიერებამ დღის წესრიგში დააყენა სამეფო 
საკუთრებისა და სამეფო ადმინისტრაციის ახლად წარმოქმნილი მსხვილი 
ფეოდალური (ნახარარული) საკუთრებისა და ნახარარული მმართველობისაგან 
მკვეთრად გამიჯვნის აუცილებლობა. 

ირანში სასანიანთა დინასტიის დამწყებმა არდაშირმა, მაგალითად, 
დამოუკიდებლობა წაართვა Мησηνή-ს (ირან. “მეშანი” ბასრის რაიონში) ოლქს, 
ჩამოაგდო ადგილობრივი მმართველი და იგი სამეფო პროვინციად აქცია “ოსტან შად 
ი ბაჰმან”-ის სახელწოდებით. სასანური პროვინციების სახელწოდებაში ტერმინი 
“ოსტანი” სხვა შემთხვევაშიაც გვხვდება. საინტერესოა, რომ სრული სახით მხოლოდ 
ახლახან გამოქვეყნებულ ცნობილ Κа’ba-i Zarbošt-ის წარწერაში829 არდაშირ მეფის 
მემკვიდრე – შაბურ I – იმპერიის უმაღლეს მოხელეთა ჩამოთვლისას, რომელთაც 
ხელისუფლება მის დროს მიიღეს, ერთ-ერთ პირველ ადგილზე ასახელებს Dinaky-ს, 
არდაშირ I-ის დას, რომელიც აქ იხსენიება როგორც Nеšаn dastkirt šapur-ის 
დედოფალი830 (წარწერის ბერძნულ ვარიანტში:) Δηναης βασιλίσσηλ Μησων δαστκιρτ 
Σαπωρ831). ყურადღებას იქცევს ის გარემოება, რომ სამეფო “ოსტანში” – Μησηνή-ს 
პროვინციაში ქალაქის სახელწოდების სახით832 დასახელებულია შაბურ (მეფის) 
δαστκιρτ-ი, ე. ი. დასტაკერტი. დასტაკერტების მსხვილ კერძომესაკუთრულ 
მეურნეობათა შესახებ ირანისა და სომხეთში ჩვენ ზემოთ უკვე გვქონდა ლაპარაკი. ამ 
ტერმინის ხმარება გვიჩვენებს მის სიახლოვეს ტერმინ “(ვ)ოსტან-თან”, “ვოსტანი” 
სამეფო კარისათვის აგრეთვე “დასტაკერტს” – საკუთარ სამფლობელოს 
წარმოადგენდა. 

ტერმინი „ვოსტანი” განსაკუთრებით ხშირად იხმარება სამეფო ოლქებისა და 
ქალაქების აღსანიშნავად სომხეთში. V-IV საუკუნეთა სირიულ წყაროებში 
“ვოსტანად” ანუ “ვოსტანის სახლად” იწოდება ქალაქი არზნი. ასეთივე უნდა 

                                                 
826 შდრ. Th. Reinach, Mithridate Eupator, Roi de Pont, Paris, 1890, გვ. 391.  
827 იხ. А.Г. Периханян, Древнеармянские востаники (в связи с вопросом по формах землевладения), ВДИ, 
1956, №2, გვ. 49. 
828 Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, გვ. 463; А.Г. Периханян დასახ. ნაშრ., გვ. 44. 
29იხ. M. Sprengling, Third century Iran. Sapor and Kartir, Chicago, 1953. 
830 M. Sprengling, დასახ. ნაშრ., გვ. 19; შდრ. F. Altheim und R. Stiehl, Ein asiatische Staat. Feudalismus unter 
den sassaniden und ihren Nachbarn, Br. I, Wiesbaden, 1954, გვ. 13, 15. 
831 E. Honigmann et A. Maricq, Recherches sur les Res Gesta Divi Saporis. Bruxelles, 1953, გვ. 17. 
832 F. Altheim und R. Stiehl, დასახ. ნაშრ., გვ. 15. 



ყოფილიყო ქალაქ მცბინის (ნისიბინის) სტატუსი და ა. შ. სამეფო მიწად, ვოსტანად 
ითვლებოდა სომხეთში აირარატისა833 და ბევრი სხვა ოლქიც. სამეფოდ ითვლებოდა, 
ჩანს, ვისპურაკანის ოლქიც, რამდენადაც შეიძლება ვიმსჯელოთ მისი სახელწოდების 
მიხედვით, რომელიც პართულ νāspuhrakān-იდან (ნიშნავს; "vaspuhr-ის არშაკიდი 
უფლისწულის – კუთვნილი”) მომდინარეობს. ეს ოლქი სამართავად, შესაძლებელია, 
ეძლეოდა აშკარად უფლისწულებს834. 

ქართული სამყაროსათვის, როგორც ჩანს, უცხო იყო ტერმინი “ვოსტანი”. აქ მის 
შესატყვისად თავს იჩენს ტერმინი “სეფე”, რომელიც დასაწყისში “სამეფო გვარს”, 
“სამეფო კარს” აღნიშნავდა, ხოლო შემდეგ შეიძლებოდა გამოყენებული ყოფილიყო 
ყველაფერ იმის აღსანიშნავად, რაც სამეფო საგვარეულოს ეკუთვნოდა; მათ შორის 
ვხვდებით, მაგალითად, “სეფე-ყანას” ან “სეფე ქუეყანასაც” (სამეფო მიწა, სამეფო 
ტერიტორია)835. მაგრამ, ძველ ქართულ ტოპონიმიკაში გავრცელებულია აგრეთვე 
ტერმინი “ვოსტანი”.  

ჩვენ მხედველობაში გვაქვს ისტორიული კუხეთის მთავარი ქალაქის რუსთავის 
ერთ-ერთი სახელწოდება – “ბოსტან-ქალაქი”. “ქართლის ცხოვრებაში” ეს 
უკანასკნელი რუსთავის ძველი სახელწოდების სახით იხმარება (ქც., I, 8, 9). პროფ. ს. 
ერემიანმა სამართლიანად დაუკავშირა ეს სახელწოდება ირანულ-სომხურ 
“ვოსტანს”836. ამასთან დაკავშირებით ლ. ჭილაშვილმა ყურადღება მიაქცია ძველი 
ქართული საისტორიო წყაროების რიგ ცნობებს, რომელთა მიხედვითაც რუსთავი და 
მისი ოლქი (კუხეთი) IV-V სს. სამეფო დომენი უნდა ყოფილიყო837. “ქართლის 
ცხოვრებაში” ნათქვამია, რომ მეფე მირიანმა (IV ს. პირველი ნახევარი) თავის შვილს, 
რევს, უბოძა კახეთი და დასვა უჯარმაში (ქც., I, 70, 71). მირიანის მემკვიდრემ, მეფე 
ბაკურმა დაუმტკიცა თავის ძმის რევის ვაჟებს კახეთი და ისინი რუსთავის 
მმართველებად (ერისთავებად) დასვა (ქც., I, 131). ვახტანგ გორგასლის (V ს. მეორე 
ნახევარი) მეფობის ამბების გადმოცემისას იმავე ძეგლში ნათქვამია, რომ რევის 
მემკვიდრეები ფლობდნენო კუხეთს და ცხოვრობდნენ რუსთავში (ქც., I, 159). 
ყოველივე ეს გასაგებს ხდის რუსთავის სახელწოდებას – “ბოსტან-ქალაქი”, ე.ი. 
“ვოსტან-ქალაქი”, “სამეფო ქალაქი”. რაც შეეხება თვით ტერმინ “ბოსტან” (ვოსტან-ს), 
შეიძლებოდა ეს ერთადერთი შემთხვევაც გვეცნო იმის საბუთად, რომ ეს ტერმინი 
უცხო არ იყო ქართული სამყაროსათვის, მაგრამ გამორიცხული არა არის, ამ 
შემთხვევაში შეიძლება საქმე გვქონდეს სომხურენოვან ფენიდან მომდინარე 
სახელთან. ცნობილია, რომ “ქართლის ცხოვრების” საწყისი ნაწილი, სადაც “ბოსტან 
ქალაქი მოიხსენიება, უხვად სარგებლობს სომხურენოვანი ფენიდან, ძველი სომხური 
ტრადიციიდან მომდინარე ინფორმაციით838. 

ყოველივე ზემოთქმულს შეიძლება დავუმატოთ “ქართლის ცხოვრების” 
საინტერესო ცნობა, მეფე არჩილის (VIII ს.) მიერ გატარებული მნიშვნელოვანი 
ღონისძიების შესახებ: მან კახეთი ამ ოლქის “ტაძრეულებს” უბოძა და ისინი 

                                                 
833 Н. Адонц, დასახ. ნაშრ., გვ. 299, 302, 478, და სხვ. 
834 А.Г. Периханян, დასახ. ნაშრ. გვ. 52-53. 
835 ს. ჯანაშია, შრომები, I, გვ. 159 და სხვ.  
836 С.Т. Еремян, Феодальные образования Картли в период марзпанства (532-627) (დისერტაციის 
თეზისები, გვ. 2.) ლ. ჭილაშვილი, ქალაქი რუსთავი, ისტორიულ-არქეოლოგიური ნარკვევი, თბ., 1958, 
გვ. 45 შმდ. 
837 ლ. ჭილაშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 46-47. 
838 იხ. ზემოთ, “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” და “ქართლის ცხოვრებისადმი”, როგორც ძველი საქართველოს 
ისტორიის წყაროებისადმი, მიძღვნილი ნაკვეთი. 



“აზნაურები” გახადა (ქც., 243). აშკარაა, რომ ამ ხანაში მაინც მეფეს მხოლოდ იმისი 
ბოძება შეეძლო, რაც პირადად მას ეკუთვნოდა. ამიტომაც, შეიძლება დავასკვნათ, რომ 
კახეთი წარმოადგენდა სამეფო დომენს – ვოსტანს, “სეფე-ქვეყანას”. 

ამ აღმოსავლურ ოლქებში სამეფო მიწათმფლობელობის პოზიციების სიმტკიცე, 
რომელიც ასე მკაფიოდ იჩენს თავს ზემომოტანილი მასალების მიხედვით, უნდა 
აიხსნას უძველეს ხანებში აქ დიდი სატაძრო მამულების არსებობით, რომლებიც 
გაქრისტიანების შემდეგ (IV ს. დასაწყისი), ძირითადად ალბათ სამეფო კარის, 
სახელმწიფოს ხელში გადავიდნენ. ძველად ალბათ ასეთივე მტკიცე იყო სამეფო 
მიწათმფლობელობის პოზიციები სამეფოს სხვა ოლქებშიც. სამეფო მიწების ფონდში 
შედიოდა არა მარტო დაპყრობილი თემების მიწა-წყალი, არამედ სამეფო მიწა 
ხდებოდა ალბათ ერთმანეთთან მსხვილ სატაძრო გაერთიანებად შეუკავშირებელი 
მცირე სატაძრო თემები – სოფლები839 და ა.შ. 

სამეფო მიწებზე მსხდომ მატერიალური დოვლათის მწარმოებელთა ერთი 
ძირითადი ნაწილის – სამეფო ხელისუფლების მიერ დამორჩილებული თემების 
წევრთა – ლაოის გარდა, სამეფო მიწებზე მსხდომთა მეორე ნაწილს 
ზემოდასახელებული “ტაძრეულნი” წარმოადგენდნენ. 

ტერმინი “ტაძარი”840 ძველქართულში “ტაძრის” (“ღვთის სახლის”) გარდა 
აღნიშნავს “სასახლეს”. ამ მნიშვნელობით იხმარება იგი, მაგალითად, ქართული 
ლიტერატურის ერთ-ერთ უძველეს ძეგლში – “მარტვილობაჲ წმ. შუშანიკისი”841. 

“ტაძრეული” ამ სიტყვიდანაა ნაწარმოები და სიტყვასიტყვით ნიშნავს 
“სასახლისეული”. ისევე როგორც წარმოებით, თავისი მნიშვნელობით იგი სავსებით 
შეესატყვისება ძველსომხურ “ვოსტანიკს” (ნაწარმოებია “ვოსტანიდან”). 
“ვოსტანიკები” თავისუფალი მიწათმოქმედები იყვნენ და სამეფო მიწაზე (ვოსტან) 
ცხოვრობდნენ. სამეფო მიწაზე ნაკვეთები მიცემული ჰქონდათ მხოლოდ პირობით 
მემკვიდრეულ მფლობელობაში. ამ მიწის მესაკუთრედ მეფე რჩებოდა. ვოსტანიკები 
მჭიდროდ იყვნენ დაკავშირებული სამეფო ხელისუფლებასთან და სამეფო ცხენოსანი 
ჯარის ძირითად ნაწილს ქმნიდნენ. მარზპანობის პერიოდშიც კი ნახარარული 
ლაშქარი უპირისპირდებოდა ვოსტანიკებისაგან შეკრებილ ლაშქარს842. 

ძველსომხურ “ვოსტანიკებთან” მრავალმხრივ ახლო მდგომ სოციალურ ფენად 
გვევლინებიან ქართლის “ტაძრეულნი”. საკუთრივ ქართულ სამყაროში მკვლევარნი 
ამ უკანასკნელთ “მსახურთა” კატეგორიას უახლოებენ და მიაჩნიათ იმ პირებად, 
რომელნიც რაღაცა სამსახურს ასრულებდნენ “ტაძრის” – სასახლის მიმართ843. 
პირველ ყოვლისა  ეს იყო სამხედრო სამსახური,

ე

                                                

844. თუ ძველსომხურ 
“ვოსტანიკებთან” ანალოგიის მიხედვით ვიმსჯელებთ, უნდა ვთქვათ, რომ სწორედ 
მათგან დგებოდა უმთავრესად სამეფო რაზმები და “ტაძრ ულებიც” ამგვარი 

 
839 А.Г. Периханян, Социально-экономические значение храмовых объединений Малой Азии и Армении с 
IV в. до н. э. – III в. н. э. დისერტაციის ავტორეფერატი, ლენინგრადი, 1955. 
840 მოდის ძველსპარსულ tačara-დან. 
841 იხ. ილ. აბულაძის გამოცემა, თბ., 1938, გვ. 27.  
842 А.Г. Периханян, Древнеармянские востаники, ВДИ, 1956, №2, გვ. 57-58. 
843 ივ. ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორია, II1, გვ. 35, ს. ჯანაშია, შრომები, I, გვ. 278-279; II, 
გვ. 229-230. 
844 შდრ. ნ. ბერძენიშვილთან წიგნში: საქართველოს ისტორია, I, მაკეტი, 1956, გვ. 114. 



რაზმების წევრებს წარმოადგენდნენ845. ალბათ ისინი ასრულებდნენ (განსაკუთრებით 
ადრეულ ხანაში) სხვა ვალდებულებებსაც სასახლის მიმართ. 

                                                

როდესაც ჩამოყალიბდა სამხედრო-ფეოდალური არისტოკრატიის – 
“აზნაურების” ფენა, ტაძრეულები საზოგადოებრივ იერარქიაში მათზე დაბლა 
მდგომად აღმოჩნდნენ. ისინი ხომ მხოლოდ სამეფო მიწების პირობითი მფლობელები 
იყვნენ. ქართული წყაროები, როგორც ვთქვით, მეფე არჩილს (VIII ს.) მნიშვნელოვან 
რეფორმას მიაწერს. იგი “ქართლის ცხოვრების” მიხედვით, მივიდა კახეთს, რომელიც 
სამეფო დომენს წარმოადგენდა და “ყოველთა ტაძრეულთა მისთა მიუბოძა კახეთი, 
და აზნაურ ყვნა იგინი”. ამიერიდან ეს იყო მხოლოდ ყოფილი სამეფო მიწა და 
სამხედრო სამსახური განაპირობებდა ამ ყოფილი ტაძრეულების, ახლა უკვე 
აზნაურების მიერ ველ-მინდვრების, სოფლების ფლობას846. ესენი იყვნენ უკვე 
“ლენური მიწათმფლობელები”, რომლებადაც იქცნენ ფეოდალიზაციის პროცესთან 
დაკავშირებით ძველი სომხეთის ვოსტანიკებიც847. 

“ტაძრეულების” სოციალური ფენა ძველ ქართლში ყალიბდებოდა ალბათ 
უმთავრესად “წვრილი ერისაგან”. მაგრამ, ეს ფენა უნდა შედგენილიყო აგრეთვე 
ყოფილი, თავისუფლებამოპოვებული მონებისაგანაც, რომელნიც სამეფო რაზმებში 
მონაწილეობდნენ და ა.შ.848 

“ქართლის ტაძრეულებზე” ლაპარაკისას, როდესაც მათ ვუდარებთ ძველსომხურ 
“ვოსტანიკებს”, არ შეიძლება გვერდი აუაროთ მოსე ხორენელის ერთ ცნობას, სადაც 
“ვოსტანიკები” შედარებული არიან ქართველ “სეფეწულებთან” – ე.ი. სამეფო 
საგვარეულოს წევრებთან. სომხეთის მეფის ვალარშაკის საქმიანობის აღწერისას მოსე 
ხორენელს ნათქვამი აქვს: ვალარშაკი “სამეფო კარის გუნდებსა და მცველებს აწესებს 
ოთხს, თვითეულს შეჭურვილთა თითო-თითო ათასეულით, იმავე ძველ 
შთამომავალთაგან მეფეთა – რომელნიც (იყვნენ) ჩვენი წინაპრის ჰაიკისაგან, – 
რომელთაც მკვიდრი ოსტანი ერქვა და მიღებული ჰქონდათ დრო და დრო მამათაგან 
მემკვიდრეობა – დაბები (სოფლები) და გაშენებული ადგილები (დასტაკერტები). 
ხოლო აქ ოდესმე (ერთ დროს) სპარსთა მეფობას, როგორც მესმის, სხვა ვინმე 
გუნდები აღუდგენია და ოსტანი უწოდებია; არ ვიცი, წინა (პირველი) გვარის 
დალევნისათვის, თუ რაიმე წინააღმდეგობის გამო გააძევეს და განაგდეს ის გვარი და 
სხვა გუნდები აღადგინეს, სამეფოს სახელით, მათ ადგილას. ხოლო პირველი 
ნამდვილად (იყო) პირველ მეფეთა შთამომავალთაგან, ისე როგორც ეხლაა ქართლის 
ქვეყანაში, (ის), რომელსაც სეფეწული ეწოდება” (II, 7)849. 

“ქართულ სეფეწულებთან” შედარება აქ უნდა აიხსნას მოსე ხორენელის 
სურვილით, დაამტკიცოს თავდაპირველი სომეხი “ვოსტანიკების” სამეფო 
წარმოშობა. “ვოსტანიკები”, რომელთა შესახებაც მას ცნობები გააჩნდა, სრულიადაც 
არ იყვნენ სამეფო წარმოშობის პირნი. მაგრამ, რაკი მათი სახელი ნაწარმოებია სიტყვა 
“ვოსტანიდან”, მოსე ხორენელს ეჩვენება, რომ თავდაპირველი ვოსტანიკები 
(“ძირიელი ვოსტანიკები” – “ბუნ ოსტან”) ალბათ სამეფო წარმოშობის პირები იყვნენ. 
აი ამ აზრის დასამტკიცებლად იშველიებს მოსე იბერიაში სეფეწულების საკმაოდ 
მრავალრიცხოვანი ფენის არსებობის ფაქტს; ეს უკანასკნელნი სამეფო წარმოშობის 

 
845 С.Н. Джанашиа, К критике Моисея Хоренского, “მასალები საქართველოსა და კავკასიის 
ისტორიისათვის”, ნაკვ. V, 1937. 
846 ნ. ბერძენიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 114. 
847 А. Г. Периханян, დასახ. ნაშრ., გვ. 58. 
848 ს. ჯანაშია, შრომები, I, გვ. 278; II, გვ. 229. 
849 ტექსტი მოგვყავს პროფ. ილ. აბულაძის მიერ ჩვენი თხოვნით შესრულებულ თარგმანში. 



პირნი იყვნენ, მემკვიდრეულად ფლობდნენ “სოფლებსა და მამულებს” და, 
უეჭველია, სამხედრო ფენას ეკუთვნოდნენ. მოსე ხორენელის ანალოგია 
აღმოცენებულია უმთავრესად ტერმინ “სეფეწულის”, “ვოსტან” – “ვოსტანიკ” 
ტერმინთან სიახლოვით. მართალია, “სეფეწულებიცა” და “ტაძრეულნიც” მჭიდროდ 
იყვნენ დაკავშირებულნი სამეფო დომენთან და სამეფო სამხედრო სამსახურთან, 
მაგრამ როგორც წარმოშობით, ისე მდგომარეობით ერთმანეთისაგან სრულიად 
განსხვავებული სოციალური ჯგუფებია. “სეფეწულები” შეადგენდნენ 
არისტოკრატიის უმაღლეს ფენას, ხოლო “ტაძრეულნი”, ისევე როგორც სომეხი 
“ვოსტანიკები”, უეჭველია, პირიქით, სამეფო მიწაზე ნაკვეთების პირობითი 
მფლობელი თავისუფალნი იყვნენ, რომლებიც მიწით სარგებლობის სანაცვლოდ 
ასრულებდნენ რიგ ვალდებულებებს, უმთავრესად სამხედრო სამსახურსა და 
სოციალური სტატუსით “აზნაურებზე” (ე.ი. ძირითადად დაწინაურებული 
მეთემეებიდან ჩამოყალიბებულ მეომარ-მიწათმფლობელთა ფენაზე) უფრო დაბლა 
იდგნენ850. 

 
§ 5. მონები 

 
მონა თავისი ბატონის სრულ საკუთრებას, მისდამი უსაზღვროდ 

დაქვემდებარებულ პირს წარმოადგენდა. ეს დაპირისპირება მკაფიოდ აისახა 
ძველქართულ სოციალურ ტერმინოლოგიაშიც. ქართული ლიტერატურის უძველეს 
ძეგლებში ერთმანეთისადმი დაპირისპირებულ ძირითად სოციალურ ტერმინებს 
წარმოადგენს “უფალი” და “მონა”. ამ ძეგლებში ჩვენ ძალზე ხშირად ვხვდებით 
“მონას” ხმარებას თავისი “უფლისადმი” (ზოგჯერ ესაა ღვთაება, ზოგჯერ კი – 
ჩვეულებრივი მომაკვდავი) უსაზღვროდ მორჩილი ადამიანის აღსანიშნავად. “მონის” 
ამგვარი მნიშვნელობისათვის საინტერესოა აგრეთვე სახარების ქართულ თარგმანში 
ქრისტეს პირით ნათქვამი სიტყვები “და რომელსა უნდეს თქუენგანსა, რაჲთამცა იყო 
წინა, იყავნ ყოველთა მონა” (მარკ 10, 44)851.  

“მონა” ძველქართულში მონის აღმნიშვნელ ყველაზე უფრო გავრცელებულ 
ტერმინს წარმოადგენს. ბიბლიის ძველქართულ სომხურ თარგმანებში ქართული 
“მონის” შესატყვისად სომხურში ჩვეულებრივ თავს იჩენს “წერა”, რომელიც აგრეთვე 
ძველსომხურში მონის ცნების აღმნიშვნელ ყველაზე უფრო გავრცელებულ სიტყვას 
წარმოადგენს852. 

ტერმინ “მონათი” ბიბლიის ძველქართულ თარგმანში აღინიშნება ყოველი სახის 
მონები, რომელთაც კი იცნობდა ძველი აღმოსავლეთი, კერძოდ, ძველი ებრაული 
                                                 
850 ამ ცოტა ხნის წინ ორიგინალური მოსაზრება წამოაყენა ზ. ალექსიძემ: მისი აზრით, ანტიკური 
ხანისათვის “სეფე-წულები” უნდა ყოფილიყვნენ “სეფე-ქვეყანაზე” (χώρα βασιλιιή-ზე) მჯდომი, სამეფო 
მიწის პირობითი მფლობელი ფენის წარმომადგენლები, ე. ი. სწორედ ისინი, ვისაც სხვა მკვლევართა 
აზრით, “ტაძრეულნი” წარმოადგენდნენ – იხ. ზ. ალექსიძე, უძველესი ქართული სოციალური 
ტერმინები, საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების 
მოამბე”, 1963, №1. “სეფე – წულის” ასეთი გაგება, ჩვენი აზრით, ვერ ეგუება უძველესი ქართული 
ორიგინალური ძეგლების ჩვენებას. 
851 ქართული ოთხთავის ორი ძველი რედაქცია, 1945, გვ. 152; შდრ. ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრების 
წიგნთა ძველი რედაქციები, 1955, გვ. 130.  
852 გრ. ღაფანციანს ეს ძველი სომხური სოციალური ტერმინი გამოჰყავს ხურიტული šarr-//zarr-დან, 
რომელიც, მისი აზრით, “მონას, მსახურს” აღნიშნავდა. იხ. მისი «К установлению хурритского термина 
šarr-//zarr- в значении «слуга, раб» по данным армянского и грузинского языков, ВДИ, 1951, №1, გვ. 245 
შმდ.  



საზოგადოება. შინამოსამსახურეთა, მსახურთა აღნიშვნის გვერდით იგივე ტერმინი 
(“დამონება”) ნახმარია აქ, მაგალითად, ეგვიპტელების მიერ სააღმშენებლო და საველე 
სამუშაოებზე ისრაელთა გამოყვანის აღსანიშნავადაც853 (გამოსვლათა, თ. II, §14). 
“მონები” ჭებს თხრიან (დაბადება, თ. 23, §15, 18 და სხვ.). ეს ტერმინი იხმარება იმ 
შემთხვევაშიც, როდესაც სოლომონი ტვიროსის მეფე ხირამს სთავაზობს მუშახელს 
იმისათვის, რომ მოსჭრან ლიბანის კედრი სოლომონის ტაძრის ასაშენებლად (მეფეთა 
III წიგნი, თ. V, §6; თუმცა შემდეგში ჩანს, რომ ამ სამუშაოს შესასრულებლად 
გამოჰყავთ თავისუფალი ისრაელნი სახელმწიფო შრომითი ვალდებულების გზით) 
და ა. შ.  

“მონა” თავს იჩენს მოსეს ცნობილ კანონებშიც, როდესაც ლაპარაკია სავალო 
კაბალის გზით მონად გამხდარ თანამემამულეზე (გამოსვლათა, თ. 21, §6; მეორე 
სჯულისა, თ. 15, §12). 

იმავე კანონებში “მონა” იხსენიება ყველაფერ იმის ჩამოთვლაში, რაც ოჯახის 
უფროსის განკარგულებაში იმყოფება: ვაჟები და ქალები, “მონა” და “ მჴევალი”, მუშა 
პირუტყვი და სხვ. (გამოსვლათა, თ. 20 §10) ან კიდევ: სახლი, აგარაკი, “მონა”, 
“მჴევალი”, პირუტყვი და სხვ. (გამოსვლათა, თ. 20, §17)854. 

“მონასთან” დაკავშირებით ზოგჯერ თავს იჩენს ტერმინი “ნასყიდი”. “მონა 
ნასყიდის” სინონიმად კი ზოგჯერ ნახმარია “ვერცხლით ფრდილი” ან “ვერცხლით 
სყიდული”, ე. ი. “ვერცხლით (ფულით) ნაყიდი” (იხ., მაგალითად: მეორე სჯულისა, 
თ. 15, §12; დაბადება, თ. 17, §23). ერთ შემთხვევაში “ვერცხლით ფრდილი” (Vulgata-
ში: “ვერცხლით სყიდული”) თითქოს “მონის” განმარტების სახით იჩენს თავს 
(გამოსვლათა, თ. 12, §44). აქვე ლაპარაკია მტრებისათვის “მონად” და “მჴევლად” 
მიყიდვის შესახებ (მეორე სჯულისა, თ. 28, §69). სხვა ადგილას ღმერთი კრძალავს 
ისრაელთა გაყიდვას “მონად” (ლევიტელთა, თ. 25, §42) და ა. შ.  

მართალია, ქართული ლიტერატურის უძველეს ორიგინალურ ძეგლებში. “მონა” 
ძირითადად თავს იჩენს “მსახურის” აღსანიშნავად855, მაგრამ ეს სავსებით გასაგებია. 
ეს ძეგლები ეკუთვნის ადრეფეოდალურ ხანას, როდესაც მონური შრომის 
გამოყენების არეალი ძირითადად ამ სფეროთი შემოიზღუდა. ამიტომაც, ეს 
გარემოება არ შეიძლება მიგვითითებდეს იმაზე, რომ ძველ საქართველოში მონები 
საერთოდ მხოლოდ მსახურთა, შინამოსასმსახურეთა ფუნქციას ასრულებდნენ. 
ბიბლიის თარგმანის უფრო გვიანდელ რედაქციებში ხშირად ვხვდებით ამავე 
გარემოებით გამოწვეულ “მონა” ტერმინის “მსახური” ან “ყრმა” ტერმინებით 
შეცვლას856. 

                                                 
853 ასეა უძველეს ვერსიებში (მაგალითად, “ მცხეთურ ბიბლიაში”). გვიანდელი რედაქცია (Vulgata) 
“მონას” ცვლის ”ყრმით”. “მონება” აქ საერთოდ ძალზე ხშირადაა ნახმარი “ეგვიპტურ ტყვეობაში” 
მყოფი ისრაელის მდგომარეობის აღსანიშნავად. 
854 ასეა “მცხეთურ ბიბლიაში”. 
855 იხ. Г.К. Соселия, «Мона» по древнегрузинским источникам, «Вопросы Истории», 1955, №4, გვ. 128-131. 
856 ქართულ “მონას” მკვლევარნი უკვე დიდი ხანია რაც უკავშირებენ ძველი სპარსული წარწერების 
maniya-ს. მართალია, ეტიმოლოგიურად იგი თითქოს უკავშირდება nmāna-ს (“საცხოვრებელი, 
სახლი”), მაგრამ დარიოს I-ის ბისუტუნის სამენოვან წარწერაში ამ ძველი სპარსული სიტყვის 
შესატყვისი ელამური kurtaš ამ დროის სპარსეთში აღნიშნავდა მონების საკმაოდ ფართო წრეს, არა 
იმდენად “საშინაო მონებს”, რამდენადაც სამეურნეო საქმიანობის სხვადასხვა დარგში, სოფლის 
მეურნეობაში, აღმშენელობასა და ხელოსნობაში, მეფის, დიდებულთა და თვით მეთემეთა 
შეძლებული ნაწილის მეურნეობაში გამოყენებულ მონებს. ამათ შორის იგულისხმებოდა, როგორც 
ჩანს, სხვადასხვა ქვეყნიდან შრომითი ვალდებულების შესასრულებლად გარკვეული ვადით 
სპარსეთში მოყვანილი ხალხიც. ჰეროდოტეს ცნობით, კოლხები ხუთ წელიწადში ერთხელ 



ძველქართულში მონა ქალის აღსანიშნავად იხმარება ტერმინი “მჴევალი”. 
პარალელურ სომხურ ძეგლებში ეს ტერმინი ჩვეულებრივ შეესატყვისება სომხურ 
“ალახინს” (იხ. მაგალითად: გამოსვლათა, თ. 20 §10, 17 და. სხვ.)857. 

“მონა“ და “მჴევალი” უპირისპირდება ტერმინ “უფალს”. დამახასიათებელია 
ტერმინ “თავის უფალის” არსებობა, რომელიც აღნიშნავს ადამიანს, რომელსაც სხვა 
“უფალი” არ გააჩნია გარდა საკუთარი თავისა. “უფალიდანაა” ნაწარმოები ტერმინი 
“უფლება”, რომელიც უძველეს ძეგლებში იხმარება “ბატონობის”, “მმართველობის” 
მნიშვნელობით858. ძველ ქართულში სიტყვა “უფალის” სოციალური ტერმინის სახით 
არსებობის შესახებ მიუთითებს არმაზის არამეულ წარწერაში პიტიახშ შარაგასის 
მამის მოხსენიება “უფლად” –  rbwnyn859. 

მართალია, “მონა” და “მჴევალი” წარმოადგენდა მონების ყველაზე უფრო 
გავრცელებულ და ზოგად სახელწოდებას ძველ ქართულში, მაგრამ მონურ ან 
ნახევრად მონურ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების აღსანიშნავად ქართლში, 
უეჭველია, არსებობდა სხვა ტერმინებიც. სანამ მათ განხილვას შევუდგებოდეთ, 
საჭიროა შევეხოთ არსებითად ძველ ქართლში მონობის ინსტიტუტის საკითხს.  

ზემოთ უკვე ვილაპარაკეთ “გლეხთა” შესახებ. ესენი იყვნენ დამორჩილებული 
თემების წევრები, რომლებიც სამეფო მიწებზე ისხდნენ და ასრულებდნენ მთელ რიგ 
მძიმე ვალდებულებებს (მათ შორის იყო ხარკის – გადასახადის ხდა; ისინი 
საზოგადოების გაბატონებულ წრეს “ცხოვრებისათვის საჭირო ყოველივეს 
მიართმევდნენ”). ექსპლუატაციის ხასიათით ეს ხალხი, უეჭველია, უფრო ახლო იდგა 
ყმებთან, ვიდრე მონებთან, თუმცა სტრაბონი მათ “სამეფო მონებს” ეძახის. “გლეხად” 
იქცეოდნენ ალბათ მიწაზე დასმული გადმოსახლებულებიც. ყველა ისინი 
ასრულებდნენ სათანადო ვალდებულებებს თავისი “უფალის” მიმართ.  

საერთოდ, სოფლის მეურნეობაში მონური შრომის გამოყენება, ისევე როგორც 
აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებში, ალბათ მაინც საკმაოდ შეზღუდული მასშტაბით 
წარმოებდა. აქ გაბატონებული იყო თავისუფალ მიწათმოქმედმეთემეთა შრომა. 
სხვაგვარი იყო ვითარება ისეთ დარგებში, როგორიცაა მშენებლობა ანდა ხელოსნობა. 
მეტად საინტერესოა ამ მხრივ სიტყვა, რომელსაც ათქმევინებს ძველი სომეხი 
ისტორიკოსი ფავსტოს ბუზანდი (V ს.) ალბანეთის მეფე ურნაირს. როდესაც სომეხ-

                                                                                                                                                             
აგზავნიდნენ სპარსეთში 100 ბიჭსა და 100 გოგოს. შეიძლება, ასეთი ხალხი იგზავნებოდა სპარსეთში 
ქართლიდანაც. რამდენადაც ისინიც, ჩანს, იწოდებოდნენ kurtaš–ად (სპარს. māniya), შეიძლება, 
ქართულმა სამყარომ ამ დროს და ამ გზით შეითვისა აღნიშნული ტერმინი მონათა აღსანიშნავად – იხ. 
Г.А. Меликишвили, К истории древней Грузии, გვ. 434 –438. რა თქმა უნდა, ქართული “მონას” კავშირი 
სპარს. maniya –სთან მხოლოდ ჰიპოთეზაა. სხვა მოსაზრება ქართულ “მონას” კრეტაზე დამოწმებულ 
ძველბერძნულ ტერმინ “მონას” უკავშირებს. ეს უკანასკნელი დამორჩილებულ მოსახლეობას 
აღნიშნავდა და წარმოშობით აგრეთვე ტერმინ “სახლს” უკავშირდება (იხ. E. Boisacq, Dictionnaire 
étymologique de la langue grecque, Heidelberg – Paris, 1938, გვ. 193, 642).  
857 ამ ტერმინს უკავშირებენ დას. საქართველოში ქალთა საგვარეულო სახელებში გავრცელებულ 
ნაწილაკ (ფ)ხე-ს (მაგალითად, მამრობითი ფორმების – ლომთათიძე, კუჭავა, ჯინორიას გვერდით არის 
მდედრობითი: ლომთათიფხე, კუჭახე, ჯინორიხე). ეს “(ფ)ხე” ქალის, ქალიშვილის ცნებას უნდა 
აღნიშნავდეს. იგი შეიძლება უცხო სამყაროდანაც იყოს შეთვისებული – იხ. ა. ჩიქობავა, სახელის 
ფუძის უძველესი აგებულება ქართველურ ენებში, თბ., 1942, გვ. 25-26. თვით ტერმინი უძველესი 
პატრიარქალური მონობის ხანაში ჩანს ჩამოყალიბებული, როდესაც შინაური მონების – “სახლის 
წულის” მსგავსად მონა ქალებიც შეიძლებოდა განხილული ყოფილიყვნენ როგორც “(სახლის) 
ქალიშვილები”.  
858 იხ. ს. ჯანაშია, შრომები, I, გვ. 126; გ. წერეთელი, ენიმკის მოამბე, XIII, გვ. 42.  
859 გ. წერეთელი, არმაზის ბილინგვა, ენიმკის მოამბე, XIII, 1942, გვ. 42-43: ’nh šr[gs] brh zy zywh rbwnyn 
– “მე, შარაგასი, ზევახ უფლის ძე”. 



ბერძენთა და ალბანელ-სპარსელთა ჯარებს შორის მომხდარ ომს (IV ს.) აგვიწერს, 
ფავსტოს ბუზანდს აღნიშნული აქვს, რომ სპარსელთა ლაშქარში, რომელიც გაემართა 
სომხების წინააღმდეგ, მონაწილეობას იღებდა აგრეთვე ალბანეთის მეფე ურნაირი 
თავისი რაზმით. ბრძოლის წინ ურნაირმა ასეთი დარიგებით მიმართა მის გარშემო 
მყოფ პირთ: როდესაც ტყვედ ჩავიგდებთ ბერძენთა ლაშქრიდან ხალხს, ბევრ მათგანს 
უნდა სიცოცხლე შევუნარჩუნოთ, მათ ჩვენ ხელ-ფეხშეკრულებს ალბანეთში 
წავიყვანთ, სადაც ვამუშავებთ მეკეცეებად, ქვის მთლელებად და აგურის მწყობებად 
ჩვენი ქალაქების, სასახლეებისა და სხვა საჭიროებისათვის860. აქ ჩვენ ძველ 
ალბანეთში მშენებლობასა და ხელოსნობაში მონების – სამხედრო ტყვეების შრომის 
გამოყენების მკაფიო მოწმობა გვაქვს. მაგრამ თუ ამის თქმა შეიძლება იბერიის 
მეზობელი ქვეყნის შესახებ, რომელიც თავისი განვითარების დონით გარკვეულად 
ჩამორჩებოდა მას, რა თქმა უნდა, ეს სავსებით დასაშვები იქნება იბერიის შესახებაც. 

ძველი ქართლიდან ჩვენამდე მოღწეული მატერიალური კულტურის ძეგლები – 
თავდაცვითი ნაგებობების, სასახლეთა და სხვ. ნაშთები გვაოცებს თავისი 
გრანდიოზულობით. განსაკუთრებით გრანდიოზულია ძველი სამეფო რეზიდენციის 
– არმაზციხის ნაშთები. ციხეს უკავია უზარმაზარი ტერიტორია – დაახლოებით 30 
ჰექტარი, რომელიც ყოველი მხრიდან გარშემორტყმული ყოფილა დიდი გალავნითა 
და კოშკებით. გალავნის სიგრძე 4 კმ-ს აღწევს, მისი გარეთა კედლის სისქე 4 მ-ა, შიდა 
კედლისა კი – 2,60 მ. კედლები აგებულია მშრალი წყობით და მსხვილი, 
გულმოდგინედ გათლილი ბლოკებით. ქვის საძირკველზე აგებული იყო ალიზის 
კედელი, რომლის სიმაღლე 4,6 მ-დე აღწევს. სააღმშენებლო მასალად გამოყენებულია 
დიდი ზომის და კარგად გაფორმებული აგური, აგრეთვე მაღალი ხარისხის წითელი 
ფერის კრამიტი. გალავნის შიგნით აღმოჩენილ ნაგებობათა შორის გამოირჩევა ე. წ. 
“სვეტებიანი დარბაზი”. აქვე აღმოჩენილია ორი წყალსადენის ნაშთი და ა. შ.861 
ანტიკური ქართლის არქიტექტურული ძეგლები, კერძოდ, ამ ეპოქის 
საფორტიფიკაციო ნაგებობები, მკვეთრად განირჩევა უფრო გვიანი ხანის ქართული 
არქიტექტურის ძეგლებიდან. ანტიკური ხანის ძეგლები ამ უკანასკნელისაგან 
გამოირჩევიან გრანდიოზულობით, კედლის წყობისა და ქვის თლის (ბლოკები) 
ტექნიკის თავისებურებით862. მარტო არმაზციხის გავლენის აგებისას საჭირო იყო 
განსაკუთრებით შრომატევადი სამუშაოს შესრულება. საფიქრებელია, რომ ასეთ 
გრანდიოზულ მშენებლობაზე ფართოდ იყენებდნენ მონათა შრომას.  

არმაზციხის ანალოგიური ძეგლები აღმოჩენილია ქართლის სხვა ადგილებშიც. 
ასეთია მაგალითად, ძველი სევსემორას (“ღვთაება ზადენის ქალაქის”) ნაშთები863, 
გორის ციხის ანტიკური ფენა და ა. შ. განსაკუთრებით შრომატევადი სამუშაოა 
შესასრულებელი ძველი ქართლის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ცენტრში – 
უფლისციხეში864. 

                                                 
860 История Армении Фавстоса Базанда, Ер., 1953, გვ. 149. 
861 ა. აფაქიძე, არმაზციხის ლოკალიზაციის საკითხისათვის, „საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის 
ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. IV, ნაკვ. I, 1958; გ. გობეჯიშვილი, არქეოლოგიური გათხრები 
საბჭოთა საქართველოში, გვ. 114 შმდ; გ. ლომთათიძე, წინაპართა ნაკვალევი, გვ. 135 შმდ. 
862 ს. ჯანაშია, შრომები, I, გვ. 293.  
863 ა. აფაქიძე, ანტიკური წყაროების Σευσ∀μορα – წიწამური (ლოკალიზაციის საკითხი არქეოლოგიური 
დაზვერვის შედეგებთან დაკავშირებით), საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტის 
“შრომები”, ტ. IV, ნაკვ. 1, 1958.  
864 დ. ხახუტაიშვილი, ანტიკური ხანის უფლისციხე ახლადაღმოჩენილი მასალების სინათლეზე, 
საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე, ტ. XXI, N3, 1958, მისივე, უფლისციხე, I, თბ., 1964. 



ძველმა ქართულმა საისტორიო ტრადიციამაც შემოგვინახა ცნობები ძველი 
ქართლის მეფეთა მიერ წარმოებული დიდი სააღმშენებლო თუ საირიგაციო 
სამუშაოების შესახებ. “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” საისტორიო ქრონიკის მიხედვით, ძვ. 
წ. III საუკუნიდან ახ. წ. I საუკუნემდე მეფეები აწარმოებდნენ დიდ სააღმშენებლო და 
სარესტავრაციო სამუშაოებს არმაზციხეში, “ღვთაება ზადენის ქალაქში” (სევსამორა), 
მცხეთაში, ნეკრესში, უფლისციხეში865. 

მკვლევართა ყურადღება მიიქცია ძველ ქართლში, კერძოდ, მის დედაქალაქ 
მცხეთაში ზოგიერთი სააღმშენებლო მასალის წარმოების ფართო ხასიათმა. 
ერთნაირი კრამიტი გვხვდება ჩვენ “დიდი მცხეთის” სხვადასხვა უბანში (ბაგინეთი, 
წიწამური, არმაზისხევი, მცხეთა), რაც მიუთითებს კრამიტის წარმოების დიდ 
მასშტაბზე და დიდი (სავარაუდებელია სამეფო) სახელოსნოების არსებობაზე, სადაც 
კრამიტი მზადდებოდა. ამ სახელოსნოებში, საფიქრებელია, აგრეთვე მონების შრომა 
იყო გამოყენებული866. რა თქმა უნდა, ხელოსნობაში, მონური შრომის გვერდით, 
ფართოდ იყენებდნენ თავისუფალ ხელოსანთა შრომასაც. 

როგორც ძველ სომხურში, ასევე ძველ ქართულშიც საზრდო, რომელიც მონებს 
ეძლეოდათ, ჩანს, აღინიშნებოდა ძველი ირანული ტერმინით “როჭიკ” (ročik, 
სომხური “როჭიკ”). მის სინონიმებს წარმოადგენენ ძველი სომხური “კერაკურ” და 
ძველი ქართული “საზრდელი”, “საჭმელი” და სხვ867. განსაკუთრებით საინტერესოა 
ერთი ადგილი ოთხთავის ძველქართულ რედაქციებში, სადაც ლაპარაკია “უფლის” 
მიერ საზრდოს მისაცემად დაყენებულ “მონებზე” (“მსახურნი”, “ეზო”, “მონა 
მისთანა”, “მონა-მოყუასი”, სომხურში იხმარება “წარა”, ბერძნულში: θεραπ�α, 
σύνδουλς). აღნიშნული საზრდოს აღსანიშნავად ჯრუჭ-პარხალის ოთხთავები 
ხმარობენ “საზრდელს”, ხოლო ადიშისა – “როჭიკს” (მათე, 24, 45, შმდ.)868. 

მშენებლობასა და ხელოსნობასთან ერთად მონებს ძველ ქართლში, უეჭველია, 
ფართოდ იყენებდნენ აგრეთვე მსახურთა, შინამოსამსახურეთა სახით.  

მონების მოპოვების უმთავრეს წყაროს ომი წარმოადგენდა. სამხედრო ტყვეები 
და მათი შთამომავლები, უეჭველია, ძველ ქართლში მონების უმთავრეს ნაწილს 
შეადგენდნენ. ქართლის მეფეთა მიერ წარმოებული მრავალრიცხოვანი ომები, სხვათა 
შორის, ტყვე მონების ხელთგდების მიზანსაც ისახავდნენ. ეს გარემოება აირეკლა 
აგრეთვე ძველქართულ საისტორიო ტრადიციაში, რომელიც ძველი ქართლის 
ისტორიის გადმოცემისას არაერთგზის აღნიშნავს ქართლის მეფეთა მიერ ტყვეების 
ხელთგდებას. “ქართლის ცხოვრებაში”, მაგალითად, ლაპარაკია ქართლის მეფე 
მირიანის მიერ მთიელ დურძუკთა წინააღმდეგ გალაშქრების შედეგად ტყვეების 
ხელთგდებაზე (ქც., I, 28). დამახასიათებელია ამ მხრივ, აგრეთვე იმავე წყაროს 
მოთხრობა ქართლის მეფეების აზორკისა და არმაზელის მიერ ალანთა (ოვსთა) 
მეფეებთან ერთად, სომხეთზე გალაშქრების შესახებ (ახ. წ. I ს. 70-იანი წლები). 
შესეულებმა გააჩანაგეს დიდი ტერიტორია, ხელთ იგდეს უზარმაზარი ქონება და 

                                                 
865 Описание рукописей..., II, გვ. 709. იხ. დ. ხახუტაიშვილი, ანტიკური ხანის უფლისციხე 
ახლადაღმოჩენილი მასალების სინათლეზე, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 
XXI, №3, 1958; მისივე, უფლისციხე, I, თბ., 1964.  
866 ა. აფაქიძე, „საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტის შრომები”, ტ. IV, ნაკვ. 2, 
1959.  
867 ელ. დოჩანაშვილი, მასალები ადიშის ოთხთავის წარმომავლობის საკითხისათვის, “საქართველოსა 
და კავკასიის ისტორიის მასალები”, ნაკვ. 32, გვ. 199; მისივე, ადიშის ოთხთავის კომპოზიტები, იქვე, 
ნაკვ. 29, გვ. 98. 
868 ქართული ოთხთავის ორი ძველი რედაქცია, 1945, გვ. 89.  



აგრეთვე “ურიცხვი ტყე”. ამის შემდეგ ისინი ჩრდილოეთისაკენ გაემართნენ, 
დაბანაკდნენ მდ. იორზე, კამბეჩოვანში და ნადავლისა და ტყვეების გაყოფას 
შეუდგნენ. სომეხი სარდალი სმბატი დაედევნა მათ და დაეწია სწორედ ამ ადგილას. 
აქ მან მოლაპარაკება გამართა ქართველთა და ოვსთა გაერთიანებულ ლაშქართან. იგი 
მზადაა უარი თქვას გამარჯვებულთა სასარგებლოდ ყველაფერზე, კერძოდ, მათ მიერ 
სომხეთში ხელთგდებულ ნადავლზე (პირუტყვი, ოქრო-ვერცხლი, ქსოვილები და 
სხვ.), ოღონდ დაუბრუნონ მას ქართლის მეფეებისა და მის მოკავშირეთა მიერ 
წაყვანილი ტყვეები (ქც., 45-46). უეჭველია, რომ ამ ტყვეებს მონობის მძიმე უღელი 
ელოდათ, ამიტომ ასე ცდილობს სომეხი სარდალი მათ დაბრუნებას.  

დიდ ყურადღებას აქცევს ტყვეების ხელთგდებას და, ამასთანავე, დიდ ციფრს 
ასახელებს, ვახტანგ გორგასლის ისტორიკოსი. ამ უკანასკნელის ცნობით, ვახტანგ 
გორგასალმა თავისი მეფობის დასაწყისში დიდი ლაშქრობა მოაწყო ოვსთა 
წინააღმდეგ, რომელთაც ცოტა ხნის წინ დაარბიეს ქართლი და მეზობელი ოლქები, 
წაიყვანეს აქედან დიდძალი ტყვე, მათ შორის ვახტანგის და. ვახტანგი სალაშქროდ 
დიდ ჯარს კრებს. მას შეუერთდნენ მეზობლები – “კავკასიანთა ყველა მეფე”, ე. ი. 
კავკასიის მთიელები. დამხმარე ლაშქარი გამოუგზავნა ვახტანგს აგრეთვე მისმა ბიძამ 
(დედის ძმამ), მეზობელი რანის მმართველმა (“რანის ერისთავმა”) ვარაზ-ბაკურმა და 
ა. შ. (ქც., I, 150-151). მოიპოვა რა გამარჯვება ოსებზე, ვახტანგმა ხელთ იგდო უამრავი 
ტყვე. ამასთან 30 000 ტყვე დაუბრუნა ოსებს თავისი დის გამოსასყიდის სახით, 350 
000 გაცვალა ოსების მიერ ქართლში ხელთგდებულ ტყვეებზე, 30 000 ტყვე დაუბრუნა 
იმის სანაცვლოდ, რომ მძევლები მიიღო ოსებისაგან. ამის შემდეგ მას თითქოს კვლავ 
დარჩა 650 ათასი ტყვე. შემდეგ ვახტანგმა დაასაჩუქრა თავისი მოკავშირეები – 
“კავკასიანთა მეფეები”, ტყვეები დარიალის გზით ქართლში გამოგზავნა, ხოლო 
თვითონ დასავლეთ საქართველოში შეიჭრა, საიდანაც შემდეგ მცხეთაში დაბრუნდა. 
აქ მოპოვებული გამარჯვების გამო დიდი ზეიმი გაიმართა. ვახტანგმა თავისი 
ნადავლიდან ბიძას – რანის მმართველ ვარაზ-ბაკურს გაუგზავნა 1000 “მონა” და 2000 
ცხენი, ხოლო სპარსეთის მეფეს 10 000 “მონა” და 11 000 ცხენი (ქც., I, 157-158). რა თქმა 
უნდა, არ შეიძლება ვერწმუნოთ ოსებთან ხელთგდებული ანდა საჩუქრის სახით 
ვახტანგის მიერ გაგზავნილი ტყვეების ზღაპრულ ციფრებს, რაც მატიანეშია 
მოყვანილი, მაგრამ ამ მოთხრობაში ალბათ სწორად აირეკლა ის დიდი როლი, 
რომელსაც ასრულებდა ძველი ქართლის მიერ წარმოებული ომების დროს ტყვეების 
ხელთგდება და ის ხვედრი, რომელიც ამ ტყვეებს მოელოდათ (“მონებად” ქცევა).  

ახ. წ. პირველ საუკუნეებში, ქართლის სამეფოს ძლიერების პერიოდში, როდესაც 
ქართლის მმართველები უმეტესწილად წარმატებით შეტევით ომებს აწარმოებდნენ, 
საგრძნობლად უნდა გაზრდილიყო ტყვე მონების მოპოვება და მნიშვნელოვნად 
უნდა გაფართოებულიყო აგრეთვე მათი გამოყენების არე (სოფლის მეურნეობაში, 
ხელოსნობაში, სააღმშენებლო, საირიგაციო და სხვ. მძიმე სამუშაოებში, მსახურთა 
სახით და ა. შ.). გაიზარდა ალბათ “ნასყიდი მონების” (“ვერცხლით ნასყიდი”, 
“ვერცხლით ფრდილი”) რაოდენობაც, რომელნიც, უმთავრესად, რა თქმა უნდა, ასევე 
სამხედრო ტყვეებს წარმოადგენდნენ. 

იმასთან დაკავშირებით, რომ ტყვეები შეადგენდნენ მონების ძირითად ნაწილს, 
მოსალოდნელია, რომ თვით ტერმინი “ტყუე” “მონის” სინონიმი შეიძლება 
გამხდარიყო. რომ ეს მართლაც ასე მოხდა, ამისი თქმის უფლებას გვაძლევს წყაროთა 
ზოგი ჩვენება. ძველქართულ წყაროებში ეს ტერმინი, მაგალითად, მრავალგზის 
იხმარება “ქართველთა განმანათლებლის” ნინოს მიმართ. “მოქცევაჲ ქართლისაჲში”, 
მაგალითად, ნათქვამია, რომ სამეფო წარმოშობის (“მეფეთა ავადაგი”) რიფსიმესთან 



იმყოფებოდა ერთი ქალი – ტყუე, სახელად ნინო869. იქვე870, სიკვდილის სარეცელზე 
მყოფ ნინოს სთხოვენ მოუთხროს თავისი ვინაობის შესახებ: “ვინაჲ ანუ ვითარ 
მოშუერ შენ ქუეყანასა ჩუენსა მაცხოვრად ჩუენდა ანუ სადმე იყო აღზრდაჲ შენი 
დედოფალო. მაუწყე ჩვენ საქმჱ შენი: რაჲსა იტყჳ ტყუეობასა, ტყუეთა მჴსნელო, 
სანატრელო?”871.  

“წმ. ნინოს ცხოვრებაში” მირიან მეფის სახელით ნათქვამია, რომ ნინო მოვიდა 
ქართლში “პირველ ვითარცა ტყუე, ვითარცა უცხოჲ და ვითარცა მწირი; ვითარცა 
შეუწევნელი, [ვითარცა] უსმ[ი] და უტყჳ, რომელიცა აწ მექმნა ჩუენ ტყუე იგი 
დედოფალ, უცხოჲ იგი დედა, შეუწევნელი შესავედრებელ ყოველთა, და უტყჳ იგი 
ქადაგ ძლიერ, და მეცნიერ დაფარულთა ჩემთა გულის სიტყუათა”872. „ქართლის 
ცხოვრებაში” ნათქვამია, რომ ქართლში მოსვლისას ნინო არავის ეუბნებოდა ვინ არის 
ის, ან საიდან მოვიდა, არამედ “ტყუედ იტყოდა თავსა თჳსსა” (ქც., I, 106). საჭიროა 
ყურადღება მივაქციოთ იმასაც, რომ IV-V საუკუნეთა უცხო (ბერძნულ-ლათინურ) 
ტრადიციაში (გელასი კესარიელი, რუფინუსი და ა. შ.)873 “ქართველთა (იბერიელთა) 
განმანათლებელი” ქალი აგრეთვე “ტყვედ” იწოდება. ეს მით უფრო საგულისხმოა, 
რომ ეს ტრადიცია, როგორც ცნობილია, მომდინარეობს “იბერიის მეფის” (ანდა: 
სამეფო წარმოშობის იბერიელის) ბაკურისაგან, ე. ი. წყაროდ მას აგრეთვე 
ადგილობრივი ძველი ქართული ტრადიცია აქვს გამოყენებული.  

ის, რომ ეს ტრადიცია ნინოს საზოგადოებრივ მდგომარეობას “ტყუეთი” 
განსაზღვრას, ძველ ქართულში არაადგილობრივი ელემენტის – უცხოელების, 
მონების, აღსანიშნავად ამ ტერმინის ფართო გავრცელების მოწმობას წარმოადგენს. 
ქართული წყაროებიდან ზემომოტანილ ადგილებში იგი თავს იჩენს “უცხო” და 
“მწირი” (აგრეთვე აღნიშნავს უცხოელს, თემის გარეშე მყოფ ადამიანს) ტერმინების 
გვერდით და მონა-მჴევალის მსგავსად მკვეთრად უპირისპირდება ტერმინ “უფალს” 
(ამ შემთხვევაში დედოფალს: მოვიდა ნინო როგორც “ტყვე”, მაგრამ გახდა შემდეგ 
“დედოფალი”874).  

“ტყვის” აღმნიშვნელი სიტყვის “მონის” მნიშვნელობით ხმარება, როგორც 
ცნობილია, ხშირად გვხვდება ძველ სამყაროში. შეიძლება მივუთითოთ, მაგალითად, 
ძველბერძნულ ტერმინზე �νδρ�ποδον, რომელიც “ტყვეს” აღნიშნავდა, უფრო გვიან 
კი საერთოდ “მონის” აღმნიშვნელ ტერმინად იქცა875. მიდია-სპარსეთის ჰეგემონობის 
ხანაში ელამის სამეფო სახელოსნოებში მომუშავეთა ერთი კატეგორია იწოდებოდა 
šalal taššup-ად (“ტყვე ადამიანები”). ესენი იყვნენ მონურ მდგომარეობაში მყოფი 
ტყვეები876 და ა. შ.  

                                                 
869 Описание рукописей..., II, გვ. 711. 
870 უფრო სწორად ესაა ახალი ძეგლის – “წმ. ნინოს ცხოვრების” დასაწყისი, რომელიც აგრეთვე 
“მოქცევაჲ ქართლისაჲს” კრებულშია შესული. 
871 შატბერდის ხელნაწერი (Описание рукописей..., II, გვ. 734).  
872 Описание рукописей..., II, გვ. 799 (შატბერდის ხელნაწერი).  
873 იხ. A. Glas, Die Kirchengeschichte des Gelasios von Kaisareia die Vorlage für die beiden letzten Bücher der 
Kirchengeschichte Rufins. “Byzantinisches Archiv”, Heft 6; ს. ყაუხჩიშვილი, გელასი კესარიელი ქართლის 
გაქრისტიანების შესახებ, “მიმომხილველი”, I, 1926; ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, 1928, 
გვ. 166 შმდ.  
874 Описание рукописей..., II, გვ. 799.  
875 იხ. Я.А. Ленцман, О древнегреческих терминах, обозначающих рабов, ВДИ, 1951, №2 გვ. 63 და სხვ. 
შდრ. თ. ყაუხჩიშვილი, სტრაბონის “გეოგრაფია”, ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ., 1957, გვ. 63.  
876 Ю.Б. Юсифов, Царское ремесленное хозяйство в Эламе мидийско-персидского времени, «Труды 
Института истории АН Азерб. ССР», ტ. XIII, Б., 1958, გვ. 95.  



“გლეხის”, “მონა-მჴევალისა” და “ტყუეს” გარდა ძველ ქართლში მონურ ანდა 
მასთან ახლო მდგომ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების აღსანიშნავად, უეჭველია, 
არსებობდა კიდევ სხვა სიტყვები. 

ზემოთ ითქვა, რომ მონების მნიშვნელოვან ფენას წარმოადგენდნენ მსახურნი, 
შინამოსამსახურენი. მათ აღსანიშნავად საზოგადო ტერმინ “მონის“ გვერდით ძველ 
ქართლში, ჩანს იხმარებოდა აგრეთვე ტერმინი “სახლის წული” (= სახლის შვილი). 
საყურადღებოა ამ მხრივ აგრეთვე ძველქართულ და ძველსომხურ ძეგლებში 
ქართული “სახლის წულის” სომხურ “გტოწინ”-ის შესატყვისად ხმარება მონების 
სწორედ ამ კატეგორიის აღსანიშნავად877. ბიბლიაში, თუ ერთ შემთხვევაში ბერძნულ 
ο�κογενή-ს და სომხურ გტოწინ-ს ქართული “მონა“ შეესატყვისება (იხ. მაგალითად, 
ლევიტელთა, 22, 11), სხვა შემთხვევაში, ასეთი შესატყვისობის სახით თავს იჩენს 
ქართული “სახლის წული” (იხ., მაგალითად, დაბადება, თ. 14, §14; თ. 15, §2, 3; თ. 17, 
§23). “ეკლესიასტეს წიგნში” (თ. 2, §7) ერთსა და იმავე წინადადებაში გვხვდება 
სიტყვები “მონა”, “მჴეველი”, “სახლის წული”. ამის შესატყვისად სომხური ტექსტი 
იძლევა ტერმინებს: “წარა”, “ალახინ” და, დაბოლოს, “გტოწინ”. 

“მსახური ქალის”, “მოახლის” (სომხ. “ნაჟიშტ”) აღმნიშვნელ ერთ-ერთ ტერმინად 
ძველი აღთქმის ქართულ თარგმანში თავს იჩენს ტერმინი “შიმუნვარი” (გამოსვლათა, 
2,5). 

მონებთან თავისი მდგომარეობის მიხედვით ახლოს იდგნენ ყოველგვარი 
ღატაკნი, უცხოელები, თემის გარეშე მყოფი პირები. ზემოთ ჩვენ უკვე გვქონდა 
საუბარი “მსოფლიო”, “მკვიდრი”, “მდაბურის”, ე.ი. რიგითი თავისუფალის, ქალაქისა 
და სოფლის თავისუფალი თემების “სრულუფლებიანი” წევრების, დაპირისპირების 
შესახებ “მონა-მჴეველის”, “უცხოს”, “მწირის”, “გლახაკის” და სხვ. კატეგორიის 
ხალხისადმი878. 

“გლახაკი”, (მათხოვარი, გლახაკი) შეიძლება ყოფილიყო თანამემამულეც. “მოსეს 
კანონებში” მაგალითად, ვხვდებით მოწოდებას ებრაელისადმი არ შეავიწროონ 
თავისი “ძმა” – “გლახაკი”, რომელმაც ისესხა ვერცხლი (გამოსვლათა, 22, 25)879. 

“მწირი”, “უცხო” აღნიშნავდნენ უცხოელს, მაგრამ ფართო მნიშვნელობით ასეთი 
შეიძლება აღმოჩენილიყო თემის გარეშე მდგომი თანამემამულეც, თავისი ქონებრივი 
მდგომარეობით ახლო მდგომი “გლახაკთან” – ღატაკთან. დამახასიათებელია, რომ 
ნინოს, რომელსაც მეფე მირიანი “ტყუეს”, “უცხოს”, “მწირს” ეძახის880, სთავაზობენ 
“ქალაქ მცხეთის მკვიდრად” გახდომას881. თავისი სოციალური მდგომარეობით 
“მწირი” ალბათ ახლო იდგა “ტყუე” – “მონასთან”, თუმცა მათ შორის ის განსხვავება 
იყო, რომ “მწირი” იძულებული ხდებოდა “თვით” დაედგა თავის თავზე მონური 
შრომის უღელი, ემუშავა კაბალურ პირობებზე, რომ შიმშილით არ მომკვდარიყო. 
“მწირი” მკვეთრად უპირისპირდება “მკვიდრს” ან “მსოფლიოს” (იხ. მაგალითად: 
გამოსვლათა, 12, 47-48), თუმცა ძეგლები განასხვავებენ “მონასა” და “ვერცხლით 
სყიდულს”, “მწირისა” და “სასყიდლით დგინებულისაგან” (ანუ 
“მოსასყიდელისაგან”), ე.ი. გარკვეული გასამრჯელოს პირობით სამუშაოზე 
დაყენებული პირისაგან. განსაკუთრებით საინტერესოა ძველი აღთქმის თარგმანის 
                                                 
877 С.Т. Еремян, О рабстве и рабовладении в древней Армении, ВДИ, 1950, №1, გვ. 21-22. 
878 იხ. ზემოთ, წინამდებარე თავის §1. 
879 „მცხეთურ ბიბლიაში”: “უკ˜ თუ ვეცხლი ისესხოს ძმამ˜ნ შ˜ნგ˜ნ, რ˜ი იყოს გლახაკ, არა იყო 
მაჭირვებელ მისსა” და ა.შ. 
880 Описание рукописей..., II, გვ. 799. 
881 იქვე, გვ. 769. 



შემდეგი ადგილები: 1) გამოსვლათა, თ. 12, §44-45-ში, ერთი მხრით, დასახელებული 
არიან “მონა” და “ვერცხლით ფრდილი” (ასეა “მცხეთურ ბიბლიაში”; Vulgata-ში: 
“ვერცხლით სყიდული”), ხოლო, მეორე მხრივ, “მსხემი” (“მცხეთურ ბიბლიაში”; 
Vulgata: “მწირი”) და “მოსასყიდელი” (Vulgata-ში: “სასყიდლითა დგინებული) 
აღნიშნულ წყვილებში მეორედ დასახელებული ტერმინები ფაქტიურად წინათა 
განმარტებას წარმოადგენს: მონა ესაა “ვერცხლით სყიდული”, ხოლო “მწირი” – 
“სასყიდლითა დგინებული”. 2) ასეთსავე დაპირისპირებაში ვხვდებით ჩვენ ამ 
ტერმინებს ლევიტელთა, თ. 25, §39-ში. აქ ლაპარაკია იმის შესახებ, რომ, თუ 
გაღატაკებული მოძმე (თანამემამულე) იძულებული იქნება თავისი თავი მიჰყიდოს 
ვინმეს, დაე იგი იმსახურონ არა “მონებასა კირთებრ”882, არამედ როგორც 
სასყიდლითა დადგინებული და “მწირი”883. 3) საინტერესოა აგრეთვე “მწირის” 
მოხსენიება იმ ადამიანთა თუ ქონების ჩამოთვლაში, რომლებზედაც ვრცელდება 
სახლის უფროსის ხელისუფლება, “დაბადების” თ. 20, §10-ში: კვირეულის მეშვიდე 
დღეს ეკრძალება მუშაობა როგორც თვით სახლის უფროსს, ისე მის ვაჟსა და ქალს, 
“მონაა” და მჴევალს, მუშა პირუტყვსა და მასთან მყოფ “მწირთ”. 

ამრიგად, ძველმა ქართულმა სოციალურმა ტერმინოლოგიამ შემოგვინახა ჩვენ 
თემის გარეშე მდგომ, კაბალური პირობებით მომუშავე პირთა აღმნიშვნელი 
ტერმინები. ისინი არ იყვნენ სრულფასოვანი თავისუფლები (“მსოფლიო”, “მკვიდრი”, 
“მდაბური”) და თავიანთი მდგომარეობით უფრო ახლოს იდგნენ მონებთან, თუმცა 
მაინც განსხვავდებოდნენ მათგან884. შემთხვევითი არ არის, რომ უცხოელთა 
სახელწოდება (მათი სატომო სახელები ანდა საზოგადო სახელი “უცხოელი”, “უცხო 
(ტომისა)” მრავალ ენაში საერთოდ “მონის” ცნების აღმნიშვნელად იქცა. ძველ 
პართიაში, მაგალითად, სასანური ხანის სამართლის ძეგლის Mātikatān ī hazār 
datastān-ის მიხედვით მონების ორი სხვადასხვა კატეგორიიდან ერთ-ერთი 
იწოდებოდა anšahrīk-ად (სიტყვასიტყვით “უცხოელს” ნიშნავს)885. 
 

* * *  
 
“მონა” და “მჴევალი” შეიძლება ჰყოლოდათ არა მარტო მეფეებს, ზედაფენის 

წარმომადგენლებს და სხვ., არამედ აგრეთვე რიგით თავისუფალთა შეძლებულ 
ფენებს. VI ს. ძეგლიდან, მაგალითად, “ევსტათი მცხეთელის მარტვილობიდან”, ჩვენ 
ვიგებთ, რომ მცხეთელ ხელოსან ვესტათის თავისი “მონა-მჴევალი” ჰყავდა886. 

 
§ 6. ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება 
ანტიკური ხანის ქართლში (იბერიაში) 

 

                                                 
882 “კირთება” საბას მიხედვით მონობის მძიმე სახეა (“მონება მოუსვენებელი და ბეგარი 
დაუცადებელი”). 
883 “უკეთუ დავარდეს ძმაჲ შენი შენ შორის და მოგყიდოს თავი მისი შენ, არა გმონებდეს შენ მონებასა 
კირთებრ, არამედ ვითარცა სასყიდლით დადგინებული და მწირი იყოს შენ თანა”. 
884 ადამიანთა ასეთი კატეგორია ცნობილი იყო მეზობელ სომხეთშიც. აქ ისინი იწოდებოდნენ: 
(“პანდუხტ”), (“ვარძკან”) და სხვ. – იხ. C.Т. Еремян. Рабовладельческое общество древней Армении, 
Автореферат докторской диссертации, М.,1953, გვ. 19. 
885 А. Г. Периханян. К вопросу о рабовладении и землевладении в Иране парфянского времени, ВДИ, 1952, 
№4, გვ. 15-16. 
886 ი. იმნაიშვილი, ქართული ენის ისტორიული ქრესტომათია, თბ., 1953, გვ. 164. 



ძველი ქართული ისტორიული ტრადიცია, რომელიც “მოქცევაჲ ქართლისაჲს “ 
შემოუნახავს (ახ. წ. VII ს.), იბერიის უძველეს ქალაქებად მიიჩნევს: სარკინეს, კასპს, 
უფლისციხეს ურბნისსა და მცხეთას შიდა ქართლში, ხოლო ოძრახეს – მესხეთში887. 
“ქართლის ცხოვრების” საწყისი ნაწილი კი მათ უმატებს: წუნდას, რუსთავს, 
სამშვილდეს, ხუნანს, “კახეთის ქალაქებს”, შორაპანსა და დიმნას, ჩელეთს, თუხარისს, 
გაჩიანს, არტაანს და ა.შ.888 თუ “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” მიერ დაცული სია 
ძირითადად და დადასტურდა არქეოლოგიური კვლევა-ძიების მონაცემებით, 
“ქართლის ცხოვრებისა” ყოველთვის არ იმსახურებს ნდობას და კრიტიკულ 
შემოწმებას საჭიროებს. ასე მაგალითად, ამ უკანასკნელის ცნობით, რუსთავი იბერიის 
უძველესი ქალაქი იყო, რომელიც ლეგენდარული ქართლოსის მეუღლეს აუგია889. 
შემოწმებამ კი დაადასტურა, რომ რუსთავი IV-V საუკუნეებში წარმოქმნილი ციხე-
ქალაქია, რომელიც წინარე ხანაში ჩვეულებრივი დასახლება ყოფილა890. იბერიის 
უძველეს ქალაქთა სიის საბოლოო დადგენა მხოლოდ მას შემდეგ გახდება 
შესაძლებელი, რაც არქეოლოგიური კვლევა-ძიება ყველა, მეტ-ნაკლებად 
მნიშვნელოვან ნაქალაქარს შეეხება. დღეისათვის კი, ამგვარი სამუშაოები მხოლოდ 
მცხეთას (ბაგინეთი, არმაზისხევი, სამთავრო, წიწამური, ავჭალა, ნარეკვავი, სარკინე), 
ურბნისს, რუსთავსა და უფლისციხეს შეეხო. მცირე მასშტაბის დაზვერვითი 
ხასიათის სამუშაოები ჩატარებულია აგრეთვე კასპში, გორში, შორაპანში, დიმნაში, 
ხუნანში, წუნდაში და ა. შ. მოპოვებული მასალები მიუთითებს, რომ მცხეთა, 
უფლისციხე, ურბნისი, კასპი, გორი, შორაპანი და დიმნა (დიმი) ნამდვილად 
ანტიკური ხანის ქალაქები ან ქალაქების ტიპის პუნქტებია. წერილობითი ტრადიციის 
მიერ უძველეს ქალაქებად მიჩნეული სხვა პუნქტების შესახებ კი გადაჭრით რისამე 
თქმა, მასალების უქონლობის გამო, ჯერჯერობით არ ხერხდება. 

იბერიის ადრეკლასობრივ ქალაქთა წარმოშობა-განვითარების საკითხების 
შესწავლა მხოლოდ მას შემდეგ დაწინაურდა, რაც ფართოდ გაიშალა ნაქალაქართა და 
ნამოსახლართა არქეოლოგიური გათხრები და დაგროვდა შესაბამისი სანდო 
მასალები. ამ მხრივ, დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა აგრეთვე ფართოდ გაშლილ 
ისტორიულ-გეოგრაფიულ კვლევა-ძიებას, რომელმაც ყველაზე უფრო სწორად 
ანტიკური იბერიის ტერიტორია მოიცვა (შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, კახეთი, 
ჰერეთი, არგვეთი, და ა. შ. )891. არსებული მასალები საშუალებას იძლევა დაისვას და 
მეტ-ნაკლები სისრულით გადაიჭრას ქალაქთა ისტორიის ისეთი საკითხები, 
როგორიცაა: ქალაქთა წარმოქმნა და საქალაქო ცხოვრების განვითარების საფეხურები, 
ქალაქების დაცემის დრო, პირობები და ახალი, ფეოდალური ქალაქების (“ციხე-
ქალაქების”) წარმოქმნის წინამძღვრები, ქალაქების მეურნეობრივი სახე და დარგები, 
მმართველობის ფორმა და სოციალური განვითარების თავისებურებანი, 
მწარმოებლური შრომის სახეობანი და ექსპლუატაციის ფორმები, ქალაქთა როლი 

                                                 
887 ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, I, გვ. 81-82; Г.А. Меликишвили, К 
истории древней Грузии გვ. 439.  
888 ქართლის ცხოვრება, I, გვ. 5-11.  
889 ქართლის ცხოვრება, ტ, I, გვ. 8.  
890 შდრ. ლ. ჭილაშვილი, ქალაქი რუსთავი, ისტორიულ-არქეოლოგიური ნარკვევი, თბ., 1958 Г.А. 
Меликишвили, დასახ. ნაშრ., გვ. 439.  
891 სათანადო მასალები იხ. “საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული”, I, თბ., 1960; II, თბ., 
1964; III, თბ., 1966. ნ. ბერძენიშვილი, საქართველოს ისტორიის საკითხები, I, თბ., 1964.  



ქვეყნის სამეურნეო, პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში, ქალაქების 
ისტორიული ტოპოგრაფია და ისტორიული გეოგრაფია და ა. შ. 892. 
 

* * * 
 
ძვ. წ. VI საუკუნეში ძირითადად მთავრდება იბერიის ბარის რაიონების 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ერთი მნიშვნელოვანი 
საფეხური, რომელიც რკინის სამეურნეო ათვისების საფეხურად არის ცნობილი. 
განვითარების ამ ეტაპზე (ძვ. წ. I ათასწლეულის პირველი მესამედი) იბერის ბარის 
რაიონებში წარმოიქმნა და გაფორმდა დასახლების ახალი, მანამდე უცნობი სახე, 
რომელიც მსხვილი, დაბური ტიპის სამოსახლოს წარმოადგენდა და, როგორც ჩანს, 
გარკვეული ეთნო-ეკონომიური რაიონის ცენტრის როლს ასრულებდა. 
ტოპოგრაფიულად მას შემდეგნაირი აღნაგობა ჰქონდა: ბორცვზე იდგა სამოსახლოს 
ცენტრალური გამაგრებული ნაწილი, რომელიც თემური არისტოკრატიის 
საცხოვრისს და მთავარ სათემო ღვთაებათა სადგომს წარმოადგენდა. მის გარშემო, 
დაუცველ უბნებად ესახლა თემის დანარჩენი მოსახლეობა; სამოსახლოსაგან მეტ-
ნაკლები დაშორებით გაშლილი იყო სახელოსნო უბნები და ნეკროპოლი. ამგვარი 
დასახლებანი აღმოჩენილ იქნა ხოვლეში, ცხინვალის ნაცარგორაზე, უფლისციხესთან, 
მცხეთაში, ქვემო ბოლნისში, ქვემო ქედში, ხირსაში და ა. შ893. მათგან, ხოვლეს ძველი 
სამოსახლოს არქეოლოგიური გათხრებისას მოპოვებული მასალა საშუალებას იძლევა 
თვალი მივადევნოთ დასახლების მითითებული ტიპის წარმოქმნა-განვითარება-
დაცემის მთელ პროცესს და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური განვითარების 
სურათიც წარმოვიდგინოთ. 

საწარმოო ძალთა შემდგომი განვითარების, ხელოსნობის დაწინაურების, 
სოფლის მეურნეობიდან ხელოსნობის გამოყოფის პროცესის გაძლიერების, 
სოციალურ სფეროში მომხდარი ძვრების, ახალი სამეურნეო სავარგულების 
ათვისების პირობებში და მის შედეგად, ძვ. წ. VI საუკუნიდან მსხვილ სამოსახლოთა 
განვითარებაში შეინიშნება ერთგვარი უთანაბრობა, რომლის უკან იმ რაიონთა 
ეკონომიური განვითარებისა და ეკონომიური შესაძლებლობების სხვადასხვაობა 
შეინიშნება, რომელთა ცენტრებსაც მოცემული სამოსახლოები წარმოადგენდნენ. ძვ. 
წ. VI-V საუკუნეებში იბერიის ბარის ეკონომიურად დაწინაურებული რაიონების ის 
მსხვილი სამოსახლოები, რომელთაც განვითარების უკეთესი პირობები გააჩნდა, 
ქალაქური ტიპის სამოსახლოების სახეს იღებენ. ისტორიული შიდა ქართლის, კახეთ-
კუხეთისა და ჰერეთის ტერიტორიაზე ამგვარი რაიონები მდ. მტკვრის მარცხენა 
სანაპიროზე იყო განლაგებული, სადაც მორწყვითი მიწათმოქმედების შემდგომი 
განვითარება-გაფართოების პირობებიც იყო მოცემული და სამეურნეო კულტურაც 
სათანადო ძირძველობით ხასიათდებოდა.  

მცხეთა, მაგალითად, ძვ. წ. VI-V საუკუნეებში უკვე ქალაქური ტიპის 
სამოსახლო იყო, რომელიც მცხეთის გორასაცხოვრისის შემდგომი გაძლიერებისა და 
მის გარშემო სხვა თემების შემოკრება-გაერთიანების შედეგად წარმოიქმნა. ამ დროს 
იგი ქსან-არაგვის ორმდინარეთის ყველაზე ძლიერ და განვითარების პერსპექტივის 

                                                 
892 Г.А. Меликишвили, დასახ. ნაშრ., გვ. 439-454. ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ 
საქართველოში, I, თბ., 1963. დ. ხახუტაიშვილი, იბერიის ქალაქთა ისტორიის საკითხები, თბ., 1966.  
893 დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 62-72.  



მქონე დასახლებას წარმოადგენდა და ადრეელინისტური ხანიდან იბერთა სამეფოს 
დედაქალაქად იქცა.  

ძვ. წ. VI-V საუკუნეთა ქალაქური ტიპის დასახლება იყო უფლისციხის კლდეში 
ნაკვეთი კომპლექსიც, რომელიც ადრეელინისტურ ხანამდე “ზენა სოფლის” (შიდა 
ქართლის) მთავარი ცენტრი და ამ რაიონის ტომთა გაერთიანების “დედაქალაქი” 
უნდა ყოფილიყო894. სხვა მონაცემების გვერდით, ამას სახელი “უფლის ციხეც” 
მოწმობს. სპეციალურ ლიტერატურაში უკვე მითითებული იყო, რომ ტერმინი “ციხე”, 
რომელიც უძველეს ხანაში გამაგრებულ დასახლებას აღნიშნავდა895, ხოლო შემდეგ 
ქალაქური ტიპის დასახლებას, მოგვიანებით შეავიწროვა უცხოურიდან შეძენილმა 
“ქალაქმა”896. დასახლებული პუნქტისათვის “უფლისციხის” შერქმევა იმისი მოწმობაც 
ჩანს, რომ იქ უფალი, უზენაესი გამგებელი ან მეფე მჯდარა, ან ყოველ შემთხვევაში, 
იგი ერთ-ერთი “სამეფო ქალაქი” – რეზიდენცია ყოფილა. ჩვენ სრული საფუძველი 
გვაქვს ვიფიქროთ, რომ მითითებულ სამოსახლოს უფლისციხე ჯერ კიდევ 
წინაელინისტურ ხანაში შეერქვა, როცა იგი “ზენა სოფლის” უზენაესი გამგებლის 
საჯდომი იყო, რადგან ძვ. წ. III ს-დან იბერიის უზენაესი უფლის ანუ მეფის 
რეზიდენცია მცხეთაში იყო და არა უფლისციხეში. ახ. წ. VII ს. უფლისციხეს უკვე ამ 
სახელით იცნობენ და იგი იბერიის (ქართლის) უძველეს ქალაქადაა მიჩნეული 
(“მოქცევაჲ ქართლისაჲ”)897. ძვ. წ. III ს-დან ახ. წ. VII ს-მდე იბერიის ისტორიაში ჩვენ 
არ გვეგულება პერიოდი, რომ მცხეთა-არმაზს, როგორც ქვეყნის პოლიტიკურ და 
ეკონომიურ ცენტრს, სხვა პუნქტი შენაცვლებოდეს გარდა თბილისისა, რომელიც 
მხოლოდ V-VI საუკუნეებში ართმევს მას პირველობას და ქართლის უმაღლესი 
გამგებლის (მეფის, ერისმთავრის) რეზიდენცია ხდება. ასე რომ, “უფლისციხე” 
წინაელინისტური ხანის ქართული ტოპონიმი ჩანს, რომელიც მიუთითებს, რომ ამ 
სახელით აღნიშნული პუნქტი მცხეთის უწინარეს “ზენა სოფლის” მეუფის 
რეზიდენციას წარმოადგენდა898 და გვიდასტურებს ამავე დროს, რომ ამ პერიოდში 
“ზენა სოფლის” ამ რაიონში ქართის ჯგუფის ეთნო-ენობრივი კოლექტივი 
მოსახლეობდა. 
ძვ. წ. VI-IV სს. იბერიის ტერიტორიაზე არ ჩანს ძეგლი, რომელიც თავისი სიდიდითა 

და ტოპოგრაფიული აღნაგობით უფლისციხეს შეედრებოდა. უფლისციხის კლდეში 
ნაკვეთი კომპლექსის შედარება მცხეთისა თუ სხვა ძეგლების საერო თუ საწესო 
ნაგებობებთან ბევრს ვერაფერს იტყოდა უკანასკნელთა სასარგებლოდ. როცა ვაკვირდებით 
ამ პერიოდის უფლისციხეს, საშუალება გვეძლევა რეალურად წარმოვიდგინოთ ის 
საზოგადოება, რომელსაც საძეგურის, ყანჩაეთის, წინწყაროს, ყაზბეგისა და ვანის 
სამარხები ეკუთვნოდა. 

ძვ. წ. VI-IV სს. იბერიის ადრეკლასობრივ ქალაქთა განვითარებაში ქალაქური 
ტიპის დასახელებათა პერიოდია. ქალაქური ტიპის დასახელებებმა განვითარებაში 
გაუსწრეს წინარე ხანის მსხვილ დაბურ დასახლებებს და ძვ. წ IV-III სს. ელინისტური 

                                                 
894 გ. მელიქიშვილი, საქართველოში კლასობრივი საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წარმოქმნის 
საკითხისათვის, გვ. 28-29; დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 90 და შმდ. ლიტ-რა იქვე.  
895 ნ. ბერძენიშვილი, ბორჯომის ხეობა (დღიური, 1947), საქართველოს ისტორიის საკითხები, I, გვ. 257-
258.  
896 ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, გვ. 160-161. უძველეს ხანაში, 
როგორც ფიქრობენ, შემოზღუდული ადგილის აღსანიშნავად იხმარებოდა აგრეთვე “ქართი-ქართლი”.  
897 მართალია, მემატიანე უფლისციხეს კასპის ციხედ იხსენიებს, მაგრამ ეს გასაგებია, რადგან VII ს. 
უფლისციხე უკვე მართლაც ციხის მდგომარეობამდე იყო ჩამოქვეითებული.  
898 დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 95-99.  



ტიპის ქალაქებად გაფორმდნენ. მაგრა ამ დროს, როცა მტკვრის მარცხენა სანაპიროს 
წელღონიერი რაიონების მსხვილ სამოსახლოთა ერთი ჯგუფი ქალაქების სახეს 
იღებდნენ, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მსხვილ სამოსახლოთა დაქვეითების 
პროცესი მიმდინარეობდა. ეს გარემოება იმისი მოწმობა უნდა იყოს, რომ მტკვრის 
მარჯვენა სანაპიროს რაიონების ეკონომიური შესაძლებლობანი და პირობები, 
რომლებიც საკმარისი იყო მსხვილ სამოსახლოთა წარმოქმნა-არსებობისათვის, 
უკმარი აღმოჩენილა ქალაქებისა და საქალაქო ცხოვრების წარმოქმნა-
განვითარებისათვის; ამის გამო, მარჯვენა სანაპიროს დასახლებანი ძვ. წ. IV-III 
საუკუნეებიდან მარცხენა სანაპიროზე წარმოქმნილ ქალაქთა გავლენის სფეროში 
აღმოჩნდნენ, დაეცნენ ან შეწყვიტეს შემდგომი განვითარება899. 
 

