საქართველოს ისტორიის ნარკვევები ტ. 2.
შესავალი
1 . ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის
ძირითადი პერიოდები
“საქართველოს
ისტორიის
ნარკვევების”
მეორე
ტომი
ეძღვნება
საქართველოს ისტორიას IV საუკუნიდან X საუკუნის მიწურულამდე; ეს
საუკუნეები ქართულ საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში “ადრინდელი ფეოდალიზმის” ან
კიდევ “ადრეფეოდალურ ხანად” იწოდება.
საქართველოს
ისტორიის
ადრეფეოდალური
ხანა
აღსავსეა
დიდმნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენებით როგორც ქვეყნის შინაგანი
სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების,
ასევე
საგარეო-პოლიტიკური
ურთიერთობის თვალსაზრისით.
სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მიხედვით IV-X სს.
საქართველოს ისტორიაში არის ადრინდელი ფეოდალური ურთიერთობის
ჩასახვის, გამარჯვებისა და განმტკიცების ხანა. დიდ სოციალურ და ეკონომიკურ
გარდაქმნებს, რომლებიც ამ ხანისათვის არის დამახასიათებელი, თან სდევდა
მნიშვნელოვანი ცვლილებები ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებასა და კულტურაში –
ქრისტიანობის სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადება, მეფობის გაუქმება,
ერისმთავრის ხელისუფლების წარმოქმნა, ადრეფეოდალური დაქუცმაცებულობა,
ფეოდალური სამეფო-სამთავროების წარმოშობა და ბრძოლა ამ ახალ ფეოდალურ
ერთეულთა გაფართოება-განმტკიცებისათვის, რაც თავის მხრივ ქვეყნის
გაერთიანებისათვის ბრძოლას ნიშნავდა.
ეს ხანა საქართველოს ისტორიაში აღსანიშნავია აგრეთვე საგარეო
ურთიერთობის მხრივაც: ეს არის ხანა ქართველი ხალხის თავდადებული
ბრძოლისა სასანიდების ირანისა თუ აღმოსავლეთ რომის (ბიზანტიის) იმპერიის
აგრესიასა და არაბთა მფლობელობის წინააღმდეგ.
აი, ასეთი ძირითადი ნიშნებით გამოიყოფა ეს საუკუნეები ცალკე ხანად
საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციაში; ქვეყნის ისტორიის ამ მონაკვეთს თავის
მხრივ განვითარების განსხვავებული პერიოდებიც გააჩნია, რომელთა ძირითად
ნიშნებზედაც ჩვენ ქვემოთ შევჩერდებით.
საქართველოს ისტორიულ მეცნიერებაში “ადრეფეოდალური ხანის” ცნება
ჩვენი საუკუნის 30-იანი წლებიდან შემოდის და მტკიცდება[1]; მაგრამ, ფეოდალური
ხანის საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციას მაინც თავისი ისტორია აქვს და
მასზე მოკლედ შეჩერებას საჭიროდ მივიჩნევთ.
ფეოდალური ხანის ქართული ისტორიოგრაფია არსებითად საქართველოს
ისტორიის ორ – მეფობის წინა და მეფობის – პერიოდად დაყოფით
დაკმაყოფილდა[2].
ფეოდალური ისტორიოგრაფიის მიხედვით, საქართველოს ისტორია
მთლიანად, ძველი წელთაღრიცხვის III საუკუნიდან მოკიდებული, მეორე
(მეფობის) პერიოდში ექცეოდა.
საქართველოს ისტორიის ასეთი ზოგადი პერიოდიზაცია გაბატონებული
იყო XIX ს. მეორე ნახევრამდე. საქართველოს ისტორიის პირველი მკვლევარი

ვახუშტი ბაგრატიონიც საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციაში “ქართლის
ცხოვრების” სქემით შემოიფარგლა. ოღონდ, იმ განსხვავებით, რომ “მეფობის ხანას”,
ე. ი. საქართველოს ისტორიას ფარნავაზიდან მოკიდებული ვიდრე 1469 წლამდე
“ძველი ისტორია” უწოდა[3].
“ქართლის ცხოვრების” და ვახუშტის სქემას ვერ გასცილდნენ აგრეთვე
დავით ბაგრატიონი[4], თეიმურაზ ბაგრატიონი[5], თვით მარი ბროსე[6] თუ XVIII და
XIX სს. პირველი ნახევრის ქართული ისტორიოგრაფიის სხვა წარმომადგენლები.
საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციაში გარკვეული ნაბიჯი გადადგა
ბურჟუაზიული ხანის ქართულმა ისტორიოგრაფიამ. ამ მხრივ განსაკუთრებულ
ყურადღებას იქცევს ს.