* * * 
 
ანტიკური ხანის იბერიული ქალაქი გარკვეული რაიონის ეკონომიური 

ცხოვრების ცენტრს წარმოადგენდა. მას გარს ეკრა დაბებითა და აგარაკებით 
დასახლებული ტერიტორია, მაგრამ იგი უფრო ვრცელი რაიონის – “ქვეყნის” – 
სამეურნეო ცხოვრების მარეგულირებელი ცენტრი იყო. საზოგადოებრივი ცხოვრების 
შემდგომი განვითარების შედეგად, ახალქალაქებისა თუ ქალაქური ტიპის 
სამოსახლოების წარმოქმნის კვალობაზე, “ქალაქის ქვეყანა” იკვეცებოდა და მას 
“ახალქალაქების ქვეყნები” გამოეყოფოდა, თუმცა ზოგჯერ განვითარების ადრეულ 
საფეხურზე მაინც, ძველი საერთო ცენტრი, ტრადიციისა თუ თანადროული 
ფაქტორების ზეგავლენით, კვლავ ინარჩუნებდა წამყვან როლს. ასე მაგალითად: 
ირკვევა, რომ ანტიკური ხანის “უფლისციხის ქვეყანა” მოიცავდა საკმაოდ ვრცელ 
რაიონს მდ. მტკვრის ორივე სანაპიროზე, ლიახვ-ლეხურასა და თეძამ-ტანას 
ორმდინარეთა შორის. სამხრეთით იგი თრიალეთის ქედს ებჯინებოდა, 
ჩრდილოეთით – კავკასიონის ქედის სამხრეთ კალთებს, დასავლეთით – “ურბნისის 
ქვეყანას”, ხოლო აღმოსავლეთით – “მცხეთის ქვეყანას”. გორისციხისა და კასპის 
წარმოქმნის შემდეგ “უფლისციხის ქვეყანა” უნდა შემცირებულიყო. ლიახვის ხეობა, 
როგორც ჩანს, თანდათანობით გორს უნდა დაკავშირებოდა, ზოლო ლეხურას ხეობა 
და აგრეთვე თეძმისა და ნაწილობრივ კავთურას ხეობებიც – კასპს. “უფლისციხის 
ქვეყანა”, ამის შემდეგ მეჯუდა-ლეხურას ხეობებს შორს მდებარე ზოლით (ტრიფონის 
ველი და მიმდგომი ადგილები) და ხევხმელა-ტანას დინებით (ხოვლე-ყარაღაჯისა და 
დოესქვახვრელის ველი) უნდა შემოფარგლულიყო. მიუხედავად ამისა, უფლისციხე 
წამყვან როლს ანტიკურობის მთელ სიგრძეზე ინარჩუნებდა.  

“მცხეთის ქვეყანა” (ელინისტურსა და გვიანანტიკურ ხანაში, როცა მცხეთა 
დიდი ქალაქი იყო) ვრცელ ტერიტორიას მოიცავდა და მიითვლიდა: ქსან-ნარეკვავ-
არაგვის ხეობებს, ივრის ხეობის ზემო წელს (ისტორიული კუხეთისა და კახეთის 
ჩრდილო და ცენტრალური რაიონები), კავთურას, ნიჩბურას, ხეკორძულასა და 
დიღმის ხეობებს და მიმდებარე რაიონს. გვიანანტიკური ხანის მიწურულს, როცა 
დაიწყო უჯარმის, ჟალეთის, თბილისისა და რუსთავის დაწინაურება, მცხეთის 
ეკონომიური და პოლიტიკური მნიშვნელობაც კლებულობს და “მცხეთის ქვეყნის” 
ფარგლებიც მცირდება900. 

 

                                                 
899 იქვე, გვ. 72 და შმდ.  
900 დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 100-104. 
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იბერიის ქალაქები, პირველ რიგში, სავაჭრო-სახელოსნო ცენტრებს 

წარმოადგენდნენ901. საქალაქო ხელოსნური წარმოება, როგორც არქეოლოგიური 
მასალა უჩვენებს, თავის საწყისებს წინაკლასობრივი ხანის ხელოსნურ წარმოებაში 
იღებდა და მის ერთგვარ გაგრძელებას წარმოადგენდა. მაგრამ არა უბრალო 
გაგრძელებას, არამედ ისეთს, რომელიც ასახავდა იმ თავისებურებებს, რითაც 
იბერიის ადრეკლასობრივი საზოგადოება წინაკლასობრივისაგან განსხვავდებოდა.  

ძვ. წ. I ათასწლეულის დამდეგიდან იბერიის ბარში მოსახლე ტომთა 
სამეურნეო ყოფაში, კერძოდ, ხელოსნურ წარმოებაში, შეინიშნება ერთი მომენტი: 
იწყება ცალკეულ თემთა წვრილი ხელოსნური წარმოების კონცენტრაცია და 
ხელოსნური წარმოების შედარებით მსხვილი ცენტრების წარმოქმნა (ხოვლე, ხირსა, 
ქვემო ქედი და ა. შ.), რომელთა პროდუქცია უფრო და უფრო სასაქონლო ხასიათს 
იღებდა. ასეთი სახელოსნოები დამოუკიდებელ უბნებად იყო განლაგებული 
მსხვილი, დაბური დასახლებების მახლობლად და მათ ორგანულ ნაწილს შეადგენდა. 
უკვე ცნობილი ამგვარი სახელოსნოები დასაქმებული იყო კერამიკულ წარმოებაში 
(ხოვლე, ხირსა), ლითონმოპოვებაში (ქვემო ქედი, ქვემო ბოლნისი, მცხეთის სარკინე?) 
და ლითონდამუშავებაში (ნაცარგორა). 

ძვ. წ. VI-IV სს., როცა ისახება და ვითარდება ქალაქური ხელოსნური წარმოება, 
არსებობას წყვეტს წინაკლასობრივი ხანის ხელოსნური წარმოების ის ლოკალური 
კერები, რომლებიც ნაკლებხელსაყრელ რაიონებში იყვნენ განლაგებული (ნაცარგორა, 
ხოვლე, ქვემო ქედი, ხირსა, ქვემო ბოლნისი და ა. შ.)902. 

ქალაქური ხელოსნური წარმოება წინარე პერიოდის წარმოებასთან შედარებით 
თვისობრივად ახალი საფეხური იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ხელოსნის ტექნიკურ 
ხერხებსა და შეიარაღებას პრინციპული ცვლილება არ განუცდია. სიახლე 
გამოხატული იყო როგორც ხელოსნობაში დასაქმებული შრომის, ისე, 
განსაკუთრებით, ხელოსნური წარმოშობის ნაწარმის ხასიათში. ქალაქური 
ხელოსნური ნაწარმის სასაქონლო ხასიათი, თუ მის მოძრაობასა და გეოგრაფიულ 
გავრცელებას დავაკვირდებით, ეჭვს არ უნდა იწვევდეს, რაც, თავის მხრივ, 
წარმოებაში დასაქმებული შრომის ხასიათზეც გვაძლევს წარმოდგენას.  

მასალები ქალაქური ხელოსნური წარმოების ცალკეული დარგების 
შესწავლისათვის საკმაოდ არათანაბრადაა დაგროვილი. ხელოსნობის რიგ დარგებზე 
მსჯელობა მხოლოდ ნაწარმის მიხედვით გვიხდება, ზოგიერთის შესწავლისათვის 
ნაწარმის გვერდით წარმოების იარაღებიც გადარჩენილია, ხოლო ზოგჯერ მხოლოდ 
მოგვიანო წერილობითი ცნობებია დაცული.  

ქალაქური ხელოსნური წარმოების ერთ-ერთი წამყვანი დარგი ლითონის 
მოპოვება და დამუშავება ყოფილა. ამ დარგში ტონის მიმცემად იბერიის დედაქალაქი 
წარმოგვიდგება, რომლის ერთ-ერთი უბანი-სარკინე, ანტიკური ხანის ამიერკავკასიის 
უმსხვილეს სახელოსნო ცენტრს წარმოადგენდა. როგორც არქეოლოგიურმა 
გათხრებმა დაადასტურა, აქ თავმოყრილი ყოფილა როგორც რკინის მოპოვება-
დამუშავებაზე (მეტალურგია-მჭედლობა), ისე სხვა ლითონების დამუშავებაზე 
დასაქმებული სახელოსნოები. აღმოჩენილი იყო როგორც ლითონის წარმოებასთან 
დაკავშირებული ქურები და იარაღები, ისე წარმოების გადანაყარი, 

                                                 
901 Г.А. Меликишвили, К истории..., გვ. 440.  
902 დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 125-129.  



ნახევარფაბრიკატები და დასრულებული ნაწარმი. ამასთან, წარმოების ისეთი 
კონცენტრაცია, როგორც სარკინეში იქნა დადასტურებული, ხელოსნური წარმოების 
განვითარებულ საფეხურზე მიგვითითებს, რაც წარმოუდგენელი იყო შრომის 
შესაბამისი ორგანიზაციის გარეშე. აშკარაა, რომ აქ წარმოების ორგანიზატორის 
ეკონომიური შესაძლებლობანი დიდი იყო, ხოლო წარმოებაში პროფესიული შრომის 
გვერდით, არაპროფესიულთა და არათავისუფალთა (მონის) შრომა იყო 
გამოყენებული903. მცხეთის სარკინეს როცა ვეხებით, შეიძლება გავიხსენოთ ის 
ვითარება, რომელიც ფიჭვნარ-ჩოლოქის მახლობლად, მდ. ჩოლოქის აუზში არის 
დადასტურებული, სადაც რკინის წარმოება, მართალია, დიდი მასშტაბებითა და 
სათანადო კონცენტრაციით ხასიათდება, მაგრამ ლითონის მოპოვებისა 
(მეტალურგია) და დამუშავების (მჭედლობა) პროცესები ჯერ კიდევ გათიშულია 
ერთმანეთისაგან. აქ, წარმოების ციკლი სამჭედლო რკინის მიღებით მთავრდებოდა, 
რის შემდეგ მიღებული პროდუქცია შესაბამისი ბაზრებისაკენ იგზავნებოდა904. 

თუ ლითონის წარმოება იბერიის ქალაქთა მხოლოდ ერთი ჯგუფისათვის იყო 
დამახასიათებელი, რაც საწარმოო ბაზის (მადნის საბადოების) შესაძლებლობებით 
იყო განსაზღვრული, რკინისა და საერთოდ ლითონის დამუშავება (მჭედლობა და 
მისი დარგები) უკლებლივ ყველა ქალაქის მეურნეობაში უნდა ყოფილიყო 
წარმოდგენილი. ამის მოწმობაა ანტიკურ ნაქალაქართა ტერიტორიაზე სამჭედლო 
წიდების აღმოჩენის ფაქტები (უფლისციხე, ურბნისი, მცხეთა და ა. შ.) და ამავე ხანის 
ზოგიერთი მონუმენტური ძეგლი (მაგალითად, უფლისციხის კლდეში ნაკვეთი 
გრანდიოზული კომპლექსი, რომლის ამოსაკაფად არაერთი ათეული ტონა ფოლადის 
იარაღი უნდა გაცვეთილიყო).  

ქალაქურ ხელოსნურ წარმოებაში არანაკლები მნიშვნელობა ჰქონდა 
მეთუნეობას (კერამიკულ წარმოებას). სამზარეულო, სუფრისა და სამეურნეო 
ჭურჭელზე, კრამიტის ორივე სახეობასა და აგურზე, წყალსადენის მილებსა და თიხის 
ნაწარმის სხვა სახეობაზე მოთხოვნილება ყოველთვის დიდი უნდა ყოფილიყო 
ანტიკურობის მთელ სიგრძეზე და, როგორც დასტურდება, ყოფილა კიდეც.  

მართალია ანტიკური ხანის ქალაქური კერამიკული წარმოება მეთუნეობის 
ძველ ტრადიციებს აგრძელებდა, მაგრამ დროთა ვითარებაში იქმნებოდა ნაწარმის 
ახალი სახეობანი, დამუშავების ხერხები და სამუშაო იარაღების გაუმჯობესებული 
ნიმუშები. ხოვლეში მოპოვებული მასალის მიხედვით, ძვ. წ. VIII-III საუკუნეებს 
შორის წარმოდგენილ პერიოდში, იქ ერთმანეთს შეენაცვლა სამეთუნეო ქურების 
სამი, გენეტიკურად ერთმანეთთან დაკავშირებული ტიპი. ამავე დროს, როგორც 
მცხეთის გათხრებმა დაადასტურა, ქალაქური ხელოსნური წარმოება იცნობდა 
სამეურნეო ქურების სხვა სახეობასაც905, რომელიც გენეტიკურად, ძველალბანურ 
ქურებს (მინგეჩაურის ნაქალაქარი) უკავშირდებოდა. 

კერამიკულ წარმოებაში განვითარების სურათი დასტურდება არა მარტო 
სამეთუნეო ქურების, არამედ თვით ნაწარმის, კერძოდ, თიხის ჭურჭლის 
მიხედვითაც. თიხის ჭურჭლის წარმოებაში ანტიკური ხანის იბერიაში სამი 
ძირითადი საფეხური გამოიყოფა: ადრეანტიკური ხანა (ძვ. წ. VI-IV სს.), რომლის 
საწყის ეტაპზე კერამიკული ნაწარმი, მართალია, დიდ სიახლოვეს იჩენდა წინარე 
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გვ. 15. 



ხანის პროდუქციასთან, მაგრამ თანდათანობით შორდებოდა მას და ძვ. წ. V-IV სს. 
უკვე სავსებით თავისთავად სახეს ატარებდა. VI საუკუნეშივე ეცნობა სამეთუნეო 
ხელოსნობა წითელი კეცის კერამიკის წარმოებას, რომელიც მოგვიანებით ერთ-ერთ 
წამყვან სახეობად იქცა. ამავე დროს, ჩნდება წერნაქით შეღებილი და მოხატული 
ნაწარმი, ვრცელდება კარგად პროფილირებული ფორმები და ა. შ. ზედაპირის 
გაპრიალება, თუ მხედველობაში არ მივიღებთ მსხვილ სამეურნეო ჭურჭელს, წამყვან 
ტექნიკურ ხერხად რჩება. ამ პერიოდის მიწურულში ჩნდება თხელკეციანი, წითელი 
ფერის სუფრის ჭურჭელი. საერთოდ, ამ პერიოდში წითელკეციანმა კერამიკამ 
წამყვანი მდგომარეობა დაიჭირა. ელინისტური ხანა (ძვ. წ. III-I სს.) საწყის ეტაპზე 
აგრძელებდა კერამიკული წარმოების წინარე საფეხურის მიწურულის ტრადიციებს, 
მაგრამ, ამავე დროს იხვეწებოდა და რთულდებოდა ნაწარმის პროფილირების 
ხერხები, მრავლდებოდა წერნაქით მოხატული და შეღებილი ჭურჭელი, თავს იჩენდა 
თხელკედლიანი, მოხატული საღვინე ქვევრები და ქოცოები, იწყებოდა ჭურჭლის 
ზედაპირის გაპრიალების ახალი აღმავლობა, რაც გამოხატულებას პოულობდა, ე. წ. 
სარკისებრზედაპირიანი ნაწარმის მასობრივ გამოშვებაში. ამ პერიოდის მეორე 
ნახევარში, უფრო კი მის მიწურულს, აშკარად ისახება დაქვეითების ნიშნები, რაც, 
როგორც ფიქრობენ, საჭურჭლე მასალის ახალ სახეობათა (ლითონი, მინა) ფართოდ 
გავრცელებას უკავშირდებოდა. კერძოდ, ქრება სარკისებრზედაპირიანი ჭურჭლები, 
ეცემა შეღებვა-მოხატვის ხარისხი, დიდი რაოდენობით ჩნდება ხაოიანი ზედაპირის 
მქონე პროდუქცია და ა. შ. ახ. წ. პირველი საუკუნეები ხასიათდება კერამიკული 
წარმოების შემდგომი “დაქვეითებით”. ცხადია, საქმე ეხება ნაწარმის გარეგნულ სახეს: 
ზედაპირის დამუშავებას, შემკობას, საჭურჭლე თიხის დამუშავების ხარისხს, 
ფორმების დახვეწილობას, და ა. შ. რაოდენობრივად, წარმოების მასშტაბების 
მიხედვით კი, ცხადია, არავითარი დაქვეითება არ ყოფილა და არც შეიძლება 
ყოფილიყო. ამ პერიოდში, უფრო კი საწყის ეტაპზე, როგორც ერთგვარი გადმონაშთი 
არსებობას განაგრძობს წერნაქით მოხატული ჭურჭელი, მთლად მივიწყებული არ 
არის ზედაპირის გაპრიალება, მაგრამ მრავლდება ხაოიანზედაპირიანი, სადა 
პროდუქცია. 

კერამიკული წარმოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი მეკრამიტეობა იყო. 
იბერიაში იგი ძვ. წ. IV საუკუნიდან დასტურდება და ორიგინალური, მხოლოდ 
იბერიისათვის დამახასიათებელი ტექნოლოგიით ხასიათდება. წარმოების ძირითადი 
ცენტრი, როგორც ფიქრობენ, მცხეთა იყო. აქ მსხვილი სამეფო სახელოსნოების 
არსებობაზე მიუთითებენ, სადაც ფართოდ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული მონის 
შრომა906. ის გარემოება, რომ მცხეთური ღარიანი კრამიტი (კალიპტერი) წყალსადენის 
მილებიდან არის მიღებული (სიგრძივ ღერძზე გახერხვის გზით), იმას მოწმობს, რომ 
წყალსადენი მილების წარმოებასაც გარკვეული ტრადიცია ჰქონია. ამისივე დასტური 
ჩანს წყალსადენთა ნაშთები ბაგინეთში, არმაზისხევში, სამთავროში, ურბნისსა და 
უფლისციხეში. სამშენებლო კერამიკის ჯგუფიდან შეიძლებოდა მიგვეთითებინა 
აგრეთვე აგურსა და იატაკის ფილებზე.  

ქალაქური ხელოსნური წარმოება მიითვლიდა ისეთ დარგებს, როგორიცაა: 
მხატვრული ხელოსნობა, მინის წარმოება, კვეთა ქვასა და ძვალზე, წარწერების 
გაკეთება, მეიარაღეობა, ფეიქრობა, ლითონის ჭურჭლის დამზადება, დურგლობა, 
ქვისმტეხლობა, მეხამლეობა, თერძობა, მეუნაგირობა, მეზარაფხანობა და ა. შ. ცხადია, 
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თითოეული დარგის მასშტაბები დამოკიდებული იყო ნაწარმის სამეურნეო თუ 
ესთეტიკურ ღირებულებასა და მოთხოვნილების სტაბილურობაზე. 

 
* * * 

 
ანტიკური ხანის იბერიული ქალაქი წარმოადგენდა არა მარტო სახელოსნო, 

არამედ, სავაჭრო ცენტრსაც. ხელოსნობის სოფლის მეურნეობიდან გამოყოფის 
პროცესში ერთმანეთს გაეთიშა წარმოება და მოხმარება, დაისვა საკითხი 
მწარმოებლისა და მომხმარებლის ურთიერთობის მოწესრიგებაზე. მართალია, ეს 
საკითხი საბოლოოდ მხოლოდ კაპიტალიზმის ეპოქაში გადაწყდა, მაგრამ ანტიკურმა 
საზოგადოებამ ამ მიმართულებითაც გადადგა გარკვეული ნაბიჯი. გამონაკლისი, 
ცხადია, არც იბერია იყო.  

ძვ. წ. VI-IV საუკუნეების ქალაქური ტიპის სამოსახლოები ადგილობრივ 
სავაჭრო ცენტრებსაც წარმოადგენდნენ, სადაც მიწათმოქმედი მოსახლეობა საკუთარი 
ნაწარმის ნაჭარბს ასაღებდა და მისთვის საჭირო ხელოსნურ ნაწარმს იძენდა. ქალაქსა 
და სოფელს შორის შრომის დანაწილების გაღრმავება ქმნიდა სტაბილურ პირობებს 
რეგულარული გაცვლა-გამოცვლისათვის. სწორედ ამ პერიოდის ნივთიერ 
კულტურაში მოიპოვება მასალები, რომლებიც არამარტო საშინაო, არამედ საგარეო 
ვაჭრობის გაცხოველებაზეც მიუთითებენ. შავფიგურიანი (შავლაკიანი) ჭურჭლის 
ფრაგმენტი ხოვლედან და ე. წ. “ფიკელურას” ტიპისა ავლევიდან, შავლაკიანი 
ჭურჭლის ნატეხი დვანის წყლის ხეობის რუსთავიდან და ფინიკური საბეჭდავი 
მცხეთიდან, აქემენიდური სიკილა სურამიდან და ათენური ტეტრადრაქმა დმანისის 
რაიონის სოფ. კოშკათელადან, ზოგიერთი ნივთი საძეგურის, ყანჩაეთის, ყაზბეგის, 
წინწყაროს მდიდრულ სამარხთა ინვენტარიდან და ა. შ. სწორედ ასეთი ვითარების 
მოწმობა ჩანს907. 

ცხადია, ორიოდე ცალი უცხოური მონეტა, რომელიც იბერიის ტერიტორიაზეა 
აღმოჩენილი და რამდენიმე ცალი კოლხური, რომელთაგან ყველა წინაელინისტური 
ხანისა შეიძლება არც კი იყოს, უფრო იმის მოწმობად გამოდგება, რომ საგარეო 
ვაჭრობაში მხოლოდ ახლა ისახებოდა მონეტის გამოყენება, ხოლო საშინაო ვაჭრობა 
ისევ ტრადიციული საშუალებებით ხორციელდებოდა. ამ ხანის იბერიაში, 
ბუნებრივია, იცოდნენ მონეტის არსებობაზე, მის დანიშნულებაზე და 
მოხერხებულობაზე, მაგრამ ელინისტურ ხანამდე ფულის ადგილობრივი ნიშნების 
გამოშვებაზე არ უზრუნვიათ. როგორც ჩანს, ამ დროს უკვე გამოიყოფოდა ნაწარმის 
გარკვეული ჯგუფი, რომელიც ადგილობრივი საცვლელი ექვივალენტის მოვალეობას 
ასრულებდა. ამასთან დაკავშირებით შეიძლებოდა გაგვეხსენებინა ქსენოფონტეს 
მონათხრობი სკვითინი გამცილებლის შესახებ, რომელიც დარიკებისადმი არცთუ 
განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენდა, მაგრამ დიდი მონდომებით აგროვებდა 
ბეჭდებს. საყურადღებოა, რომ იგი იმ სკვითინების ქვეყნიდანაა, რომელთაც ჰყავდათ 
“ქვეყნის მმართველი” და ჰქონდათ “დიდი, მდიდარი და ხალხმრავალი ქალაქი” 
(ანაბას. IV, 7, 27). იბადება კითხვა, როგორ უნდა ავხსნათ გამცილებლის ეს უცნაური 
ქცევა? დარიკებით ხომ მას შეეძლო შეეძინა არა მარტო ბეჭდები, არამედ მისთვის 
სასურველი ყველა ნივთი. იქნებ სინამდვილეს დიდად არ ვიყოთ დაცილებული თუ 
ვიფიქრებთ, რომ სკვითინებში საცვლელი (სავაჭრო) ექვივალენტის ერთ-ერთ ან 
ძირითად სახეობას ბეჭედი წარმოადგენდა. მოცემულ პერიოდში საკუთარი 
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სამონეტო სისტემები არ გააჩნდათ შუა აზიის იმ რაიონებსაც, რომელთაც 
განვითარების ადრეკლასობრივი საფეხურისათვის მიუღწევიათ და 
სახელმწიფოებრივი ცხოვრების ფერხულში ჩაბმულან. ასე რომ, VI-IV საუკუნეების 
იბერიაში ადგილობრივი მონეტების უქონლობა და სამონეტო მიმოქცევის სისუსტე 
იმის მოწმობაა, რომ იქ უკვე შემუშავებული იყო რაღაც ადგილობრივი ეტალონები, 
რომლებიც ჯერჯერობით მეტ-ნაკლები ეფექტით საცვლელი ექვივალენტის 
დანიშნულებას ასრულებდნენ908. 

ელინისტურ ხანაში ვითარება იცვლება. ამ დროს იბერიას გაცხოველებული 
ურთიერთობა აქვს, ერთი მხრივ, კოლხეთის ქალაქებთან, ხოლო, მეორე მხრივ, 
აღმოსავლეთთან (პართია, ბაქტრია, არმენია, ალბანეთი...). კოლხურ ქალაქებთან 
ეკონომიკური ურთიერთობის შესწავლისათვის გარკვეული მნიშვნელობა აქვს ძვ. წ. 
III-I სს. კოლხური და მცირეაზიული ამფორების, სირიული მინის ნაწარმის, 
მცირეაზიული წითელლაკიანი კერამიკის, შავლაკიანი კერამიკის გვიანი მინაბაძების 
აღმოჩენას, აგრეთვე, კოლხური და ელინისტური მონეტების მომრავლებას იბერიის 
ნაქალაქარების ელინისტურ ფენებში (მცხეთა, უფლისციხე). მტკვრისპირა ქალაქები, 
როგორც ჩანს, ის სავაჭრო ცენტრები იყო, სადაც იბერიის მოსახლეობა იმპორტულ 
ნაწარმს ეცნობოდა. სამწუხაროდ, ცოტა რამ ვიცით საექსპორტო საქონლის 
ასორტიმენტზე. აღმოსავლეთის ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობის გაცხოველებაზე 
მიგვითითებს როგორც ნუმიზმატიკური მონაცემები, ისე სხვა რიგის მასალებიც. ამ 
დროს იბერიას სერავდა საერთაშორისო მნიშვნელობის სავაჭრო გზა, რომელიც 
აღმოსავლეთის ქვეყნებს პონტოსპირა ქალაქებთან (ფაზისი, დიოსკურია და ა. შ.) 
აკავშირებდა. ცხადია, ამ გზაზე მოძრავი სავაჭრო საქონლის გარკვეული ნაწილი 
იბერიის ქალაქებში რჩებოდა, სადაც იგი, იბერიული საზოგადოების 
არისტოკრატიული ფენის სახით, შესაფერ მომხმარებელს პოულობდა.  

ელინისტურ ხანაში უფრო მოწესრიგებულ სახეს იღებს საშინაო ვაჭრობა; 
სტაბილური ხდება ბარისა და მთის რაიონების ეკონომიური ურთიერთობა, 
რომელიც უპირატესად ქალაქების (ბაზრობების) მეშვეობით უნდა 
განხორციელებულიყო. ბაზრობები, როგორც ჩანს, უფრო მეტად რელიგიურ 
დღესასწაულებს უკავშირდებოდა. ასეთი დღესასწაულები კი იბერიის თითოეულ 
ქალაქში იმართებოდა, რამდენადაც ქალაქები მთავარ რელიგიურ ცენტრებსაც 
წარმოადგენდნენ909. 

ახ. წ. პირველ საუკუნეებში კიდევ უფრო ფართოვდება საგარეო და საშინაო 
ვაჭრობა. ამ დროს იბერია კვლავაც აგრძელებს და აფართოებს ტრადიციულ კავშირს 
აღმოსავლეთის ქვეყნებთან (ირანი, ალბანეთი, არმენია), მაგრამ მტკიცედ ადგება 
რომის იმპერიის საქალაქო ცენტრებთან ურთიერთობის გზას. ჩვენ იგი ისეთ ქვეყნად 
წარმოგვიდგება, სადაც რომი და ირანი ერთმანეთს პოლიტიკურსა და ეკონომიურ 
გავლენას ეცილებიან. სხვა უდავო მონაცემების გვერდით, ამის მოწმობაა როგორც 
პართული და რომაული ხელოსნური ნაწარმის, უპირატესად ფუფუნების საგნების 
მოზღვავება, ისე სავაჭრო მიმოქცევაში რომაული დენარების (აგრეთვე აურეუსების) 
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და პართული დრაქმების დიდი რაოდენობის თანაარსებობა. დასავლეთის ქვეყნების 
ხელოსნური პროდუქციიდან ამ ხანის იბერიის ნივთიერ კულტურაში 
დადასტურებულია ეგვიპტის, სირიის, მცირე აზიის, კამპანიის სახელოსნოების 
ნაწარმი, ხოლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან უპირატესად პართული და სასანური 
ირანის სახელოსნო ცენტრების პროდუქცია. ამავე დროს, იბერიაში იწყება წამყვანი 
საერთაშორისო მონეტების ადგილობრივ მინაბაძთა მასიური გამოშვება, რაც, 
როგორც ფიქრობენ, საშინაო ბაზრის შემდგომი გაფართოებით უნდა ყოფილიყო 
გამოწვეული910. მართლაც, ამ დროს ქვეყნის დაშორებულ რაიონში ფართოდ იკაფავს 
გზას ადგილობრივი ქალაქების ხელოსნური პროდუქცია. ბუნებრივია, პერიოდულ, 
რელიგიურ დღესასწაულებთან დაკავშირებულ ბაზრობათა გარდა, ყოველ ქალაქს 
მეტ-ნაკლებად გამართული მუდმივმოქმედი სავაჭრო ადგილიც უნდა ჰქონოდა. 
უნდა ვიფიქროთ, ამის მოწმობაა ტოპონიმი “რაბატი”, რომელიც “წმიდა ნინოს 
ცხოვრებაში” მცხეთის ერთ-ერთი უბნის აღსანიშნავადაა ნახმარი911. 

ვაჭრობა (აღებ-მიცემობა) ქალაქების არსებობასა და მათი კეთილდღეობის 
ერთ-ერთ, ძირითადად ეკონომიურ, პირობას წარმოადგენდა, მაგრამ ქალაქების 
არსებობა, მათი ფუნქციონირება წარმოდგენილი იყო შესაბამისად გამართული 
გზების გარეშე. განვითარების ადრეულ საფეხურზე, ჯერ კიდევ წინაკლასობრივ 
ხანაში არსებული გზები, ქალაქებისა და, საერთოდ, სასაქონლო ხელოსნური 
წარმოების ჩასახვა-განვითარების კვალდაკვალ თანდათანობით სავაჭრო გზების 
სახეს იღებდა. ძვ. წ. VI-Vს. უკვე მოხაზულია ამიერკავკასიის ძირითადი სავაჭრო 
გზების კონტურები912. იბერიის ტერიტორიაზე, ამ დროს წამყვან, მაგისტრალურ 
მნიშვნელობას იძენდა მტკვრის მიდევნებით არსებული გზა, რომელიც ადრე 
ელინისტურ ხანაში ფაზის-ჰირკანიის სავაჭრო-სატრანზიტო მაგისტრალის 
უმნიშვნელოვანეს მონაკვეთად იქცა. მართალია, ზოგიერთი ავტორი ამ გზის 
საწყლოსნო ხასიათზე მიუთითებდა, მაგრამ შემდეგში მითითებულ იქნა, რომ მდ. 
მტკვარი ორმხრივი ნაოსნობისათვის მხოლოდ “მინგეჩაურის ფონამდე” 
გამოიყენებოდა913. ამ გზის იბერიული მონაკვეთის სახმელეთო ხასიათზე 
მიუთითებს, როგორც სტრაბონის ცნობა, რომ “ალბანიიდან იბერიაში შემოსასვლელი 
კლდეებში არის გამოჭრილი” (Strabo‚ XI, 3, 5), ისე უფლისციხის დიდი კლდეკარი, 
რომელიც ანტიკური ხანის კავკასიის ერთ-ერთ უდიდეს საგზაო ნაგებობას 
წარმოადგენდა და გამართული იყო საჭაპანო ქარავნებისა და ბორბლიანი 
ტრანსპორტის სამოძრაოდ914. 

ძველი საქართველოს ძირითადი სავაჭრო გზები, როგორც სპეციალურ 
ლიტერატურაშია აღნიშნული, იქ გადიოდა, სადაც ახლანდელი ძირითადი 
მაგისტრალური გზებია915. სავაჭრო გზების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკვანძო 
პუნქტს ანტიკური ხანის იბერიაში მცხეთა წარმოადგენდა. აქ, ფაზის-ჰირკანიის 

                                                 
910 О.Д. Лорткипанидзе, Ремесленное производство и торговля..., გვ. 149-150. დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. 
ნაშრ., გვ. 147-148.  
911 ფარავნის ტბასთან ნინო ეკითხება ერთ-ერთ მწყემსს, თუ საიდან არის ის და მისი ამხანაგები. “ 
ზოგნი დაბით და ზოგნი საფურცლით და ზოგნი ქინჯარელნი და რაბატელნი დიდისა ქალაქისა 
მცხეთისანი” (ძველი ქართული..., I, გვ. 116; Г.А. Меликишвили, დასახ. ნაშრ., გვ. 447). 
912 დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 150.  
913 З.И. Ямпольский, К изучению древнего пути из Каспийского моря по реке Куре через Грузию и к 
Чёрному морю, გვ. 180. დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 150-151.  
914 დ. ხახუტაიშვილი, უფლისციხე, I, 68-69.  
915 Г.А. Меликишвили, დასახ. ნაშრ., გვ. 441.  



სავაჭრო მაგისტრალს უერთდებოდა გზები: დარიალის ხეობიდან, კახეთ-
კუხეთიდან, სომხეთ-ქვემო ქართლიდან, ზემო ქართლიდან (თრიალეთზე 
გადმოვლით) და ა. შ. მეტ-ნაკლები მნიშვნელობის გზა ყველა ხეობაზე იდო, 
რომლებიც ხეობის მოსახლეობას მტკვრისპირა ქალაქებთან აკავშირებდა, ხოლო 
ქვეყანას – მეზობელ მხარეებთან (კოლხეთი, სომხეთი, ალბანეთი, ჩრდილო კავკასია 
და ა. შ. ). იბერია მთიანი ქვეყანა იყო და გზები, ხშირად, ე. წ. კარებითა და 
ზეკარებით მცირე და დიდ უღელტეხილებზე გადადიოდა (ალანთა კარი, ზეკარი და 
ა. შ.).  

იბერიაში დადასტურებული ფართო საგზაო მშენებლობა ძნელი 
წარმოსადგენია სამეფო ხელისუფლების მონაწილეობის გარეშე. უფრო მეტიც, ამ 
სამუშაოთა ორგანიზატორი და დამფინანსებელი ცენტრალური ხელისუფლება უნდა 
ყოფილიყო, რომელიც დაინტერესებული იქნებოდა ქალაქების ეკონომიური 
აღმავლობით, როგორც სამეფო ხელისუფლების ძლიერი დასაყრდენით. ამით უნდა 
აიხსნას, როგორც ჩანს, სამეფო ხელისუფლების განუწყვეტელი ზრუნვა როგორც 
ძველი ქალაქების აღდგენა-კეთილმოწყობაზე, ისე ახალი ქალაქების დაარსება-
მშენებლობაზე916. ასეთ ღონისძიებათა წრეში უდავოდ იგულისხმება გზების, მათ 
შორის სავაჭრო გზების, მათ შორის სავაჭრო გზების, გამართვა-მოვლაზე ზრუნვა917. 

 
* * * 

იბერიული ქალაქი, როგორც აღინიშნა, გარკვეული ტიპის მსხვილი 
სამიწათმოქმედო დასახელებისაგან განვითარდა. ეს გარემოება შეუძლებელია არ 
ასახულიყო ქალაქის მეურნეობრივ სახეზე და მის აღნაგობაზე. მცხეთის, 
უფლისციხისა და ურბნისის მასალები მიუთითებს, რომ ეს მართლაც ასე იყო და 
ანტიკური ხანის მთელ მანძილზე იბერიის ქალაქთა ეკონომიკაში სასოფლო-
სამეურნეო წარმოებას მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა.  

ქალაქების გარშემო მდებარე სამიწათმოქმედო რაიონში წარმოდგენილი იყო 
ინტენსიური, მრავალდარგობრივი მეურნეობა (მემინდვრეობა, მევენახეობა, 
მეხილეობა), რომელიც ძირითადად მსხვილ საირიგაციო სისტემებზე იყო 
დაფუძნებული (აქვე წარმოდგენილი იყო ამგვარი მეურნეობის შესატყვისი 
მეცხოველეობაც). იგი მიითვლიდა როგორც მსხვილ მამულებს, ისე საშუალო და 
წვრილ ნაკვეთებს, აგრეთვე, საერთო-სათემო სარგებლობის მიწებს. მსხვილ 
მიწათმფლობელებად წარმართული ტაძრები და ქალაქის მკვიდრი თემის 
დაწინაურებული სახლები უნდა ვიგულისხმოთ, ხოლო საშუალო და წვრილ 
მიწათმფლობელებად – ქალაქის მკვიდრი თემისა და სასოფლო თემების რიგითი 
წევრები.  

ამ დროის სოფლის მეურნე უკვე იცნობდა ღრმა მოხვნას, კევრით ლეწვასა და 
დაბალ ვაზს. ამასთან დაკავშირებით საყურადღებოა მასალები, რომლებიც 
უფლისციხისა და მისი სასოფლო გარეუბნის ნადაბურთა არქეოლოგიურმა 
გათხრებმა მოგვცა (კლდეში ნაკვეთი საწნახლები და ასეთივე ხორბლის შესანახი 
ხაროები, ფოლადის სახნისი, კევრზე დასაფლავება, მედაბურის სახლი კევრით, 
მარნით, ხორბლის შესანახი ორმოებით, ვაზის სასხლავი დანებით და ა. შ. ); 

                                                 
916 იქვე, გვ. 452.  
917 გ. ცქიტიშვილი ფიქრობს, რომ გზების დაცვაზე ზრუნვა ადმინისტრაციული ოლქების შესაბამის 
მოხელეთა (სპასალარ-ციხისთავთა) გამგებლობაში უნდა ყოფილიყო. იხ. გ. ცქიტიშვილი, ანტიკური 
ხანის შორაპნის საერისთავოს საკითხისათვის, გვ. 99-100.  



შედარებით მოგვიანო, მაგრამ ასევე საყურადღებო მასალები მოგვცა მცხეთამ და 
ურბნისმა (მარანი ბაგინეთში, მარანი სვეტიცხოვლის მიდამოებში, მარანი 
არმაზისხევში და ა. შ. )918. 

ელინისტური ხანისა და მომდევნო პერიოდის იბერიის ქალაქების 
მეურნეობაში მევენახეობა-მეღვინეობისა და მემინდვრეობის მასშტაბები, რომელიც 
მცხეთის, უფლისციხისა და ურბნისის მასალებით დასტურდება, აშკარად 
მიუთითებს, რომ ამ დროს მუშავდებოდა ის მიწებიც, რომელთა ათვისებაც მსხვილი 
სარწყავი სისტემების ქონების გარეშე შეუძლებელი იყო. როგორც ფიქრობენ, ამ დროს 
უნდა იყოს გამართული ურბნისის, ტირიფონის, ნასტაგისის, მუხრანის ველის, 
დიღმის სარწყავი სისტემები, რომელთა უმრავლესობა რთულ ჰიდროტექნიკურ 
ნაგებობებს წარმოადგენდა919. 

არსებული მასალები საფუძველს გვაძლევს მივუთითოთ ზოგიერთი ქალაქის 
სასოფლო გარეუბნის მიახლოებითი საზღვრები. მცხეთის სასოფლო გარეუბანი, 
როგორც ფიქრობენ, მოითვლიდა: ნაქულბაქევს, მუხათგვერდს, კარსანს, ქართლს, 
(სოფელს), კოდმანს, წიწამურის მიდამოებს, ჯაჭვს, ავჭალას, მუხრანს, ნასტაგისს, 
ციხედიდს, დიღმის ველს და ა. შ.920 უფლისციხისა – მტკვრის ორივე სანაპიროს 
კასპისა და გორის მისადგომებამდე, ნადარბაზევ-ავაზნების მიდამოებს, ტირიფონის 
ველს და ა. შ.921. ასეთივე სურათი დასტურდება სხვა ქალაქების სინამდვილეშიც922. 

სამწუხაროდ, მცირე მონაცემები გაგვაჩნია სასაქონლო სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტის წარმოებაზე, რომლის არსებობას გვიდასტურებს როგორც შრომის 
დანაწილების საერთო სურათი, ისე იმპორტული სატრანზიტო სამეურნეო 
ჭურჭლების (კერძოდ ამფორების) გამოჩენა, რაც ადრეელინისტური ხანიდანვე 
შეინიშნება. სასაქონლო პროდუქტის ძირითადი ნაწილი, ბუნებრივია, მსხვილ 
მეურნეობებს უნდა მოეცა (სამეფო დომენი, მსხვილი კერძო აგარაკები, სატაძრო 
მამულები), მაგრამ ბაზარზე მიდიოდა, როგორც ჩანს, მეთემეთა მიერ მოყვანილი 
პროდუქტის გარკვეული ნაწილიც. ამისი მოწმობა უნდა იყოს მონეტებისა და 
სამკაულების, აგრეთვე, სხვა სახის ხელოსნური ნაწარმის სიმრავლე სამიწათმოქმედო 
დასახლებათა ნივთიერ კულტურაში, რაც დაბებისა და აგარაკების მოსახლეობას 
ძირითადად ვაჭრობის ან გაცვლის გზით შეეძლო მიეღო. საქალაქო ცხოვრების 
დაწინაურების კვალობაზე, როგორც ჩანს, ფართოვდებოდა სასაქონლო სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქტის წარმოება და სტიმულს აძლევდა ახალი სამეურნეო 
სავარგულების ათვისებას.  

 
* * * 

იბერიული ქალაქი განვითარების ადრეულ საფეხურზე (ძვ. წ. VI-III სს.), 
როგორც ჰეგემონი თემის საცხოვრისი, წარმოადგენდა თვითმმართველ უჯრედს923. 
განვითარების მოგვიანო საფეხურზე (გვიანელინისტური ხანა და მომდევნო 
პერიოდი) იგი უკვე მრავალთემიანობით ხასიათდებოდა. როგორც დასტურდება, ეს 
საგრძნობლად შეზღუდული თვითმმართველობის მქონე თემები ეთნიკურ-

                                                 
918 დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 159-164.  
919 ი. კიკვიძე, მორწყვა ძველ საქართველოში, გვ. 65-72. დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 154-164. 
920 ნ. ბერძენიშვილი, ძველი თბილისის ტოპონიმიკიდან (აგარანი), საქართველოს ისტორიის 
საკითხები, I, გვ. 318.  
921 დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 155.  
922 ი. კიკვიძე, მორწყვა ძველ საქართველოში, გვ. 65 და შმდ.  
923 დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 168, 180.  



რელიგიურ საფუძველზე იყვნენ მოწყობილი და უბნებად განლაგებული924. ამ 
პერიოდის იბერიის ქალაქი ეთნიკურადაც მრავალფეროვანი უჯრედია და 
მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც თემებში იყო გაერთიანებული განიყოფებოდა: 
მკვიდრი თემის წევრებად (ქართ-იბერიული ეთნიკური კოლექტივი) და არამკვიდრი 
თემების წევრებად (ებრაული, სირიული, ირანული და ა. შ. ეთნიკურ-რელიგიურ 
კოლექტივები). ამათგან, ქალაქის უძველეს და პრივილეგირებულ მოსახლეობას 
მკვიდრი თემის წევრები შეადგენდნენ. ეს ასე უნდა ყოფილიყო საერთო ისტორიული 
ვითარებისა და განვითარების ხასიათის მიხედვითაც, მაგრამ ამგვარი 
მტკიცებისათვის გაგვაჩნია, მართალია მოგვიანო, თუმცა უფრო სანდო ცნობები, 
რომლებიც “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” შემოუნახავს და ქალაქის მკვიდრად “უცხოს“ 
(“ტყვის”) და არამკვიდრი თემის მთელი “სახლის” (გვარის) ჩარიცხვას ეხება925. 
მემატიანეს მიაჩნია, რომ არამკვიდრი თემის წევრისათვის დიდი პატივი იყო 
მკვიდრი თემის შემადგენლობაში მოხვედრა, რაც მხოლოდ განსაკუთრებული 
დამსახურების აღსანიშნავად შეიძლებოდა მომხდარიყო. მკვიდრი თემის 
შემადგენლობაში მოხვედრა, როგორც ჩანს, მკვეთრად აუმჯობესებდა მკვიდრად 
მიღებულის უფლებრივ და ქონებრივ მდგომარეობას, გზას უხსნიდა მას 
საზოგადოებრივი მდგომარეობის შემდგომი გაუმჯობესებისაკენ926. 

ქალაქის მკვიდრი თემის წარმოქმნა-განვითარების სურათი შედარებით უკეთ 
შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ იმ მასალების მიხედვით, რომლებიც უფლისციხის 
კომპლექსის გათხრებისას იყო მოპოვებული. როგორც დადასტურდა, ძვ. წ. I 
ათასწლეულის დამდეგს უფლისციხის რაიონის თემთა შორის მიმდინარეობდა 
ბრძოლა ჰეგემონობისათვის. ძვ. წ. IX-VIII სს. იგი იმ თემის სასარგებლოდ 
დამთავრებულა, რომელსაც კლდეში ნაკვეთი სამოსახლო ეკუთვნოდა. ჰეგემონი 
თემის ეს სამოსახლო, გააჩნდა რა განვითარების უკეთესი პირობები, ძვ. წ. VI-V 
საუკუნეებში ქალაქური ტიპის სამოსახლოდ და “ზენა სოფლის” უფლის (მეუფის) 
რეზიდენციად ქცეულა, რომელიც დაქვემდებარებული თემებით დასახლებული 
რაიონით ყოფილა გარემოცული. ამავე დროს, ჰეგემონ თემს საქალაქო თემის 
სტატუსიც უნდა მიეღო. ეს იყო იბერიული ქალაქის საქალაქო თვითმმართველობის 
ორგანიზაციული ჩანასახი, რომელიც შესაბამის პირობებში შეიძლებოდა საქალაქო 
თვითმმართველობად გაფორმებულიყო. მაგრამ ადრეელინისტურ ხანაშივე, როცა 
ქალაქური ტიპის დასახლებანი ნამდვილ ქალაქებად ფორმდებოდნენ, მათ 
ცხოვრებაში, როგორც ჩანს, აქტიურად ჩაერია სამეფო ხელისუფლება927. 
წერილობითი წყაროების ცნობები სამეფო ხელისუფლების აქტიურ მოღვაწეობაზე 
ქალაქების მშენებლობაში დაადასტურა ნაქალაქართა არქეოლოგიურმა გათხრებმა 
(მცხეთა, უფლისციხე, ურბნისი და ა. შ.). მაგრამ ცენტრალური ხელისუფლება 
წარმართავდა არა მარტო საქალაქო მშენებლობას, არამედ დიდ ღონისძიებას 
ახორციელებდა ქალაქების გარშემო გაშლილი აუთვისებელი მიწების სამეურნეო 

                                                 
924 Г.А. Меликишвили, დასახ. ნაშრ., გვ. 449-452.  
925 აი, რას ეუბნება მირიან მეფე (IV ს.) ნინოს: “... უკეთუ განჰკურნო მთავარი ესე, განგამდიდრო და 
გყო მკჳდრ მცხეთასა შინა, მსახურად არმაზისა”, ხოლო როცა მცხეთელ ებრაელებს ქრისტიანობის 
მიღება მოსთხოვეს, ებრაული თემის ნაწილმა თავი აირიდა გაქრისტიანებას “თჳნიერ ხოლო 
ბარაბეანთასა, რომელნიცა მოინათლნეს ორმეოც და ათი სული სახლისა მათისა, და მკჳდრ იქმნეს 
მცხეთას შინა. და მიუბოძა მირეან მეფემან დაბაჲ ერთი, რომელსა ჰრქჳან ციხჱ დიდი და იყვნეს დიდ 
წინაშე მეფისა”. ძველი ქართული აგიოგრაფიული..., I, გვ. 147.  
926 დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 169-170.  
927 Г. А. Меликишвили, დასახ. ნაშრ., გვ. 451-452.  



სავარგულებად გადაქცევისათვის (ნასტაგისის, დიღმის, მუხრანის, ტირიფონის, 
ურბნისის და ა. შ. სარწყავი სისტემები). სამეფო ოჯახი, უნდა ვიფიქროთ, ჰეგემონი 
თემის დაწინაურებული “სახლის” წარმომადგენელიც იყო, რაც მას საფუძველს 
აძლევდა ყველა ქვეშევრდომი თემის საქმეშიც ჩარეულიყო. ასეთი ვითარება ხელს 
უწყობდა მეფის ხელისუფლებას აქტიურად ჩარეულიყო ქალაქების ცხოვრებაში. ამის 
შედეგად, ეტყობა, ქალაქების მკვიდრი თემები (რომლებიც მანამდე თავიანთი 
რაიონების თემა ჰეგემონებსაც წარმოადგენდნენ) თანდათან კარგავდნენ გავლენას 
როგორც საერთო-საქალაქო საქმეებზე, ისე სასოფლო რაიონის თემებზე. ამგვარად, 
იბერიის ქალაქები, რომლებიც თვითმმართველობისაკენ ვითარდებოდნენ, იცვლიან 
განვითარების გეზს და სამეფო ქალაქებად ფორმდებიან. ამიერიდან, ოდინდელ 
ჰეგემონ თემს, რომელიც საერთო-საქალაქო თვითმმართველ კოლექტივად 
გაფორმების ტენდენციას ამჟღავნებდა, თვითმმართველობის ფუნქციები მხოლოდ 
საკუთარი თემის მკვიდრ, უნჯ საქმეებზე შერჩა და ისიც, როგორც ჩანს, დიდხანს არა. 
ამ პროცესს აჩქარდებდა ის გარემოებაც, რომ გვიანელინისტური ხანიდან იბერიაში 
იწყება უცხო ჩამომავლობის თემების შემოსახლება, რომლებიც არსებულ პირობებში 
ქალაქებსა და გარეუბნებში უნდა დასახლებულიყვნენ და ხელოსნურ წარმოებასა თუ 
ვაჭრობაში შეეძლოთ მონაწილეობის მიღება. ისინი რელიგიურ-ეთნიკურ 
საფუძველზე იყვნენ ორგანიზებული და ქალაქის (აგრეთვე გარეუბნის) არამკვიდრ 
თემებს შეადგენდნენ. მეფის ხელისუფლების მიძალებას მკვიდრი თემების 
პრივილეგიებზე უმტკივნეულოდ არ უნდა ჩაევლო. გამორიცხული არ არის 
თვითმმართველ მკვიდრ თემთა აჯანყებისა და მათი ძალით დათრგუნვის 
მომენტებიც. შესაძლებელია, ამისი გამოძახილიც იყოს “ქართლის მოქცევის” 
ქრონიკაში დაცული ცნობა, რომ “მეფობდა არსუკ, რომელმან კასპი შეიპყრა”928. 
ბუნებრივია, ასეთი კონფლიქტის შემდეგ, მკვიდრი თემის უფლებები კიდევ უფრო 
შეიკვეცებოდა. მართალია, ქალაქის მკვიდრი თემი ანტიკურობის მთელ მანძილზე 
ინარჩუნებდა უპირატესობას, მაგრამ საერთო-საქალაქო საქმეებზე მას, როგორც 
კოლექტივს, ხელი აღარ მიუწვდებოდა. უფრო მეტიც, როგორც მოგვიანო 
მონაცემების მიხედვით შეგვიძლია მსჯელობა, მეფე აქტიურად ერეოდა მკვიდრი 
თემის საშინაო საქმეებშიც და შეეძლო მკვიდრი თემის შემადგენლობაში შეეყვანა 
როგორც “ტყვე” (“უცხო”), ისე არამკვიდრი თემის მთელი “სახლი”, თანაც მკვიდრი 
თემისაგან არ გამოეთხოვა ფორმალური დასტურიც კი. 

ამგვარად, გვიანელინისტური ხანიდან მაინც, იბერიის ქალაქების საერთო-
საქალაქო თვითმმართველობიდან არაფერია გადარჩენილი, მაგრამ ქალაქებში 
მოსახლეობენ მკვიდრი და არამკვიდრი, შეზღუდული თვითმმართველობის მქონე 
თემები, რომლებიც რელიგიურ-ეთნიკურ საფუძველზე არიან მოწყობილი და 
უბნებად განსახლებული. 

 
* * * 

იბერიის მოსახლეობის ძირითადი მასა, როგორც აღინიშნა, თემურ 
საფუძველზე იყო მოწყობილი და განვითარების მაგისტრალური ხაზიც თემის 
დაშლისა და გათიშვის, თემური ურთიერთობის რღვევის გზით მიემართებოდა929. ეს 
შეეხება ქალაქის მოსახლეობასაც: ძვ. წ. VI-V სს. იბერიის ქალაქური ტიპის 

                                                 
928 ძველი ქართული აგიოგრაფიული..., I, გვ. 82; Г.А. Меликишвили, დასახ. ნაშრ., გვ. 440, შენიშვნა 
201.  
929 გ. მელიქიშვილი, ძველი საქართველოს სოციალ-ეკონომიური წყობილების საკითხი, გვ. 84 და შმდ.  



დასახლებანი ჰეგემონი თემების საცხოვრისებს წარმოადგენდნენ, რომლის გარშემო 
დაქვემდებარებული თემებით დასახლებული რაიონი იყო გაშლილი. ამ დროს, 
მკვიდრი თემი უკვე აღარ წარმოადგენდა ერთგვაროვან მასას; დაწინაურებული 
ნაწილი (თემის არისტოკრატიული ოჯახები) ტერიტორიულადაც გამოცალკევებია 
თანამეთემეთა მასას და თავისი ყოფა ამ ხანისათვის თვალსაცემი ბრწყინვალებით 
გაუმართავს (უფლისციხის შიდა ქალაქი, ხოვლე და ა. შ.). ამიტომ თემის 
ეკონომიურად დაწინაურებული ოჯახების ხელში უნდა მოხვედრილიყო ყველა 
მნიშვნელოვანი სათემო თანამდებობა და სამხედრო რაზმებსაც, როგორც ჩანს, 
ძლიერი სახლის შვილები ქმნიდნენ. ეს გარემოება, ბუნებრივია, მათი შემდგომი 
აღზევებისა და თანამეთემეთა მომავალი დამცრობის პირობა ხდებოდა. ამ დროს 
საზოგადოებას უკვე აშკარად ემჩნევა სოციალური დიფერენციაციის დაღი 
(საძეგურის, ყანჩაეთის, ყაზბეგის, წინწყაროს მდიდრული და თანადროული 
ღარიბული სამარხები), რაც უპირატესად ქონებრივ უთანასწორობაშია ასახული.  
ელინისტური ხანიდან იბერიული ქალაქი საკმაოდ მრავალსახოვან უჯრედს 

წარმოადგენდა, სადაც თითქმის ყველა საზოგადოებრივი ფენა თუ კატეგორიაა 
წარმოდგენილი, ძირითადი სოციალური დაპირისპირებანი გაშიშვლებულია და 
შემდგომი განვითარების პირობებია მოცემული.  

ქალაქები ქვეყნის სახელოსნო-სავაჭრო, პოლიტიკურ-ადმინისტრაციულ, 
სამხედრო-სტრატეგიულ და კულტურულ-რელიგიურ ცენტრებს წარმოადგენდნენ930. 
ამავე დროს, ქალაქების გარეუბნები სასაქონლო სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის 
ძირითად ნაწილსაც აწარმოებდნენ. ასეთ ვითარებაში გასაგებია, რომ ქალაქებში 
იქმნებოდა კონცენტრირებული სამოქალაქო, საწესო და სამხედრო არისტოკრატიის, 
ხელოსნებისა და ვაჭრების, მიწათმოქმედი მეთემეებისა და მონების მნიშვნელოვანი 
ნაწილი931. 

ელინისტური ხანის უფლისციხეში, მაგალითად, მკვეთრადაა გამოსახული 
უთანასწორობის სურათი, რომელიც მკვიდრი თემის წიაღში განვითარებულა. თემის 
ერთიანი მეურნეობა უკვე დანაწევრებულია სამ ძირითად ფორმად: სატაძრო 
მეურნეობა, თემის გაბატონებული სახლების მეურნეობები და რიგით მეთემეთა 
მეურნეობები. არქეოლოგიურ მასალაში ეს ვითარება შემდეგი სახითაა ასახული: 
მკვიდრი თემის დაწინაურებული ნაწილი (ქურუმები, აღზევებული სახლები) 
ცხოვრობდა მდიდრულად გაფორმებულ, ფართო და ნათელ დარბაზებში, რომლებიც 
შიდა ქალაქის ცენტრალურ უბანშია განლაგებული, ფლობდა დიდი ფართობის 
სამიწათმოქმედო სავარგულებს (კლდეში ნაკვეთი საწნახლები და მარცვლის 
შესანახი ხაროები სასახლისა და ტაძრის კომპლექსში) და იყენებდა ძვირფას 
იმპორტულ ნაწარმს (მინის ჭურჭელი, ლაკიანი ჭურჭელი, მხატვრული კერამიკა და 
ა.შ.). რიგითი მეთემეები კი ცხოვრობდნენ მცირე მოცულობის, მარტივი გეგმარების 
სადა გამოქვაბულებში, თანაც შიდა ქალაქის განაპირა უბნებზე, ფლობდნენ მცირე 
ზომის მიწის ნაკვეთებს და იყენებდნენ მხოლოდ ადგილობრივი წარმოების თიხის 
ჭურჭელს. ამასთან, ხშირად მათ მისი საშუალებაც არ გააჩნდათ, რომ დაზიანებული 
ჭურჭელი ახლით შეეცვალათ (შეკოწიწებული ჭურჭლების სიმრავლე). მაგრამ 
ქონებრივი და სოციალური დიფერენციაციის პროცესი მიმდინარეობდა არა მარტო 

                                                 
930 Г.А. Меликишвили, დასახ. ნაშრ., გვ. 439-454.  
931 დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 176-181.  



მკვიდრი თემის932, არამედ სასოფლო გარეუბნის და ქალაქის არამკვიდრ თემებშიც, 
რაც კარგად არის ასახული არქეოლოგიურ მასალებში (მცხეთის, უფლისციხის, 
ურბნისის, გორის ნეკროპოლთა მასალები). ქალაქის არამკვიდრი თემისაგან 
მოგვიანო წყაროში იხსენიება “მთავარნი კაცნი”933. 

იბერიის ქალაქების მოსახლეობის მნიშვნელოვან ჯგუფს, როგორც აღვნიშნეთ, 
ხელოსნები და ვაჭრები შეადგენდნენ. მათ საზოგადოებრივ მდგომარეობაზე, 
სამწუხაროდ, მეტად მწირი ცნობებია შემონახული. ხელოსნობაში დასაქმებული იყო 
როგორც ადგილობრივი (აბორიგენი), ისე უცხო თემების წევრები. მსხვილ ქალაქებში 
ხელოსნები ზოგჯერ ცალკე უბნებად სახლებულან, მაგრამ დადასტურებულია მათი 
ცალკე განსახლებაც ქალაქის რამდენიმე უბნის ან დაბის ტერიტორიაზე. შედარებით 
მდიდარი მასალები გაგვაჩნია ხელოსანთა პროფესიული დანაწევრების 
წარმოსადგენად. არქეოლოგიური და წერილობითი მონაცემები მიუთითებენ 
ხელოსანთა შემდეგი ჯგუფების არსებობაზე: კერამიკოსები, მეტალურგები, 
მჭედლები, ოქრომჭედლები, ზარაფხანის ოსტატები, კალატოზები, დურგლები, 
მეავეჯენი, მინისმოქმედნი, მხატვრები, მშენებლები, ქვაზე კვეთის ოსტატები, 
მეუნაგირეები, ფეიქრები, თერძები, მეხამლეები, მზარეულები, ხაბაზები, 
მკურნალები და ა.შ.934. 

პირდაპირი მონაცემები ვაჭართა ფენაზე სრულებით არ გაგვაჩნია, მაგრამ 
ვაჭრობის შესახებ მასალები იმდენად მდიდარი და სანდოა, რომ ვაჭართა 
მრავალრიცხოვანი ფენის არსებობა ეჭვს არ უნდა იწვევდეს (იმპორტული ნაწარმის 
დიდი რაოდენობა, მონეტების საყოველთაო გავრცელება, პროფესიული ხელოსნობა, 
შრომის დანაწილების მაღალი დონე და ა.შ.). 

ქალაქის მოსახლეობის ყველაზე უუფლებო და ყველაზე ექსპლოატირებულ 
ნაწილს მონები შეადგენდნენ. მართალია, აქ მონის შრომის გამოყენება არ 
წარმოადგენდა ექსპლოატაციის განვითარებად ფორმას, მაგრამ ქალაქთა ისტორიის 
ზოგიერთი მხარე გაუგებარი დაგვრჩებოდა, თუ იქ მონის შრომის ფართო 
გამოყენებას არ დავუშვებდით. ასეთად მიაჩნიათ: ქალაქთმშენებლობა, სარწყავი 
სისტემების გატანა-გამართვა და ხელოსნობის ზოგიერთი დარგი (მეტალურგია, ქვის 
სამტეხლოები, კერამიკული წარმოების ზოგიერთი დარგი)935. 

მონის შრომის სამეურნეო გამოყენების სფეროს გაფართოება იბერიაში 
ელინისტურ ხანაშივე შეინიშნება, მაგრამ საამისო მუდმივმოქმედი ბაზა მხოლოდ 
ხელოსნობის რიგ დარგებში შეიძლება დავადასტუროთ (შინამოსამსახურეობის 
ინსტიტუტი მხედველობაში არ მიიღება), სადაც მონური შრომის მხოლოდ მკაცრად 
განსაზღვრული ოდენობა შეეძლოთ აეთვისებინათ. რაც შეეხება საქალაქო (და 
საგზაო) მშენებლობას და სარწყავი სისტემების გამართვას, მართალია, აქ 
გამოიყენებოდა მონების (სამხედრო ტყვეების) დიდი მასები, მაგრამ როგორც 
საქალაქო ისე საირიგაციო მშენებლობებს ყოველთვის დროებითი ხასიათი ჰქონდა, 
რის შემდეგ დგებოდა გამოთავისუფლებული სამუშაო ძალის დასაქმების საკითხი. 

                                                 
932 მკვიდრი თემის შემდგომი განფენების სურათზე გარკვეულ წარმოდგენას გვაძლევს “მოქცევაჲ 
ქართლისაჲს” ცნობა, სადაც ერთმანეთზე დაპირისპირებულია მკვიდრი თემის უმრავლესობა 
(“ყოველი ერი”) და დაწინაურებული უმცირესობა (“ერისთავნი”). ძველი ქართული აგიოგრაფიული…, 
I, გვ. 95. 
933 იქვე, გვ. 35 (მარტჳლობაჲ ევსტათი მცხეთელისაჲ). 
934 ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 225-235. 
935 გ. მელიქიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 313, 425-429. ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 225-227, 232, 238. დ. 
ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 201-209. ლიტ-რა იქვე. 



მონების ერთი ნაწილი შეიძლებოდა ხელოსნური წარმოების შემდგომ გაფართოებაზე 
და შინამოსამსახურეებად დაებანდებინათ, მაგრამ ძირითადი მასის 
გამოყენებისათვის ადგილი აღარ რჩებოდა. გვაქვს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ 
მშენებლობებიდან გამოთავისუფლებული მონების ძირითად მასას ახალათვისებულ 
მიწაზე ასახლებდნენ და ისინი მიწათმოქმედი მოსახლეობის ყველაზე უუფლებო და 
მძიმედ დაბეგრილ ნაწილს შეადგენდნენ. ამის გამო უნდა ყოფილიყო, რომ იბერიაში 
მონის შრომას ყოველთვის დამხმარე შრომის ხასიათი ჰქონდა. ამისივე მოწმობა ჩანს 
“მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ცნობა მეფის მიერ ახალგატანილ არხზე მერუვეთა დასხმის 
შესახებ936 და ე. წ. “საგლახო რუ”, რომელიც მუხრანის ველზე არის 
დადასტურებული937. მსგავს ვითარებას ვადასტურებთ იბერიის მეზობელი ქვეყნების 
სინამდვილეში, კერძოდ, ირანში. 

 
* * * 

ანტიკური ხანის იბერიული ქალაქი თავისი გარეგნული სახით შესამჩნევ 
მსგავსებას იჩენდა წინა აღმოსავლეთის რიგი რაიონების თანადროულ ქალაქებთან. 
ეს გასაგებიცაა: ქალაქი, როგორც დასახლების გარკვეული ტიპი, მორფოლოგიურად 
შეიცავს რიგ ნიშნებს, რომლებიც საერთო ჩანს ერთი სახის ცივილიზაციის 
ფარგლებში და უფრო ფართოდაც. 

იბერიული ქალაქის ტიპიური გარეგნული სახე დღეისათვის ყველაზე უკეთ 
უფლისციხის მიხედვით შეიძლება წარმოვიდგინოთ და თვალიც მივადევნოთ 
ქალაქის გარეგნული სახის ჩამოყალიბების პროცესს938. 

ვინაიდან ანტიკური ხანის უფლისციხის ცენტრალური ნაწილის ძირითადი 
ნაგებობანი (დარბაზები, მოედნები, ქუჩები, წყალსაწრეტი არხები, დამცველი 
თხრილი, კარი, გვირაბი, საწნახლები, მარცვლის შესანახი ხაროები და ა.შ.) კლდეში 
იყო ამოკვეთილი, აქ თითქმის უცვლელადაა შემონახული ქალაქის ამ ნაწილის 
ტოპოგრაფიული აღნაგობა, რაც საშუალებას გვაძლევს ქალაქის გარეგნული სახეც 
შევისწავლოთ და სოციალური ტოპოგრაფიის ზოგიერთი მხარეც წარმოვიდგინოთ. 
გარდა ამისა, უფლისციხის სასოფლო გარეუბანში გამოვლინდა და არქეოლოგიურად 
ისწავლება სასოფლო თემების ნასახლარები – ნადაბურები (ადგ. „ბამბებში”, 
ყათნალიხევში, ლალაანთხევში, ღრმა ხევში, და ა.შ.). უფლისციხის მონაცემებს 
ავსებს, ამაგრებს და ამოწმებს “დიდი მცხეთის” არქეოლოგიური კომპლექსის 
მასალები. 

უახლოეს ქართულ ისტორიოგრაფიაში შემუშავდა დასაბუთებული 
მოსაზრება, რომ იბერიული ქალაქი მიითვლიდა: ციხეს, ქალაქსა და გარეუბანს 
(სასოფლო სამეურნეო რაიონს)939. როგორც ჩანს, იბერიული ქალაქის მითითებული 
ნაწილები ერთდროულად და პარალელურად ყალიბდებოდა და იკვრებოდა ერთ 
                                                 
936 “... და დასცა ვენაჴი და რუჲ გამოიღო ქსნით, და დასხნა კაცნი მერუვენი და სტაგითა რუჲსაჲთა 
ჰრქჳან ადგილსა მას ნასტაგისი” (ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, I, გვ. 81). 
937 ს. ჯანაშია, საქართველო ადრინდელი ფეოდალიზაციის გზაზე, შრომები, I, გვ. 262-265. ნ. 
ბერძენიშვილი, ერთი ფურცელი ისტორიულ-გეოგრაფიული დღიურიდან, გვ. 416. ი. კიკვიძე, დასახ. 
ნაშრ., გვ. 77 და შმდ. 
938 არქეოლოგიურად შესწავლილი ქალაქებიდან ურბნისს თითქმის აღარ შემოუნახავს სათანადო 
მასალები, ხოლო მცხეთა, როგორც იბერიის დედაქალაქი, თავისებურ გამონაკლისს წარმოადგენდა, 
რომლის თითოეული ძირითადი უბანი (არმაზციხე-ბაგინეთი, სევსამორა-წიწამური, სარკინე, მცხეთა-
სამთავროს, რაიონი) გარეგნული სახით დამოუკიდებელ ქალაქს მოგვაგონებდა. როცა საკითხს ამ 
კუთხით დავსვამთ, ვნახავთ, რომ მცხეთის არქეოლოგიურ შესწავლას ძალიან ბევრი აკლია. 
939 ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 245. 



მთელად საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე. მისი ჩანასახები ჯერ კიდევ ძვ. 
წ. I ათასწლეულის პირველ ნახევარში შეინიშნება მსხვილი, დაბური ტიპის 
სამოსახლოების ტოპოგრაფიაში. კერძოდ, ანტიკური ხანის იბერიული ქალაქის ციხის 
პროტოტიპს წარმოადგენდა მსხვილი დასახლების გამაგრებული ნაწილი, რომელიც 
ჰეგემონი თემის დაწინაურებული ნაწილისა და მთავარ სათემო ღვთაებათა სადგომს, 
აგრეთვე, საფრთხის დროს მთელი თემის თავშესაფარს წარმოადგენდა. 

ანტიკური ხანის ქალაქი (ქალაქი, ციხე, სასოფლო გარეუბანი), ძირითადად კარგად 
შეკრული უჯრედია; მართალია შეინიშნება ერთგვარი გადახვევები (სარკინეთი მცხეთისათვის, 
მეტალურგთა უბანი ჩოლოქის დინებაში ფიჭვნარის ანტიკური ნაქალაქარისათვის და ა. შ.), 
მაგრამ ეს ან წარმოების თავისებურებებით აიხსნება, ან ქალაქობამდელი ვითარებით. 

იბერიული ქალაქის ციხე (შიდა ქალაქი, შიდაციხე, დედაციხე, აკროპოლისი, 
ციხისციხე) განსაკუთრებულად იყო გამაგრებული და როგორც წესი, მაღლობზე იყო 
გაშენებული (არმაზციხე, ზადენის ციხე – სევსამორა-წიწამური, უფლისციხე, 
გორისციხე, შორაპანი...). მას ძლიერი, რამდენიმე მეტრი სიგანის კედლები და, 
ზოგჯერ, ღრმა, ფართო თხრილი იცავდა (უფლისციხე). ციხეში, რომელიც 
ერთმანეთისაგან განსხვავებული გარეგნული სახის უბნებად იყო დაყოფილი, მეფე, 
მეფის ოჯახი (არმაზციხე) ან მკვიდრი თემი და ქალაქის უმაღლესი არისტოკრატია 
ცხოვრობდა (კულტის მსახურები, მეფის მოხელეები). აქვე იყო განლაგებული 
გარნიზონი. იგი დასერილი იყო ცენტრალური და გვერდითი ქუჩებით 
(უფლისციხე), ჰქონდა კარგად გამაგრებული კარები (არმაზციხე, უფლისციხე) და 
სარეზერვო შესასვლელი (უფლისციხის გვირაბი), წყლით მომარაგების სისტემა 
(არმაზციხე, უფლისციხე) და აბანო (არმაზციხე), წარმართული ტაძარი (არმაზციხე, 
უფლისციხე, ზადენის ციხე?) და ა.შ. 

ქალაქი გაშლილი იყო ციხის გარშემო და როგორც დადასტურდა, სპეციალური 
ზღუდე იცავდა940. ქალაქი, ეთნიკური ან საწარმოო ნიშნის მიხედვით, უბნებად 
იყოფოდა941. იბერიის ქალაქებში მოგვიანო წერილობითი წყაროები უთითებენ: 
სარკინეს, მოგვთა უბანს (როგორც ჩანს, ირანელთა უბანი), რაბატს; აქვე უნდა 
ყოფილიყო, ებრაელთა უბნები, სირიელთა უბანი და ა.შ. ქალაქის ტერიტორიაზე, 
როგორც ჩანს, ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ ხელოსნობის ამა თუ იმ დარგის 
წარმომადგენლები (ოქრომჭედლის სამარხი სამთავროდან, სამეთუნეო ქურების 
ნაშთები არმაზ ციხესთან და სვეტიცხოვლის მიდამოებში და ა. შ.), ვაჭრები, 
სამხედრო-სამოხელეო არისტოკრატიის წარმომადგენლები, გარნიზონის მებრძოლთა 
ოჯახები, არამკვიდრი და მკვიდრი თემების კულტის მსახურები და ა. შ. იბერიის იმ 
ქალაქებს, რომლებიც მტკვრისპირა ზოლში იყო განლაგებული, უნდა ჰქონოდა 
საკუთარი სამდინარო ნავსადგურებიც. მართალია, დაცული ცნობები მოგვიანო 
ვითარებაზე მოგვითხრობენ942, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ, რომ წყლის ტრანსპორტი 

                                                 
940 1867 წ. მცხეთაში ნაქულბაქევის მიდამოებში, ზემო ავჭალის ახალი ხიდის მახლობლად 
აღმოჩენილი იყო ახ. წ. 75 წლის ბერძნული წარწერა (ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრ., გვ., 130-134), რომელიც 
მოგვითხრობს, რომ “იმპერატორმა კეისარმა ვესპასიანე ავგუსტოსმა... და იმპერატორმა ტიტე 
კეისარმა, ავგუსტოსის ძემ... და დომიციანე კეისარმა, ავგუსტოსის ძემ... იბერთა მეფეს მითრიდატეს, 
მეფე ფარსმანისა და იამასასპოის ძეს, კეისრის მეგობარსა და რომაელთ მოყვარულს, და ხალხს, ეს 
კედლები განუმტკიცეს” (გ. წერეთელი, მცხეთის ბერძნული წარწერა ვესპასიანეს ხანისა, თბ., 1958, გვ. 
19). 
941 ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 159-221. 
942 ქართლის ცხოვრება, I, 267, 297. ისთახრი, ჰოდუდ ალ-ალემი, ჰამდალლახ ყაზვინი. სპარსული 
ტექსტი და ქართული თარგმანი შენიშვნებითა და საძიებლით ვ. ფუთურიძისა, თბ., 1937, გვ. 4.  



იბერიის ქალაქთა მეურნეობაში ადრევეც გამოიყენებოდა. სხვა მონაცემების 
გვერდით ამისი მოწმობა ჩანს ის ფაქტიც, რომ მტკვრისპირა ზოლის ანტიკური 
ქალაქების უმრავლესობა მაინცდამაინც მდინარის ნაპირას აღმოცენებულა (მცხეთა, 
კასპი, უფლისციხე, გორი, ურბნისი, ხუნანი...)943. 

ქალაქის სასოფლო გარეუბანი (სასოფლო-სამეურნეო რაიონი) მოიცავდა 
მოზრდილ ტერიტორიას, რომელიც დასახელებული იყო ნახევრად თავისუფალი და 
თავისუფალი თემებით (დაბებით), აგრეთვე, აგარაკებით. აქ წარმოდგენილი იყო: 
მეფის ოჯახის (სამეფო დომენის), წარმართული ტაძრების და მსხვილი 
მიწათმფლობელების მეურნეობები, ქალაქის მკვიდრი თემისა და დაბების რიგით 
მეთემეთა ნაკვეთები, აგრეთვე, საერთო-სათემო სარგებლობის მიწები (საძოვარი, 
სათიბი, ტყე). სასოფლო რაიონის დაბები მცირე ოჯახების ინდივიდუალური 
საცხოვრებლებით აღმოსავლეთ საქართველოსათვის დამახასიათებელ კომპაქტურ 
დასახლებებს წარმოადგენდნენ. საცხოვრებელი სახლი მრავალგანყოფილებიანი 
ნაგებობაა, რომელშიც, გარდა საცხოვრებელი დარბაზისა, გამოიყოფა სამეურნეო 
სათავსებიც (მარანი, საკუჭნაო, სამზარეულო და ა. შ.)944. დაბის მცხოვრებთა 
ძირითადი მასა თუ მიწათმოქმედებას მისდევდა, გარკვეული ნაწილი ხელოსნობასა 
(ე. წ. “გრავიორის სამარხი” უფლისციხე-ბამბების ნადაბარიდან, მეთუნის სამარხი 
უფლისციხე-ყათნალიხევის ნადაბარიდან და ა. შ.) და მესაქონლეობაში ყოფილა 
დასაქმებული945. 

 
§7. სახელმწიფო წყობილება. სამეფო საგვარეულო და  
სამოხელეო არისტოკრატია – ქართლის მოსახლეობის  

გაბატონებული ფენები. 
 

ქართლის სახელმწიფო სათავეში იდგა “მეფე”. ახ. წ. I-II სს. ბერძნულ და 
არამეულ წარწერებში, რომლებიც მცხეთაშია ნაპოვნი, იგი “დიდ მეფედ” იწოდება946. 
ქართული წყაროც ”მოქცევაჲ ქართლისაჲ”, მცხეთას იხსენიებს, როგორც “დიდი 
მეფეების” რეზიდენციას947. 

სამეფო ტახტი აღებულ ხანაში უცილობლად მამიდან (უფროს) ვაჟიშვილზე 
გადადიოდა. ამის შესახებ ჩვენ მოგვეპოვება წყაროთა არაერთი მკაფიო ჩვენება. ასე, 
ახ. წ. I ს. 30-60-იან წლებში მეფედ მყოფი ფარსმან I იყო მითრიდატე (I) მეფის ძე (Dio 
LVIII, 26, 1-4). ამავე საუკუნის 70-იან წლებში კი სამეფო ტახტზე ვხედავთ ამ ფარსმან 
I-ის ძეს მითრიდატეს (მას იხსენიებს ვესპასიანეს სახელით შედგენილი მცხეთის 
ბერძნული წარწერა, აგრეთვე არმაზის ერთენოვანი არამეული წარწერა). ახ. წ. 114-115 
წლების ბერძნულ წარწერა-ეპიტაფიაში იხსენიება მეფის ძე ამაზასპი, ძმა იმ დროს 

                                                 
943 დ. ხახუტაიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 115-116. 
944 ასეთი აღნაგობისა იყო უფლისციხეში ბამბების ნამოსახლარზე 1960-1965 წწ. გათხრილი სახლები, 
რომლებიც ძვ. წ. III-II სს. მიეკუთვნება. 
945 “წმინდა ნინოს ცხოვრების” ცნობით, ფარავნის ტბასთან, ნინოს კითხვაზე თუ საიდან არიან იქ 
მყოფი მწყემსები, ერთ-ერთი მათგანი პასუხობს: “ზოგნი დაბით და ზოგნი საფურცელით და ზოგნი 
ქინჯარელნი და რაბატელნი დიდისა ქალაქისა მცხეთისანი” (ძველი ქართული აგიოგრაფიული 
ლიტერატურის ძეგლები, I, გვ. 116; ქართლის ცხოვრება, I, გვ. 85-86). 
946 გ. წერეთელი, არმაზ ბილინგვა, ენიმკის მოამბე, XIII, 1942, გვ. 17, 42.  
947 Описание рукописей общества распространения грамотности среди грузинского населения, том II, вып. 4, 
გვ. 728; ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, წ. I, თბ., 1964, გვ. 98.  



ქართლში მეფედ მყოფი მითრიდატე III-ისა948, რომელსაც მეფობა მემკვიდრეობით 
მიუღია მამისაგან... 

ამ პერიოდის ბერძნულ-რომაული წყაროების მონაცემებით თუ ვიმსჯელებთ, 
ქართლის მეფე წარმოგვიდგება ხელისუფლად, რომლის ხელშიც იმყოფებოდა 
ძალაუფლება სახელმწიფოებრივი საქმიანობის ყველა სფეროში. დიონ კასიუსთან, 
ტაციტუსთან და სხვა ანტიკურ ავტორებთან, როდესაც ისინი ქართლის 
დიპლომატიურ თუ სამხედრო აქტივობას განიხილავენ, მუდამ პირველ პლანზე 
მეფის ფიგურა დგას. მთელი სამხედრო ადმინისტრაციაც მეფეს ემორჩილება. 
დიდმოხელენი (პიტიახში, ეპიტროპოსი) იწოდებიან ქართლის ამა თუ იმ მეფის 
მოხელეებად (იხ. მცხეთის, არმაზისხევის, ბერძნულ-არამეული წარწერები) და ა. შ. 
დამახასიათებელია აგრეთვე ქართლის სამეფო კარის საქმიანობა სომხეთის სამეფოს 
დაუფლებისათვის ბრძოლაში I ს. 30-50-იან წლებში, როგორც მას ტაციტუსი 
აგვიწერს. ეკამათებოდა რა იმათ, ვინც თვლიდა, რომ ამ დროის ქართლში 
გვაროვნული წყობილება სუფევდა, აკად. ს. ჯანაშია ტაციტუსის ამ მონათხრობის 
გამო წერდა, რომ, ვინც ტაციტუსის მიერ დახატულ სურათს ჩაუკვირდება, 
“დინასტიური ინტრიგები, დაუნდობელი ბრძოლა ახლობელ ნათესავებს შორის 
სამეფო ტახტისათვის, მოქმედების საშუალებები – ფული, ღალატი, ვერაგობა, – 
მეფისა და დიდებულების და მეფისა და ხალხის ურთიერთობა, რეჟიმი და 
აჯანყებები, სამეფო სამოსი და ნიშნები და მრავ. სხვა, დაგვეთანხმება, რომ ეს 
სურათი ისევე ჰგავს პირველყოფილ საზოგადოების სამყაროს, როგორც ცა – 
დედამიწას. სამეფო, მონარქიულ ხელისუფლების არსებობა ფაქტია”949. 

 
* * * 

 
 
ძველ ქართლში, როგორც ჩანს, ყოფილა “მეფის შემდგომ მეორე პირის” 

ინსტიტუტი. სტრაბონის ცნობილ აღწერილობაშიც იხსენიება სამეფო საგვარეულოს 
წევრი – მეფის შემდგომ მეორე პირი, რომელიც მთავარსარდლისა და უმაღლესი 
მსაჯულის მოვალეობას ასრულებდა (Strabo, XI, 3, 6) “ქართლის ცხოვრებაც” იცნობს 
ძველ ქართლში ამ მეფის შემდგომ მეორე პირს, რომელიც სათავეში ედგა სამეფო 
ადმინისტრაციას. ეს იყო “სპასპეტი” – მთავარსარდალი, ყველა ერისთავთა უფროსი 
და, ამავე დროს სახელმწიფოს ცენტრალური ოლქის – შიდა ქართლის მმართველი 
(ქც., I, 24-25). სხვა ძველი ქართული წყაროებით სპასპეტია მეფის შემდეგ 
სახელმწიფოს უზენაესი მმართველი950. 

ხშირად ქართლის სამეფოსათვის ამ ნიშანდობლივ “მეფის შემდეგ მეორე 
პირის” ინსტიტუტს უკავშირებენ მკვლევარნი მოგვიანო ხანის ქართულ საისტორიო 
წყაროებში ხაზგასმულ “ორმეფობას”. ფიქრობენ, რომ ძველ ტრადიციას დაცული 
უნდა ჰქონოდა გარკვეული პერიოდისათვის როგორც მეფეების, ისე “მეფის შემდგომ 
მეორე პირთა” – სპასპეტების (მთავარსარდლების) სიები, რომლებიც მოგვიანო 
ტრადიციამ ქართლში პარალელურად მმართველ მეფეთა სიებად გაიაზრა951. „მეფის 
                                                 
948 თ. ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, გვ. 236-237.  
949 ს. ჯანაშია, შრომები, II, გვ. 160.  
950 იხ. ილ. აბულაძე, ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრების წიგნთა ძველი რედაქციები, თბ., 1955, გვ. 108.  
951 მეფის შემდგომ მეორე პირის ინსტიტუტი, როგორც ჩანს, არსებობდა მეზობელ სომხეთშიც. მასვე 
იხსენიებს მოსე ხორენელი (II, 44-53), თუმცა მასზე ბუნდოვანი წარმოდგენა უჩანს და უპირატესად 
სარდლის ფუნქციას მიაწერს.  



შემდგომ მეორე პირთა” რეზიდენციას ამ ტრადიციის მიხედვით არმაზციხე 
წარმოადგენდა, მაშინ, როდესაც მეფეთა საჯდომი მტკვრის მარცხენა ნაპირზე 
არსებული მცხეთა იყო.  

 
* * * 

 
არმაზის ბერძნულ-არამეულ წარწერაში იხსენიება ქართლის სამეფო კარზე 

არსებული “ეზოს მოძღვრის” თანამდებობა. ბილინგვის არამეულ ტექსტში, 
სერაფიტისადმი მიძღვნილ ეპიტაფიაში, მეუღლე იოდმანგანი იწოდება 
“ძლევამოსილ და მრავალგამარჯვებამომპოვებელ ეზოს მოძღვრად (rb trbş) 
ხსეფარნუგ მეფისა.” ამასთანავე ნათქვამია, რომ იოდმანგანი იყო წინამორბედი 
ფარსმან მეფის ეზოს მოძღვრის აგრიპას ძე952. რამდენადაც არამეული rb trbş ზუსტად 
შეესატყვისება უკვე ძველი და ახალი აღთქმის უძველეს თარგმანებში დამოწმებული 
ადგილობრივ ტერმინს “ეზოჲს მოძღუარი”, ბუნებრივია, უფლება გვაქვს ეს ტერმინი 
მივიჩნიოთ ძველი ქართლის სამეფო კარზე დამოწმებული აღნიშნული 
თანამდებობის ადგილობრივ, ქართულ სახელწოდებად.  

“ეზოჲს მოძღუარი” ვისიმე “ეზოს” (მეურნეობის) გამგებელს ნიშნავს. ასე 
მაგალითად, ქართული ოთხთავის უძველეს რედაქციებში (მათე, 20, 8) “სახლის 
უფალი მამასახლისი” უბრძანებს თავის “ეზოჲს მოძღვარს”, რათა გასცეს 
გასამრჯელო ვენახში (“საყურძენში”) მომუშავე მუშაკებზე. 

ბილინგვის ბერძნული ტექსტი არამეული rb trbş-ის შესატყვისად ხმარობს 
ტერმინს �πίτροπος. ასევე, ძველი და ახალი აღთქმის ქართულ თარგმანებშიც 
ქართული “ეზოჲს მოძღუარი” ხშირადაა ნახმარი” ბერძნული �π�τροπος-ის (ზოგჯერ 
აგრეთვე ο�κονόμος-ის) შესატყვისად. სათანადო ადგილას სომხური ტექსტი 
ჩვეულებრივ “ჰაზარაპეტს” ასახელებს953. ამიტომაც ამ ქართული ტერმინის შინაარსის 
დასადგენად დიდი მნიშვნელობა აქვს მისი შესატყვისი ბერძნული და სომხური 
ტერმინების ბუნების გარკვევას.  

ბერძნულში �πίτροπος ნიშნავს “გამგეს”, “მმართველს”, “მეურვეს”, და სხვ954. 
რაც შეეხება სომხურ “ჰაზარაპეტს”, იგი სომხეთის სამეფო კარზე გარკვეულად 
უპირისპირდება სამხედრო უწყების მეთაურის – “სპარაპეტის” თანამდებობას. ძველ 
სომხეთში ჰაზარაპეტი წარმოადგენდა საფინანსო უწყების მეთაურს, სახელმწიფო 
შემოსავლის გამგებელ უზენაეს მოხელეს, სამეფო ეკონომოსს955. მისი ძალაუფლება 
ვრცელდებოდა ძირითადად ქვეყნის სამიწათმოქმედო მოსახლეობაზე. ძველ სომეხ 
ისტორიკოსთან (ელიშე, ლაზარ ფარპეცი) საკმაო ცნობები მოგვეპოვება ჰაზარაპეტის 
შესახებ, საიდანაც ჩანს, რომ იგი წარმოადგენდა უმაღლეს სამოქალაქო 
თანამდებობას956. 

                                                 
952 გ. წერეთელი, დასახ. ნაშრ., გვ. 16.  
953 გ. წერეთელი, დასახ. ნაშრ., გვ. 23; ელ. დოჩანაშვილი, ადიშის ოთხთავის კომპოზიტები, “მასალები 
საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის”, ნაკვ. 29, გვ. 95.  
954 Realencyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, VI, 1009, სვ. 224-225; ს. ყაუხჩიშვილი, ახალი 
ბერძნული წარწერები არმაზიდან, “საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე”, ტ. II, №1-2, 1941, გვ. 
174; ო. ლორთქიფანიძე, დასახ. ნაშრ., თბილისის სახ. უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 65, გვ. 124.  
955 იხ.Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, Москва, 1908, გვ. 445; А.Г. Периханян, Древнеармянские 
востаники, ВДИ, 1956, №2, გვ. 54.  
956 К. Патканян, Опыт истории династии сасанидов по сведениям сообщаемым армянскими писателями, 
СПб, 1863, გვ. 4.  



ჰაზარაპეტის (hazārapāti – ათასისთავი) თანამდებობა უძველესი დროიდანვე 
არსებობდა აგრეთვე ირანში. აქემენიდური ხანიდან იგი გადმოვიდა არშაკიდების 
დროს პართიაში, შემდეგ კი სასანიდებთან. ჰაზარაპეტი, რომელიც თავდაპირველად 
სამეფო დაცვის უფროსის როლს ასრულებდა, მალე გადაიქცა უძლიერეს ადამიანად 
ირანში, “მეფის შემდეგ მეორე პირად”957, “დიდ ვეზირად”, უფრო გვიანდელი 
ტერმინოლოგია რომ ვიხმარო958. შაბურ I-ის Ka‘ba-i-Zardošt-ის წარწერაში ფალაური 
hazārupāt ბერძნულ ტექსტში ამავე ტერმინით არის გადმოცემული959. მისგან ცალკეა 
დასახელებული ეპიტროპოსი (ფალაურში: framatār). სასანიდების ხანაში hazārupat-ი 
თითქმის აღარ იხმარება და “დიდი ვეზირის” აღსანიშნავად გამოიყენება ტერმინი 
vuzurgframatār960, რომლის თანამდებობასაც შეერწყა სამეფო ეკონომოსის (ƒπίϑροπος, 
οίι⎯νομος) თანამდებობა, ხოლო სომხეთში V საუკუნემდე ამის შესაბამისმა 
ჰაზარაპეტის თანამდებობამ თავდაპირველი მნიშვნელობა შეინარჩუნა961. 

“ეზოჲს მოძღუარი “ ქართლში არ უნდა ყოფილიყო სამეფო ადმინისტრაციის 
სათავეში მდგომი პირი, “მეფის შემდეგ მეორე კაცი”. ასეთს, როგორც ზემოთ 
დავინახეთ, აქ სამხედრო უწყების მეთაური – სპასპეტი წარმოადგენდა. 
ზემოთქმულის თანახმად შეიძლება დავასკვნათ, რომ ქართლის სამეფოში “ეზოჲს 
მოძღუარი” განაგებდა სახელმწიფო შემოსავალს – ხელმძღვანელობდა “ხარკი 
სამეუფოს” შეკრებას, როგორც მას “ქართლის ცხოვრება” უწოდებს (ქც., I, 25), 
ამასთანავე, იდგა სამეფო მეურნეობის სათავეში962 და სხვ. არმაზის ბილინგვაში 
ხსეფარნუგ მეფის ეზოს მოძღვარი იოდმანგანი იწოდება “ძლევამოსილად და მრავალ 
გამარჯვების მომპოვებლად”, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ლაშქრის სარდლობაც მისი, 
როგორც ეზოს მოძღვრის ფუნქციებში შედიოდა. ლაშქარში მონაწილეობდა (რა თქმა 
უნდა, სარდლების სახით), უეჭველია, ევალებოდა ქართლის ყველა დიდმოხელეს – 
ფართო მნიშვნელობით ყველა ისინი “ერისთავებს” (ჯარის უფროსებს) 
წარმოადგენდნენ. თუმცა, ქართლის სამეფოს “ეზოჲს მოძღუარს” შესაძლებელია, 
უშუალო კავშირიც ჰქონოდა სამხედრო საქმესთან – ეგების იგი ხელმძღვანელობდა 
სამეფო დაცვის რაზმებს, ანდა სამეფო მიწებზე მსხდომი მოსახლეობიდან 
(“ტაძრეულთაგან”) გამოყვანილ ლაშქარს.  

სახელმწიფოში პირველ ადგილზე სამხედრო უწყება იდგა, რომლის მეთაური 
– სპასპეტი “მეფის შემდგომ მეორე პირს” წარმოადგენდა. იგი იყო უფროსი 
“ერისთავებისა” ანუ ჯარის უფროსებისა (“ერი” ძველად “ხალხთან” ერთად ჯარს 
ნიშნავდა), რომლებიც, ამავე დროს, ოლქის უფროსებს წარმოადგენდნენ. ქართლის 
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიალური დაყოფა, ჩანს, ლაშქრის ორგანიზაციის 
პრინციპზე იყო დაფუძნებული. 

აკად. ს. ჯანაშიამ გამოთქვა მოსაზრება, რომ ეს ძველი ქართული ტერმინი 
(“ერისთავი”) უნდა იგულისხმებოდეს უცხოურ ტერმინ “პიტიახშში”, რომელსაც 

                                                 
957 ამ ინსტიტუტის დახასიათება იხ. Corn. Nepos, Conon, 3; Diod., XVIII, 48.  
958 A. Christensen, Die Iranier, „Kulturgeschichte des Alten Orients", III, 1933, გვ. 266; მისივე, L’Iran sous les 
Sassanides, Copenhague, 1944, გვ. 113 შმდ.  
959 E. Honigmann et A. Maricq, Recherches sur les Res Gestae Divi Saporis, Bruxelles, 1953, გვ. 17 და სხვ.  
960 M. Sprengling, Third Century Iran. Sapor and Kartir, Chicago, 1953, გვ. 31 შმდ.  
961 А.Г. Периханян, დასახ. ნაშრ., ВДИ, 1956, №2, გვ. 54.  
962 ო. ლორთქიფანიძე, სამეფო მიწათმფლობელობის საკითხისათვის ანტიკური ხანის იბერიაში, 
“საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბე”, XXI, №6, 1958, გვ. 760-761.  



ხშირად იხსენიებენ ქართლის სამეფოს მიწა-წყალზე აღმოჩენილი ახ. წ. I-III სს. 
ბერძნული, არამეული და ფალაური წარწერების963.  

ძველ ქართლში “ერისთავები”, როგორც ჩანს, რამდენიმენი იყვნენ. “ქართლის 
ცხოვრება “ ასახელებს ხან რვა, ხან ცხრა ერისთავს (ქც., I, 24, 185). ესენი, როგორც 
ვთქვით, წარმოადგენდნენ დიდი ოლქების მმართველებს. იწოდებოდნენ თუ რა 
ისინი ადგილობრივ აგრეთვე “პიტიახშებად”, მთლად ნათელი არ არის. თუმცა ის 
გარემოება, რომ მეზობელ სომხეთში ამ ტიტულს ოლქის მმართველთაგან ყველაზე 
უფრო მაღალი რანგის ოლქის მმართველები ატარებდნენ, ისევე როგორც ტერმინ 
პიტიახშის ხმარება ცოტა უფრო მოგვიანო ქართულ წყაროებში, თითქოს იმაზე 
მიგვითითებს, რომ ძველ ქართლშიც პიტიახში, შეიძლება, “ერისთავის” 
პარალელურად დროდადრო იხმარებოდა ხოლმე უმაღლესი რანგის დიდმოხელეთა 
აღსანიშნავად. თვით ფარსმან მეფის ეზოს მოძღვარი აგრიპა, არმაზის ბილინგვის 
ბერძნულ ტექსტში “პიტიახშად” იწოდება. ეს უკანასკნელი, ჩანს, იხმარებოდა 
საერთოდ სამხედრო-სამოხელეო არისტოკრატიის უმაღლესი ფენის 
წარმომადგენელთა აღსანიშნავად. უფრო გვიან, IV საუკუნიდან ქართლს მოევლინენ 
უკვე სპარსეთის მეფისნაცვლები, რომლებიც “პიტიახშის” ტიტულს ატარებდნენ. 
პართიაში და სასანიდებთან ეს ირანული ტერმინი964 საერთოდ იხმარებოდა 
მეფისნაცვლების, დიდი ოლქების მმართველების აღსანიშნავად965. კიდევ უფრო 
გვიან, ქართლში “პიტიახშის” ტიტული დაუმკვიდრდა ისტორიული ქვემო ქართლის 
სამთავროს ხელისუფლებს. ეს ოლქი დროდადრო სომხეთის მფლობელობაში იყო და 
მისი მმართველები ძველიდანვე სომხეთში პიტიახშებად იწოდებოდნენ. ალბათ V ს. 
ქვემო ქართლის მმართველებს სწორედ ამის გამო დაუმკვიდრდათ ეს ტიტული966. ამ 
გვიან ხანაში “პიტიახში” უკვე არსებითად სხვა უფრო მაღალი რანგის პირი 
(“მთავარი”) იყო რიგით “ერისთავებთან” (ოლქის მმართველებთან) შედარებით. ამ 
ეპოქის სომხური წყაროებიც მკვეთრად ასხვავებენ პიტიახშებსა და რიგით 
“ნახარარებს” (ქართულ “ერისთავს” სომხურში ეს ტერმინი შეესატყვისებოდა).  

 
* * * 

 
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ქართლის სამეფოს ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიალურ ერთეულებად დაყოფას ლაშქრის ორგანიზაცია ედო საფუძვლად. 
ასეთი ერთეულების სათავეში ლაშქრის უფროსნი – “ერისთავები” (ერი – ჯარი) 
იდგნენ. დამახასიათებელია, რომ მეზობელ ქვეყნებშიც (მაგალითად, სომხეთში ან 
კაპადოკიაში) ამგვარ ოლქებს ანტიკური მწერლები ქართულ “საერისთავოსთან” 
მეტად ახლო მდგომი ტერმინით აღნიშნავდნენ – “სტრატეგიას” უწოდებდნენ 
(“სტრატეგოსიდან”, რაც “სარდალს” ნიშნავს). პილინიუსი აღნიშნავს, რომ სომხეთი 
                                                 
963 ამ თვალსაზრისის დასაბუთება იხ. აკად. გ. წერეთელთან: არმაზის ბილინგვა, ენიმკის მოამბე, 
XIII,1942, გვ. 34-42. შდრ. აგრეთვე “პიტიახშის” ხმარება “ქართლის ცხოვრებაში” აშკარად “ერისთავის” 
სინონიმად. “სპასპეტი და პიტიახში” აქ ერთგან (ქც.,I, 202) იხმარება სხვა ადგილებში ნახმარ 
“სპასპეტისა და ერისთავნის” შესატყვისად (ქც., I, 144 – შდრ. იქვე, 147, 185). იქვე დასახელებული 
არიან “სომხეთის ერისთავნი”, ხოლო შემდეგ ისინი იხსენიებიან როგორც “პიტიახშნი” (ქც., I, 159) და ა. 
შ.  
964 ამ ტერმინის ეტიმოლოგიისათვის იხ. გ. წერეთელი, დასახ. ნაშრ., გვ. 39.  
965 ადრესასანიდურ ხანაში სპარსეთში რამდენიმე პიტიახში იყო, იხ. E. Honigmann et A. Maricq, დასახ. 
ნაშრ., გვ. 17-18.  
966 Г.А. Меликишвили, К истории древней Грузии, გვ. 460 –462. პიტიახშთა ინსტიტუტის შესახებ იხ. 
აგრეთვე კ. გრიგოლიასთან: “მნათობი”, 1959, №4.  



განიყოფება 120 პრეფექტურად, რომელთაც სტრატეგიებს ეძახიან (NH, VI, 10)967. 
კაპადოკიაში კიდევ ათი ასეთი “სტრატეგია” იყო968. 

ისევე როგორც მეზობელ სომხეთში (სადაც ადგილობრივ ასეთ “სტრატეგიებს” 
– “საერისთავოებს” “გავარს” ეძახდნენ), ქართლის სამეფოს საერისთავოები 
ჩვეულებრივ წარმოადგენდნენ ისტორიულად ჩამოყალიბებულ ტერიტორიალურ 
ერთეულებს, დახშულ გეოგრაფიულ რაიონებს. ასეთი იყო ქართლში ჴევი (ხევი), რაც 
უთუოდ ამ ერთეულების ყველაზე გავრცელებული სახელწოდება უნდა იყოს. 
ცნობილია, რომ ორი უმნიშვნელოვანესი ფეოდალური სენიორია ქართლში 
ჩამოყალიბდა სწორედ ქსნისა და არაგვის ხეობათა (ჴევის) ფარგლებში. მათ სათავეში 
მდგომი ფეოდალები კიდევ “ერისთავებად” იწოდებოდნენ (ქსნის ერისთავი, არაგვის 
ერისთავი). “ხევი” ტერმინი ძველქართულ წყაროებში იხმარება აგრეთვე სხვა 
ოლქების მიმართაც. ასე მაგალითად, “ქართლის ცხოვრება” ეგრისს, კლარჯეთს, 
კახეთს “ქართლის ხევებს” უწოდებს (ქც., I, 145-146). “ხევის” სახელით იხსენიება აქვე 
აგრეთვე არტანი (ქც., I, 379), კახეთი (ქც., I, 136, 138, 139, 233), კლარჯეთი (ქც., I, 131, 
177), სამცხე (ქც., I, 379), შავშეთი (ქც., I, 376) და სხვ. “ჴევი კახეთისაჲ” იხსენიება 
აგრეთვე “აბიბოს ნეკრესელის მარტვილობაში”969, “ჴევად” იხსენიება კოლას ოლქიც 
“ცხრა ძმა კოლაელთა მარტვილობაში”970 და ა. შ. “ჴევი”, ამრიგად, ძველ ქართულში 
თავს იჩენს ისტორიულად ჩამოყალიბებული მსხვილი ტერიტორიალური 
ერთეულების სახელწოდებად.  

“ჴევებად” იყოფოდა “ქუეყანა” ანუ “სოფელი”. ეს უკანასკნელი ტერმინი 
გამოიყენებოდა აგრეთვე უცხო ქვეყნების მიმართაც971. საინტერესოა, რომ ცოტა 
უფრო მოგვიანებით (V-VI სს.) დამოწმებული დაყოფა ქართლის საეკლესიო 
ეპარქიებად (საეპისკოპოსოებად) აშკარად შეესაბამება ამ ეპოქის ადმინისტრაციულ 
დაყოფას. იგი ახლო დგას (ძირითადად უფრო ადრეული ხანის, IV ს. და კიდევ უფრო 
ადრეული წყაროების საფუძველზე შედგენილ) VII ს. სომხურ “გეოგრაფიაში” 
მოცემულ ქართლის (იბერიის) კანტონებად (სომხ. “გავარ”) დაყოფასთან972. ამ 
უკანასკნელში ქართლის ტერიტორიალური ერთეულები უპირატესად შეესატყვისება 
ქართულ წყაროებში “ხევებად” ცნობილ ერთეულებს (კლარჯეთი, არტანი, შავშვეთი, 
ჯავახეთი, სამცხე, აჭარა, ტაშირი, გარდმანი), ხოლო ზოგიერთი ოლქის სახელი კი 
პირდაპირ “ხევზე” (ანუ მის სომხურ შესატყვის “ფორზე”) თავდება. 

“ქართლის ცხოვრება” უკვე ქართლის სამეფოს დამაარსებელ ფარნავაზს აწერს 
ქვეყნის დაყოფას საერისთავოებად და ასახელებს ცხრა ასეთ ერთეულს. ესენია: 1. 
მარგვი (ისტორიული არგვეთი დასავლეთ საქართველოში), 2. კახეთი და კუხეთი, 3. 
გარდაბანი მდ. ბერდუჯიდან (თანამ. დებედა) ვიდრე თბილისამდე და გაჩიანამდე, 
ერისთავის რეზიდენციით ხუნანში, 4. ტაშირი და აბოცი (ცენტრით სამშვილდეში), 5. 
ჯავახეთი, კოლა და არტანი (ცენტრი – წუნდა), 6. სამცხე და აჭარა ( ცენტრი – ოძრხე), 
7. კლარჯეთი, 8. ეგრისი. მეცხრე იყო ცენტრალური ოლქი – შიდა ქართლი (ანუ “ზენა 
სოფელი”), რომელსაც სპასპეტი მართავდა (ქც., I, 24). როგორც ვხედავთ, ზოგი 
საერისთავო რამდენიმე “ხევს” აერთიანებდა. საინტერესოა, რომ ქვეყნის თითქმის 
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ასეთივე დაყოფას იძლევა “ქართლის ცხოვრება” ვახტანგ გორგასლის ხანისათვის. ეს 
უკანასკნელი იმითია საყურადღებო, რომ აქვე ისტორიკოსი გვისახელებს კიდეც 
თითოეულ ამ ოლქის მმართველს – ერისთავს. ასე არიან დასახელებული: 1. 
ჯუანშერი – სპასპეტი, შიდა ქართლის მმართველი და ყველა ერისთავთა უფროსი; 2. 
დემეტრე – კახეთისა და კუხეთის ერისთავი; 3. გრიგოლი – ჰერეთის ერისთავი; 4. 
ნერსარან – ხუნანის ერისთავი; 5. ადარნასე – ერისთავი სამშვილდისა; 6. სამნაღირ – 
შიდა ეგრისისა და სვანეთის ერისთავი; 7. ბაკურ – მარგვისა და თაკუერის ერისთავი; 
8. არტავაზ – კლარჯეთის ერისთავი; 9. ნასარ – წუნდის ერისთავი; 10. ბივრიტიანი – 
ოძროხეს ერისთავი (ქც., I, 185). ეს გარემოება ბადებს ეჭვს, ხომ არ არის “ქართლის 
ცხოვრების” ფარნავაზისეული დაყოფა ქვეყნისა საერისთავოებად ანარეკლი სწორედ 
ამ ვახტანგ გორგასლისდროინდელი ვითარებისა (ამ უკანასკნელის რეალობაში 
ძნელია დაეჭვება ერისთავების პერსონალური ჩამოთვლის გამო). თუმცა, სავსებით 
შესაძლებელია, რომ ამგვარი დაყოფა ქართლისა ანტიკური ხანისათვის ტრადიციულ 
დაყოფას წარმოადგენდა და საუკუნეთა მანძილზე არსებობდა. რა თქმა უნდა, 
დროთა განმავლობაში ადგილი უნდა ჰქონოდა ცვლილებებსაც: ალბათ ოლქები 
დროდადრო ერთიანდებოდნენ ან იყოფოდნენ, იცვლებოდა ცალკეული ოლქების 
საზღვრებიც და ა. შ.  

ამგვარი მსხვილი ადმინისტრაციული ერთეულები იყოფოდნენ უფრო წვრილ 
ერთეულებად. “ქართლის ცხოვრების” მიხედვით ერისთავებს ექვემდებარებოდნენ 
მათი ოლქების სხვადასხვა ადგილას დანიშნული სპასალარები და ათასისთავები 
(ქც., I, 25). ამ ცნობას უშუალოდ მოსდევს თქმა, რომ ქართლის სამეფო მოწყობილი 
იყო სპარსთა სამეფოს მიმსგავსებულად. მართლაც, სპარსეთში ჩვენ ვხვდებით 
სპასპეტ-სარდლების და ათასისთავების (ჰაზარაპეტების) ინსტიტუტს. 
საჰაზარაპეტოს (საათასისთავოს) შესატყვისი ბერძნული ტერმინი “ხილიარხიები” 
გვხვდება სელევკიდების სამეფოშიც – აქ ისინი წარმოადგენდნენ გადასახადების 
ამკრებ უწყებებს. “ქართლის ცხოვრებაში” ერთ ადგილას კონკრეტულადაც არის 
დასახელებული “სპასალარი”, კერძოდ, “კასპის სპასალარი”, რომელიც ქალაქ კასპის 
(და მისი ოლქის) მმართველი უნდა ყოფილიყო (ქც., I, 143). იგი საკმაოდ მაღალი 
მდგომარეობის პირი ჩანს: თუ უფლისწულ ვახტანგს (გორგასალს) აღსაზრდელად 
იყვანს მთელი სამეფოს სპასპეტი და შიდა ქართლის მმართველი, მისი და ამ მიზნით 
მიჰყავს აღნიშნულ “კასპის სპასალარს”.  

VI ს. შუა ხანების ძეგლი – “ევსტათი მცხეთელის მარტვილობა” მცხეთის 
სპარსული ადმინისტრაციის უფროსს “ციხისთავს” ეძახის973. “მოქცევაჲ ქართლისაჲ” 
VII ს. დასაწყისისათვის იხსენიებს თბილისის ციხის ციხისთავს974. ეს რომ 
ადგილობრივი ადმინისტრაციის გამგებლის აღმნიშვნელი ტერმინია, ჩანს აგრეთვე 
ქსნის ერისთავთა მატეანედან, ე. წ. “ძეგლი ერისთავთაგან”, რომელიც იხსენიებს 
ცხრაზმის ხეობაში ცხრაზმის ციხისთავს975. აქვე სამეფო მოხელის – სამოსახლოს 
უფროსის სახით ჩანს “მამასახლისი”.  

ამრიგად, ირკვევა, რომ დიდ ერისთავებს ექვემდებარებოდნენ ციხისთავები, 
მამასახლისები და ალბათ ბევრი სხვა თანამდებობის პირნი. სამეფო კარზეც, 
უეჭველია, არსებობდა, გარდა ზემოდასახელებული “სპასპეტისა” და “ეზოჲს 

                                                 
973 ივ. იმნაიშვილი, ქართული ენის ისტორიული ქრესტომათია, ტ. I, თბ., 1953, გვ. 160-162.  
974 იხ. ე. თაყაიშვილის გამოცემაში: Описание рукописей..., გვ. 724-725; ილ. აბულაძის გამოცემაში: 
ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, წ. I, გვ. 95-96.  
975 თ. ჟორდანია, ქრონიკები II, თბ., 1897, გვ. 3.  



მოძღურისა”, ბევრი სხვა თანამდებობა. მეფის მოხელის აღსანიშნავად ძველი 
ქართულ წყაროებში, სხვათა შორის, ვხვდებით ტერმინ “სეფე-კაცს”. ქართული 
ოთხთავის ძველ რედაქციებში, მაგალითად, ეს მოხელე გვხვდება როლში 
სასამართლო აღმასრულებლისა, კაცისა, რომელიც ასრულებს რა სასამართლოს 
გადაწყვეტილებას, ციხეში სვამს ვინმეს და ა. შ. (ლუკა, 12, 58). საინტერესოა, რომ 
ოთხთავის უფრო გვიანდელ რედაქციებში ამ “სეფე-კაცის” ნაცვლად იხმარება 
ტერმინი “მეხარკე”. ზოგჯერ “სეფე-კაცი“ გვხვდება უკვე “ყრმის”, მსახურის, მონის 
მნიშვნელობით976. 

სამხედრო საქმე, სახელმწიფო გამოსაღებთა შეკრება და საზოგადოებრივი 
სამუშაოები შეადგენდნენ ძველი ქართლის სახელმწიფო აპარატის საქმიანობის 
ძირითად ასპარეზს. ჯარის კონტინგენტი, უეჭველია, იკრიბებოდა სახალხო ლაშქრის 
პრინციპით – ყველა თავისუფალი მიწისმოქმედი გამოდიოდა საომრად თავისივე 
შეიარაღებით. ხარკთან ერთად სამხედრო ვალდებულება შეადგენდა მთიელთა 
თავისუფალი თემების მხრივ ძირითად მოვალეობას სამეფო ხელისუფლების 
მიმართ. ამის გვერდით, რა თქმა უნდა, არსებობდა მუდმივი სამეფო ლაშქარიც, 
რომელიც ნაწილობრივ შეიძლება კომპლექტდებოდა დაქირავებული ელემენტებით 
(ამათ შორის სავარაუდებელია ალანთა ძლიერი ფენა – იხ. ქვემოთ). ასეთ მუდმივ 
სამეფო რაზმებში საკომანდო პოსტებზე სხვათა შორის მონაწილეობდნენ 
“სეფეწულებიც” – სამეფო წარმოშობის პირები, რომლებიც სამსახურის ნაცვლად 
მეფისაგან იღებდნენ მამულებს – აგარაკებს977. 

სამეფო ხელისუფლება სამეფო მიწებზე მსხდომი მიწათმოქმედი მოსახლეობის 
ექსპლუატაციის გარდა სახელმწიფო გადასახადების აკრეფის გზით ექსპლუატაციას 
უწევდა აგრეთვე მოსახლეობის სხვა ფენებს (თავისუფალ მეთემე-მიწისმოქმედთ, 
ხელოსნებს და სხვ.) გადასახადებს ახდევინებდნენ, უეჭველია, ვაჭრებსაც. თემი 
(სასოფლო ან საქალაქო, რელიგიურ-ეთნიკური) წარმოადგენდა ალბათ ასევე 
ფისკალურ ერთეულს, კოლექტიურად პასუხისმგებელი იყო სახელმწიფოსათვის 
გადასახადების გადახდისა და სხვა სახელმწიფოებრივ ვალდებულებათა 
შესრულებაში. 

“ქართლის ცხოვრება”, როდესაც ქართლის სამეფოს ადმინისტრაციულ-
ტერიტორიალური დაყოფის შესახებ ლაპარაკობს, უმატებს, რომ ყოველი მხრივ 
მოდიოდაო ხარკი სამეფო და საერისთავო (ქც., I, 25). ნამდვილად იყო თუ არა 
ძველად ასე მკაცრად გამოცალკევებული ერთმანეთისაგან სახელმწიფო 
გადასახადების ეს ორი სახე – ერთი, განკუთვნილი ცენტრალური 
ხელისუფლებისათვის, ხოლო მეორე – ადგილობრივი სახელმწიფოებრივი 
ადმინისტრაციისათვის – ძნელი სათქმელია. მაგრამ მოსახლეობა რომ ასრულებდა 
საერთოდ რიგ კონკრეტულ ვალდებულებებს სახელმწიფო ხელისუფლების 
ადგილობრივი წარმომადგენლების მიმართ – ეჭვს გარეშეა. ზემოთ, მაგალითად, ჩვენ 
უკვე ვილაპარაკეთ გარკვეული მიწის ნაკვეთების გამოყოფის შესახებ სამსახურის 
ნაცვლად სამეფო მოხელეებისათვის და ა. შ.  

შესაძლებელია არსებობდა ხარკის შემკრებთა სპეციალური თანამდებობაც. 
ძველი და ახალი აღთქმის ძველქართულ თარგმანში, ყოველ შემთხვევაში, 

                                                 
976 ილ. აბულაძე, ქართულ-სომხური ფილოლოგიური შტუდიები, გვ. 87.  
977 შდრ. ზემოთ უკვე გარჩეული ადგილი “სეფეწულების “ შესახებ მოსე ხორენელის თხზულებაში (წ. 
II, თ. 7.).  



არაერთგზის იხსენიება ტერმინი “მეზუერე”, რაც ხარკის ამკრებს ნიშნავს. ამ 
ტერმინის ვარიანტის სახით ზოგჯერ თავს იჩენს აღწერითი “ხარკის მომჴდელი “978. 

სამხედრო ვალდებულებისა და გადასახადების გარდა ქართლის მოსახლეობა 
ალბათ შრომით ვალდებულებებსაც ასრულებდა. რა თქმა უნდა, არა ისეთი 
მასშტაბით, როგორც აღმოსავლეთის დიდ საირიგაციო ქვეყნებში მაგრამ ძველ 
ქართლშიც სახელმწიფო ასრულებდა გარკვეულ ფუნქციას მეურნეობის 
ორგანიზაციის დარგში. სამეფო მეურნეობის დიდი ხვედრითი წონა, რის შესახებაც 
ზემოთ გვქონდა საუბარი, უკვე ლაპარაკობს ამის შესახებ. “მოქცევაჲ ქართლისაჲს“ 
ქრონიკაში ჩვენ ხშირად ვხვდებით ცნობებს ამა თუ იმ მმართველის მიერ სარწყავი 
არხების გაყვანის შესახებ979. რა თქმა უნდა, საირიგაციოს გარდა წარმოებდა სხვა 
სამუშაოებიც. ასეთ სამუშაოებში, უეჭველია, მონებთან ერთად, ფართოდ 
მონაწილეობდნენ თავისუფალი მეთემენიც. ბიბლიის ძველ ქართულ თარგმანში 
თავისუფალ პირთა მიერ სახელმწიფო შრომითი ვალდებულების შესრულება 
აგრეთვე ტერმინ “ხარკით” აღინიშნება (მეფეთა III წიგნი, თ. V, §13), ხოლო 
ზედამხედველები, სამუშაოს წარმოების ხელმძღვანელები, იწოდებიან 
“უხუცესებად”, “ზედამდგომელებად” (იქვე, თ. III, §2; თ. V, §16), თვით მომუშავენი 
კი დასახელებული არიან როგორც “ერნი მოქმედნი საქმისათა” (თ. III, §2 ), “მოქმედნი 
საქმისათა” (თ. V, §16 )980. 

 
* * * 

 
ქართლის არისტოკრატიის უმაღლეს ფენას სეფეწულები შეადგენდნენ. მოსე 

ხორენელის მიხედვით (წ. II, თ. 7) ეს იყო სამეფო წარმოშობის ხალხი, რომლებიც 
სამხედრო სამსახურს ეწეოდნენ და ამის სანაცვლოდ მეფისაგან მემკვიდრეულ 
მფლობელობაში მიცემული ჰქონდათ სოფლები და მამულები.  

ასეთი ფენის არსებობას გვიდასტურებს სომეხი ისტორიკოსი ფავსტოს 
ბუზანდი, როდესაც IV ს. ამბების გადმოცემისას ასახელებს ქართლის მოსახლეობის 
სამ პრივილეგიურ ფენას: “ფარნავაზიანებს”, “ნახარარებს” და “აზატებს”981. აქ 
იგულისხმებიან: 1) სამეფო საგვარეულოს წევრები – სეფეწულები, 2) სამხედრო-
სამოხელეო არისტოკრატიის უმაღლესი ფენა – ერისთავები, და, ბოლოს, 3) სამხედრო 
წოდება, აზნაურობა – იმ დროს უკვე ჩამოყალიბებული ფენა დაწინაურებულ 
თავისუფალ მიწისმფლობელ-მეომრებისა.  

“სეფე” – ტერმინს ზოგი მკვლევარი (აკად. ვ. თოფურია, აკად. არნ. ჩიქობავა) 
იმავე ძირის სიტყვად თვლის, როგორიცაა “მეფე”982. ადრე მას უკავშირებდნენ 
სომხურ sepuh-ს და ირანულ vāspuhr (vispuhr)-ს983, რაც არისტოკრატიის ერთ-ერთი 

                                                 
978 შდრ., მაგალითად: მათე, 18, 17 (იხ. “ქართული ოთხთავის ორი ძველი რედაქცია სამი შატბერდული 
ხელნაწერის მიხედვით”, გამოსცა აკაკი შანიძემ, თბ., 1945, გვ. 63).  
979 Описание рукописей..., გვ. 708, 720; ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, წ. I, 
გვ. 81, 91. 
980 ანალოგიური ძველი სომხური ტერმინოლოგიის შესახებ იხ. С.Т. Еремян, Развитие городов и 
городской жизни в древней Армении, ВДИ, 1953, №3, გვ. 27. 
981 История Армении Фастоса Бузанда, Ер., 1953, გვ. 162-163.  
982 ს. ჯანაშია, შრომები, II, გვ. 165-166; ა. ჩიქობავა, სახელის ფუძის აგებულება ქართველურ ენებში, 
თბ., 1942, გვ. 317.  
983 Н.Я. Марр, «Записки Восточного Отделения Русского Археологического общества», V, გვ. 286-289; XI, 
გვ. 165-170; ივ. ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორია, I, გვ. 194.  



უმაღლესი ფენის აღსანიშნავად იხმარება984. მაგრამ ამ უკანასკნელის შესატყვისს 
ქართულში თითქოს სხვა სიტყვა – “ზეპური” წარმოადგენს. ბიბლიის ძველქართულ 
თარგმანში გვხვდება გამოთქმა “ერის საზეპურო “ – ნათქვამია, რომ ღმერთმა 
ისრაელი აირჩია, როგორც “ერი საზეპურო”, რათა იყოს იგი მაღლა დედამიწაზე 
მცხოვრებ ყველა ხალხს შორის (“ მცხეთური ბიბლია”, მეორე სჯულთა, თ. 7, § 6; შდრ. 
იქვე, თ. 26, §18 და სხვ.). “შუშანიკის მარტვილობაში” კი ზეპური ნახმარია ქალთა 
მიმართ, რომელთაც საზოგადოებაში ყველაზე მაღალი ადგილი ეკავათ985. 

რა თქმა უნდა, თანდათან სამეფო საგვარეულოს (სეფეწულთა ფენის) 
მდგომარეობაში ბევრი ცვლილება მოხდა. ადრეულ ხანაში იგი უფრო გამოკვეთილ 
ფენას წარმოადგენდა (შდრ. სტრაბონის აღწერილობაში ქართლის მოსახლეობის 
პირველი “გენოსი”) და სამეფოს უცქერდა როგორც თავის საგვარეულო საკუთრებას. 
შემდეგში სამეფო წარმოშობის ზოგიერთი გვარი ალბათ დაკნინდა, ხოლო არასამეფო 
წარმოშობის ბევრმა გვარმა აღზევება გინიცადა. ამიტომაც მკვეთრი განსხვავება ამ 
მხრივ თანდათან უკანა პლანზე უნდა გადასულიყო. თვით ტერმინი “სეფე-წული” 
თავის ძველ მნიშვნელობასთან ერთად, როგორც ჩანს, უფრო ზოგად მნიშვნელობასაც 
იღებს და აღნიშნავს ქართლის არისტოკრატიის უმაღლეს ფენას საერთოდ. 
ფეოდალურ ურთიერთობათა ინტენსიურად ჩამოყალიბების პერიოდში, IV-VI სს., 
ქართლში ამ ტერმინის გვერდით986 ამავე მნიშვნელობით (ზოგადად უმაღლესი 
ზედაფენის აღსანიშნავად) თავს იჩენს ბევრი სხვაც: “ერისთავნი” (სომხ. 
„ნახარარნი”)987, “მთავარნი” (სომხ. “იშხანნი”)988, “მამასახლისნი” (სომხ. 
“ტანუტერნი”)989, “პიტიახშნი”990, “აზნაურნი დიდ-დიდნი”991. “წარჩინებულნი”992 
(შდრ. დიონ კასიუსთან: πρώτων ’Ιβήρων – Ep., LXIX, 15) და სხვ. ამას გარდა, „მოქცევაჲ 
ქართლისაჲში”, “შუშანიკის მარტვილობასა” და ზოგ სხვა ძეგლში ჩვენ მეფესთან 
დაახლოებული უმაღლესი სამოქალაქო და სამხედრო პერსონალის აღსანიშნავად 
ხშირად ვხვდებით ტერმინებს “პალატი” და “ბანაკი” (ანდა ერთად: “პალატ-
ბანაკი”)993. 

სამეფო საგვარეულოს წევრებს სამეფოში ხშირად მაღალი სახელმწიფო 
თანამდებობები ეკავათ. “მეფის შემდეგ მეორე პირი” – სპასპეტი, როგორც ზემოთ 
ითქვა, ჩვეულებრივ მეფის უახლოესი ნათესავი, სამეფო საგვარეულოს წევრი იყო. 
სეფეწულებს ეკავათ სხვა მაღალი თანამდებობებიც, კერძოდ, ისინი შეიძლება 
ყოფილიყვნენ მეფისნაცვლები – ოლქის მმართველები. საინტერესოა ამ მხრივ 
                                                 
984 A. Christensen, L’Iran sous les Sassanides, 1944, გვ. 99 შმდ. 
985 ილ. აბულაძის გამოცემა, თბ., 1938, გვ. 42.  
986 შდრ. “ევსტათი მცხეთელის მარტვილობა”, სადაც იხსენიებიან „ქართლისა მთავარნი“ – ქართლის 
უმაღლესი სამოქალაქო და საეკლესიო მოღვაწენი და „სხვა უფლისწულნი“ (ივ. იმნაიშვილი, დასახ. 
ნაშრ., გვ. 163 – შდრ. ს. ჯანაშია, შრომები, I, გვ. 16).  
987 შდრ. ამ ტერმინის ხმარება “მოქცევაჲ ქართლისაჲსა” და “ქართლის ცხოვრებაში”. 
988 ლაზარე ფარპეცი ქართლში ჩამოთვლის: „იშხანებს, ნახარარებს, აზატებს“. „ მთავრნი“ ასეთი 
მნიშვნელობით გვხვდება „მოქცევაჲში“ (Описание..., გვ. 753.), “შუშანიკის მარტვილობაში” (დასახ. 
გამოც., გვ. 36, 51.), “წმ. შიოს სასწაულებში (ილ. აბულაძის დასახ. გამოცემა, გვ. 108), “ევსტათი 
მცხეთელის მარტვილობაში” (ივ. ჯავახიშვილის, დასახ. გამოცემა, გვ. 163) შდრ. აგრეთვე ქც., I, 116. 
989 ლაზარე ფარპეცი იხსენიებს “არშუშა პიტიახშსა და იბერთა ქვეყნის სხვა ტანუტერებს”, შდრ. ივ. 
ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორია, I, 184. 
990 შდრ. ქც., I, 202. 
991 “შუშანიკის მარტვილობა”, ილ. აბულაძის დასახ. გამოცემა, გვ. 42. 
992 ქც., I, 53, 116 და სხვ. “ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრების წიგნთა ძველი რედაქციები”, გვ. 205. 
993 “მოქცევაჲ ქართლისაჲ” (Описание..., 710, 719, 729, 730, 746, 773); “შუშუნიკის მარტვილობა” (დასახ. 
გამოც., 42). შდრ. ს. ჯანაშია, შრომები, I, 217. 



“ქართლის ცხოვრების” კრებულში მოთავსებული ვახტანგ გორგასლის ისტორიის 
ავტორის ცნობა სეფეწულ ბივრიტიანის შესახებ. თუ ვახტანგის მეფობის დასაწყისში 
იგი უბრალოდ “სეფეწულად” იხსენიება (ქც., I, 156), შემდეგში იგი ოძრხეს ერისთავის 
სახით (ქც., I, 185, 204 – შდრ. იქვე, 189, 200) წარმოგვიდგება. სეფეწულები, როგორც 
ვთქვით, აქტიურად მონაწილეობდნენ ლაშქარშიც და ალბათ სამეთაურო პოსტებიც 
ეკავათ.  

ქართლშიც მეზობელი ირანის ან სომხეთის მსგავსად ადრე უნდა გაჩენილიყო 
ამა თუ იმ სახელმწიფოებრივი თანამდებობების ცალკეული სამეფო თუ არასამეფო 
წარმოშობის საგვარეულოთა პრივილეგიად გადაქცევის ტენდენცია. ამის მკაფიო 
დადასტურებაა არმაზის ბერძნულ-არამეულ ბილინგვაში დამოწმებული ფაქტი: 
ფარსმან II-ის ეზოსმოძღვრის პუბლიკიუს აგრიპას ვაჟი იოდმანგანი აგრეთვე 
ეზოსმოძღვრის პოსტს იღებს ფარსმან II-ის მემკვიდრის ხსეფარნუგ მეფის დროს. 

ახ. წ. I-III სს. არქეოლოგიური მასალა ქართლის სამეფოს დედაქალაქ 
მცხეთიდან (არმაზისხევი, ბაგინეთი და სხვ.), ისევე როგორც სამეფოს სხვა 
პუნქტებიდან (ბორი, კლდეთი და სხვ.) აშკარად გვიჩვენებს, თუ რა ფუფუნებაში 
ცხოვრობდა ქართლის არისტოკრატია994. ქართლის დიდმოხელეთა და მათი ოჯახის 
წევრთა სამარხებში ჩატანებულია ძვირფასი, ხშირად უცხოური წარმომავლობის 
ნივთების დიდი რაოდენობა. ზედაფენა საერთოდ, როგორც ჩანს, ძალიან ფართოდ 
სარგებლობდა ფუფუნების უცხოური საგნებით (ვერცხლის ჭურჭელი, სამკაულები 
და სხვ.).  

ჩვენამდე მოღწეული ნაშთები სასახლის ტიპის ნაგებობებისა და აბანოსი 
არმაზისხევში, აქვე აღმოჩენილი უზარმაზარი მარანის ნაშთები, დიდებული 
სასახლის ნაშთები ბაგინეთში, უზარმაზარი მავზოლეუმის ტიპის სამარხი მცხეთის 
რკინიგზის სადგურთან და სხვ. ავსებენ იმ ბრწყინვალებისა და ფუფუნების სურათს, 
რომელშიც, სამარხეული ინვენტარის მოწმობით, ქართლის არისტოკრატია 
ცხოვრობდა.  

ქართლის არისტოკრატიაში გზას იკვლევდნენ ნაწილობრივ უცხოელებიც, 
კერძოდ, ჩრდილოკავკასიური წარმოშობის წარჩინებული მხედრები. უკვე ითქვა, თუ 
რა დიდ როლს ასრულებდნენ ქართლის მეფეთა სამხედრო პოლიტიკაში ალან-ოსთა 
მოკავშირე თუ დაქირავებული რაზმები. უნდა ვიფიქროთ, ქართლის მეფეებს 
უცხოელთა ეს კონტინგენტები მარტო გარეშე მტრების წინააღმდეგ როდი 
სჭირდებოდათ, არამედ მათ იყენებდნენ აგრეთვე შინაური მტრის – ადგილობრივი 
ზედაფენის წინააღმდეგაც. ზოგიერთი ამ უცხოელთაგან ახერხებდა ალბათ 
ადგილობრივ “წარჩინებულთა” წრეში მოხვედრას და ადგილობრივ არისტოკრატიას 
ერწყმოდა. ხშირი უნდა ყოფილიყო აგრეთვე ქორწინებებიც ქართლის სამეფო 
დინასტიისა და უმაღლესი არისტოკრატიის წარმომადგენლებსა, ერთი მხრივ, და 
კავკასიელ მთიელთა და ალანურ-სარმატული გაერთიანების სამხედრო-
გვაროვნული არისტოკრატიის წარმომადგენელთა შორის მეორე მხრივ. ამის შესახებ 
ცნობები შემოგვინახა ქართულმა საისტორიო ტრადიციამაც, განსაკუთრებით 
პირველი ფარნავაზიანი მეფეების ხანის მიმართ.  

ამ მჭიდრო კონტაქტის შედეგს წარმოადგენს სარმატულ-ალანური 
(ჩრდილოირანული) სახელების სიუხვე ქართლის ზედაფენაში (სამეფო 
საგვარეულოში, სამხედრო-სამოხელეო არისტოკრატიაში). ჩრდილოირანული 

                                                 
994 ა. აფაქიძე. გ. გობეჯიშვილი, ა. კალანდაძე. გ. ლომთათიძე, მცხეთა, I, თბ., 1955, გ. ლომთათიძე, ახ. 
წ. II ს-ის სამაროვანი კლდეეთში, თბ, 1957.  



(სკვითური და სარმატულ-ალანური) ელფერისაა მეფეთა სახელები საურმაგ, 
ხსეფარნუგ, ქარძამ და სხვ., უფლისწულ რადამისტის, ქართლის დიდმოხელეებისა 
და მათი ოჯახის წევრების ასპაგურის, ზევახის, იოდმანგანის, შარაგასის, 
ბევრაზურიას და სხვა სახელები995. სკვითურ-სარმატული სახელები საკმაოდ 
გვხვდება ჩვენ აგრეთვე ანტიკური ხანის დასავლეთ საქართველოს მმათრველთა 
შორისაც (ქუჯი, სავლაკი, რესმაგა, სპადაგა)996. 

 
* * * 

 
არქეოლოგიური მასალა თვალწინ გვიშლის ამ ეპოქის ქართლის 

მოსახლეობაში მკვეთრი ქონებრივი განსხვავების არსებობის სურათს. თუ ქართლის 
დიდმოხელეების, სარდლების და მათი ოჯახის წევრების სამარხები მიგვითითებენ 
მეფურ დიდებულებასა და ფუფუნებაზე, რომელშიც ცხოვრობდა ქართლის 
არისტოკრატიული ზედაფენა, მრავლად ვხვდებით აგრეთვე ამავე ეპოქის საშუალო 
შეძლების ან თუნდაც ღარიბთა სამარხებს, რომლებიც მეტად ზომიერ ან კიდევ 
ღარიბულ სამარხეულ ინვენტარს შეიცავენ. ასეთი მდიდრული და ღარიბული 
სამარხები ზოგჯერ ერთიემეორის გვერდითაც გვხვდება. ასე მაგალითად, მცხეთის 
რკინიგზის სადგურთან ნაპოვნია მდიდრული ინვენტარის შემცველი მავზოლეუმი. 
მის ქვემოთ, ტერასაზე, აღმოჩნდა სამარხეული ინვენტარით საკმაოდ ღარიბული 
სამარხები. არმაზისხევთან მდიდრული სამარხები თითქმის უშუალოდ ეკვრის 
სასახლის კომპლექსს, ხოლო მათგან ცოტა მოშორებით მათი სინქრონული 
ღარიბული სამარხები. გვხვდება სამარხები, სადაც მთელი სამარხეული ინვენტარი 
ამოიწურება იაფფასიანი მძივებითა და რამდენიმე უბრალო თიხის ჭურჭლით. 
ცნობილ სამთავროს სამაროვანზე (მცხეთაში) და საკუთრივ მცხეთის ტერიტორიაზე 
შეიძლება განვასხვავოთ თითქმის ყველა ზემოაღნიშნული კატეგორიის სამარხები997.  

ახ. წ. პირველი საუკუნეები წარმოადგენს საზოგადოებრივი განვითარების 
ინტენსიურ ხანას ქართლში. ქართლის სამეფოს გაძლიერება და მის მიერ 
წარმატებული ომების წარმოება იწვევდა არა მარტო სახელმწიფო საზღვრების 
გაფართოებას, არამედ აგრეთვე დიდძალი ნადავლისა და ტყვეების ხელთგდებას. ეს 
უკანასკნელი, რა თქმა უნდა, თანაბრად არ ნაწილდებოდა ქართლის თავისუფალთა 
საზოგადოების ყველა ფენას შორის. მათი უდიდესი ნაწილი მისდიოდა 
პრივილეგიურ ზედაფენას, კიდევ უფრო ამდიდრებდა და აძლიერებდა მას. რაც 
შეეხება რიგით თავისუფლებას (მეთემე-მიწათმოქმედებს და მეომრებს), 
განსაკუთრებით ეკონომიურად შედარებით უფრო სუსტებს, განუწყვეტელ 
ლაშქრობებში მონაწილეობა, პირიქით, მძიმე ტვირთად აწვებოდათ და არყევდა მათ 
ისედაც არამყარ ეკონომიურ მდგომარეობას. მცირეოდენი რამ ნადავლიდან კი, რაც 
                                                 
995 იხ. В.И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, I, 1949, გვ. 86, 157, 165; მისივე, О некоторых осетинских 
элементах в грузинском языке, «Труды Института языкознания АН СССР», VI, 1956, გვ. 441; მისივე; ნაშრ. 
„საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის მოამბეში“, ტ. V, № 8, 1944; L. Zgusta, Die Personennamen griechischer 
Städte der nördlichen Schwarzmeerküste, Praha, 1955, გვ. 75 შმდ., 95, 136, 191-192, 222, 224-225, 236, 434; მ. 
ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები ირანულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობიდან, I, თბ., 1966, გვ. 130-
131; Г.А. Меликишвили, К истории древней Грузии, გვ. 472-473. 
996 მ. ანდრონიკაშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 138, 139; L. Zgusta, დასახ. ნაშრ., გვ. 59, 98, 123-124, 147, 224 და 
სხვ. 
997 გ. ლომთათიძე, ახ. წ. I-III სს-ში საქართველოს მოსახლეობის სოციალური და კულტურული 
დახასიათებისათვის, “საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტის შრომები”, 
I, 1955, გვ. 365-366. ა. აფაქიძე, მცხეთა-ქართლის სამეფოს ძველი დედაქალაქი, თბ., 1959, გვ. 105-106. 



მათ ხვდებოდათ, ვერ ანაზღაურებდა მეურნეობისაგან ხანგრძლივი დროით მათი 
მოწყვეტის შედეგად მიყენებულ ზარალს. დიდი როლი უნდა შეესრულებინა 
საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიური დიფერენციაციის გაღრმავებაში, როგორც 
აკად. ს. ჯანაშიამ შენიშნა, ამ ეპოქაში მეომრის შეიარაღების გართულებას. ლაშქარში 
პირველ ადგილს იკავებს მძიმედ შეიარაღებული ცხენოსანი. დამახასიათებელია, 
რომ დიონ კასიუსი, როდესაც აღწერს ქართლის მეფის ფარსმან II-ის და მისი ამალის 
წევრთა მიერ გამართულ ასპარეზობას რომში, აღნიშნავს, რომ იმპერატორი უცქერდა 
ვარჯიშს, რომელსაც ისინი ასრულებდნენ εν �πλοιζ (Ep., LXIX, 15) – “იარაღში”, 
უფრო სწორად, “მძიმე იარაღში” (იგულისხმება: ფარი, ჯავშანი, შუბი; ამ სიტყვიდან 
არის ნაწარმოები, სხვათა შორის, სიტყვა �πλίτηλ (“მძიმედ შეიარაღებული 
მეომარი”)998. ახ. წ. პირველი საუკუნეების რთული, ხშირი ომიანობის ატმოსფეროში 
სულ უფრო და უფრო მეტი იყო მოთხოვნილება სამხედრო საქმეში დასპეციალებულ 
ადამიანებზე. მიწათმოქმედის შრომის შეთავსება მეომრის მოვალეობასთან (რაც ასე 
დამახასიათებელი იყო ელინისტური ხანის ქართლისათვის) სულ უფრო და უფრო 
მძიმე ხდებოდა. ამასთანავე, თავისუფალ მეთემეთა მზარდი ქონებრივი 
დიფერენციაციის შედეგად მეთემეთა ერთ, გაღატაკებულ ნაწილს ფაქტიურად 
ეხშობოდა გზა ლაშქარში მონაწილეობის მიღებისა, რადგანაც აღარ შესწევდა უნარი 
საკუთარი თავის შეიარაღებისა (ლაშქარში ყველა საკუთარი შეიარაღებით 
გამოდიოდა). გაღარიბებული მეთემენი უკეთეს შემთხვევაში შეიძლება ლაშქარში 
გამოსულიყვნენ მსუბუქად შეიარაღებული ქვეითი ჯარის სახით, რომელიც უკვე 
გადამწყვეტ როლს აღარ ასრულებდა საომარი მოქმედების დროს და, შესაბამისად, 
უმნიშვნელო წილი ედო ომის დროს მოპოვებულ ნადავლსა და ტყვეებში.  

ასეთ ვითარებაში ლაშქრობებში მონაწილეობის მიღება სულ უფრო და უფრო 
შეძლებული მეთემეების პრივილეგიად იქცა, რომელნიც ამ გზით ნელ-ნელა 
პროფესიონალი მეომრების – მხედრების სამხედრო წოდებად ყალიბდებოდნენ. 
მათგან იქმნებოდა მუდმივი სამეფო რაზმები, აქედან ინიშნებოდნენ სამეფო 
მოხელეები, ისინი იღებდნენ ნადავლისა და ტყვეების მნიშვნელოვან ნაწილს და 
ზოგჯერ მიწის ნადელებსაც. ამავე დროს, ღარიბი მეთემეების მასა თანდათან 
შორდებოდა სამხედრო საქმეს, დიდი გაჭირვებით უძღვებოდა თავისი მცირე 
ნაკვეთის დამუშავებას და შემდგომი გაღატაკების საფრთხის წინ იდგა. ასე 
მიმდინარეობდა თავისუფალ მეთემეთა – “ერის” დიფერენციაციის პროცესი, ე.ი. 
მისგან, ერთი მხრივ, სამხედრო წოდების – “აზნაურთა” გამოყოფისა და, მეორე 
მხრივ, დანარჩენი ნაწილის გაღატაკების, “წვრილ ერად” (როგორც მას ქართული 
წყაროები უწოდებენ) გადაქცევის პროცესი. ამასთანავე, “აზნაური” ხდება მთელი 
პრივილეგიური წოდების ზოგადი სახელი. იქმნება აგრეთვე დიდ-დიდ აზნაურთა 
კატეგორია. “ერისთავები” აზნაურთა უმაღლეს ფენას ქმნიან. აზნაურობა სულ უფრო 
და უფრო შორდება სამიწათმოქმედო შრომას და მოზრდილ ნაკვეთებს 
გაღატაკებული მეთემეების და, ნაწილობრივ, აგრეთვე ალბათ მიწაზე დასმული 
მონების შრომით ამუშავებს. სამეფო მიწებიც თანდათან ურიგდება მცირე ნადელების 
სახით მეთემეებს მოსავლის ნაწილის გადახდის ანდა სამხედრო სამსახურის 
აღსრულების პირობით (“ტაძრეულნი”). 

იზრდება დიდმოხელეთა – ერისთავების ხელისუფლება. ისინი ცდილობენ 
სრულუფლებიან ხელისუფლებად გადაიქცნენ თავთავიანთ ოლქებში, ამასთანავე 
ხშირად ახერხებენ თანამდებობები მემკვიდრეული გაიხადონ, ერთი სიტყვით, 

                                                 
998 შდრ. ს. ჯანაშია, შრომები, I, გვ. 207. 



ინტენსიურად მიმდინარეობს ფეოდალიზაციის პროცესი. მისი დაგვირგვინება ცოტა 
უფრო გვიან, IV-VI სს. მოხდა და დაწვრილებით ამის შესახებ მომდევნო ტომში 
იქნება საუბარი. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



თავი მეთხუთმეტე 
ანტიკური ხანის საქართველოს კულტურა 

 
 

§ 1. ანტიკური ხანის ქართული წარმართული პანთეონი 
 

ქართველი ტომების უძველეს რწმენათა მიმოხილვისას გაირკვა, რომ ბუნების 
ძალებისა და მოვლენებისადმი თაყვანისცემისა თუ მათი გაღმერთების მხრივ 
ქართველებშიც სხვა ტომთათვის დამახასიათებელ სურათს ვხვდებით. როგორც 
ირკვევა, “თავისი წილი” ღმერთები ჰყავდათ ცალკე თემებსა და საგვარეულოებს, 
მთას, ხევს, მინდორს, ადგილს, ხეებს, სახლს, ფუძესა და ა. შ. ამასთანავე, ხალხური 
გადმოცემები და მდიდარი ეთნოგრაფიული მასალები გვიჩვენებენ, რომ ქართველებს 
ჰყავდათ საერთო დიდი (უფროსი) ღმერთებიცა და სატომო ან სატომთაშორისო 
ღვთაებებიც999. ასე მაგალითად ადრე კლასობრივი საზოგადოების დროსაც 
ქართველთა წინაპრები ყველაზე დიდ პატივსა და თაყვანს ცის მნათობებს სცემდნენ 
– მთვარეს, მზესა და ვარსკვლავებს1000 – ვითარცა საერთო ქართულ ღვთაებებს.  

ახლა, შეიძლება ითქვას, კარგად არის გამორკვეული, რომ იმ დროის ქართულ 
ასტრალურ პანთეონს სამეული მეთაურობდა. პირველი მათგანი უფროსად 
მიჩნეული უზენაესი ღმერთი იყო; მეორე – ქალღმერთი მზე ან მზექალი, ხოლო 
მესამე – კვირია. უზენაესი ღმერთი ან მორიგე ღმერთი პანთეონსაც ედგა სათავეში და 
ცხადია – სამეულსაც1001.  

იერარქიის მომდევნო საფეხურზე იდგნენ შესაბამისად: ჯვარი ან ხატი, 
ღვთისშვილები (ღვთისსანახი, ღვთისნაბადები) და ა. შ. უკვე იმ დროისათვის 
ქართველთა ყველა ღვთაება ანთროპომორფულ არსებებად არის წარმოდგენილი. 
ამასთანავე ირკვევა, რომ უზენაესი ღმერთი – მთვარე-ღმერთია, ე. ი. მამა-ღმერთია.  

ისიც კარგად არის გამორკვეული, რომ ოდესღაც ქართველ ტომებს 
სათავისთავო სათემო ღვთაების გარდა ყველასათვის საერთო რწმენა ჰქონიათ და 
საერთო ქართული წარმართობაც ყოფილა1002. 

ივ. ჯავახიშვილმა კარგა ხანია გამოარკვია, რომ მაგალითად, კვირიას 
თაყვანისცემასთან დაკავშირებულ სვანურ წესებს წმინდა ქართული წარმართული 
რწმენის ანარეკლი აქვთ დაცული და თვით სათანადო ფერხულის სიტყვებს 
მეფერხულე სვანები ქართულად წარმოთქვამენ. ამ წესების ძველქართულ 
სახელებთან ერთად ფერხულის ქართულად წარმოთქმის ჩვეულება უეჭველია 
თავდაპირველი, საერთო ქართული წესის ნაშთი უნდა იყოს1003.  

ივ. ჯავახიშვილს სათანადოდ დამტკიცებული აქვს, რომ ახალწლის 
დღესასწაულის ჩვეულებების თანახმად, მეგრელი მეკვლეც თავის წარმოსათქმელ 
სიტყვებს მეგრულად კი არა, სწორედ ქართულად ამბობს ხოლმე1004, მითითებული 

                                                 
999 შდრ. საქართველოს ისტორია, ს. ჯანაშიას რედაქციით. თბ., 1946, გვ. 95; ს. ჯანაშია, უზენაესი 
ღვთაების აფხაზური სახელწოდების ფორმისათვის, შრომები, III, თბ., 1959, გვ. 127; В.В. Бардавелидзе, 
Древнейшие религиозные верования и обрядовое графическое исскуство грузинских племен, Тб., 1957, გვ. 
2. 
1000 საქართველოს ისტორია, ს. ჯანაშიას რედაქციით, თბ., 1964, გვ. 95.  
1001 В.В. Бардавелидзе, დასახ. ნაშრომი, გვ. 4.  
1002 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1960, გვ. 115.  
1003 იქვე, გვ. 115-116. 
1004 იქვე, გვ. 116. 



და კიდევ ბევრი სხვა მონაცემი საფუძველს აძლევდა ავტორს დაესკვნა შემდეგი: 
“ცხადი ხდება, რომ არამც თუ საზოგადო ქართული, ყველა ქართველ ტომთათვის, 
მათ შორის მეგრელთა და სვანთათვისაც, საერთო წარმართობა არსებობდა, არამედ 
რომ წარმართობას საერთო ტერმინოლოგიაც, საერთო ენაც ქართული ჰქონდა”1005. 

საკუთრივ ანტიკური ხანისათვის, როდესაც ქართველთა კონსოლიდაციის 
შემდგომი გაძლიერება შეინიშნება, არ არსებობს საფუძველი რაიმე მნიშვნელოვანი 
ცვლილება ვიგულისხმოთ ქართულ წარმართულ პანთეონში, მაგრამ სოციალური 
ცხოვრების შემდგომ განვითარებას, რომელიც როგორც ირკვევა, მოჰყვა კლასებისა 
და სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას ძვ. წ. I ათასწლეულის შუა ხანებისათვის, საქალაქო 
ცხოვრების შემდგომ დაწინაურებას, მონათესავე ქართველ ტომთა კიდევ ერთი 
ტალღის – მუშქების (მესხების) ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ შემდგომ 
გადმონაცვლებას, ბუნებრივია, უნდა გამოეწვია ზოგიერთი სიახლე რწმენის 
სფეროში, საზოგადოდ, და ქართული წარმართული პანთეონის მეთავე სამეულში, 
კერძოდ. 

როგორც წერილობითი საისტორიო წყაროებიდან ჩანს, ეს სიახლე უმთავრესად 
უზენაესი ღმერთის – მთვარე-ღმერთის (ძორიგე ღმერთის) ახალი სახელის არმა-
არმაზის ქართლში შემოჭრაში გამოიხატა. 

ტრადიცია არმაზის კულტს ფარნავაზ მეფის მოღვაწეობას უკავშირებს: “ამანვე 
ფარნავაზ შექმნა კერპი დიდი სახელსა ზედა თჳსსა: ესე არს არმაზი, რამეთუ 
ფარნავაზს სპარსულად არმაზ ერქუა...”1006. 

გავრცელებულ შეხედულებას იმის თაობაზე, რომ არმაზის კულტი უნდა 
აჰურამაზდას დაუკავშირდეს, მხარი არ დაუჭირა 1924 წელს გამოქვეყნებულ 
ნაშრომში პროფ. მ. წერეთელმა, რომლის შეხედულებით “ქართველთა არმაზი არ 
არის აჰურამაზდა, არამედ მცირე აზიის ღმერთი ცისა და სინათლისა, ატმოსფეროსა, 
წვიმისა და ელვა-ჭექისა – თეშუბ1007”. აჰურამაზდასთან არმაზის კავშირს უარყოფდა 
ივ. ჯავახიშვილიც. მას მიაჩნდა, რომ არმაზის კერპის არსებობის საბუთად 
გეოგრაფიული სახელი “არმაზის ციხე” არ გამოდგება და, ამასთანავე, “არმაზის 
ციხის” მაინცდამაინც აჰურამაზდასთან დაკავშირების საფუძვლიანობაც საკვლევია. 
მისი შეხედულებით, შესაძლოა აქ ქალდურ მეფეთა შორისაც მიღებულ სახელ – 
“არამეს” ნაშთთან გვქონდეს საქმე და არა აჰურამაზდასთან”1008. 

ისიც ნიშანდობლივია, რომ ქართული საისტორიო წყაროების ჩვენების 
თანახმად, არმაზი და კიდევ რამდენიმე სხვა კერპი ქართველთა ეროვნულ 
ღვთაებადაც კი არის მიჩნეული. საამისო მითითება დაცულია “მეფეთა ცხოვრებაში”, 
იქ, სადაც ფარნაჯომ მირვანის ძის სამშენებლო მოღვაწეობისა და მის მიერ ზადენის 
კერპის შექმნა-ამართვის დახასიათების შემდეგ, მოთხრობილია ფარნაჯომის 
“მიქცევის” შესახებ. წყაროში ნათქვამია, რომ ფარნაჯომმა “ამისა შემდგომად 
შეიყუარა სჯული სპარსთა, ცეცხლის მსახურება, მოიყვანნა სპარსეთით ცეცხლის 

                                                 
1005 იქვე, გვ. 116.  
1006 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 25; შდრ. ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1960, 
გვ. 104; Н.Я. Марр, Боги языческой Грузии..., ЗВОРАО, XIV, გვ. 5. 
1007 მ. წერეთელი, ხეთის ქვეყანა, მისი ხალხები, ენები, ისტორია და კულტურა, კონსტანტინოპოლი, 
1924, გვ. 84; შდრ. ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., გვ. 105, 110; ა. აფაქიძე, ქალაქები 
და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, თბ., 1963, გვ. 175.  
1008 ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 109; ივ. ჯავახიშვილს იქვე (გვ. 99-112) განხილული აქვს 
არმაზის სადაურობის საკითხიცა და ლიტერატურაც ამ საკითხზე. შდრ. ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 
175-177.  



მსახურნი და მოგუნი, და დასხნა იგინი მცხეთას, ადგილსა მას, რომელსა აწ ჰქჳან 
მოგუთა, და იწყო ცხადად გმობად კერპთა. ამისთჳს მოიძულეს იგი მკჳდრთა 
ქართლისათა, რამეთუ დიდი სასოება აქუნდა კერპთა მიმართ”1009.  

ძნელი არ არის აქ დავინახოთ მითითება იმაზე, რომ ფანაჯომის მოღვაწეობის 
პირველი ნაწილი არმაზის, ზადენის და სხვა კერპთა ზეობის ხანაზე მოდის. ამ 
საფეხურზე თვით ფარნაჯომი აღმართავს ზადენის ანთროპომორფულ 
გამოსახულებას მცხეთასთან, მდ. არაგვის მარცხენა ნაპირზე – ზადენის გორაზე – 
ზედა-ზადენზე (იხ. ქვემოთ). ამ დროს ქართველთა თაყვანისცემის საგანს 
წარმოადგენდნენ ქართლის დიდი ღმერთები არმაზი და ზადენი, აგრეთვე, გაცი და 
გაიმ1010. ფარნაჯომის მოღვაწეობის მეორე საფეხური კი ემთხვევა იმ ხანას, როდესაც 
“მეფე ჩუენი გარდაჴდა სჯულსა მამათა ჩუენთასა: არღარა მსახურებდეს ღმერთთა 
მპყრობელთა ქართლისათა, და შემოიღო სჯული დედული; აწ არღარა ღირს იგი 
მეფედ ჩუენდა”1011. 

მოტანილ ამონაწერში კარგად ჩანს, რომ არმაზის, ზადენისა და სხვა კერპების 
თაყვანისცემა იმას ნიშნავდა, რომ მიჰყოლოდა “სჯულსა მამათა ჩუენთასა”, რომ 
“მსახურებდეს ღმერთთა მპყრობელთა ქართლისათა”, ხოლო “ცეცხლის მსახურება” – 
სპარსთა სჯულის მიღებაა და ქართული სჯულის შეცვლა1012. 

ამრიგად, ანტიკური ხანის საქართველოში (ქართლში) ადგილობრივი 
პანთეონის სათავეში დგანან “ქართველ მამათა” სჯულის ათროპომორფული 
ღვთაებანი და არა უცხო წარმოშობის კერპები. მოგვთა უბნის ხსენება, ცეცხლის 
მსახურთა მოყვანა სპარსეთიდან და ცეცხლმსახურების ზოგიერთი სხვა ნიშანიც 
უცხოური მოვლენაა და ქართველთა დასახასიათებლად არ გამოდგება. ცეცხლის 
მსახურება არასოდეს ყოფილა წინაქრისტიანული ქართული პანთეონის 
დამახასიათებელი.  

ქართულ საისტორიო წყაროებში შემონახულია ცეცხლთაყვანისმცემლობასთან 
დაკავშირებული სახელი ღვთაებისა “ითრუშან” – “ითრუჯან”1013, ფონეტიკურად 
სახეშეცვლილი ფალაური “ატრუშან” – “ატროშან”1014, მაგრამ ტრადიცია ტყუილად 
როდი უპირისპირებს მას ადგილობრივ არმაზს: ”ქალდეველთა ღმერთი ითრუჯან და 
ჩვენი ესე ღმერთი არმაზ ყოვლადვე მტერ არიან: ამან სამე მას ზედა ზღუა მოაქცია, 
და აწ მან შური იძია და მის მიერ მოიწია ესე”. ასე უპირისპირდება ქართველთა 
არმაზი ქალდეველთა ითრუჯანს, რომელსაც არც სალოცავი და არც კერპი არ ჰქონია 
საქართველოში: იგი ქალდეველთა ღვთაებად იწოდებოდა და ქართულ წარმართულ 
პანთეონს არ ეკუთვნოდა1015. ამასთანავე, ჩანს, რომ ითრუჯანი ისეთი სტიქიონის 

                                                 
1009 ქართლის ცხოვრება, I, თბ., 1955, გვ. 29. 
1010 ქართლის ცხოვრება, I, თბ., 1955, გვ. 106.  
1011 ქართლის ცხოვრება ანა დედოფლისეული ნუსხა, თბ., 1942, გვ. 21. შდრ. შ. ამირანაშვილი, 
ქართული რელიეფური ქანდაკების უძველესი ნიმუში, საქართველოს მუზეუმის მოამბე, XII-B თბ., 
1944, გვ. 118.  
1012 შდრ. ნ. ბერძენიშვილი, კლასობრივი და შინაკლასობრივი ბრძოლის გამოვლინება საქართველოს 
საგარეო-პოლიტიკურ ურთიერთობაში – იხ. მისი საქართველოს ისტორიის საკითხები, II, თბ., 1965, 
გვ. 11.  
1013 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 92.  
1014 კ. კეკელიძე, ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, II, ითრუჯანი, თსუ 
შრომები, I, 1936, გვ. 125; ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 102; შ. ამირანაშვილი, ქართული 
რელიეფური ქანდაკების უძველესი ნიმუში, “საქართველოს მუზეუმის მოამბე”, XII-B, 1944, გვ. 118. 
1015 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 91-92; ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1960, გვ. 
102-103; Описание..., II, გვ. 769.  



ღმერთია, რომლის მოსპობას ქართველთა არმაზი წყლითა ცდილობს; სხვაგვარად, 
ითრუჯანი ცეცხლის ღვთაება ჩანს. ამ სიტუაციაშიც არმაზი წყლის მპყრობელია, 
წვიმის მომცემია და ცეცხლის მსპობელი.  

ამრიგად, აშკარად ჩანს, რომ ფარნაჯომი განუდგა ქართველთა ეროვნულ 
ღმერთებს და სპარსთა ცეცხლმსახურება იწამა. ამას ახლა ჩვენთვის 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ქართლის (იბერიის) სამეფოს წარმართული 
პანთეონის მეთაურის მთვარე-ღმერთის – არმაზის დასახასიათებლად1016. 

აჰურამაზდა – არმაზის საკითხის კვლევისას სამართლიანად იქცევს 
მეცნიერთა ყურადღებას ამ ღვთაების აღწერილობა, დაცული მხოლოდ ქართულ 
საისტორიო წყაროებში; მაგალითად, “ქართლის ცხოვრებაში” შემავალ ცნობილ 
თხზულებაში: “მოქცევა მირიან მეფისა და მისთანა ყოვლისა ქართლისა წმიდისა და 
ნეტარისა დედისა ჩუენისა ნინო მოციქულისა მიერ”1017, აღნიშნულია, რომ ქართლის 
ქედის ცხვირზე ასვლისვთანავე წმიდა ნინოს თვალწინ წარმოუდგა “კაცი ერთი 
სპილენძისაჲ: და ტანსა მისსა ეცუა ჯაჭჳ ოქროჲსა, და ჩაფხუტი ოქროჲსა, და 
სამჴარნი ესხნეს ფრცხილი და ბივრიტი და ჴელსა მისსა აქუნდა ჴრმალი ლესული, 
რომელი ბრწყინვიდა და იქცევოდა ჴელსა შინა რეცა თუ რომელი შეეხებინ თავი 
თჳსი სიკვდიდ განიწიროს… და მარჯულ მისა დგა კერპი ოქროჲსა, და სახელი მისი 
გაცი, და მარცხლ მისა კერპი ვერცხლისაჲ: და სახელი მისი: გა. რომელნი იგი 
ღმერთად ჰქონდეს მამათა თქუენთა არიან ქართლით”1018. 

როგორც ვხედავთ, წინაქრისტიანული ხანის ქართველთა ღმერთები პირველ 
რიგში ანთროპომორფულ არსებებს წარმოადგენდნენ: გამოქანდაკებულია 
მებრძოლი, რომელსაც ტანთ აცვია ოქროს ჯაჭვუვრი, თავზე ოქროსავე ჩაფხუტი 
ახურავს და ხელში უჭირავს “ჴრმალი ლესული”; ე. ი. ადრეკლასობრივი 
საზოგადოებისდროინდელი ანთროპომორფულობა უშუალოდ წინაქრისტიანული 
ხანის ქართული წარმართული პანთეონისათვისაც დამახასიათებელი ჩანს. ეს 
ტრადიცია თითქოს საგანგებოდ არის ხაზგასმული ტექსტში. წყარო ღვთაებათა 
გამოსახულებებს წარმოშობით მამათა უძველეს საცხოვრისს არიან-ქართლს 
უკავშირებს და არა სპარსეთს.  

მოტანილ აღწერილობაში ყურადღებას იქცევს ღვთაებათა ქანდაკების 
სხვადასხვა მასალისაგან (სპილენძი, ოქრო, ვერცხლი და ძვირფასი თვლებიც) 
დამზადების წესი, დამახასიათებელი ურარტული და, საერთოდ, ძველი 
აღმოსავლეთის ხელოვნებისათვის1019. 

ასეთია არმაზის ჯგუფის ქანდაკოვან ღვთაებათა საერთო სახე.  
ძნელი არ არის დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ზემოაღნიშნულ გამოსახულებებთან 

არაფერი აქვს საერთო სპარსულ აჰურამაზდას. ძველირანულ ხელოვნებას 
შემოუნახავს აჰურამაზდას მხოლოდ სიმბოლური ნიშნები – ფრთოსანი მზის წრე1020. 

ამას გარდა, ავესტაში დაცული ტექსტები, სადაც კი აჰურამაზდაა 
მოხსენიებული, ადასტურებენ, რომ ამ ღვთაების წარმოდგენა ანთროპომორფული 
სახით გამორიცხულია.  

                                                 
1016 Г.А. Меликишвили, К истории древней Грузии, Тб, 1959, გვ. 229. 
1017 ქართლის ცხოვრება, I,  1955, გვ. 89.  
1018 Е.С. Такаишвили, Описание рукописей общества распространения грамотности среди грузинского 
населения, II, გვ. 752.  
1019 შდრ. შ. ამირანაშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 122.  
1020 იქვე. 



არმაზის ჯგუფის ანთროპომორფული სახის ქანდაკოვან ღვთაებათა გვერდით 
ყურადღებას იპყრობს ვანის ანტიკური ნაქალაქარის თხრისას 1947 წელს 
აღმოჩენილი, ძვ. წ. III საუკუნის სამარხი, რომელშიაც დაკრძალული აღმოჩნდა 
რკინისაგან გამოჭედილი მამაკაცი, შემკული ოქროს საყურეებით, ყელსამკაულითა 
და კილიტებით, რომლებიც, როგორც ქსოვილის ნაშთები გვიჩვენებენ, ქანდაკების 
სამოსელზე იყო დაკერებული1021. შესაძლოა, ამ შემთხვევაში საქმე გვქონდეს 
ანთროპომორფულ რკინის კერპის – ღმერთის საკულტო დაკრძალვასთან. 
განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა თვით რკინის ანთროპომორფული კერპის 
აღმოჩენა. იგი გვიჩვენებს, რომ ფარნავაზის ხანაში ლითონის ღვთაებათა 
ქანდაკოვანი გამოსახულებები სრულიადაც არ არის წარმოუდგენელი რამ 
საქართველოსათვის.  

უფრო რთულად გამოიყენება წინაქრისტიანული ხანის ქართულ წარმართულ 
ღვთაებათა პანთეონის თავღმერთთა სახელების საკითხი. როგორც უკვე ითქვა, 
საისტორიო ტრადიცია არმაზის სახელს ფარნავაზს და შემდეგ აჰურამაზდასაც კი 
უკავშირებს. ისიც იყო აღნიშნული, რომ მ. წერეთელსა და ივ. ჯავახიშვილს ეს 
გავრცელებული აზრი დამაჯერებლად არ მიაჩნიათ, ჯერ კიდევ თითქმის ნახევარი 
საუკუნის წინ.  

როგორც გამოირკვა, ხეთური სახელი მთვარისა და მთვარე – ღმერთისა 
ყოფილა Armas, რომელიც ნაწარმოებია arma-ძირიდან1022. ამავე ფუძიდან ჩანს 
ნაწარმოები ბევრი სხვა სახელიც (Armati, Armatallis, Armatašaš და ა. შ. )1023. ამრიგად, 
ჩნდება საფუძველი იმისა, რომ ძვ. წ. I ათასწლეულის შუა ხანებში ვივარაუდოთ 
არსებობა ღვთაების სახელისა, რომელიც Armas – სახელისაგან უნდა იყოს 
ნაწარმოები. ასეთი შეიძლება ყოფილიყო ქართულში გავრცელებული არმას, რამაც 
შემდეგ მოგვცა საყოველთაოდ მიღებული არმაზი და აქედან კი ადგილის სახელი 
არმაზისციხე – არმაზციხე (არმასციხე)1024. 

მოტანილი მასალა საფუძველს გვაძლევს ქართული წარმართული პანთეონის 
უზენაესი ღვთაების მთვარე-ღმერთის სახელი არმაზი წარმოშობით ხეთურ-
მცირეაზიულ სამყაროს დავუკავშიროთ, სახელდობრ, ხეთურ-ნესისტურ (ან: ხეთურ-
ლუვიურ) კულტურას, იქაური მთვარისა და მთვარის ღმერთის არმა-ს სახელს.  

გამოკვლეულია, რომ უძველეს ღვთაებათა სხვა წინააზიური სახელები 
დაცულია ძველი ქართული კერპის “აინინას” სახელში, რომელიც შემდეგ უნდა 
ქცეულიყო ქართველ ქალთა ეროვნულ სახელად: “ნინო”, “ნანა”1025. მსგავსი სურათი 
ჩანს სახელების: “დარი”, “ტაროსის” შემთხვევაშიც, ისინიც ხეთურ-მცირეაზიულ 
სამყაროსთან უნდა იყოს დაკავშირებული; სახელდობრ, taru/o – სიტყვის 

                                                 
1021 ნ. ხოშტარია, ანტიკური ხანის არქეოლოგიური ძეგლები დასავლეთ საქართველოში, საქართველოს 
არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 236; Н.В. Хоштариа, Археологические раскопки в Вани, “კავკასიურ-
ახლოაღმოსავლური კრებული”, II, თბ., 1962, გვ. 67.  
1022 შდრ. А. И. Болтунова, К вопросу об Армази, ВДИ, №2, 1949, გვ. 237. იქვეა ლიტერატურა ამ 
საკითხზე; შდრ. Г.А. Меликишвили, К истории древней Грузии, Тб., 1959, გვ. 229. Г.А. Меликишвили, 
Наири-Урарту, Тб., 1954, გვ. 420-421; კ. გრიგოლია, ახალი ქართლის ცხოვრება, თბ., 1954, გვ. 71; ა. 
აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, თბ., 1963, გვ. 176-178 – იქვეა 
ლიტერატურა ამ საკითხზე.  
1023 შდრ. А.И. Болтунова, დასახ. ნაშრომი., გვ. 237, ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 176.  
1024 ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 178.  
1025 ს. ჯანაშია, თუბალ-თაბალი, ტიბარენი, იბერი, შრომები, III, თბ., 1959, გვ. 193; შდრ. ა. აფაქიძე, 
დასახ. ნაშრმი, გვ. 176.  



ეტიმოლოგია ხატურ ლექსიკაში იპოვება1026. თითქმის ასეთივე შემთხვევასთან გვაქვს 
საქმე ქართული “ვეშაპის” მიმართაც. ამ სიტყვას ხურიტულ “ვიშაიშაპ”-“ვიშაშაპს” – 
საერთო ხურიტული პანთეონის ერთ-ერთ ღვთაებას უკავშირებენ1027 და მის 
გავრცელებას ქართულსა და სომხურში ხსნიან ხურიტული მოდგმის ტომთა ერთი 
ნაწილის ქართველებისა და სომხების მიერ ასიმილაციის მაჩვენებლად1028. 

ახლა თუ არმა-არმაზის გავრცელების საკითხს დავუბრუნდებით, უფრო 
ადვილად აიხსნება მთვარის ღმერთის ხეთურ-მცირეაზიული სახელის ქართლში 
შემოსვლის შესაძლებლობა. არმა-არმაზი რაიმე განსაკუთრებულ გამონაკლისს 
ზემოაღნიშნულის მიხედვითაც არ წარმოადგენს.  

მთვარის ღვთაების ხეთურ-მცირეაზიული სახელის გაჩენა დაკავშირებული 
უნდა იყოს მცირე აზიიდან ერთ-ერთი უძველესი ქართველი ტომის – მუშქების 
(მესხების) ჩრდილო-აღმოსავლეთით გადმონაცვლებასთან და მათ მიერ სამხრეთ-
დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ თემში დასახლებასთან1029. ამ 
ნაკადის მდ. მტკვრისა და მდ. არაგვის წყალშესაყართან შეღწევას და იქ არსებული 
ქალაქის – ქართლის დედაქალაქად გამოცხადებასთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, 
გავრცელდა ოფიციალური ღვთაების ახალი სახელი “არმა”. ეს ძვ. წ. V-IV 
საუკუნეებში უნდა მომხდარიყო. სიახლე, თუ შეიძლება ითქვას, იმაში გამოიხატა, 
რომ ქართველთა მამა-ღმერთს, მთვარის ღმერთს, იმ ქართველი ტომის მამა-
ღმერთის, მთავრის ღმერთის სახელი (არმა-არმას-არმაზი) შეერქვა, რომელიც 
ამიერიდან ჰეგემონი გახდა ქართლის სამეფოში. ამიტომ იყო, “არმას”-“არმაზის” 
ქართული წარმართული პანთეონის მეთაურად აღიარება რაიმე არსებითი 
ცვლილებების მომასწავებელი არ უნდა ყოფილიყო. უნდა ვიფიქროთ, რომ სწორედ 
ამიტომ მიიღეს ეს სახელი სამეფოს ჩრდილოეთი ნაწილისა და დედაქალაქის 
ქართველებმაც. ისინიც ხომ ისევე, როგორც მუშქები (მესხები) თაყვანსა სცემდნენ 
მთვარეს, ვითარცა მამა-ღმერთს და მის ოფიციალურად გამოცხადებას ახლად 
შექმნილი სამეფოს წარმართული პანთეონის მეთაურად, უნდა ვივარაუდოთ, 
დაუკავშირდა აღიარება მთვარისა და მთვარე-ღმერთის ხეთურ-წინააზიური 
სახელისა – არმა-არმას. ე. ი. მოხდა ის, რაც უფრო გვიან, როდესაც ქრისტიანობამ 
“არმაზი” განდევნა ქართული პანთეონიდან – ნამდვილად კი – განიდევნა სახელი 
ღვთაებისა “არმაზი”, ხოლო მთვარის თაყვანისცემა, როგორც უზენაესი მორიგე 
ღმერთისა, მამა-ღმერთისა, ძალიან დიდხანს შეინარჩუნა ქართველმა ხალხმა, ოღონდ 
უკვე “წმინდა გიორგის” სახითა და სახელით. ქართველი ხალხის აზროვნებაში 
წმინდა გიორგიმ ძველი, წარმართობისდროინდელი ქართველების მთავარი 
ღვთაების – მთვარის ადგილი დაიკავა1030. 