ბარათოვის
(სულხან ბარათაშვილის) ცდა
საქართველოს ისტორიის ახლებური პერიოდიზაციის შესაქმნელად. ს.ბარათოვმა
XIX ს. 70-იან წლებში რუსულ ენაზე დაბეჭდილ “საქართველოს ისტორიის”
რვეულებში საქართველოს ისტორია სამ ძირითად პერიოდად, ანუ სამ ძირითად
ნაწილად დაყო. ჩვენთვის ამჟამდ საინტერესო ხანა მან მეორე პერიოდში მოაქცია
და მას “შ უ ა ს ა უ კ უ ნ ე ე ბ ი ს ი ს ტ ო რ ი ა” უწოდა. აღსანიშნავია, რომ ს.
ბარათოვის მიხედვით, საქართველოს ძველი ისტორია თავდება IV ს. დამდეგით,
ხოლო “საქართველოს შ უ ა ს ა უ კ უ ნ ე ე ბ ი ს ი ს ტ ო რ ი ა იწყება მ ე ო თ ხ ე
ს ა უ კ უ ნ ი დ ა ნ: მასში (საქართველოში,– შ. მ.) ქრისტიანობის გაბატონების
დროიდან და თავდება XV ს. შუა წლებით, საქართველოს ერთიანი სამეფოს
დაყოფით რამდენიმე ცალკე სამფლობელოებად”[7]. აღსანიშნავია, რომ ს. ბარათოვმა
თვით “შუა საუკუნეების ხანაც” ცალკეულ პერიოდებად დაყო. ჩვენთვის
საინტერესო ხანაში, IV-X სს., ის შემდეგ ძირითად პერიოდებს გამოყოფს: ა)
ქრისტიანობის შემოღება საქართველოში; ბ) ქრისტიანობის მიღებიდან ვახტანგ
გორგასლამდე; გ) ვახტანგ გორგასლის მეფობა; დ) კავკასიაში ირანელთა
მფლობელობა; ე) მაგიზმის უკანასკნელი გაბრძოლება და მისი დაცემა; ვ)
საქართველოში არაბთა მფლობელობის ხანა ბაგრატ III-ის გარდაცვალებამდე[8].
საქართველოს ისტორიის უმთავრესი ეპოქების გამოყოფა და მისი
დანაწილება ძველ, შუა საუკუნეებისა და ახალი ხანის ისტორიად, ასევე შუა
საუკუნეებში ცალკეული პერიოდების აღნიშვნა, ე. ი. ს. ბარათოვის მიერ მოცემული
პერიოდიზაცია, მნიშვნელოვანი და სავსებით ახალი სიტყვა იყო ქართულ
ისტორიოგრაფიაში. ს. ბარათოვი პირველი გასცილდა “ქართლის ცხოვრებისა” და,
საერთოდ, ფეოდალური ხანის ისტორიოგრაფიის სქემას; მან პირველმა მოგვცა
აგრეთვე საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეპოქების სახელწოდებანი
იმდროინდელი მეცნიერული ტერმინოლოგიით; სავსებით ახალი იყო ტერმინი
“შუა საუკუნეების ისტორია” და მით უფრო, “შუა საუკუნეების” (ე. ი.
ფეოდალიზმის) ისტორიის დაწყება ახ. წ. IV საუკუნით, რაც არსებითად ემთხვევა
ამ მხრივ თანამედროვე ქართულ ისტორიოგრაფიაში გაბატონებულ მოსაზრებას.
როგორც ვხედავთ, ს. ბარათოვი, ბურჟუაზიული ხანის სხვა ქართველი
ისტორიკოსებისაგან განსხვავებით, მიუახლოვდა საქართველოს ისტორიის
მეცნიერულ პერიოდიზაციას.
თუ ს. ბარათოვმა მოგვცა შუა საუკუნეების ისტორიის დასაწყისი პერიოდის
ქრონოლოგიური
განსაზღვრა,
ბურჟუაზიული
ეპოქის
ისტორიოგრაფიის
სახელოვანმა წარმომადგენელმა დ. ბაქრაძემ შუა საუკუნეების ხანაში ცალკე გამოყო
ერთი პერიოდი, რომელიც, მისი აზრით, X საუკუნით სრულდებოდა.
რა თქმა უნდა, შემთხვევით არ მომხდარა, რომ დ. ბაქრაძის ნაშრომი
“ისტორია საქართველოსი”, უძველესი დროიდან X ს. მიწურულამდე იყო

მიყვანილი[9]. ეს კი საქართველოს ისტორიაში X საუკუნემდელი ხანის ცალკე
გამოყოფას ნიშნავდა. ასე რომ, ქართული ბურჟუაზიული ისტორიოგრაფიის
წარმომადგენლებმა ს. ბარათოვმა, ერთი მხრივ, ხოლო დ. ბაქრაძემ, მეორე მხრივ,
საქართველოს ისტორიაში არსებითად გამოყვეს ჩვენთვის საინტერესო IV-X
საუკუნეები,
როგორც
განსხვავებული
ხანა
საქართველოს
ისტორიის
წინადროინდელი თუ მომდევნო საუკუნეებისაგან.
ბურჟუაზიული ხანის ქართულ ისტორიოგრაფიაში ადრეფეოდალური
საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციამ შედარებით დასრულებული სახე XX ს.
დამდეგიდან მიიღო. ამ მხრივ ყურადღებას იქცევს მ.
ჯანაშვილის
“საქართველოს ისტორიის” პირველი ტომის მესამე (1906წ.) გამოცემა, სადაც
მოცემულია საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციის ცდა.
მ. ჯანაშვილის “საქართველოს ისტორიის” პირველ ტომში საქართველოს
ისტორია X ს. მიწურულამდე ორ ძირითად ხანადაა წარმოდგენილი: I.
“უ ძ ვ ე ლ ე ს ი ხ ა ნ ა”, უძველესი დროიდან ახ. წ. V საუკუნემდე, კერძოდ, ვახტანგ
გორგასლამდე და II. “ს ა შ უ ა ლ ო ხ ა ნ ა”, რომელიც მოიცავს პერიოდს ვახტანგ
გორგასლიდან X ს. მიწურულამდე. აღსანიშნავია, რომ საკუთრივ “საშუალო ხანა” მ.
ჯანაშვილის მიერ ორ პერიოდად არის გაყოფილი: ა) საშუალო საუკუნეების
დასაწყისიდან არაბების შემოსევამდე და ბ) არაბების შემოსევიდან საქართველოს
გაერთიანებამდე[10]. შემდეგ კი, მ. ჯანაშვილის მიხედვით, იწყება “საქართველოს
ისტორიის ბრწყინვალე ხანა” (ბაგრატ III – თამარ მეფე)[11]. ასე რომ, საქართველოს
ისტორიის “საშუალო ხანა”, წარმოდგენილი პერიოდიზაციის მიხედვით, იწყება V
ს. შუა წლებით და მთავრდება X ს. მიწურულით.
ჩვენთვის საინიტერესო ხანის პერიოდიზაციის ცდა მოგვცა ს.
გ ო რ გ ა ძ ე მ ა ც “საქართველოს ისტორიის” მოკლე, სისტემატურ კურსში, სადაც
მან საამისოდ საგანგებო პარაგრაფიც კი გამოყო. ს. გორგაძის მიერ გამოყოფილი
საქართველოს ისტორიის ხუთი უმთავრესი ხანიდან ამჯერად ჩვენს ყურადღებას
იქცევს მესამე ხანა, რომელსაც ავტორი “საქართველოს საშუალო ისტორიას”
უწოდებს და რომელიც ქრისტიანობის მიღებიდან XIII საუკუნემდე გრძელდება.
საინტერესოა, რომ ს. გორგაძის აზრით, XIII საუკუნიდან იწყება “საქართველოს
ახალი ისტორია”[12]. ამრიგად, ჩვენთვის საინტერესო ხანა (IV-X სს.) ს. გიორგაძის
მიერაც “საშუალო ისტორიაშია” მოქცეული, თუმცა იგი არ გამოყოფს მას XI-XII
საუკუნეებისაგან როგორც ცალკე, განსხვავებულ პერიოდს.
ამრიგად,
ბურჟუაზიული
ხანის
ქართულმა
ისტორიოგრაფიამ
საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციაში არსებითად დასძლია “ქართლის
ცხოვრების” და ფეოდალური ხანის ისტორიოგრაფიის სქემა, სცადა ცალკეული
პერიოდების გამოყოფა, შემოიტანა ახალი, მეცნიერული ტერმინოლოგია – “ძველი
ისტორია”, “შუა საუკუნეები”, “საშუალო ისტორია”, “ახალი ხანა”; მეტ-ნაკლებად
სწორად განსაზღვრა შუა საუკუნეების დასაწყისი საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ
მაინც ვერ შეძლო მოეცა ფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის
სრულყოფილი მეცნიერული პერიოდიზაცია.
ამას გარდა, ბურჟუაზიული ხანის ქართული ისტორიოგრაფიის
მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები – ს. ბარათოვი, დ. ბაქრაძე, მ. ჯანაშვილი და სხვ.
არ იძლეოდნენ მათ მიერ გამოყოფილი პერიოდების დასაბუთებას და არც იმის
შესახებ წერდნენ, თუ რა შინაარსს დებდნენ ისეთ ცნებებში, როგორიცაა “ძველი
ისტორია”, “საშუალო ხანა” (“შუა საუკუნეები”), “ახალი ხანა” და სხვ. მიუხედავად
ამისა, ბურჟუაზიული ხანის ისტორიოგრაფიამ მნიშვნელოვნად წასწია წინ

ფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციის საქმე და ხელი
შეუწყო მეცნიერული პერიოდიზაციის შემუშავებასა და დამკვიდრებას.

* * *
საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციის საკითხს გაკვრით შეეხო ი ვ.
ჯ ა ვ ა ხ ი შ ვ ი ლ ი და ამ მხრივაც მეტად საყურადღებო მოსაზრებები გამოთქვა.