ამჟამად ჩვენთვის საინტერესო ხანის საქართველო განვითარებული 
მიწათმოქმედებისა და შესამჩნევად დაწინაურებული საქალაქო ცხოვრების ქვეყანას 
წარმოადგენდა და ამიტომ არ უნდა იწვევდეს გაკვირვებას, რომ მისი პანთეონის 
სათავეში მოექცნენ “სოფლის მპყრობელნი, მზის მომფენელნი, წვიმის მომცემნი, 

                                                 
1026 С.Н. Джанашиа, К вопросу о языке и истории Хеттов, შრომები, III, თბ., 1959, გვ. 204; Г.Г. Гиоргадзе, 
К вопросу о локализации языковой структуре каскских этнических и географических названий, 
Переднеазиатский сборник, I, М., 1963, გვ. 205-206; ა, აფაქიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 176.  
1027 Г.А. Меликишвили, Наири-Урарту, Тб., 1954, გვ. 113-115.  
1028 იქვე, გვ. 114.  
1029 Г.А. Меликишвили, დასახ. ნაშრომი, გვ. 420; ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 176.  
1030 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, 1960, გვ. 50.  



ქვეყნის ნაშრომთა გამომზრდელნი” და თანაც “ძუელნი ღმერთნი მამათა 
ჩუენთანი”1031. 

მხოლოდ ასეთ ღმერთებს შეეძლოთ მიეღოთ თაყვანისცემა ძველი 
მიწათმოქმედი და მელითონე ქართველებისა. ამასთანავე, განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა იმასა ჰქონდა, რომ მათთან არიან “ძუელნი ღმერთნი მამათა ჩუენთაი”. 
ამის გამო უნდა ვიფიქროთ, რომ არმას-არმაზს ისევე არაფერი ჰქონდა საერთო 
აჰურამაზდასთან, როგორც “წმინდა გიორგის” თაყვანისცემას საქართველოში 
არავითარი კავშირი არა აქვს ირანულ წარმართობასთან1032. ასეთი დასკვნა ემყარება, 
ამასთანავე, მთავრის თაყვანისცემის გავრცელებას საქართველოში.  

ანტიკური ხანისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა სტრაბონის ცნობა 
იმის შესახებ, რომ იბერიის მახლობლად ალბანელების მთავრის ტაძარია1033. ივ. 
ჯავახიშვილს მიაჩნდა, რომ “ის მთავრის ტაძარი, რომელიც გამოჩენილი გეოგრაფის 
სიტყვით იბერიის საზღვარზე მდებარეობდა, შეიძლება სწორედ კახეთში 
ყოფილიყო”1034. სტრაბონის მიერ აღწერილი მთვარის საკულტო ცერემონიალის 
შედარება სოფ. აწყურის 14 აგვისტოს თეთრ-გიორგობასთან ან საერთოდ 
საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში გავრცელებულ წმიდა გიორგობასთან, 
გორისჯვრობასთან, ნაციხურობასთან, სვანურ “ლიმპჲართან” და ა. შ., გვიჩვენებს 
აღნიშნულ საკულტო ზნე-ჩვეულებათა ფართოდ გავრცელებას საკუთრივ ქართულ 
სამყაროშიც1035. 

ანტიკური ხანის ქართული წარმართული პანთეონის მეთავე ღვთაებათა 
თვისებები ცხადსა ხდის, რომ ასეთი ღმერთები შესაძლოა გაჩენილიყო მხოლოდ 
მიწათმოქმედების უძველეს ქვეყნებში. სხვას არაფერს უნდა ნიშნავდეს 
“სოფლისმპყრობელობა”, “მზის მოფენა”, “წვიმისმოცემა” და “მიწის ნაშობთა 
გამოზრდა”.  

წინაანტიკური ხანისადმი მიძღვნილ თავებში ნაჩვენები იყო, რომ 
საქართველო უძველესი მიწათმოქმედების ქვეყანაა და ამის გამოა აქ, როგორც ჩანს, 
შვიდიოდე ათასი წლის წინათ მეურნეობის ეს დარგი შეჭრილი კულტის სფეროში. 
ადრეა ქცეული საკულტო საგნად ხარის გამოსახულებაც, ე. ი. ძველი ჩანს საფუძველი 
ქართული ტრადიციისა, რომლის თანახმად ხარი მიწათმოქმედების ფუძემდებლად 
მიიჩნეოდა. მისი სახატო დანიშნულების გამოსახულებანი ადრე თიხისაგან 
უკეთებიათ (ახალციხის “ამირანის გორა”)1036, გვიან კი – ბრინჯაოსაგან1037; ანტიკური 
ხანის საქართველოში განსაკუთრებით მკაფიოდ გამოჩნდა ხარი – სიმბოლო ძველ 
მიწათმოქმედთა ქვეყნისა – უძველეს ქართულ ფულებზე, ე. წ. კოლხურ თეთრზე, ძვ. 

                                                 
1031 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 106; ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ 
საქართველოში, I, თბ., 1963, გვ. 178.  
1032 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, 1960, გვ. 50.  
1033 სტრაბონი, გეოგრაფია, XI, IV, 7.  
1034 ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 51.  
1035 ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 48-61 – იქვეა მრავალრიცხოვან დღესასწაულთა შედარებითი 
განხილვა და სათანადო ლიტერატურის ვრცელი მიმოხილვა; შდრ. აგრეთვე, ივ. ჯავახიშვილი, 
საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიულ-ეთნოლოგიური პრობლემები, 
თბ., 1950, გვ. 65-66.  
1036 ტ. ჩუბინიშვილი, ამირანის გორა, თბ., 1963, ტაბ. XI, 3.  
1037 ტ. ჩუბინიშვილი, მცხეთის უძველესი არქეოლოგიური ძეგლები, თბ., 1957, გვ. 107; გ. 
გობეჯიშვილი, სტალინირის ნაცარგორა, გვ. 270.  



წ. VI-II1038. კიდევ უფრო გვიან, საკულტო ხარი ზღუდრის გვიანანტიკურ (ახ. წ. II-III 
სს.) სამარხში იჩენს თავს1039. ქართულ ტომთა სამეურნეო ყოფაშიაც ამ მხრივ 
საყურადღებო მასალებია შემონახული: ასე მაგალითად, ბოჭოლას თუ ბოჩოლას 
გამოსახულების მქონე სახატო პური უცხვიათ ხევსურებს1040; ღვთისადმი შეწირული 
ხარის თავის ქალა ისტორიული შიდა ქართლის მცხოვრებთ ავი თვალისაგან 
საუკეთესო ჯეჯილისა დასაცავად შუა პურის ყანაში დაუდგამთ1041. 

ვარაუდობენ, რომ სამეგრელოში ძველად გავრცელებული ხალხურ-
სპორტული სანახაობა – კურული – ბუღებთან შეჯიბრება, უნდა ასახავდეს ხარის 
მოთვინიერებას, მის გახედნას, იმ ბრძოლის მსგავსად, რომელსაც შუმერების გმირები 
გილგამეში და ენქიდუ გარეულ ხართან აწარმოებდნენ1042. კურული თითქოს ასახავს 
ხარის მოშინაურების წინა საფეხურზე მიწათმოქმედი მამაკაცის ბრძოლას მიწის 
დასამუშავებლად ასე აუცილებელი მუშაძალისათვის. ყველაფერი ეს საფუძველს 
უნდა ქმნიდეს გამოითქვას ვარაუდი იმის შესახებ, რომ ხარის კულტის წარმოშობის 
თავდაპირველი კერა კავკასიაში, წინა და მცირე აზიაში, ე. ი. უძველესი 
მიწათმოქმედების არეში იგულისხმება.  

ახლა ჩვენთვის საინტერესო საკითხისათვის იმასაც აქვს მნიშვნელობა, რომ 
ხარის საკულტო გამოსახულებებს ხშირად ახალი მთვარის მოყვანილობა აქვს. 
ასეთად უნდა მივიჩნიოთ ენეოლით-ადრებრინჯაოს ხანის კერათა რქისებური 
მოყვანილობა ან მათი მსგავსი სამკაულები აღმოჩენილი ცხინვალის ნაცარგორაზე1043, 
მესხეთში (ხიზაბავრა?)1044, ურბნისთან “ტვლეპია ქოხზე”1045 და ა. შ. დაბლაგომში 1937 
წელს აღმოჩენილი საკულტო გამოსახულებები – თიხის პატარა სამფეხა ფიგურები, 
რომლებსაც ასტრალური სახის ნაჭდევები აქვთ; რაჭაში აღმოჩენილი ბრინჯაოს 
სამფეხა საკიდები, რომელთა კარგად გაშლილი რქები ხარის საკმაოდ ექსპანსიურ 
სახეებსა ქმნიან და სხვ.1046, განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ამ თვალსაზრისით 
ქართული ანბანის 34-ე ასო “ხარის” მოყვანილობა. იმის გარდა, რომ ასოს სახელი 
ხარს აღნიშნავს, მისი მოყვანილობაც ხარის რქებს გამოსახავს და მთვარის 
სიმბოლოდაც შეიძლება მივიჩნიოთ1047. 

მითითებული მასალის გაცნობა გვარწმუნებს იმაში, რომ მიწათმოქმედების 
კულტის საგნები სულ უფრო და უფრო ემსგავსება ახალი მთვარის გამოხატულებას, 
ე. ი. შინაარსითაც და გარეგნულადაც კანონზომიერი ჩანს უძველესი ქართული 

                                                 
1038 ნ. ხოშტარია, ანტიკური ხანის არქეოლოგიური ძეგლები დასავლეთ საქართველოში, საქართველოს 
არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 247. დ. კაპანაძე, ქართული ნუმიზმატიკა, თბ., 1950, გვ. 26, ტაბ. I, 6, 7, 8, 9. 
1039 გ. ნემსაძე, ურბნისის ისტორიულ-არქეოლოგიური ექსპედიციის ზღუდრის რაზმის 1964-1965 წწ. 
საველე მუშაობის წინასწარი ანგარიში, საქართველოს მუზეუმის XIII სესიის თეზისები, თბ. 1965, გვ. 3-
4.  
1040 В. Бардавелидзе, Главное божество древнегрузинского пантеона Гмерти, Вопросы этнографии Кавказа, 
Тб., 1952, გვ. 316.  
1041 З.Д. Гаглоева, О пережитках аграрнонго культа в Джавском районе Юго-Осетинской АО, Вопросы 
этнографии Кавказа, Тб., 1952, გვ. 320.  
1042 გ. ჩიტაია, თოხის კულტურა დასავლეთ საქართველოში (კოლხეთში), ივ. ჯავახიშვილის სახ. 
ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IV, ნაკვეთი II, თბ., 1959, გვ. 159-160.  
1043 გ. გობეჯიშვილი, სტალინირის ნაცარგორა, “მიმომხილველი”, II, თბ., 1951, გვ. 255-270, ტაბ. XIV, 2. 
1044 Т.Н. Чубинишвили, Т.И. Татишвили, О.С. Гамбашидзе, Археологические разведки южных районов 
Грузии (Месхети-Джавахети) в 1953-1955 гг. СА, №4, 1957, გვ. 126, სურ. 77.  
1045 ლ. ღლონტი და ალ. ჯავახიშვილი, ურბნისი, I.  
1046 В. Бардавелидзе, Главное божество древнегрузинского пантеона Гмерти, Вопросы этнографии Кавказа, 
Тб., 1932, გვ. 317-318, სურ. 16.  
1047 ივ. ჯავახიშვილი, ქართული პალეოგრაფია, თბ., 1949, გვ. 230, სურ. 217. 



მიწათმოქმედების კულტის გადაზრდა მამა-ღმერთის, მთვარის შემდეგ კი – წმინდა 
გიორგის კულტში. ამის მიხედვით ხარის ე. წ. საწესო გამოსახულებანი მთვარის 
ღვთაების სიმბოლოდ უნდა მივიჩნიოთ; ე.ი. შეიძლება ვთქვათ, რომ ანტიკურ 
საქართველოში ასე გავრცელებულ და გაბატონებულ მთვარის ღვთაებას (არმა-
არმაზი, შემდეგ წმინდა გიორგი) შვიდიოდე ათასი წლის ტრადიცია მაინც ჰქონდა.  

ამრიგად, თითქოს უცილობლად მტკიცდება, რომ არმა ღმერთის (არმაზის) 
ანტიკური ხანის ქართლის სამეფოს მთავარ ღმერთად აღიარება ძველქართული 
ტრადიციის გაგრძელება იყო არა უცხოური (მაინცდამაინც სპარსული) მოვლენა. 
ამასთანავე, ისიც კარგად ჩანს, რომ ყველგან, სადაც კი ქართველებს უცხოვრიათ ან, 
სადაც ქართველ ტომებთან ხანგრძლივი შეხვედრების კვალი ჩანს, შემორჩენილია იმ 
ხანებისათვის დაწინაურებული მიწათმოქმედებაცა და მასთან დაკავშირებული 
მთვარე-ღმერთის კვალი. “ამის გამო, მთვარის ვითარცა მთავარ-მეუფის და ღვთაების 
თაყვანისცემა ყველა ქართველი ტომის უძველეს რწმენად უნდა ჩაითვალოს”1048. 

მცირეაზიურ სამყაროდან ზემო და შიდა ქართლში მუშქებს – მესხებს მთვარის 
ღვთაების არმას სახელთან ერთად მეორე ღვთაების ზადენის სახელიც მოუტანიათ. 
ამის გამო, ზადენის ხსენება არმას გვერდით და არმასა და ზადენის მოქცევა 
ანტიკური ხანის ქართული წარმართული პანთეონის სათავეში, ბუნებრივი ჩანს. ისიც 
დამახასიათებელია, რომ მდ. მტკვრისა და მდ. არაგვის წყალშესაყართან მოსულ 
მესხებს პანთეონის უმთავრეს ღვთაებათათვის ძლიერი ციხე-ქალაქები შეუქმნიათ: 
არმასციხე (არმაზის ციხე) და ციხე ზადენი. ტრადიცია ციხე ზადენის მშენებლობას 
მირიან მეფის ძეს ფარნაჯომს მიაწერეს: “ამან ფარნაჯომ მეფემან უმატა ყოველთა 
ციხე-ქალაქთა შენება, და ამან აღაშენა ციხე ზადენი, და შექმნა კერპი სახელით ზადენ 
და ამართა ზადენს”1049. 

არმა და ზადენ და მათი ციხე-ქალაქები, რომელთა გრანდიოზულმა 
ნანგრევებმა ამ ბოლო დროს იჩინეს თავი ბაგინეთსა და წიწამურში, როგორც ჩანს, 
უმთავრესი დასაყრდენი იყო იმ ქართული ეთნიკური ჯგუფისა, რომელიც ქვეყნად 
ჰეგემონობდა ძვ. წ. V-III საუკუნეებში და მომდევნო ხანებშიაც1050. 

ზადენის დიდი მნიშვნელობისა და გავრცელების მანიშნებელია არაერთი 
ცნობა, შემონახული ქართულ საისტორიო წყაროებში. ფარნაჯომის სამშენებლო 
მოღვაწეების მომთხრობი ცნობის გარდა, რომლის შესახებ ზემოთ იყო საუბარი, 
ყურადღებას იქცევს “იოვანე ზედაზნელის ცხოვრების” ის ადგილი, სადაც 
აღნიშნულია, რომ იოვანე “აღვიდა მთასა მას მაღალსა რომელსა ჰქჳან ზედა 
ზადენ...”1051. ძნელი არ არის, ვიფიქროთ, რომ აქ ნახსენებ ზედა ზადენს შემდეგში, 
შესაძლოა, მოეცა აწინდელი ადგილის სახელი ზედაზენი1052. ყველაფერი ეს შეიძლება 
განსაკუთრებული მნიშვნელობისა გახდეს, თუ გავითვალისწინებთ “ასურელ მამათა 
მცხოვრების” მითითებას იმის შესახებ, რომ იოვანე ზედაზნელი “მეორედ ამისთჳს 
                                                 
1048 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1960, გვ. 59.  
1049 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 29; ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ 
საქართველოში, I, გვ. 197.  
1050 შდრ. Г.А. Меликишвили, К истории древней Грузии, Тб., 1959, გვ. 317; გ. მელიქიშვილი, 
საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის უძველესი მოსახლეობის საკითხისათვის, 
თბ., 1965, გვ. 88. 
1051 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 29; შდრ. ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1960, 
გვ. 110.  
1052 ა, აფაქიძე, მცხეთა – ქართლის სამეფოს ძველი დედაქალაქი, თბ., 1959, გვ. 59; Г.А. Меликишвили, К 
истории древней Грузии, Тб., 1959, გვ. 285; ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ 
საქართველოში, I, თბ., 1963, გვ. 197.  



დაეყუდა ადგილსა მას, რამეთუ გოდოლი აღეშენა წარმართთა და ეშმაკნი ფრიად 
დამკჳდრებულ იყვნეს და ჰმსახურებდეს კუამლითა ნაზორევთაჲთა”1053. ასევე 
საყურადღებო ჩანს სინას მთის ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერის ცნობა, რომელშიაც 
ნათქვამია: “მაღალნი დადნეს არმაზადენი”1054.  

ზადენის მნიშვნელობის მაჩვენებელია ქართული გეოგრაფიული სახელებიც; 
სახელდობრ: სოფ. ზადენგორა, სადაც ლეონტი მროველის ცნობით რკინის ჯუარისა 
და ოძრჴეს ჴევს გავლით სამცხის საზღვართან მისულმა ანდრია მოციქულმა 
დაივანა1055. სოფ ზადენი აღნიშნულ ადგილას დამოწმებულია “გურჯისტანის 
ვილაიეთის დიდ დავთარში”. “დავთრის შედგენის დროს ის საკმაოდ დიდი 
სოფელია – 20-კომლიანი1056. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ზადენი იხსენიება ხალხურ 
ლექსშიაც (“ზადენს ყელი გარდავუგდე”). ზადენი ცნობილი სოფელია 1860 
წელსაც1057. სოფლის ისტორიას, როგორც ვხედავთ, ძნელი არ არის თვალი 
მივადევნოთ, თუ გავითვალისწინებთ ზადენგორას მიდამოებში უკანასკნელი ხანის 
არქეოლოგიური კვლევის შედეგებსაც, სახელდობრ, საკულტო დანიშნულების 
ბრინჯაოსნიღბიანი ხარის პატარა ქანდაკებას, რომელსაც სარიტუალო ცერემონიის 
მონაწილედ მიიჩნევენ1058. შესაძლოა, მესხეთის ზადენგორას (სოფ. ზადენის) 
სახელწოდება ქრონოლოგიურად რამდენადმე მაინც უსწრებდა წინ მცხეთის 
მიდამოებში ზადენის ან ზედა ზადენის გაჩენას. ეს არც მოულოდნელია. არც ის არის 
გამორიცხული, რომ მუშქების – მესხების ჩრდილო-აღმოსავლეთით 
გადმონაცვლებისას სამცხეში სათანადო კვალი დარჩენილიყო. 

ამრიგად, ზადენის შესახებ მირიან მეფის ნათქვამის გარდა, არაერთი 
საყურადღებო წერილობითი ცნობა და არქეოლოგიურად საყურადღებო ქართული 
გეოგრაფიული სახელი გვაქვს შემონახული. 

ყველაფერი ეს შეიძლება ქმნიდეს იმის საფუძველს, რომ ანტიკური დროის 
წარმართული პანთეონის მეთავე ღმერთთა შორის არმასთან ზადენიც ვივარაუდოთ. 
ამრიგად, მრავალი ახალი საფუძველი გაჩნდა იმის დასამტკიცებლად, რომ ქართული 
სახელმწიფოებრიობის გარიჟრაჟიდან წარმართული პანთეონის უზენაეს ღვთაებებად 
არმაზი და ზადენი მივიჩნიოთ, ე. ი. დასტურდება ძველი ქართული საისტორიო 
წყაროების ცნობები იმის შესახებ, რომ ქართველთა სამეფოს უზენაესი ღმერთები 
არმა და ზადენი იყვნენ1059. 

არმა და ზადენი განმარტოებულნი არ ჩანან ანტიკური ხანის ქართულ 
წარმართულ პანთეონში. წმინდა ნინოს ცხოვრების ავტორი არმაზის (არმას) 
გამოსახულების აღწერის შემდეგ აღნიშნავს: “კუალად იყო მარჯუენით მისა კაცი 
ოქროსი და სახელი მისი გაიმ, რომელნი – იგი ღმერთად უჩნდეს  ერსა მას 
ქართლისასა”1060. “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ავტორი მოგვითხრობს, რომ აზომ 
                                                 
1053 ასურელ მამათა ცხოვრება, ილ. აბულაძის გამოცემა, თბ., 1955, გვ. 27-28. შდრ. ა. აფაქიძე, დასახ. 
ნაშრომი, გვ. 197.  
1054 Н.Я. Марр, Описание грузинских рукописей Синайского монастыря, М.-Л., 1940, გვ. 106; ა. აფაქიძე, 
ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, თბ., 1963, გვ. 177.  
1055 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 39.  
1056 ს. ჯიქია, გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, III, 1958, გვ. 173 შდრ. ნ. ხაზარაძე, ფრიგიის 
უძველესი ისტორიის ზოგიერთი საკითხი, “კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული”, II, თბ., 1962, 
გვ. 49.  
1057 ს. ჯიქია, დასახ. ნაშრომი, გვ. 173.  
1058 Т.Н. Чубинишвили, Т.И. Татишвили, О.С. Гамбашидзе, დასახ. ნაშრ., СА, №4, 1957, გვ. 116-127.  
1059 შდრ. Г.А. Меликишвили, К истории древней Грузии, Тб., 1959, გვ. 316.  
1060 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 89-90.  



მამამისის ქვეყნიდან – არიან-ქართლიდან “წამოიყვანა რვაჲ სახლი და ათნი სახლნი 
მამამძუძეთანი: და დაჯდა ძუელ მცხეთას: და თანა ჰყვანდენს კერპნი ღთად გაცი და 
გაიმ”1061. 

ამრიგად, თუ “წმიდა ნინოს ცხოვრების” ავტორმა გაცი და გაიმ ქართველთა 
ეროვნულ ღმერთებად მიიჩნია, “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” მიხედვით ესენი “არიან-
ქართლიდან” წარმოყვანილი, ე. ი. “არიან-ქართლის” ღმერთებია. ამასვე უნდა 
გულისხმობდეს მირიან მეფის ნათქვამი წმინდა ნინოსადმი “...ყოვლისა 
დაფარულისა გამომძიებელნი, ძუელნი ღმერთნი მამათა ჩუენთანი, გაცი და გაიმ, 
იგინი იყვნეს სარწმუნებლად კაცთა მიმართ”1062. 

“წმიდა ნინოს ცხოვრებაშიაც” არის ცდა, რომ ეს ორი ღმერთი აზოს სახელს 
დაუკავშირდეს: “აზონ იწყო კერპთმსახურებად, და შექმნნა ორნი კერპნი 
ვერცხლისანი: გაცი და გაიმ”1063. საერთო და უმნიშვნელოვანესი ამ ცნობაში ისაა, რომ 
გაცი და გა ღვთაებებს “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” და “წმიდა ნინოს ცხოვრების” 
ავტორები მიიჩნევენ ქართველთა უძველეს ღვთაებებად. ამასთანავე, ქართული 
საისტორიო ტრადიცია თვლის, რომ გაცი და გა ქართველთა იმ შტოს ეკუთვნის, 
რომელსაც თავისი პირველსაცხოვრისი – სამშობლო არიან-ქართლში ეგულება1064. 

ამრიგად, ანტიკური ხანის ქართული წარმართული პანთეონის სათავეში ჩანან 
ღვთაებები: არმაზი, ზადენი, გაცი და გა1065. 

ქართულმა საისტორიო ტრადიციამ იცის, რომ ოთხი ზემოდასახელებული 
ღმერთი უძველეს ქართულ ღვთაებებს წარმოადგენდნენ და მათი თავმოყრა ქალაქ 
ქართლის პანთეონში არაბუნებრივს არ წარმოადგენს; აქ არსებითად არაფერი 
იცვლება. ქართლის დედაქალაქში თავს იყრიან არიან-ქართლისა და ხეთურ-
მცირეაზიული სახელის მქონე ღმერთები ქართველებისა. 

ეს ორი ჯგუფი ეროვნული ღმერთებისა (გაიმ-გა; არმაზ-ზადენი), ქართული 
საისტორიო ტრადიციის მიხედვით, სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა 
პირველსაცხოვრისიდან მომდინარე ქართველ ტომთა ტალღას შეესაბამება. ამათგან 
არმა და ზადენის სახელები აქ, ჩანს, ხეთურ მცირე-აზიულ სამყაროდან მოსულმა 
მუშქებმა (მესხებმა) მოიტანეს. 

არმაზი და ზადენი ანტიკური ხანის ქართული პანთეონის თავღმერთებად 
შესაძლოა იმიტომაც ჩანან, რომ ახლად ჩამოყალიბებული სამეფოს პოლიტიკური 
                                                 
1061 ქრონიკები, I, 1892, გვ. 12; ს. ჯანაშია, უძველესი ეროვნული ცნობა ქართველთა 
პირველსაცხოვრისის შესახებ მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის სინათლეზე, ენიმკის მოამბე, V-
VI, თბ., 1940, გვ. 642, 644, 652; Г.А. Меликишвили, К истории древней Грузии, Тб., 1959, გვ. 39, 316, 317.  
1062 Описание, II, გვ. 752; ს. ჯანაშია, დასახ. ნაშრომი, გვ. 647; Г.А. Меликишвили, დასახ. ნაშრომი, გვ. 
316, 317. 
1063 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 20.  
1064 Г.А. Меликишвили, К истории древней Грузии, Тб., 1959, გვ. 277-280.  
1065 ამ უძველესი ადგილობრივი ღვთაების სახელი ყველგან ერთნაირი ფორმით არ გვხვდება. ასე 
მაგალითად, “ნინოს ცხოვრების” შატბერდულ ნუსხაში, ე.წ. “შატბერდის კრებულის” 434-ე გვერდზე 
აშკარად ჩანს, რომ ძველ ხელნაწერში ეწერა “გა”, ხოლო ფორმა “გაიმ”, როგორც ს. ჯანაშიამ უჩვენა, 
ტექსტის განმაახლებელს ეკუთვნის. საერთოდ, შატბერდულ ნუსხაში სამჯერ არის მოცემული ფორმა 
გა (შდრ. ს. ჯანაშია, უძველესი ეროვნული ცნობა ქართველთა პირველსაცხოვრისის შესახებ..., ენიმკის 
მოამბე, V-VI, თბ., 1940, გვ. 647). ს. ჯანაშიას ეს დაკვირვება იმის მაჩვენებელია, რომ უძველეს ფორმად 
გა უნდა მივიჩნიოთ. ამ შთაბეჭდილებას ვერ დაარღვევს ჭელიშური ნუსხა, სადაც ერთ შემთხვევაში 
არის ღვთაებათა სახელები გაცი და გაცაჲ, ხოლო ორ დანარჩენ ადგილას იკითხება გაცი და გაცა (შდრ. 
ს. ჯანაშია, დასახ. ნაშრომი, გვ. 647; Описание, II, გვ. 752, 761, 769). ღმერთების: გაცის და გას სახელების 
შესახებ უფრო დაწვრილებით იხ. ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1960, გვ. 100-101; 
Н. Марр, Боги языческой Грузии..., გვ. 21-23.  



ორგანიზაციის დროს უპირატეს როლს სწორედ მესხები ასრულებდნენ1066. თვით 
შერწყმა პანთეონისა უნდა ასახავდეს უფრო ადრე მომხდარ შერწყმას ხეთურ-
მცირეაზიული წარმომავლობის მუშქების (მესხებისა) ადგილობრივ თუ სხვაგნიდან 
გადმონაცვლებულ ელემენტებთან1067, რომლებიც არმაზ-ზადენის დროისათვის უკვე 
ადგილობრივად აღქმულნი ჩანან.  

“მოქცევაჲ ქართლისაჲ” და ლეონტი მროველი მოგვითხრობენ კიდევ ორი 
ღვთაების შესახებ. ერთი მათგანი, სახელდობრ “აჲნინა”, “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” 
მემატიანეს სიტყვით, საურმაგ მეფეს აღუმართავს, ხოლო მეორე – “დანინა” – მირვან 
მეფეს1068. ლეონტი მროველის მიხედვით კი საურმაგ მეფემ “შექმნა ორნი კერპნი 
აინინა და დანინა, და ამართნა გზასა ზედა მცხეთისასა”1069. 

როგორც ჩანს, ტრადიცია ამ უკანასკნელთ არ მიიჩნევს პანთეონის მეთავე 
ღვთაებებად. ზემოთ აღნიშნული იყო, რომ ესენიც წინააზიური სახელების მქონე 
ღვთაებები ჩანან და ამ მხრივ იქცევენ ყურადღებას.  

ჩვენ გაცილებით ნაკლები მასალები გვაქვს ანტიკური ხანის ქართული 
წარმართული პანთეონის იმ ღვთაებათა შესახებ, რომელთა თაყვანისცემა 
დასტურდება ლიხთდასავლეთის, მათ შორის შავიზღვისპირა ქალაქების 
ქართველებში. როგორც ჩანს, პირველყოვლისა ყურადღება უნდა მიექცეს ღვთაება 
ფასისს.  

ძვ. წ. III ს. ბერძენ პოეტ თეოკრატესთან შემონახული ცნობის მიხედვით 
მიუთითებენ, რომ კოლხთა ნათესავთმთავარი კოლხოსი იყო ძე ფასისისა1070. ეს 
გადმოცემა განმეორებული აქვს თესალონიკელ მიტროპოლიტ ევსთატეს, დიონისეს 
“ქვეყნის აღწერის” კომენტარებში1071. ეს ფასისი უნდა იყოს ფილოსტრატე უმცროსის 
აღწერის თანახმად ხშირ ლერწამში მწოლიარე მდინარის ღმერთის ქანდაკება, 
რომელსაც ყალყზე დამდგარი ხშირი თმა, საზარელი წვერი და ღია ფერის თვალები 
აქვს. უხვი წყალი მოედინება ღვთაების სხეულიდან და ეს წარმოსადგენს ხდის თუ 
რაოდენი ძალა აქვს მისი სახელის მქონე მდინარის ვარდნას პონტოში1072. როგორც 
ცნობილია, არიანესაც ეგულებოდა ქალაქ ფაზისში შესასვლელთან ქალღმერთის 
დიდი ქანდაკება1073. ეს ქალღმერთი, როგორც გადმოგვცემენ, ტახტზე იჯდა და ხელთ 
ეჭირა ერთგვარი საკრავი – კიმბალი, ხოლო ფეხთით ლომები ეწვა. უნდა ვიფიქროთ, 
რომ ლომების გამოსახვა ქალღმერთის ქანდაკების ფეხთით მათ თაყვანისცემას 
გულისხმობდა. თითქოს საამისო მითითებას გვაძლევენ უძველესი ქართული 
ვერცხლის ფულები, რომლებზედაც (შუბლზე) ფაფარაყრილი ლომის თავია 
გამოსახული1074. ამ თვალსაზრისით დიდად მნიშვნელოვანი ჩანს ლომის თავის 

                                                 
1066 შდრ. Г.А. Меликишвили, К истории древней Грузии, Тб., 1959, გვ. 317.  
1067 შდრ. Г.А. Меликишвили, დასახ. ნაშრ., გვ. 317.  
1068 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1960, გვ. 101; Н.Я. Марр, Боги языческой 
Грузии..., გვ. 9.  
1069 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 27; შდრ. ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 101.  
1070 В.В. Латышев, Scythica et Caucasisa, I2, გვ. 398; ს. ჯანაშია, შრომები, II, გვ. 244; თ. მიქელაძე, 
ფასიანების სადაურობის და ადგილმდებარეობის გარკვევის საკითხისათვის. მსკი, ნაკვ. 32, გვ. 33; ო. 
ლორთქიფანიძე, ანტიკური სამყარო და ძველი კოლხეთი, თბ., 1966, გვ. 53.  
1071 Евстафий, Комментарии к «Землеописанию» Дионисия, ВДИ. 1, 1948, გვ. 252.  
1072 В.В. Латышев, დასახ. ნაშრომი, 1, 3, გვ. 644; თ. მიქელაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 34.  
1073 იქვე, I, გვ. 220; В.А. Куфтин, Материалы к археологии Колхиды, I, Тб., 1949, გვ. 251. ო. 
ლორთქიფანიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 53.  
1074 А. Зограф, Античные монеты, МИА СССР, 16; დ. კაპანაძე, ქართული ნუმიზმატიკა, თბ., 1950 გვ. 26, 
ტაბ. I, 5.  



მარმარილოს ქანდაკება, აღმოჩენილი საჩხერის მიდამოებში, სოფელ საირხეში1075 და 
კირქვისაგან გამოკვეთილი სამი ლომის თავი აღმოჩენილი ვანის ანტიკური 
ნაქალაქარის შიდაციხის გალავანთან 1967 წელს1076.  

თუ არქეოლოგიური მონაპოვრების მიხედვით ვიმსჯელებთ, ანტიკური ხანის 
საქართველოში ლომის თაყვანისცემა საკმაოდ ფართოდ ყოფილა გავრცელებული; 
ამასთანავე, ირკვევა, რომ ეს არის უფრო ძველი ტრადიციის გაგრძელება. საამისოდ 
ალბათ იკმარებდა წინწყაროს სამარხში აღმოჩენილი ლომის თავის ქანდაკება1077 და 
გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის სარტყელთა მოჭედილობაზე გამოსახული 
სცენები, სადაც უმთავრეს ადგილს ასტრალურნიშნებიანი ლომები იკავებენ ხოლმე. 
ასეთებია, მაგალითად, სამთავროს ველზე აღმოჩენილი სარტყელთა ერთი ჯგუფი1078 
და თრიალეთის გორასამარხში აღმოჩენილი სარტყელი; ოღონდ ამ უკანასკნელზე 
ფანტასტური ცხოველები შემკულია მზის ძალიან მკაფიო გამოსახულებით1079. 

ბერძნები შენიშნავდნენ, რომ ქალაქ ფასისთან მდგარი ქალღმერთი ყველაზე 
უფრო რეას გავსო. რეა ანუ კუბელე-კჳბელე, როგორც ვარაუდობენ, მცირე აზიის 
მთავარი ქალღმერთი უნდა ყოფილიყო და იგი “დიდი დედის”, “დედუფლისა” და 
“ღვთისშობლის” წოდებას ატარებდა1080. ამ ღვთაებას უნდა შეესაბამებოდეს 
ქართველთა კოპალა ანუ კოპალე1081. 
ქალღმერთის ზოგიერთი ატრიბუტის დაკავშირება ლომისა თუ ლომის თავის 

გამოხატულებასთან და, ამასთანავე, ლომებისა და სხვა ფანტასტიკურ ცხოველთა ტანზე 
ასტრალური ნიშნების, მეტწილად მზის სიმბოლური გამოხატვა იმას უნდა გვიჩვენებდეს, 
რომ ქართველებში მზის – მზექალის გაღმერთება ძირძველი ტრადიციის მქონეა.  

მზის კულტის გავრცელებას საქართველოში ანტიკური ხანის არქეოლოგიური 
მასალებიც ემოწმება. ასეთებია: ვანისა და საძეგურის მდიდრულ სამარხთა 
ინვენტარი, წყვილ-წყვილი ცხენების გამოსახულებანი განსაკუთრებით1082; 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმას უნდა მიენიჭოს, რომ ოქრომჭედლური 
ხელოვნების ეს უბრწყინვალესი ნიმუშები მიჩნეულია საზეიმო მორთულობის 
ნაწილებად, რაც უეჭველსა ხდის მათ საკულტო დანიშნულებასაც.  

გვიანანტიკურ ხანაში ამ რიგის ძეგლთა შორის უნდა დასახელდეს ბორსა1083 
და მცხეთაში (არმაზისხევთან)1084 აღმოჩენილი ვერცხლის თასები, რომელთა 
ფსკერის იგნითა ზედაპირზე გამოსახულია სამსხვერპლო ა მი  წინაშე მდგარი 
ტორაწეული ცხენი. როგორც ცნობილია, ცხენი ჩვეულებრივ, მზეს, მზის ღვთაებას 

შ დ ს  

                                                 
1075 ეს ქანდაკება ინახება საქართველოს სსრ ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში. 
1076 ნ. ხოშტარია, ო. ლორთქიფანიძე, რ. ფუთურიძე, ვანის არქეოლოგიური ექსპედიციის მონაპოვარი, 
“ძეგლის მეგობარი”, №15, თბ., 1968.  
1077 В.А. Куфтин, К вопросу о ранных стадиях бронзовой культуры на территории Грузии, КСИИМК, VIII, 
1940, გვ. 8-12.  
1078 ალ. კალანდაძე, გვიანბრინჯაოს და ადრეული რკინის ხანის ძეგლები აღმოსავლეთ საქართველოში, 
საქართველოს არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 178-179.  
1079 Б.А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, Тб., 1941, გვ. 51, სურ. 49.  
1080 საქართველოს ისტორია, ს. ჯანაშიას რედაქციით, თბ., 1946, გვ. 97.  
1081 შდრ. ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1960, გვ. 97-98. იქვეა ლიტერატურის 
მიმოხილვაც. 
 1082 Я.И. Смирнов, Ахалгорийский клад, Тб., 1934, გვ. 23-29, ტაბ. III; Н.В. Хоштариа, Археологические 
раскопки в Вани, “კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული”, II, თბ., 1962, გვ. 71.  
1083 Е. Придик, Новые кавказские клады, МАР, 34, Пгр., 1914, გვ. 94-110. 
1084 ა. აფაქიძე, გ. გობეჯიშვილი, ა. კალანდაძე, გ. ლომთათიძე, მცხეთა I, თბ., 1955, ტაბ. LVII. 



შეეწირებოდა ხოლმე1085. მართალია, ბორისა და არმაზისხევის თასების ფსკერზე 
გამოსახული სცენა გვიანანტიკური ხანისაა და ამიტომ, შესაძლოა, მითრას, ე. ი. 
სასანელთა მზის ღვთაებას, მათ ოფიციალურ ღმერთსაც დაუკავშირდეს და 
საქართველოში მითრას კულტის გავრცელების მომასწავლებელიც კი იყოს, მაგრამ ის 
მაინც უეჭველია, რომ მზე ვითარცა დედა ღმერთი ქართული წარმართული 
პანთეონის სათავეში იდგა წინაქრისტიანულ ხანაშიც. ამასანავე, უნდა შევიხსენოთ 
ადრე აღნიშნული, რომ უძველეს საფეხურზე სწორედ მზე უნდა ყოფილიყო მთავარი 
ღმერთი, დედა ღმერთი1086. 

საკუთარი მზის კულტის ძველიდროიდანვე თაყვანისცემა და მზის 
გაღმერთების უძველესი ტრადიცია ქმნიდა პირობებს იმისათვის, რომ წინა აზიის 
უძველესი მკვიდრი მოსახლეობისაგან სპარსელების მიერ შეთვისებულ მზის 
ღვთაებას – მითრას კულტს – საქართველოშიც ფეხი მოედგა. ეს უნდა იყოს 
განხილული და შეფასებული ვითარცა საერთო ტენდენციის – აქემენიდური 
სამყაროს გავლენის – ერთ-ერთი მხარე. აქემენიდურ სამყაროსთან ახლო კავშირს, 
განვითარებულ სავაჭრო ურთიერთობას, კულტურის სიახლოვესა და ე. წ. 
აქემენიდური კულტურისა და ხელოვნების ძეგლების შექმნაში ქართველთა 
მონაწილეობას, მითრას კულტის გავრცელებაც უნდა მოჰყოლოდა1087. 

დამახასიათებელია, რომ მითრას კულტის გავრცელება უმტკივნეულოდ 
მიმდინარეობდა, ხოლო მაზდეანობამ ვერ მოიკიდა ფეხი საქართველოში. უნდა 
ვიფიქროთ, ეს იმიტომ მოხდა, რომ პირველისათვის აქ თითქოს მზად იყო ნიადაგი 
(საკუთარი მზის კულტის ტრადიცია), მეორე კი – ქართული კულტურისათვის უცხო 
აღმოჩნდა.  

ამრიგად, ქალღმერთი ფასისი, რომლის სახელიც კოლხეთის ერთ-ერთ 
უდიდეს მდინარეს უკავშირდება და რომლის ძე კოლხთა ნათესავთმთავრად არის 
მიჩნეული, და მისი ატრიბუტები – უძველესი ქართული ფულის უდიდეს 
ნომინალთა დამახასიათებელი ლომის თავი, საირხისა და ვანის ლომის თავის 
ქანდაკებანი, სამთავროს და წალკის სარტყელთა მოჭედილობებზე გამოსახული 
ცთომილები (კერძოდ მზე), ახალგორისა და ვანის ოქროს წყვილ-წყვილ ცხენთა 
ქანდაკებები, ოქროს სამაჯურთა ლომის თავების სტილიზებული გამოსახულებები, 
ძლიერ გავრცელებული ადრეანტიკურ საქართველოში, აგრეთვე ბორისა და არმაზის 
ვერცხლის თასებზე გამოსახული სამსხვერპლოს წინაშე მდგარი ტორაწეული 
ცხენები და მრავალი სხვა – საკმაოდ მკაფიოდ გვიჩვენებენ, რომ ოდინდელ უზენაეს 
ღმერთს, “გამჩენსა” და “მორიგეს”, რომელმაც შექმნა მთელი სამყარო და წესრიგს 
აძლევდა მის ქმნილებებს – ანტიკურ ხანაშიც ადიდებენ და თაყვანს სცემენ, ოღონდ 
უკვე როგორც ქალღმერთს, მზეს – მზე-ქალს, რომელსაც პანთეონში უკვე 
ამდროისათვის მამა ღმერთის – მთვარე ღმერთის – მორიგე ღმერთის გვერდით 
მეორე ადგილი უკავია1088.  

ოდინდელი უზენაესი ღმერთის მზის დიდი კულტი იმ ხანას უნდა 
დაუკავშირდეს, როდესაც მიწათმოქმედება საზოგადოების არსებობის უმთავრესი 
წყარო გახდა. შემდეგში, მეურნეობის ამ დარგის დაწინაურებასთან უნდა 

                                                 
1085 Ш.Я. Амиранашвили. История грузинского исскуства, М., 1950, გვ. 83. 
1086 Ш.А. Амиранашвили, Две серебрянные чаши из раскопок в Армази (Грузия), ВДИ, 1950, №1. 
1087 შ. ამირანაშვილი, ქართული რელიეფური ქანდაკების უძველესი ნიმუში, სმმ, XII-B, თბ., 1944, გვ. 
118.  
1088 В.В. Бардавелидзе, Древнейшие религиозные верования и обрядовое графическое исскуство грузинских 
племен, Тб., 1957, გვ. 2.  



მოჰყოლოდა მზის ღმერთის – დედა ღმერთის მნიშვნელობის ზრდა. ამის 
მანიშნებლად უნდა მივიჩნიოთ ისიც, რომ ქართველი ოდიდანვე თავის მზეს 
ფიცულობდა (შდრ. გამოთქმა “ჩემმა მზემ”), ხოლო ქართულმა ყველაზე უკეთ 
შემოინახა დედის, საერთოდ, ქალის (ქალღმერთის) დიდება და თაყვანისცემა. 
ნათქვამის საილუსტრაციოდ შეიძლება შევიხსენოთ გამოთქმები: დედა-მიწა, დედა-
ენა, დედ-მამა, და-ძმა, ქალ-ვაჟი, ცოლ-ქმარი, გოგო-ბიჭები, დედალ-მამალი, დედა-
ქალაქი, დედა-ბოძი, მზე და მთვარე და ა. შ. მოტანილ შემთხვევაში აშკარად ჩანს 
უპირატესობა და პატივი, რომელსაც ქართველთა დედაენა უხსოვარი დროიდან 
ანიჭებდა დედას (ქალს). ეს დედა ქართველთა უძველესი ღმერთია. ამასთანავე, ის 
მიწათმოქმედთა ღმერთია, საზოგადოდ მიწასთან დაკავშირებული ღვთაებაა. ძალიან 
ზუსტად გამოხატავს ამ თვალსაზრისს ფშავ-ხევსურული “ადგილის დედა”, ე. ი. 
“მიწის დედა” ანუ “დედა-მიწა”1089. ძველ ქართულში ხომ “ქვეყანა” ერქვა იმას, რასაც 
ახლა დედამიწა ეწოდება, ხოლო სიტყვა “დედამიწას” იმ დროს განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ჰქონდა და “მიწის დედას”, მიწის ღვთაებას აღნიშნავდა1090. 

ფასისს გარდა მიუთითებენ წყლის ღმერთის იგრისის დიდ გავლენასაც 
კოლხეთში. წყლის ღმერთის იგრისის სახელს მდინარე ი-(ნ)-გირს უკავშირებენ და 
მიიჩნევენ, რომ იგრისი “თავდაპირველად მხოლოდ ადგილობრივი კოლხიდელი 
ღმერთი იყო და მხოლოდ შემდეგ, ქართული მითოლოგიის მთლიანი დამუშავების 
შედეგად, საერთო-ქართულ პანთეონში შევიდა”1091.  

ასე ჩამოყალიბებულ პანთეონს, რომლის სათავეში უძველეს ქართულ 
ღმერთებს ვხედავთ, ღვთაებათა უფროს-უმცროსობის შესაბამისი საკულტო 
ცერემონიალიც უნდა ჰქონოდათ და სათანადო დღესასწაულიც უნდა სცოდნოდათ.  

საისტორიო ტრადიცია ამ მხრივ საერთოდ ძუნწია, ეთნოგრაფიული მასალა კი 
პირიქით, – ფრიად მდიდარი. უკვე აღნიშნული იყო, რომ სტრაბონის ცნობის 
მიხედვით, ალბანელები “ღმერთებად აღიარებენ მზეს, ზევსსა და მთვარეს, 
გამორჩევით – მთვარეს, მისი სალოცავი (ტაძარი) არის იბერიის მახლობლად. 
ქურუმობს კაცი უწარჩინებულესი მეფის შემდეგ, ის განაგებს ტაძრის მიწას, 
რომელიც დიდია და კარგად დასახლებული, და (ეს პირი განაგებს) მიწასაც და 
ტაძრის მონებსაც, რომელთაგან მრავალნი, შთაგონებულნი, წინასწარმეტყველებენ 
ხოლმე. მას, რომელიც უფრო მეტად იქნება შთაგონებული და მარტო დაეხეტება 
ტყეებში, დაიჭერს ქურუმი, შეკრავს წმინდა ჯაჭვით და ერთი წლის განმავლობაში 
საგანგებოდ ჰკვებავს. შემდეგ მიიყვანენ მას ღმერთქალის სამსხვეპლოსთან და 
ნელსაცხებლით დაზელილს სხვა სამსხვერპლო ცხოველებთან ერთად მსხვერპლად 
შესწირავენ. მსხვერპლის შეწირვას ასეთი სახე აქვს: ერთს უჭირავს წმინდა შუბი, 
რომლითაც წესია ადამიანის მსხვერპლად შეწირვისა. ის გამოდის ხალხიდან, 
არტყამს გვერდიდან გულში, ისე რომ ამ (საქმეში) გამოუცდელი არ არის. როდესაც 
დაეცემა (მსხვერპლი), აღინიშნება მისნობა დაცემის მიხედვით და საზოგადოდ 
ცხადდება; ხოლო გვამი მიაქვთ რომელიმე ადგილას და მოდიან ყველანი და ეხებიან 
ფეხით განსაწმენდელად”1092. 

ადრინდელი საკულტო დღესასწაულების აღწერის სხვა შემთხვევა, თანაც ასე 
მსგავსი ქართულთან, არა გვაქვს წერილობით წყაროებში შემონახული. ამიტომ იყო, 

                                                 
1089 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1960, გვ. 92.  
1090 შდრ. ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 92.  
1091 შ. ნუცუბიძე, ქართული ფილოსოფიის ისტორია, I, თბ., 1956, გვ. 68-69.  
1092 სტრაბონი, გეოგრაფია, XI, IV, 7 (თ. ყაუხჩიშვილის გამოცემა, თბ., 1957, გვ. 134-135).  



რომ ივ. ჯავახიშვილი სტრაბონის მიერ მოცემულ აღწერილობას კახურ 
თეთრგიორგობას უკავშირებდა და ეთნოგრაფიული მასალის გათვალისწინების 
საფუძველზე, მიუხედავად ცხრამეტი საუკუნის გასვლისა, სტრაბონისდროინდელ 
და XX საუკუნის საკულტო წესებში საოცარ მსგავსებას ხედავდა და ამ ცნობების 
საქართველოს ვითარების დასახასიათებლად გამოყენებას შესაძლებლად 
მიიჩნევდა1093. 

ანტიკური ხანის ქართული წარმართობის ხასიათი საფუძველს გვაძლევს 
ვივარაუდოთ, რომ ეროვნულ პანთეონს თავისი დიდი დღესასწაულებიც უნდა 
ჰქონოდა. ერთი ასეთი დღესასწაულის შესახებ საკმაოდ დაწვრილებით 
მოგვითხრობს “წმიდა ნინოს ცხოვრების” ავტორი.  

დღესასწაული იწყება ამგვარად: დილით, სამეფოს ძველ დედაქალაქში – 
მცხეთაში გაისმა “ჴმა ოხრისა და საყჳრისა; გამოვიდა ერი ურიცხჳ ვითარცა 
ყუავილნი ველისანი, და ზარი საშინელი გამოვიდა, და ჯერეთ მეფე არღა გამოსრულ 
იყო”. ეს ამაღლებული ტონი თითქოს თავიდანვე განსაზღვრავს ცერემონიალის 
საზეიმო დონეს, ქართველთა ეროვნული ღმერთები ერთბაშად შეახსენებენ თავიანთ 
ძალას მთელს ერს, იწყება დიდებული დღესასწაული. ამის შემდეგ, “ვითარ მოიწია 
ჟამი, იწყო სივლტოლა მიდამომალვა ყოვლისა კაცისა, შიშითა საფარველსა თჳსსა 
შეივლტოდა”. როგორც ვხედავთ, მეორე საფეხური თავზარდაცემული, შეშინებული 
ერის დამალვაა თავშესაფარში. ამის შემდეგ, გამეფებულ სიწყნარეში “აჰა მყის 
გამოვიდა ნანა დედოფალი, და ნელიად მოვიდოდა ერი. და შეამკუნეს ყოველნი 
ფოლორცნი თჳთოფერითა სამოსლებითა და ფურცლითა. და იწყო ყოველმან ერმან 
ქებად მეფისა”. ასე შემზადდა ზეიმის ახალი საფეხური – სადღესასწაულოდ მოირთო 
ქალაქი, დედოფალი ხალხშია და ერი ადიდებს მეფეს. “მაშინ გამოვიდა მირიან მეფე 
საზარელითა და თვალშეუდგამითა ხედვითა”. ამ სანახაობით განცვიფრებულ წმიდა 
ნინოს შეატყობინებენ, რომ “ღმერთი ღმერთთა არმაზ მოუწესს, რომელ არა არს მისსა 
გარეშე სხუა კერპი”. ნინო მიდის არმაზის სანახავად “და აღივსნეს მთანი დროშებითა 
და ერითა, ვითარცა ველნი ყუავილითა”1094. 

როგორც ვხედავთ, საკულტო რიტუალი გრანდიოზულ სახეს იღებს 
დედაქალაქში; ცერემონიის ზეაღმავალი საფეხურები წინასწარ დადგენილი 
ლოგიკური თანამიმდევრობით სრულდება. რა თქმა უნდა, საზეიმოდ მზადებისა და 
ზეიმის მიმდინარეობის ათასი წვრილმანი, მათ შორის ფინალიც საისტორიო წყაროს 
არ შემოუნახავს, მაგრამ ის რაც შემოგვრჩა, კარგად გვიხსნის, თუ რად შეარქვა 
ქართველმა ხალხმა ამგვარ ზეიმს დღესასწაული. 

დედაქალაქის სადღესასწაულოდ მორთვა-მოკაზმვა (ყოველი მოედნის 
ერთმანეთისაგან განსხვავებული ფერებით მორთვა) და ზეიმის დადგმა ქალაქის 
მხატვართუხუცესის სახელო უნდა ყოფილიყო. თვით მხატვართუხუცესის გაჩენა 
მცხეთაში დამახასიათებელია და, როგორც ირკვევა, გასაგებიც.  

მდიდარი ეთნოგრაფიული მასალა საფუძველს გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ 
თავისი წილი დღესასწაული უნდა ჰქონოდა ყველა ღმერთს, ჯვარს, ხატს, და ა. შ., 
განურჩევლად იმისა, თუ მაღალი ქართული პანთეონის რომელ საფეხურზე იდგა ან 

                                                 
1093 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, 1960, გვ. 50-52.  
1094 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 88-89.  



რა ზომის მიწა-წყალს სწვდებოდა ძალა ამა თუ იმ ღმერთისა, ჯვრისა, ხატისა თუ 
ღვთისნაბადებისა1095. 

ჩვენ დრომდე შემონახულ დღესასწაულთაგან ყველაზე გრანდიოზული 
მცხეთობაა, რა თქმა უნდა, წარმოშობით წარმართული და ნამდვილად ყველაზე 
უძველესი დღესასწაული შემოდგომისა, სიუხვისა, მოსავლისა და ნაყოფიერებისა, ე. 
ი. დღესასწაული მიწის-დედისა, დედა-მიწისა – უძველესი ქართველი 
მიწისმოქმედისა, რომლის განსახიერებას შესაძლოა, წარმოადგენდეს არმაზისხევის 
VI სამარხში აღმოჩენილი მაღალი, ნახევრად მრგვალი ქანდაკება სიუხვისა და 
ნაყოფიერების ქალღმერთისა, რომლის ზუსტი ანალოგი არ იცის ანტიკურმა 
ტორევტიკამ1096.  

თვით “ნინოს ცხოვრებაში” აღწერილი დღესასწაულიც “მცხეთაობასთან” უნდა 
იყოს დაკავშირებული. შემთხვევითი არ არის, რომ „არმაზობის“ წინადღეს 
ამოვიდნენ მცხეთაში ურბნელები: “მაშინ დღესა ერთსა აღიძრნეს ერნი დიდნი მით 
ქალაქით (ურბნისით), წარმავალნი დიდად ქალაქად სამეუფოდ, მცხეთად, 
მოვაჭრებად საჴმართა რათამე და ზორვად წინაშე არმაზ ღმერთისა მათისა”1097. 

 
§ 2. სამარხთა ტიპები და დაკრძალვის წესები ანტიკური ხანის 

საქართველოში 
 

მიცვალებულის ძლიერი კულტი ჩანს საქართველოში ანტიკური ხანის მთელ 
სიგრძეზე, შეიძლება ითქვას, რომ არანაკლებ, ვიდრე მანამდე და, შეუდარებლად 
უფრო მეტად, ვიდრე ქრისტიანობის ხანაში.  

ანტიკური ხანის საქართველოში გვხვდება სხვადასხვა ტიპის სამარხები, 
ესენია: ორმოსამარხები, ქვის სამარხები, ქვევრსამარხები, კრამიტსამარხები, 
მავზოლეუმის ტიპის აკლდამები, სარკოფაგები, აგურითა და თიხის ფილებით 
ნაშენი სამარხები. სამარხთა აქ ჩამოთვლილი სახეობები სხვადასხვა დროს 
მიეკუთვნება, ან ზოგი მათგანი საერთოდ ანტიკური ხანისათვის არის 
დამახასიათებელი. ასე მაგალითად, ორმოსამარხები და ქვის სამარხები გვხვდება 
ჩვენთვის ახლა საინტერესო ხანის მთელ სიგრძეზე, უფრო ადრეც და შემდეგაც; 
ქვევრსამარხები – ძვ. წ. VI-I საუკუნეებში; კრამიტსამარხები – ძვ. წ. I – ახ. წ. III სს.; 
ქვის სარკოფაგები – ახ. წ. II სს.; ხოლო აგურითა და თიხის ფილებით ნაშენი 
სამარხები – ახ. წ. I-III საუკუნეებში.  

ზემოაღნიშნული, რა თქმა უნდა, იმას არ ნიშნავს, რომ ამა თუ იმ სახეობის 
სამარხები საუკუნეების მანძილზე სულ ერთნაირად კეთდებოდა. ცვლილება ხშირად 
შესამჩნევად მკაფიოა, მაგრამ არსებითად აღნაგობა უცვლელი რჩება. მაგალითად, 
ორმოსამარხების შემთხვევაში შეინიშნება საკუთრივ ორმოს სიგრძე-სიგანის 
ცვლილება; ამას გარდა, ორმოსამარხთა მეტი ნაწილი ერთი ან რამდენიმე ლოდითაა 
გადახურული, არის ძელებითა და ქვაყრილით გადახურული ორმო სამარხებიც. 
თითქმის ასეთივე სურათი შეინიშნება ქვის სამარხებშიც. ძვ. წ. V-II საუკუნეებში 
შედარებით მოკლე სამარხები უკეთებიათ, ლოდებიც არ უთლიათ. გვიან კი – ახ. წ. I-

                                                 
1095 В.В. Бардавелидзе, Древнейшие религиозные верования и обрядовое графическое иссскуство 
грузинских племен, Тб., 1957, ამ ნაშრომშია მიმოხილული შესაფერისი სამეცნიერო ლიტერატურა და 
მასალები.  
1096 ა. აფაქიძე, გ. გობეჯიშვილი, ა. კალანდაძე, გ. ლომთათიძე, მცხეთა I, თბ., 1955; ტაბ. VIII; ა. აფაქიძე, 
ქალაქები..., I, ტაბ. XXXV, 1-2.  
1097 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 88.  



II საუკუნეებში განსხვავებული სიდიდისა და გულდაგულ ნათალ-დამუშავებული 
ქვისფიცრებით უგიათ, წარჩინებულისთვის მთლიანად კვეთილი სარკოფაგები 
გამოუთლიათ და “სასახლეებიც” უშენებიათ. (შდრ. ე. წ. მავზოლეუმის ტიპის 
სამარხები).  

ანტიკურ ხანაში ისევე როგორც წინა საფეხურზე გაბატონებულია 
მიცვალებულის დაკრძალვა – ინჰუმაცია, მაგრამ ზოგიერთ თემში ჩონჩხის დაწვის 
წესიც არის დადგენილი. ამასთანავე, შენიშნულია, რომ ინჰუმაცია და კრემაცია 
თანაარსებობენ არა საზოგადოდ, არამედ ერთ სამაროვანზეც კი. ასეთია ბრილისა და 
გვიანანტიკური სამაროვანი წებელდაში. ბრილის სამაროვანზე კრემაცია 
ადრეანტიკური ხანის პირველ საფეხურზე შეიმჩნევა, შემდეგ მას ცვლის ინჰუმაცია – 
ქვის სამარხებში დაკრძალვა. 

აღნიშნული ორმო სამარხებიცა და ქვის სამარხებიც ჩვეულებრივ მდიდარია 
ჩატანებული ნივთებით. ისინი ინვენტარში ცვლილებებსაც ერთნაირად ასახავენ და 
ერთნაირად არიან გამოყენებული საზოგადოების ფართო ფენებისა და მესვეურთა – 
წარჩინებულთა წრის წარმომადგენელთა დასაკრძალავად. წინწყაროელი 
ხევისუფლის ქვის სამარხი გარეგნულად არაფრით გამოირჩეოდა თრიალეთ-ქვემო 
ქართლის იმავდროულ ღარიბულ სამარხთაგან. საძეგურ-ყანჩაეთის ორმოსამარხების 
განსაკუთრებულ თავისებურებათა შესახებაც არაფერია შემონახული; თავისი 
აღნაგობით არც სტეფანწმინდის სამარხებს გაუკვირვებია გამთხრელები; არც 
სოხუმის, ბრილის ან გვიანანტიკური ხანის ხაიშის, კვაშხიეთის, ბორის, ურეკის, 
ზღუდრისა და ახმეტის სამარხები იქცევდნენ საგანგებო ყურადღებას.  

ადრეანტიკური ხანის სამარხთაგან, როგორც ჩანს, საინტერესოა ვანში 1961 და 
1969 წლებში აღმოჩენილი სამარხები, რომლებიც თირში ამოკვეთილი დიდი 
ორმოთი და მათ თავზე ამართული პატარა მიწაყრილით გამოირჩეოდა. მიუხედავად 
ასეთი შთაბეჭდილებისა, ადრეანტიკური ხანის ორმოსამარხებმაც და ქვის 
სამარახებმაც ქვეყნის კულტურული და სოციალური ცხოვრების დასახასიათებლად 
საყურადღებო და მეტწილად ძალიან მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ძეგლები 
შემოგვინახეს.  

ანტიკური ხანის ქვის სამარხთა ადრინდელი ჯგუფის საინტერესო და 
მდიდრულ სამარხთა წარმოსადგენად საყურადღებო მასალას შეიცავდა სოფ. 
წინწყაროში შემთხვევით აღმოჩენილი ქვის სამარხი1098, რომელშიც გადარჩა: 
მიცვალებულის თვალებისა და ბაგის საფარები, ბეჭდები, სამაჯურები, ბალთები, 
საკინძები, სანათის სამფეხა, ლაგამი, საყბეურები და ვერცხლის ჭურჭლები და მინის 
ჯამი. წინწყაროს მდიდრული სამარხის ბეჭდები და მათ თვლებზე ამოკვეთილი 
გამოსახულებანი თითქმის ზუსტად იმეორებენ ქსნის ხეობის სოფ. საძეგურში 
აღმოჩენილ მდიდრული სამარხის ბეჭდებსა და მათ თვლებზე გამოსახულ 
ფანტასტიკურ ცხოველებსა და ფასკუნჯებს.  

ასე არასრული ინვენტარიც კი ცხადსა ხდის წინწყაროს სამარხის 
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და თრიალეთის იმდროინდელი კულტურული 
ცხოვრების განსაკუთრებით დამახასიათებელ სურათს სახავს. ისევე როგორც ქსნის 
ხეობაში, წინწყაროშიაც, ე. ი. ალგეთის ხეობაშიაც1099 თავს იჩენს საგრძნობი 
სოციალური დანაწილება, გამოყოფილი ჩანს ადგილობრივ წარჩინებულთა წრე, 
რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ისიც ქალი, თითქმის ისეთივე სამეფო 

                                                 
1098 Б. А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, Тб., 1941, გვ. 34, 41.  
1099 იქვე, გვ. 35; Я.И. Смирнов, Ахалгорийский клад, Тб., 1941, გვ. 54.  



დიდებით არის დაკრძალული, როგორც საძეგურსა და ვანში1100. კულტურის 
ისტორიის თვალსაზრისით ისიც საგულისხმოა, რომ თვალისა და ბაგეთა ოქროს 
საფარებსაც ადგილობრივ დამზადებულად მიიჩნევენ; ასევე ადგილობრივ 
ტრადიციად თვლიან თვალ-ბაგეთა სიფრიფანა ფურცლებით დაფარვის წესს და 
წინააღმდეგ სპარსული წეს-ჩვეულებისა, მასში დასავლეთ მესოპოტამიის, სირიისა 
და კვიპროსის მხარესთან, კრეტა-მიკენის კულტურის ტრადიციებთან 
დამაკავშირებელ ელემენტებს ხედავენ1101.  

ვანში 1961 და 1969 წწ. გათხრილი სამარხები (როგორც ადრე შემთხვევით 
აღმოჩენილი არაერთი სხვა), გარკვეული პირობით, შეიძლება ორმოსამარხად 
მივიჩნიოთ. როგორც ცნობილია, თირში ამოკვეთილი ადრეანტიკური ხანისათვის 
უჩვეულო ზომის ორმოში (3×3×1,5) და მასში დაფენილ ჭილობზე აღმოჩნდა მეფური 
დიდებით დაკრძალული ახალგაზრდა (დაახლოებით 25 წლისა) ქალი1102. ორმო ხით 
ყოფილა გადახურული, ხოლო მის ზემოთ მიწისა და რიყის ქვის ზვინული – გორა 
აღუმართავთ; ერთი სიტყვით, ფრიად წარჩინებული წრის წარმომადგენლის 
დასაკრძალავად ამართული გორასამარხი (ყორღანი) აუშენებიათ. სამარხში 
აღმოჩნდა ოქროს შუბლსამკაულები, ოთხი წყვილი საყურე, ოთხი სამაჯური, ოთხი 
ბეჭედი, საბეჭდავები, ყელსაბამები, ტანსაცმლის ოქროსამკაულები ათას ცალამდე, 
ომფალოსით შემკული ფიალა, ფინიკიური მინის (ფერადი ჭიქურაშედგენილობის) 
ამფორისკები, სამტუჩა – ენოხოა ვერცხლისა, ბრინჯაოს ჭურჭლები და მრავალი 
სხვ1103. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს იმდროინდელი ხელოვნების ბრწყინვალე 
ნიმუშებია, რომლებიც შემკულია ფანტასტიკური ცხოველების, ცხენების, ლომების, 
ხარების, ჯიხვების, ვერძების, თხების, ფრინველებისა და ადამიანების 
გამოსახულებებით1104.  

საერთო იერით ვანის მდიდრული სამარხის ოქროს ნივთები ე. წ. აქემენიდური 
ხელოვნების წრეს მიეკუთვნება და ძვ. წ. VI-V სუკუნეებით თარიღდება1105, მაგრამ 
აღმოჩენილ მასალაში ბევრი მნიშვნელოვანი სიახლეც ჩანს. მაგალითად, 
მიუთითებენ ოქროს ზოდის აღმოჩენას და მას იმის მაჩვენებლად მიიჩნევენ, რომ, 
შესაძლოა, ოქროს ნივთები ადგილობრივ იყოს დამზადებული1106; აქვეა რკინის 
შუბლსამკაული და სამაჯური, რომლებიც ოქროსას იმეორებენ. განსაკუთრებულ 
ყურადღებას იმსახურებს ოქროს სხივანა საყურეები, რომლებიც ჯერჯერობით 
მხოლოდ საქართველოშია (ბორი, ფიჭვნარი, ჭითაწყარი, მთისძირი, სოხუმი, 
წინწყარო, ყაზბეგი, ბეშთაშენი, იკოთი, ბრილი) ცნობილი1107. ეს საყურეები მეტ-
ნაკლებად რთული აღნაგობისაა და ბაჯაღლო ოქროსაგან (ვანი, ბრილი), 
ელექტრუმისა1108 და ბრინჯაოსაგან (ბრილი) არის დამზადებული. წინასწარ 
შესწავლისას შემჩნეული ეს სიახლენი იმას უნდა გვიხსნიდნენ, თუ რად ვუწოდეთ 
                                                 
1100 შდრ. Б.А. Куфтин, დასახ. ნაშრ., გვ. 40; Н.В. Хоштариа, Арх. Раскопки в Вани, “კავკასიურ-
ახლოაღმოსავლური კრებული”, II, თბ., 1962, გვ. 68 და შმდ.  
1101 Б.А. Куфтин, დასახ. ნაშრ. გვ. 41.  
1102 Н.В. Хоштариа, დასახ. ნაშრ. გვ. 68. 
1103 იქვე, გვ. 69.  
1104 იქვე. 
1105 იქვე, გვ. 74.  
1106 იქვე, გვ. 69; გ. გობეჯიშვილი, განვითარებული რკინის ხანის ძეგლები რიონის სათავეებში, 
საქართველოს არქეოლოგია, გვ. 202.  
1107 Н.В. Хоштариа, დასახ. ნაშრომი, გვ. 70-71, იქვეა ლიტერატურა, Б.А. Куфтин, Материалы к 
археологии Колхиды, II. თბ., 1950, გვ. 41, სურ. 91.  
1108 ასე ეძახიან ოქროსა და ვერცხლის ნაერთს. 



ზემოთ ე. წ. “აქემენიდური ხელოვნების წრის ნივთები” ვანის მდიდრულ სამარხეულ 
მასალას. ეს სიახლენი აძლიერებენ აღმოჩენილი ნივთების ადგილობრივი 
დამზადების მტკიცების საფუძველს. მსგავსი ნიშნები თითქოს წინწყაროს 
სამარხეულ ინვენტარსაც შეეტყო, მაგრამ ვანი და მასთან დაკავშირებით აქ 
ჩამოთვლილი ძეგლები მაინც განსაკუთრებული მნიშვნელობისა ჩანან. ახლა ისიც 
უნდა შევიხსენოთ, რომ აქემენიდური ხელოვნების წრის ნივთებს ქმნიდნენ ე. წ. 
აქემენიდური სამყაროს ხელოსნები, მათ შორის ალბათ კავკასიელები და, კერძოდ, 
ძველი ქართველი ოქრომჭედლებიც. ყველაფერი ეს კიდევ უფრო აძლიერებს 
ინტერესს ვანის 1961 და 1969 წწ. მდიდრული სამარხების ინვენტარისადმი.  

საყურადღებო მასალას გვაძლევს საქართველოს მთიანეთიც; სახელდობრ, 
ცნობილი სავაჭრო გზის ტრასები მდ. რიონისა და მდინარეების: არაგვისა და თერგის 
ხეობებს რომ, მიჰყვებოდა. რიონის სათავეებთან, რიონისა და ზოფხითურას 
შესართავთან წარმოქმნილ სამკუთხოვან ზეგანზე, რომელსაც ბრილი ეწოდება, 
ადრეულ ფენებთან ერთად აღმოჩენილია ანტიკური ხანის ნამოსახლარიცა და 
სამარხებიც. ადრეანტიკურ ხანაში ბრილშიც ქვის სამარხები და ორმოსამარხებია1109. 
ამასთანავე, შემორჩენილია ადრინდელი წესი მიცვალებულთა სრული თუ 
ნაწილობრივი კრემაციისა1110. ამ დროის ბრილში წარჩინებულთა სამარხებიც 
გამოირჩევა. იქ ვხვდებით ოქროს სამკაულს, იარაღს (რკინის აკინაკს), ოქროს 
მონეტას, ბერძნულ შავლაკიან სკიფოსს და ფინიკურ, ეგვიპტურ თუ სირიულ 
ჭიქათმოქმედთა ნაწარმს – მძივებს, ნელსაცხებლის შესანახ ჭურჭელს – ამფორისკებს, 
რომელთაგან ერთში (თავდაცობილში) ნელსაცხებელიც კი იყო შენახული. 
განსაკუთრებით მრავლად ჩნდება ფერად-ფერადი ჭიქის მძივები და ეგვიპტური – 
ნავკრატისის სახელოსნოებში დამზადებული ხოჭო-სამკაულები (“სკარაბეი”). უფრო 
გვიანდელი ხოჭო-სამკაულების, როგორც ჩანს, უკვე ქ. ალექსანდრიის ხელოსანთა 
ნაწარმის, აღმოჩენის შემთხვევები ცნობილია მცხეთაში, დიდუბეში, ჩრდილო 
ოსეთსა და ყუბანში1111.  

ამრიგად, ბრილის ზეგანის წარჩინებულთა ქონებრივი დაწინაურებაც და 
ფაქიზი გემოვნებაც აშკარაა; შორიდან მოზიდული ფუფუნების საგნებზე დიდი 
მოთხოვნილებაც კარგად ჩანს. ბრილის მფლობელებს მნიშვნელოვანი როლი უნდა 
შეესრულებინათ ფინიკიის, ეგვიპტისა და სირიის ნაწარმის კავკასიონის 
ჩრდილოეთით გადაზიდვაში. ეს დიდი და სისტემატური სავაჭრო ოპერაციები 
წარმატებით მხოლოდ იმ შემთხვევაში განხორციელდებოდა, თუ სავაჭრო გზის 
გასწვრივ მყოფ ხეობათა მესვეურები მფარველობას გაუწევდნენ უცხოური საქონლის 
გადაზიდვას. რა თქმა უნდა, ვაჭართა მცველები ფინიკიიდან, ეგვიპტიდან ან 
სირიიდან ვერც გზის უშიშროებას დაიცავდნენ და გზასაც ვერ გაიკვლევდნენ 
კავკასიონზე. ეს აშკარაა, მაგრამ მხოლოდ უცხოელ ვაჭართა მფარველობით, 
ვაჭრობით ან მასში მონაწილეობით არ ყოფილან ბრილელი წარჩინებულნი 
შემოფარგლული, ე. ი. ამით არ შეიძლება აიხსნას უცხოური წარმოშობის ნივთების 
სიუხვე რიონის სათავეებში. აღმოჩენილია არამარტო სავაჭროდ გამიზნული, ე. ი. 
კავკასიონის ჩრდილოეთით გასატანი ნითვები, არამედ ადგილობრივთა კუთვნილი, 
საფლავში ჩატანებული უცხოური ნაწარმი მოზიდული ფინიკიიდან, ეგვიპტიდან და 

                                                 
1109 გ. გობეჯიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 103 და შმდ.  
1110 გ. გობეჯიშვილი, განვითარებული რკინის ხანის ძეგლები რიონის სათავეებში, საქართველოს 
არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 190.  
1111 იქვე, გვ. 197-200.  



სირიიდან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ისაა, რომ მასობრივი ინვენტარი 
სამარხეულია. ასეთ შემთხვევებში განუზომლად დიდია სწორედ სამარხეული 
ძეგლების მნიშვნელობა. 

საქართველოს მთიანეთის იმდროინდელი კულტურული ცხოვრების 
წარმოსადგენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ჩვეულებრივ, სტეფანწმინდის წინა და 
ადრეანტიკური ხანის ძეგლებს აღმოჩენილს უმთავრესად 1877-1879 წლებში (ე. წ. 
ყაზბეგის განძი). 

ჩვენ საფუძველი გვაქვს ვიფიქროთ, რომ სტეფანწმინდაში გათხრილ-
გაძარცულია რამდენიმე არაერთდროული სამარხი, მათ შორის, ხევისუფალთა თუ 
ხევის წარჩინებულთა სამარხებიც. აღმოჩენის პირობების თავისებურებათა გამო, 
სამარხეული კომპლექსების გამოყოფა შეუძლებელია, მაგრამ ძირითადად ძვ. წ. I 
ათასწლეულის შუა ხანების რამდენიმე ასეულ ნივთში ხერხდება უფრო 
ადრინდელებისა და შედარებით ახალგაზრდების გამორჩევა. შესაბამისად, შეიძლება 
მიახლოებით მაინც წარმოვიდგინოთ ხევისუფლის ქონებრივი და საზოგადოებრივი 
მდგომარეობა, მისი ხელი “ქვეყნის” ბატონ-პატრონობაში.  

სტეფანწმინდის არქეოლოგიურ მასალაში ვხვდებით ოქროს, ვერცხლის, 
ბრინჯაოს, რკინის, ჭიქურაშედგენილობის ნივთიერებისაგან ნაკეთებ საგნებს. მათ 
შორისაა: ოქროს, რგოლები, საყურეები, მხედართა, ტვიფრული გამოსახულებანი, 
მძივები, მძივსაკიდები, საფეთქლის სამკაულები, ოქროფერილი ჭიქის მძივები; 
ვერცხლის წარწერიანი ჯამი, საყურე; ბრინჯაოს ქანდაკებები, ზარაკები-ჟღარუნები, 
ფიბულები, ქარქაშები, სამაჯურები, საფეთქლის სამკაულები, სარტყლის 
მოჭედილობათა ფურცლოვანი ფრაგმენტები, ბრინჯაოს ოთხთავიანი კვერთხი, 
მათარასებრი (სათანაო) სურები და ქვაბი (სიტულა), აღვირ-უნაგირის სამკაულები, 
ეჟვნები ზედშესკუპებული ქანდაკებებით; დროშის შტანდარტის ნაწილები, 
რქადაგრეხილი ვერძის თავები, ირმის, ცხენის, ხარის, ძაღლის და ადამიანთა 
მრგვალი და ბრტყელი მცირე ქანდაკებები; ჯიხვების, მხედრების, საკულტო 
სცენების ქანდაკოვანი გამოსახულებები; რკინის მახვილის და დანის ნაწილები; 
ჭიქის ნაირ-ნაირი მოყვანილობისა და ფერის მძივები, მძივსაკიდები, ჭიქისავე 
ნიღბებიანი, მძივები – ფერადი თვლებით შემკული და სხვ1112. 

ამრიგად, თითქოს ეჭვს არ იწვევს დიდი სიმდიდრე სტეფანწმინდაში ძვ. წ. I 
ათასწლეულის შუა ხანების დაკრძალული წარჩინებულისა. ამასთანავე, 
მრავალმხრივ, მჟღავნდნება ოქრომჭედელთა და ოქრომქანდაკებელთა ნატიფი 
ხელოვნება, გემოვნება და მხატვრული ხელოსნობის ამ დარგის დიდად 
დაწინაურება. 

სტეფანწმინდურ მასალას ხნოვანებით უშუალოდ უკავშირდება ქსნის ხეობის 
უფალთა სამარხეული ინვენტარი, რომელიც შესრულების მაღალმხატვრობით 
ნახევარ საუკუნეზე მეტია განცვიფრებას იწვევს. ქსნის ხეობის ადრეანტიკური 

                                                 
1112 Г.Д. Филимонов, О доисторической культуре в Осетии, Изв., ОЛЕАЭ, XXXI (Приложение), М., 1878; 
Fr. Bayern, Untersuchungen über die ältesten Gräber und Schatzfunde in Kaukasien, ZfE, Berlin, 1885, VII; П.С 
Уварова, Могильники Северного Кавказа, МАК, VIII, М., 1900; П.С. Уварова, Коллекции Кавказского 
Музея, V; Археология, 1902; Е.И. Крупнов, Древняя история Северного Кавказа, М., 1960, გვ. 29, 49, 214, 
237, 334. A.M. Tallgren, Caucasian monuments. The Kazbek Treasure. ESA, V, Helsinki, 1930, გვ. 109-182; იქვეა 
ლიტერატურა; შ. ამირანაშვილი, ქართული ხელოვნების ისტორია, თბ., 1944, გვ. 60-82; გ. 
გობეჯიშვილი, განვითარებული რკინის ხანის ძეგლები რიონის სათავეებში, საქართველოს 
არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 202-206; ლ. წითლანაძე, ყაზბეგის განძის ზოგიერთი საკითხისათვის, მსკა, 
IV, თბ., 1963, გვ. 39-58. 



კულტურის ძეგლების განხილვას, ჩვეულებრივ, საძეგურის მდიდრულ სამარხთა 
ინვენტარის მიმოხილვით იწყებენ.  

საძეგურში 1908 წელს აღმოჩენილ ძეგლთა ძირითად ნაწილს ოქრო-ვერცხლის 
სამკაული და ჭურჭელი შეადგენს. აქ გვხვდება: ოქროს დიდი რგოლები, ფართო 
ფურცლისაგან გამოჭედილი სარტყელი, შუბლ-სამკაულები, საკიდები, ბალთები, 
საფეთქლის საკიდ-სამკაულები, (შეწყვილებულ ცხენთა ქანდაკოვანი 
გამოსახულებანი); ოქროს ბეჭდები, რომელთა ფარაკებზე ძვ. წ. I ათასწლეულის შუა 
ხანებში გავრცელებული სიუჟეტებია. (ფანტასტიური ცხოველები – ფასკუნჯი?) 
ამოკვეთილი, ისეთები როგორც წინწყაროს ბეჭედზე შეგვხვდა და სოხუმის 
მიდამოებიდანაც არის ცნობილი. 

ოქროსამკაულთა ერთი ნაწილი ცხენის საზეიმო აკაზმულობას მიეკუთვნება. 
ვერცხლი წარმოდგენილია რთულსამკაულოვანი ჭურჭლეულით: 
ჩაღრმავებულუბეებიანი ჯამები, სურები და მათი ნაწილები. სულ ამ კომპლექსში 
ასამდე ნივთია შემორჩენილი1113. ქსნის ხეობა ადრეანტიკური ხანის სხვა ძეგლებითაც 
არის ცნობილი. ასეთია მაგალითად, სოფ. ყანჩაეთში 1960 წელს შემთხვევით 
გამოჩენილი მდიდრული სამარხეული ინვენტარი, რომლიდანაც 79 ნივთი 
შემოგვრჩა; ამათგან 33 ვერცხლისაა, 31 – ბრინჯაოსი და 13 – რკინის. ოქროს ნივთები 
(ფარაკიანი ბეჭდები, ფიალა და სხვ.) დაკარგულია. გადარჩენილ ნივთთა შორის 
არის: მიცვალებულის თვალებისა და ბაგის საფარები, ცხენის აკაზმულობის 
ნაწილები, სამაჯურები – ახალგორულის მსგავსი და ზურგჩაღუნულები, საბეჭდავი 
ბეჭდები. ბეჭდის თვლებზე დატანილია სტილიზებული ცხენი, შუბოსანი მხედარი 
და სხვა სიუჟეტები; ბრინჯაოს ჭვირული შტანდარტი, მთვარისებრი მოყვანილობის 
ჭვირული ფირფიტა, ცხვრის მცირე ქანდაკება, ზარაკები; რკინის მახვილის 
ნაწილები, ცული, შუბისპირები და ა. შ. ვერცხლის თასი – ღრმა და პირგადაშლილი, 
შიგნიდან ასევე ღრმა უბეებით შემკული. გარედან ამ უბეებს, ბუნებრივია, ისევე 
როგორც ახალგორულს (ვერცხლისას) და წინწყაროსას (მინისას) შესატყვისი 
მოყვანილობის ბურცობები შეესაბამება1114.  

ვერცხლის თასის მსგავსება ახალგორულთან და ალგეთურთან, ფარაკიან 
ბეჭდებზე ამოკვეთილ გამოსახულებათა სიახლოვე ახალგორის, ვანის, წინწყაროს და 
სოხუმის იმავდროულ ბეჭედთა ჩვენთვის უკვე ცნობილ გამოსახულებებთან; 
ახალგორული და ვანის ოქროს სამაჯურთა მსგავსი მოყვანილობის ვერცხლისა და 
ბრინჯაოს სამაჯურთა, ბრინჯაოს ქანდაკებათა და შტანდარტთა აღმოჩენა და, 
ამასთანავე, საერთო ხასიათი ყანჩაეთის სამარხეული ინვენტარისა, უეჭველსა ხდის, 
რომ აქ ბევრი რამ საერთოა ადრეანტიკური ხანის საქართველოში აღმოჩენილ 
მდიდრულ სამარხთა ინვენტართან. მსგავსება წინწყარო, ახალგორის, 
სტეფანწმინდის, ვანის, თრიალეთის და სხვა, ზოგადად თანადროულ ძეგლებთან 
გასაგებსა ხდის ყანჩაეთის მდიდრული სამარხის ადგილს, ხნოვანებას და მის 
მნიშვნელობას ადრეანტიკური ხანის საქართველოს კულტურული და სოციალურ-
ეკონომიური ცხოვრების უკეთ წარმოსადგენად.  

ახალგორულ მასალასთან ერთად ყანჩაეთის მდიდრული სამარხის ინვენტარი 
და თითქმის იმავდროული, მდიდრული სამარხის მასალები ქსნის შესართავთან 

                                                 
1113 Е.С. Такаишвили, Археологические путешествия, разыскания и заметки, Изв. КОИМАО, IV, Т., 1915 
გვ. 239-146. Я.И. Смирнов, Ахалгорский клад, Тб., 1934. 
1114 ი. გაგოშიძე, ადრეანტიკური ხანის ძეგლები ქსნის ხეობიდან, თბ., 1964, გვ. 12-13, 15 შმდ., ტაბ X-
XV. ი. გაგოშიძემ 1969 წ. სამადლოში მსგავსადუბეებიანი თიხის ერთი ჯამი აღმოაჩინა.  



წარმოდგენას გვიქმნის ქსნის ხეობის მეურნეობრივი დაწინაურებისა და ამ ხეობით 
მიმავალი სავაჭრო გზის მნიშვნელობის შესახებაც1115. თუ ბრილის ზეგანის 
წარჩინებულები ფლობდნენ რიონ-ზოფხითურაზე მდებარე საუღელტეხილო გზის 
ერთ მონაკვეთს მაინც და განაგებდნენ ბრილის ქვეყანას, ალგეთის ხელისუფალი 
ალბათ ალგეთის ქვეყნის ბატონ-პატრონი იყო; სტეფანწმინდის დიდებული 
მბრძანებლობდა ხევსა და ჩრდილოეთის სავაჭრო გზას თერგის მონაკვეთზე, ხოლო 
ახალგორ-ყანჩაეთის მდიდრულ სამარხში დაკრძალულნი, შესაძლოა, თავის დროზე 
ძეგვის ქვეყნის (საძეგურის) და შესაბამისი სავაჭრო გზის მფლობელნიც 
ყოფილიყვნენ. იგივე ითქმის ვანის მდიდრული სამარხების პატრონთა შესახებ, 
მაგრამ იქ მაინც განსხვავებული ვითარებაა თავის დროზე დიდი საქალაქო 
ცხოვრების გაშლისა და, ახლა, გრანდიოზულ ნაგებობათა და სხვა ძეგლთა 
აღმოჩენების წყალობით.  