იგი პირველი იყო, რომელიც საქართველოს ისტორიის პერიოდებად დაყოფას
სოციალურ-ეკონომიურ მოვლენებს, გარკვეულ საზოგადოებრივ ფორმაციებს
უდებდა საფუძვლად.
ამ პრინციპის მიხედვით ივ. ჯავახიშვილმა საქართველოს ისტორიის ის
საუკუნეები (უძველესი დროიდან XV ს. ჩათვლით), რომლებზედაც თვითონ
წლების მანძილზე მუშაობდა, სამ ძირითად ხანად დაყო: გვაროვნული
წყობილების, მონობისა და პატრონყმობის. ჩვენთვის საინტერესო პერიოდი, IV-X
სს., ივ. ჯავახიშვილის პერიოდიზაციის მიხედვით, ნაწილობრივ მონობის ხანაში
ექცეოდა (IV-VII ს.), ძირითადად კი მონობიდან პატრონყმობაში გარდამავალ
პერიოდში (VI-IX სს.) და ნაწილიც პატრონყმობის პერიოდში (X ს. შუა
წლებიდან)[13]. ასე რომ, ივ. ჯავახიშვილი პატრონყმობის (ფეოდალიზმის) ისტორიას
საქართველოში ფაქტიურად X ს. შუა წლებიდან იწყებდა.
მართალია,
სოციალურ-ეკონომიურ
მოვლენებზე
დამყარებული
პერიოდიზაციის ზემომოტანილი სქემა არსებითად დაუახლოვდა ისტორიის
მარქსისტულ პერიოდიზაციას, მაგრამ ეს მაინც არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას
საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციის საბოლოო გადაწყვეტად. პეიოდიზაციის
ასეთი სქემა მხოლოდ ერთ-ერთი საფეხური იყო ამ მხრივ და საფუძვლიან
შესწორებასა და შევსებას მოითხოვდა.
საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციის შემდგომი დახვეწა, მისი
დამყარება
მარქსისტულ
მოძღვრებაზე
საზოგადორებრივ-ეკონომიური
ფორმაციების შესახებ, დაკავშირებულია, ს. ჯ ა ნ ა შ ი ა ს სახელთან. აქ არ
შევუდგებით საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციის შესახებ საერთოდ ს.
ჯანაშიას მიერ გამოთქმულ მოსაზრებათა განხილვას. ამჟამად ჩვენ მხოლოდ
საქართველოს IV-X სს. ისტორიის პერიოდიზაციის საკითხი გვაინტერესებს.
ს. ჯანაშიას აზრით, ჯერ კიდევ ძველი და ახალი წელთაღრიცხვის მიჯნაზე,
საქართველოში აშკარად შეინიშნება “წარმოების სხვადასხვა წესის ბრძოლა”
ურთიერთშორის. ერთი მათგანი, რომელიც ყველაზე გვიან ისახება იმდროინდელ
საზოგადოებაში, ფეოდალური წარმოების წესი იყო[14]; წარმოების ეს წესი უკვე ახ. წ.
IV საუკუნეში ყალიბდება “ადრეული ფეოდალიზმის” სახით. ს. ჯანაშიას
მიხედვით, IV-VI სს. ადრეული ფეოდალიზმის საუკუნეებია; ფეოდალური
ურთიერთობის გამარჯვება კი, მისი აზრით, VI საუკუნეში ხდება: “მეექვსე
საუკუნიდან მთელი საქართველოს მიწა-წყალზე შეუზღუდველად მკვიდრდება
ფეოდალური საწარმოო წესი, ფეოდალური საკუთრება და სახელმწიფოებრიობა,
ფეოდალური იდეოლოგია”. მაგრამ, “ახალ საზოგადოებას თავისი განვითარების
ზენიტამდე ჯერ კიდევ დიდი გზა უძევს” – წერდა ს. ჯანაშია[15]. გამარჯვებული
ფეოდალური ურთიერთობის შემდგომი განმტკიცება VI-VIII საუკუნეებში ხდება.
IX-X სს. კი ფეოდალური ურთიერთობის გაღრმავების და ამასთან დაკავშირებით

ახალი სამეფო-სამთავროების წარმოქმნასა და მათი გაერთიანებისათვის ბრძოლის
საუკუნეებია[16].
IV-X სს. საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციის ეს ძირითადი პრინციპი
შეიმჩნევა ს. ჯანაშიას მიერ ჯერ კიდევ 1932 წლიდან გამოქვეყნებულ
“საქართველოს ისტორიის” განაკვეთებში, ხოლო შემდეგ, უფრო მკაფიოდ 1943
წლიდან
მისივე
რედაქციით
დაბეჭდილ
“საქართველოს
ისტორიის”
სახელმძღვანელოში.
ს. ჯანაშიას მიერ საქართველოში ფეოდალიზმის დასაწყისი პერიოდის
განსაზღვრას და მასთან დაკავშირებით გამოთქმულ მოსაზრებებს ნ.
ბერძენიშვილმა სავსებით მართებულად, “სრულიად ახალი”, “უხვი ფაქტებით
შემტკიცებული სიტყვა” უწოდა. მართლაც, საქართველოს IV-X სს. ისტორიის
პერიოდიზაციის ზემოგანხილული უმთავრესი მონაცემები დღესაც ძირითადად
გაზიარებულია ქართულ ისტორიოგრაფიაში. მაგრამ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იგი
არ იწვევდეს დავას და არ მოითხოვდეს დაზუსტებას, ან კიდევ, ზოგი შიდა
პერიოდების უფრო მკვეთრად გამოყოფას და სხვ. მაგრამ, მთავარია, რომ ს.
ჯანაშიას შრომებმა არსებითად გადაწყვიტა, საერთოდ, საქართველოს ისტორიის,
კერძოდ კი, ფეოდალიზმის ხანის მეცნიერული პერიოდიზაციის პრობლემა.
ფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციის შემდგომ
დაზუსტებასა
და
დახვეწაში
მნიშვნელოვანი
წვლილი
შეიტანა
ნ.
ბ ე რ ძ ე ნ ი შ ვ ი ლ მ ა. “ქართული ფეოდალიზმის ძირითადი ეტაპები, – წერდა ნ.
ბერძენიშვილი,
–
ჩვენ
შემდეგნაირად
შეიძლება
წარმოვიდგინოთ:
ადრეფეოდალური ხანა VI საუკუნიდან X ს. შუამდე, შუაფეოდალური ხანა X ს.
ნახევრიდან XII ს. მიწურულამდე და გვიანფეოდალური ხანა XIII საუკუნიდან
ვიდრე XIX ს. 60-იან წლებამდე”[17].
როგოც ვხედავთ, VI-X სს. (შუა წლებამდე) ნ. ბერძენიშვილის მიერ
მთლიანად ადრეფეოდალურ ხანადაა მიჩნეული. ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ
ადრეფეოდალურ ხანას იგი ორ ძირითად პერიოდად ყოფდა – VI-VIII და IX-X
საუკუნეებად. პირველ პერიოდში, მისი აზრით, მთავრდება ქართლის, საერთოდ,
საქართველოს, ადრეფეოდალური სახელმწიფოს პოლიტიკური ორგანიზაციის
ფეოდალურ საფუძველზე მოწყობა[18]; ხოლო “X საუკუნის მიწურულისათვის
საქართველოში ადრეფეოდალური საზოგადოებრივი ურთიერთობა დამთავრდა და
ქვეყანა ფეოდალური განვითარების ახალ, უფრო მაღალ საფეხურზე შედგა”[19].
ნ. ბერძენიშვილის ზემომოტანილი მოსაზრებანი ადრეფეოდალური ხანის
ხანგრძლივობისა (VI-X სს.) და მისი ორი პერიოდის შესახებ საფუძვლად დაედო
საქართველოს ისტორიის აღნიშნული ხანის პერიოდიზაციას საქართველოს
ისტორიის ყველა სახელმძღვანელოსა თუ დამხმარე სახელმძღვანელოში. ასე რომ,
იგი არსებითად გაიზიარა თანამედროვე ქართულმა ისტორიოგრაფიამ.
მიუხედავად ამისა, ცხადია, ფეოდალიზმის ხანის საქართველოს ისტორიის
პერიოდიზაცია, საერთოდ, და, კერძოდ, ჩვენთვის საინტერესო საუკუნეებისა, ჯერ
კიდევ გადაწყვეტილად არ შეიძლება ჩაითვალოს.
ზოგ მკვლევარს სადავოდ მიაჩნია არა მარტო ადრეფეოდალურ ხანაში
გამოყოფილი
ცალკეული
ეპოქების
ასე
დათარიღება,
არამედ
თვით
არაფეოდალური ხანის არსებობა IV-X სს. მთელ სიგრძეზე. ასე მაგ., ი ვ.
ს უ რ გ უ ლ ა ძ ე მ საეჭვოდ მიიჩნია ფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის
პერიოდიზაციის ზემომოტანილი სქემის სისწორე და სრულიად ახლებური
ვარიანტი შემოგვთავაზა. მისი დასკვნით, აღებული ხანის საქართველოს ისტორია

შეიძლება შემდეგ ძირითად პერიოდებად დაიყოს: “1. ადრეფეოდალური ხანა – VIVII საუკუნეები, 2. ფეოდალური სამთავროები, VIII-X საუკუნეების საქართველო, 3.