ზემოაღნიშნულით, რა თქმა უნდა, არ ამოიწურება ადრეანტიკური და ე. წ. 
ელინისტური ხანის მასალები საქართველოში, მაგრამ ეს უმთავრესი ჯგუფები, ჩვენი 
აზრით, იმის საფუძველს გვაძლევს, რომ ქვეყნის კულტურული და საზოგადოებრივი 
ცხოვრების საერთო სურათი არქეოლოგიურ მასალათა მიხედვით წარმოვიდგინოთ. 

საყურადღებო ვითარება ჩანს ძვ. წ. VI-I საუკუნეებში გავრცელებულ 
ქვევრსამარხთა მიხედვითაც. როგორც ითქვა, ერთხანს ქვევრსამარხები გვიანდელ 
ორმოსამარხებთან ერთად გვხვდება და სამარხეული ინვენტარიც თითქმის სავსებით 
ერთნაირია. სამარხად გამოყენებული ქვევრები გვერდზე დევს და მიცვალებული 
მათში ხელფეხმოკეცილი, გვერდზე დაუწვენიათ. მიცვალებულის ასეთი 
მდგომარეობა გამოძახილია ორმოსამარხებსა და ქვის სამარხებში მიღებული წესისა 
და თანაც ქვევრის ზომისა და მოყვანილობის შესაფერისია. 

უძველესი ქვევრსამარხები დასავლეთ საქართველოშია აღმოჩენილი 
(დაბლაგომი, ფარცხანაყანევი, ბორი, ბანძა, ქუთაისი, ცხაკაიას ახალსოფელი, ნოსირი 
და სხვ.)1116. იქ ამ სახის სამარხები ძვ. წ VI-V საუკუნეებიდან ჩნდება. აღმოსავლეთ 
საქართველოში ქვევრსამარხები ვრცელდება უფრო გვიან, ძვ. წ. III ს. შემდეგ (მცხეთა, 
ზემო ავჭალა, ურბნისი, კავთისხევი, თბილისი, საგარეჯო, თელავი, მაჩხაანი, 
წითელწყარო, მუკუზანი, არკნეთი)1117, მაგრამ მიუთითებენ უფრო ადრინდელ 
ქვევრსამარხებს, თეთრწყაროში; ისინი თითქოს VI-V სს. უნდა მიეკუთვნოს, თუმცა 
ქვევრსამარხთა თარიღად შემოთავაზებულია ხანა არა უადრეს ძვ. წ. IV საუკუნისა1118. 
თუნდაც ეს უკანასკნელი თარიღი აღმოსავლეთ საქართველოსათვის საყურადღებოა 
იმ მხრივაც, რომ თითქმის ორი საუკუნით უსწრებს მცხეთა-სამთავროს უძველეს 
ქვევრსამარხებს და საინტერესო პერსპექტივებს სახავს ადრეანტიკური ხანის პირველ 
საფეხურზე მისი გავრცელების შესასწავლად. თუ ეს თარიღი დადასტურდა, 
მნიშვნელობა ექნება ამ სახეობის სამარხთა წარმომავლობის საკითხების 
საკვლევადაც და მეურნეობის უმნიშვნელოვანესი დარგის – მევენახეობა-

                                                 
1115 ი. გაგოშიძე, ადრეანტიკური სამარხი ქსნიდან, აკად. ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს 
სახელმწიფო მუზეუმის XI სამეცნიერო სესია, თბ., 1963. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 7.  
1116 М.М. Иващенко, Кувшинный могильник в Западной Грузии, СА, XIII, 1950; Б.А Куфтин, Материалы к 
археологии Колхиды, II, Тб., 1950, 12, 16, 70-80; გვ. ს. მაკალათია, არქეოლოგიური გათხრები 
საკობიანოში, დაბლაგომში და აღაიანში, სმმ, IX-B, თბ., 1941.  
1117 М.М. Иващенко, Кувшинные погребения Азербайджана и Грузии, ИАН Аз. ССР, I, 1947; С.М. Казиев, 
Альбом кувшинных погребений Мингечаури, Баку, 1961; Е.А. Пахомов, Кувшинные погребения из 
Мингечаура, Б., 1944. 
1118 ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, გვ. 86-92; ვ. თოლორდავა, 
მასალები ქართლის სამეფოს ისტორიისათვის ძვ. წ. III-I სს., მსკა, III, გვ. 137-169. 



მეღვინეობის ისეთი ზომით განვითარების წარმოსადგენად, როდესაც მას სასაქონლო 
წარმოების მასშტაბები მოუპოვებია. ეს კი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია 
ქვეყნის ეკონომიური და კულტურული დაწინაურების საჩვენებლად1119. 

ამ მხრივ ინტერესმოკლებული არ არის შეინიშნოს, რომ პირველად მ. 
ივაშჩენკომ მიაქცია ყურადღება კარგად განახეხი სამეურნეო ქვევრების გამოყენების 
სამარხებად მცხეთასა და ბორში1120. ამ მომენტს შეიძლება მნიშვნელობა ექნეს 
ქვევრსამარხთა წარმომავლობის საკითხის განხილვისას. საქმე ისაა, რომ ელინისტურ 
ხანამდეც ჰქონდა მიღებული იბერიაში მეღვინეობას სასაქონლო წარმოების 
ხასიათი1121. ამით უნდა იყოს შეპირობებული მცხეთაში მექვევრეობის განვითარებაც. 
ეს პირდაპირი მაჩვენებელია მევენახეობის კიდევ უფრო დაწინაურებისა ქართლის 
სამეფოში IV-III საუკუნეებში. ბუნებრივია, რომ საღვინედ უვარგისი ქვევრები 
სხვადასხვა დანიშნულებით გამოეყენებინათ, მათ შორის სამარხებადაც. 
მექვევრეობის განვითარებას უფრო ხელმისაწვდომი უნდა გაეხადა ქვევრები; მით 
უფრო – დაზიანებული, ღვინის შესანახად გამოუსადეგარი. სამარხად გამოყენებულ 
ქვევრთა ერთ ნაწილს მაინც კარგად ეტყობა ტყავკორას კვალი – ქვევრი შიგნიდან 
გახეხილია. ჯერ არც ერთი შემთხვევა არ არის დადასტურებული სამარხად სულ 
ახალი ქვევრის გამოყენებისა. საღვინედ უვარგისი ქვევრი შესაძლოა სხვებზე ადრე 
და უფრო ადვილადაც იმათ ჩავარდნოდა ხელში, ვისაც მეღვინეობაში ედგა ფეხი. თუ 
ასეა, მაშინ საფუძვლიანად უნდა მივიჩნიოთ ვარაუდი, რომლის მიხედვით 
ქვევრსამარხებში დაკრძალულებად მევენახე-მეღვინეები იგულისხმებიან1122. 

აღნიშნული, რა თქმა უნდა, იმას არ ნიშნავს, რომ ქვევრსამარხთა მეზობელი 
ტერიტორიიდან შემოსვლა-გავრცელება გამოირიცხოს. დიდი სავაჭრო გზის მთელ 
სიგრძეზე კულტურის ყოველგვარი მონაპოვარი ინაცვლებდა ადგილს და ფაზის-
მტკვარის სავაჭრო გზას ხომ შეიძლება ქვევრსამარხებიც გაჰყოლოდა1123. ამასთანავე, 
ყურადღებას იქცევს ისიც, რომ ქვევრსამარხთა გავრცელებას საქართველოში 
ემთხვევა მუშქების (მესხების) მცხეთის ქვეყანაში შეღწევის ხანას; ე. ი. შეიძლება, 
ქვევრსამარხთა გავრცელება საქართველოში მესხური მიგრაციის იმ ტალღას 
დაუკავშიროთ, რომელსაც შემოჰყვა არმა-არმაზი და ზადენი. ამ შემთხვევაშიც 
ძალაში რჩება მევენახეობა-მეღვინეობის დაწინაურების მნიშვნელობა და, 
ბუნებრივია, ქვევრსამარხთა წარმოშობისა და გავრცელების საკითხები იმასთან 
დაკავშირებით გადაწყდეს, თუ რა დროიდან ხდება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 
ამა თუ იმ სამეფოში მევენახეობა-მეღვინეობა. კოლხეთის და იბერიის ტერიტორიაზე 
აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალები საფუძველს გვაძლევენ ვივარაუდოთ, რომ 
მეურნეობის ეს დარგი წინა და ადრეელინისტურ ხანაში დაწინაურდა. ამ მოსაზრებას 
მხარს უჭერს ქვევრსამარხთა გავრცელების ქრონოლოგიური თანამიმდევრობა, ძვ. წ. 
VI-V საუკუნეებიდან (კოლხეთი), III-I საუკუნეებში (ქართლი) და ძვ. წ II საუკუნიდან 
I-III საუკუნეებამდე (აზერბაიჯანი). 

                                                 
1119 ა. ბოხოჩაძე, ადრეანტიკური ხანის სამარხები თეთრიწყაროს მახლობლად, მსკა, III, თბ., 1963, გვ. 
27-37; შდრ. ვ. თოლორდავა, დასახ. ნაშრ., გვ. 155.  
1120 М.М. Иващенко, Кувшинные погребения Самтавро (ისტორიის ინსტიტუტის არქივი); შდრ. ა. 
აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, გვ. 89.  
1121 ს. ჯანაშია, საქართველო ადრინდელი ფეოდალიზაციის გზაზე, შრომები, ტ. I, თბ., 1949, გვ, 202.  
1122 ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 89.  
1123 З.И. Ямпольский, К изучению древнего пути из Каспийского моря по реке Куре через Грузию к 
Чёрному морю. “ისტორიის ინსტიტუტის შრომები”, ტ. II, თბ., 1956, გვ. 173.  



ძვ. წ. I და ახ. წ. II სს. კრამიტსამარხები ვრცელდება. სამარხის ასაგებად ორი 
სახის კრამიტია გამოყენებული: ბრტყელი გვერდებაკეცილი (სოლენის ტიპისა) და 
ღარისებრი (კალიპტერის ტიპისა). ძვ. წ. პირველი საუკუნის კრამიტსამარხებში 
მიცვალებულის ხელფეხმოკეცილი მდგომარეობაა დადასტურებული, უფრო გვიან 
კი – გულაღმა გაშოტილი. აღნაგობის მიხედვით, კრამიტსამარხი პატარა სახლს 
წარმოადგენს, რომელთაგან ნაწილი ოთხკედლიანია, ნაწილი კი ექვსკედლიანი. 
სახურავი ამ “სახლებს” ან ბანური აქვთ, ან კიდევ ორფერდა. 

კრამიტსამარხები საერთოდ მდიდრულია, მაგრამ გვხვდება 
მცირეინვენტარიანი სამარხის აღმოჩენის შემთხვევებიც. ისინი მინისა და ბრინჯაოს 
ჭურჭლებით გამოირჩევა, ესაა სიახლე და თანაც სიმდიდრის მანიშნებელი. ამ 
შთაბეჭდილებას აძლიერებს ძვირფასი სამკაულების (მათ შორის ოქროს დიადემის – 
საშუბლე გვირგვინის ოქროს ფურცლების, ბეჭდებისა და სხვ.) აღმოჩენის 
შემთხვევები.  

წყვილთა დასაფლავება კრამიტსამარხშიაც დასტურდება. სიახლეა 
მიცვალებულის მდგომარეობაში. როგორც წესი, მიცვალებული პირაღმა გაშოტილი 
წევს, თავით დასავლეთისაკენ. ე. ი. პირველად კრამიტსამარხში იჩენს თავს მკაფიო 
ცვლილება, რაც იმაში გამოიხატება, რომ მიცვალებულს ხელფეხმოკეცილს და 
გვერდზე დაწვენილს კი აღარ ასაფლავებენ, არამედ პირაღმა გაშოტილს კრძალავენ. 
დაკრძალვის წესის ეს ცვლილება კარგად ჩანს, რადგან, ძვ. წ. I საუკუნის 
კრამიტსამარხში მიცვალებულები ძველი ტრადიციის შესაბამისად, 
ხელფეხმოკეცილი გვერდზე დასვენებული აღმოჩნდა. ამრიგად, ირკვევა, რომ 
დაკრძალვის წესის ეს ერთი მხარე ყოველთვის არ იყო დამოკიდებული 
სამარხნაგებობათა აღნაგობა-მოყვანილობაზე. უპირატეს როლს ტრადიცია 
ასრულებდა. ეს დასკვნა ახლა კრამიტსამარხთა მაგალითზე ილუსტრირებული, 
მაგრამ ადრე ქვის სამარხთა მიხედვითაც მსგავსი სურათი შეინიშნებოდა1124. 

ყველაზე დამახასიათებელი ანტიკური ხანის საქართველოსათვის ქვის 
სამარხებია, ისევე როგორც წინაანტიკური ხანისათვის – ორმოსამარხები. ქვის 
სამარხთა შორის გვხვდება: ქვის დიდი და ბრტყელი ლოდებისაგან შედგენილი ანუ 
ფილაქვით ნაგები, მთლიანკვეთილი სარკოფაგები, მავზოლეუმის ტიპის აკლდამები 
და წვრილი ნატეხი ქვით ნაგები სამარხები.  

ჩამოთვლილთა შორის არის სამეფო კარის მოხელეთა თუ მეფის ოჯახის 
წევრთა, ერისთავთა, ერისთავების ოჯახის წევრთა, წარჩინებულთა და ღარიბი 
მოსახლეობის სამარხებიც. სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელთათვის 
განკუთვნილი სამარხები ინვენტარითაც განსხვავდებიან ერთიმეორისაგან და 
აღნაგობა-აგებულებითაც. ამ მხრივ განსაკუთრებით მკაფიოდ ღარიბთა სამარხები 
გამოირჩევა.  

ქვის დიდი და ბრტყელი ლოდებისაგან შედგენილი, ანუ ფილაქვით ნაგები 
სამარხები საკმაოდ მარტივი აგებულებისაა. კირქვის ან ქვიშაქვის მეტ-ნაკლებად 
კარგად გათვლილ ბრტყელი ლოდებისაგან შედგენილია (ან შეკრულია) მოგრძო, 
ოთხკუთხა მოყვანილობის ნაგებობა, რომლის სახურავად აგრეთვე დამუშავებული, 
ოღონდ უფრო ხშირად ტლანქად ნათალი და უსიამოვნო შესახედავი ლოდებია 
გამოყენებული. ასეთი სამარხის ოთხივე კედლად უმეტესად თითო-თითო ლოდია 
ჩაყენებული, სახურავად კი – სამი (იშვიათად ოთხიც) – თითქმის ყოველთვის 
კედლის ფილებთან შედარებით მცირე ზომისა.  

                                                 
1124 მცხეთა, I, გვ. 6, 11-19, 20, 89-92: ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 94.  



სამარხის შემადგენელი ლოდების თუ ფილაქვების დამუშავების ხარისხი და 
სამარხის შეკვრის ხერხები საერთოდ ერთგვარია, მაგრამ ცალკეულ სამარხთა 
გამართვისას საგანგებო მონდომებაც შეიმჩნევა. აშკარაა, რომ ლოდების 
ერთიმეორეში ჩასადგმელად ნაპირების ზედმიწევნით ზუსტად ამოკვეთის ცდა, 
ფილაქვის ზედაპირის პირწმინდა დამუშავება, კირით ამოლესვა და ამოგოზვა 
სამარხის კუთხეებისა, სამარხის სახურავი ლოდების შეკვრა რკინის სამაგრებით და ა. 
შ. მდიდრული სამარხებისათვის არის დამახასიათებელი.  

იშვიათად ქვის სამარხის ფსკერი მოფენილია ბრტყელი კუთხოვანი კრამიტით, 
აგურით, კერამიკული ფილებით ან ქვის ფიცრებით. აღმოჩენილი მასალები 
გვიჩვენებენ, რომ საგანგებო იატაკის მქონე სამარხები მდიდრულია.  

ფილაქვით ნაგებთა შორის სახურავის მოყვანილობის მიხედვით გამოირჩევა 
ბანურსახურავიანი და ორფერდასახურავიანი სამარხები, რომელთაგანაც უმეტესობა 
ბანურსახურავიანია1125. ამ ჯგუფში გვხვდება ე. წ. საოჯახო სამარხებიც და შეიმჩნევა, 
რომ მათში მიცვალებულები სხვადასხვა დროს დაუკრძალავთ. ადრე დაკრძალულის 
ჩონჩხი “შევიწროებულია”, კედელთანაა მიხვეტილი” ან პირველად დაკრძალული 
მიცვალებული თავიდანვე კედელთან არის მისვენებული, ე. ი. შენახულია ადგილი 
სხვებისთვისაც.  

მთლიანკვეთილი ქვის სამარხები – სარკოფაგები საერთოდ ცოტაა 
საქართველოში აღმოჩენილი; სახელდობრ: ხუთი – მცხეთაში, ერთი – დიღომში და 
რამდენიმე – ვანში1126. 

სამარხ-სარკოფაგები ორი ნაწილისაგან არის შედგენილი. ქვედა ნაწილი 
მთლიანი ლოდისაგან გამოკვეთილი ოთხკუთხა მოყვანილობის მოგრძო და საკმაოდ 
მაღალი პარალელოპიპედისებური ყუთია. ეს ნაწილი ოთხივე შემთხვევაში ორივე 
მხრიდან საგანგებოდ არის დამუშავებული. ესაა სამარხის ძირითადი ნაწილი, 
რომელშიაც მიცვალებული უნდა ჩაესვენებინათ და დასაკრძალავად გადარჩეული 
სამკაული და სხვა ინვენტარი უნდა მოეთავსებინათ. სამარხთა ეს ნაწილები 
ერთიმეორისაგან სიდიდით მცირედ მაინც განსხვავდება. სარკოფაგთა მოცულობაც 
შესაბამისად მნიშვნელოვნად ნაკლებია, ვიდრე ფილაქვით ნაგები სამარხებისა. 

მთლიანკვეთილ სამარხთა შედარებითი სიპატარავე დამარხვის წესის რაიმე 
თავისებურების შედეგი არ არის. შიგნითა ფართობის სიმცირე იმ ლოდის ზომით 
არის შეპირობებული, რომლისგანაც სარკოფაგი უნდა გამოეჭრათ. ძალიან დიდი 
ლოდის მოჭრა ძნელი უნდა ყოფილიყო, ხოლო გადაზიდვა –სახიფათო. სარკოფაგი 
დიდი არ არის იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მასში ორი მიცვალებული უნდა 
ყოფილიყო ჩასვენებული; ასეთია არმაზისხევის VI სამარხი-სარკოფაგი. ამას 
შეუძლია ახსნას დაშლილი სარეცლის თუ სავარძლის ნაწილების სამარხში ჩაწყობის 
შემთხვევები ბაგინეთსა და არმაზისხევში1127. 

ამრიგად, ბაგინეთის და არმაზისხევის სარკოფაგებსა და მდიდრულ 
სამარხებში სავარძელ-სარეცელთა დაშლილი სახით ჩატანება თვით 

                                                 
1125 ა. აფაქიძე. გ. გობეჯიშვილი, ა. კალანდაძე, გ. ლომთათიძე, არმაზისხევის არქეოლოგიური 
ძეგლები, მცხეთა I, თბ., 1955, გვ. 40, 63, 102, 110, 119; ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ 
საქართველოში, I, გვ. 98.  
1126 შდრ. ს. კაკაბაძე, ქალ. მცხეთა – ქალ. არმაზი, „საისტორიო კრებული“, III, თბ., 1928, გვ. 7. შდრ. 
აგრეთვე: მცხეთა, I, გვ. 16; ნ. ხოშტარია, არქეოლოგიური გათხრები სოფ. ვანში 1947 წელს. 
„მიმომხილველი“, I, თბ., 1949, გვ. 300; რ. ფუთურიძე, გვიანანტიკური ხანის დასავლეთ საქართველოს 
არქეოლოგიური ძეგლები, მსკა, II, გვ. 69.  
1127 შდრ. მცხეთა, I, გვ. 65, სურ. 34, ტაბ. LXV. 



სამარხნაგებობათა სიპატარავით უნდა აიხსნას და არა სარეცელთა დაშლის 
ცერემონიის მაგიური მნიშვნელობით, როგორც ამას ვარაუდობენ სამარხებში ნაპოვნი 
განზრახ დამტვრეული ჭურჭლეულით, რომელიც ჩატანებულია არა იმ მიზნით, რომ 
მიცვალებულმა “საიქიო ცხოვრებაში” გამოიყენოს1128. 

სახურავის მოყვანილობის მიხედვით მთლიანკვეთილი სამარხი-
სარკოფაგებიც ორ ჯგუფად შეიძლება დაიყოს: ორფერდასახურავიანი და 
ბანურსახურავიანი.  

მთლიანკვეთილ სამარხ-სარკოფაგებში, როგორც ირკვევა, სამეფოს მმართველი 
წრის წარმომადგენელნი და მათი ოჯახის წევრები დაუკრძალავათ. ასეთი დასკვნის 
უფლებას გვაძლევს ბაგინეთის კლდეკარის სარკოფაგი, რომელშიაც მეფე თუ მეფის 
ასული იყო დაკრძალული და არმაზისხევის მეექვსე და მეშვიდე სამარხები, 
რომელშიაც პიტიახშთა ასულები (ერთში ალბათ სერაფიტი) იყვნენ დაკრძალულნი. 
ამასთან ნიშანდობლივია სარკოფაგთა მცირერიცხოვნება და მათში მეტად 
მდიდრული ინვენტარის აღმოჩენა.  

სათანადო ადგილას საუბარია იმის შესახებ, რომ ფილაქვით ნაგები სამარხები 
და სარკოფაგები, ისევე როგორც კრამიტსამარხები, წარმოადგენენ ანტიკური 
ხანისათვის დამახასიათებელ ხუროთმოძღვრულ ძეგლებსაც, იმ დროს 
მონუმენტური ხუროთმოძღვრების მცირე ფორმებს. ეს განსაკუთრებით 
მავზოლეუმის ტიპის აკლდამების შესახებ ითქმის. ასეთი სამარხები საქართველოში 
ცნობილი არ იყო უკანასკნელ ხანამდე. ამჟამად, მცხეთაში სამი ასეთი სამარხი გვაქვს. 
ერთი ბაგინეთზე, მეორე – რკინიგზის სადგურ მცხეთის აღმოსავლეთით, სამასიოდე 
მეტრის მანძილზე, კლდოვანი მთის ციცაბო კალთის ძირას და მესამე – 
არმაზისხევთან1129. 

ბაგინეთის აკლდამის საფუძველი კლდეშია ჩადგმული. ამ მიზნით 
კლდისთავი დავაკებული, საერთოდ მოსწორებული და შემდეგ ჩაჭრილია აკლდამის 
მოყვანილობის მიხედვით. ამგვარად მომზადებულ ნიადაგზე თვით აკლდამა 
აუშენებიათ. შემონახული ნაწილი ნაგებობის გეგმასაც წარმოადგენს. ირკვევა, რომ 
აკლდამა შედგებოდა: წინა ნაწილისა და მიცვალებულის დასაკრძალავი სენაკისაგან. 
ძირითადი სენაკი კვადრატულია, წინა ნაწილი კი – მოგრძო და მას აღმოსავლეთით 
კლდეში გამოკვეთილი სამსაფეხურიანი ვიწრო შესასვლელი უნდა ჰქონოდა. 

აკლდამის ძირითად სენაკს კარგად დატკეპნილი იატაკი აქვს. იგი სამი 
ფენისაგან შედგება: კირის, ქვიშისა და კირხსნარიანი ფენისაგან, რომელშიაც 
დანაყილი აგურის თუ კრამიტის ფხვნილია გარეული. ამგვარად მოფენილი იატაკის 
სისქე 4 სმ-ს აღწევს.  

სამარხში აღმოჩენილი ვერცხლის ჭურჭლის მცირე ნატეხები, მინის ჭურჭლის 
ნატეხები, ოქროს კილიტები, ნახევრად ძვირფასი თვლები, მათი ოქროს ბუდეები და 
ოქრომკედის ნაწყვეტები ახ. წ. I-III საუკუნეებს მიეკუთვნება. ძვ. და ახ. წ. პირველ 
საუკუნეებზე მიუთითებს მშენებლობის ტექნიკაც, კერძოდ, რკინის სამაგრების 
გამოყენება. ბაგინეთის აკლდამის რკინის სამაგრები ძვ. წ. და ახ. წ. მიჯნას უნდა 
დავუახლოვოთ. უფრო ჩვენკენ გადმოიწევა ეს დრო, თუ გავითვალისწინებთ რკინის 
სამაგრებს ბაგინეთის სარკოფაგზე (ახ. წ. 150-160 წლები), ბერსუმა პიტიახშის 

                                                 
1128 ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, გვ. 102. 
1129 გ. ლომთათიძე, ი. ციციშვილი, ახლადაღმოჩენილი აკლდამა მცხეთაში, „საქართველოს სსრ 
მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე“, ტ. XII, №10, თბ., 1951, გვ. 641, ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო 
ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, გვ. 28, III, სურ. 66; 104-108, სურ. 72-76.  



სამარხზე (ახ. წ. III ს. ) და არმაზისხევის მეხუთე სამარხზე (დაახლოებით II-III 
საუკუნეები). ამ გზით თითქოს ირკვევა, რომ ბაგინეთის აკლდამის აშენების ხანად I-
II სს. უნდა ვივარაუდოთ. 

იმ ხანებში და უფრო ადრეც გავრცელებული მავზოლეუმის ტიპის 
აკლდამების შესახებ სპეციალურ ლიტერატურაში მრავალი საყურადღებო ცნობა 
მოიპოვება. მაგალითისათვის შეიძლება დავასახელოთ ოლბიაში 1901 წლის 
აგვისტოში გათხრილი “ევრისივიუსის და არეთას” აკლდამა1130.  

ბაგინეთის და ოლბიის აკლდამების დაწვრილებითი შედარება გვიჩვენებს, 
რომ პირველი შეუდარებლად უფრო მონდომებით და გულდასმით უშენებიათ, 
ვიდრე მეორე. საერთო ნიშნებთან ერთად ბაგინეთისას განმასხვავებელი 
ელემენტებიც აქვს (ბაგინეთის ქვათლილები უფრო სწორფორმიანებია; აქ მაღალი 
ხარისხის ქვიტკირია გამოყენებული; კედლის გარეთა ნაწილი უკეთ არის 
დამუშავებული, ქვათლილები რკინის კავებითაც არის ერთმეორესთან გადაბმული 
და ა. შ.), ამით ცხადი ხდება ბაგინეთის აკლდამის ხუროთმოძღვართა და 
მშენებელთა დიდი დახელოვნება და, საერთოდ, მშენებლობის ხელოვნების მაღალი 
დონე, რაც ადგილობრივ ადრეანტიკურ სამშენებლო ტრადიციებს კარგად ეხმიანება.  

მცხეთის მეორე აკლდამა ერთსენაკიან ნაგებობას წარმოადგენს. იგი 
აშენებულია ქვიშაქვის დიდი ქვათლილებით. ამგვარი ქვებითაა გამოყვანილი 
აკლდამის ნახევარწრიული სახურავის ნაწილი. აკლდამის კედლები და 
ნახევარწრიული კამარა შიგნიდან შელესილია კირხსნარით, რომელსაც დანაყილი 
აგური თუ კრამიტი ურევია. მას ამის გამო ოდნავ მოწითალო ელფერი გადაჰკრავს. 
აკლდამის აღმოსავლეთი ფასადი, ეტყობა, საკმაოდ დიდხანს იყო დატოვებული 
გამოსაჩენად და ამის გამოა კარგად გათლილ-გამოკოდილი. ეს მხარე შემოსილია 
მოყვითალო ქვიშაქვის სხვადასხვა ზომის ქვათლილებით. იგი დგას დაბალ, 
ერთსაფეხურიან ცოკოლზე და ფრონტონით თავდება. ფასადს ნაპირები 
უსწორმასწორო აქვს, ვინაიდან გვერდის კედლები ფრონტონის მიმართულებით 
თანდათან საფეხურებრივ ვიწროვდება. შუაში არის კარი, რომელსაც დაბალი 
ზღურბლი და მკაფიოპროფილიანი საპირე აქვს. კარს აქეთ-იქით რკალისებური 
ნაკერები დაუყვება, რომლებიც კამარის მოხაზულობას შეესაბამება. ყურადღებას 
იქცევს აგრეთვე ფრონტონის ლავგარდანთა დამაგრების ხერხი: ორივე მხარეზე 
ქვედა კუთხე და ფრონტონის ტიმპანის ქვეშ მდებარე ქვათლილი ერთი და იმავე 
დიდი ქვისაგანაა გამოჭრილი, ასე რომ, ეს კუთხის ქვები გვერდიდან ამაგრებენ 
ფრონტონის შუა ნაწილს. 

აკლდამა გადახურულია მცხეთური ბრტყელი, გვერდებაკეცილი და 
ღარისებური კრამიტით. სახურავი დიდად ცილდება კედლებს. აკლდამის 
ნახევარწრიულ კამარაზე კრამიტები კირის ხსნარით არის დამაგრებული; კედლებს 
გარეთ კი ისინი დანდობილი ყოფილა ხის ლარტყებზე1131. აკლდამის წინ საკმაოდ 
მოზრდილი ფართობია (9×5 მ). 

ეს სამარხი გადახურვითაც ძლიერ დაუმსგავსებიათ იმ დროს ცნობილ 
საცხოვრებელ თუ სამეფო ან საზოგადოებრივი ნაგებობებისათვის. სავარაუდოა, რომ 
ეს აკლდამა მისი მფლობელის სიცოცხლეშივეა აგებული (ისევე, როგორც 

                                                 
1130 Б.В. Фармаковский, Склад Еврисивия и Ареты в Ольвии, ИАК, вып. 3, 1902, გვ. 1-20. დაწვრილებით: 
ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 106-109.  
1131 შდრ. გ. ლომთათიძე, ი. ციციშვილი, ახლად აღმოჩენილი აკლდამა მცხეთაში, “საქართველოს სსრ 
მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე”, ტ. XII, №10, 1951, გვ. 642.  



ევრისივიუსისა და არეთას აკლდამა ოლბიაში) და, ამის, გამო ბუნებრივია, 
თავიდანვე არ შეიძლებოდა მიწით დაეფარათ. ასეთი წესი ქართლში უცხო რომ არ 
ყოფილა, ეს კარგად ჩანს საისტორიო მწერლობიდანაც. ასე მაგალითად, მირიან მეფის 
მოქცევის “მეოცდახუთესა წელსა მოკუდა ძე მისი რევ, სიძე თრდატ სომეხთა მეფისა, 
რომლისადავე მიეცა მეფობა სიცოცხლესავე მისსა. და დაფლეს აკლდამასავე, 
რომელი თჳთ მასვე რევს აღეშენა”.1132 

ფილაქვით ნაგებ სამარხთა ერთი ჯგუფი და მთლიანკვეთილი სამარხი-
სარკოფაგები უმთავრესად მათში აღმოჩენილი მასალის მიხედვით სამეფოს 
მმართველი წრის კუთვნილებად მივიჩნიეთ. უფრო ბუნებრივია იგივე ითქვას 
მავზოლეუმის ტიპის აკლდამების შესახებ და ისინი სამეფოს უმდიდრეს და 
უმაღლეს მოხელეთა წრეს მივაკუთვნოთ. სიმდიდრის მაჩვენებელია ნაგებობის 
ხასიათი; არა მარტო გრანდიოზულად მოფიქრებული გეგმა, არამედ 
სახელმწიფოებრივ ნაგებობათათვის დამახასიათებელი ქვათლილები, ქვების 
ერთიმეორესთან პირწმინდად მიყენება, საგანგებო რკინის სამაგრები, რომელთა 
ბოლოები სათანადო ქვათლილებში ამოკვეთილ ფოსოებშია ტყვიით ჩადუღებული; 
საგანგებოდ შეკრული სახურავი, აგრეთვე სახელმწიფოებრივი ან საზოგადოებრივი 
დანიშნულების შენობებისათვის ასე დამახასიათებელი კრამიტით გადახურვა1133 და 
აკლდამის შიგნითა პირის შელესვა საგანგებოდ შეზავებული ვარდისფერი ხსნარით. 
ამ ტიპის სამარხთა იშვიათობა, აკლდამების აშენება მეტად თვალსაჩინო ადგილას, 
მათში აღმოჩენილი ინვენტარის საერთო ხასიათი, რა თქმა უნდა, ასევე სიმდიდრის 
პირდაპირი მანიშნებელია. ამ დასკვნას მხარს უჭერს ისიც, რომ ბაგინეთის აკლდამა 
ძველი დედაქალაქის შიდაციხის ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი, ე. ი. იქ, სადაც სამეფო 
რეზიდენცია უნდა ყოფილიყო და მეფეთა სამარხებია მოსალოდნელი. თითქოს 
მსგავსი სურათია ოლბიაშიც. აქ აკლდამაში დაკრძალულნი – ევრისივიუსიცა და 
არეთაც – წარმოშობილნი იყვნენ ძველი, მდიდარი და წარჩინებული გვარებიდან1134. 
ასეთ წარჩინებულთათვისაც სასახელო ყოფილა მავზოლეუმის ტიპის აკლდამის 
აშენება სიცოცხლეშივე და ისიც საკმაოდ სწრაფად.  

ამრიგად, ოლბიაშიაც ამ ტიპის აკლდამები მდიდრების კუთვნილებად არის 
მიჩნეული; ე. ი. ქართული არქეოლოგიური მასალა ამ მხრივ გამონაკლისს არ 
წარმოადგენს. პროფ. გ. ღაფანციანს მიაჩნდა, რომ არმაზში აღმოჩენილ ქართლის 
ხელისუფალთა სამარხებს იმეორებენ ქალაქ ანისის სომეხთა მეფეების სამარხთა 
აღწერილობანი1135. გ. ღაფანციანს მხედველობაში აქვს ფავსტოს ბუზანდის “სომხეთის 
ისტორიის” ის ადგილი, სადაც მოთხრობილია სანათრუქის სამარხის 
არაჩვეულებრივ სიდიდესა და საგანგებო ნაშენობაზე1136. ბუზანდის ეს ცნობა 
სომეხთა მეფეების სამარხთა აღწერილობას არ წარმოადგენს, მაგრამ მნიშვნელოვანია 
იმით, რომ ცნობილ სომეხ მეცნიერს შესაძლებლად მიაჩნია არმაზისხევის ერისთავთა 
სამარხები ანისის სამეფო სამარხებს გაუტოლოს.  

სამარხთა სიმდიდრისა და ხელოსნური წარმოების განვითარების მსგავს 
დონეს ვარაუდობენ ელინისტური და რომაული ხანის სომხეთისთვისაც. სომხეთში 

                                                 
1132 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 129.  
1133 სტრაბონი, გეოგრაფია, XI, 3, 1; დაწვრილებით: ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ 
საქართველოში, I, გვ. 104-109.  
1134 В.В. Фармаковский, Склеп Еврисивия и Ареты в Ольвии; ИАК, вып. 3, 1902, გვ. 18; В.В. Латышев, 
Надписи найденные в 1901 г. , ИАК, вып. 3, 1902, გვ. 56. 
1135 Гр. Капанцян, Историко-лингвистические работы, Ер., 1957, გვ. 107-109.  
1136 История Армении Фавстоса Бузанда, Ер., 1956, გვ. 112.  



რომ ელინისტური ხანის აკლდამები აღმოჩენილიყო, მიკვლეული იქნებოდა 
არანაკლებ მდიდრული და მხატვრული ნივთები, ვიდრე მცხეთა არმაზის პიტიახშთა 
სამარხებშიო, წერდა პროფ. ს. ერემიანი1137. ეს საფუძვლიანი ვარაუდია, რადგან 
განვითარების საერთო დონე სომხეთსა და საქართველოში, როგორც არქეოლოგიური 
აღმოჩენები მიუთითებს, სრულიადაც არ ჩამორჩებოდა რომაული სამყაროს 
პერიფერიათა განვითარების დონეს.  

ამგვარად, ადრეანტიკური ხანის მდიდრული სამარხები, გარდა ვანისა, 
გარეგნულად მაინცდამაინც არ გამოირჩეოდა. გვიანანტიკურ ხანაში (ე.ი. ახ. წ. I-II სს. 
მაინც) საზოგადოების წარჩინებული წრის წარმომადგენელთათვის უშენებიათ 
მავზოლეუმის ტიპის აკლდამები, უკეთებიათ მთლიანად კეთილი და საგანგებოდ 
გამოთლილი ლოდებისაგან შედგენილი სამარხები, რომლებშიაც მიცვალებულთან 
ერთად შესაფერისი სიმდიდრის, მეტწილად მაღალმხატვრული ნივთები 
ჩაუმარხავთ. ზოგიერთი სამარხის თავზე საგანგებო წარწერიანი ქვებიც (სტელებიც) 
აღუმართავთ. ნათქვამის საილუსტრაციოდ შეიძლება დავასახელოთ არმაზისხევის 
ერისთავთა რამდენიმე სამარხის, ბაგინეთის სარკოფაგის, ზღუდრის, ახმეტის, ერწოს 
ველისა და სხვ. მდიდრულ სამარხთა გათხრისას ნაპოვნი მასალა. 

არმაზისხევის ერისთავთა სამაროვნის პირველი სამარხი, რომელშიაც ალბათ 
ერისთავი ჯავახ მცირე (ჯავახ ძე ასპავრუკისა) იყო დაკრძალული, გარეგნულადაც 
გამოირჩევა და სამარხში აღმოჩენილი ინვენტარითაც. სამარხში იყო: ოქროს 
საერისთავო ბეჭედი – საბეჭდავი, რომლის თვალზე მამაკაცის მკერდზედა 
გამოსახულებას გარშემოუყვება ბერძნული ნეგატიური წარწერა – ასპავრუკ 
ერისთავი1138; ოქროს სარტყელი, რომლის ერთ-ერთი ბალთის თვალზე ამოკვეთილია 
ახალგაზრდა ქალ-ვაჟის წელსზედა გამოსახულება, ხოლო მათ გარშემოა ინტიმური 
წარწერა: ჯავახი სიცოცხლეა ჩემი – კარპაკი1139; ძვირფასი თვლებით მოჭედილი 
ოქროს მრავალნაწილედი საშუბლე გვირგვინი1140; სატევარი, რომლის ქარქაში ოქროს 
სქელი ფურცლისაგან არის გამოკვეთილი და ფერად-ფერადი თვლებითაა 
მორთული. ქარქაშის წვერზე დარჩილულია უძველესი ნიმუში ქართული ტიხროვანი 
მინანქრისა – ხბოს თუ ცხვრის თავის ფერადი გამოსახულება. ამ ჯგუფს 
უკავშირდება ძვირფასი თვლებითა და ფერადი ჭიქურით მოოჭვილი მრგვალი და 
ნალისებური მძივ-საკიდებისაგან შედგენილი ყელსაბამი, რომელსაც დიდი მსგავსება 
აქვს თრიალეთის VIII და XXXVI გორასამარხებში აღმოჩენილ ოქროს მძივებთან და 
ვერცხლის საკინძისთავებთან, რომლებიც ძვ. წ. II ათასწლეულის პირველ ნახევარს 
მიეკუთვნება1141 და ქართული ოქრომჭედლობის ერთ-ერთი საყვარელი ხერხის – 
მოცვარვის ძირძველ ტრადიციას გვიჩვენებს.  

ასეთია ჯავახ ერისთავის სამარხში ნაპოვნ ნივთთა ერთი ჯგუფი – საერისთავო 
ხელისუფლების ნიშნები – ინსიგნიები. ერისთავის მდიდრულობას და უპირატეს 
მდგომარეობას ეს ჯგუფიც კარგად გვიჩვენებს, მაგრამ ამათ გარდა ჯავახის სამარხში 
აღმოჩნდა: ოქროს სამაჯურები, კილიტები, ოქროსქსოვილის წამოსასხამი, ოქროსა და 

                                                 
1137 С.Т. Еремян, Развитие городов древней Армении, ВДИ, 1953, №3, გვ. 29, შდრ. ა. აფაქიძე, ქალაქები 
და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, 1959, გვ. 232.  
1138 დაწვრილებით იხ. მცხეთა, I, გვ. 23-24; ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ 
საქართველოში, I, გვ. 111-113.  
1139 იქვე, გვ. 25.  
1140 იქვე, გვ. 28.  
1141 Б.А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, Тб., 1941, სურ. 97, ტაბ. XCIII-XCVII, გვ. 92-94.  



ვერცხლის ფულები; ვერცხლის საღვინეები, ორყურა ჭურჭლები, სარეცლის 
ჩუქურთმოვანი გარსაკრავები და მრავალი სხვა1142.  

არქეოლოგიური აღმოჩენები გვიჩვენებენ, რომ წარმოდგენილი სურათი რაიმე 
გამონაკლისს არ შეადგენს. ასეა სხვა ერისთავების (მაგალითად, ბერსუმას) და 
ერისთავთა ოჯახის წევრების (ქალების, ბავშვების) სამარხებშიაც. ბერსუმას 
სამარხშიაც აღმოჩნდა ფერადი თვლებით მოჭედილი ოქროსტარიანი რკინის 
სატევარი, ბეჭედი, საშუბლე გვირგვინი, საყურეები, მოწკარუნე საკიდები, კილიტები, 
ოქრომკედი, ოქროსა და ვერცხლის ფულები; ვერცხლის დიდი ლანგარი, 
რომელზედაც ადამიანის ძვლები იყო დალაგებული და რომლის ფსკერზე 
გამოყვანილია წერტილოვანი წარწერა – “მე მეფემან ფლავიოს დადემან ვუძღვენ 
ბერსუმა ერისთავს”; ვერცხლის პინაკები, რომლებზედაც სამსხვერპლოს წინმდგარი, 
ტორაწეული ცხენია გამოსახული და ოქროფერილი ორბია გამოხატული, სარეცლის 
ჩუქურთმოვანი ფეხის ვერცხლის გარსაკრავები და მრავალი სხვა.1143   

მიუხედავად იმისა, რომ არმაზისხევის მეექვსე სამარხი (სარკოფაგი) ქალს, 
შესაძლოა, ერისთავის მეუღლეს, მიეკუთვნება, ის ყველაზე უფრო მდიდრული 
აღმოჩნდა. ამ სამარხში იყო: ოქროს ჭვირული სამნაწილედი – მრგვალი, ძვირფასი 
თვლებით მოჭედილი ზედაპირის მქონე კოლოფიანი ყელსაკიდი, მრავალნაწილედი 
შუბლსამკაული, ორი წყვილი სამაჯური, წყვილი სამკლაური, წყვილი საწვივე 
რგოლსამკაული, 9 ბეჭედი (ერთის თვალზე ამოკვეთილია დაქარაგმებული “ჯავახი”, 
ერთისაც ალმასისა ჩანს), სამი წყვილი საყურე, მედალიონი, საკიდი ტახის ქანდაკება, 
საავგაროზე კოლოფები (ერთში 8 თხელი, არამეულით დაწერილი მაგიური 
შინაარსის ლენტისებური ფირფიტა იყო), უთვალავი კილიტები, საკიდები (წკარუნა 
თუ ჟღარუნა) და მრავალი სხვ. ასევე უხვად ეწყო სამარხში ვერცხლეული: ვერცხლის 
პინაკი, რომლის ფსკერზე დარჩილულია ახალგაზრდა ქალის წელსზედა 
ჰორელიეფური გამოსახულება. სიუხვის ქალღმერთს მარცხენა მკლავზე ყურძნის 
მტევნებით, თავთავებითა და ვაშლით სავსე ჯიხვის რქა დაუდვია, მხარზე თხის 
ტყავი წამოუსხამს. ყანწი, წამოსასხამი, შუბლსამკაული და გულმკერდი 
ოქროფერილია. ნაპოვნია ვერცხლის პინაკი, რომლის ფსკერზეც მამაკაცის ბიუსტია 
დარჩილული. პატერა, ფარშევანგების გამოსახულებებით კალთებმორთული და 
ვერძის თავისებრტანიანი; სასანთლე, სარეცელის 8 ჩუქურთმოვანი ფეხის 
გარსაკრავი, აქატის ლამბაქი, მინის ჭურჭლები, ფულები ოქრო-ვერცხლისა და, 
საერთოდ ათასზე მეტი ნივთი1144. 

მეშვიდე სამარხში რაოდენობით ნაკლები, მაგრამ უნიკალური სამკაულები 
აღმოჩნდა. ასეთებია: ოქროს სამნაწილედი ამეთვისტოს ვერძისთავიანი ყელსაბამი, 
რომლის მედალიონზე ოქროსავე ძეწკვით ჩამოკიდებულია ძვირფასი თვლებით 
მოჭედილი ოქროს ფლაკონი – სანელსაცხებლე; საზეიმო წამოსასხამის შესაკრავი 
წყვილი აბზინდა – გარეგნულად ფრთაგაშლილ ფრინველთა სახისა, მოჭედილია 
ძვირფასი თვლებით, ფირუზებითა და მოცვარული; შუბლსამკაული, მანდილოსნის 
თავსაბურავის გვირგვინი; წყვილი სამაჯური, ექვსი ბეჭედი (ერთი მათგანის 
თვალზე აქტეონის დაღუპვის სცენაა გამოსახული), ინტალიოები და კამეა, 
ოქროქსოვილის ნაშთები, ოქრომკედი, ოქროს და ვერცხლის ფულები, ვერცხლის 

                                                 
1142 დაწვრილებით იხ. მცხეთა, I, გვ. 22-40, ტაბ. I, II, XXXV-XIV. 
1143 იქვე, გვ. 46-59, სურ. 22-30, ტაბ. III, LI-LVIII.  
1144 დაწვრილებითი იხ. მცხეთა, I, გვ. 65-82.  



პინაკი, რომლის კალთები ვაზის და ბროწეულის მტევან-ფოთლებით არის შემკული; 
სურები და უთვალავი წვრილი ნივთი. 

ასეთსავე სურათს იძლევა მეორე სამარხი, რომელშიც სხვა მრავალ ნივთთა 
შორის აღმოჩნდა შესანიშნავი ყელსაბამი და ფართო სამაჯური, რომლის ცენტრალურ 
დიდ თვალზე ათინა პალადას გამოსახულებაა ამოკვეთილი1145. 

სავსებით ანალოგიური სიმდიდრით დაუკრძალავთ ერისთავთა ბავშვიც კი. 
საილუსტრაციოდ არმაზისხევის მეცხრე სამარხი შეიძლება დავასახელოთ1146. 

მეფური ბრწყინვალებით იყო დაკრძალული ბაგინეთის კლდეკარის 
სარკოფაგში იბერიის მეფის ასული. თითქმის სავსე იყო ეს სამარხი ოქრო-ვერცხლის 
ნივთებით. აქ აღმოჩნდა: ოქროს სამაჯურები შემკული ორფეროვან ძვირფას თვალზე 
ამოკვეთილი გამოსახულებებით, ოქროს ბეჭდები, საყურეები, სარტყელი, 
ოქროქსოვილი გაწყობილი ოქროს კილიტებით და მრავალი სხვა წვრილი ოქროს 
ნივთსამკაული. ვერცხლის ნივთების რაოდენობითა და ნაკეთობის დიდებულებით 
ბაგინეთისას დღემდე აღმოჩენილი სამარხები ვერ შეედრება: იქ იყო საღვინე 
სურებიც, მტევან-ფოთლებით შემკული ჯამიც, ოქროფერილი პორტრეტული 
მედალიონი პინაკი, კანელურებიან-ქუსლიანი თასი, ზოდიაქოს ნიშნებით 
ნაპირებშეკრული ლამბაქი, ლანგარი, პირფართო საღვინე, ნადირობის რელიეფური 
სცენებით დაფარული თასი – სასმისი, ორყურა ტოლჩა და მრავალი სხვა 
მდიდრულად მორთული ნაწარმი ტორევტიკისა, რომელთა უმრავლესობას ფსკერზე 
არამეული წარწერა აქვს. ასევე არამეული წერტილოვანი წარწერაა ვერცხლის კოვზის 
ტარზე, იგი გვაცნობებს, რომ სამეფო კოვზია. წარწერა ასე იკითხება: ზვ მლქ – 
“მეფისა”.  

ყველაზე დიდ შთაბეჭდილებას ტოვებს სარეცლის ჩუქურთმოვან ფეხთა 
ვერცხლის ოთხი ერთნაირი გარსაკრავი. ესაა კაკლის ხისაგან გამოთლილი მრგვალი 
ქანდაკება. ერთმანეთზეა გადაბმული სპილოს და არწივის სტილიზებული 
გამოსახულებანი, დასრულებული არწივის თავის ქანდაკებით. ყველაფერ ამას 
უნაკლოდ აქვს გარშემოჭედილი ვერცხლის საკმაოდ სქელი ფირფიტა. 

სიმდიდრე და ოქროს ალმის შტანდარტები დამაჯერებელს ხდის ამ 
სარკოფაგის სამეფო კარისათვის მიკუთვნებას, მათ უფრო, რომ ის სამეფო 
რეზიდენციაში, მცხეთის შიდაციხეშია აღმოჩენილი. ყველაფერ ამას 
ზემომითითებული წარწერაც მხარს უჭერს1147. 

რა თქმა უნდა, ასეთი ვითარება მხოლოდ მცხეთას არ შეეხება. მდიდრული 
სამარხებია აღმოჩენილი საქართველოს სხვადასხვა თემში, ხეობასა თუ “ქვეყანაში”. 

მსგავს სურათს ამჟღავნებს მაგალითად ზღუდრის გვიანანტიკური სამაროვანი, 
მიკვლეული 1964 წელს, მდ. ძამას მარცხენა ნაპირზე (ქარელის რაიონი). 
საყურადღებოა, რომ ძამას ხეობაში აღმოჩენილია მდიდრული ორმოსამარხები. ამ 
მხრივ ზღუდრში თითქოს იცავენ ადრეანტიკურ წესს ან იქცევიან ისე, როგორც 
დასავლეთ საქართველოში ახ. წ. I-III. საუკუნეებში (ბორი, კლდეეთი, ხაიში, ურეკი, 
კვაშხიეთი და სხვ.). ისევე როგორც მცხეთაში, ზღუდრშიაც შენიშნულია მდიდრული 
სამარხების ბუდე. ზღუდრის ერთ-ერთ სამარხში აღმოჩნდა ოქროს ბეჭდები, 
სამაჯურები, საყურეები, ყელსაბამები შემკული კამეით, ოქროსა და ვერცხლის 
მონეტები, ვერცხლის, ბრინჯაოს და მინის ჭურჭელი, ბრინჯაოს სარიტუალო 

                                                 
1145 იქვე, გვ. 84-96.  
1146 იქვე, გვ. 98-102.  
1147 ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, ტაბ. XXXVIII-XLII.  



საცეცხლურები და სხვა საკულტო საგნები. დამახასიათებელია, რომ ზღუდრის 
ვერცხლის ჭურჭლებზედაც არის ბერძნული და არამეული წარწერები1148. ზღუდრის 
მდიდრული სამარხებიც II-III სს. უნდა მიეკუთვნოს და ძამის ხეობის 
წარჩინებულთა, შესაძლოა, ხევისუფალთა საგვარეულო სამარხებად უნდა 
მივიჩნიოთ. როგორც ჩანს, ამ რანგის ხევისუფლებიც თუ “ქვეყანათა” უფლებიც 
გვიანანტიკური ხანისათვის შესაფერისი ფუფუნებით ცხოვრობდნენ და ყოველმხრივ 
ცდილობდნენ გატოლებოდნენ მათი რანგის სხვა კუთხის წარმომადგენლებს.  

შორაპანთან ახლოს, სოფ. ბორში წლების მანძილზე ჩნდებოდა გვიანანტიკური 
ხანის ნივთები და, როგორც საბოლოოდ გამოირკვა, იქ იყო კიდევ ერთი ბუდე 
ერისთავთა რანგის მდიდრული სამარხებისა. ბორის მონაპოვარი ძალიან ახლოს 
დგას არამზისხევურთან და ზოგჯერ ძნელია მცირე სხვაობის პოვნაც კი. ასეთია 
მაგალითად, სამსხვერპლოს წინამდგარი ტორაწეული ცხენის (მითრა?) 
გამოსახულება ვერცხლის პინაკის ფსკერზე, ასევეა ვერცხლის პატერა, სარეცლის 
ჩუქურთმოვან ფეხთა ვერცხლის გარსაკრავები, ვერცხლის საღვინეები, კოვზები და ა. 
შ1149.  

განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ვერცხლის პინაკი, რომელზედაც არამეული 
(არმაზული) წარწერაა: “ბუზმიჰრ კეთილი ერისთავი”1150. დამახასიათებელია ამ 
წარწერის ბედიც: მისი ამოკითხვა შესაძლებელი გახდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 
არმაზისხევთან აღმოჩენილი ორენოვანი წარწერა იყო ამოკითხული1151. 

გვიანანტიკური ხანის მდიდრულ სამარხთა ბორისა და კლდეეთის ჯგუფს იმ 
დროის ტორევტიკის ბრწყინვალე ნიმუშებით ავსებს სარგვეშის მდიდრული 
სამარხის ინვენტარი, რომელშიაც გამოირჩევა ვერცხლის ორყურა თასი, შემკული 
სასანელთა სამეფოს დიდებულთა ოთხი სხვადასხვა გამოსახულების 
მედალიონით1152. სარგვეშის ოქროს ნივთთაგან შემორჩენილია სამი ბეჭედი, 
სამაჯურები, მძივსაკიდები და დიდი რგოლსამკაული. სარგვეშში ნაპოვნია, აგრეთვე, 
ბორის, მცხეთის, არმაზისა და ბაგინეთის მასალებიდან კარგად ცნობილი ვერცხლის 
კოვზები1153. 

მდიდრულ ორმოსამარხთა ბუდე აღმოჩნდა 1941-1942 წწ. სოფ. კლდეეთში 
(ზესტაფონის რაიონი). ოქროს სამკაულით, ვერცხლის ჭურჭლებით, მინის, 
ბრინჯაოს, რკინის სამკაულითა და ნივთებით, რკინის იარაღ-საჭურვლით 
კლდეეთის მდიდრული სამაროვანი თავისუფლად ამოუდგება გვერდით მცხეთა-
არმაზ-ბაგინეთის ერისთავთა და სამეფო სამარხთა ინვენტარს. სრულიად 
უნიკალურად გამოიყურება ოქროს მოთვალულ-მოცვარული, პორტრეტულგემიანი 
აბზინდა, რომლის ძირითადი ნაწილი ოვალური გარშემო 13 ტოლი და თითქმის 
ერთნაირი ქიმის მქონე ოქროს ფირფიტაა. ცამეტსავე ქიმს ნუშისებური ალმანდინი 
ამშვენებს. ალმადინის თვალთა ბუდეებს და ქიმთა კიდეებს ცვარა (გავარსი) 

                                                 
1148 გ. ნემსაძე, ურბნისის ისტორიულ-არქეოლოგიური ექპედიციის ზღუდრის რაზმის 1964-1965 წწ. 
საველე მუშაობის წინასწარი ანგარიში, საქართველოს მუზეუმის XIII სესიის თეზისები, თბ., 1965, გვ. 
3-4.  
1149 დაწვრილებით იხ. Е. Придик, Новые кавказские клады, МАР, 34. М., 1914. 
1150 გ. წერეთელი, არმაზის ბილინგვა, ენიმკის მოამბე, XIII, 1941, გვ. 108.  
1151 დაწვრილებით იხ. მცხეთა, I, გვ. 56; ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ 
საქართველოში, I, გვ. 153.  
1152 დაწვრილებით იხ. ИКИАИ, III, თბ., 1925; ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ 
საქართველოში, I, ტაბ. XLIV, 2, XLV, 1-4. 
1153 G. Tschubinaschwili, Der Fund von Sargweschi, ИКИАИ, ტ. III, თბ., 1925, გვ. 83, 85, ტაბ. I და II. 



შემოუყვება. შუაგულში, ნაპირებშემაღლებულ დიდ ბუდეში ზის სარდიონის თვალი, 
რომელზედაც ამოკვეთილია “კლდეეთის ერისთავის” პორტრეტული 
გამოსახულება1154. ესაა შუახნის, წვერულვაშიანი, რბილი, გონიერი და ძლიერი 
გამომეტყველების ვაჟკაცი, რომლის თავსაბურავი თანამედროვე დასავლურ-
ქართულ ყაბალახს მოგვაგონებს1155. “კლდეეთის ერისთავის” მეფური იერი სურვილს 
ბადებს იგი ეგრისის ერთ-ერთ უმაღლეს ხელისუფლად მივიჩნიოთ. საამისო 
საფუძველს იძლევა ოქროს სარტყელიცა და, საერთოდ, მდიდრული სამარხეული 
ინვენტარი, რომელიც კოლხურ ოქრომჭედლურ წრესთანაც ამჟღავნებს სიახლოვეს 
და ქართლურთანაც. 

1930 წელს სოფ. თაგილონში (გალის რაიონი) მიწის სამუშაოებისას მდიდარი 
ორმოსამარხი აღმოაჩინეს. სამარეულ ინვენტარს შეადგენდა ოქროს, ვერცხლის, 
ბრინჯაოსა და რკინის რკინის ნივთები. აღმოჩენილი ნივთიერი მასალა ოთხმა მუშამ 
გაინაწილა და მხოლოდ მცირე ნაწილი მოხვდა ზუგდიდის მუზეუმში. გადარჩენილი 
ნივთები გვიჩვენებს, რომ მდ. ენგურის მარჯვენა ნაპირზე, სოფ. თაგილონში 
დაკრძალული ყოფილა საგრძნობლად მდიდარი მოხელე, რომელსაც, ცხადია, მეტად 
თვალსაჩინო მდგომარეობა უნდა ჰქონოდა გალის მხარეში. 

ოქროს ნივთებიდან მუზეუმში მოხვდა ხარირმის თავის ქანდაკოვანი 
გამოსახულება, ნაირ-ნაირი ბალთები (მათ შორის თვლებითა და ცვარათი მოოჭვილი 
ახალმთვარისებური), მძივსაკიდი, ვერცხლის ტოლჩა, თასები, სხვადასხვა ჭურჭლის 
ქუსლები და ყურები; ბრინჯაოს ჭურჭლის ყური, რკინის ლაგმის ნაწილები და სხვ.  

აღმოჩენილ ნივთთა საერთო იერი, პოლიქრომიის ხასიათი, შემკულობა და 
სტილი ახ. წ. I ს. ბოლოსა და II ს. დასაწყისს უნდა მიუთითებდეს1156. 

1942 წელს ურეკში, მდ. სუფსის შესართავთან მიწის სამუშაოებისას რკინის 
ჩაკეცილი სარეცელი და ორყურა თიხის ჭურჭელი (ამფორა) აღმოჩენილა. უფრო 
ღრმად ოქრო-ვერცხლის ნივთებმა იჩინა თავი. აღმოჩენილ ნივთთა შორის 
გამოირჩევა ოქროს დიდი ბეჭედი, ასევე მასიური სამაჯურები, საავგაროზე 
კოლოფები, ლიმონიტად ქცეული მარკაზიტის კონკრეციის ოქროშემოსალტული 
საკიდები, ყელსაბამი, საყურეები, ოქროს აბზინდა (აგრაფი) – საზეიმო წამოსასხამის 
შესაკვრელი, რომელსაც ძეწკვებიანი და თვლებით მოსილი 16 საკიდი აქვს; ოქროს 
სარტყელი, ჭიქურა შედგენილობის, ფერად-ფერადი “თვლებით” მორთული 
ყელსაბამები, რომელთა შორის ადამიანის ნიღბისებურიც ურევია და საქართველოს 
მთიანეთის (მაგ. სტეფანაწმინდის) ადრეანტიკურ მძივსაკიდებს გვაგონებს. 
ვერცხლის სარტყელი და მრავალი სხვა სამკაული, მონეტები და ა. შ.1157. 

ურეკის სამარხეული მასალა, რა თქმა უნდა, გვიანანტიკური ხანის 
წარჩინებულთა წრის კუთვნილია, ზღვისპირა სამოსახლოთა ვითარების 
დამახასიათებელია, მაგრამ კოლხური ოქრომჭედლობის მკაფიო ნიშნებთან ერთად 
ახლო კავშირს ამჟღავნებს აღმოსავლურქართულ სინქრონულ ძეგლებთან, 
პირველყოვლისა პოლიქრომულობით. რთულდება ამ ზღვისპირა მდიდრული 
სამარხის სახეობის დადგენა. რკინის საკეცი სარეცელი და ორყურა, თანაც ადამიანის 
ჩონჩხის შეუმჩნევლობა თითქოს კრემაციის დაშვების საფუძველს გვაძლევს, მაგრამ 
                                                 
1154 ნ. ბერძენიშვილი, ი. ჯავახიშვილი, ს. ჯანაშია, საქართველოს ისტორია, თბ., 1946, გვ. 100; გ. 
ლომთათიძე, კლდეეთის სამაროვანი, თბ., 1957, გვ. 29.  
1155 დაწვრილებით იხ. გ. ლომთათიძე, კლდეეთის სამაროვანი, თბ., 1957, იქვეა ლიტერატურა. 
1156 დაწვრილებით იხ. А.И. Амиранашвили, Новая находка в низовьях р. Ингури, Тб., 1935.  
1157 დაწვრილებით იხ. ა. აფაქიძე, გვიანანტიკური ხანის არქეოლოგიური ძეგლები ურეკიდან, 
“საქართველოს სახ. მუზეუმის მოამბე”, XIV-B, თბ., 1947, გვ. 89-125.  



შემთხვევითი აღმოჩენა და ორმოში ოქრო-ვერცხლის პოვნა ორმოსამარხსაც 
გვავარაუდებინებს. უკანასკნელ შემთხვევაში დაკრძალვის წესით ურეკის სამარხი 
ბორისას, კლდეეთისას და ზღუდრისას ემსგავსება.  

ანტიკური ხანის მდიდრული სამარხების არსებობის საფუძველს გვაძლევს 
ნოსირის (ცხაკაიასა რაიონი), ბანძის, ფარცხანაყანევის, კვაშხიეთის, ციხისძირის, 
ახმეტის, ერწოს, ცხინვალის, დიღმის და სხვა ადგილების წარჩინებულთა 
დამახასიათებელი სამარხეული მასალა, დაცული როგორც საქართველოს, ისე 
მოსკოვისა და ლენინგრადის მუზეუმებში1158. 

ამრიგად, ოქრომჭედლობისა და ტორევტიკის მაღალმხატვრული ნიმუშების 
ფართო მოთხოვნილება ყოფილა საქართველოს თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი 
თემის მდიდარ მესვეურთა წრეში. ამ მხრივ, არსებითი განსხვავება არცკია დიდ 
საქალაქო ცენტრებსა და შედარებით წვრილი საწარმოო კერების ტერიტორიაზე 
აღმოჩენილ სამარხეულ ძეგლებს შორის. 

ყველაფერი ეს კიდევ უფრო ცხადსა ხდის, ერთი მხრივ, მაღალმხატვრულ 
ნივთთა წარმოების შემდგომი დაწინაურების საჭიროებას და, მეორე მხრივ, 
ადრეანტიკურ ხანაში შემჩნეულ ღრმა, ქონებრივი და სოციალური დიფერენციაციის 
შეუჩერებელ პროცესს თითქმის მთელი ათასი წლის მანძილზე – ძვ. VI-V 
საუკუნეებიდან ახ. წ. III-IV საუკუნეებამდე. 

 
§ 3. მშენებლობის ხელოვნება და ხუროთმოძღვრული ძეგლები 

 
ანტიკური ხანის ქართული ხუროთმოძღვრების შესახებ წარმოდგენის შექმნა ადრე 

მხოლოდ წერილობითი საისტორიო წყაროების მიხედვით ხერხდებოდა. შესაბამისი 
ქართული და უცხოური საისტორიო ძეგლები, ბუნებრივია, იმ დროის ქალაქის 
ხუროთმოძღვრებას, საკულტო ნაგებობებს და ციხე-სიმაგრეებს შეეხება. ასე მაგალითად, 
ძველი ქართული საისტორიო წყაროები (“მოქცევაჲ ქართლისაჲ”, “მეფეთა ცხოვრება” და 
სხვ.) შეიცავენ საყურადღებო ცნობებს საქართველოში ქალაქური ცხოვრების ადრე 
ჩასახვის შესახებ და უკვე ძვ. წ. I ათასწლეულის მეორე ნახევარში ძლიერი ქალაქების 
არსებობას ვარაუდობენ. 

“მოქცევაჲ ქართლისაჲ” და “მეფეთა ცხოვრება” საკმაოდ ვრცლად აღწერენ 
ქართველთა ნათესავთ-მთავრებისა და მეფეების სამშენებლო მოღვაწეობას. ასეთია 
ცნობა იმის თაობაზე, რომ ჰეროსმა “აღაშენა პირველად ქალაქი შესაკრებელთა შორის 
ორთავე ალაზანთასა და უწოდა სახელი თჳსი ჰერეთი”; ეგროსმა ”აღაშენა ქალაქი და 
უწოდა სახელი თჳსი ეგრისი”; ამის შემდეგ მოთხრობილია დაწვრილებით, რომ 
ქართლოსი და მისი მეუღლე აშენებენ ქართლს, ხუნანს და რუსთავს; გაჩიოსი – ქალაქ 
გაჩიანს; მცხეთოსი – მცხეთას; ოძრჴოსი – ოძრჴესა და თუხარისს; ჯავახოსი – 
წუნდასა და ქალაქს არტანისას; უფლოსი – უფლისციხეს, ურბნისს, კასპს და ა.შ.1 

ასე წარმოიდგენს ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა საქართველოში 
ქალაქების მშენებლობის უძველეს საფეხურს. ამ ცნობებიდან კარგად ჩანს, რომ ყველა 

                                                 
1158 Б.А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, Тб., 1941, გვ. 134, А.И. Амиранашвили, Новая 
находка в низовьях р. Ингури, Тб., 1935.  
1 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 5-14; ივ. ჯავახიშვილი, მშენებლობის ხელოვნება ძველ 
საქართველოში, თბ., 1946; ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, თბ., 
1963, გვ. 6; И.А. Джавахов, Государственный строй древней Грузии и древней Армении, СПб., 1905; Ш.А. 
Месхиа, Города и городской строй феодальной Грузии, Тб., 1959; Г.А. Меликишвили, К истории древненй 
Грузии. 



ქალაქის მშენებლობა ქართველთა ნათესავთ-მთავრებისა ან ქართველთა მეფეების 
სახელთან არის დაკავშირებული; ე.ი. ანტიკური ხანის საქართველოს ქალაქთა 
მშენებლობა განიხილება როგორც ადგილობრივი, ქვეყნის შინაგანი ცხოვრებისათვის 
დამახასიათებელი მოვლენა. 

ასეთი თვალსაზრისისა არის ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა. 
უცხოელ მწერალთა შორის ქართველ ტომთა ერთი ნაწილის საგანგებოდ 

გამაგრებულ საცხოვრისებს პირველად ქსენოფონტემ მიაქცია ყურადღება2. 
ქსენოფონტეს ცნობით, სახლები და სხვა შენობები, მათ შორის კოშკები და 
ზღუდეებიც კი, ალაგ-ალაგ ხისა უშენებიათ, თანაც ორ სართულად. ზემო სართულში 
სანოვაგესა და სურსათს ინახავდნენ თურმე, ქვემოთ კი თვითონ უცხოვრიათ. 
სოფლები მინდვრებსა და მთის კალთებზე ყოფილა გაშენებული. ძვ. წ. IV საუკუნეში 
ხშირად ვხვდებით ჩვენ ამ მიწა-წყალზე გამაგრებულ პუნქტებს. “მუდამ იქ არც კი 
ცხოვრობდა ვინმე; ციხე-ქალაქები მაღალ, მიუვალ გორებსა და კლდეებზე იყო 
ხოლმე აშენებული და ხშირად გალავანს გარდა სხვა შენობა არა იყო რა; ხალხი თავის 
ცოლ-შვილითა და ავლადიდებით მხოლოდ მაშინ შეიხიზნებოდა ხოლმე იქ, როცა 
მტრის შიში იყო და განსაცდელისაგან თავი უნდა დაეღწია; თუ ციხე-ქალაქს გარშემო 
მდინარე არ უვლიდა, მაშინ დიდ თხრილს აკეთებდნენ ხოლმე და თხრილის თავზე 
ბოძები ჰქონდათ ჩასმული და ხის კოშკები იყო დადგმული”3. 

ქსენოფონტეს მიხედვით ირკვევა, რომ მოსინიკებს “მთავარი ქალაქიც” ჰქონიათ, 
სადაც შიდაციხე – აკროპოლისიც ყოფილა. უკანასკნელი იმდენად მიუდგომელი 
აღმოჩენილა, რომ ქსენოფონტე და მისი ჯარი იძულებული გამხდარან უკან დასახევი 
სამზადისი დაეწყოთ (შდრ. ანაბასისი, V, II, 20 და V, IV, 15). 

სამწუხაროდ, ასეთი ცნობები იმ დროის სხვა ქართველ ტომთა საცხოვრისების, 
ქალაქებისა და ციხე-ქალაქების შესახებ არც ქსენოფონტეს და არც სხვა წყაროს არ 
შემოუნახავს, რის გამოც მოკლებული ვართ შესაძლებლობას საქართველოს 
მდგომარეობა დანამდვილებით წარმოვიდგინოთ. ეს მით უფრო დასანანია, რომ 
სხვადასხვა თემში განვითარების ერთიმეორისაგან დიდად განსხვავებული დონე 
იყო და, შესაბამისად, დიდად განსხვავებული ქალაქები, საცხოვრისები, ციხე-
ქალაქები, ციხე-კოშკები და ზღუდე-გალავნები უნდა ჰქონოდათ. 

შედარებით უფრო სრული ცნობებია შემონახული უფრო გვიანდელი ვითარების 
წარმოსადგენად. ამ მხრივ პირველყოვლისა სტრაბონი იქცევს ყურადღებას. 
სახელგანთქმულმა გეოგრაფმა, როგორც ჩანს, კარგად იცოდა საქართველოს 
სიმდიდრე და მისი ვარგისიანობა დასასახლებლად: “მართლაც, იბერია მეტწილად 
კარგად არის დასახლებული ქალაქებითაცა და დაბებითაც, ისე რომ იქ არის 
კრამიტიანი სახურავები, სახლები არქიტექტურულად მოწყობილი, ბაზრები და სხვა 
საზოგადო დაწესებულებანი”4. 

სტრაბონს საკმაოდ კარგად სცოდნია ქართლის ქალაქებიცა და ციხე-ქალაქებიც. 
ჩრდლოეთიდან მომავალი გზის ბოლოს (მცხეთასთან) მას მითითებული აქვს 
ძნელად ასაღები კედლის არსებობა, ხოლო “მდ. მტკვრისა და არაგვის შესართავთან, 

                                                 
2 Ксенофонт, Анабасис, М.-Л., 1951, გვ. 136. 
3 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1960, გვ. 28; Ксенофонт, Анабасис, М.-Л., 1951, გვ. 
131, 136. 
4 სტრაბონი, გეოგრაფია, XI, 3, 1, თარგმანი თ. ყაუხჩიშვილისა – იხ. სტრაბონის გეოგრაფია, თბ., 1957, 
გვ. 127. 



ერთიმეორისაგან 16 სტადიონით დაშორებულ კლდეებზე გამაგრებული ქალაქები: 
არმაზციხე და წიწამური5”. 

ასევე კარგად ჩანს ინფორმირებული სტრაბონი დასავლეთ საქართველოს 
ქალაქების, სოფლების, ნავსადგურებისა და ციხე-სიმაგრეთა შესახებაც. 
არტემიდორეს თხზულებიდან მისთვის ცნობილი ყოფილა დიდი ბიჭვინტა, 
დიოსკურია6 – საერთო-სავაჭრო ადგილი ამ ქალაქის ზემოთ და მახლობლად 
მცხოვრებ ტომთათვის, რომელთა რიცხვი 70-ს, ხოლო სხვათა ცნობით 300-ს 
აღწევდა7. შემდეგ – მდ. ფასიდზე მდებარე, მისი მოსახელე ქალაქი, კოლხთა სავაჭრო 
ადგილი, გარშემორტყმული მდინარით, ტბითა და ზღვით. სტრაბონი იცნობს ციხე-
ქალაქ შორაპანსაც, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში მთელი ქალაქის მოსახლეობა 
შეუძლია დაიტიოს8. 

მოსხების ქვეყანაში სტრაბონისათვის ცნობილია ლევკოთეას ტაძარი, ოდესღაც 
მდიდარი, ხოლო მის დროს ფარნაკესა და, შემდეგ, მითრიდატე პერგამონელის მიერ 
გაძარცული – “როდესაც ქვეყანა დაუძლურდება, “ღმერთთა კუთვნილიც” სუსტდება 
და აღარ უნდათ მათი პატივისცემა” – იმეორებს სტრაბონი ევრიპიდეს სიტყვებს9. 

იბერიისა და კოლხეთის საზღვარზე სტრაბონს ეგულება კარგად გამაგრებული 
პატარა ქალაქი ფრიქსოპოლისი, ახლანდელი იდეესაო, უმატებს ცნობილი 
გეოგრაფოსი10. 

როგორც ვხედავთ, სტრაბონის გეოგრაფიაში საყურადღებო უმთავრესად 
საერთო ხასიათის ცნობებია საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ქალაქების, 
სიმაგრეების, ციხე-ქალაქებისა და სავაჭრო ადგილთა შესახებ, მაგრამ იმდროინდელი 
ქართული ხუროთმოძღვრების დასახასიათებლად ხელჩასაკიდ, ძალიან მოკლე 
ცნობებს მხოლოდ მისი გეოგრაფიის XI წიგნის III თავის I ნაწილში ვხვდებით. 

ასევე მცირე კონკრეტული ცნობაა შემონახული დაახლოებით 
სტრაბონისდროინდელი რომაელი არქიტექტორის ვიტრუვიუსის “არქიტექტურის 
ათ წიგნში”. დიდი ხანია ყურადღებას იქცევს ვიტრუვიუსის ტრაქტატის II წიგნის I 
თავის მეოთხე მუხლი, სადაც ძველი კოლხური საცხოვრებელია აღწერილი11. აი რას 
მოგვითხრობს ვიტრუვიუსი: “კოლხები პონტოს მხარეში ტყის სიუხვის გამო აწყობენ 
მიწაზე მარჯვნივ და მარცხნივ მთლიან ხეებს, ერთმანეთს შორის მათი სიგრძის 
ტოლი მანძილის დატოვებით, მათ ზემოდან კი თავსა და ბოლოს გარდიგარდმო 
გასდებენ სხვა ძელებს, რომლებიც ამგვარად ზღუდავენ ბინის შინაგან სივრცეს. 
შემდეგ, ოთხივე მხარეს კუთხეებში შეუღლებული ხეების თანდათანობითი წყობით 
ამოჰყავთ რა ძირითა ძელების შვეულად ხის კედლები, აგებენ კოშკებს, და 
შუალედებს კი, რომლებიც ხეებს შორის რჩება მათი სისქის გამო, ამოავსებენ 
ფათხებითა და თიხით. ასევე (აგებენ) სახურავებსაც: გასდებენ რა ნაპირიდან 
დაცილებით გასაყარებს, რომლებიც ზევითკენ თანდათანობით მოკლდება, ოთხივე 
მხრიდან შუისკენ ამოჰყავთ პირამიდები, რომლებიც ფოთლებითა და თიხით 

                                                 
5 იქვე, XI, 3, 5; თ. ყაუხჩიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 129. 
6 იქვე, XI, 2, 14; 
7 იქვე, XI, 2, 16. 
8 იქვე, 17. 
9 იქვე. 
10 იქვე, XI, 2, 18. 
11 Витрувий, Десять книг об архитектуре, М., 1936, გვ. 41, 42; Л.З. Сумбадзе, Колхидское жилище по 
Витрувию, Тб., 1960. 



დახურულნი წარმოადგენენ ბარბაროსებისათვის ჩვეულებრივს კუსმაგვარ კოშკურ 
სახურავებს”12. 

ვიტრუვიუსის ეს ცნობა და შესაბამისი რეკონსტრუქციბი, შესრულებული 
ძველი ხუროთმოძღვრობის ისტორიის მკვლევართა მიერ, დამაჯერებლად 
გვიჩვენებენ შვეულკედლიან, ოთხფერდსახურავიან, ცენტრალურგვირგვინიან 
ქართულ სახლს, რომელიც მიჩნეულია ქართული დარბაზის პროტოტიპად1159. 
მნიშვნელოვნად უნდა მივიჩნიოთ იმისი დადგენა, რომ საქართველოში 
გავრცელებული ყველა ნაირსახეობა ხალხურ ნაგებობათა გადახურვისა 
წარმოშობილია კოლხური სახლის უმარტივესი ფორმებიდან, სახელდობრ, 
ჰორიზონტალური გვირგვინებით შესრულებული ოთხფერდა სახურავიდან, რასაც 
ვიტრუვიუსი, უმთავრესად მიიჩნევდა კოლხურ სახლში14. ვიტრუვიუსის მიერ 
აღწერილი კოლხური სახლის კონსტრუქციის უპირატესობა მის სიმარტივესა და 
გადახურვის სიადვილეშია. მარტივი და ადვილად ასაგებია. შუაცეცხლის თავზე 
აღმართული აქვს საკვამლე, რომელიც იმავ დროს სარკმელს წარმოადგენს. ოთხივე 
მხრივ დაცული ერთკარიანი საცხოვრებელი სახლი ქართული ხალხური 
ხუროთმოძღვრების მაღალი დონის მაჩვენებლად უნდა მივიჩნიოთ. 
სიმპტომატიურია, რომ ვიტრუვიუსმა სწორედ კოლხეთში არსებული გვირგვინიანი 
სახლი აღწერა; ეს არის ღარიბთა საცხოვრებელი მასობრივი ნაგებობა ტყით მდიდარ 
ქვეყანაში. ბუნებრივია, ვიტრუვიუსის თვალსაზრისით საქართველოს ქალაქების 
კრამიტით გადახურული სახლები არ იყო საინტერესო და ამიტომაც მათი აღწერა 
არც უცდია. 

ახ. წ. II საუკუნეში, სახელდობრ 131 წელს, ფლავიუს არიანეს მიერ დაწერილ 
თხზულებაში – “მოგზაურობა შავი ზღვის გარშემო”, ამჟამად ჩვენთვის საინტერესო 
საკითხებიც არის გაშუქებული. სახელდობრ, არიანეს სხვადასხვა კონტექსტში 
ნახსენები აქვს აფსაროსის კედლები15, ფაზისის ციხე-სიმაგრე, მისი წინანდელი 
თიხის კედელი, ხის კოშკები, გამომწვარი აგურის ახალი კედლები და კოშკები16, 
სებასტოპოლის (სოხუმის) ციხე-სიმაგრის კედელი17და სხვ., მაგრამ მშენებლობის 
ხელოვნებისა და თვით ხუროთმოძღვრულ ძეგლთა უფრო დაწვრილებითი 
დახასიათება არიანეს თხზულებაში არ გვხვდება. 

ანალოგიურია II-III საუკუნის მწერლის დიონ კასიუსის ცნობებიც. მისი “რომის 
ისტორიის” XXXVII წიგნის I თავში ნახსენებია იბერთა ქალაქი – აკროპოლისი, მისი 
სიმაგრე, ხიდები მტკვარსა და არაგვზე, მაგრამ საქალაქო და საფორტიფიკაციო 
ნაგებობათა შესახებ უფრო კონკრეტულად არაფერია ნათქვამი, თუ არ მივიღებთ 
მხედველობაში იმას, რომ ორივე მდინარეზე ხის ხიდი ყოფილა აშენებული18. 

                                                 
12 Л.З. Сумбадзе, დასახ. ნაშრომი, გვ. (ზემომოტანილი თარგმანი ლ. სუმბაძისაა). 
1159 იქვე, გვ. 35-37. 
14 იქვე, გვ. 38-39. 
15 ფლავიუს არიანე, მოგზაურობა შავი ზღვის გარშემო, თარგმანი, გამოკვლევა, კომენტარები და რუკა 
ნათელა კეჭაღმაძისა, თბ., 1961, გვ. 35. 
16 იქვე, გვ. 39. 
17 იქვე, გვ. 41. 
18 შდრ. დიონ კასიუსი, რომის ისტორია, XXXVII, 1, 2. დიონ კასიოსის ცნობები საქართველოს შესახებ. 
ბერძნული ტექსტი ქართული თარგმანითურთ გამოსცა და შესავალი და კომენტარები დაურთო 
ნოდარ ლომოურმა, თბ., 1966, გვ. 59-60. 



ასევე კედლების გამაგრებაზეა საუბარი მცხეთის წარწერში, რომელიც იმპ. 
ვესპასიანეს სახელითაა ამოკვეთილი ახ. წ. 75 წელს19. 

უფრო დაწვრილებით ცნობებს ანტიკური ხანის საქართველოს 
ხუროთმოძღვრული ძეგლების შესახებ ბიზანტიურ წყაროებში ვხვდებით. ყველაზე 
ვრცლად ლაზიკის ციხე-ქალაქები პროკოპი კესარიელის თხზულებაშია 
დახასიათებული, მაგრამ მშენებლობის ხელოვნების დამახასიათებელ ცნობებს 
მასთანაც ვერ ვხვდებით და უმთავრესად ნაგებობათა საერთო ხასიათს ვიგებთ. 
ასეთია მაგალითად, პროკოპის ცნობები ძველი ქალაქის აფსაროსის შესახებ, სადაც 
მას ეგულება საძირკვლები ძველი ზღუდე-გალავნის, თეატრის, ჰიპოდრომისა და 
ქალაქის სიდიდის მომასწავლებელი სხვა ნაგებობები20; რომაელთა მიერ ორი 
სიმაგრის: სებასტოპოლისის და პიტიუნტის აშენების შესახებ21; ლაზების მთავარი და 
უდიდესი ქალაქის – არქეოპოლისის22; ლაზთა მიერ ძველად აგებული ორი ციხის: 
სკანდესა და შორაპნის23; მდ. რიონის სანაპიროზე კოლხების მიერ ძველადვე 
აგებული ქუთაისის ციხის24; არქეოპოლისისა და როდოპოლისის უდიდესი და 
ძველი სიმაგრეებისა25 და სხვა ძველ ნაგებობათა შესახებ. 

დაახლოებით მსგავსი, მაგრამ გაცილებით უფრო მოკლე ცნობებია შემონახული 
ანტიკური ხანის მშენებლობის ხელოვნების წარმოსადგენად მრავალრიცხოვან 
ბიზანტიურ წყაროებში, რომელთაც ქართველი მკითხველები დიდი ხანია კარგად 
იცნობენ26. 

ამრიგად, ძველი ქართული, ბერძნულ-რომაული და ბიზანტიური წყაროები 
შეიცავენ მრავალ ცნობას ანტიკური ხანის საქართველოს ხუროთმოძღვრებისა და 
მშენებლობის ხელოვნების განვითარების საერთო დონის წარმოსადგენად. 

ანტიკური ხანის საქართველოს საქალაქო ხუროთმოძღვრების შესახებ უფრო 
კონკრეტული წარმოდგენის შემუშავება უმთავრესად არქეოლოგიურ აღმოჩენათა 
მიხედვით ხერხდება. როგორც ირკვევა, ქალაქები განლაგებული ყოფილა სავაჭრო 
მაგისტრალებზე და სათანადო ადგილების შერჩევას განსაკუთრებით დიდი 
ყურადღება ექცეოდა. ამის მაგალითს წარმოადგენენ: მცხეთა, თბილისი, უფლისციხე, 
ურბნისი, შორაპანი, ვანი, ქუთაისი, ნოქალაქევი, ფიჭვნარი, ფაზისი, აფსაროსი, 
დიოსკურია, ბიჭვინტა, უჯარმა, და სხვ., რომელთა ადგილმდებარეობა გვიჩვენებს, 
რომ არც ერთი მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი ქალაქი, ციხე-ქალაქი ან სხვა სახის 
საცხოვრისი, როგორც წესი, სამეურნეოდ უვარგის, უგზო-უწყლო და გასამაგრებლად 
გამოუსადეგარ ადგილას არ წარმოქმნილა. ეს არ არის მხოლოდ ანტიკური 
ხანისათვის დამახასიათებელი. უძველეს საცხოვრისთა განლაგების მიხედვითაც 
კარგად შეიმჩნევა, რომ საცხოვრისის ყოველი სახეობისათვის ადგილს ყოველთვის 

                                                 
19 დაწვრილებით ამ წარწერის შესახებ, იხ. გ. წერეთელი, მცხეთის ბერძნული წარწერა ვესპასიანეს 
ხანისა, თბ., 1958. იქვეა ლიტერატურის ვრცელი მიმოხილვა; შდრ. ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო 
ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, თბ., 1963, გვ. 126-134. 
20 გეორგიკა, II, თბ., 1934, გვ. 94-95. 
21 იქვე, გვ. 105. 
22 იქვე, გვ. 152, 158, 198.  
23 იქვე, გვ. 155. 
24 იქვე, გვ. 163-164. 
25 იქვე, გვ. 198. 
26 მხედველობაშია აკად. ს. ყაუხჩიშვილის მრავალტომეული: გეორგიკა – ბიზანტიელი მწერლების 
ცნობები საქართველოს შესახებ. ტექსტები, თარგმანი და თითქმის ყოველთვის ვრცელი კომენტარები 
და განმარტებები. 