გაერთიანებული ფეოდალური მონარქია”[20]. როგორც ვხედავთ, ივ. სურგულაძე
ადრეფეოდალურ ხანად მხოლოდ VI-VII სს. მიიჩნევს. მომდევნო საუკუნეები (VIIIX) ფეოდალური სამთავროების, ანუ დაქუცმაცებულობის პერიოდია: პოლიტიკური
დაქუცმაცებულობა კი ივ. სურგულაძის მიხედვით, ფეოდალიზმის ყველაზე უფრო
მოწიფულობის ნიშანია[21]. ასე რომ, ფეოდალური სამთავროების (VIII-X)
საუკუნეებს (ივ. სურგულაძის მიხედვით) შეიძლება ეწოდოს ფეოდალიზმის
მოწიფულობის, ანუ განვითარებული ფეოდალიზმის პერიოდი.
როგორც
ვხედავთ,
ივ.
სურგულაძის
მიერ
შემოთავაზებულ
პერიოდიზაციას ყოველთვის არ უდევს საფუძვლად ქვეყნის სოციალური და
ეკონომიური განვითარება. პირველი პერიოდის გამოყოფის საფუძვლად ის ქვეყნის
სოციალურ განვითარებას იღებს, ხოლო მეორე და მესამე პერიოდებისათვის –
პოლიტიკურ სისტემას.
ამასთანავე, ივ. სურგულაძე, მართალია, ხაზგასმით მიუთითებს
სხვადასხვა ქვეყანაში ფეოდალიზმის განვითარების სხვადასხვა გზასა და ფორმას,
მაგრამ სწორედ ამ მომენტს არ უწევს ანგარიშს და “პოლიტიკურ
დაქუცმაცებულობას” ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, ფეოდალიზმის
მოწიფულობის უტყუარ ნიშნად მიიჩნევს. პოლიტიკური დაქუცმაცებულობა,
მართალია, უფრო მაღლა და ახალი საფეხურის მაუწყებელია ფეოდალიზმის
ისტორიაში, მაგრამ, ცხადია, რომ ეს, შედარებით მაღალი საფეხური ყოველთვის
ფეოდალიზმის მოწიფულობას, უკეთ, განვითარებული ფეოდალიზმის ხანას როდი
გულისხმობს.

* * *
ყოველი ქვეყნის ისტორიის პერიოდიზაციას საფუძვლად უნდა დაედოს
წარმოების წესში მომხდარი ცვლილებები; მაგრამ, ამასთანავე, ანგარიში უნდა
გაეწიოს აგრეთვე იმ ცვლილებებსაც, რასაც ადგილი აქვს ზედნაშენურ
მოვლენებშიც. ზედმეტია ლაპარაკი იმაზე, რომ ზედნაშენური მოვლენები
აქტიურად ზემოქმედებს საზოგადოების განვითარებაზე.
კლასობრივი
საზოგადოებრივ-ეკონომიური
ფორმაციის
შიგნით
განვითარების ერთმანეთისაგან განსხვავებული საფეხურების დასადგენად და
გამოსაყოფად დიდი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე კლასობრივი ბრძოლის
განვითარებას და გაფართოებას, რაც, ცხადია, თავისთავად მიუთითებს საწარმოო
ძალებისა და წარმოებითი ურთიერთობის განვითარების გარკვეულ დონეზე.
საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციის დროს განსაკუთრებული
ყურადღება უნდა მიექცეს საგარეო-პოლიტიკურ მოვლენებს, საგარეო ფაქტორს,
რომელსაც გარკვეულ კონკრეტულ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობაც კი
ჰქონდა ფეოდალიზმის ხანის ამა თუ იმ პერიოდის ფორმირებაში.
ფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციის ერთ-ერთ
საკვანძო საკითხს წარმოადგენს ფეოდალიზმის გენეზისის, ფეოდალური
ურთიერთობის ჩასახვისა და გამარჯვების დროისა და პირობების განსაზღვრა. ამ
თვალსაზრისით გადამწყვეტი სიტყვა ქართულ ისტორიოგრაფიაში ს. ჯანაშიას
ეკუთვნის. მისი აზრით, ფეოდალური წარმოების წესის ნიშნები, რომლებიც

პირველ საუკუნეებში შესამჩნევი იყო, განსაკუთრებით თვალსაჩინო ხდება ახალი
წელთაღრიცხვის IV საუკუნიდან. ასეთი გარდატეხა განაპირობა რკინის
დამუშავების შემდგომმა განვითარებამ, ამასთან დაკავშირებით სამეურნეო
იარაღების სრულყოფამ და სოფლის მეურნეობის შედარებით დაწინაურებამ,
კერძოდ, მებაღეობა-მევენახეობის და განსაკუთრებით მევენახეობა-მებაღეობის
განვითარებამ[22]. მრავალწლოვანი ინტენსიური მეურნეობის წარმოებისაკენ
მისწრაფება თანდათან იწვევდა მიწების მიტაცება-თავმოყრას და მამულებად
(სამემკვიდრეო საკუთრებად) გადაქცევის ტენდენციას, მიწაზე ფეოდალური
საკუთრების წარმოშობისა და მისი განმტკიცების ტენდენციას. ყველაფერი ეს კი
საფუძველს უყრიდა ფეოდალურ წყობილებას.
ამასთან ერთად მიმდინარეობდა მეორე, ასევე მნიშვნელოვანი,
ინტენსიური მეურნეობის წარმოებისა და განვითარების პირობებში მეურნეობის
ინტენსივობის გაზრდით დაინტერესებული სამუშაო ძალის გაჩენის პროცესი. ეს
ორმხრივი
პროცესი
იწვევდა
თავისუფალ
მწარმოებელთა
შემდგომ
დიფერენციაციას – ერთის დაწინაურება-წარჩინებას, ხოლო მეორე ფენის
“დაწვრილებას”, ან კიდევ გაღატაკება-დაყმევებას.
ამრიგად, უკვე IV საუკუნეში ფეოდალური ურთიერთობა იმდენად
შესამჩნევია, რომ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ განვითარების ადრეფეოდალურ
საფეხურზე გადასვლის შესახებ[23]. ს. ჯანაშია ამიტომ იწყებდა ადრეფეოდალურ
ხანას IV საუკუნიდან.[24]
IV საუკუნე უნდა მივიჩნიოთ აგრეთვე ზედნაშენურ მოვლენებში
მნიშვნელოვან გარდატეხის საუკუნედ. იდეოლოგიაში – ეს არის ქრისტიანობის
სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადების საუკუნე როგორც ქართლის (იბერიის),
ასევე ეგრისის (ლაზიკის) სამეფოშიც. ქრისტიანობამ კი საქართველოს ადრეული
პერიოდის ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა, პირველ რიგში,
ფეოდალური ურთიერთობის ჩასახვისა და განმტკიცების თვალსაზრისით.
ქრისტიანობა, როგორც თავის დროზე სავსებით მართებულად მიუთითა ს.
ჯანაშიამ, საქართველოში შემოვიდა როგორც ახალი საზოგადოებრივი ფენის,
წარჩინებულთა (აზნაურთა) წრის რელიგია და ხელს უწყობდა მის შემდგომ
ზრდასა და გაძლიერებას.
ამასთანავე, ქრისტიანობამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ქართული
კულტურის შემდგომი განვითარების თვალსაზრისითაც. ერთი მხრივ, საქართველო
კიდევ უფრო დაუკავშირა დასავლეთისა და აღმოსავლეთის მაღალი კულტურის
ქვეყნებს; ხოლო, მეორე მხრივ, ქრისტიანული იდეების პროპაგანდის საჭიროებამ
დიდად შეუწყო ხელი ქართული ხელოვნების, დამწერლობისა და მწიგნობრობის
შემდგომ განვითარებას. ქრისტიანობამ თან მოიტანა ახალი მიმართულებანი და
ფორმები ლიტერატურაში, ხუროთმოძღვრებასა და ხელოვნების სხვა დარგებში.
ერთიანი სარწმუნოების, ქრისტიანული რელიგიის მიღება კიდევ უფრო
ამტკიცებდა ქართლისა და ეგრისის სახელმწიფოების კულტურულ ერთობას.
ამრიგად,
IV
საუკუნე,
ქვეყნის
ადრეფეოდალური
ურთიერთობის
საფეხურზე
შედგომის
პერიოდი,
საქართველოს
სოციალურ-ეკონომიურ
ცხოვრებასა
თუ
კულტურაში,
დიდმნიშვნელოვანი
ძვრებისა
და
გარდაქმნების საუკუნეა. ამ დროიდან იწყება, საერთოდ,
ფეოდალური ხანა საქართველოს ისტორიაში, კერძოდ,
მ ი ს ი ა დ რ ე ფ ე ო დ ა ლ უ რ ი პ ე რ ი ო დ ი.

ადრეფეოდალური ხანა, რომელიც საქართველოში X ს. დასასრულამდე
გრძელდება, თავის მხრივ შეიძლება დაიყოს ცალკეულ პერიოდებად. ასე
მაგალითად, ადრეფეოდალური ხანის პირველ პერიოდად უნდა გამოვყოთ IV-VI
საუკუნეები, როგორც ფეოდალური ურთიერთობის ჩასახვის, მისი შემდგომი
განვითარებისა და განმტკიცების საუკუნეები.
ამ პერიოდში ახლად წარმოშობილი ფეოდალური ურთიერთობის
შემდგომი განმტკიცების ერთ-ერთ ნიშნად უნდა მივიჩნიოთ აზნაურთა
სოციალური ფენის გაძლიერება და დიფერენციაცია. უკვე V საუკუნიდან
გამოკვეთილი ჩანს აზნაურთა ზედაფენა – “აზნაურნი დიდ-დიდნი”, რაც აგრეთვე
“წვრილ”, ანუ “მცირე აზნაურთა” არსებობასაც გულისხმობს (“შუშანიკის
მარტვილობა”).