განსაზღვრული მოთხოვნილებით ირჩევდნენ. ანტიკურ ხანაში, ბუნებრივია, ეს უკეთ 
ჩანს, თუნდაც ზემოჩამოთვლილ ქალაქთა მაგალითზე. 

საქალაქო ხუროთმოძღვრების შესახებ თუ შემორჩენილ ნაგებობათა მიხედვით 
ვიმსჯელებთ, პირველ რიგში ყურადღებას მიიქცევენ საფორტიფიკაციო ანუ 
სასიმაგრო ნაგებობანი აღმოჩენილი მცხეთაში (არმაზციხე, წიწამური, საკუთრივ 
მცხეთა, სარკინე-სავანე), უფლისციხეში, გორში, ურბნისში, ვანში, უჯარმაში, 
ქუთაისში, ნოქალაქევში, ბიჭვინტაში, სოხუმში, შორაპანსა და და ზოგ სხვა ადგილას. 
ნაგებობათა ამ ჯგუფში შედის ზღუდე-გალავნები, კოშკები და მათ შორის 
განლაგებული ბურჯები. 

ახლა ჩვენთვის საინტერესო ხანის ადრინდელ საფეხურზე, ე.ი. ძვ. წ. VI-III 
საუკუნეებში, საქალაქო სასიმაგრო ნაგებობანი უდუღაბოთაა ნაშენები, ამასთანავე, 
ზღუდე-გალავნების, კოშკებისა და ბურჯების საძირკველი და საერთოდ ქვედა 
ნაწილი, ქვათლილებით არის ნაწყობი27. ჩვეულებრივ, ქვათლილთა ქვედა პირველი 
წყება ჩასმულია კლდეში ამოკვეთილ საგანგებო ფოსოებში; მომდევნო რიგებში კი 
ერთიმეორესთან უწყვეტით არის გადაბმული. ასეთი სურათია არმაზციხეში, 
წიწამურში, უფლისციხეში, გორისციხეზე, ვანში და ა.შ. 

უწყვეტი ხისაა არმაზციხე, წიწამური, რკინისა კი – ვანი, არმაზციხე. 
დადასტურებულია ხის ორგვარი უწყვეტი: ერთი მათგანი თარაზულად აბამდა 
ერთიმეორესთან ერთი წყების (რიგის) ქვათლილებს; მეორე კი – ზედა და ქვედა 
წყების (რიგის) ქვათლილთა ერთმანეთთან გადასაბმელად გამოუყენებიათ 
(წიწამური28). რკინის უწყვეტი ჩვეულებრივ ორმხრივ თავმოკაულ გამირს 
წარმოადგენს და ამათში სხვაობა მხოლოდ ზომებში თუ შეიმჩნევა. ამ უკანასკნელთა 
თავისებურება, შეიძლება ითქვას, იმაშია, რომ რკინის კავს ორთავ მხარეზე სათანადო 
ბუდეში ტყვიით ჩამაგრება სჭირდებოდა29. ასეა ვანის კარიბჭეში, არმაზისხევის 
სარკოფაგებში, ბაგინეთის კლდეკარის სარკოფაგსა და მავზოლეუმის ტიპის 
აკლდამის საძირკველში. 

ასე საგულდაგულოდ ნაწყობ და გამაგრებულ საძირკველზე და, საერთოდ, 
ქვედა ნაწილზე ალიზ-აგურის ზღუდე-გალავნები, კოშკები და ბურჯები 
ამოუყვანიათ (არმაზციხე, წიწამურის გორა, გორისციხე, უფლისციხე, ვანი და სხვ.). 

ამრიგად, ანტიკური ხანის საქართველოს ქალაქების თავდაცვით ნაგებობათა 
მშენებლობის ადრინდელ (უძველეს) საფეხურზე ქვათლილთა საძირკველზე 
ამოყვანილი ალიზ-აგურის ზღუდე-გალავნები, კოშკები და ბურჯები უშენებიათ. ეს 
არის ერთადერთი სახე სასიმაგრო ნაგებობებისა როგორც აღმოსავლეთ, ისე 
დასავლეთ საქართველოში ძვ. წ. III საუკუნემდე. 

ამავე წესით უშენებიათ ტაძრები, სასახლეები, კარიბჭეები და სხვა საზოგადო 
დანიშნულების საერო თუ საკულტო ნაგებობანიც. ასეა აგებული არმაზციხის 
სვეტებიანი დარბაზი, ვანის ტაძარი და კარიბჭე, არმაზციხისა და ვანის შიდაციხის 
ტერიტორიაზე აღმოჩენილი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობანი. 

იმის გამო, რომ ყველაზე ადრე აღწერილი ხერხით და წესებით ნაშენი 
ხუროთმოძღვრული ძეგლები მცხეთაში, სახელდობრ, არმაზციხეში იყო 
აღმოჩენილი, გათხრილი და შესწავლილი, მას არმაზციხე I-ს უწოდებენ. ე.ი. 

                                                 
27 ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, გვ. 180-182. დ. ხახუტაიშვილი, 
უფლისციხე I, გვ. 56-60. 
28 ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 191. 
29 იქვე, გვ. 192-193. 



არმაზციხე I გულისხმობს ძვ. წ. VI-III საუკუნეების კლდეში ჩასმულ ქვათლილთა 
საძირკველზე ამოყვანილ უდუღაბო, მაგრამ უწყვეტებით ერთმანეთთან გადაბმულ 
ქვათლილთა წყაროს, რომლის ზედა ნაწილს ალიზ-აგურის კედელი შეადგენს. 
არმაზციხე I გულისხმობს არა მარტო მშენებლობის ხელოვნების განსაზღვრულ წესს, 
არამედ გარკვეულ ქრონოლოგიურ მონაკვეთსაც. ესაა ანტიკური ხანის საქართველოს 
საქალაქო მშენებლობის ადრინდელი საფეხური – ძვ. წ. VI-III საუკუნეები30. 

ყველაზე უკეთ ადრინდელი საფეხურის ძეგლები ქართლის ტერიტორიაზე 
შემონახული, სახელდობრ, “დიდ მცხეთაში” (არმაზციხე, წიწამური, სარკინე, 
არმაზისხევი და სხვ.). დასავლეთ საქართველოს ვითარებას უმთავრესად ვანის 
ნაქალაქარისა და საირხის აქემენიდური სვეტისთავის მიხედვით წარმოვიდგენთ. 

საქალაქო მშენებლობის ადრინდელი საფეხურის განსაკუთრებული სახის 
ხუროთმოძღვრულ ჯგუფს შეადგენს უფლისციხის კლდეში ნაკვეთი სათავსოების 
ერთი, ადრინდელი ნაწილი. როგორც ვარაუდობენ, უფლისციხეში გამოიყოფა 
წინაელინისტური ხანის (ძვ. წ. VI-IV სს.) კლდეში ნაკვეთი კომპლექსები, რომელთა 
გაწმენდისას უფრო გვიანდელი მასალა აღმოჩენილი არ ყოფილა31. 

ბუნებრივია, ადრინდელ საფეხურზე უნდა ვივარაუდოთ ხის ნაგებობათა 
არსებობაც. როგორც ვნახეთ, საამისო მითითებები მრავლად შემოინახა 
წერილობითმა წყაროებმა. ამას გარდა, უფლისციხის კლდეში ნაკვეთი დარბაზის 
ჭერის დამუშავებაში ზოგნი აშკარად ხის კოჭოვანი სისტემის გადახურვის მიბაძვას 
ხედავენ. კერძოდ, ჭერის დანაწევრებას შეწყვილებული მრგვალი კოჭებით, რაც 
თითქოს უეჭველად ამჟღავნებს ხის კონსტრუქციის ტრადიციებს, რომლებიც 
ფუნქციის გარეშე, მაგრამ დეკორატიული ელემენტის სახით გამეორებულია ქვაში32. 
სხვა არქეოლოგიური მასალა ხითხურობის დონის წარმოსადგენად თითქმის არა 
გვაქვს, ამიტომ, რომ ჯერჯერობით ხის ნაგებობათა შემცველი კოლხეთის დაბლობის 
არც ერთი გორა-ნამოსახლარი ბოლომდე არ არის გათხრილი და ძელურ თუ 
ჯარგვალურ ნაგებობათა მხოლოდ ნაწილებია გამოვლენილი (ნაოხვამუ33, 
საქორქიო)34. 

უკვე უძველეს საფეხურზე, განსაკუთრებით კი, ძვ. წ. IV-III სს. მაინც, 
ნაგებობები (საერო, საკულტო და სასიმაგრო) კრამიტით გადაუხურავთ. ასე 
მაგალითად, კრამიტით გადახურვის აშკარა კვალი ჩანს დიდ მცხეთაში, 
უფლისციხეში, ურბნისში, გორსა და ვანში. სახურავად გამოყენებულია ორგვარი 
კრამიტი: ბრტყელი, გვერდებაკეცილი (სოლენის ტიპის) და ღარისებური 
(კალიპტერის ტიპისა), ცხადია, კრამიტი ადგილობრივ უჭრიათ და საკმაოდ 
კარგადაც, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად ვანის მასალების მიხედვით, 
ჩნდება საფუძველი მცირეაზიული, სახელდობრ, სინოპედან შემოტანისა და 
სინოპური სტანდარტის მიხედვით ვანშივე მოჭრის ვარაუდისათვის35. 

                                                 
30 ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, გვ. 25. 
31 დ. ხახუტაიშვილი, უფლისციხე I, გვ. 60-62. 
32 ი. ციციშვილი, ქართული არქიტექტურის ისტორია, თბ., 1955, გვ. 26-27; შ. ამირანაშვილი, ქართული 
ხელოვნების ისტორია, 1944, გვ. 125. 
33 გ. ნიორაძე, არქეოლოგიური გათხრები კოლხიდაში, ენიმკის მოამბე, X, 1941, გვ. 335; Б.А. Куфтин, 
Мактериалы к археологии Колхиды, II, Тб., 1950.გვ. 171 შმდ. 
34 თ. მიქელაძე, ფოთის არქეოლოგიური ექსპედიციის 1963 წ. მუშაობის შედეგები, ანოტაციები, 1964, 
გვ. 24-25; ო. ლორთქიფანიძე, ანტიკური სამყარო და ძველი კოლხეთი, 1966, გვ. 49-50, 65. 
35 ო. ლორთქიფანიძე, ანტიკური სამყარო და ძველი კოლხეთი, გვ. 128. 



აღმოსავლეთ საქართველოში კი მცხეთური ტიპის კრამიტებია გამოყენებული 
და გამორკვეულია მათი მოჭრის ორიგინალური წესი: კერამიკულ მორგვზე მილის 
გაკეთება, გამოწვამდე ამ მილის სიგრძეზე ორად გაჭრა და სამაგრის თუ ქიმის 
მიძერწვა36. 

ძვ. წ. III საუკუნიდან საქართველოს საქალაქო ხუროთმოძღვრებაში დიდი 
გარდატეხა ჩანს. ვრცელდება ქვიტკირი, რომელიც ამიერიდან დამახასიათებელია 
საქალაქო მშენებლობისათვის საერთოდ. ქართული საისტორიო წყაროების 
მიხედვითაც დუღაბის შემოღება ამ ხანისათვის ივარაუდება. “ქართლის ცხოვრება” 
მეფე არდამის მოღვაწეობის დახასიათებისას აღნიშნავს, რომ არდამმა მოზღუდა 
მცხეთა ქვიტკირით და “აქამომდე არა იყო ქართლსა შინა საქმე ქჳთკირისა”37. 

თავის დროზე მატიანის ამ ცნობის გამო საყურადღებო მოსაზრება გამოთქვა 
თეიმურაზ ბატონიშვილმა. თეიმურაზის მიხედვით, დუღაბი არდამამდისაც 
სცოდნიათ და გამოუყენებიათ კიდეც, მაგრამ “არდამმან ყოველთა უმრავლესთა 
ადგილთა ივერიისათა ამცნო ციხეთა და შენებულებათა სიმაგრეთა ქჳთკირითა 
ქმნაჲ, ამისათჳს მიაწერეს მას შემომღებლობა ქჳთკირითა ძველთა მემატიანეთაგან 
ქართულთა”38. 

ამრიგად, არდამის მოღვაწეობაში, თეიმურაზის მიხედვით, მთავარი დუღაბით 
ე.ი. ქვითკირით მშენებლობის შემომღებლობა კი არ არის, არამედ მის სახელთან 
დაკავშირებულია ქვითკირის გავრცელება მთელ ივერიაში, ე.ი. ახლი საფეხური 
ანტიკური ხანის ქართული სამშენებლო ხელოვნების განვითარებაში. უკანასკნელი 
ხანების არქეოლოგიური აღმოჩენები გვიჩვენებენ ქვითკირის, დუღაბის ე.ი. კირის 
ხსნარის ფართოდ გამოყენებას უკვე ძვ. წ. III საუკუნეში, დამოუკიდებლად იმისა, 
არდამს მიეწერება თუ არა დამსახურება ამ სიახლეში. ამავე დროს ეს არის ანტიკური 
ხანის საქართველოში საქალაქო მშენებლობის ახალი საფეხური, რომელიც კარგად 
შეიმჩნევა არა მარტო იმ ქალაქებსა და ციხე-ქალაქებში, რომლებმაც პირველი 
საფეხურის დამახასიათებელი ძეგლები შემოგვინახეს, არამედ სხვაგანაც და ძალიან 
მკაფიოდაც. ასე მაგალითად, ძვ. წ. III ს. შემდეგ ქვითკირის ფართოდ გამოყენების 
კვალი აღმოჩენილია ვანში, მცხეთაში (არმაზციხეში, სარკინეში, წიწამურში, 
არმაზისხევში); უფრო გვიან ე.წ. გვიანანტიკურ ხანაში ჩამოთვლილ ნაქალაქარებს 
შეემატა უჯარმა, ნოქალაქევი, სკანდა-შორაპანი, ბიჭვინტა, აფსაროსი, 
სებასტოპოლისი და მრავალი სხვა. 

ამ ხანაში ქვითკირი, შეიძლება ითქვას ერთნაირად გამოიყენება სასიმაგრო, 
საერო და საკულტო ნაგებობებში და უკვე უმთავრესად ამით იქმნება ანტიკური 
ხანის საქართველოს საქალაქო ხუროთმოძღვრების მეორე საფეხურის ძეგლები. ეს, რა 
თქმა უნდა, ძველი ტრადიციის სრულ დავიწყებას არ მოასწავებდა. ამ ხანაშიაც 
გვხვდება ქვათლილების გამოყენება, მაგრამ, როგორც წესი, ნაგებობათა 
მოსაპირკეთებლად. ასეა მცხეთაში, ვანში, შორაპანში, ნოქალაქევში, აფსაროსში, 
ბიჭვინთასა და სოხუმში. ე. ი. იმ დროის სამშენებლო ხელოვნებამ ქვითკირთან 
ერთად შეითვისა და თანდათან ფართოდ გამოიყენა ქვიტკირის ნაგებობათა 
მოპირკეთება – ქვათლილთა პერანგი სხვადასხვა დანიშნულების შენობებისათვის. 
ნათქვამის საილუსტრაციოდ გამოგვადგება არმაზისხევის ერისთავთა რეზიდენციის 

                                                 
36 დაწვრილებით იხ.: ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, გვ. 44-47. 
37 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 13. 
38 თეიმურაზ ბატონიშვილი, ისტორია, 1848, გვ. 75; დაწვრილებით იხ. ა. აფაქიძე, ქალაქები და 
საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, გვ. 23 შმდ. 



სასახლის ნანგრევები – ე. წ. ზღურბლიანი ნაგებობა ან კიდევ – სარკინის ნაგებობები, 
რომელთაც უკვე ძვ. წ. III საუკუნეში ჩუქურთმოვანი სვეტისთავები, ნახევარსვეტები 
და რთული, ფაქიზად ნაკვეთი ნაწილები ამკობდა. ამ საფეხურის მშენებლობის 
ხელოვნების განვითარების დონეს ყველაზე მკაფიოდ წარმოგვიდგენენ ე. წ. მცირე 
ხუროთმოძღვრების ძეგლები – სამარხები მავზოლიუმის ტიპის აკლდამები, 
აღმოჩენილი მცხეთაში (არმაზისხევი, ბაგინეთი, სამთავრო, მცხეთის რკინისციხის 
სადგურის მიდამოები), ვანში და ა.შ. ერთი მათგანი კი, სახელდობრ, მცხეთის ძველ 
ხიდთან ახლოს აღმოჩენილი აკლდამა ახ. წ. I საუკუნისაა და თავისი დროის 
ხუროთმოძღვრების მეტისმეტად მკაფიო ნიმუშს წარმოადგენს: აქ ქვათლილებიც 
გამოუყენებიათ (ე.ი. ძველი სამშენებლო ტრადიციის აშკარა კვალი ჩანს) და 
ქვითკირითაც უშენებიათ; აკლდამა შიგნიდან დუღაბით შეულესავთ, გარედან კი 
ქვათლილებით შეუმოსავთ; ქვიტკირის თაღიც გადაუყვანიათ, ზედ ორფერდა 
სახურავი გაუმართავთ და კრამიტითაც გადაუხურავთ39. მეტ-ნაკლებად მსგავსი 
სურათი ჩანს არმაზისხევში, ბაგინეთზე, სამთავროში და ა.შ. 

ასე, თითქმის ხელუხლებლად, შენახვა 2000 წლის წინანდელი ნაგებობისა 
იშვიათი შემთხვევაა საერთოდ და ერთადერთი – საქართველოში. 

როგორც ვხედავთ, აქ თავს იჩენს სახურავის კონსტრუქციაც. არსებითად ამ 
პატარა სახლის სახურავი ორფერდაა. ვარაუდი ორფერდა სახურავთა გავრცელებისა, 
რა თქმა უნდა, ადრეც იყო. ბაგინეთის სვეტებიანი დარბაზის ღერძზე ექვსი სვეტის 
განლაგების კონსტრუქციული აზრი იმაშიც იყო, რომ ორფერდა სახურავი უნდა 
გაეკეთებინათ. ბაგინეთის, არმაზისხევისა და მცხეთის მთლიანკვეთილ 
სარკოფაგებსაც ორფერდა სახურავები ჰქონდათ. გაითხარა საკმაოდ ბევრი 
ორფერდასახურავიანი ქვის სამარხი და კრამიტსამარხი. არმაზისხევისა და 
ბაგინეთის აბანოებსაც კრამიტით დახურული ორფერდა სახურავი ამშვენებდა. ამის 
გარდა, ორფერდასახურავიანი სახლია გამოსახული ბაგინეთის სარკოფაგის 
ვერცხლის თასზე; ზოგიერთი საკინძის თავზე – სამთავროსა და არმაზისხევში. 
ამასთანავე, ხაიშის ოქროს კოშკურა სახლიც ხომ ორფერდასახურავიანია და ა.შ. 

ცნობილი იყო, რა თქმა უნდა, ორფერდა სახურავის ფართოდ გავრცელება 
მეზობელ ქვეყნებშიაც და განსაკუთრებით ბერძნულ-რომაულ სამყაროში, მაგრამ 
ყველაფერი ეს წარმოადგენდა მხოლოდ საფუძველს ვარაუდისათვის, თუმცა, 
სავსებით დამაჯერებელს, გამომდინარეს არა მარტო პარალელურ ძეგლთა შესწავლა-
გათვალისწინებიდან, არამედ საქართველოში აღმოჩენილ ნაგებობათა 
კონსტრუქციული ნიშნებიდან, რასაც სახურავის სახეობის განსაზღვრისათვის 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. 

სწორედ ორფერდასახურავიანი, კრამიტით გადახურული აკლდამის აღმოჩენამ 
ერთბაშად და უყოყმანოდ შეიტანა სიცხადე ანტიკური ხანის საქართველოს 
ხუროთმოძღვრულ ძეგლთა ერთი უმთავრესი ჯგუფის გადახურვის საკითხში და 
აშკარა გახადა არაპირდაპირ მონაცემთა მიხედვით გამოთქმული ვარაუდების 
საფუძვლიანობა. 

ამრიგად, ვიტრუვიუსის მიერ აღწერილი კოლხური სახლის გვირგვინულ 
სახურავს, დამახასიათებელს ქართული დარბაზული საცხოვრებლისათვის, 
უფლისციხის ადრეულ კომპლექსთა კესონურ გადახურვას, ფართოდ გავრცელებულ 

                                                 
39 გ. ლომთათიძე, ი. ციციშვილი, ახლად აღმოჩენილი აკლდამა მცხეთაში, საქართველოს სსრ 
მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, XII, 10, გვ. 641 შმდ.; ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება 
ძველ საქართველოში, გვ. 107-109. 



ბანურ სახურავებს შეემატა უშუალო წარმომადგენელი ანტიკური ხანის ორფერდა 
(ორკალთა) სახურავიანი ნაგებობებისა და ერთბაშად ცხადი გახადა სათავეები 
“მცირე ხუროთმოძღრული ძეგლების” ორფერდასახურავებისა, რომლებიც ასე 
გავრცელებულია გვიანანტიკური ხანის საქართველოში40. 

არქეოლოგიური გათხრები გვიჩვენებენ, რომ ანტიკური ხანის საქართველოს 
ქალაქთმშენებლები სათანადო ყურადღებას აქცევდნენ სანიტარულ-ჰიგიენურ 
დაწესებულებებს. ირკვევა, რომ გვიანანტიკურ ხანაში აბანოებიც უშენებიათ41 და 
წყალსადენებიც ჰქონიათ გაყვანილი. მცხეთაში ორგან არის აბანო აღმოჩენილი, 
ორივე გვიანანტიკური ხანისა – სამეფო და ერისთავთა რეზიდენციებთან 
დაკავშირებული. ერთი მათგანი არმაზისხევის ერისთავთა სასახლის კომპლექსთან 
არის დაკავშირებული42, მეორე კი – ბაგინეთისა, რომელიც ვარაუდით სამეფო კარისა 
უნდა იყოს. ამრიგად, ძველი დედაქალაქის ამ ორ უბანს თავთავისი აბანო ჰქონია. 
ასევე, გვიანანტიკური ხანის აბანო, ისიც ქალაქის შიდაციხეში, ე.ი. უნდა ვიფიქროთ, 
წარჩინებულთა წრესთან და რომაულ ციხიონთან დაკავშირებული, გათხრილია 
ბიჭვინტის ნაქალაქარზეც. სამივე აბანო პრინციპულად ერთნაირია და 
დამახასიათებელია რომაული ხანისათვის. იგი ფართოდ ყოფილა გავრცელებული 
რომსა და მცირე აზიაში. არმაზისხევისა და ბიჭვინტის აბანოები დიდია, ბაგინეთისა 
კი უფრო პატარაც და მეტად დაზიანებული. მიუხედავად საერთოდ ძლიერი 
დაზიანებისა, კარგად შეიმჩნევა აბანოს ძირითადი ნაწილები, გასახდელი ოთახი, 
სათბობი განყოფილება, ცხელი აბანო, თბილი აბანო, გრილი აბანო და, შედარებით 
კარგად შენახული პირველი სართული – გათბობის სისტემა, რომელსაც ტიპიური 
კალორიფერის სახე აქვს; ე.ი. ზემოჩამოთვლილ საბანაო განყოფილებათა იატაკქვეშ 
აღმართულ სვეტებს შორის დაგროვილი სიმხურვალე აბანოს იატაკსაც ათბობდა და 
სათანადო არხებით ზედა სართულის კედლებსაც. შემორჩენილია სითბოგამტარი და 
სავენტილაციო არხებიცა და წყალსადენის ნაგებობანიც. 

როგორც ითქვა, ძალიან ემსგავსება არმაზისხევურს ბიჭვინტის ნაქალაქარის 
აბანოც. ამ უკანასკნელმა შემოინახა კარგად დაცული წყალგამყვანი სისტემა – 
კანალიზაციის ორი არხი, რომელსაც წყალი საქალაქო კოლექტორისაკენ მიჰყავს. 

ასეთი ტიპიური ე.წ. რომაული, მაგრამ საერთოდ ფართოდ გავრცელებული 
აბანოები სხვაგანაც იყო გათხრილი, მაგრამ ისინი უფრო ადრეფეოდალურ ხანას 
მიეკუთვნება და გვიჩვენებს საქალაქო სანიტარული კულტურის გვიანანტიკურ 
ტრადიციათა გაგრძელებას (მაგალითად, ციხისძირში, შუხუთში, ურბნისში და ა.შ.). 

გვიანანტიკურ აბანოებთან, ბუნებრივია, წყალსადენებიც უნდა იყოს 
დაკავშირებული. არმაზისხევის აბანოს გათხრისას აღმოჩნდა რამდენიმე ფრაგმენტი 
არმაზის ხევიდან გამოყვანილი თიხის მილებით შედგენილი წყალსადენისა. 
გვიანანტიკური და უფრო ადრინდელი ხანის ღია და დახურული წყალსადენის 
ფრაგმენტები იყო აღმოჩენილი ბაგინეთზედაც. ძვ. წ. II-I საუკუნეების თიხის 
წყალსადენის მილები აღმოჩნდა 1961 წელს ვანის ნაქალაქარის გათხრისას43. 

ბიჭვინტის აბანოსთან დაკავშირებული წყალსადენი ჯერჯერობით არ ჩანს, 
მაგრამ შიდაციხის ტერიტორიიდან წვიმისა და ჭუჭყიანი წყლის გასაყვანი რთული, 
                                                 
40 დაწვრილებით იხ. მცხეთა, I, გვ. 40, 63, 82-84; ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ 
საქართველოში, გვ. 38. 
41 Ш.А. Месхиа, Города и городской строй феодальной Грузии, Тб., 1959, გვ. 422. 
42 დაწვრილებით იხ.: მცხეთა, I, თბ., 1955, გვ. 147-160; ა. კალანდაძე, არმაზის არქეოლოგიური 
ექსპედიციის წინასწარი ანგარიში, ენიმკის მოამბე, II, 3, თბ., 1937; ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრ., 34-39. 
43 ო. ლორთქიფანიძე, ანტიკური სამყარო და ძველი კოლხეთი, გვ. 143. 



ძალიან კარგად მოწყობილი სისტემა გამოჩნდა. შიდაციხის ცენტრალური ქუჩის 
მოკირწყლულ საფარქვეშ აღმოჩნდა დიდი არხი, რომელიც გზადაგზა ვიწრო 
ქუჩებიდან თუ შესახვევებიდან ან ცალკეული ნაგებობებიდან მომდინარე ნაკადებს 
იერთებს და შიდაციხის უძველესი ნაწილის აღმოსავლეთ კარიბჭეში გადის, იქ 
აბანოს ორ არხს უკავშირდება და აღმოსავლეთისაკენ მიემართება. წყალგამყვანი 
მთავარი არხი კერამიკული ფილებით, აგურით ან კრამიტით არის ნაგები; ზემოდან 
კი იგი ბრტყელი ქვებით ყოფილა გადახურული. 

ბიჭვინტის ნაქალაქარის წყალგაყვანილობის სისტემა იმდროისათვის ძალიან 
დაწინაურებული სანიტარული ტექნიკის მაჩვენებელია. 

ამრიგად, ანტიკური ხანის საქართველოს საქალაქო ხუროთმოძღვრების ეს 
დარგიც შესაფერისად განვითარებული ჩანს. ეს კი საქალაქო ცხოვრების მაღალი 
კულტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საბუთია. 

როგორც ვხედავთ, სამშენებლო საქმე და მშენებლობის ხელოვნება ანტიკურ 
საქართველოში მრავალმხრივ განვითარებას და სრულყოფას განიცდის. 
მშენებლობის ხელოვნების განვითარების უმთავრესი საფეხურები, შენიშნული 
როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში, თავისი დამახასიათებელი 
ნიშნებითაც და ქრონოლოგიურადაც ერთიმეორეს ემთხვევა, ე. ი. ამ მხრივ ქვეყნის 
კულტურული ერთიანობა უკვე ძვ. წ. VI-IV საუკუნეებიდან მაინც აშკარაა და 
არქეოლოგიურად დადასტურებული. რა თქმა უნდა, ამას დიდი როლი უნდა 
შეესრულებინა ანტიკური ხანის ქართული კულტურის წარმოქმნა-განვითარებაში. 

ხუროთმოძღვრებაში, ისევე როგორც ოქრომჭედლობაში, კარგად ჩანს 
ადგილობრივი ნაკადი, რომლის ავტორები ითვალისწინებენ ბერძნულ-რომაული და 
ე. წ. აქემენიდური კულტურის, კერძოდ, მშენებლობის ხელოვნების უმთავრეს 
მონაპოვარს. 

 
§ 4. გზები, ქუჩები, ქვაფენილები, კლდეკარები, ხიდები 

 
სავაჭრო-ეკონომიური ურთიერთობის საკითხების გაშუქებისას, როგორც 

ზემოთ ვნახეთ, ანტიკური ხანის დიდი სავაჭრო მაგისტრალებისა და ადგილობრივი 
მნიშვნელობის გზების შესახებ დაწვრილებით იყო საუბარი. ცხადია, სწორედ ამ 
გზებს მოჰყვებოდა კულტურული და მხატვრული სიო შორეული ოლქებიდან 
როგორც კოლხეთში, ისევე ქართლში1160. 

საქართველოს მიწა-წყალზე გაყვანილმა გზებმა ხელი შეუწყვეს ახლო 
აღმოსავლური თუ ანტიკური კულტურის ძეგლების გავრცელებას ქვეყნის ქალაქურ 
ცენტრებში და მათ შეღწევას მთის თემებშიაც კი. როგორც ვნახეთ, ამ თვალსაზრისით 
საყურადღებო არქეოლოგიური მასალებია ნაპოვნი რიონის სათავეებში, თერგის 
ხეობაში, ქსნის შუა დინებაზე, ახმეტაში, ერწოში ზღუდერში, ჭუბურ-ენგურის 
ხეობაში, წინწყაროში და ა.შ. ამ გზებს მოჰყვებოდა ანტიკური ხანის ბერძნული 
კერამიკაცა და რომაული ოქრომჭედლობისა და ტორევტიკის ძეგლებიც; 
აქემენიდური ხელოვნების ნიმუშებისა და ეგვიპტურ-სირიულ-ფინიკური ჭიქის 
ნაწარმიც; ბერძნული, რომაული და პართული მონეტები; ბერძნული და არამეული 
დამწერლობის ძეგლები. ერთი სიტყვით, ანტიკური ხანის საქართველოზე გამავალი 
გზების მნიშვნელობა ქვეყნის კულტურული დაწინაურებისათვის განუზომელი იყო. 

                                                 
1160 М.И. Максимова, Стеклянные многогранные печати, найденные на территории Грузии, ენიმკის 
მოამბე, X, 1941, გვ. 92; შდრ. ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, გვ. 231.  



ამიტომაც ზრუნავდნენ ქვეყნის მესვეურები და ხევისუფალნი გზების 
მოსაწესრიგებლად. ბარში მისვლა-მოსვლისათვის ხმელეთის გზებს გარდა 
მდინარეებიც გამოუყენებიათ. ნავებით დადიოდნენ თურმე რიონზე და ყვირილაზე 
შორაპნამდე; აგრეთვე, მტკვარსა და ალაზანზე1161. ადრევე დახელოვნებულან 
ხიდების მშენებლობაშიც. მარტო მდ. ფაზისზე შორაპანს ზემოთ, სადაც ნავები ვეღარ 
დადიოდა, სტრაბონის ცნობით, 120 ხიდი ყოფილა გაბმული1162. ორი ხიდი მაინც ჩანს 
აგებული ძველ მცხეთაში (მდ. მტკვარსა და არაგვზე)1163; ვარაუდობენ ხიდებს მდ. 
მტკვარზე უფლისციხესთან, გორთან, კასპთან და ურბნისთან1164. ასე ფართო და 
უხვწყლიან მდინარეზე, როგორიც მტკვარია, ხიდების მშენებლობა რთული საქმე 
უნდა ყოფილიყო და სათანადო ცოდნა-გამოცდილების ხის ხუროთა არსებობას 
გვაგულისხმებინებს. მტკვარზე ხიდის მშენებლობა მნიშვნელოვანი რომ ყოფილა ეს 
იქიდანაც ჩანს, რომ არტაგ მეფე რომაელ სარდალს პომპეუსს ზავსა სთხოვდა და 
ხიდის აშენებასა და სურათის მოწოდებას ჰპირდებოდა1165. 

სამეფოს და ქალაქის მესვეურთა განსაკუთრებული ზრუნვის საგანს, როგორც 
არქეოლოგიური გათხრები გვიჩვენებენ, შიდასაქალაქო გზების და მოედნების 
მშენებლობა წარმოადგენდა. ამ მხრივ დამახასიათებელი სურათი ჩანს გვიანანტიკურ 
ბიჭვინტასა და ადრეანტიკურ ვანში. ბიჭვინტაში 1966 წელს დასრულდა შიდაციხის 
მთავარი ქუჩის გათხრა. როგორც გამოირკვა, იგი ორად ყოფს შიდაციხის უძველეს 
ნაწილს და აღმოსავლეთი კარიბჭიდან დასავლეთისაკენ მიემართება. ამ ფართო, 
ცენტრალური ქუჩის ჩრდილოეთ და სამხრეთ მხარეებზე ჩამწკრივებული ყოფილა 
სხვადასხვა დანიშნულების შენობები, რომელთაგან რამდენიმეს ძვირფასი მოზაიკით 
დაფარული იატაკიც კი ჰქონია. მთავარ ქუჩას უერთდება რამდენიმე შესახვევი თუ 
ვიწრო ქუჩა. მთავარი ქუჩა მთლიანად ყოფილა მოკირწყლული და საამისო 
მოვარდისფრო ნალესობა საკმაოდ კარგად შემონახულა. მთავარ ქუჩას სამხრეთი 
კიდის გასწვრივ მიუყვება საკანალიზაციო კოლექტორი, რომელსაც წვიმის წყალი 
აღმოსავლეთის კარიბჭიდან გაჰყავდა. კოლექტორი, რა თქმა უნდა, მოკირწყლული 
ფენის ქვეშაა და ის არც თავის დროზე უნდა გამოჩენილიყო. ამ მხრივ ბიჭვინტის 
მთავარი ქუჩა უკეთ მოწყობილი ჩანს, ვიდრე ზოგიერთი ცნობილი ბერძნული 
ქალაქის ქუჩები. როგორც ცნობილია, სტრაბონს დაწვრილებით აქვს აღწერილი 
ძველი სმირნა, ცნობილი ნავსადგური და “იონიის ქალაქთაგან ყველაზე 
ულამაზესი”1166. სხვასთან ერთად სტრაბონს აღნიშნული აქვს, რომ ქალაქ სმირნის 
ქუჩები ქვაფენილითაა დაფარული. ცნობილი გეოგრაფი, ამასთანავე, ერთ ნაკლს 
შენიშნავდა ამ საქმეში: “ქალაქში არის ერთი არც თუ უმნიშვნელო ნაკლი, 
დაშვებული მშენებლების მიერ: ქუჩების ქვაფენილით დაფარივისას მათ არ 
გაუყვანიათ მიწისქვეშა წყალსადინარი არხები, რის გამოც, განსაკუთრებით წვიმების 
დროს, უწმინდურობა ფარავს ქუჩების ზედაპირს”. 

როგორც ვხედავთ, ბიჭვინტის შიდაციხისა და მთავარი ქუჩის მშენებლებს ამ 
მხრივ სასაყვედურო არაფერი აქვთ. ქუჩის მოკირწყვლამდე გაუყვანიათ მათ საკმაოდ 
დიდი წყალსადინარი, რომელიც ვიწრო ქუჩებისა და შესახვევების ჭუჭყიან წყალსაც 

                                                 
1161 ნ. ბერძენიშვილი, ივ. ჯავახიშვილი, ს. ჯანაშია, საქართველოს ისტორია, თბ., 1946, გვ. 69.  
1162 სტრაბონი, გეოგრაფია, XI, 3, 4.  
1163 ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, გვ. 218, 234.  
1164 დ. ხახუტაიშვილი, იბერიის ქალაქთა ისტორიის საკითხები, თბ., 1966, გვ. 153.  
1165 დიონ კასიოსი, რომის ისტორია, XXXVII, 2, ნ. ლომოურის გამოც. თბ., 1966, გვ. 60; შდრ. ა. აფაქიძე, 
დასახ. ნაშრ., გვ. 234.  
1166 Страбон, География, XIV, 1, 37. М., 1964, გვ. 604.  



იკრებდა და აღმოსავლეთ კარიბჭესთან აბანოს მხრიდან მომავალ კოლექტორს 
უერთდებოდა. მართალია, ბიჭვინტის ქუჩა და წყალსადენი სამიოდე საუკუნით 
უფრო ახალგაზრდაა, ვიდრე ქალაქ სმირნას1167 ქუჩები, მაგრამ გვიანანტიკური ხანის 
საქართველოს ქალაქების სანიტარული კულტურის დასახასიათებლად და საქალაქო 
მშენებლობის დონის გასათვალისწინებლად 2000 წლის წინანდელ ქუჩასა და 
სანიტარულ ნაგებობებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.  

ვანში ძვ. წ. III საუკუნის ქვაფენილით დაფარული ქუჩა გაითხარა 1966 წელს. 
ახლად აღმოჩენილი ქვაფენილი, როგორც ჩანს, შიდაციხის კარიბჭიდან 
გორასამლოცველოს თავზე მდგარი ტაძრისკენ მიემართებოდა. გზის გადარჩენილი 
ნაწილი საფუძველს იძლევა ვივარაუდოთ ვანის შიდაციხის სხვა ქუჩების დაფარვა 
ქვაფენილით. ეტყობა, ვანის შიდაციხეს ორგვარი ქვაფენილი უნდა ჰქონოდა: ერთი – 
ჩვეულებრივი, კარგად შერჩეული, თანაბარი ზომის რიყის ქვებით ნაწყობი. იგი, რა 
თქმა უნდა, წინასწარ დავაკებულ ტრასაზეა დაგებული, მაგრამ ისე მტკიცედ, რომ 
2300 წლის შემდეგაც უნაკლოდ გამოიყურება. მეორე ხერხი ქვაფენილით დაფარვისა 
უფრო რთულია და მას შეიძლება მოკირწყვლა ეწოდოს, რადგან წინასწარ დავაკებულ 
ფართობზე, როგორც ჩანს, დუღაბით აწყობდნენ რიყის ქვებს.  

შიდასაქალაქო გზების თავისებურ სახეობად უნდა მივიჩნიოთ ადრეანტიკური 
ხანის კლდეში ნაკვეთი გასასვლელები – კლდეკარები ბაგინეთისა (არმაზციხისა)1168 
და უფლისციხისა1169.  
 

§ 5. ანტიკური ხანის ქანდაკების ნიმუშები 
 

ანტიკური ხანის საქართველოს საქალაქო ცხოვრების კულტურის 
დახასიათებისას საგანგებო ყურადღებას იმსახურებს სოხუმის მარმარილოს 
სტელა1170 აღმოჩენილი 1953 წელს ზღვის ფსკერზე, მდ. ბასლათის შესართავთან. ესაა 
წვრილმარცვლოვანი, თეთრი მარმარილოს საფლავის ქვა, რომელზედაც 
სამფიგურიანი ბრტყელი, დაბალი რელიეფია ამოკვეთილი. რელიეფის მარჯვენა 
ნაწილში გამოსახულია სავარძელში მჯდომი, თხელი ქიტონით შემოსილი ქალი. 
შუაშია – თითქოს დედის მუხლებში ჩავარდნილი ბავშვი, რომელსაც მარცხენა 
მხარზე დედის მარჯვენა ხელი ადევს. თვითონ ბავშვს მარცხენა ხელი დედის 
კალთაზე უდევს, მარჯვენათი კი დედის მარცხენა მაჯა უჭირავს და ოდნავ 
თავაწეული, დამწუხრებული პატარა, დედას შესცქერის. იქვე, მარცხნივ დგას 
ანტიკურსარტყლიანი პეპლოსით შემოსილი ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც მხრის 
დონემდე აწეული მარცხენა ხელით სამკაულის მოზრდილი კოლოფი უჭირავს. 

                                                 
1167 იქვე, М.И. Максимова, Планировка и строительство городов Эллинистическая техника, М.-Л., 1948, გვ. 
166.  
1168 ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, გვ. 182.  
1169 ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრომი, ტაბ. VI, I. 
1170 М.М. Трапш, Мраморный барельеф из Сухуми, ТАИЯЛИ, 1954, მისივე, Некоторые итоги 
археологического исследования в Сухуми в 1951-1953 гг., СА, 23, 1995; ნ. ხოშტარია, ანტიკური ხანის 
არქეოლოგიური ძეგლები დასავლეთ საქართველოში, საქართველოს არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 241-
242; ს. ბარნაველი, მარმარილოს სტელა შავი ზღვის ფსკერიდან, ქართული ხელოვნების ისტორიის 
ინსტიტუტის XI სამეცნიერო სესია, თბ., 1956, ო. ლორთქიფანიძე, ანტიკური სამყარო და ძველი 
კოლხეთი, თბ., 1966, გვ. 93-106. ამ ნაშრომშია განხილული სოხუმის სტელა ყველაზე ვრცლად და 
იქვეა დაწვრილებით მიმოხილული პარალელური მასალაცა და სპეციალური ლიტერატურაც. 



ასეთი რელიეფური კომპოზიცია საფლავის ქვებზე საკმაოდ გავრცელებული 
იყო ბერძნულ სამყაროში ძვ. წ. V საუკუნის ბოლოს და, ბუნებრივია, სოხუმის 
მარმარილოს სტელასაც ამ ხანას მიაკუთვნებენ. 

ახლა ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ისაა, რომ დიოსკურიაში 
ქალაქის მცხოვრებთა ერთი ნაწილის სამარხები ასეთი საფლავის ქვებითა და 
ბარელიეფებით შემკული მარმარილოს სტელებით ყოფილა დამშვენებული. ეს კი 
მაჩვენებელია ქალაქის მოსახლეობის სათანადო წრის გაზრდილი მოთხოვნილების, 
ბერძნული ხელოვნების ნიმუშებით დაინტერესების, მათი დახვეწილი გემოვნების, 
შესაძლებლობის და, საერთოდ, ანტიკური სამყაროსთან ცხოველი კულტურული 
ურთიერთობისა. 

ანტიკური ხელოვნების ნიმუშებით მხოლოდ დიოსკურია არ გამოირჩეოდა. 
ფლავიუს არიანე გადმოგვცემს, რომ ქალაქ ფაზისში შესასვლელთან ქალღმერთ 
ფასიანეს ქანდაკება მდგარა. არიანე ფაზისელ ფასიანეს ქანდაკებას ფიდიასის 
ცნობილ ნახელავს ადარებს, ათენის მეტროონში რომ იდგა1171.  

ფაზისელ ფასიანეს, როგორც ცნობილია, კიბელე-კჳბელე-კუბელესთან “დიდი 
დედის” – “დედუფლისა” და “ღვთისმშობლის” წოდებულობის მქონე მცირე აზიის 
მთავარ ქალღმერთთან აიგივებენ3. ქართულ წარმართულ პანთეონში მის 
შესაბამისად მიჩნეულია ქართველთა კოპალა ანუ კოპალე4. საყურადღებო ისაა, რომ 
კიბელე ქალღმერთის გამოსახულება ცნობილი არ არის არც ერთ პონტოსპირა 
ბერძნულ ქალაქში, მათ შორის არც სინოპეში და არც ამისოში. ამას იმით ხსნიან, რომ 
ამ ძველთაძველმა ადგილობრივმა (მცირეაზიულმა) კულტმა “დიდი დედისა” 
პონტოს ნაპირის ბერძნულ ქალაქებში ფეხი ვერ მოიკიდა5, ფაზისში კი (კოლხების 
სავაჭრო ადგილას) ის პირველი ხდება ზღვით მოსულ სტუმარს. ეს სიმპტომატურია 
და ფაზისის მოქალაქეთა ორიენტაციი  დამახასიათებელიც როგორც ჩანს, 
ადრეანტიკური ხანის საქართველოს ზღვისპირა ზოლის ქალაქების მოსახლეობა 
იცნობდა არა მარტო ბერძნულ შავლაკიან, შავ და თეთრფიგურიან კერამიკას, არამედ 
ბერძნული მრგვალი ქანდაკებისა და ბარელიეფების ნიმუშებსაც.  

ს .  

                                                

ამასთანავე, არის ზოგიერთი ნიშანი, რომელიც იძლევა რაღაც საფუძველს 
ადრეანტიკური ხანის მრგვალი ქანდაკების ნიმუშების აღმოჩენას კოლხეთის 
შიდაქვეყნის ქალაქებშიაც მოველოდეთ6. ამას უნდა გვანიშნებდეს ე. წ. აქემენიდური 
ხანის სვეტისთავი და ლომის თავის ქანდაკება, აღმოჩენილი საჩხერესთან ახლოს, 
სოფ. საირხეში; ე. ი. ძველი სავაჭრო გზის გასწვრივ. საამისო მითითება თითქოს 
ვანშიაც გვაქვს. ესაა ნახევრად მრგვალი ქანდაკება დიდი ჰიდრიისა, როგორც ჩანს, 
სასახლის თუ ტაძრის ფასადის რელიეფური სამკაული, აღმოჩენილი 1966 წელს. ამას 
გარდა როგორც ქართული წარმართული პანთეონის დახასიათებისას აღინიშნა, ვანში 
აღმოჩნდა რკინის მრგვალი, მცირე ქანდაკება, ალბათ, საკულტო დანიშნულებისა და, 
აგრეთვე, ოქროს ცხენების ქანდაკოვანი გამოსახულებები7. 

 
1171 ფლავიუს არიანე, მოგზაურობა შავი ზღვის გარშემო, თბ., 1961, გვ. 39; შდრ. აკ. ურუშაძე, ძველი 
კოლხეთი არგონავტების თქმულებებში, 1964, გვ. 159-164.  
3 საქართველოს ისტორია, ს. ჯანაშიას რედაქციით, თბ., 1946, გვ. 97. 
4 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1960, გვ. 97.  
5 М.И. Максимова, Античные города..., М.-Л., 1956, გვ. 415.  
6 მართლაც, 1967 წ. ვანის ნაქალაქარის თხრისას აღმოჩნდა სამი ლომის თავის ქანდაკება კირქვისა. 
ქალღმერთი ნიკე – ბრინჯაოსი და სხვ., რომელთა განხილვაც ამჯერად შეუძლებელია.  
7 Н.В. Хоштариа, Археологические раскопки в Вани, “კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული”, II, 
1962, გვ. 68.  



ჯერჯერობით იგივე არ ითქმის ადრეანტიკური და ელინისტური ხანის 
აღმოსავლეთ საქართველოს შესახებ. მოლოდინი მრგვალი ქანდაკებების აღმოჩენისა, 
რა თქმა უნდა, აქაც გამორიცხული არ არის. სარკინეს და ნადარბაზევის, 
არმაზისხევის და მცხეთის, ბაგინეთის ხუროთმოძღვრული ფრაგმენტები 
გვაგულისხმებინებენ ტაძართა და სასახლეთა შემკობას არა მარტო იონური ორდენის 
სვეტისთავებით, კანელურებიანი სვეტებით, ბატისყელა კარნიზებითა და 
ნახევარსვეტებით, არამედ მრგვალი ქანდაკებითა და რელიეფებით. ე. ი. არის 
საფუძველი მრგვალი ქანდაკების ნიმუშების აღმოჩენას მოველოდეთ სარკინეში, 
არმაზის ციხეზე, ნადარბაზევში, საერთოდ დიდ მცხეთაში და უფლისციხეშიაც. ამას 
გარდა, გასათვალისწინებელია ადრეანტიკური ხანის მცირე ქანდაკების ნიმუშების 
საკმაოდ ხშირი აღმოჩენა. ასეთია მაგალითად, მცხეთაში სამთავროს ველზე ნაპოვნი 
მცირე ქანდაკება მარჯვენა თათაწეული, მარცხნივ თავმობრუნებული ავაზასი და 
ყალყზე შემდგარი ჯიხვისა, რომელმაც ეს-ეს არის თითქოს უნდა ისკუპოს და 
კლდიდან გადაეშვას.  

მცირე ქანდაკების განსაკუთრებულ ჯგუფს შეადგენს ლეჩხუმელი ცხენოსანი8, 
სტეფანწმინდელი მხედარი9, საძეგურის ოქროს ცხენები10 და, განსაკუთრებით კი, 
სოფ. ძეგვთან – ბარგიგარიაზე ნაპოვნი პატარა ღმერთის ოქროს ქანდაკება11. 

გვიანანტიკური ხანის მარმარილოს მრგვალი ქანდაკების რამდენიმე ნიმუშია 
აღმოჩენილი არმაზისხევის ერისთავთა რეზიდენციაში. ასეთებია: ა) ნატეხი თეთრი, 
წვრილმარცვლოვანი მარმარილოს ქანდაკებისა, რომელიც გამოხატავდა შიშველ 
ადამიანს – სხეულის სისავსე-სიმრგვალის მიხედვით ალბათ ახალგაზრდა ქალს, 
რომელსაც ფეხი-ფეხზე უნდა ჰქონოდა გადადებული. შემორჩენილია 
შეწყვილებული ბარძაყები (თეძოებს ქვემოთ და მუხლებს ზემოთ); ბ) თეთრი, 
წვრილმარცვლოვანი მარმარილოს ნატეხი ბავშვის ან ეგებ, ახალგაზრდა ქალის 
მარჯვენა ხელის ნები; მოხდენილად პროპორციული და ფუნთულა. ხელი მაჯაშია 
მოტეხილი და თითებიც წამტვრეული აქვს, გ) აქვეა თეთრი, წვრილმარცვლოვანი 
მარმარილოს ნატეხი, რომელიც წარმოადგენს იდაყვში მოღუნულ, მაჯის ზემოთ 
ირიბად წატეხილ ახალგაზრდა ქალის მკლავს12. სამივე ფრაგმენტი, განსაკუთრებით 
კი მეორე, ბრწყინვალე ნამუშევარია და ავტორის მაღალი ოსტატობის მანიშნებელი. 
უნდა ვიფიქროთ, რომ თეთრი მარმარილოს ქანდაკებანი სასახლეებისა და ტაძრების 
შესამკობად იყო მოტანილი რომაული სამყაროდან. სამწუხაროდ, ისე მცირე 
ფრაგმენტებია აღმოჩენილი, რომ მათი სადაურობის შესახებ უფრო კონკრეტული 
საუბრის საფუძველი არ არსებობს. დანამდვილებით არაფრის თქმა არ შეიძლება არც 
იმის შესახებ, თუ ვის გამოსახულებებს წარმოადგენდნენ მარმარილოს ქანდაკებანი; 
ე. ი. პორტრეტულია ისინი თუ ღვთაებათა ან მითოლოგიურ პიროვნებათა 
გამომხატველნი. ერთადერთი, რაც გადაჭრით ითქმის, ისაა, რომ როგორც ჩანს, 
არმაზისხევის ერისთავთა რეზიდენციას გვიანანტიკურ ხანაში ამკობდა მარმარილოს 
მრგვალი ქანდაკების ბრწყინვალე ნიმუშები, ისევე მაღალხარისხოვანნი, როგორც 
ერისთავთა სამარხებში დაცული ოქრო-ვერცხლის ნივთების დიდი უმეტესობა და, 
კერძოდ, ვერცხლის ქანდაკებანი (მამაკაცის ბიუსტი, ყანწიანი ქალის ჰორელიეფი, 
                                                 
8 გ. გობეჯიშვილი, განვითარებული რკინის ხანის ძეგლები რიონის სათავეებში, საქართველოს 
არქეოლოგია, თბ., 1959, ტაბ. XIV, 5, გვ. 195.  
9 ლ. წილთანაძე, ყაზბეგის განძის ზოგიერთი საკითხისათვის, მსკა, IV, თბ., 1963, გვ. 39-58.  
10 Я.И. Смирнов, Ахалгорийский клад, Тб., 1934.  
11 მცხეთა, I, თბ., 1955, გვ. 4. 
12 იქვე, გვ. 178-179.  



ბაგინეთის სარკოფაგის სარეცლის ფეხები, მცხეთის მავზოლეუმის ტიპის აკლდამის 
”მომღერალ-დამკვრელი ჭაბუკი”) თუ პატიოსან თვალთაგან გამოთლილი, ნახევრად 
მრგვალი გამოსახულება ამეთვისტოს ვერძის თავისა13. 

 ახლა თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რაც ანტიკური ხანის ქართული 
წარმართული პანთეონის დახასიათებისას არმაზის, ზადენის, გაიმ და გა ღვთაებათა 
ქანდაკოვან გამოსახულებათა შესახებ ითქვა, უნდა საკმაოდ სრული წარმოდგენა 
შეიქმნას საერთოდ ანტიკური ხანის საქართველოში გავრცელებული მრგვალი 
ქანდაკების ნიმუშების შესახებ. 

ეს მცირე ჯგუფი მრგვალი ქანდაკებებისა, აღმოჩენილი და ცნობილი 
ანტიკური ხანის საქართველოში, ძალიან მჭერმეტყველი მოწმეა საქართველოს 
ქალაქების მოსახლეობის მაღალი კულტურისა და ბერძნულ-რომაულ სამყაროსთან 
ურთიერთობისა.  

 
§ 6. მელითონეობა, რკინის დამუშავება ანტიკურ საქართველოში 

 
გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანაში უკვე შენიშნული საკმაოდ განვითარებული 

საქალაქო ცხოვრება1172 და ძვ. წ. I ათასწლეულის შუა ხანებისათვის 
ჩამოყალიბებული კლასობრივი საზოგადოება და სახელმწიფო ინსტიტუტები 
განხილული უნდა იქნას, პირველყოვლისა, როგორც შედეგი ქვეყნის ამეურნეო-
ეკონომიური ცხოვრების შედარებით საერთო დაწინაურებისა, რაც მოჰყვა 
მელითონეობის, კერძოდ, რკინის დამ შავების განვითარებას და ამ დარგის ფართოდ 
ათვისებას ძვ. წ. IX-VIII საუკუნეე

ს

უ
ბის საქართველოში1173. 

                                                

ანტიკური ხანის საქართველოს რკინის ნივთებში აისახა წინაანტიკური ხანის 
საქართველოს ტერიტორიაზე მოსახლე განვითარებული რკინის ინდუსტრიის მქონე 
ქართველ ტომთა ტრადიციულად დამახასიათებელი ურთიერთობა, ერთი მხრივ, 
ახლანდელი აზერბაიჯანისა და სომხეთის მიწა-წყალზე მოსახლე ტომებთან, ხოლო, 
მეორე მხრივ, კავკასიონის ჩრდილო კალთების მოსახლეობასთან. ე. ი. 
გრძელდებოდა ურთიერთობა, რომელსაც გვიანბრინჯაოს ხანასა და რკინის 
ათვისების ადრინდელ საფეხურზე საკმაოდ მკაფიოდ გვიჩვენებენ არქეოლოგიური 
ძეგლები. გაგრძელება მითითებული ტრადიციული სიახლოვისა წინაანტიკურ და 
ანტიკურ ხანაში იმაშიც გამოიხატა, რომ რკინის ხანის ადგილობრივი კულტურის 
დამახასიათებელ ძეგლთა გვერდით ჩანს ჩრდილოკავკასიური (“სკვითური”) და 
ძველაღმოსავლური (პირველ რიგში, ბუნებრივია, ურარტული) ტრადიციით 
ნაკეთები ნივთები. ასეთებია ე. წ. რკინის “აკინაკები”, მოღუნული დანები თუ 
სასხლავები და სხვ., რომლებიც მეზობელ ტომებთან მჭიდრო ურთიერთობის 
შედეგად ადვილად შეიძლება საქართველოში მოხვედრილიყო ან, შესაძლოა, 
ადგილობრივი ნაწარმიც იყოს.  

 
13 მცხეთა, I, თბ., 1955, გვ. 179, ტაბ. CX, 1-3.  
1172 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1960, გვ. 462; ა. აფაქიძე, ანტიკური ხანის 
ძეგლები აღმოსავლეთ საქართველოში, საქართველოს არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 252; ა. აფაქიძე, 
ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, თბ., 1963, გვ. 11.  
1173 ა. კალანდაძე, გვიანბრინჯაოს და ადრეული რკინის ხანის ძეგლები აღმოსავლეთ საქართველოში, 
საქართველოს არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 155-190. გ. გობეჯიშვილი, განვითარებული რკინის ხანის 
ძეგლები რიონის სათავეებში, საქართველოს არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 190-206 (რ. აბრამიშვილი, 
რკინის ათვისების საკითხისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ძვ. წ. XIV-VI სს.), 
საქართველოს მუზეუმის მოამბე, XXII-B, თბ., 1961, გვ. 292-382.  



ცხადია, ანტიკური საქართველოს ყველა თემში ერთნაირი სიძლიერით არ ჩანს 
ამ ორი კულტურის ნაკადი. მაგალითად, დასავლეთ საქართველოს მთიანეთში 
აღმოჩენილია რკინის ცულები, რომლებიც თითქმის ზუსტად იმეორებენ კოლხურ 
ბრინჯაოს ცულებს. ასეთებია: მრგვალყუაკვერიანი, ტანმოხრილი და 
ორფერდაყუიანი, ტანსწორი რკინის ცულები, რომლებიც ძვ. წ. I ათასწლეულის 
დასაწყისის კოლხური ბრინჯაოს ცულების კანონზომიერ მემკვიდრეებად უნდა 
მივიჩნიოთ. ასეთი ტენდენცია შენიშნულია აღმოსავლეთ საქართველოს 
არქეოლოგიურ მასალაშიაც. უკვე ძვ. წ. I ათასწლეულის დასაწყისიდან აქ 
გავრცელებული რკინის მახვილები, აქაურივე ბრინჯაოს წვეტიანი მახვილების 
რკინის მასალაში განმეორებას წარმოადგენენ; რკინის შუბისპირებიც მოყვანილობის 
მიხედვით თითქმის სრულიად არ განსხვავდებიან ბრინჯაოსაგან1174. ყველაფერი ეს 
საფუძველს გვაძლევს ვამტკიცოთ, რომ რკინის მეტალურგია ანტიკური ხანის 
საქართველოში გაგრძელებაა წინაანტიკური ტრადიციისა, რომელიც აღმოცენებული 
იყო ბრინჯაოს ადგილობრივი მელითონეობის ბაზაზე1175. 

ასეთ ვითარებაში თუ მაინც გვხვდება, როგორც ზემოთ ითქვა, 
ჩრდილოკავკასიური და ურარტული სამყაროებისთვის დამახასიათებელი რკინის 
ნაწარმი, ამას ტრადიციულ ურთიერთობათა შედეგებს უნდა მივაწეროთ და არა იმას, 
რომ დასაშვები იყოს ვარაუდი მხოლოდ მზამზარეული ნაწარმის შემოტანისა წინა და 
ანტიკური ხანის საქართველოში. განსაკუთრებული მნიშვნელობისა სწორედ ის 
ფაქტი ჩანს, რომ მიუხედავად რკინის დამუშავების ტექნოლოგიის არსებითი 
სიახლეებისა, ხელოსნები ასე დაბეჯითებით ცდილობენ რკინაში გაიმეორონ 
ბრინჯაოს იარაღის მოყვანილობა. ეს მელითონეობის ადგილობრივი ტრადიციის 
სიძლიერისა და სიმტკიცის მაჩვენებელია და სხვა არაფერი. ქართველმა მელითონემ 
იცის ახალი მასალის (რკინის) უპირატესობა და კიდევაც აკეთებს მისგან იარაღს, 
მაგრამ მაინც არ ივიწყებს ძველებურ ფორმებს და ამის გამო რკინის იარაღი 
მოყვანილობით ძალიან ხშირად თითქმის იმეორებს ბრინჯაოსას. სამთავრო, ღები, 
სოხუმის მთა, სვანეთი, ქვემო ქართლი ამ მოსაზრების დასასაბუთებელ მასალას 
უხვად გვაძლევს1176. 

ზემოაღნიშნული გასაგებს ხდის ამ საქმის შემდგომ დაწინაურებას ანტიკურ 
საქართველოში. ამიტომ სავსებით ბუნებრივად გამოიყურება დაბადების პირველი 
წიგნის ავტორის რწმუნება იმაში, რომ მჭედლობა თობელის ხელობაა: “თობელი ესე 
იყო კვერით ხუროჲ, მჭედელი რვალისა და რკინისაჲ”1177. იეზეკიელის ცნობაც ხომ 
იმასვე მიუთითებს: “იავანი, თობალი და მოსოხ, – ამბობს იეზეკიელი ტვიროსის 
გოდებაში, – ვაჭრობდნენ შენ შორის სულებსა კაცთასა და ჭურჭელნი რვალისანი 
მისცნეს სავაჭროდ შენდა”1178. 

როგორც ჩანს, კვერითხუროობა ანუ მჭედლობა საკუთარი მოთხოვნილების 
დასაკმაყოფილებლად დამზადებულ საგნებს გარდა სავაჭრო ნივთებსაც იძლეოდა. 
ესე იგი ირკვევა, რომ “ამ ქართველ ტომებს მარტო თავიანთვის კი არ უკეთებიათ 
მადნეული ჭურჭელი და იარაღი, არამედ ისეთ შორეულ ქვეყნებშიაც კი მიჰქონდათ 

                                                 
1174 საქართველოს არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 174-175, 190-206, 252. 
1175 იქვე, გვ. 181-182.  
1176 საქართველოს არქეოლოგია, თბ., 1959, გვ. 181-182.  
1177 შესაქმეთა, I, 22; შდრ. ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, გვ. 24; ს. ჯანაშია, თუბალ-
თაბალი, ტიბარენი, იბერი, შრომები, III, თბ., 1959, გვ. 72.  
1178 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1960, გვ. 24.  



ხოლმე, როგორიც იყო ტვიროსი”1179, ასე ძველი ჩანს ქართველ ტომთა ურთიერთობა 
ფინიკიის ქალაქ ტვიროსთან. ადრეანტიკურ ხანაში ფინიკიიდან შემოტანილმა მინის 
ნაწარმმა, როგორც ვნახეთ, ვანშიაც იჩინა თავი და რიონის სათავეებშიაც. 

თუ წერილობითი წყაროები ინახავენ საყურადღებო ცნობებს სამხრეთ-
დასავლეთ ქართველ ტომებში რკინის დამუშავების მაღალი დონის შესახებ, 
უკანასკნელ ხანებში განხორციელებული არქეოლოგიური გათხრები გვიჩვენებენ 
მელითონეობის დაწინაურებას ქართლშიაც და დასავლეთ საქართველოშიაც. 

ქართლის ანტიკური ხანის მნიშვნელოვანი რკინის საწარმოო კერა, როგორც 
ირკვევა, იყო დიდი მცხეთის დასავლეთ ნაწილში, ქალაქის იმ უბანზე, რომელსაც 
უძველეს ქართულ საისტორიო წყაროებში სარკინე ეწოდება1180. არქეოლოგიური 
გათხრის შედეგები გვიჩვენებენ, რომ ძველი დედაქალაქის ამ უბნის სახელწოდება 
შეესაბამება მისი მოსახლეობის საქმიანობას – ესაა მცხეთის საწარმო, რკინის 
სახელოსნო უბანი. გათხრებმა გვიჩვენეს, რომ რკინის დასამუშავებელი 
სახელოსნოები თავმოყრილი ყოფილა გრძელ მინდორზე. გათხრილია ნანგრევები 
სანახევროდ მიწაში ჩადგმული დიდი ქურების, რომლებშიაც რკინის გამოწურვა 
წარმოებდა. საამისო მასალას გვაძლევს ქურების ნანგრევებთან ერთად ნაპოვნი დიდი 
რაოდენობის რკინის წიდა; ქურებში მიკვლეული ლუგვი რკინა და ამ 
უკანასკნელისაგან მიღებული “სადედნე” და “სახელადე” რკინები. ისიც ირკვევა, რომ 
სადედნე ანუ სახელადე რკინისაგან სასურველ იარაღ-ხელსაწყოთა გამოჭედვა 
სარკინე უბნის ორ პუნქტში მაინც წარმოებდა: ახლანდელ გრძელ მინდორსა და 
სავანეში.  

გრძელი მინდვრის ერთ-ერთი სახელოსნოს გათხრამ ცხადი გახადა, რომ მის 
ერთ ნაწილში რკინა გამოუდვნიათ, მეორეში კი – ტყვია, ხოლო მესამეში, როგორც 
ჩანს, სპილენძის საწარმო ყოფილა. 

გათხრისას აღმოჩენილია ლითონის სალღობი თიხის ჭურჭელი (ტიგელების 
ნატეხები), საოქრომჭედლო ტვიფრი და სხვადასხვა ხელსაწყო, რაც იმაზე 
მიუთითებს, რომ გრძელ მინდორზე საოქრომჭედლო სახელოსნოს არსებობაც 
შეიძლება ვივარაუდოთ. 

რკინის და განსაკუთრებით ტყვიის საწური ქურები უეცრად მიტოვებული 
ჩანს. ამას უჩვენებს რკინის საწური ქურის იატაკზე დაღვენთილი წიდის აღმოჩენა და 
გამოდნობილი, სუფთა ტყვია ქურის ძირზე. ეს უკანასკნელი, როგორც ქიმიურმა 
ანალიზმა გვიჩვენა, 99,86% ტყვიას შეიცავს1181. 

სარკინე უბნის სახელოსნოთა პროდუქცია მრავალფეროვანია. გათხრისას 
აღმოჩენილია რკინის სამეურნეო და საბრძოლო ცულები, ქვის სათლელი ან ქვის 
საკოდი იარაღების ნამზადები, რკინის სხვადასხვაგვარი იარაღხელსაწყოები, 
რკინისტარიანი ნიჩაბი, რომელსაც ქურის გამოსაწმენდად იყენებდნენ და ამის გამო 
საკუთრივ ხელსაკიდი ხისა უნდა ჰქონოდა. იქვე იყო ნაპოვნი რკინის ისრისპირების 
გროვა, რომელიც რამდენიმე ასეულ ერთმანეთთან შედუღებულ და შესამჩნევად 
სახეშეცვლილ ისრისპირს შეიცავს. აქვეა ბრინჯაოს ნივთები, რომელთა შორის 
საოქრომჭედლო ხელსაწყოებიც შეიმჩნევა. 

                                                 
1179 იქვე; Е.И. Крупнов, Древняя история Северного Кавказа, М., 1960, გვ. 335; ნ. ბერძენიშვილი, ივ. 
ჯავახიშვილი, ს. ჯანაშია, საქართველოს ისტორია, თბ., 1946, გვ. 35.  
1180 დაწვრილებით იხ. ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, გვ. 206. შმდ.  
1181 იქვე, გვ. 212.  



გათხრისას ნაპოვნი მასალა გვიჩვენებს, რომ სარკინე უბნის სახელოსნოებში 
წარმოებდა რკინის ქვისაგან ლითონის გამოწურვა, ლუგვი რკინის გადამუშავება და 
საჭედური რკინის მიღება; ამ უკანასკნელისაგან ნაჭრებისა და კვერების გამოჭრა, 
გასაჭედი ნივთის კვალობაზე რკინის ჩამოკვეთა ანდა სახელადე რკინის დაჭრა, 
თვით ნივთის გამოჭედვა და წრთობა; ე. ი. აქ სრულდებოდა სრული 
მეტალურგიული ციკლი (მადნის დაწურვიდან ნივთის გამოჭედვა-გამოწრთობამდე).  

ცხადია, ყველაფერი ეს ჩვეულებრივად აუცილებლად ერთ სახელოსნოში არ 
უნდა ყოფილიყო თავმოყრილი, მაგრამ, როგორც ცნობილია, ქართულ ყოფაში 
დადგენილია ასეთი შემთხვევებიც. გამორკვეულია, რომ “უმი ლითონის” 
გადამუშავება-დაწურვა სამჭედლო ქოხში წარმოებდა. იქვე მიმდინარეობდა 
დაწურული რკინის ხელახალი გადადნობა და მიღებული რკინისაგან სხვადასხვა 
“ხელადის” ჭედვა. რკინის დასამუშავებლად განკუთვნილი საგანგებო შენობა ბოლო 
დროის გამოკვლევების თანახმად არ ყოფილა დამოწმებული. ამ ფუნქციას 
სამჭედლო ქოხი ასრულებდა1182. სახელოსნოს თხრისას და თვით ქურის გადანაყარში 
დიდი რაოდენობით ჩნდებოდა კირქვის ნატეხები, რომელთა დიდი ნაწილი 
მშენებლობაში უკვე გამოყენებული ქვათლილია ან ხუროთმოძღვრული, მეტ-
ნაკლებად პროფილირებული ფრაგმენტი. უნდა ვიფიქროთ, რომ იქ დაგროვილი 
კირქვა რკინის მადნიდან ლითონის გამოწურვის მონაწილე კომპონენტია (“ფლუსი”) 
და საამისოდ არის მოზიდული სახელოსნოში. 

ხუროთმოძღვრული ძეგლებისა და მშენებლობის ხელოვნების საკითხების 
მიმოხილვისას აღნიშნული გვაქვს, რომ გრძელ მინდორზე რკინის საწარმოთა 
თხრისას აღმოჩენილი ელინისტური ხანის ქვათლილები და დამუშავებულ-
ჩუქურთმიანი ფრაგმენტები (ნახევარსვეტები, იონური ორდენის სვეტისთავი, 
კარნიზები და სხვ.) უნდა მივაკუთვნოთ ჩუქურთმიანი დეტალებით უხვად შემკულ 
მცირე ნაგებობებს, რომელიც, შესაძლოა, საკულტო დანიშნულებისა იყო. ასეთ 
შემთხვევაში მივიღებდით სავსებით ბუნებრივ სურათს, დაკავშირებულს რკინის 
კაცთა (სარკინელთა) საკულტო ადგილთან, ე. ი. ძველი დედაქალაქის სარკინე 
უბანსაც თავისი საკულტო ადგილი (ნაგებობა) აღმოაჩნდებოდა, შესაძლოა, 
შიომღვიმის ლავრის ადგილას ან მის მიდამოებში. საამისო საფუძველს შიომღვიმის 
მონასტრის კომპლექსების მშენებლობისას გამოყენებული ანტიკური 
ხუროთმოძღვრული ფრაგმენტებიც იძლევიან. ლუგვი რკინის დამუშავება და 
საჭირო ნივთის მისაღებად განკუთვნილი ოპერაციები სარკინეს სახელოსნოებში 
ზედმიწევნით საგულდაგულოდ ჩაუტარებიათ, მაგრამ ეს არ ითქმის თვით რკინის 
გამოწურვის პროცესზე. ასეთი დასკვნის საფუძველს გვაძლევს ქიმიური ანალიზის 
შედეგები. აღმოჩნდა, რომ “განძის შემადგენელი ისრისპირები 85% რკინას შეიცავენ, 
ხოლო ფურცლოვანი რკინა – 88%-ს. რკინის მაღალხარისხოვნებასთან ერთად 
შეიმჩნევა რკინის ქვიდან ლითონის გამოწურვის შესამჩნევად დაბალი დონე, თუ 
ამის შესახებ წარმოდგენას შევიქმნით იმის მიხედვით, რომ რკინის წიდა სარკინისა 
52-65% რკინას შეიცავს1183. 

ანტიკური ხანის სარკინეს უნდა მოემარაგებინა რკინის იარაღ-საჭურვლით არა 
მარტო მცხეთა, არამედ ქვეყნის სხვა ნაწილებიც; თუმცა ანტიკურ ხანაში მხოლოდ 

                                                 
1182 ნ. რეხვიაშვილი, მჭედლობა რაჭაში, თბ., 1953, გვ. 61, სათანადო ეთნოგრაფიული მასალა, 
სპეციალური ტერმინები და ლიტერატურაც ამ წიგნში ვრცლად არის განხილული, შდრ. ა. აფაქიძე, 
დასახ. ნაშრომი, 1963, გვ. 208-210.  
1183 ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება..., გვ. 212.  



მცხეთა არ ყოფილა ცნობილი რკინის იარაღ-ხელსაწყოთა წარმოებით. დიდი როლი 
უნდა შეესრულებინა ამ მხრივ ქვემო ქართლს. არქეოლოგიური გათხრები 
გვიჩვენებენ, რომ ქვემო ქართლის სარკინეთები ინახავენ წინაანტიკური ხანის მცირე 
ზომის ქურათა ნაშთებსაც და ფეოდალური ხანის დიდი მასშტაბის სახელოსნოთა 
ნანგრევებსა და ქვარკინის გრანდიოზულ გამონამუშევრებს1184. ხარვეზი, რომელიც 
ანტიკური ხანისათვის შეიმჩნევა, იმით უნდა აიხსნას, რომ ძიებისას ჯერჯერობით ამ 
დროის სახელოსნოთა ნაშთები მიკვლეულ არ არის, გათხრითი სამუშაოები 
სათანადოდ არ უნდა იყოს გაშლილი. სხვა მხრივ ქვარკინით ასე მდიდარ მხარეში და 
რკინის საწარმოო სახელოსნოებითა და უძველესი რკინის ნივთებით ცნობილ 
თემში1185, სავსებით ბუნებრივია, სათანადო მასშტაბის წარმოებაც უნდა ყოფილიყო.  

ანტიკური ხანის რკინის გამონამუშევრები ხშირად იჩენენ თავს დასავლეთ 
საქართველოშიაც. ამ მხრივ ყველაზე ადრე ჭოროხისა და ჭუბერის ხეობებმა მიიქციეს 
ყურადღება. ჭუბერში ადრეანტიკური, ელინისტური და რომაული ხანის ძეგლები 
ჩნდებოდა იმ სავაჭრო გზის გასწვრივ, რომელიც შავიზღვისპირა ქვეყნებიდან 
ინგურის ხეობაზე იყო შებმული, ხოლო ხაიშიდან ჭუბერის ხეობით 
უღელტეხილისკენ მიემართებოდა. სწორედ ამ ხანას უნდა ემთხვეოდეს ჭუბერის 
რკინის საბადოების ათვისება. 

რკინის ამ საწარმოო კერასთან უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული ქურათა 
მრავალრიცხოვანი ნაშთები, აღმოჩენილი უკანასკნელ ხანებში ენგურის ხეობის 
დასაწყისთან, მდინარის მარცხენა ნაპირზე სოფ. ჯვარსა და ლიაში. აქ აღმოჩენილ 
ნაშთთა შორის სიმრავლით რკინის წიდა და თიხის საქშენი მილები გამოირჩევა. 
გათხრები და ძიება, განხორციელებული რკინიგზის ახალი ტოტის ტრასაზე, 
გვიჩვენებენ, რომ ქურა-სახელოსნოები განლაგებულნი ყოფილან სავაჭრო გზის 
გასწვრივ ზოლზე, ლიის ქედის კალთებზე, მათს ქვედა ტერასულ ზეგანზე. 

ჭუბერის მდიდარ მადნებთან და წარმოებასთან დაკავშირებული ჯვარლიას 
სახელოსნოების განლაგება ცნობილ სავაჭრო მაგისტრალზე, ეტყობა, საფუძველს 
ქმნიდა რკინის ნივთების სასაქონლო-სავაჭრო წარმოებისათვის, შავიზღვისპირეთის 
ძველ ქართულ ქალაქებში ან მათ მახლობლად ბერძნული ფაქტორების წარმოქმნის 
დროიდან მაინც.  

შესწავლილობის მხრივ დიდ ყურადღებას ზღვისპირა ზოლის ძეგლები 
იქცევენ. ასე მაგალითად, სოფ. ყულევში ძველი ნამოსახლარის თხრისას რკინის 
საწური ქურის საბერვლის მილები, ორმოები და თვით რკინის წიდები აღმოჩნდა. ამ 
ორმოებში რკინის წურვა დაადასტურა მათში აღმოჩენილი ყავისფერი მასის 
ლაბორატორიულმა შესწავლამ. რკინის გამოსადნობი ქურის ნანგრევები, ლითონის 
ნარჩენები, რკინის წიდა და ქურის შელესილობის ნაშთები აღმოჩენილია ანასეულში, 
ქ. მახარაძესთან ახლოს. მაგნეტიტიანი ქვიშიდან რკინის გამოდნობის გავრცელების 
მაჩვენებელი მასალები აღმოჩნდა მდ. ნატანების შესართავთან, ურეკში, აგრეთვე 
ფიჭვნარში და, საერთოდ, იქაურ ქვიშაზვინულ ზოლში1186. ფიჭვნარში გამოირჩევა 
გორა-სახელოსნო “ნამჭედური”. მდ. ჩოლოქის აუზის რკინის მეტალურგიის 
უძველეს კერას მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეესრულებინა ფიჭვნარ-პეტრას 
საქალაქო ცხოვრების დაწინაურებაში. აქ, ურეკის მსგავსად, ზღვისპირა 

                                                 
1184 И.А. Гзелишвили, Железоплавильное дело в древней Грузии, Тб., 1964.  
1185 შდრ. რ. აბრამიშვილი, დასახ. ნაშრომი.  
1186 ნ. ხოშტარია, ანტიკური ხანის არქეოლოგიური ძეგლები დასავლეთ საქართველოში, საქართველოს 
არქეოლოგია, გვ. 250.  



ქვიშაზვინულების გათხრისას აღმოჩენილ ძეგლებში ნავარაუდებია მაგნეტიტის 
რკინის შემცველი ქვიშის დამუშავებასთან დაკავშირებული ხელსაწყოების არსებობა. 
ფიჭვნარის ნაქალაქარის მასალები გვიჩვენებენ რკინის კაცთა გაწაფულობას ამ 
საქმეში. მათ თვითონ შეუსრულებიათ ქურის გამართვის, შელესილობისათვის 
ცეცხლგამძლე თიხის მოპოვება-მომზადების, მაგნეტიტური ქვიშის მოპოვება-
გაუხვების საკმაოდ რთული და შრომატევადი სამუშაოები1187. ზღვისპირა ზოლის, 
კერძოდ, ურეკის მაგნეტიტური ქვიშისაგან რკინის გამოდნობის რთული 
სამუშაოების შესრულება ამ დარგის დაწინაურების მანიშნებელია. ამასთანავე, 
ჩნდება საფუძველი ვიფიქროთ, რომ ამ მხარის რკინის პროდუქციასაც შეეხება 
ფსევდოარისტოტელეს მონათხრობი ხალიბური ამისოს რკინის კეთების შესახებ, 
რკინის მიღების თავისებურ წესთა თაობაზე1188. 

უკანასკნელ ხანებში რკინის დამუშავების მაჩვენებელი არაერთი ძეგლი 
აღმოჩნდა აფხაზეთის მთიანეთში. იქაც იჩინა თავი რკინის ქვის ძველმა 
გამონამუშევრებმა და პროდუქციამ. აქ სამოცამდე ძველი გამონამუშევარი და 
საბადოა მიგნებული. ერთ-ერთი მათგანი, მაგალითად, მდ. კოდორის ნაპირზე, 
ძველად დიდხანს დამუშავების ობიექტი ყოფილა, რასაც მოწმობენ აქ აღმოჩენილი 
წიდები და წარმოების სხვა ნარჩენები. უფრო მნიშვნელოვანი ჩანს ძიშრას საბადო; ეს 
უკანასკნელი 68%-მდე რკინას შეიცავს1189. 

თვით სოხუმის მთაზე სპილენძის გამოსახურვებელ სახელოსნოს ნაშთებთან 
და დნობის აშკარა ნიშნებთან ერთად აღმოჩნდა რკინის ნადნობიც – ლუგვი რკინა. 
როგორც ჩანს, სოხუმის მთაზე მოსახლეებს ლითონის დამუშავება ბრინჯაოს 
წარმოებით არ დაუმთავრებიათ და ანტიკურ დიოსკურიას ბაზარზე რკინის კაცთა 
ნაწარმიც უნდა გაეტანათ უცხოურ საქონელზე გადასაცვლელად ან, საერთოდ, 
გასაყიდად1190. 

რკინის დამამუშავებელ სახელოსნოთა ნაშთები ნაპოვნია ნავარძეთში, 
მელიკლდეში და ზემო იმერეთის კიდევ ბევრ პუნქტში. ერთი სიტყვით, ანტიკური 
საქართველო მოფენილი ყოფილა რკინის ქურებით, რკინის დამამუშავებელი 
სახელოსნოებით. 

ასეთ ვითარებაში, როგორც არ უნდა გადაწყდეს ხალიბებისა და მუშქების 
ვინაობის, მათთან შემდეგდროინდელი საქართველოს ტერიტორიის მოსახლე ტომთა 
ურთიერთობის საკითხები, ის მაინც ცხადია, რომ შავი ზღვის აღმოსავლეთ, 
სამხრეთ-დასავლეთ და სამხრეთი სანაპიროები ანტიკურ ხანაში (ისევე როგორც 
უფრო ადრეც) ერთმანეთს მოწყვეტილნი არ ყოფილან და ის, რაც ფსევდო 
არისტოტელეს ხალიბებისა და ამისოს რკინის შესახებ აქვს ნათქვამი, ქართველ 
ტომებზედაც შეიძლება გავავრცელოთ; მით უმეტეს, რომ ქართული ეთნოგრაფიული 
მასალები თითქოს ინახავენ ხალიბური რკინის მიღების წესს, სახელდობრ რკინის 

                                                 
1187 ი. გძელიშვილი, აჭარაში 1960-1961 წწ. აღმოჩენილი რკინის სადნობი ქურა-სახელოსნოების 
გათხრის ძირითადი შედეგები, კრებული – “სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ძეგლები”, I, ბათუმი, 
1964, გვ. 29-44; ა. კახიძე, მასალები აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ძველი ქალაქების 
ისტორიისათვის, “მასალები საქართველოს და კავკასიის არქეოლოგიისათვის”, IV, თბ., 1965, გვ. 70; დ. 
ხახუტაიშვილი, კოლხეთის რკინის მეტალურგიის სათავეებთან, დასახ. კრებული, გვ. 45-48.  
1188 Н.В. Хоштариа. Археологические исследования Уреки, მასალები საქართველოს და კავკასიის 
არქეოლოგიისათვის”, I, თბ., 1955, გვ. 29, В.В. Латышев, Известия древних писателей о Скифии и 
Кавказе, ВДИ, 1947, №2, გვ. 327. 
1189 ა. კალანდაძე, სოხუმის მთის არქეოლოგიური ძეგლები, სოხუმი, 1954, გვ. 67.  
1190 შდრ. ა. კალანდაძე, დასახ. ნაშრომი, იქვე. 



მადანში “ფაშას” (პიროლუზიტის) მირთვა-შერევის შედეგად მაღალხარისხოვან 
საფოლადე რკინის დამზადების შესახებ მოგვითხრობენ1191. 

ამრიგად, ანტიკური ხანის საქართველოსათვის დამახასიათებელი რკინის 
დასამუშავებელ სახელოსნოთა სიმრავლე, ძველი გამონამუშევრები, სახელოსნოთა 
მეტწილად სავაჭრო გზების გასწვრივ განლაგება, მაგნეტიტიანი ქვიშიდან 
მაღალხარისხოვანი რკინის მიღების წესები საფუძველს გვაძლევენ ძველი ბერძნული 
საისტორიო წყაროების ცნობები მოსინიკების თითბერის, რკინის დამზადების 
ხალიბური წესის შესახებ დავუკავშიროთ წინაანტიკური და ანტიკური ხანის რკინის 
დამუშავებას საქართველოში. ამრიგად, ჩნდება, შეიძლება ითქვას, ყველა საფუძველი 
იმისთვის, რომ წერილობითი წყაროებისა და არქეოლოგიური აღმოჩენების 
შეჯერების საფუძველზე რკინის დამუშავების მაღალი კულტურა ანტიკურ 
საქართველოში უცილობელ ფაქტად მივიჩნიოთ. 

ისევე როგორც ქსენოფონტეს მიხედვით “კარდუხების სახლები სავსეა 
ბრინჯაოს ნივთებით”, ხოლო “ხალიბების საარსებო საშუალება რკინის 
დამუშავებაა”1192, მცხეთის სარკინე, ქვემო ქართლის, ურეკის, ლიას, ჯვრის, ჭუბერის, 
ნავარძეთის, ფიჭვნარის, ანასეულის, ყულევის, სოხუმისა და მთიანი აფხაზეთის 
რკინის დასამუშავებელი ქურა-სახელოსნოები არამარტო აკმაყოფილებენ ქვეყნის 
მოთხოვნილებას რკინის საჭურველზე, არამედ შორეულ ბაზარზე გასაყიდ ნაწარმსაც 
ამზადებენ, თანაც მეტად თავისებური ხერხით, რომლის წყალობით აქაური რკინა არ 
იჟანგება და ვერცხლისებური ელვარებითაა ცნობილი. თუ წინაანტიკურ ვითარებას 
კარგად ჩავუკვირდებით, ანტიკური მელითონეობის მაღალი დონეც ადვილად 
გასაგები და ასახსნელი იქნება. ადვილი გასაგები ხდება, სახელდობრ, რკინის წურვის 
მაღალი დონე და ნაწარმის ოსტატური წრთობა-დაფოლადება ჩვენთვის საინტერესო 
ხანაში. 

ახლა, არამარტო ოდინდელი მეზობლობის ცნობების საფუძველზე უნდა 
ვივარაუდოთ ხალიბებთან ნათესაობა. საქართველოში აღმოჩენილი რკინის ნაწარმი 
თვითონ გვაგონებს ხალიბების რკინას და ხაზს უსვამს ძველ საერთო ტრადიციას. 
რკინის დამუშავების აქაური, საკუთრივ ქართული პრაქტიკა და ხალიბურ-
მოსინიკური წესები საფუძველს გვაძლევენ წერილობითი წყაროებიც გავიხსენოთ და 
ეს ძველი მელითონე ტომები წარმომავლობით ერთიმეორესთან უფრო 
საფუძვლიანად დავაკავშიროთ. 

§ 7. ჭიქათმოქმედება 
 

აქეოლოგიური აღმოჩენები გვიჩვენებენ, რომ ჭიქათმოქმედება ხელოსნური 
წარმოების უძველესი დარგი იყო საქართველოში. ჭიქურაშედგენილობის 
ნივთიერებისაგან მძივები აქ ხუთი ათასი წლის წინაც უკეთებიათ. ჭიქისმოქმედთა 
ეს უძველესი ნახელავი გაუმჭირვალეა; ათასწლობით მიწაში დამარხულ მძივებს 
ფერი შეუცვლია, გამოფიტულა და დაბერებულა (ირიზებულნი არიან), მაგრამ 
შემდეგდროინდელი მინის დამახასიათებელი თითქმის ყველა ქიმიური კომპონენტი 
შემოუნახავს1193. 
                                                 
1191 ნ. რეხვიაშვილი, მჭედლობა რაჭაში, თბ., 1953, გვ. 61 შმდ.; ნ. ხოშტარია, ანტიკური ხანის ძეგლები 
დასავლეთ საქართველოში, საქართველოს არქეოლოგია, გვ. 251.  
1192 ქსენოფონტე, ანაბასისი, V, 1.  
1193 გ. გობეჯიშვილი, არქეოლოგიური გათხრები საბჭოთა საქართველოში, გვ. 125, Б.А. Куфтин, 
Материалы к археологии Колхиды, II, Тб., 1950, გვ. 9, 51; გ. გობეჯიშვილი, განვითარებული რკინის 
ხანის ძეგლები რიონის სათავეებში, “საქართველოს არქეოლოგია”, გვ. 198-200, ნ. უგრელიძე, მინა ძველ 



ძვ. წ. II ათასწლეულის ბოლოსა და I ათასწლეულის დასაწყის საუკუნეებში 
საქართველოში კარგად არის ცნობილი ფეოდალური ხანის ქართული კლასიკური 
ჭიქურის ბრწყინვალე წინაპრები თრიალეთიდან1194 და მცხეთიდან1195, მაგრამ 
ჭიქურაშედგენილობის მასალის დამუშავებას და მის ინტენსიურ გამოყენებას მინის 
ჭურჭლის კეთება უეცრად არ მოჰყოლია. ჭიქათმოქმედების ეს ერთ-ერთი დარგი – 
მინის ჭურჭლის კეთება საქართველოში, ისევე როგორც, ვთქვათ, ქერსონესში1196, 
გვიანანტიკური ხანის (III-IV სს.) საქალაქო ხელოსნობისთვის არის 
დამახასიათებელი. ეს, რა თქმა უნდა, იმას კი არ ნიშნავს, რომ საქართველოში ამ 
დრომდე არ იცნობდნენ მინის ჭურჭელს. საუბარია მინის ადგილობრივ დამზადებასა 
და საამისო ნივთიერი მასალის მოპოვებაზე არქეოლოგიური გათხრების გზით. 
ანტიკური ხანის მინის ჭურჭლის აღმოჩენის ბევრი შემთხვევაა ცნობილი 
საქართველოში. ასე მაგალითად, ვანის ნაქალაქარზე 1961 წელს გათხრილ მდიდრულ 
სამარხში აღმოჩნდა ფინიკიური მინის რამდენიმე ჭურჭელი (სახელდობრ: სამი 
ამფორისკი, ერთი ალაბასტრონი და სამტუჩა ენოხოა), რომელთა ნელსაცხებლის 
შესანახად გამოყენება თითქოს ეჭვს არ იწვევს1197. ახლა მნიშვნელოვანია შეინიშნოს, 
რომ ფინიკიური ჭიქა მხარს უჭერს ვანის 1961 წლის მდიდრული სამარხის ძვ. წ. VI-V 
საუკუნეებით დათარიღებას. 

უფრო ადრე მსგავსი მინის ჭურჭელი აღმოჩნდა რიონის სათავეებში – ბრილის 
სამაროვანზე. როგორც ცნობილია, იქ ერთ-ერთი ამფორისკი1198 ნელსაცხებლით სავსე 
და მჭიდროდ თავდაცობილი ჩაუდგამთ ძვ. წ. VI-III სს. სამარხში1199. 

არქეოლოგიურ მონაპოვართა შორის კარგა ხანია ყურადღებას იქცევს 
თრიალეთის ძვ. წ. VI-V საუკუნეების მაღალი, წვრილი და რელიეფური, თითქოს 
ნაძერწსამკაულიანი სანელსაცხებლე და ალგეთის იმავდროული მინის ფიალა, 
რომელიც ახალგორული ვერცხლის პინაკებივით ღრმა უბეებით არის მორთული. 
საერთო იერით ეს ფიალა ძალიან ემსგავსება დაბლაგომში აღმოჩენილ ვერცხლის 
თასს, თუმცა ალგეთურს ომფალოსი და ლოტოსის გირლანდა არა აქვს1200. 

ალგეთური ფიალის დამზადების ადგილიც ჯერჯერობით არ არის 
დადგენილი, მაგრამ მსგავსი ჭურჭლის აღმოჩენა კრეტაზე მარიანაში ძვ. წ. IV 
საუკუნის სამარხეულ მასალასთან ერთად არაერთხელ არის აღნიშნული1201. 

                                                                                                                                                             
საქართველოში, თბ., 1961, გვ. 4, გ. ლომთათიძე, საქართველოს მოსახლეობის სოციალური და 
კულტურული დახასიათებისათვის ახ. წ. I-III საუკუნეებში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის 
ინსტიტუტის შრომები, I, თბ., 1955, გვ. 352, ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ 
საქართველოში, გვ. 234. 
1194 Б.А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, ტაბ. XX. 
1195 ა. კალანდაძე, გვიანბრინჯაოსა და ადრეული რკინის ხანის ძეგლები აღმოსავლეთ საქართველოში, 
საქართველოს არქეოლოგია, თბ., 1959. 
1196 Г.Ф. Белов, Стеклоделие в Херсонесе, СА, №3, 1963, გვ. 234-237.  
1197 Н.В. Хоштариа, Археологические раскопки в Вани, “კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული”, II, 
გვ. 69; ო. ლორთქიფანიძე, ანტიკური სამყარო და ძველი კოლხეთი, გვ. 87, ტაბ. XVII. 
1198 ამფორისკი – პატარა ორყურა ჭურჭელია, ჩვეულებრივ ნელსაცხებლის შესანახად გამოიყენებოდა.  
1199 გ. გობეჯიშვილი, განვითარებული რკინის ხანის ძეგლები რიონის სათავეებში, საქართველოს 
არქეოლოგია, გვ. 198.  
1200 Б.А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, I , გვ. 37, ტაბ. VIII. 
1201 Gjerstad Einar. The Swedish Cyprus Expedition, 1927-1931, voI. I, გვ. 27, ტაბ. XXXIV; Б.А, Куфтин, 
Археологичексие раскопки в Триалети, გვ. 37, ა. აფაქიძე, ანტიკური ხანის ძეგლები აღმოსავლეთ 
საქართველოში, საქართველოს არქეოლოგია, გვ. 276.  



1951 წელს მცხეთის რკინიგზის სადგურთან ახლოს, ბაგინეთის (არმაზის) 
ქედის ჩრდილო კალთის ძირას აღმოჩენილ ახ. წ. I საუკუნის შუა წლების 
მავზოლეუმის ტიპის აკლდამაში ლურჯი მინის ლამბაქები აღმოჩნდა ჩადგმული1202. 

როგორც ჩანს, მინის ჭურჭლით სარგებლობდა მხოლოდ წარჩინებული 
ნაწილი. ამიტომაა, რომ მინა თავდაპირველად ჩნდება მხოლოდ მდიდრულ 
სამარხებში და თანაც უმთავრესად ვერცხლის ჭურჭელთან. ეს კი იმის მაჩვენებელია, 
რომ მინა პირველ ხანებში იშვიათი იყო და წარჩინებულთა წრეშიაც ვერცხლის 
თანაბარ ძვირფას ჭურჭლად იყო მიჩნეული. 

მოტანილი მაგალითებით არ ამოიწურება ანტიკურ საქართველოში მინის 
ჭურჭლის აღმოჩენის შემთხვევები, მაგრამ ზემოთ მითითებულიც საკმაო უნდა იყოს 
იმის აღსანიშნავად, რომ ძვ. წ. VI – ახ. წ. I საუკუნეების საქართველოში კარგად იყო 
ცნობილი მინის ჭურჭელი და ის გამოიყენებოდა კიდევაც საზოგადოების 
წარჩინებულ, ქონებიერ წრეში. ამ წრის უკვე საკმაოდ დახვეწილი გემოვნების 
მაჩვენებელიცაა ნაირფერადი და ლურჯი მინისაგან ნაკეთები ჭურჭელი, 
შემოზიდული, როგორც ირკვევა, ჭიქათმოქმედების ადრე დაწინაურებული 
ცენტრებიდან: ფინიკიიდან, სირიიდან და ეგვიპტიდან. ეს კარგად ჩანს, თრიალეთის, 
მცხეთის, ვანის, ბრილის, ურბნისის და სხვა ადგილების არქეოლოგიური 
მონაპოვრებით.  

როგორც ითქვა, ჭიქისმოქმედთა ნახელავს საქართველოში დიდი ტრადიცია 
აქვს. მათი მოღვაწეობა, ცხადია, ანტიკურ ხანაშიაც არ შეწყვეტილა. ძვ. წ. VI-V 
საუკუნეების არქეოლოგიურ მასალებში გამოიყოფა გლიპტიკური ძეგლების ერთი 
ჯგუფი, რომელიც კავკასიის გარეთ ცნობილი არ არის და მეტწილად მხოლოდ 
საქართველოში გვხვდება, რის გამოც უდიდესი მეცნიერული ინტერესის მქონეა1203. 
ეს არის ლურჯი მინისაგან ჩამოსხმული მრავალწახნაგა საბეჭდავები. მათ 
ადგილობრივ ჩამოსხმას უკავშირებენ კერძო საკუთრების დაგროვებას, რასაც უნდა 
მოჰყოლოდა საბეჭდავებზე მოთხოვნილების ზრდა და სათანადო სახელოსნოთა 
წარმოქმნის დაჩქარება. როგორც ქვემოთ ვნახეთ, ადგილობრივ საბეჭდავთა 
ორიგინალები, პირველ ხანებში მაინც, მცირე აზიიდან უნდა შემოეტანათ. სავაჭრო 
ურთიერთობის გაშლას კი მცირე აზიასთან ადრეანტიკურ ხანაშივე უნდა 
შემოჰყოლოდა საქართველოსთვის ახალი მხატვრულ-კულტურული ნაკადი 
საკუთრივ საბერძნეთიდანაც კი. საამისო ნიშანს ზემომოტანილი ალგეთის მინის 
ფილა უნდა წარმოადგენდეს. 

მინის მრავალწახნაგა საბეჭდავთა ჩამომსხმელი სახელოსნოების არსებობა 
მცხეთაში და ამ სახელოსნოებში ადგილობრივ მკვიდრებთან ერთად, შესაძლოა, 
ბერძენ ქვისმჭრელთა მუშაობა და ამ გზით საგარეო გავლენა ხელს შეუწყობდა 
საკუთარი ნივთიერი და სულიერი კულტურის ზრდას ძველ საქართველოში1204. 
ამრიგად, ჩვენ მივუახლოვდით, ჭიქათმოქმედების შემდგომი დაწინაურების 

                                                 
1202 გ. ლომთათიძე, ი. ციციშვილი, ახლად აღმოჩენილი აკლდამა მცხეთაში, “საქართველოს სსრ 
მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. XII, №10, 1951, გვ. 641 შმდ., ა. აფაქიძე, ანტიკური ხანის ძეგლები 
აღმოსავლეთ საქართველოში, საქართველოს არქეოლოგია, გვ. 285-288, ა. აფაქიძე, ქალაქები და 
საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, გვ. 104-105.  
1203 М.И. Максимова, Отчет по работах над геммами из раскопок Мцхета-Самтавро. გამოქვეყნებულია 
დამატების სახით ივ. ჯავახიშვილის წიგნში: ქართველი ერის ისტორია, I, 1951, გვ. 462, ა. აფაქიძე, 
ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, გვ. 231.  
1204 М.И. Максимова, Стеклянние многогранные печати, найденные на территории Грузии, ენიმკის 
მოამბე, ტ. X, 1941, გვ. 92; ა. აფაქიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 231, 241.  



საფეხურს, როდესაც სავარაუდოა საქართველოშიც გაჩენილიყო ამ დარგის ახალი 
სახის ადგილობრივი ნაწარმი – მინის ჭურჭელი; ე. ი. დაეწყო განვითარება 
ჭიქათმოქმედების ახალ დარგს – საკუთრივ მინის ჭურჭლის წარმოებას ანტიკურ 
საქართველოში.  

ჭიქათმოქმედთა ადგილობრივმა ნახელავმა თავი იჩინა არმაზისხევის 
ერისთავთა სამაროვნის პირველ სამარხში. ეს არის საერისთავო სარტყლის ქარქაშის 
ოქროს გარსაკრავის სამკაული – ფაქიზი, მინანქრული გამოხატულება ხბოს თავისა 
და ფერად-ფერადი ტიხროვანი მინანქრით შემკული მრგვალი ბალთა1205. 

ახ. წ. I საუკუნემდე, როგორც წესი, ჭიქურა შედგენილობის ნაწარმის 
ტექნოლოგია იყო გაბატონებული. შესაბამის მასალას გვაძლევს ვანის, ბრილის და 
სოხუმის ადრეანტიკური ხანის სამარხები1206. პირველი საუკუნიდან კი სამარხებში 
თანდათან მატულობს საკუთრივ მინის ნაწარმი, ისიც უმთავრესად მდიდრულ 
წრეში. სამეფო წრეს და ერისთავთა ოჯახებს, როგორც ჩანს, ვერ ხიბლავს ახალი 
ტექნოლოგიით მიღებული მინის ჭურჭელი. ეს გასაგებიცაა. ჭიქათმოქმედებაში 
დიდად მნიშვნელოვანმა სიახლემ, ვარაუდობენ, თავი იჩინა წელთაღრიცხვათა 
მიჯნაზე1207. ამ დროს მიეწერება გამჭირვალე, სრულიად უფერო მინის ხარშვის 
საიდუმლოების აღმოჩენაც და მინასაბერი მილის გამოგონებაც. ეგვიპტურ 
სიძველეთა, კერძოდ, ძველი ეგვიპტის ხელოსნური წარმოებისა და მასალების 
ცნობილი მკვლევარი ა. ლუკასი მიიჩნევს, რომ არ არის ცნობილი, თუ როდის 
აღმოჩნდა სრულიად უფერო, გამჭირვალე მინა, თუმცა ტუტანხამონის აკლდამაში 
ასეთი მინის რამდენიმე ნიმუში იპოვეს1208, ხოლო მინასაბერი ხელსაწყოების 
გამოყენებას ა. ლუკასი დაახლოებით ახ. წ. დასაწყისის საქმედ მიიჩნევს1209.  

დაახლოებით ამ ხანიდან ჭიქათმოქმედთა წრეს მინამბერთა 
დასპეციალებული ჯგუფი უნდა გამოჰყოფოდა. სიახლე ჭიქათმოქმედთა ხელობაში 
ტექნოლოგიური პროცესების შემდგომი სრულყოფითა და ჭიქურის კაზმის 
შედგენილობის შესამჩნევი გაუმჯობესებით იყო გამოწვეული. ამ ახალ ტექნოლოგიას 
მოჰყვა გამჭირვალე (მქრქალი, უფერული) მინის ნაწარმის მასობრივი გამოშვება, 
ხოლო შემდეგ – მინანქარიც.  

ბუნებრივია დავუშვათ, რომ უფერული მინის ნაწარმი პირველ ხანებში ვერ 
შეეტოლებოდა ფრიად დაწინაურებულ ტორევტიკულ ნახელავს. ამიტომაც სამეფო 
და სამეფო კარის წრის წევრთა ოჯახებში წელთაღრიცხვათა მიჯნაზეც და პირველ 
საუკუნეებშიაც გაბატონებული ვერცხლის ჭურჭლეულია; შემდეგ კი თანდათან 
ვრცელდება მინის ჭურჭელი.  

მინის წარმოების ახალი ტექნოლოგია თავისებურად აისახა არქეოლოგიურ 
მასალაშიაც. ახ. წ. I საუკუნიდან სულ უფრო და უფრო მეტი რაოდენობით შემოაქვთ 
ნაირ-ნაირი მინის ჭურჭელი (სანელსაცხებლე, თასი, სასმისი, თეფში, ჭიქა). 
განსაკუთრებით ხშირად ჩნდება ნელსაცხებლის ჭურჭელი – სანელსაცხებლე, 
ჩვეულებრივ, დაკრძალვის რიტუალთან უნდა იყოს დაკავშირებული და, შესაძლოა, 
მეტწილად საამისოდ განკუთვნილ-დამზადებულიც კი. როგორც ჩანს, მასში 

                                                 
1205 მცხეთა, I, გვ. 28, ტაბ. I bis. 
1206 საქართველოს არქეოლოგია, გვ. 198, 235.  
1207 А. Лукас, Материалы и ремесленные призводства древнего Египта, М., 1958. გვ. 307; Н. Качалов, 
Стекло, М., 1959, გვ. 63. იქვეა მითითებული ლიტერატურა.  
1208 А. Лукас, დასახ. ნაშრ., გვ. 304, იქვეა ლიტერატურა.  
1209 იქვე, გვ. 307.  



სურნელოვან სითხეს ასხამდნენ და ისე ატანდნენ მიცვალებულს სამარხში1210. 
პირველ ხანებში დიდი უმრავლესობა უთუოდ შემოტანილი ჩანს, მაგრამ თანდათან 
შეიმჩნევა ადგილობრივი ნაწარმიც. 

არქეოლოგიური აღმოჩენები მცხეთაში, თრიალეთში, კლდეეთში, ახმეტაში, 
ბრილში, ურბნისში, ზღუდრში, ერწოს ველზე, ბორში, ურეკში, სოხუმსა და 
ბიჭვინტაში და ა. შ. გვიჩვენებენ, რომ ჭიქათმოქმედთა ნაწარმის კერძოდ კი მინის 
ჭურჭლის ფართოდ გავრცელება, დამახასიათებელი ყოფილა საქართველოსათვის ახ. 
წ. პირველ საუკუნეებში. ასეთივე სურათი შეინიშნება მეზობელ ქვეყნებშიაც. 

პირველ ხანებში მრავლად შემოტანილ ჭურჭელს მოჰყვა ადგილობრივი, 
მეტწილად შემოტანილის მიბაძვით ნაკეთები, შემდეგ კი შეიმჩნევა ახალი ფორმების 
შექმნაც. მინის ჭურჭლის სიხშირე ქალაქებში, თანაც ჩვეულებრივ სამარხებში, ამ 
ნაწარმის ფართოდ გავრცელებასაც გვიჩვენებს და იმის მაუწყებელიცაა, რომ 
ჭიქათმოქმედება საქალაქო ხელოსნობის ხელსაყრელი, მომგებიანი დარგი გამხდარა. 
როგორც ჩანს, ამის გამო დიდ ქალაქებში ჩნდება ჭიქათმოქმედთა სახელოსნოები. 
საამისო მითითებებს გვაძლევს სამთავროს წუნდებული სანელსაცხებლე და 
ურბნისის გათხრისას აღმოჩენილი მინის ორი ზოდი, რაც მინის ლღობასა და, 
მაშასადამე, ადგილობრივ წარმოებაზე უნდა მიუთითებდეს1211. ბუნებრივია, ამას 
სათანადო ხელოსანთა ჯგუფის გაჩენაც უნდა მოჰყოლოდა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ 
მინის ჭურჭლის მკეთებელნი განსაკუთრებით ახ. წ. I საუკუნის შემდეგ უნდა 
გამრავლებულიყვნენ ქალაქებსა და საწარმოო კერებში1212. 

მინის ადგილობრივი წარმოების მაჩვენებელია ცნობა სამთავროს ველზე მინის 
ჭურჭლის დამამზადებელი სახელოსნოს ნაშთების აღმოჩენის შესახებ1213. უფრო 
გვიანდელი ადრეფეოდალური ხანის მინის სალღობი სახელოსნოს ნაშთები 
აღმოჩენილია კარსანში1214. ეს მაგალითიც მინის წარმოების ადრე შემოღების 
მანიშნებელია. ამრიგად, წუნიანი მინის ჭურჭლის, მინის ზოდების და მინის 
საწარმოო სახელოსნოთა ნაშთების აღმოჩენა გვიჩვენებს, რომ ახ. წ. I-III საუკუნეებში 
საქართველოს ქალაქებში კარგადაც იცნობდნენ მინის ნაწარმს და მრავალრიცხოვან 
შემოტანილ ნაწარმთან ერთად ადგილობრივ დამზადებულ ჭურჭელსაც ფართოდ 
იყენებდნენ. 

შემოტანილ ნაწარმშიაც და ადგილობრივ სახელოსნოებში ნაკეთებ 
ჭურჭელშიაც მასობრივი ნაწარმისაგან გამოირჩევა საზოგადოების მაღალი 
წრისათვის განკუთვნილი ნივთები: დახვეწილი ფორმები, ნაირფერადი, მეტწილად 
საზეიმო ვითარების შესაფერი და, ზოგჯერ, ვერცხლით მოჭედილი – უფრო 
ტორევტიკის ძეგლად ქცეული ჭურჭელი1215. ყველაფერი ეს ქონებრივი და 
სოციალური დიფერენციაციის დონეს შეესაბამება, მაგრამ ხელს არ გვიშლის 

                                                 
1210 გ. ლომთათიძე, საქართველოს მოსახლეობის სოციალური და კულტურული დახასიათებისათვის 
ახალი წელთაღრიცხვის I-III საუკუნეებში, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, 
თბ., 1955, გვ. 351.  
1211 გ. ლომთათიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 352; ნ. უგრელიძე, მინა ძველ საქართველოში, თბ., 1961, გვ. 6.  
1212 ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქ-ში, გვ. 233-234.  
1213 Фр. Байерн, Исследование древних гробниц близ Мцхета, Сборник сведений о Кавказе, 2, Тб., 1862; 
შდრ. გ. გობეჯიშვილი, არქ. აღმოჩენები საბჭოთა საქართველოში, თბ., 1952, გვ. 125.  
1214 გ. ლემლეინი, მინის საბერი წარმოების ნაშთები კარსანში, მცხეთის მახლობლად, “საქართველოს 
სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე”, ტ. VI, №9, 1945, გ. გობეჯიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 125. 
1215 Древности Босфора Киммерийского, ტაბ. XXI. 



მხატვრული ხელოსნობის მაღალი დონისა და შესაფერისი გემოვნების მაჩვენებლად 
მივიჩნიოთ. 

ჭიქათმოქმედების განვითარება დიდ ცოდნასა და მძიმე სამუშაოთა 
შესრულებას მოითხოვდა. მინის სალღობი პირველი ქურები, ცხადია, პრიმიტიული 
იყო და უმძიმეს პირობებს ქმნიდა ამ დარგში მომუშავეთათვის. მინის წარმოების 
სამუშაოთა სიმძიმის წარმოსადგენად იკმარებდა ერთი, ცოტა გვიანდელი (ახ. წ. VI-
VII სს.) მონათხრობი, შემონახული იოანე მოსხის ლიმონარში: “მე ჭიქისმოქმედი 
ვიყავ და მხურვალებისა მისგან ცეცხლისა დავბრმი”1216. 

მინის ჭურჭლის წარმოება ნელსაცხებლის შეკაზმვასთან იყო დაკავშირებული. 
ფინიკიური სანელსაცხებელთა აღმოჩენა ვანში და მდ. რიონის ხეობაზე გამავალ 
სავაჭრო გზაზე, განსაკუთრებით კი – ნელსაცხებლით სავსე ამფორისკის პოვნა 
ბრილში, გვიჩვენებს, რომ შემოტანის საგანს პირველ ხანებში ნელსაცხებელიც 
წარმოადგენდა. შემდეგში, მინის ჭურჭლის გვერდით უნდა ჩასახულიყო 
ნელსაცხებლის კეთებაც. საამისო მითითება გვაქვს “წმიდა ნინოს ცხოვრებაში” 
(სეფექალმა შროშანამ დაბანა ნინოს ხელი და სცხო ზეთი”)1217. ამ ტრადიციის 
გამგრძელებლად ჩანს მენელსაცხებლე აბო თბილელი, რომელიც ნერსე ერისთავს 
სწორედ ამ ხელობის გამო ჩამოუყვანია საქართველოში1218. რა თქმა უნდა, 
ნელსაცხებელზე დიდი მოთხოვნილება ადრეც უნდა ყოფილიყო და მისი 
ადგილობრივ შეკაზმვაც გვიანანტიკურ ხანაში მაინც უნდა ვივარაუდოთ. 
სხვაგვარად შეუძლებელია აიხსნას გვიანანტიკური ხანის სამარხებში ასე მრავლად 
აღმოჩენა სანელსაცხებლებისა, ისევე როგორც ახსნა იმისა, რომ უკვე IV-V სს. 
მცხეთაში, ურბნისსა და რუსთავში მხატვრული მინის ადგილობრივი წარმოება 
თითქოს საეჭვო არ არის1219. 

ამრიგად, ანტიკურ საქართველოში ჭიქათმოქმედება ტრადიციულ 
განვითარებას განიცდის. წელთაღრიცხვათა მიჯნამდე აქ გავრცელებულია 
შემოტანილი ჭიქურაშედგენილობის მასალისაგან ნაკეთები ჭურჭლეული 
(ფინიკიური, სირიული, ეგვიპტური) და წარმოებს მინის მრავაწახნაგა საბეჭდავთა 
ჩამოსხმა. ახ. წ. დასაწყისიდან საქართველოში უფერული, გამჭვირვალე მინის 
ჭურჭელი შემოდის ხმარებაში და ის სულ უფრო და უფრო ვრცელდება. ამის შემდეგ 
შეინიშნება შემოტანილის მიბაძვით ნაკეთები ჭურჭელიცა და ახალი, ალბათ 
ადგილობრივი ფორმებიც. ეს პროდუქცია, წუნიანი ჭურჭელი, მინის ზოდები და 
მინასაბერ სახელოსნოთა ნაშთები გვიჩვენებენ საკუთრივ მინის ჭურჭლის კეთებას 
გვიანანტიკურ საქართველოში. ამასვე ამტკიცებს ადრეფეოდალური და 
გარდამავალი ხანის ნაქალაქარებში მინასაბერ სახელოსნოთა ნაშთების აღმოჩენა.  

ასევე შემოტანილია პირველ საფეხურზე ნელსაცხებელიც. გვიანანტიკურ 
ხანაში კი ნელსაცხებელიც ადგილობრივ უნდა ეკაზმათ. საამისო საფუძველს 
გვაძლევს სანელსაცხებელთა სიმრავლე გვიანანტიკურ სამარხებში და 
ადრეფეოდალური ხანის დამახასიათებელი წერილობითი წყაროები. ყველაფერი ეს 

                                                 
1216 იოანე მოსხი, ლიმონარი, ილ. აბულაძის გამოცემა, თბ., 1960, გვ. 37, შდრ. ა. აფაქიძე, ქალაქები და 
საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, გვ. 234.  
1217 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 93.  
1218 Памятники древнегрузинской агиографической литературы, Издание К.С. Кекелидзе, Тб., 1956, გვ. 48.  
1219 გ. ლომთათიძე, დასახ. ნაშრომი; მისივე, რუსთავში წარმოებული არქეოლოგიური თხრის 
უმნიშვნელოვანესი შედეგები, “მასალები საქართველოს და კავკასიის არქეოლოგიისათვის”, I, 1955, გვ. 
181, ლ. ჭილაშვილი, ნაქალაქარი ურბნისი, თბ., 1965, გვ. 65, 73, 88, 118-120, თ. გამსახურდია, IV-VI სს. 
ქართლის ქალაქების ისტორიიდან. “მაცნე”, 1966, №3, გვ. 115.  



მინის წარმოებისა და ნელსაცხებელთა კაზმვის ანტიკური ტრადიციის 
მაჩვენებლადაც უნდა ჩავთვალოთ.  

 
§8. მეთუნეობა, ქვითხუროობა, ოქრომჭედლობა და მხატვრული 

ხელოსნობის სხვა დარგები 
 

მეთუნეობა. ანტიკურ საქართველოში საქალაქო ხელოსნობის სხვა დარგებიც 
იყო განვითარებული, პირველ რიგში კი – მეთუნეობა, თიხის ჭურჭლისა და, 
საერთოდ, კერამიკული წარმოება. აღმოჩენილი მასალები საფუძველს გვაძლევენ 
მეთუნეთა წრეში გავარჩიოთ: მეჭურჭლენი, მექვევრეები, მეკრამიტეები, მეაგურეები 
და თიხის მილების მკეთებელნი. 

ამ დროის საოჯახო თიხის ჭურჭელი მკაფიოდ გაირჩევა წინა ხანის 
ნაწარმისაგან მოყვანილობით, მრავალსახეობისა და სილამაზის შეზღუდვით. 
გამარტივებულია ფორმები და თითქმის გამქრალია ძველებური შემკულობა 
(ფოსოები, კოპები და ყველაზე რელიეფური ზოლი ჩვეულებრივ სამკაულად არის 
ქცეული). სამკაულის მრავალფეროვნებას ვერ ვხედავთ ალაზნის ველზედაც კი, 
სადაც წელთაღრიცხვათა მიჯნაზე გავრცელებულია ამიერკავკასიის შუა და 
აღმოსავლეთ ნაწილისათვის დამახასიათებელი კერამიკა: ღია მოწითალო და 
მუქკეციანი საოჯახო ჭურჭელი; სახელდობრ, ხელადები (გრძელნისკარტიანი – 
საწურიანი, ტანდაბალი სამტუჩა, სტილიზებული, რომელთაც ყური გვერდზე აქვს 
მიბმული), თასები, სამფეხა თეფშები; ტანდაბალი – მუცელზე მილდატანებული 
ჭინჭილები და სხვ. ასეთია მაგალითად, სოფ. არხილოსკალოსთან გიორგი ნიორაძის 
მიერ გათხრილი ორმოსამარხების კერამიკა და კოლოფში სტეფანე მენთეშაშვილის 
მეთაურობით შესწავლილი მასალა. ალაზნის ველზე შემკულობით სიღარიბეს 
თითქოს მოხდენილად სტილიზებული მოყვანილობა და ბრწყნვალე გაპრიალება 
ცვლის.  

ალაზნის ველის კერამიკის მიხედვით ძნელი არ არის წარმოვიდგინოთ 
შინსახმარი თიხის ჭურჭლის კეთების შემდგომი დაწინაურება, რაც აღმოსავლეთ 
საქართველოს ცენტრალური თემების მიმართ არ ითქმის. 

შიდა ქართლში, მაგალითად, აშკარად შეიმჩნევა, რომ მეთუნე ფართო ბაზრის 
მოთხოვნილებას ითვალისწინებდა და თითქმის ერთნაირი ნაწარმი მეტწილად 
სოფელში გასაგზავნად მზადდებოდა. სოფელს კი საღვინე ჭურჭელი და დიდი 
ჭურები სჭირდებოდა, რასაც მექვევრეობის განვითარება უნდა მოჰყოლოდა. საღვინე 
ჭურჭელზე მოთხოვნილების ზრდა, ბუნებრივია, მოითხოვდა იაფფასიანი 
მუშახელის გამოყენებას, ე.ი. მძიმე სამუშაოების შესასრულებლად (თიხის მოჭრა, 
მოზიდვა, მოზელა და ა. შ.) კერამიკულ წარმოებაში მონის შრომის გამოყენების 
შესაძლებლობა ჩნდებოდა1220. 

მონური შრომის გამოყენებას კი უნდა მოჰყოლოდა მეთუნეთა ნაწარმის 
ნაირსახეობათა შეკვეცა. ასეთ ვითარებაში მხატვრულ ფორმებსა და შემკულობის 
მრავალფეროვნებას არ უნდა მოველოდეთ. საბოლოოდ ამან განსაზღვრა, როგორც 
ჩანს, კერამიკული ნაწარმის სახეობები და შესამჩნევად მკვეთრი ცვლილება 

                                                 
1220 გ. ნიორაძე, ალაზნის ველის გათხრები, თბ., 1951.  



გამოიწვია თიხის ჭურჭლის წარმოებაში – ახალ ტექნოლოგიას დაუმორჩილდა 
ელინისტური და რომაული ხანის მეთუნეობა1221. 

 მეორე მხრივ, ამას ხელს უწყობდა ქონებიერთა წრის გაზრდილი 
მოთხოვნილება ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის ჭურჭელზე. როგორც ახალგორის, 
სტეფანწმინდის და ვანის მდიდრული სამარხები გვიჩვენებენ, ვერცხლის ჭურჭელი 
აუცილებელი ნაწილია ქონებიერთა სამარხეული ინვენტარისა, ე.ი. შინსახმარი 
ჭურჭელია წარჩინებულთა ოჯახებში. ასეა, როგორც ჩანს, უფრო გვიან მცხეთაში, 
ზღუდრში, ერწოს ველზე, ხაიშში ბაგინეთზე, არმაზისხევში, ცხინვალში, ავჭალაში 
და ა.შ. 

ბრინჯაოს უცხოურ მხატვრულ ჭურჭელზე დიდი მოთხოვნილების 
მაჩვენებელია ნიჩბისის1222, სამთავროს და ზღუდრის აღმოჩენები. 

ელინისტური ხანიდან მინის ჭურჭელიც ვრცელდება და, ამრიგად, ვერცხლი, 
ბრინჯაო და მინა ავიწროებენ ქონებიერთა წრეში თიხის ჭურჭელს. მცირდება 
მოთხოვნილება და ზრუნვა მხატვრული კერამიკის წარმოებაში. სამაგიეროდ, 
ქონებიერთა წრე ხელს უწყობს საღვინე და ღვინის შესანახი ჭურჭლის მასობრივ 
წარმოებას, დაფუძნებულს იაფფასიანი სამუშაო ძალის გამოყენებაზე. ამ გზით 
დაწინაურდა ქვევრების, დერგების, საღვინეების კეთება, კრამიტის, აგურისა და 
თიხის მილების მოჭრა, რითაც საგანგებოდ ქალაქი იყო დაინტერესებული1223. ამას 
ადასტურებს სტრაბონის მიერ შენიშნული და არქეოლოგიური გათხრებისას 
მრავლად აღმოჩენილი საქალაქო ხუროთმოძღვრების ძეგლთა ნანგრევები. 
წყალსადენებიც მხოლოდ ქალაქისთვის იყო დამახასიათებელი ანტიკურ ხანაში და, 
ისიც ყველა ქალაქისათვის, რა თქმა უნდა, არა.  

წყალსადენის მილები, ალიზ-აგურები, ქვათლილები და მაღალხარისხოვანი 
კრამიტი, როგორც ვნახეთ, ადრეანტიკურ და ელინისტურ საქართველოში ხშირად 
გვხვდება. ე.ი. ამ რიგის სამშენებლო მასალათა წარმოება საქართველოში სახელმწიფო 
წყობის ჩამოყალიბების ადრინდელი საფეხურისთვის არის დამახასიათებელი. 
სამშენებლო კერამიკის წარმოებაში დასავლეთ საქართველოს ქალაქებმა პირველ 
ხანებში მაინც, მცირეაზიულ ცენტრთა გავლენა განიცადეს. ასეთი გავლენა, 
შეიძლება, ვანშიაც დავინახოთ, იქნებ – ქუთაისშიც კი; ე.ი. შიდაზოლის ქალაქებში, 
სანაპირო ზოლის საცხოვრისებზე რომ არაფერი ვთქვათ. იგივე არ ითქმის ქართლის 
და, საერთოდ, აღმოსავლეთ საქართველოს სამშენებლო კერამიკის წარმოების 
შესახებ. 

 არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები გვიჩვენებენ, რომ კრამიტის მოჭრის 
ხელოვნებას აღმოსავლეთ საქართველოშიც ადრე დაუფლებიან და უკვე ძვ. წ. IV 
საუკუნეში აქაურ ქალაქებში მაღალხარისხოვანი კრამიტით გადახურული შენობები 
ჰქონიათ. სტრაბონის სიტყვებიდანაც ჩანს, რომ საქართველოში ხუროთმოძღვრების 
ხელოვნება რომაელთა მოსვლამდეც დიდად დაწინაურებული ყოფილა1224. 

სამშენებლო კერამიკულ წარმოებას აღმოსავლეთ საქართველოში ძირძველი 
ტრადიცია აქვს. ალიზ-აგური, მაგალითად, აქაურ გორასაცხოვრისებზე 6-7 ათასი 

                                                 
1221 დაწვრილებით ამ საკითხზე იხ. ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, 
გვ. 225-226, იქვეა ლიტერატურაც. 
1222 О. Лорткипанидзе, Италийские бронзовые изделия, найденные на территории древней Грузии, СА, 
1964, № 1. 
1223 დაწვრილებით იხ. ა. აფაქიძე, ნაშრ., გვ. 49-84. 
1224 ივ. ჯავახიშვილი, მნშენელობის ხელოვნება ძველ საქართველოში, თბ., 1946, გვ. შდრ. ა. აფაქიძე, 
ქალაქები..., გვ.72-73. 



წლის წინაც ფართოდ გამოუყენებიათ და, როგორც ზოგიერთი გორანამოსახლარის 
გათხრები გვიჩვენებს თითქოს ერთადერთ სამშენებლო მასალას სწორედ ალიზ-
აგური წარმოადგენდა იმ დროს. რა თქმა უნდა, არავითარი საფუძველი არ არსებობს 
კრამიტის მოჭრის ასეთი სიძველე ვივარაუდოთ, მაგრამ ადრეანტიკური და 
ადრეელინისტური ხანის კრამიტით დაბურულ საქალაქო ნაგებობათა და კრამიტის 
მოჭრის ფართოდ გავრცელების ხანად რომ მივიჩნიოთ, ამას ხელს არაფერი უშლის. 
შემთხვევით არ ჩანს, აგრეთვე, სტრაბონის გაკვირვება იბერიის ქალაქების 
ხუროთმოძღვრული წესებით აშენებული ნაგებობებითა და კრამიტის სახურავებით. 

როგორც საამშენებლო ხელოვნების უმთავრეს ძეგლთა გაცნობისას ვნახეთ, 
დიდად დაწინაურებულ ხუროთმოძღვრებას სამშენებლო კერამიკის სათანადოდ 
დაწინაურება და შესაბამისად ქალაქის ხელოსანთა შორის მეაგურეთა და 
მეკრამიტეთა როლის საგრძნობი ზრდა უნდა გამოეწვია. ეს ზრდა ისე შესამჩნევია, 
რომ თუ კრამიტებზე გამოყვანილ ნიშანთა მიხედვით ვიმსჯელებთ, ჩნდება 
საფუძველი, რომ სამშენებლო კერამიკის წარმოებაში ცეხური ორგანიზაციის 
ჩანასახები ვივარაუდოთ და სამეფო მასშტაბის კრამიტის სახელოსნოების არსებობაც 
დავუშვათ ანტიკურ საქართველოში. 

ქვითხუროობა. როგორც ხუროთმოძღვრულ ძეგლთა ერთი ჯგუფის 
გაცნობისას ვნახეთ, არქეოლოგიური მასალები იმის საფუძველს ქმნის, რომ მეტ-
ნაკლებად სრული წარმოდგენა ვიქონიოთ ამ ძეგლთა გამკეთებლების – ქვით 
ხუროების შესახებ. 

ისევე როგორც ადრეფეოდალურ საქართველოში, ქვითხუროობის სამშენებლო 
დარგი ანტიკურ ხანაშიაც ქვითა და აგურით მშენებლობას მოიცავდა. 
განსაკუთრებით კარგად შეიმჩნევა ქვითა და ალიზ-აგურით მშენებლობა ვანის, 
ურბნისის, გორის, უფლისციხის, არმაზციხის, სარკინეს, წიწამურის და საკუთრივ 
მცხეთის ანტიკური ხანის ნაგებობათა მიხედვით. ჩამოთვლილი ნაგებობების 
შემქმნელთა წრე მრავალრიცხოვანიც უნდა ყოფილიყო და უაღრესად 
დიფერენცირებულიც, აქ უნდა ყოფილიყვნენ გაერთიანებულები ის ხელოსნები, 
რომლებიც ”ქვის აღმოჴდიდან” რთულ ნაგებობათა შექმნამდე სხვადასხვა სამუშაოს 
ასრულებდნენ. სახელდობრ: ქვის მჴდელნი, ქვის მკვეთელნი, კლდის მკაფავნი, ქვის 
მომჭრელნი1225, ქვის გამომკვერელნი თვით ქალაქის მთავარ ხუროთმოძღვარსა და 
მხატვართუხუცესამდე. განსაკუთრებული როლი უნდა შეესრულებინათ იმათ, ვინც 
სამშენებლო მასალის ძიებას, სამშენებლო ადგილის შემზადებას ანუ დაკავებას, 
კლდის კაფვას, ნაგებობის გადახურვას და, საერთოდ, ”წინასწარ გამოსახულის” 
განხორციელებას ემსახურებოდა. ქვით ხუროთა შორის უნდა ვიგულისხმოთ ისინიც, 
ვინც ნაგებობებს ამზადებდა მიცვალებულთათვის, ე.ი. მავზოლეუმთა მშენებლები, 
სარკოფაგთა გამომკვეთელნი, ქვის, კრამიტის და აგურის სამარხთა მშენებელნი და 
ა.შ. როგორც ვნახეთ, ხელოსანთა ამ ჯგუფის საქმიანობა კარგად წარმოგვიდგება, თუ 
ვანის, ურბნისის, გორის, უფლისციხის, დიდი მცხეთის საზოგადოებრივ 
საფორტიფიკაციო ნაგებობებს, კლდეში ნაკვეთ დარბაზებს, ქვის სამარხებს, 
სარკოფაგებს და მავზოლეუმებს გავითვალისწინებთ. 

ყველაფერი ეს იმაზე მიგვითითებს, რომ ანტიკური ხანის საქართველოში 
ხელოსანთა შორის ქვით ხუროებს, ხუროთა უხუცესებს, ხუროთმოძღვრებსა და 
მხატვართუხუცებს საპატიო ადგილი უნდა სჭეროდათ. 

                                                 
1225 ივ. ჯავახიშვილი, მშენებლობის ხელოვნება ძველ საქართველოში, გვ. 138. 



მხატვრული ხელოსნობა. საქართველოს სხვადასხვა თემში გათხრილმა 
მდიდრულმა სამარხებმა მხატვრული ხელოსნობის (ოქრომჭედლობა, ტორევტიკა, 
ძვირფას თვლებზე გამოსახულებათა კვეთა და ა. შ.) მრავალი ბრწყინვალე ძეგლი 
გამოამზეურა და, საერთოდ, დიდძალი ოქრო-ვერცხლი შესძინა სიძველეთსაცავებს. 
შეიძლება შევიხსენოთ, რომ ზოგიერთი სამარხი (ვანის, ახალგორის, სტეფანწმინდის, 
არმაზისხევის და სხვ.), თუ ოქროს წვრილ კილიტებსა და მოწკარუნე საკიდებს 
ჩავთვლით, ათასობით ოქროს ნივთს შეიცავდა, რომელთა შორის კარგად შეიმჩნევა 
უძველესი ქართული ოქრომჭედლობის ტრადიციებზე აღმოცენებული და 
ორგანულად ადგილზევე განვითარებული ხელოვნების ნაწარმი1226. 

ესაა შუა ბრინჯაოს ხანის თრიალეთის გორასამარხთა კულტურის 
პოლიქრომული ტრადიციის თავისებური გამოძახილი ანტიკურ ხანაში, როდესაც 
ქართულმა ოქრომჭედლობამ და, საერთოდ, მხატვრულმა ხელოსნობამ, მართალია 
განიცადა ე. წ. აქემენიდური წრისა და ელინისტურ-რომაული ხელოვნების ძლიერი 
გავლენა, მაგრამ თავი შემოინახა როგორც მკვიდრ ნიადაგზე ორგანულად 
განვითარებულმა და დახვეწილმა, ქართული მხატვრული ხელოსნობის ძველი 
ტრადიციების შესაბამისმა ხელოვნებამ1227. 

ოქრომჭედელთა განსაცვიფრებელ დახელოვნებას ცხადსა ხდის ფაქიზი 
გამოჭედვა ან კვერვა, ტვიფრვა ან ტვიფრვით მოჭრა, მჭვალვა, რჩილვა, წვნა, გაწელვა, 
მოცვარვა, მომინანქრება, მოალვა-მოსევადება თვალედი და მინანქრული 
პოლიქრომია, ოქროცურვის ელემენტები – ასე დამახასიათებელი ახლა ჩვენთვის 
საინტერესო ჯგუფის ოქრომჭედლური ნაწარმისათვის. ამის შეხსენება საფუძველს 
გვაძლევს ხელოსანთა წრეში ოქრომჭედელთა მნიშვნელოვანი ფენა ვიგულისხმოთ. 

გვიანანტიკური ხანის ოქრომჭედელთა წრის ფენის დასახასიათებლად 
მნიშვნელობა აქვს საისტორიო წყაროთა მითითებებსაც. სახელდობრ, ცნობას იმის 
შესახებ, რომ ძვ. წ. 65 წელს ქართლის მეფემ არტოკემ რომაელთა სარდალს პომპეუსს 
მიართვა ოქროს ტახტი, მაგიდა და სარეცელი. უფრო გვიან კი, სახელდობრ, ახ. წ. II 
საუკუნეში, სხვა ცნობის მიხედვით, ფარსმან მეფემ1228 რომის იმპერატორს ოქროს 
სავარძელი და ოქროთი მორთული წამოსასხამი უძღვნა. უფრო ადრინდელი 
ვითარების ამსახეველი ცნობაა შემონახული ”ქართლის ცხოვრებაში”; ის 
ფარნავაზისდროინდელ ვითარებას ასახავს და მოგვითხრობს, რომ ფარნავაზ მეფემ 
იხილა ”ქუაბსა... შინა განძი მიუწვდომელი. ოქრო და ვერცხლი მიუწვდომელი”. 
როგორც ჩანს, ამ განძის ნაწილი ავბედობის ჟამს ფარნავაზმა ქვეყნის დაცვისათვის 
გამოიყენა: ”... ამან ფარნავაზ წარავლინა მოციქულნი წინაშე მეფისა ანტიოქოს 
ასურასტანისა, და წარცა ძღუენი დიდძალი, და აღუთქვა მას მსახურება და ითხოვა 
მისგან შეწევნა ბერძენთა ზედა, ხოლო ანტიოქოს შეიწყნარა ძღუენი მისი, და უწოდა 

                                                 
1226 მცხეთა, I, გვ. 187-189, ა. აფაქიძე, ქალაქები…, 228. 
1227 დაწვრილებით ამ საკითხზე იხ. გ. ჩუბინიშვილი, მხატვრული დახასიათების ცდა არმაზის 
პიტიახშთა სამარხებში აღმოჩენილი ნივთებისა, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის XVII 
სესიის თეზისები, თბ., 1944, ა. აფაქიძე, საქართველოს უძველესი კულტურა…, გვ. 37, გ. ლომთათიძე, 
საქართველოს მოსახლეობის სოციალური და კულტურული დახასიათებისათვის…, “მიმომხილველი” 
გვ. 346, ალ. ჯავახიშვილი, ქართული მხატვრული ხელოსნობის ისტორიიდან, “საბჭოთა ხელოვნება”, 
1956, N6; ალ. ჯავახიშვილი, ხაიშის განძი, “მნათობი”, 1957, N3; Б.А. Куфтин, Археологические раскопки 
в Триалети, გვ. 134. 
1228 В.В. Латышев, დასახ. ნაშრომი, II, 293, შდრ. ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 
1951, გვ. 172. 



შვილად თვისად და წარმოსცა გვირგვინი, და უბრძანა ერთა სომხითისა, რათა 
შეეწევოდიან ფარნავაზს”1229. 

უნდა ვიფიქროთ, რომ ხელოსნობის ძირითად ბუდეს დიდი მცხეთა 
წარმოადგენდა და არა მარტო იმიტომ, რომ აქაურ სამარხებში ყველაზე დიდი 
რაოდენობითაა აღმოჩენილი ოქრომჭედლობის ნაწარმი, არამედ იმიტომაც, რომ აქ, 
სარკინე უბანში ძვ. წ. III საუკუნისა და მომდევნო ხანის ფენებში აღმოჩენილია 
ოქრომჭედელთა ადგილობრივი მუშაობის მაუწყებელი ნაშთები – ლითონის 
ჩუქურთმოვანი ტვიფრები, მხატვრულ ნაწარმთა დაუმთავრებელი ნიმუშები, 
ტიგელების ნაწილები, წარმოების მრავალრიცხოვანი ნარჩენები და ა.შ. ამას გარდა, 
როგორც გათხრებისას გამოირკვა, მცხეთაში მას შემდეგაც არსებულა 
საოქრომჭედლო სახელოსნოები, რაც დედაქალაქად თბილისი გამოცხადდა. ამას 
უნდა ადასტურებდეს სამთავროს ველზე ერთ-ერთ სამარხში დაკრძალულთან მისი 
პროფესიული ატრიბუტების – საოქრომჭედლო სასწორ-საწონებისა და გათლილ 
თვალთა აღმოჩენა. ოქრომჭედლის სახელოსნოს ნაშთები აღმოჩნდა გვიანანტიუკრი 
ხანის ბიჭვინტაშიაც. ერთი სიტყვით, აღმოჩენილია როგორც ოქრომჭედლის 
სახელოსნოები, ასევე მათი სამარხებიც კი. 

ოქრომჭედელთა ხელოვნების მრავალგვარი ხერხების გამოყენება და, რაც 
მთავარია, ხელოსნობის ამ დარგის სასაქონლო ხასიათი გვავარაუდებინებს 
სახელმწიფოებრივი მასშტაბის საოქრომჭედლო სახელოსნოების არსებობას 
უმთავრეს საქალაქო ცენტრებში. სწორედ ასეთ სახელოსნოს შეეძლო 
დაეკმაყოფილებინა ადგილობრივ ქონებიერთა მოთხოვნილებაცა და დაემზადებინა 
ისეთი ნაწარმი, რომლის გატანა შესაძლებელი იქნებოდა სამეფოს საზღვრის 
გარეთაც. თუნდაც იმ დროის დიდად დაწინაურებულ რომშიაც კი1230. 

ოქრომჭედელთა საქმიანობის დახასიათება, რომ უფრო სრული იყოს, საჭიროა 
ვერცხლის ჭურჭლის დამზადების ტექნიკასაც გავეცნოთ. 

როგორც გამოირკვა, ვერცხლის ნივთები სხვადასხვა სისქის ვერცხლის 
გამოკვერილი ფურცლებისაგან არის ნაკეთები. ამასთანავე, დადგენილია, რომ 
სასურველი მოყვანილობის ვერცხლის ჭურჭლის გაკეთება ხდებოდა დაწნევის გზით, 
სათანადო ჩარხზე ჭურჭლის სწრაფი ბრუნვისას. ვარაუდობენ, რომ საწნევი 
ხელსაწყო ხისა, ძვლისა ან რქისა შეიძლება ყოფილიყო1231; ე. ი. ჭურჭლის გამოყვანის 
ეს ხერხი რბილი მასალისაგან დამზადებულ საწნევ ხელსაწყოს გულისხმობს. ეს 
ხერხი ვერ უზრუნველყოფდა ყველა სასურველი სამკაულის დატანას, ამიტომ, 
საჭიროების შემთხვევაში, განზრახული სახეები ბასრი იარაღით უნდა ამოეკვეთათ ან 
საგანგებო სატვიფრავით უნდა გამოეყვანათ. დაწნევის მითითებული სახეობა, 
სამკაულის ამოკვეთა ან ამოტვიფვრა, როგორც ჩანს, ფართოდ გავრცელებული 
ხერხია. ასევე გავრცელებული ჩანს ვერცხლის ნივთების მოოქვრა ან ოქროცურვება, 
რჩილვა, მოსევადება, კვერვა და გამოჩარხვა. ეს ხერხები შეიმჩნევა ვერცხლის 
ლანგრებზე, პინაკებზე, სურებზე და ა. შ.  

უფრო რთული უნდა ყოფილიყო ავეჯის ფეხების დამზადების პროცესი. 
ტახტ-სავარძლებს, მაგიდებსა და მიცვალებულის დასასვენებელ სარეცელთ 

                                                 
1229 ქართლის ცხოვრება, ანა დედოფლისეული ნუსხა, თბ., 1942. გვ. 15, 16. 
1230 ა. აფაქიძე, საქართველოს უძველესი კულტურა, გვ. 41; ა. აფაქიძე, მცხეთა – ქართლის სამეფოს 
ძველი დედაქალაქი, გვ. 93. 
1231 Ф.Н. Тавадзе, В.Ф. Баркая, Из истории обработки металлов давлением по археологическим матеиалам 
Грузии, СА, XX, М., 1954, გვ. 374-376, ფ. თავაძე, მესხია, ვ. ბარქაია, ფურცლოვანი ლითონის ჩარხზე 
დამუშავება ძველ საქართველოში, თბ., 1954.  



ვერცხლის ფურცლით მოჭედილი, რთულჩუქურთმიანი ფეხები ჰქონია. მეტ-
ნაკლები სირთულის ჩუქურთმიანი დგამის ფეხებია აღმოჩენილი არმაზისხევის 
პიტიახშთა I, III, VI, VII სამარხებსა და ბორში. განსაკუთრებით რთული 
ჩუქურთმოვანი სარეცლის თუ სავარძლის ნაწილები იყო აღმოჩენილი ბაგინეთის 
კლდეკარის აკლდამაში. როგორც ჩანს, სათანადო ნაწილებს თავდაპირველად ხისაგან 
გამოჩარხავდნენ ხოლმე; შემდეგ კი მათ კვლავ ჩარხზე დაატრიალებდნენ და 
გარშემოაწნავდნენ ვერცხლის ფურცელს, ამის შედეგად იგი ხისაგან გამოჩარხული 
ნაწილის მოყვანილობას გაიმეორებდა. ხეზე საჭრეთლით გამოკვეთილი სახეების 
ვერცხლის ფურცელზე აღბეჭვდვა კი უკვე უჩარხოდ, ალბათ დაზგაზე გარედან 
დაწნევითა და კვერვით წარმოებდა1232. ეს პროცესი ისე ბრწყინვალედ არის 
შესრულებული, რომ ბაგინეთის კლდეკარის სარკოფაგში აღმოჩენილი ხისაგან 
გამოკვეთილი სტილიზებული არწივის თავები დამოუკიდებელ სკულპტურულ 
ძეგლად შეიძლება მივიჩნიოთ. 

ოქრო-ვერცხლის ნივთების გაცნობა, განსაკუთრებით კი ამ ნივთების 
დამზადების ტექნიკის შესწავლა ცხადსა ხდის ოქრომჭედელთა დიდ დახელოვნებას. 
ისინი ადვილად ახერხებენ შექმნან ოქრომჭედლობის ადგილობრივი შედევრები და, 
შესაძლოა, დაამზადონ საერთოდ ცნობილი და ფართოდ გავრცელებული 
სიუჟეტების ამსახველი, ხშირად ამის გამო უცხოური იერის ბრწყინვალე ნივთები1233.  

ოქრომჭედელთა ფენას უნდა მივაკუთვნოთ ის ხელოსნებიც, რომლებიც ნაირ-
ნაირ გამოსახულებებს ჭრიდნენ ბეჭდებისა თუ სხვა სამკაულთა ძვირფას ან 
ნახევრად ძვირფას თვლებზე, რადგან ამ უკანასკნელთა ნაწარმი, ჩვეულებრივად, 
მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ოქრომჭედლის ნახელავ ნივთებს შორის. 

როგორც ვნახეთ, ვანის, სოხუმის, საძეგურის და წინწყაროს მდიდრულ 
სამარხებში მოპოვებულ საბეჭდავთაგან ყველაზე ადრინდელი ძვ. წ. VI-IV სს. 
მიეკუთვნება1234, ე.ი. გემათა გავრცელება ემთხვევა ე.წ. ანტიკურ ხანას, მაგრამ 
განსაკუთრებით ფართოდ ვრცელდება ამ რიგის ნაწარმი მომდევნო პერიოდში. 
გამოთქმულია საყურადღებო მოსაზრება ძვირფას თვლებზე გამოსახულებათა 
მომჭრელი სახელოსნოების არსებობის შესახებ ანტიკური ხანის საქართველოში, 
კერძოდ კი, მცხეთაში. აქ აღმოჩენილ თვლებზე ნაირ-ნაირი გამოსახულებები და 
წარწერებია ამოკვეთილი. წარწერები ბერძნული ასოებითაა შესრულებული, მაგრამ 
ბეჭდის მფლობელთა სახელები აშკარად ადგილობრივია. აქედან სრული სიცხადით 
გამომდინარეობს, რომ ეს ბეჭდები დამზადებულია განსაზღვრულ ადგილობრივ 
დამკვეთთათვის; ეს კი თავის მხრივ გულისხმობს ახლო მეზობლობას 
მომხმარებელსა და სახელოსნოს შორის. შესაბამისად, არსებობს ყველა საფუძველი 
ჩავთვალოთ, რომ ანტიკურ ქართლში არსებობდნენ ქვის მომჭრელთა სახელოსნოები, 
სადაც მოსულ ბერძენ ხელოსნებთან თანასწორად ალბათ ადგილობრივი ოსტატებიც 
მუშაობდნენ1235. 

არქეოლოგიური მასალა საფუძველს გვაძლევს ამგვარ სახელოსნოთა არსებობა 
უკვე ადრეანტიკურ ხანაში ვივარაუდოთ. პროფ. მ. მაქსიმოვა მინის მრავალწახნაგა 
საბეჭდავთა განხილვისას აღნიშნავდა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მოსახლე 
ტომებში ბეჭდების (საბეჭდავი ბეჭდების ან სატვიფრავების) მოთხოვნილებამ 
                                                 
1232 მცხეთა, I, გვ. 198. 
1233 იქვე, გვ. 200. 
1234 М.И. Максимова, Геммы из некрополя Мцхета – Самтавро, „საქართველოს სახ. მუზეუმის მოამბე“, 
XVI-B, 1950, გვ. 231-232. 
1235 იქვე, გვ, 226. 



დაბადა ადგილობრივი წარმოება მინის მრავალწახნაგა საბეჭდავთა ჩამოსასხმელად, 
რომლებიც აქ დიდი პოპულარობით სარგებლობდნენ. ქვის ბეჭდები, რომლებიც 
ჩამოსასხმელ ორიგინალებს წარმოადგენდნენ ჩრდილო-დასავლეთ ამიერკავკასიაში 
მცირე აზიიდან შემოჰქონდათ, რაც თავის მხრივ გვიჩვენებს კავშირის არსებობას ამ 
ქვეყანათა შორის ძვ. წ. V-IV საუკუნეებიდან. აზიასთან ვაჭრობით, გაცვლა-
გამოცვლის გზით, საქართველოში შემოდიოდა კულტურული და მხატვრული სიო 
უფრო შორეული ოლქებიდან, სახელდობრ, საბერძნეთიდან. საგარეო გავლენის 
ასიმილაცია ხელს უწყობდა საკუთარი ნივთიერი და სულიერი კულტურის ზრდას 
ძველ საქართველოში1236. პროფ. მ. მაქსიმოვა აღიარებდა გლიპტიკური მასალის დიდ 
მნიშვნელობას მცხეთის ისტორიისათვის ძვ. წ. IV საუკუნიდან, სასანიდების 
ეპოქამდე1237 და, ამასთანავე, მიუთითებდა უეჭვო კავშირს მცირე აზიის 
ადრეელინისტური ხანის ცენტრებთან1238. უფრო გვიან ან მ. მაქსიმოვამ გამოჰყო 
გემათა ერთი ჯგუფი, რომლებიც მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე გვხვდება 
და ამის გამო უდიდესი მეცნიერული ინტერესის მქონეა1239. 

როგორც ირკვევა, ადგილობრივი ხელოსნები მინის მრავალწახნაგა 
საბეჭდავების ჩამოსხმასთან ერთად ინტალიოების ამოჭრასაც მისდევდნენ. მცხეთის 
მიმართ ამის თქმა შეიძლება სამთავროს სამაროვნის ელინისტური ინტალიოს 
აღმოჩენის მიხედვით. ჩნდება საკმაო საფუძველი ვიფიქროთ, რომ საერთოდ 
საქართველოს ქალაქების მოსახლეობა იცნობდა და იყენებდა საბეჭდავებს უძველესი 
დროიდანვე და თანაც ისე ფართოდ, რომ მათი ადგილობრივად წარმოება საჭიროდ 
დაუნახავთ. 

ოქრომჭედლობის დაწინაურება და, შესაბამისად, ოქრომჭედელთა ფენის 
გაძლიერება საქართველოში იმის მომასწავლებელია, რომ ძალიან დაწინაურებულია 
საქალაქო ცხოვრება. ამ მხრივ ქართლი და ეგრისი ადრედაწინაურებულ ქვეყანათა 
გვერდით დგანან. სამეფო კარის და წარჩინებული არისტოკრატიის მოთხოვნა, 
როგორც ვნახეთ, შემოზიდული ნივთებით კმაყოფილდებოდა მხოლოდ 
ნაწილობრივ. ეს მოითხოვდა ოქრომჭედელთა სახელოსნოების გაფართოებას და 
ხელოსანთა ამ ფენის გამრავალრიცხოვნებასაც, ე.ი. ოქრომჭედლური ნაწარმის 
არსებული მოთხოვნილება ბიძგს აძლევდა მხატვრული ხელოსნობის ამ დარგის 
შემდგომ დაწინაურებას. 

 
§9. ქსოვა, ბეჭვა 

 
ბეჭვა და ქსოვა ანტიკურ ხანაში საერთოდ ძლიერ დაწინაურებული იყო, 

მაგრამ ქართული ქსოვილის მაღალი ღირსება მაინც განსაკუთრებულ ყურადღებას 
იქცევდა ძველ სამყაროში. ასე მაგალითად, ჯერ კიდევ ძვ. წ. V ს. ბერძენი 
ისტორიკოსის ჰეროდოტეს ცნობებში კოლხური სელის ქსოვილი ეგვიპტურთან არის 
გათანასწორებული. სახელგანთქმული ისტორიკოსის თქმით, მხოლოდ კოლხები და 

                                                 
1236 М.И. Максимова, Стеклянные могогранные печати, найденные на территории Грузии, ენიმკის მოამბე, 
ტ. X, თბ. 1941, გვ. 92. 
1237 М.И. Максимова, очет о работе над геммами из раскопок Мцхета – Самтавро; გამოქვეყნებულია ივ. 
ჯავახიშვილის „ქართველი ერის ისტორიის“ I წიგნში, გვ. 460. 
1238 М.И. Максимова, Отчет о работе над геммами из раскопок Мцхета – Самтавро; გამოქვეყნებულია ივ. 
ჯავახიშვილის „ქართველი ერის ისტორიის“ I წიგნში, გვ. 461. 
1239 იქვე, გვ. 462, შდრ. აგრეთვე, მ. ლორთქიფანიძე, საქართველოს მუზეუმის გემები, I-III.  



ეგვიპტელები ამუშავებენ სელს ერთნაირად... კოლხურ სელს ელინები სარდონულს 
უწოდებენ, ეგვიპტიდან შემოსულს კი – ეგვიპტურს1240. 

მომდევნო საუკუნეში, ქსენოფონტეს (ძვ. წ. IV ს.) დროს, ხალიბებს სელის 
ჩაჩქანი სცმიათ, სელის პაიჭები ჰქონიათ და სელისავე ჩაფხუტი ხურებიათ1241. 
მოსინიკებსაც მუხლებამდე ჩამოწეული ნაქსოვი პერანგები სცმიათ1242. 

ქართული სელის ქსოვილი უფრო გვიანაც ყოფილა სახელგანთქმული. 
ბერძენი გეოგრაფოსის სტრაბონის (I ს.) თქმით – კოლხების ქვეყანაში მის დროსაც 
ბლომად ამუშავებდნენ სელს და კანაფს. სელის ქსოვილი თურმე გარეთაც 
გაჰქონდათ ხოლმე. ამის მიხედვით ზოგიერთებს სურთ, რაღაც ნათესაობაც კი 
გვაჩვენონ კოლხებისა ეგვიპტელებთანო, შენიშნავს ცნობილი გეოგრაფოსი1243. 

ქართული სელის ქსოვილის მაღალი ღირებისა და სახელგანთქმულობის 
შესახებ სხვა წყაროებშიც არის შემონახული მსგავსი ცნობები (კალიმაქსი – ძვ. წ. III ს., 
პინდარი)1244, მაგრამ ფაქიზი გემოვნებისა და ბეჭვისა და ქსოვის მაღალი კულტურის 
მაჩვენებლად შალისა და აბრეშუმის ქსოვილის ფართოდ გავრცელებაც უნდა 
მივიჩნიოთ.  

შალის ქსოვილისათვის მატყლი ტაოხების, დრილებისა და სხვა ტომთა ცხვარს 
უნდა მოეცა1245, აბრეშუმი კი, როგორც ადრეფეოდალურ ხანაშია დადასტურებული, 
ანტიკურ დროშიაც შემოტანის საგანი ყოფილა. 

საისტორიო წყაროების შესწავლა გვარწმუნებს იმაში, რომ ანტიკური ხანის 
საქართველოში ფართოდ გამოუყენებიათ სელის ტილო, შალისა და აბრეშუმის 
ქსოვილები. უპირატესად მაინც – სელის ტილო, რომლის წარმოებით კოლხები 
ძველი დროიდანვე სახელგანთქმული ჩანან. 

წერილობითი საისტორიო წყაროების ჩვენებას მხარს უჭერს 
მრავალრიცხოვანი არქეოლოგიური მონაპოვარი. ბოლო დროს არქეოლოგიური 
აღმოჩენები გვიჩვენებენ, რომ როგორც წინა საფეხურზე, ისე ანტიკურ ხანაშიც 
ტანისამოსად სელის, მატყლისა და აბრეშუმის ქსოვილები ყოფილა გამოყენებული. 
ზემოაღნიშნული, რა თქმა უნდა, გულისხმობს, რომ ამათ გარდა, ტყავიცა და 
ნაბადიც ძალიან უნდა ყოფილიყო გავრცელებული, არქეოლოგიური მონაპოვრების 
გათვალისწინება იმ მხრივაც არის საყურადღებო, რომ ქსოვილთა გამოყენების 
მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია შეინიშნება. მაგალითად: ძვ. წ. III ათასწლეულის I 
ნახევარს მიაკუთვნებენ თბილისში (დიდუბე), ურბნისსა (ქვაცხელა) და ახალციხეში 
(ე.წ. ამირანის გორა) აღმოჩენილ ძაძიან კერამიკას, რომელმაც კარგად შემოინახა 
უხეში ქსოვილის (ძაძის) ანაბეჭდებიცა და წმინდად დართული ძაფის კვალიც1246. 
ამავე დროისა ჩანს ურბნისში აღმოჩენილი მძივების ასახმელად გამოყენებული 
ორწევრად შეგრეხილი ნართი, რომელიც ერთი შეხედვით სელისას ჰგავს, მაგრამ, 
                                                 
1240 ჰეროდოტე, ისტორია, II, 2, 105 (იხ. თ. ყაუხჩიშვილი, ჰეროდოტეს ცნობები საქართველოს შესახებ, 
გვ. 73); ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, გვ. 27. 
1241 ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 29.  
1242 იქვე, გვ. 29. 
1243 სტრაბონი, XI, 2, 17; თ. ყაუხჩიშვილი, სტრაბონის გეოგრაფია, გვ. 124; ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი 
ერის ისტორია, I, გვ. 30. 
1244 Каллимакс, Записки, Фр. 265, ВДИ, 1947, №3, გვ. 264. 
1245 ქსენოფონტე, Anab. IV, 7, 14; V, 2, 3, 4; ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 27-28. 
1246 გ. ნიორაძე, დიდუბის ენეოლითური ძეგლები (ხელნაწერი); შდრ. დ. ქორიძე, თბილისის 
არქეოლოგიური ძეგლები, I, თბ., 1955, გვ. 6 და შმდ.; ალ. ჯავახიშვილი, ლ. ღლონტი, ქვაცხელების 
(ტვლეპია-ქოხის) ნამოსახლარზე 1954 –1961 წწ. ჩატარებული გათხრები. ურბნისი, I, ნაკვეთი 
პირველი, თბ., 1959, გვ. 50; ტ. ჩუბინიშვილი, ამირანის გორა, გვ. 70. 



როგორც სათანადო ანალიზები უჩვენებენ, შალისა აღმოჩნდა1247. უძველესი 
ქსოვილის ანაბეჭდები შენიშნულია მარნეულის მახლობლად 1966 წელს გათხრილ 
გორანამოსახლარის უძველეს ფენებში, რომელსაც VI-IV ათასწლეულს 
მიაკუთვნებენ1248. 

ამრიგად, რთვისა და ქსოვის კულტურას საქართველოს მიწა-წყალზე 
დაახლოებით შვიდიოდე ათასი წლის ისტორია აქვს. ამასთანავე ირკვევა და 
დანამდვილებით, რომ ჯერ კიდევ 4-5 ათასი წლის წინ გამოუყენებიათ მცენარეული 
(სელი, კანაფი) საქსოვი ნედლეული და მატყლიც. ამის მოლოდინი კი, რა თქმა უნდა, 
არავის ჰქონდა. 

მარნეულის გორასამარხის გათხრამ უჩვენა, რომ ცხვარი ძალიან 
გავრცელებული ყოფილა V ათასწლეულის ბოლო საუკუნეებში, ე.ი. 6000 წლის წინ. 
მრავალრიცხოვან მრგვალ და კვერცხისებური მოყვანილობის ალიზის სახლებსა და 
ხაროებში (სამეურნეო ორმოებში) ცხვრის ძვლების ხშირი აღმოჩენა იმის 
მანიშნებელი შეიძლება იყოს, რომ უკვე იმ დროს უნდა სცოდნოდათ მატყლის 
სართავ-საქსოვი თვისებები და შალის საქსოვად გამოეყენებინათ იგი. 

თუ ადრინდელი საფეხურის ქსოვისათვის დამახასიათებელი არქეოლოგიური 
ნიმუშები, ბუნებრივია, უხეში იყო (მეტწილად ძაძა), გვიან – ქსოვის კულტურის 
თანდათან, მაგრამ მკაფიოდ შესამჩნევი დაწინაურების მაჩვენებელია საკმაოდ 
წმინდად დართული ძაფები და ქსოვილები. ასე მაგალითად, გ. ნიორაძის მიერ 
დმანისის მახლობლად გათხრილ სამარხში, რომელსაც ძვ. წ. I ათასწლეულის 
დასაწყის ხანას მიაკუთვნებენ, აღმოჩენილი შალის ძაფები, ხელით დართულის 
პირობაზე უთუოდ წმინდა ნართად უნდა მივიჩნიოთ1249. უფრო მაღალი ხარისხის 
ქსოვილის ფრაგმენტები იყო ნაპოვნი ფიჭვნარში – ქობულეთთან. იქ, უძველესი 
ქართული (კოლხური) ვერცხლის ფულების განძის ქისა მოქსოვილი ყოფილა 
ქსელისა და მისაქსელის ძაფთა ტილოსებური გადახლართვით წმინდად დართული 
შალისაგან. ეს ნართი იმდენად წმინდა და თანაბარია, რომ მანქანურს მოგვაგონებს. 
თვით ქსოვილიც ასევე მაღალი ოსტატობით არის შესრულებული1250. ყურადღება 
იმასაც უნდა მიექცეს, რომ საუბარია ქსოვილის ნაშთზე, რომელშიაც თავის დროზე 
ადგილობრივი, ქართული ვერცხლის ფულები ინახებოდა. 

ფიჭვნარის გათხრამ გამოავლინა ბევრი კვირისტავი (სართავი 
მოწყობილობისათვის ასე აუცილებელი იმ დროსაც და მომდევნო საუკუნეებშიაც) და 
თიხის პირამიდული მოყვანილობის საწაფები, რომლებიც ვერტიკალურ საქსოვ 
დაზგაზე ძაფების დასაჭიმავად გამოიყენებოდა1251. იქვეა აღმოჩენილი 
წვრილნახვრეტიანი საწაფები, რომელთა მსგავსი ცნობილია ჩრდილოეთ 
შავიზღვისპირეთის ანტიკურ ქალაქებშიაცა და საკუთრივ საბერძნეთში – ათენის 
აგორაზე, ძვ. წ. V საუკუნის დასასრულის კულტურულ ფენებშიც1252. უფრო გვიან 
                                                 
1247 ქ. ისაკაძე, საფეიქრო საქმე ძველ საქართველოში, „მაცნე“, N4, 1967, გვ. 181. 
1248 ლ. ხუბულური, შვიდი ათასი წლის ნამოსახლარი, გაზ. „კომუნისტი“, 18. XII. 1966, N287. 
1249გ. ნიორაძე, დმანისის ნეკროპოლი და მისი ზოგიერთი თავისებურება, საქართველოს სახელმწიფო 
მუზეუმის მოამბე, XIV-B, თბ., 1947, გვ. 17, 40; სურ. 13, 26. შალის საქსოვი დგამების არსებობის შესახებ 
შდრ. გვ. 55; ქ. ისაკაძე, საფეიქრო საქმე ძველ საქართველოში, „მაცნე“, N4, 1967, გვ.182.  
1250ქ. ისაკაძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 183.  
1251 ა. კახიძე, მასალები აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ძველი ქალაქების ისტორიისათვის, მსკა, IV, 
თბ., 1965, გვ. 74; В.Ф. Гайдукевич, К вопросу о ткацком ремесле в Босфорских поселениях, МИА СССР, 
25, 1952, გვ. 397. 
1252 И.Т. Кругликова, Ремесленное производство простой керамики Пантикапея, МИА СССР, 56, 1957, გვ. 
135. 



ასეთი საწაფები ვანშიაც ყოფილა გავრცელებული1253. უფრო გვიანდელი ძვ. წ. II 
საუკუნის საწაფები საქსოვი დაზგისა, ე.ი. ადგილობრივი ქსოვის მაჩვენებელი 
ძეგლები მრავლად არის აღმოჩენილი ვანში, ბათუმის ციხეზე, ეშერში, სოხუმში, 
ოჩამჩირეში, გურიანთაში, ურეკში და ა.შ. მრავლად აღმოჩენილ საწაფთაგან მაინც 
გამოირჩევა ერთი, შესაძლოა უძველესი, ჯგუფი. ესაა მასიური, მაღალი, მძიმე და 
ფართოფუძიანი საწაფები, რომელთა მსგავსი საერთოდ ძალიან იშვიათია ან სულაც 
არ არის ცნობილი1254. ქსოვის ტექნიკის შესამჩნევად დაწინაურების მაჩვენებელია 
დაბლაგომში ნაპოვნი თხელი ტილოს ფრაგმენტები1255. როგორც ჩანს, ეს იყო სახიანი 
ქსოვილი, განკუთვნილი ჩვეულებრივ ტანსაცმლისა და, საერთოდ, მორთულობის 
შესამკობად. 

კოლხური სელის ტილო ადამიანის შესამოსადაც გამოიყენებოდა და უნდა 
ვიფიქროთ, იალქნებისთვისაც1256. ასეთი ქსოვილის მოქსოვა ძვ. წ. VI-V საუკუნეებში 
ჰორიზონტალური საქსოვი დაზგის არსებობის მაჩვენებელია და, მაშასადამე, ქსოვის 
მაღალი ტექნიკის დამადასტურებელი. 

სელის ქსოვილის ფრაგმენტების აღმოჩენა სხვადასხვა დროს კულტურულ 
ფენებში და სხვადასხვა ადგილას გვითითებს ამ კულტურის ფართოდ 
გავრცელებაზეც და დიდ ტრადიციაზედაც ანტიკური ხანის საქართველოში. 
ამასთანავე, სელის ნაირ-ნაირი ქსოვა ისე ყოფილა განვითარებული, რომ სათანადო 
ნართი უმზადებიათ სხვადასხვა სახის ტანსაცმლის დასამზადებლად, აგრეთვე, 
საიალქნოდ, თევზსაჭერ და სანადირო ბადეების მოსაქსოვად და ა.შ.  

როგორც ირკვევა, საზოგადოების მაღალი ფენების მოთხოვნილება მოხდენილ 
ქსოვილზე ისე იყო გაზრდილი, რომ უკვე ძვ. წ. IV საუკუნეში ოქრომკედთან ერთად 
ნაქსოვ სელის ქსოვილს ფართო გამოყენება ჰქონია და ამ საქმის შესანიშნავი 
მცოდნენი – ქსლისა და ოქრომკედის მბეჭველნი, უნდა ვიფიქროთ, მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებდნენ ანტიკური ხანის საქართველოს საქალაქო ხელოსნობაში1257.  

ტილოში ოქრომკედის მიქსოვასთან ერთად გავრცელებული ყოფილა 
ტანსაცმლის ან სხვა დანიშნულების საჯაროდ გამოსაჩენ ქსოვილთა ოქროს 
კილიტებით შემკობა, ფურცლოვან ოქროს წვრილ ზონართა შეგრეხა სელის წმინდა 
ძაფთან და ამ გზით საზეიმო მორთულობისთვის საჭირო ნაირსახიან ქსოვილთა 
დამზადება. ნათქვამის საილუსტრაციოდ შეიძლება დავასახელოთ ვანში 1961 წელს 
გათხრილი VI-V სს. მდიდრული სამარხი და, აგრეთვე, ბავშვის სამარხი, რომელშიაც 
ოქრომკედის გვერგვები აღმოჩნდა ჩატანებული1258. ამასვე გვიჩვენებს ვანშივე 
აღმოჩენილი ღვთაების – რკინის კერპის გამოსახულება, რომელსაც მთელ ტანზე 
შემორჩენილი ჰქონდა ოქროს კილიტებით მორთული ტანსაცმლის ნაფლეთები1259. 

ვანის, დაბლაგომისა და ფიჭვნარის არქეოლოგიური მონაპოვარი იმით არის 
განსაკუთრებით საყურადღებო, რომ ამ ადგილებში ნაპოვნი ქსოვილები 
ადრეანტიკურ ხანას მიეკუთვნება. უფრო გვიან, მაღალხარისხოვანი ქსოვილების, 

                                                 
1253 ა. კახიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 74. 
1254 იქვე. 
1255 ნ. ხოშტარია, ანტიკური ხანის არქეოლოგიური ძეგლები დასავლეთ საქართველოში, საქართველოს 
არქეოლოგია, გვ. 247. 
1256იქვე.  
1257 იქვე, გვ. 247, 249.  
1258 იქვე, გვ. 249.  
1259 იქვე, გვ. 249; Н.В. Хоштариа, Археологические раскопки в Вани, „კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური 
კრებული“, თბ., 1962. 



ოქრომკედის, ოქროქსოვილთა და ნაირ-ნაირი ოქროსამკაულით შემკული 
ქსოვილების აღმოჩენა არმაზისხევის, ბაგინეთის, ბრილის, კვაშხიეთის, ზღუდრის 
თუ ახმეტის მდიდრულ სამარხებში, შეიძლება ითქვას, ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა 
და უკვე აღარ იწვევს საჭიროებას მტკიცება იმისა, რომ გვიანანტიკური ხანის 
საქართველო ამ მხრივ მაღალი კულტურის ქვეყანა იყო. ამ საფეხურზე 
სპეციალისტთა ყურადღებას ქსოვილთა ნაირსახეობა, სიფაქიზე და ელასტიურობა 
იქცევს. ამასთანავე, მაღალი ხარისხის აბრეშუმის ქსოვილის აღმოჩენის 
მრავალრიცხოვანი მაგალითებია. სპეციალისტების ყურადღება მიიქცია ბაგინეთის 
სარკოფაგში აღმოჩენილმა ქსოვილმა, რომელიც ახ. წ. II საუკუნის შუა წლებს 
მიეკუთვნება1260. გაარკვიეს, რომ ბაგინეთის ქსოვილი დამზადებულია (ნაქსოვია) 
მაღალი ნომრის (36-40) ორწვერად შეგრეხილი და ორფერად შეღებილი შალის 
ნართისაგან, ისე რომ, ნაქსოვზე მკაფიოდ ჩანს სიმეტრიულად განლაგებული ლამაზი 
სამკაული, ესაა ე. წ. სახიანი ქსოვილი, რომლის დასამზადებლად ამჟამადაც კი 
ფრიად რთული დაზგები გამოიყენება; იგი ამასთანავე, მქსოველის დიდ 
დახელოვნებას მოითხოვს. მიუთითებენ, რომ ხლართისა და ფერების შერჩევის 
მხრივ ბაგინეთის სარკოფაგში ნაპოვნი ქსოვილის მბეჭველი არამცთუ ქსოვის ფრიად 
დახელოვნებული ოსტატია, არამედ ფერების შერჩევის ჩინებული სპეციალისტიც. 
ქსელისა და მისაქსელის ძაფები ისე ფაქიზად და ზუსტად არის ერთმანეთთან 
გადახლართული, რომ ერთი შეხედვით ქსოვილის ნაფლეთი დაჩითულის 
შთაბეჭდილებას ტოვებს1261.  

ასევე განცვიფრებას იწვევს მრთველის ხელოვნება. ძაფი ისე წმინდაა, რომ 
მისი მიღება თანამედროვე სართავ მანქანებზედაც კი მეტად რთულია და ათეულ 
წლებით შემუშავებული ტექნოლოგიური რეჟიმის ზედმიწევნით დაცვას მოითხოვს. 
სპეციალისტებს ჩვენს დროში ნამდვილად არ ეგულებათ ისეთი 
მაღალკვალიფიციური შინამრეწველი ქალი, რომელსაც ხელით (ახალი საფეიქრო 
ტექნიკის გარეშე) შეეძლოს 36-40 ნომრის ძაფის დართვა მატყლისაგან1262. 

ყველაფერი ეს, უეჭველია, საფეიქრო, კერძოდ კი, ქსოვის კულტურის 
შესამჩნევად მაღალ დონესაც უჩვენებს და ამგვარი ქსოვილის მომხმარებელთა 
დახვეწილ გემოვნებასაც. ამ მხრივ ქართველთა სახელმწიფოს წარჩინებულთა წრე 
არაფრით ჩამორჩება ანტიკური სამყაროს ადრედაწინაურებულ სამეფოთა 
დიდებულების წრეს. ეს, როგორც ზემოთაც ითქვა, სხვა მხრივაც ვლინდება და 
მხოლოდ ქსოვისა და ბეჭვისათვის არ არის დამახასიათებელი. 

ამრიგად, ის რაც ზემოთ ითქვა საწაფების ნაირ-ნაირობისა და 
მრავალრიცხოვნობის თაობაზე, სელის ნაწარმის, კერძოდ, ტილოს მაღალ ხარისხზე, 
ვერტიკალურ და უკვე წინაანტიკურ ხანაში რთული ჰორიზონტალური დაზგების 
არსებობის შესახებ, მტკიცე საფუძველს იძლევა ბეჭვისა და ქსოვის კულტურის იმ 
ზომამდე დაწინაურების სავარაუდებლად, რომ უკვე ახ. წ. II საუკუნეში, სამეფო 
წრეში მაინც, ბაგინეთის სარკოფაგში აღმოჩენილი უბადლო ნახელავით იმოსებიან. 

ასე მაღალი ხარისხის ქსოვილს გულისხმობს არმაზისხევის VII სამარხ-
სარკოფაგში აღმოჩენილი, ძვირფასი თვალებითა და ცვარათი მორთული ოქროს 
აბზინდები1263, კლდეეთის ერისთავის გამოსახულებანი, თვლით შემკული ოქროს 

                                                 
1260 ქ. ისაკაძე, საფეიქრო საქმე ძველ საქართველოში, „მაცნე“, 1967, N4, გვ. 185. 
1261 იქვე, გვ. 185 შმდ. 
1262 იქვე, გვ. 185-186. 
1263 ა. აფაქიძე, გ. გობეჯიშვილი, ა. კალანდაძე, გ. ლომთათიძე, მცხეთა, I, გვ. 88, სურ. 5218. 



დიდი აბზინდა1264 და მრავალი სხვა ნივთი, გვიანანტიკური ხანის საქართველოს 
მიწა-წყალზე აღმოჩენილი მდიდრული სამარხებისა. 

ასე მაღალი ხარისხის შალის ქსოვილის ძაფის მისაღებად საჭირო 
ნედლეულისათვის ნაზმატყლიანი ჯიშის ცხვრების მოშენება იყო აუცილებელი. 
როგორც ირკვევა, ნაზმატყლიანი ჯიშის ცხვარი კოლხეთში ცნობილი იყო და 
გავრცელებულიც ძვ. წ. II ათასწლეულის ბოლო საუკუნეებში მაინც. უნდა 
ვიფიქროთ, რომ მეცხვარეობის ხანგრძლივმა ტრადიციამ, ყოველ შემთხვევაში, 
ადრებრინჯაოს ხანიდან მაინც, ქართველი მეცხვარე საკმაოდ ადრე მიიყვანა 
ნაზმატყლიანი ჯიშის ცხვრის გამოყვანამდე. ამიტომ ვარაუდობენ მეცხოველეობის ამ 
დარგის ისტორიის სპეციალისტები, რომ ბერძნებმა, რომელთაც ჰქონდათ სარწმუნო 
ცნობები კოლხური ძვირფასი მატყლის შესახებ, მოაწყვეს ლაშქრობა მატყლის 
წასაღებად კოლხეთიდან საბერძნეთში ან, რაც უფრო მოსალოდნელია, 
ნაზმატყლიანი ცხვრების წასასხამად ლეგენდარული ქვეყნიდან საბერძნეთში1265. 

 თუ კოლხური ნაზმატყლიანი ცხვარი ასე სახელგანთქმული იყო ძვ. წ. II 
ათასწლეულის ბოლოს, უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ ჯიშის ცხვრის გამოყვანა რამდენიმე 
საუკუნით მაინც უსწრებდა არგონავტთა ხანას. ასე ძველი ჩანს ნაზმატყლიანი ცხვარი 
საქართველოში1266. ასეთ შეხედულებას მხარს უჭერს ისიც, რომ ძველი ქართული 
ჯიშის ცხვარი შემონახულა დღემდე და იგი „იმერულ ცხვრად“ იწოდება. „იმერული 
ცხვარი“ ცნობილია თავისი ნაზი ბეწვით. ეს არის უდუმო კუდიანი ცხვარი, 
როგორსაც ხეთების ქვეყანაში აშენებდნენ1267. 

ამრიგად, კოლხეთში ადრევე ვრცელდება ნაზმატყლიანი ცხვარი. ადრევე 
ჩნდება საქსოვი რთული ჰორიზონტალური დაზგა და მისი ნაწილები. კოლხური 
მატყლი ადრევე იქცევს ბერძენთა ყურადღებას და კოლხეთიც დიდი რაოდენობით 
აწვდის მატყლს საბერძნეთს1268. რა თქმა უნდა, ნაზი ბეწვით ასე დაინტერესებულ 
საბერძნეთს კოლხეთიდან პირველ რიგში სწორედ ნაზი მატყლი უნდა გაეტანა.  

ყველაფერი ეს თითქოს საკმაოდ დამაჯერებლად მიუთითებს ნაზმატყლიანი 
ცხვრის გავრცელებაზე ანტიკური ხანის საქართველოში და საფუძველს გვაძლევს 
ჩვენში აღმოჩენილი შალის ქსოვილების უმეტესი ნაწილი ადგილობრივ ხელოსანთა 
ნაწარმად მივიჩნიოთ.  

საზოგადოდ, საკაცობრიო კულტურის ისტორიის თვალსაზრისით, საჭიროა 
შეინიშნოს, რომ მერინოსის ჯიშის ნაზმატყლიანი ცხვრის ჩამოყალიბებაში 
მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო ძველი კოლხური ნაზმატყლიანი ცხვრის როლი1269.  

ანტიკური ხანის კულტურულ ფენებში ცხვრის ძვლებისა (მათ შორის 
კოჭებისაც) და ცხვრის საკრეჭი მაკრატლების (ბორში, ბიჭვინტაში, წებელდაში და 
ა.შ.) მრავლად აღმოჩენა კიდევ ერთი ნივთიერი საფუძველია მეცხვარეობის ფართოდ 
გავრცელებისა და მატყლის დამუშავების ძველიდანვე გამოცდილ-შესაფერისი 
იარაღების შექმნისა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დანამდვილებით არ ვიცით 
დუქარდის სამშობლო, მისი ხანგრძლივი (თითქმის ჩვენს დრომდე) შემონახვა იმის 
მაჩვენებელია, რომ უკვე ანტიკურ ხანაში ქართველ მეცხვარეს ცხვრის საკრეჭად 

                                                 
1264 გ. ლომთათიძე, კლდეეთის მდიდრული სამაროვანი, თბ., 1957, გვ. 29, ტაბ. 1, 3.  
1265 М.Д. Рчеулишвили, К истории овцеводства Грузии, Тб, 1953, გვ. 164-168. იქვეა სპეციალური 
ლიტერატურა ამ საკითხზე. 
1266 საქართველოს ისტორია, ს. ჯანაშიას რედაქციით, თბ., 1946, გვ. 51. 
1267 საქართველოს ისტორია, ს. ჯანაშიას რედაქციით, თბ., 1946, გვ. 51.  
1268 М.Д. Рчеулишвили, К истории овцеводства Грузии, გვ. 166.  
1269 იქვე, გვ. 168. 



კარგად გამოცდილი, გამომდგარი იარაღი აქვს. ეს, რა თქმა უნდა, თავისთავად 
უმნიშვნელო წვრილმანი არ არის.  

ამრიგად, ნაზმატყლიანი ცხვრის გავრცელება, რთული ჰორიზონტალური 
საქსოვი დაზგების არსებობა და მათი ნაწილების აღმოჩენა სხვადასხვა ადგილას – 
თანაც, სხვადასხვა დროის კულტურულ ფენებში, მაღალხარისხოვანი, სახიანი შალის 
ქსოვილის გავრცელება სამეფოს წარჩინებულთა წრეში, ანტიკური ხანის 
საქართველოში რთვისა და ქსოვის დაწინაურების, მისი მაღალი კულტურის 
მაჩვენებელია. 

ცხვრის მოშენების ადრიდანვე დაწინაურებისა და ხალხის ცხოვრებისათვის ამ 
დარგის დიდი მნიშვნელობის მაჩვენებელი ისიცაა, რომ საქართველოში უძველესი 
დროიდან ყოფილა გავრცელებული ცხვრის თაყვანისცემა, მისი გაღმერთება. 
არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები ამ მხრივაც უხვ მასალას გვაძლევენ. 
საამისო საბუთია ურბნისში (ქვაცხელაზე) აღმოჩენილი ჯერჯერობით უძველესი 
(6000 წლის წინანდელი) ცხვრის ქანდაკება1270, ბრინჯაოს ხანის უთვალავი 
გამოსახულებანი ვერძებისა თუ ვერძის თავებისა. ძვ. წ. I ათასწლეულის II ნახევრის 
ვერძის თავები აღმოჩენილნი ხოვლეს გორანამოსახლარის საკულტო ნაგებობების 
გათხრისას და ახ. წ. II საუკუნის ამეთვისტოს ვერძის თავი – ანტიკური მცირე 
ქანდაკების ნამდვილად უბადლო ნიმუში, აღმოჩენილი 1940 წელს არმაზისხევის 
ერისთავთა VI სამარხ-სარკოფაგში1271 და სხვა.  

როგორც ვხედავთ, კულტის სფეროში ადრევე შეჭრილი ცხვრის გაღმერთება 
მთელ ანტიკურ ეპოქას გაჰყვა და ისევე ფესვგამდგარი გადავიდა ფეოდალურ ხანაში. 

არქეოლოგიური მონაპოვარი საშუალებას გვაძლევს საფეიქრო საქმის სხვა 
მხარეების შესახებაც შევიქმნათ წარმოდგენა. არქეოლოგიურ ქსოვილთა 
ტექნოლოგიური შესწავლა ცხადსა ხდის ნართის შეღებვის მაღალ დონეს, ანტიკური 
ხანის საღებავის საოცარ სიმტკიცეს. 

ასე მაგალითად, ბაგინეთის სამარხში აღმოჩენილი ქსოვილის ერთ-ერთი 
ნაფლეთი, მიუხედავად იმისა, რომ „დაახლოებით 1800 წელი იყო მიწაში, სინესტისა 
და ორგანულ თუ არაორგანულ ნივთიერებათა გავლენის ქვეშ, გარეგნულად ისეა 
შენახული თითქოს ახალი შეღებილი იყოს“1272. ეს, როგორც ითქვა, საღებავის მაღალ 
ხარისხსაც უჩვენებს და ღებვის განვითარებულ ტექნიკასაც. ეს არქეოლოგიური 
მონაპოვარი გვახსენებს ჰეროდოტეს კიდევ ერთ ცნობას: ”ადამიანთა მრავალი 
სხვადასხვა ტომი ცხოვრობს კავკასიონის მთებში და მთელი ეს სიმრავლე იკვებება 
ტყის გარეული მცენარეებით. ამბობენ, რომ ამ ხეებს ფოთლები თავისებური 
მოყვანილობისა აქვთ. ამ ფოთლებს ნაყავენ, ურევენ წყალს და ამით ხატავენ 
ტანსაცმელს, ხოლო ეს ნახატი კი არ ხუნდება, არამედ ცვდება და ნარჩენ შალთან 
ერთად, თითქოს თავიდანვე ჩაქსოვილნი არიან მასში”1273. 
ბაგინეთის სარკოფაგში აღმოჩენილი ქსოვილი თითქოს პირდაპირი ილუსტრაციაა 

ჰეროდოტეს ზემომოტანილი ცნობისა. არც ისაა უმნიშვნელო, რომ ჰეროდოტე 
განცვიფრებული ჩანს ძაფისა და ნაქსოვის ღებვის ნანახი ხერხითა და ხელოვნებით. 

                                                 
1270 ალ. ჯავახიშვილი, ლ. ღლონტი, ქვაცხელების (ტვლეპია-ქოხი) ნამოსახლარზე 1954-1961 წწ. 
ჩატარებული გათხრები, ურბნისი, I, ნაკვეთი პირველი, თბ., 1962, გვ. 32, ტაბ. XXV. 
1271 მცხეთა, I, გვ. 84-87, ტაბ. IX; ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, გვ. 
121, ტაბ. XXXIV, მეორე ზემოთ, შუაში. 
1272 ქ. ისაკაძე, საფეიქრო საქმე ძველ საქართველოში, „მაცნე“, N4, 1967, გვ. 186.  
1273 ჰეროდოტე, ისტორია, I, გვ. 203; თ. ყაუხჩიშვილი, ჰეროდოტეს ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ., 
1960, გვ. 66. 



მთავარი აქ მაინც ისაა, რომ ჰეროდოტეცა და მრავალრიცხოვანი 
არქეოლოგიური მონაპოვრებიც ადასტურებენ ანტიკური ხანის საქართველოში 
რთვის, ბეჭვის, ქსოვისა და ქსოვილის დამუშავების (მათ შორის ღებვის) უაღრესად 
დახვეწილ ხელოვნებას. ამასვე უნდა მიუთითებდეს ერთი შედარებით გვიანდელი – 
ახ. წ. IV საუკუნის პირველი ნახევრის ამბების დასახასიათებლად – ნათქვამი 
ქართული საისტორიო ტრადიციისა, რომელიც მოგვითხრობს მცხეთაში დიდი 
საკულტო დღესასწაულის გამართვასთან დაკავშირებით ქალაქის მორთვას ნაირი 
ფერის სამკაულებით: ”შეამკუნეს ყველანი ფოლორცნი თჳთოფერითა სამოსლებითა 
და ფურცლითა”1274. 

მაღალხარისხოვან ქსოვილზე მოთხოვნილება დიდი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ 
ასეთ ტანსაცმელს მხოლოდ წარჩინებულთა წრე თუ შეიძენდა. ადგილობრივი სელის 
ტილოსა და შალის ქსოვილთან ერთად ამ წრის წარმომადგენელთა შესამოსად 
შემოტანილი შალიცა და აბრეშუმიც ყოფილა გამოყენებული. აღნიშნულის 
დასადასტურებლად ისევ ბაგინეთის კლდეკარის სარკოფაგში აღმოჩენილი თუთის 
აბრეშუმის ქსოვილის ფრაგმენტები უნდა დავასახელოთ. ეს ქსოვილი მიღებულია 
ქსელისა და მისაქსელის ძაფთა ხლართვით და არა ტრიკოტაჟული წესით (ე.ი. 
წინდის ჩხირით ან ყაისნაღით). ანტიკური ხანისათვის ასე დახვეწილი ხლართვა, 
როგორც ჩანს, სათავეს ბრინჯაოს ხანაში იღებს. ეს არის არსებითად ღობური ქსოვა, 
მარგილისა და წკნელის ხლართვა, რომელშიაც დიდად დახელოვნებულნი ჩანან 
საქართველოს ტერიტორიაზე მოსახლე ტომები ადრებრინჯაოს ხანიდან მაინც. 

რა თქმა უნდა, ანტიკური ხანისათვის ხლართვის ეს უძველესი ხერხი ფრიად 
დახვეწილი ჩანს და ძალიან გაუმჯობესებული ჰორიზონტალური დაზგების 
გამოყენებაც სრულიად უეჭველია.  

უნდა ვიფიქროთ, რომ აბრეშუმის ქსოვილიც შემოჰქონდათ და, შესაძლოა, 
ნართიც. ქსოვილის შემოზიდვის შესახებ საქართველოში უძველესი წერილობითი 
წყაროებიც მოგვითხრობენ. ასე მაგალითად, შუშანიკის ცხოვრებიდან ჩანს, რომ 
საქართველოში “პალეკარტად” წოდებული ტანისამოსისათვის განკუთვნილი 
ძვირფასი ქსოვილი, ანტიოქიიდან შემოუტანიათ1275.  

 ქსოვის მაღალ კულტურას და ფაქიზი ქსოვილით შემოსვას გვიმტკიცებენ 
ძვირფას ქვებზე ნაკვეთი გამოსახულებანი. ნაზი, თხელი და რბილი ქსოვილი 
ადვილად დამორჩილებია საკმაოდ ხშირ დანაოჭებას და დაჰყოლია ნაძერწ ფიგურას 
ან მის ცალკეულ ნაწილს. როგორც ჩანს, თავისი სიმსუბუქით გამოირჩეოდა 
საზაფხულო-საზეიმო სამოსი სოხუმელი წარჩინებულის, კლდეეთის ერისთავის, 
ბაგინეთელი მეფის თუ მეფის ასულის, ახმეტელი ქალისა, ჯავახ-კარპაკისა და ა.შ1276. 

 
§10. დამწერლობა 

 
უკანასკნელი ხანის არქეოლოგიური აღმოჩენები საინტერესო მასალას 

ამჟღავნებენ საქართველოში და საერთოდ კავკასიაში, უძველესი დამწერლობის 
ნიმუშების გავრცელების გამოსარკვევად. ჯერ კიდევ ოცდახუთიოდე წლის წინ 
                                                 
1274 ქართლის ცხოვრება, I, გვ. 88. 
1275 ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, I, თბ., 1960, გვ. 281. 
1276М.М. Трапш, Мраморный барельеф из Сухуми, Труды АИЯЛИ, XXV, Сухуми, 1954, გვ. 372-374; М.М. 
Трапш, დასახ. ნაშრ., ВДИ, №1, 1954, გვ. 164-165; ო. ლორთქიფანიძე, ანტიკური სამყარო და ძველი 
კოლხეთი, გვ. 93-106. იქვეა ლიტერატურა; გ. ლომთათიძე, კლდეეთის მდიდრული სამაროვანი, გვ. 29, 
ტაბ. I, 3.  



მიიქცია ყურადღება თრიალეთის ზეგანზე, სოფ. ბეშთაშენში აღმოჩენილმა 
ადრებრინჯაოს ხანის თიხის ჯამმა, რომლის ზედაპირი გაკრული ხელით ნაკაწრი 
გამოხატულებებით – პიქტოგრამული სახეებით იყო შემკული1277. უფრო გვიან სოფ. 
ოზნში აღმოჩნდა ორი ჯამი, შემკული ხუთი გეომეტრიული ნიშნით, რომელთაგანაც 
ორი სავსებით ერთნაირია1278. 

თრიალეთში აღმოჩენილ ნიშანთა მსგავსებამ პროტოელამური დამწერლობის 
ნიშნებთან წარმოშვეს საფუძველი მოსაზრებისათვის, რომლის თანახმად, ოზნის 
ჯამებზე შესაძლოა აზრის ნიშნებით გადმოცემის ცდასთან გვქონდეს საქმე1279. 

ასევე უჩვეულო მოყვანილობის ნიშნებითაა შემკული ახალციხის ამირანის 
გორაზე აღმოჩენილი თიხის ჭურჭელი. ამ შემთხვევაში ყურადღება მიიქცია იმან, 
რომ ამ ჭურჭლის შემკულობა მკვეთრად განსხვავდება ე.წ. მტკვარ-არაქსის 
კულტურისათვის დამახასიათებელი სამკაულისაგან. ეს სამკაული ხატოვანი 
დამწერლობის ნიშნების ერთგვარ მიბაძვას უნდა წარმოადგენდეს1280. 

ამრიგად, მესხეთ-ჯავახეთშიაც გაჩნდა თრიალეთის პიქტოგრამულ ნიშანთა 
ტიპის ხატოვანი გამოსახულებები და თანაც მათი თანადროული.  

სულ ახლახან ისევ თრიალეთში, გომარეთის ზეგანზე შუა ბრინჯაოს ხანის 
გორასამარხის (ყორღანის) გათხრისას თავი იჩინა ქვაზე ნაკაწრ ნიშანთა დიდმა 
ჯგუფმა. მაგალითად, ზურტაკეტის მესამე გორასამარხის კედლებში 60-ზე მეტი 
ნიშნიანი ქვა იყო ჩატანებული, ხოლო მეოთხე გორასამარხში 120-ნიშნიანი ქვა 
აღმოჩნდა. ამ ქვებზე ამოკაწრულ ნიშანთა შორის გვხვდება სამკუთხედები, რომბები, 
კვადრატები, წიწვიანი სახეები, ხარის სქემატური გამოსახულება და ა.შ. 
შესაძლებლად მიიჩნევენ ეს ნიშნები დაკავშირებული იყოს რაიმე მაგიურ ან 
რიტუალურ წესთან1281. 

ბუნებრივია, რომ თიხის ჭურჭლებსა და ქვებზე გამოყვანილი ნიშნები 
სპეციალისტთა განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებენ, პირველყოვლისა იმის 
გამო, რომ ამ ამონაკაწრთა თუ ”ნაწერის” ერთი ჯგუფი შეიძლება სიმბოლურ ნიშნებს 
წარმოადგენდეს ან ყოველი მათგანი შესაძლოა ცალკე ცნებას გამოხატავდეს ისევე 
როგორც არქაული დამწერლობის სხვაგან (ურუქი, ჯემდეთ-ნასრი, ური და ა. შ.) 
აღმოჩენილი მეტ-ნაკლებად მსგავსი ნიშნები. ამგვარად, შეიძლება თრიალეთსა და 
მესხეთ-ჯავახეთში აღმოჩენილ სიმბოლურ ნიშნებში დამწერლობის ჩანასახი 
ვივარაუდოთ1282. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით არაფერი ითქმის ამ ნიშნებით 
გადმოცემულ ცნებათა ფონეტიკური ფორმების შესახებ და ასევე შეუძლებელია მათი 
დანამდვილებით დაკავშირება რომელიმე ეთნიკურ ჯგუფთან. თავისთავად დიდი 

                                                 
1277 Б.А. Куфтин, Археологические раскопки в Триалети, გვ. 109-110. 
1278 Б.А. Куфтин, Археологические раскопки в 1947 г. в Цалкинском районе, Тб., 1948, გვ. 32, ტაბ. XXXVI, 
სურ. 15; ო. ჯაფარიძე, ენეოლითური ხანის არქეოლოგიური ძეგლები, საქართველოს არქეოლოგია, 
თბ., 1959, გვ. 71-72.  
1279 Б.А. Куфтин, Археологические раскопки в 1947 г..., გვ. 71-72; შ. ამირანაშვილი, საქართველოში 
ნაპოვნი არქაული ხანის დამწერლობის ნიმუშები, გაზეთი “კომუნისტი”, 1961 წლის 2. XII, N273 
(12187). 
1280 ტ. ჩუბინიშვილი, ამირანის გორა, გვ. 89-90, ტაბ. V. 
1281 ო. ჯაფარიძე, 1960-1961 წლების თრიალეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის მუშაობის შედეგები, 
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების მოამბე, 5, 1963, გვ. 201, ტაბ. IX-XI; О. Джапаридзе, 
Археологические раскопки в Триталети в 1959-1962 гг., СА, №5, 1963 გვ. 119, სურ. 17-20. 
1282 შ. ამირანაშვილი, საქართველოში ნაპოვნი არქაული ხანის დამწერლობის ნიმუშები, “კომუნისტი”, 
N273, 2. XII, 1961; ტ. ჩუბინიშვილი, ამირანის გორა, გვ. 89; ტ. ჩუბინიშვილი, მტკვრისა და არაქსის 
ორმდინარეთის უძველესი კულტურა, თბ., 1965, გვ. 119, ტაბ. VIII. 



მნიშვნელობისაა აღმოჩენილი ნიშნების სიმრავლე, ფართოდ გავრცელება და 
ხანგრძლივი გამოყენება. 

ხატოვანი დამწერლობის თუ ცნებათა სიმბოლური ნიშნები ახლა ცნობილია 
კავკასიის სხვა კუთხეებშიაც. ისინი ამასთანავე ზოგადად ერთდროულია. ასეთია, 
მაგალითად, კობისტანის ცნობილი გამოსახულებანი აზერბაიჯანში და, როგორც 
ჩანს, უკანასკნელი წლების აღმოჩენები სომხეთში – მეწამორის ნამოსახლარზე. 
მეწამორში კლდეზე გამოყვანილ გამოსახულებათა შორის მიუთითებენ 
იეროგლიფური დამწერლობის ნიშნებს1283. 

ამრიგად, სულ უფრო და უფრო ფართოვდება ხატოვან ნიშანთა აღმოჩენის წრე 
კავკასიაში. რამდენად სწორია დღემდე გამოთქმული ვარაუდები, ვინ იცის, მაგრამ 
ქვებსა და თიხის ჭურჭლებზე ”ნაწერი” ნიშნები თუ ”ხატები” მეტ ყურადღებას 
დამწერლობის ისტორიის თვალსაზრისით განხილვასა და შესწავლას იმსახურებენ. 
საუბარია ხატოვანი – პიქტოგრამული დამწერლობის შესახებ, რომლის არსებობა 
კავკასიაში ამ სამი-ოთხი ათასი წლის წინ არ შეიძლება გამოირიცხოს. 

საკუთრივ ანტიკური ხანის საქართველოში, კერძოდ, ძველ კოლხეთში, 
დამწერლობის არსებობისათვის საყურადღებო ჩანს ძვ. წ. IV-III სს. ავტორის – 
პალეფატეს თხზულებიდან მომდინარე ცნობა, რომელსაც გადმოგვცემს ანონიმური 
ავტორი მითოგრაფიული ტრაქტატის ერთ-ერთ თავში: ”ოქროს საწმისისავჳს”. აქ 
ნათქვამია, რომ კოლხეთში დაცული იყო არა ოქროს საწმისი, არამედ ტყავზე ნაწერი 
წიგნი, რომელშიაც აღწერილი იყო ქიმიის საშუალებით ოქროს მიღების 
შესაძლებლობანი. კოლხეთის ოქროს საწმისის ანალოგიური განმარტებაა 
შემონახული იოანე ანტიოქელთანაც (VII ს.) და სვიდას (I ს.) ლექსიკონშიაც1284. ამ 
ცნობებში განსაკუთრებით საყურადღებო ისაა, რომ ბერძენთა წარმოდგენით 
ქართულ (კოლხურ) დამწერლობას ასე ძველი ფესვები აქვს. 

კიდევ უფრო ადრინდელ ვითარებას ასახავს აპოლონ როდოსელის 
“არგონავტიკაში” დაცული პირველი ცნობა ძველ ქართველ ტომებში (კოლხებში) 
არსებული დამწერლობის შესახებ1285. ესაა ეპიზოდი, როდესაც ფრიქსესა და აეტის 
ასულის ქალკიოპეს უფროსი ვაჟი არგოსი კოლხეთიდან ელადისაკენ მიმავალ 
არგონავტებს მოუთხრობს აიას დაარსების ამბავს და მონათხრობს თითქოს 
ასაბუთებს იმით, რომ კოლხებს “შენახული აქვთ თავიანთ მამათაგან ნაწერი კჳრბები, 
რომლებზედაც მოგზაურთათვის ნაჩვენებია ზღვისა და ხმელეთის ყველა გზა და 
საზღვარი1286.  

კჳრბების საკითხი კვლავ საკვლევია, მაგრამ შესაძლებლად თვლიან, რომ 
აპოლონ როდოსელის ეს ცნობა ძველ კოლხეთში დამწერლობის არსებობის 
მაჩვენებლად მიიჩნიონ1287. თუმცა, არაფრის თქმა არა ხერხდება თვით დამწერლობის 

                                                 
1283 К.А. Мкртчян, С.М. Айвазян, Мецаморское древнейшее горно-металлургическое сооружение; 
Вопросы истории науки, Ер., 1967, გვ. 253. 
1284 ა. ურუშაძე, ძველი კოლხეთი არგონავტების თქმულებებში, თბ., 1964, გვ. 150-151. იქვეა 
ლიტერატურა ამ საკითხზე; შდრ. ნ. ბერძენიშვილი, ივ. ჯავახიშვილი, ს. ჯანაშია, საქართველოს 
ისტორია, თბ., 1946, გვ. 50-51. 
1285 ა. ურუშიძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 151.  
1286 ა. ურუშაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 151-152. 
1287 ნ. ბერძენიშვილი, ივ. ჯავახიშვილი, ს. ჯანაშია, საქართველოს ისტორია, გვ. 52-53; ალ. სიჭინავა, 
ძველი კოლხეთის კულტურის ისტორიიდან (კოლხური “კჳრბების” ადგილისათვის ქართული 
დამწერლობის ისტორიაში), ბათუმის პედინსტიტუტის შრომები, ტ. III, 1953, გვ. 81-101, Г.А. 
Меликишвили, К истории древней Грузии, გვ. 215. დაწვრილებით ეს საკითხი განხილულია 
უკანასკნელად ა. ურუშაძის ზემოდასახელებულ ნაშრომში, გვ. 151-168. 



ხასიათის შესახებ და, მიუხედავად მრავალჯერ განხილვისა, ისევ ვარაუდის 
სფეროში ვრჩებით. როგორც ჩანს, დღეისათვის შედარებით აშკარაა, რომ კჳრბებს 
რუკის მაგივრობის გაწევა შეეძლოთ და, იქნებ, ეს უძველესი ქართული რუკაც იყო 
იმავე დროს ქართული (კოლხური) დამწერლობის უძველესი ნიმუშიც.  

გარესამყაროსთან გაცხოველებული ურთიერთობის შედეგად ანტიკური ხანის 
საქართველოში ფართო გამოყენება პოვა დამწერლობის უცხოურმა – ბერძნულმა და 
არამეულმა სისტემებმა. როგორც ცნობილია, ამ დამწერლობითა და ამ ენებზე 
ჩვენამდე მოაღწია ანტიკური საქართველოს არაერთმა საყურადღებო ძეგლმა.  

აღმოჩენილ წარწერათა შორის გვხვდება ბერძნული, არამეული და, აგრეთვე, 
ზოგჯერ ებრაულიც. გამოირჩევა სამშენებლო წარწერები, ეპიტაფიები, წარწერები 
ხელისუფლების ნიშნებზე (ინსიგნიებზე), სამკაულზე და ვერცხლის ჭურჭელზე. ერთ 
შემთხვევაში ვარაუდობენ საზეიმო სტელას, აღმართულს დედაქალაქის (მცხეთის) 
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილში, რომელიც მოგვითხრობს ქართველთა მეფის 
დიდ გამარჯვებათა შესახებ. 

ჯერ კიდევ ასი წლის წინ (1867 წ.) მიიქცია ყურადღება ახ. წ. 75 წელს 
შესრულებულმა ბერძნულმა წარწერამ, რომელშიაც მოთხრობილია, რომ რომის 
იმპერატორმა ვესპასიანე ავგუსტუსმა, იმპერატორმა ტიტე კეისარმა ავგუსტოსის ძემ 
და დომიციანე კეისარმა ავგუსტოსის ძემ ქართველთა მეფეს მითრიდატეს, 
ფარსმანისა და იამასასპოის ძეს, კეისრის მეგობარსა და რომაელთა მოყვარულს და 
ქართველ ხალხს გალავანი გაუმაგრეს1288. ვესპასიანეს წარწერა ახ. წ. 75 წლისა 
ანტიკური ხანის ერთადერთი სამშენებლო წარწერაა აღმოჩენილი მცხეთაში. 

მცხეთაში აღმოჩენილი საფლავის ქვის წარწერები ძალიან საყურადღებო 
ცნობებს შეიცავენ ქალაქური ცხოვრებისა და სახელმწიფო წყობის საკითხების 
შესასწავლად. ასეთია მაგალითად, მცხეთაში სამთავროს ველზე 1938 წელს 
აღმოჩენილი საფლავის ქვის წარწერა, რომელიც მოგვითხრობს, რომ იქ განისვენებს 
მხატვართუხუცესი და ხუროთმოძღვარი ავრელი აქოლი მის მეუღლესთან – 
ბევრაზურიასთან ერთად1289. საგანგებო ყურადღება მიიქცია იმან, რომ ამ წარწერაში 
მოხსენიებული ავრელიუს აქოლისი (ან ავრელი აქოლი) პროფესიით ყოფილა 
მხატვართუხუცესი და ხუროთმოძღვარი1290.  

ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმასა აქვს, რომ 
მხატვართუხუცესისა და ხუროთმოძღვრის ინსტიტუტი არსებულა ანტიკური ხანის 
საქართველოს ძველ დედაქალაქში. ეს ქალაქური ცხოვრების განვითარების 
მჭევრმეტყველი მანიშნებელია არა მხოლოდ ახ. წ. III-IV საუკუნეებში, ე.ი. წარწერის 
შესრულების ხანაში, არამედ გაცილებით უფრო ადრე, ძვ. წ. IV-III საუკუნეებიდან 
მაინც1291. დამახასიათებელია, რომ თვითონ ტერმინი არქიძოგრაფოს 
(“მხატვართუხუცესი”), როგორც აღნიშნავენ, ბერძნულენოვან წერილობით ძეგლებში 
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1290 ს. ყაუხჩიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 582. 
1291 ა. აფაქიძე, ქალაქები..., გვ. 136. 



არ გვხვდება XII საუკუნემდე და ის ადგილობრივი საჭიროებისათვის უნდა იყოს 
საგანგებოდ შექმნილი მცხეთაში არსებული თანამდებობის პირის სახელოს 
გამოსახატავად1292; ე.ი. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს ბერძნული ტერმინი გაჩენილია 
ადგილობრივი წარმომავლობის თანამდებობის აღსანიშნავად. ქართული 
წოდებულობის “მხატვართუხუცესის” ბერძნულად თარგმნის გზით. შედარებით 
უფრო ღარიბია მცხეთაში აღმოჩენილი ორი ებრაულწარწერიანი საფლავის ქვა, 
რომელთაც IV-V სს. მიაკუთვნებენ. ისინი რაიმე მნიშვნელოვან ისტორიულ ცნობას 
არ გვაძლევენ, მაგრამ იმას კი უჩვენებენ, რომ მცხეთაში მართლაც ისმოდა, როგორც 
ჩანს, ებრაული და მართლაც არსებობდა ებრაელების კვარტალი.  

საფლავის ქვებზე ამოკვეთილთაგან საქვეყნოდ ცნობილი გახდა 1940 წელს 
არმაზისხევის ერისთავთა სამაროვნის თხრისას აღმოჩენილი ორენოვანი წარწერა, 
რომელიც სამეცნიერო ლიტერატურაში “არმაზის ბილინგვის” სახელითაა ცნობილი.  

არმაზის ბილინგვა ამოკვეთილია ქვიშაქვის დიდ ლოდზე, შესრულებულია 
კარგად; ასოები თითქმის თანაბარია, კარგად განაწილებული და, თანაც, ადვილად 
იკითხება. სტელის ზედა ნაწილზე ბერძნული ტექსტია ამოკვეთილი, მის ქვემოთ კი 
– არამეული. ბერძნული ტექსტის თარგმანი ასეთია:  

“სერაფიტი, ასული პიტიახშ ჯავახ მცირისა, მეუღლე პუბლიკიოს აგრიპა 
პიტიახშის ძის იოდმანგანისა – ქართველთა მეფის დიდი ქსეფარნუგის მრავალ 
გამარჯვებათა მომპოვებელი ეზოჲსმოძღვრისა, გარდაიცვალა ჯერ კიდევ 
ახალგაზრდა, ოცდაერთისა წლისა, მქონებელი შეუდარებელი სილამაზისა”1293. 

ამ ორენოვანი წარწერის მეორე, არამეული ასოებით შესრულებული ტექსტის 
თარგმანი კი ასეთია: “მე (ვარ) სერაფიტი, ასული ჯავახ მცირისა, პიტიახშისა ფარსმან 
მეფისა, მეუღლე იოდმანგანისა – ძლევამოსილისა და მრავალი გამარჯვების 
მოპოვებული ეზოჲსმოძღურის ხსეფარნუგ მეფისა – ძისა აგრიფა ეზოჲსმოძღუარისა 
ფარსმან მეფისა. ვაება ვაებისა. ის, ვინც იყო ახალგაზრდა და იმდენად კეთილი და 
მშვენიერი, რომ არავინ იყო (მისი) მსგავსი სილამაზით. გარდაიცვალა 21 წლისა”1294.  

                                                 
1292 ს. ყაუხჩიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 582.  
1293 ბილიგნვის ბერძნული ტექსტის ერთიმეორისაგან მცირედ განსხვავებული თარგმანი გამოაქვეყნეს 
აკაკი შანიძემ, გიორგი წერეთელმა და სიმონ ყაუხჩიშვილმა ბილინგვის აღმოჩენისთანავე. შემდეგ, 
არმაზის ბილინგვამ სპეციალისტთა ფართო წრის ყურადღება მიიქცია და ის არაერთხელ გამოქვეყნდა 
კიდევაც – იხ. А. Шанидзе, Данные грекопехлевийской билингвы из Армази для истории термина 
ეზოჲსმოძღვარი – эзойсмодзгвари в древнегрузинском, “საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის 
მოამბე”, ტ. II, N1-2, თბ., 1941, გვ. 181-186; ს. ყაუხჩიშვილი, არმაზში აღმოჩენილი ბერძნული 
წარწერები, “საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე”, ტ. II, N1-2, თბ., 1941, გვ. 172-173; გ. 
წერეთელი, არმაზის ბილინგვა, ენიმკის მოამბე, ტ. XIII, თბ., 1942, გვ. 17. მომდევნო ხანის 
გამოცემათაგან აღვნიშნავთ მხოლოდ რამდენიმეს, რომლებშიაც დაინტერესებული მკითხველი 
იპოვის სათანადო ლიტერატურის მიმოხილვას და საკმაოდ სრულ ბიბლიოგრაფიას, ასეთია 
მაგალითად, თ. ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, თბ., 1951, გვ. 249-254; ა. აფაქიძე, 
გ. გობეჯიშვილი, ა. კალანდაძე, გ. ლომთათიძე, არმაზისხევის არქეოლოგიური ძეგლები, მცხეთა, I, გვ. 
60-62; ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, გვ. 147-152. 
1294ტექსტის ამოშიფვრა, თაგმანი, ანალიზი და ისტორიული მნიშვნელობის დახასიათება იხ. გ. 
წერეთელი, არმაზის ბილინგვა, ენიმკის მოამბე, ტ. XIII, თბ., 1941; Г. Церетели, Эпиграфические 
находки в Мцхета – древней столице Грузии, ВДИ, №2, М., 1948, Г. Церетели, Армазское письмо и 
проблема происхождения грузинского алфавита. Эпиграфика Востока, т. III, Л., 1949; Г. Церетели, 
Эпиграфические находки в Мцхета, ДАН СССР, М.-Л, 1948. აქ წარმოდგენილი ჩვენი ვარიანტი ოდნავ 
განსხვავდება ადრე გამოქვეყნებულთაგან. 



არმაზის ბილინგვა მრავალმხრივ საყურადღებო გამოდგა. იგი უძვირფასეს 
მასალას იძლევა ამ დროის ქართლის სახელმწიფოებრივი წყობის, პოლიტიკური 
ისტორიისა და სხვ. შესასწავლად (იხ. ზემოთ). 

მცირე წარწერათა საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ჯგუფია “დიდ მცხეთაში” 
აღმოჩენილი. ამათგან, როგორც აღინიშნა, ბევრი ბეჭდის თვლებზეა ამოკვეთილი, 
რამდენიმე კიდევ – მინისა და ვერცხლის ჭურჭელზე. ორივე ჯგუფშია აღმოჩენილი 
ისტორიულად მნიშვნელოვანი წარწერა. ასე მაგალითად, არმაზისხევის ერისთავთა 
(პიტიახშთა) სამაროვნის პირველ სამარხში აღმოჩენილ საერისთავო ბეჭდის თვალზე 
ამოკვეთილ მამაკაცის მკერდსზედა გამოსახულებას შემოუყვება ბერძნული 
ნეგატიური წარწერა: ასპარუკის პიტიაქსეს – ასპარუგ პიტიახში. როგორც ჩანს, ეს 
ხელისუფლების ნიშანია – საერისთავო საბეჭდავია, რომელზედაც ქართლის სამეფოს 
ერთ-ერთი მოხელის გამოსახულებაც არის შემონახული, სახელიცა და 
თანამდებობაც.  

იმავე სამარხში აღმოჩენილ საერისთავო ოქროს სარტყლის ერთ-ერთი ბალთის 
თვალზე ქალ-ვაჟის პირისპირა პორტრეტულ გამოსახულებას შემოუყვება ინტიმური 
შინაარსის ბერძული წარწერა: “ჯავახი სიცოცხლეა ჩემი – კარპაკ”1295.  

ასევე საყურადღებო აღმოჩნდა ვერცხლის ჭურჭლებზე გამოყვანილი წარწერები. 
ერთი მათგანის წყალობით არმაზისხევის ერისთავთა სამაროვნის მესამე სამარხი 
ბერსუმა პიტიახშს მიეკუთვნა. ამ სამარხში აღმოჩენილ ვერცხლის ლანგრის ფსკერზე 
ბერძნულად აწერია: ”მე, მეფე ფლავიოს დადემ ვაჩუქე ბერსუმა პიტიახშს” – 
იგულისხმება ეს ლანგარი1296. 

ამ სამოციოდე წლის წინ ზესტაფონთან ახლოს, სოფ. ბორში აღმოჩენილ 
იმავდროულ ვერცხლის თავზე ამოკაწრულმა წარწერამაც გაგვაცნო “პიტიახში, 
ბუზმიჰრ კეთილი”1297, ხოლო არმაზისხევის მეორე სამარხში ნაპოვნი ვერცხლის 
ჯამზე გამოყვანილი ფალაური წერტილოვანი წარწერა გვამცნობს, რომ ”ფაფაკ 
პიტიახში ღვთაებრივი არდაშირისა, ღვთაებრივი ფაფაკის ძისა გურზან ქვეყნის 
პიტიახშს არზამეს უძღვნის” ვერცხლის პინაკს, რომლის ფსკერზე სასანიანთა 
მმართველი დინასტიის წარმომადგენელი, შესაძლოა, თვით ფაფაკი იყოს 
გამოსახული1298. 

ახ. წ. დამდეგის საქართველოს საშინაო და საგარეო ვითარების 
გასათვალიწინებლად დიდად საყურადღებო ცნობები ჩანს დაცული არმაზისხევის 
ერთენოვან წარწერაში, რომელსაც სამართლიანად მიიჩნევენ გამარჯვების 
სტელად1299. წარწერა არამეული ასოებითაა შესრულებული, მაგრამ გადაშლილი და 
დაზიანებულია, რის გამოც მისი ამოკითხვა დიდ დაბრკოლებასთან არის 
დაკავშირებული. აკად. გ. წერეთელმა გამოაქვეყნა ამ წარწერაზე მის მიერ 
წარმოებული მუშაობის შედეგები1300. 

                                                 
1295 ს. ყაუხჩიშვილი, არმაზში აღმოჩენილი ბერძნული წარწერები, გვ. 169; მცხეთა, I, გვ. 25. 
1296 ს. ყაუხჩიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 170-171; მცხეთა, I, გვ. 52-55.  
1297 მცხეთა, I, გვ. 59.  
1298 გ. წერეთელი, არმაზის ბილინგვა, გვ. 9, 55-56; შ. ამირანაშვილი, არმაზისხევის გათხრების დროს 
ნაპოვნი ადრესასანური ეპოქის ვერცხლის თასი. იხ. კრებული, “თბილისი – 1500”, თბ., 1958, გვ. 89; 
მცხეთა, I, გვ. 45-46. 
1299 მცხეთა, I, გვ. 62-63. 
1300 Г.В. Церетели, Армазская надпись эпохи Митридата Иверийского «Труды двадцатьпятого 
международного конгреса востоковедов», том I, М., 1962, გვ. 374-378. 



წარწერის პირველი სამი სტრიქონის თარგმანი ასეთია: “მეფე მითრიდატე, მეფე 
დიდი, ძე ფარსმანისა, მეფისა დიდისა. მე შარაგასმა, ძემ ჯავახ უფლისამ, მე 
შარაგასმა, პიტიახშმა მითრიდატ მეფისა, სიტყვა და ასეთი სიტყვა წარმოვთქვი…”1301 
ამას გარდა, როგორც ირკვევა, წარწერაში საუბარია საქართველოს მეზობელი ქვეყნის 
ვითარებაზე, სხვადასხვა ადგილებისა თუ ქვეყნების დაპყრობაზე და 
მრავალრიცხოვან გამარჯვებაზე, რაც ქართლის მეფეს მოუპოვებია. წარწერაში 
ნახსენებია სამი გამაგრებული ადგილი, რომელიღაც სხვა ციხეები და სომხეთი. 
თითოეული გამარჯვების ანუ ლაშქრობის თხრობა მთავრდება სიტყვებით: “ეს 
გამარჯვებანი ჩვენმა მეფემ მოიპოვა”. წარწერა მოგვითხრობს აგრეთვე ხალხის 
მღელვარებათა შესახებ, ახსენებს ასპარუგს. აქ გვხვდება ნიშანი, რომელიც 
მოგვაგონებს იმდროინდელი დიდი თანამდებობის პირის ხელისუფლების 
სიმბოლოს. ტექსტი გამარჯვების აღნიშვნით მთავრდება.  

გ. წერეთელი მიიჩნევს, რომ წარწერა ეხება იბერიის სამეფოს მმართველთა 
ძლევამოსილი ომების, ხალხის მღელვარებათა და აჯანყებათა ხანას. შესაძლებელია 
აქ იყოს გამოძახილი იმ ამბებისა, რაც ახ. წ. I საუკუნეში იბერიასა სომხეთში მოხდა, 
რომელსაც უკავშირდება ფარსმანის, მითრიდატეს და რადამისტის1302 სახელები.  

ასეთია უმთავრესი ჯგუფი ანტიკური ხანის წარწერებისა საქართველოში. 
აღმოჩენილი წარწერების მიხედვით ირკვევა, რომ ანტიკური ხანის ქართლში 

(იბერიაში) გამოიყენებოდა ბერძნული და არამეული დამწერლობა, ე.ი. ამით 
ხდებოდა აქ იმ დროის ოფიციალური დოკუმენტების შედგენა. რაკი ასეა, 
მოულოდნელი არ უნდა იყოს ბერძნული წარწერა ასპარუგის საერისთავო ბეჭედზე 
და არამეული – გამარჯვების სტელაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ძნელდებოდა 
“სხვათა ენაზე” წერა და უნაკლოდ ვერ შეუსრულებიათ ის დახელოვნებულ 
წარმწერელთაც კი (მხედველობაშია ბილინგვის მეორე – არამეული ასოებით 
შესრულებული წარწერა, რომელსაც “მდარე” არამეულადაც კი მიიჩნევენ)1303. 

არამეული ასოებით შესრულებულ წარწერათა შესწავლის შედეგად კულტურის 
ისტორიის თვალსაზრისით საყურადღებო საკითხები წამოიჭრა. სახელდობრ, 
მოხერხდა გამოყოფილიყო არამეული დამწერლობის ახალი შტო, რომელსაც აკად. გ. 
წერეთელმა “არმაზული დამწერლობა” უწოდა1304. ამასთანავე მოხერხდა ქართულ და 
არმაზულ დამწერლობას შორის შეხვედრის დადგენა. საინტერესოა, რომ აკად. გ. 
წერეთლის აზრით, ქართული ბ, გ, და ზოგიერთი სხვა ასო “ამჟღავნებენ გაცილებით 
უფრო მეტ არქაულობას, ვიდრე არმაზული ნიშნებია და თვით წარმოადგენენ 
პროტოტიპს, საიდანაც წარმოიშვა სათანადო არმაზული ნიშნები. ამიტომ ჩვენ არ 
შეგვიძლია განვიხილოთ ქართული დამწერლობა, როგორც არმაზული 
დამწერლობის განვითარება. ის მხოლოდ მონათესავეა მისი და მასთან ერთად 
წარმოდგება საერთო წყაროდან – არამეულიდან“1305. ამრიგად, ირკვევა, რომ 
ზოგიერთი ქართული ასო ამჟღავნებს გაცილებით უფრო მეტ არქაულობას, ვიდრე I-
II საუკნეების არმაზული წარწერების შესაბამისი ასოები. ამაში უნდა დავინახოთ 

                                                 
1301 Г.В. Церетели, Эпиграфические находки в Мцхета – древней столице Грузии, ВДИ, №2, 1948, გვ. 52. 
1302 Г. В. Церетели, Эпиграфические находки в Мцхета – древней столице Грузии, ВДИ, №2, 1948, გვ. 52; 
მცხეთა, I, გვ. 62. 
1303 В. Абаев, Вокруг армазской билингвы, “საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე”, ტ. V, 
N8, თბ., 1944, გვ. 828. 
1304 გ. წერეთელი, არმაზის ბილინგვა, გვ. 5, 31. 
1305 Г. Церетели, Армазское письмо и проблема происхождения грузинского алфавита, ЭВ, III, Л., 1949, გვ. 
68; გ. წერეთელი, უძველესი ქართული წარწერები პალესტინიდან, თბ., 1960, გვ. 47-48. 



ქართული დამწერლობის სიძველის უტყუარი ნიშანი. ამრიგად, ახლა ქართული 
დამწერლობის სიძველისა და მისი ფესვების საკვლევად გაცილებით უფრო მეტი 
მასალა მოიპოვება, ვიდრე ამ ორმოციოდე წლის წინ, როდესაც ივანე ჯავახიშვილი 
ქართული დამწერლობის უძველეს საფეხურს იკვლევდა. ასეთ ვითარებაში სულ 
უფრო და უფრო მეტად დამაჯერებელი ჩანს ვარაუდი ქართული დამწერლობის 
სიძველისა და, შესაბამისად, კარგავს დამაჯერებლობას მტკიცება ქართული 
მწიგნობრობის მაინცდამაინც V საუკუნეში გამოგონების შესახებ1306. 

 
§ 11. თეატრი და მუსიკალური ხელოვნება 

 
მკვლევართა ყურადღებას დიდი ხანია იქცევს კლდეში ნაკვეთი ქალაქის – 

უფლისციხის ცენტრალური, თითქმის ყველაზე უფრო მაღლა მდებარე კომპლექსის, 
სამი დარბაზი. ამათგან უმნიშვნელოვანესი – შუა დარბაზი – სწორკუთხოვანია; იგი 
კლდეში გამოკვეთილი კესონებით მორთული კამარით არის გადახურული და 
გარედან ფრონტონით დამშვენებული1307. ჭერის კესონური დამუშავება სხვა 
ოთახებშიაც შეიმჩნევა, მაგრამ სავსებით აშკარაა, რომ მშენებელთა მთელი 
გულისყური სწორედ ცენტრალურ დარბაზს ექცეოდა და ამის გამო, ის შესაფერისად 
საზეიმოდ გამოიყურება. ამასთანავე, ამ კომპლექსის დარბაზების ერთიმეორესთან 
დამოკიდებულება, კარის, სარკმლების და დამხმარე ოთახების განლაგება და მათი 
ცენტრალურ დარბაზთან დაკავშირება გასასვლელებით საფუძველს იძლევა, 
უფლისციხის ეს კომპლექსი სანახაობით დანიშნულების ნაგებობად – ანტიკური 
ხანის თეატრის ნაშთად იქნას მიჩნეული1308. 

თეატრის სცენას, როგორც ვარაუდობენ, სწორედ ეს ცენტრალური დარბაზი 
წარმოადგენდა. მის ორივე მხარეზე და უკან, თანახმად ანტიკური სათეატრო 
არქიტექტურის წესისა, მოთავსებული იყო დამხმარე ოთახები. უფლისციხის 
თეატრში ისევე როგორც რომაული ხანის ანტიკურ თეატრებში, სცენა ოდნავ იყო 
ამაღლებული მაყურებელთა დარბაზთან შედარებით. აქ მაყურებელთა საჯდომი 
ადგილების მხოლოდ ერთი წყება ჩანს კლდეში ამოკვეთილი1309. 

                                                 
1306 ზოგი ძველი სომხური წყარო ამას, როგორც ცნობილია, მესროპ მაშტოცს მიაწერს. უკანასკნელად ამ 
საკითხს შეეხო ა. პერიხანიანი, სომხური დამწერლობის წარმოშობის საკითხთან დაკავშირებით. 
მკვლევარი მიიჩნევს, რომ მესროპ მაშტოცის მისია საქართველოსა და ალბანეთში მართლაც 
შესაძლებელია ყოფილიყო. ა. პერიხანიანის შეხედულებით მაშტოცმა მოიტაცა ამ ქვეყნებში არამეული 
მოდელი, მის მიერ გამოგონილი სომხური ანბანი და გაუზიარა აქაურებს ახალი დამწერლობის 
შექმნის გამოცდილება, საერთო პრინციპები. რაც შეეხება საკუთრივ ქართულის და ალბანურის 
შექმნაში მაშტოცის როლს, ა. პერიხანიანი წერს: «Иной вопрос, мог ли Маштоц выступать в качестве 
непосредственного изобретателя грузинской и албанской письменностей. На этот вопрос а priori можно дать 
отрицательный ответ. Создание новой письменности, обслуживающей тот или иной язык, нельзя свести к 
«буквотворству» – это большой и сложный процесс, включающий прежде всего выделение фонем данного 
языка и предполагающий тонкое знание как фонетики, так и строя языка. Маштоц же не знал ни грузинского 
ни албанского языков, и сообщению Корюна о том, что он, Маштоц, там на месте, собрал сведения о 
звуковом составе этих языков, не следует придавать большого значения, так как собранные таким образом 
сведения никак нельзя считать адекватным для подобного предприятия». იხ. А. Периханян, К вопросу о 
происхожднении армянской письменности. Переднеазиатской сборник, II, М., 1966, გვ. 126-127. 
1307 შ. ამირანაშვილი, ქართული ხელოვნების ისტორია, თბ., 1944, გვ. 121; ირ. ციციშვილი, ქართული 
არქიტექტურის ისტორია, თბ., 1955, გვ. 26-27.  
1308შ. ამირანაშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 121. 
1309 იქვე, გვ. 122. 



უფლისციხის თეატრს ახ. წ. II-III საუკუნეებს მიაკუთვნებენ1310, თუმცა იმასაც 
აღნიშნავენ, რომ დეტალების უმრავლესობა წინ უსწრებს რომის მხატვრულ 
გემოვნებას და ელინისტურ ტრადიციებთან არის დაკავშირებული1311. ასეთ დასკვნას 
თითქოს მხარს უჭერს და თანაც ადრეანტიკურ ხანას მიუთითებს არქეოლოგიური 
კვლევის შედეგებიც1312. 

ამრიგად, თითქოს საფუძვლიანად ხედავენ იმის ნიშნებს, რომ ანტიკური ხანის 
უფლისციხეში სანახაობითი დანიშნულების ნაგებობა – თეატრი უნდა ყოფილიყო 
თავის დროზე. მოულოდნელი თითქოს არაფერია ამაში. სხვა არა იყოს რა, 
ბერძნულენოვან წყაროებში შემონახულია ამ თვალსაზრისითაც ძალიან 
მნიშვნელოვანი ცნობები. მაგალითად, ანტიკური ხანის აფსაროსს (ახლანდელ 
გონიოს მიდამოებში), პროკოპი კესარიელის ცნობით, ”გარშემო უვლიდა მრავალი 
კედელი და შემკული იყო თეატრითა და იპოდრომით და მას მრავალი სხვა რამეც 
ჰქონდა, რაც ჩვეულებრივ, ქალაქის სიდიდის მომასწავლებელია. ამჟამად აქედან სხვა 
არაფერია დარჩენილი, გარდა ნაშენობათა საძირკვლებისა”1313. როგორც ჩანს, 
პროკოპი კესარიელს აფსაროსში ძველი თეატრიც ეგულებოდა და ჰიპოდრომიც. იგი 
ანტიკური ხანის საქართველოს ქალაქისათვისაც დამახასიათებლად მიიჩნევს ამგვარ 
სანახაობით დაწესებულებებს. 

გონიოში არქეოლოგიური ძიებებისას თითქოს წააწყდნენ კიდევაც ძველი 
ჰიპოდრომის ნაგებობათა საძირკველს. ჰიპოდრომების არსებობა ჩვეულებრივი 
მოვლენა უნდა ყოფილიყო საქართველოს ანტიკურ ქალაქებში. თითქოს საამისო 
არაპირდაპირი მითითება შემონახულია დიონ კასიუს კოკეიანის ცნობაში: ”როცა 
ფარსმან იბერიელი მეუღლესთან ერთად რომში ჩავიდა, ანტონინე პიუსმა გაუდიდა 
მას სამფლობელო, ნება დართო კაპიტოლიუმში მსხვერპლი შეეწირა, მისი ცხენოსანი 
ქანდაკება ენიალიონზე (მარსის ველზე) დაადგმევინა და უყურებდა ფარსმანის, მისი 
ვაჟის და სხვა წარჩინებულ იბერთა სამხედრო ვარჯიშობას”1314. რა თქმა უნდა, რომში 
საზეიმოდ საჩვენებელ ცხენოსნობას, რამაც, როგორც ჩანს, დიდი შთაბეჭდილება 
მოახდინა ანტონინე პიუსზე, წინ უნდა უძღვოდეს ხანგრძლივი ვარჯიში და 
ადგილობრივ ჰიპოდრომებზე ცხენოსანთა შეჯიბრებისა თუ დღესასწაულების 
გამართვა. 

ანტიკური ხანის სანახაობებს მხოლოდ თეატრები და ჰიპოდრომები როდი 
შეადგენდნენ. როგორც აპოლონ როდოსელის სქოლიების ერთ-ერთი ავტორი 
ტიმონაქსი ამბობდა, აიაში უჩვენებენ გიმნასიებს, დისკოებს, მედეას თალამოსს, 
იასონის ტაძარს და სხვა სალოცავებს1315. ეს ცნობა უფრო ადრინდელ ვითარებას 
ასახავს და სანახაობითი დანიშნულების დაწესებულებათა წრეს აფართოებს. 

სანახაობათა დიდი ნაწილი საკულტო ხასიათისა უნდა ყოფილიყო. ერთი ასეთი 
დიდებული საკულტო-სადღესასწაულო სანახაობის საკმაოდ დაწვრილებითი აღწერა 
შემოგვინახა ძველმა ქართულმა ქრონიკებმა, ერთიც – სტრაბონმა და ა. შ.1316. 

სანახაობათა გავრცელების თვალსაზრისით ყურადღებას იქცევს არქეოლოგიურ 
მონაპოვართა ერთი ჯგუფი – ესაა ვანში აღმოჩენილი ჭიქურა მძივსაკიდები, 

                                                 
1310 იქვე, გვ. 122-123; ირ. ციციშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 27. 
1311 ირ. ციციშვილი, დასახ, ნაშრომი, გვ. 27; შ. ამირანაშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 123. 
1312 დ. ხახუტაიშვილი, უფლისციხე, I, თბ., 1964, გვ. 62. 
1313 იხ. ს. ყაუხჩიშვილი, გეორგიკა, II, თბ., 1937, გვ. 94-95. 
1314 ნ. ლომოური, დიონ კასიოსის ცნობები საქართველოს შესახებ, გვ. 83, 138-139. 
1315 ა. ურუშაძე, ძველი კოლხეთი არგონავტების თქმულებაში, გვ. 344.  
1316 იხ. ზემოთ ანტიკური ხანის ქართული წარმართული პანთეონის შესახებ. 



რომლებსაც თეატრალურ ნიღბებად მიიჩნევენ1317. ანტიკური ხანის კომიკური 
ნიღბების მსგავსად, ვანის ნიღბის ცალი მხარე სიცილის გამომხატველია, მეორე კი – 
სერიოზულ გამომეტყველებას ინარჩუნებს1318. მსგავსი მძივსაკიდები – ადამიანის 
პირისახის ნიღბები – აღმოჩენილია სტეფანწმინდასა1319 და ურეკში1320, ე.ი. საკმაოდ 
გავრცელებული ჩანს საქართველოშიაც.  

მრავალრიცხოვანი არქეოლოგიური მასალა გვიჩვენებს სანახაობრივი 
კულტურის დიდ სიძველეს. ამ რიგის მონაპოვართა შორის პირველყოვლისა 
მნიშვნელოვანია: სტეფანწმინდის სტილიზებულ მხედართა და იტიფალურ 
ადამიანთა მცირე ქანდაკებანი, კახეთის ბრინჯაოს ქანდაკებანი, თრიალეთის 
ვერცხლის თასზე გამოჭედილი ნიღბოსან ადამიანთა საკულტო პროცესია და 
მრავალი სხვა. 

დასასრულ, ძველი ქართული სანახაობრივი კულტურის მაჩვენებელია 
ქსენოფონტეს ცნობა იმის შესახებ, რომ მოსინიკები ”ცეკვას იწყებდნენ სადაც არ 
უნდა ყოფილიყო, თითქოს სხვებისთვის უნდოდათ ეჩვენებიათ თავიანთი 
ხელოვნება”1321.  

ამრიგად, თუ თეატრალური ნიღბების, ნიღბოსან და იტიფალურ ფიგურათა 
აღმოჩენებს მივიღებთ მხედველობაში, წერილობით წყაროთა ყველა საამისო ჩვენებას 
გავითვალისწინებთ და უფლისციხის კლდეში ნაკვეთი დარბაზის თეატრად 
მიჩნევის ვარაუდს საფუძვლიანად ჩავთლით, მაშინ საკმაოდ დამაჯერებელი სურათი 
შეიქმნება ანტიკური ხანის საქართველოს სანახაობითი კულტურის წარმოსადგენად. 

ხელოვნების ამ დარგთან შეიძლება დავაკავშიროთ ზოგიერთი ცნობა ანტიკური 
ხანის მუსიკალური კულტურის შესახებ. ზემოთ უკვე აღინიშნა, რომ ქსენოფონტეს 
მიუქცევია ყურადღება მოსინიკების ცეკვისათვის. იმავე ავტორს შეუნიშნავს თითქოს 
მაგიური როკვა, დაკავშირებული ბრძოლაში გამარჯვებასთან. ეს ცეკვა 
სრულდებოდა რაღაც სიმღერის ხმაზეო, აღნიშნავს ქსენოფონტე1322. როგორც 
ვხედავთ, ”წარმართობის ხანაშიც, IV ს. ძვ. წ. ქართველურ ტომთა შორის საერო 
მუსიკა, მაგ., სამხედრო და საცეკვაო სიმღერები, ძალიან გავრცელებული ყოფილა. 
ჭანების ტომები ომსაც კი თურმე საომარი სიმღერა-ცეკვით იწყებდნენ. უეჭველია, 
საერო მუსიკა ასევე დანარჩენ ქართველ ტომებსაც უნდა ჰქონოდათ და ჰქონიათ 
კიდეც. ეს ცხადად მტკიცდება თუნდაც დღევანდლამდე დაცული არაერთი 
წარმართული ხალხური სიმღერით, რომელთა ჰანგებიცა და სიტყვებიც უხსოვარი 
დროის ანარეკლს შეიცავს”1323.  

”ქართლის ცხოვრებაში” არმაზის საკულტო დღესასწაულის აღწერისას 
ნათქვამია: ”და აჰა ესერა, ხვალისა დღე იყო ჴმა ოხრისა და საყვირისა; გამოვიდა ერი 
ურიცხჳ, ვითარცა ყუავილნი ველისანი, და ზარი საშინელი გამოდიოდა...”1324. 
როგორც ვხედავთ, წარმართული დღესასწაულის დაწყების მაუწყებელი ყოფილა ხმა 
ოხრისა და საყვირისა, რომელსაც საშინელი ზარი მოჰყვებოდა. ერთი სიტყვით, 

                                                 
1317 დ. ჯანელიძე, ქართული თეატრის ხალხური საწყისები, I, თბ., 1948, გვ. 25, 29. 
1318 იქვე, გვ. 29. 
1319 П.С. Уварова, Могильники Северного Кавказа, МАК, VIII, გვ. 155, ტაბ. XXIII, 5. 
1320 ა. აფაქიძე, გვიანანტიკური ხანის არქეოლოგიური ძეგლები ურეკიდან, საქართველოს მუზეუმის 
მოამბე, XIV-B, გვ. 105, 110. 
1321 В.В. Латышев, Scythica et Cauasica, I, 1, გვ. 80; Ксенофонт, Анабасис, Л., 1951, გვ. 139. 
1322 Ксенофонт, Анабасис, IV, Л., 1951, გვ. 137. 
1323 ივ. ჯავახიშვილი, ქართული მუსიკის ისტორიის ძირითადი საკითხები, თბ., 1938, გვ. 223. 
1324 ქართლის ცხოვრება, I, 1955, გვ. 88. 



წარმართული გალობაც დადასტურებულია და საყვირიც წინაქრისტიანულ 
მცხეთაში. მართალია, ჩვენ არ ვიცით, როგორი იყო ეს წარმართული საყვირი, მაგრამ 
ახლა იმასა აქვს მნიშვნელობა, რომ ასეთი მუსიკალური ინსტრუმენტის არსებობა 
უეჭველად დასტურდება ანტიკური ხანის საქართველოში. წერილობითი საისტორიო 
წყაროების ჩვენებებსა და მუსიკალური ფოლკლორის მონაცემებთან ერთად 
ანტიკური ხანის მუსიკალური კულტურის შესასწავლად საყურადღებო 
არქეოლოგიური ძეგლებიც არის აღმოჩენილი. ამ თვალსაზრისით პირველად 
ყურადღება მიიქცია ე.წ. ყაზბეგის განძის ბრინჯაოს ქანდაკებათა ერთმა 
კომპოზიციამ, რომლისგანაც შემორჩენილია მხოლოდ ერთი ქანდაკება მუსიკოს-
დამკვრელისა, რომელსაც ხელში უჭირავს ხუთძალიანი საკრავი, შესაძლოა ქნარი1325. 
ქნარიანი მუსიკოსის გამოსახულება გამარჯვების ზეიმის აღმნიშვნელად არის 
მიჩნეული. მსგავსი, ოღონდ უფრო სქემური, გამოსახულება ქნარიანი მუსიკოსისა 
აღმოჩნდა უფლისციხესთან ახლოს, ბამბების ანტიკური ხანის ნამოსახლარზე, 
რომელსაც ძვ. წ. III-II სს. მიაკუთვნებენ1326. უფლისციხელი მექნარე ლეგა – მოშავო 
თიხისაგან არის გამოძერწილი. იგი საერთოდ სქემურია და თანაც ნიღბიანი, რაც 
რომელიღაც საკულტო რიტუალთან უნდა იყოს დაკავშირებული. 

ჯერჯერობით მხოლოდ ორი შემთხვევაა ცნობილი გვიანანტიკური ხანის 
მუსიკოსთა გამოსახულების აღმოჩენისა. ერთი მათგანი გამოსახულია, 1948 წელს 
ხაიშში აღმოჩენილი ოქროს ორფერდა მინიატურული სახლის შესასვლელთან 
წინწამოწეულ ბაქანზე, აშკარად საზეიმო ვითარებაში. საკრავის ხმაზე მოფრენილი 
მტრედები კოშკურა სახლის ორფერდა სახურავზე მოწყობილან და, შეიძლება 
ვიფიქროთ, ”ტკბებიან” მუსიკოსის საკრავის ხმით. დამკვრელი ძალიან სქემურად 
არის გამოსახული, მაგრამ გაირჩევა მარცხენა ფიგურის ხელში რაღაც საკრავი. ისეთი 
შთაბეჭდილება იქმნება, რომ თითქოს გამოხატულია წყვილლულიან სალამურზე 
დამკვრელი ადამიანი1327. მეორე გამოსახულება ბრინჯაოსაგან ჩამოსხმული 
ქანდაკებაა, ”მომღერალ-დამკვრელი” – მესაკრავე ჭაბუკისა1328 აღმოჩენილი 1951 
წელს, მცხეთის მავზოლეუმის ტიპის აკლდამაში, რომელიც ახ. წ. I საუკუნისა 
გამოდგა.  

ამრიგად, წინაანტიკური და გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის მუსიკალური 
კულტურის მანიშნებელ ნივთებს (ძვლის სალამური, მრავალლულიანი საკრავები – 
ფლეიტა)1329 აღმოაჩნდა ტრადიციის საკმაოდ საინტერესო გამგრძელებლები 
სტეფანწმინდის ხუთძალიან ქნარზე დამკვრელისა (მექნარისა – ძვ. წ. VI-V სს.), 
უფლისციხელი მექნარისა (ძვ. წ. III-II სს.) და ხაიშელი და მცხეთელი მუსიკოსების 
სახით (გვიანანტიკურ ხანაში). 

ყველაფერი ეს იძლევა საფუძველს იმისათვის, რომ ანტიკური ხანის 
საქართველოში მუსიკალური კულტურის მაღალი დონე წარმოვიდგინოთ და 

                                                 
1325 შ. ამირანაშვილი, ქართული ხელოვნების ისტორია, გვ. 69; ლ. წითლანაძე, ყაზბეგის განძის 
ზოგიერთი საკითხისათვის, მსკა, III, გვ. 45; დ. ჯანელიძე, ქართული თეატრის ხალხური საწყისები, I, 
გვ. 24-25. 
1326 დ. ხახუტაიშვილი, უფლისციხე, I, გვ. 73-75. 
1327 ალ. ჯავახიშვილი, ხაიშის განძი, “მნათობი”, N3, 1958, გვ. 154-155.  
1328 გ. ლომთათიძე, ი. ციციშვილი, ახლად აღმოჩენილი აკლდამა მცხეთაში, “საქართველოს სსრ 
მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე”, XII, N10, გვ. 646.  
1329 შდრ. В.К. Стешенко-Куфтина, Древнейшие инструментальные основы грузинской народной музыки, I, 
флейта Пана, Тб., 1936. 



საკრავი და ჩასაბერი მუსიკალური ინსტრუმენტების არსებობა და მრავალხმიანი 
ქართული ხალხური სიმღერების ფართოდ გავრცელება ვივარაუდოთ1330. 

 
* * * 

 
ანტიკური ხანის საქართველოს კულტურის ზემოთ მოცემული დახასიათება 

წარმოადგენს კულტურული ცხოვრების არაერთ მხარეს დაკავშირებულს, 
საზოგადოდ, ქართველი კაცის ყოფასთან და, ამავ დროს, ქვეყნის საერთო 
დაწინაურების მაუწყებელიც არის. 

როგორც ვნახეთ, განსაკუთრებით განვითარებულია მშენებლობის ხელოვნება 
და მხატვრული ხელოსნობა, კერძოდ კი, ოქრომჭედლობა, რომელსაც კარგად 
შემოუნახავს შუა ბრინჯაოს ხანის თრიალეთის გორასამარხთა პოლიქრომული 
ოქრომჭედლობის ტრადიციები, განუცდია ე.წ. აქემედურ-ელინისტურ-რომაული 
სახელოსნო ცენტრების გავლენა, დახვეწილა მათთან ურთიერთობაში, მაგრამ 
საკუთარი გეზი არ შეუცვლია. ”დიდ მცხეთაში”, საძეგურ-ახალგორში და ყანჩაეთში, 
ზღუდრში, კლდეეთში, ბორში, ახმეტასა და სხვა ადგილებში, როგორც ზემოთ 
აღინიშნა, საამისოდ საკმაოდ მჭერმეტყველი ძეგლებია აღმოჩენილი, მაგრამ ყველაზე 
ახალი და, თანაც, ოქრომჭედლობის განვითარების დონის მკაფიო გამომაჩინებელია 
უკანასკნელი ხანების აღმოჩენები ვანის ნაქალაქარზე1331. 

ოქრომჭედლობისა და ტორევტიკის ვანში აღმოჩენილი ნივთები კარგად 
ასახავენ მხატვრული ხელოსნობის ადგილობრივ ტრადიციასა და ანტიკურ 
ცენტრებთან მჭიდრო ურთიერთობას ძვ. წ. V-III საუკუნეებში. ამას უნდა 
შემოჰყოლოდა საქართველოში არწივის კლანჭებზე მდგარი და სამი ფრთაგაშლილი 
არწივის სკულპტურული გამოსახულებით შემკული ბრინჯაოს სარიტუალო 
ჭურჭელი, ახალგაზრდა სატირის – საზოგადოდ მევენახეობა მეღვინეობის ღვთაების 
– დიონისეს წრის ქანდაკოვანი გამოსახულებები და გამარჯვების ქალღმერთი – 
ფრთებგაშლილი ნიკე. ესაა ელინისტურ-რომაული ტორევტიკის ბრწყინვალე 
ძეგლები, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ოქრომქანდაკებლის ნახელავი 
არ არის, არც ადგილობრივ სიუჟეტებს გადმოგვცემს, მაგრამ ანტიკური ხანის 
ქართული ქალაქის წარჩინებულთა წრის ნატიფი გემოვნების უტყუარი ნიშანიცაა, 
სიუჟეტურად ადგილობრივ მოთხოვნილებებსაც ეხმიანება და ანტიკური კულტურის 
ცნობილ ცენტრებთან მჭიდრო ურთიერთობის კიდევ ერთი მკაფიო მაუწყებელია. 

ოქრომჭედლობის კიდევ უფრო განსაცვიფრებელი ძეგლები გაითხარა ვანში 
1969 წელს. ჯერ იყო და საერთო ყურადღება მიიპყრო კოლხი მეომრის სამარხმა, 
რომელშიაც აღმოჩნდა რკინის შუბისპირები, ხელშუბები, ხმალი, სატევარი, 
ბრინჯაოს ისრისპირები, აბჯარი, ოქროს 15 ფიგურა – ცხენოსნისა და ფრინველის 
ერთიმეორეზე მირჩილული გამოსახულებანი, ოქროს საკიდები, ოქრო-ვერცხლის 
სამაჯურები, ბეჭდები, საყურე და მრავალი სხვა1332. 

შეუდარებლად უფრო მდიდარი და მხატვრული ხელოსნობის 
განსაცვიფრებელი ნიმუშები აღმოჩნდა წარჩინებული ქალის სამარხში, რომელიც ძვ. 
წ. V ს. მიეკუვთნება. საკმაოა ითქვას, რომ ამ სამარხში 1667 ოქროს ნივთია 
                                                 
1330 ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ. 223. 
1331 შდრ. ნ. ხოშტარია, ო. ლორთქიფანიძე, რ. ფუთურიძე, ვანის არქეოლოგიური ექსპედიციის 
მონაპოვარი. “ძეგლის მეგობარი” N15, გვ. 2731, თბ., 1968; ო. ლორთქიფანიძე, ვანის საგანძური, გაზ. 
“კომუნისტი” N215, 1969 წლის 16 სექტემბერი. 
1332 ო. ლორთქიფანიძე, ვანის საგანძური, გაზ. “კომუნისტი” N215, 1969, 16. IX. 



აღმოჩენილი1333. მეფური სიმდიდრით დაკრძალულ ქალს თან ახლდა თიხის, ფერად-
ფერადი მინის თუ ჭიქურის, ვერცხლისა და ბრინჯაოს ჭურჭლები, მათ შორის 
ტაფისებრი ხელსაბანი (ე.წ. პატერა), რომლის ტარი ტანშიშველი მამაკაცისა და 
ვერძის თავის ქანდაკოვანი გამოსახულებებით არის შემკული; ვერცხლის სარწყული 
ფრთოსანი ლომებისა და წყვილ-წყვილი ვერძის თავებით მორთული, ნადირობის 
სცენებითა და ფანტასტიკურ არსებათა გამოსახულებებით დამშვენებული 
ბრინჯაოსა და ვერცხლის ჭურჭლები. პირველ რიგში ეს ჭურჭლები ამჟღავნებენ 
უცხოურ წარმომავლობას, საზოგადოდ, და ბერძნულობას, განსაკუთრებით, თუმცა 
არც არწივისა და არც ვერძის თავების გამოსახულებანი უცხო არ იყო ქართული 
მხატვრული ხელოსნობისათვის. 

ადრეანტიკური ხანის ოქრომჭედლური ხელოვნების უბრწყინვალეს ნიმუშებად 
წარმოგვიდგება ოქროს მეფური შუბლსამკაული (დიადემა), რომლის რომბისებურ 
ფირფიტაზე ამოტვიფრულია თავშექცევით გამოსახული, თითქმის სავსებით 
ერთნაირი სცენა – ხვადი ლომები თავს დასხმიან ხარს, წაუქცევიათ ისა და 
ნანადირევს შეექცევიან. 

ოქროს სხვა ნივთთა შორის პირველყოვლისა ყურადღებას იქცევს ტახის 
სკულპტურული გამოსახულებანი სამაჯურებზე, აქვეა ყელსაბამი, ათეულობით 
გამოქანდაკებული და ცვარათი მორთული კუ, რომელთაც თითქოს მეთაურობს 
ყველაზე დიდი – დედა კუ, ყელსაბამისა თუ გულსაკიდის ნაწილები, ბეჭდები, 
საყურეები თუ სხვა საკიდები, ტახებისა და ვერძისთავის გამოსახულებანი და ა. შ. 

 ასეთია ვანის ადრეანტიკური ხანის ოქრომჭედლობის ძეგლების 
უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, რომელიც, ერთი შეხედვით, თითქოს საზოგადოდ 
აქემენიდურ იერს ატარებს, მაგრამ ძალიან საყურადღებო ადგილობრივ ელემენტებს 
შეიცავს. ამ მხრივ პირველყოვლისა ოქროს სხივანა საყურეები უნდა დავასახელოთ. 
მსგავსი სამკაული ჯერჯერობით მხოლოდ საქართველოშია ცნობილი და ამიტომ 
სავსებით ბუნებრივად ადგილობრივ ნახელავად ითვლება. ასევე, ბრინჯაოს საშუბლე 
რგოლსამკაულები და ყელის რგოლსამკაულები უნდა მივიჩნიოთ ვანის მდიდრულ 
სამარხებში აღმოჩენილ შუბლსამკაულთა (დიადემების) ადგილობრივ წინაპრებად. 
არც ის უნდა იყოს უმნიშვნელო, რომ აშკარად უცხოური იერის მქონე ნივთების 
სამკაულში ხშირად გვხვდება ადგილობრივი ელემენტებიც (ვერძის თავის, არწივის, 
ტახის, ლომებისა და ლომის თავების გამოსახულებები, ცვარა, პოლიქრომია და სხვ.). 

რანაირადაც არ უნდა გადაწყდეს ადრეანტიკური ხანის ოქრო-ვერცხლის 
წარმომავლობის საკითხი, ერთი რამ სავსებით ცხადია: აღმოჩენილი ძეგლები მათ 
მფლობელთა დახვეწილ გემოვნებაზე მიუთითებენ და იმასაც გვიჩვენებენ, რომ 
ადრეანტიკური ხანის ქართული ქალაქის მაღალი ფენა კლასიკური 
ანტიკურობისათვის შესაფერისი ფუფუნებით ცხოვრობდა. ასე მაღალმხატვრულ 
ნივთთა თუნდაც მოზღვავებას არ შეიძლება გავლენა არ მოეხდინა ქართული 
ოქრომჭედლობის შემდგომ განვითარებაზე. 

ძვ. წ. I ათასწლეულის შუა ხანების ოქრომჭედლობის იმდენად 
მრავალრიცხოვანი და თანაც, მაღალმხატვრული ნივთებია საქართველოში 
აღმოჩენილი, რომ თვითონ ეს ვითარება საგანგებო ახსნას მოითხოვს. რა თქმა უნდა, 
ყველაფერი ეს არ შეიძლება აიხსნას ჩვეულებრივი სავაჭრო-ეკონომიკური 
კავშირებითა და ურთიერთობებით, რადგან საკითხი ეხება ადრეანტიკური ხანის 
ოქრომჭედლობის მეტწილად უბადლო ძეგლებს, რომელთაც თანატოლები არც ისე 

                                                 
1333 იქვე. 



მრავლად მოეპოვებათ მსოფლიოში კარგად ცნობილ სიძველეთსაცავებში. სწორედ 
ამის გამო, საქართველოში აღმოჩენილი ადრეანტიკური ხანის ოქრომჭედლობის 
ძეგლები საზოგადოდ იმდროინდელი მხატვრული ხელოსნობის დონის 
მაჩვენებელიცაა და არამხოლოდ ქართლისა და კოლხეთის ვითარებისა. თუ ამ 
თვალსაზრისით შევხედავთ საძეგურახალგორსა და ყანჩაეთში, სტეფანწმინდასა და 
სოხუმში, ბრილსა, ფიჭვნარსა და ვანში აღმოჩენილ ძეგლებს, ჩვენ წინაშე დაისახება 
საინტერესო სურათი კულტურისა და ხელოვნების მაღალგანვითარებული დონისა ამ 
2500-2300 წლის წინ. ჩნდება საფუძველი, რომ ვიფიქროთ, ეს დონე შეესაბამებოდა 
საქართველოს იმდროინდელ სოციალ-ეკონომიურსა და პოლიტიკურ ცხოვრებას, მის 
შინაგან განვითარებას. 

ყველაფერი ეს ადრეანტიკურ ხანაში ხდება და თანაც საერთოდ საქართველოს 
ახასიათებს. შესაბამისად, ქართველთა იმდროინდელი კულტურული კავშირები ისე 
მჭიდრო ჩანს, რომ ერთიანი ქართული კულტურის დიდად განვითარებული 
ელემენტების შესახებ საუბარი სავსებით საფუძვლიანი უნდა იყოს. 

ასეთ ტენდენციას მხოლოდ მხატვრული ხელოსნობა ან საკუთრივ 
ოქრომჭედლობა როდი ამჟღავნებს. იგივე შეიძლება ითქვას ადრეანტიკური და 
წინაელინისტური ხანის ხუროთმოძღვრების შესახებაც. კოლხეთის ვითარების 
დასახასიათებლად შეიძლება დავასახელოთ საირხის აქემენიდური ხანის 
სვეტისთავი, საჩხერის ლომის თავის ქანდაკება, ვანის ლომის თავები, IV-III სს. 
გალავნისა და ტაძრის ნანგრევები და ძვ. წ. VI-IV სს. კულტურული ფენები. ქართლის 
იმავდროულ ხუროთმოძღვრებას წარმოვიდგინეთ უფლისციხის კლდეკარისა და 
ქვათლილთა არმაზციხური წყობით, გორისციხის გალავნის ქვათლილებით, 
წიწამურის ზღუდე გალავნისა და ”სვეტებიანი დარბაზის” ნანგრევებით, სარკინეს 
ნანგრევებითა და ნატიფი ხუროთმოძღვრული ფრაგმენტებით (მათ შორის იონური 
სვეტისთავით. ყველაფერი ეს ისე გავრცელებული ჩანს და, თანაც, ისე 
გრანდიოზულია, რომ არ შეიძლება საქართველოს კულტურული ერთიანობის 
მომასწავლებელი არ იყოს. 

ასეთი შთაბეჭდილება რჩება ადრეანტიკური და ელინისტური ხანის ქართული 
ხუროთმოძღვრებისა და მხატვრული ხელოსნობის უმნიშვნელოვანეს ძეგლთა 
გაცნობის შემდეგ. 

 არსებითად მსგავსი სურათია გვიანანტიკური და მომდევნო ხანებშიაც, 
როდესაც კოლხურ-იბერიული კულტურის ახლო ნათესაობა თუ ერთიანობა 
მრავალრიცხოვანი ნივთიერი საბუთით არის დადასტურებული1334. თუ ამ დროს 
დასავლეთ საქართველოს ვითარებას კარგად ასახავენ ბორის, კლდეეთის, ურეკის, 
ციხისძირის, თაგილონის, ხაიშის, კვაშხიეთის, სარგვეშისა და სხვა მასალები, 
ქართლის კულტურულ ცხოვრებას ასევე მკაფიოდ წარმოგვიდგენენ არმაზისხევის, 
ბაგინეთის, სამთავროს, ახმეტის, ზღუდრის, ცხინვალის, ერწოსა და სხვა 
იმავდროული ძეგლები. ეს დასავლურქართული თუ აღმოსავლურქართული 
ძეგლები, მიუხედავად ზოგიერთი თავისებურებისა, მკაფიოდ გვიჩვენებენ ქართული 
პოლიქრომული ოქრომჭედლობის განვითარების შემდგომ გზას, რომელმაც სათავე 
დაუდო ადრეფეოდალური ხანის მხატვრულ ხელოსნობას და რომლის შემდგომი 
დაწინაურება და სავსებით ეროვნული მოტივების დახვეწა მიმდინარეობდა უკვე 

                                                 
1334 ნ. ბერძენიშვილი, ივ. ჯავახიშვილი, ს. ჯანაშია, საქართველოს ისტორია, I, თბ., 1948, გვ. 73; ა. 
აფაქიძე, გ. გობეჯიშვილი, ა. კალანდაძე, გ. ლომთათიძე, არმაზისხევის არქეოლოგიური ძეგლები, 
მცხეთა, I, თბ., 1955, გვ. 205. 



ოფიციალური ქრისტიანობის პირობებში, მაგრამ შუა ბრინჯაოს ხანიდან მომდინარე 
ტრადიციების საფუძველზე; ისევე როგორც ქვათლილებით მშენებლობის ანტიკური 
ხანის ადგილობრივი ქართული ტრადიცია გაიხადა საძირკვლად ადრეფეოდალური 
ხანის ქართულმა კლასიკურმა ხუროთმოძღვრებამ. 

ეს გარდატეხა ახ. წ. IV საუკუნეში ხდებოდა და საქართველო, მისი სოციალურ-
ეკონომიური ცხოვრება და კულტურა ამიერიდან ახალ გზას დაადგა. დაწვრილებით 
ამის შესახებ ”საქართველოს ისტორიის ნარკვევების” მეორე ტომში იქნება საუბარი. 
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