IV-VI საუკუნეებში ჯერ კიდევ ძლიერია თავისუფალ მწარმოებელთა ფენა
და სათემო საკუთრება; ამ დროს აზნაურობა უმთავრესად სამეფო
ხელისუფლებისაგან დროებით სარგებლობაში გადაცემულ “ნაწყალობევ”
(“მოძრავ”) მიწებს ფლობს: სამეფო ხელისუფლება (ვახტანგ გორგასალი)
ყოველნაირად ცდილობს შეზღუდოს “მსხვილი მემამულეების ტენდენციები”[25]. ასე
რომ,
IV-VI
სს.,
სოციალურ-ეკონომიური
ისტორიის
თვალსაზრისით,
წინაფეოდალურ და ადრეფეოდალურ ურთიერთობათა ფორმების ბრძოლის
პერიოდია.
IV-VI სს. ადრეფეოდალური ურთიერთობის პირველი ნაბიჯები
საქართველოში აღინიშნა აგრეთვე წინაფეოდალური ხანის ქალაქთა უმეტესობის
დაცემით, ან კიდევ სავსებით გაქრობით, საერთოდ, საქალაქო ცხოვრების
დაკნინებითა და დაქვეითების გზაზე შედგომით. ორიოდე ახალი, მსხვილი
ადმინისტრაციული ერთეულის “თბილისის ქალაქის” თუ “უჯარმის შენება” ვერ
ცვლიდა საქალაქო ცხოვრების დაცემის საერთო სურათს. ამ პერიოდის საშინაო
ღირსშესანიშნავ მოვლენათა შორის ხაზი უნდა გაესვას ვახტანგ გორგასლის
რეფორმებს როგორც საეკლესიო სფეროში (კათალიკოსობის დაწესება, ახალ
საეპისკოპოსოთა დაარსება და სხვ.), ასევე ლაშქრის ორგანიზაციაში, ღონისძიებებს
ქალაქთა მშენებლობის თვალსაზრისით და სხვ.
დიდი სოციალურ-ეკონომიური ძვრები როგორც აღმოსავლეთ, ასევე
დასავლეთ საქართველოში ემთხვევა მნიშვნელოვან საგარეო-პოლიტიკურ
მოვლენებს: IV-VI სს., აღმოსავლეთ საქართველოსათვის საგარო-პოლიტიკური
ურთიერთობა აღინიშნა სასანიდების ირანის შემოტევის გაძლიერებით, ქართლის
აზნაურებისა და ირანული აგრესორების შეთანხმებული ბრძოლით ქართლის
სამეფო ხელისუფლების წინააღმდეგ.
ანალოგიური ვითარება შეიქმნა იმდროინდელ დასავლეთ საქართველოშიც
ეგრისის სამეფოში, იმ განსხვავებით, რომ იქ დამპყრობლის როლში – აღმოსავლეთ
რომის (ბიზანტიის) იმპერია გამოდიოდა.
IV-VI სს. პირველ მეოთხედამდე როგორც ქართლში, ასევე ეგრისში ჯერ
კიდევ არსებობდა ერთიანი, ორი დიდი პოლიტიკური ერთეული, ქართლისა და
ეგრისის სამეფოები, მეფის ხელისუფლების სათავეში. ასე რომ, “პოლიტიკური
წყობილება ძველი რჩებოდა, მაშინ, როცა ქვეყანა სოციალურად ახალ გზაზე იყო
შემდგარი”[26].
VI
ს.
მეორე
მეოთხედიდან
ადრეფეოდალური
ურთიერთობა
საქართველოში ახალ საფეხურზე ავიდა – VI საუკუნემ არსებითად დაასრულა და
დააგვირგვინა ყველაფერი ის, რაც IV-V სს. აღმოცენდა და განვითარდა. VI ს. კიდევ

უფრო ინტენსიურად მიმდინარეობდა თემის დაშლის პროცესი.[27] ხდებოდა
საადგილმამულო უფლებათა გადაჯგუფება – მიწის ძირითადი ფონდი თავს
იყრიდა გაბატონებული უმცირესობის ხელში. მიწის შეძენის ერთ-ერთ წყაროდ
იქცა მისი ყიდვა-გაყიდვა. ამის საუცხოო დადასტურებას წარმოადგენს წყისეს
ცნობილი ქვა წარწერით, რომელიც “ნასყიდევსა ქუეყანასა ზედა” იყო
აღმართული[28]. მიწებს მიტაცების გზითაც იძენდნენ. სათემო მიწებს იტაცებდნენ
აზნაურები, რომელნიც დიდი ხანია “მოძრავი”, ნაწყალობევი მიწების
მისაკუთრების ტენდენციასაც ამჟღავნებდნენ.
ამასთანავე, ბრძოლა წინაფეოდალურ პოლიტიკურ წყობასა და ახალ
სოციალურ ურთიერთობას შორის (ბრძოლა ქართლის აზნაურებისა სამეფო
ხელისუფლების წინააღმდეგ) VI ს. პირველი მეოთხედის მიწურულს ახალი
ურთიერთობის შესაბამისი ახალი პოლიტიკური წყობისა და მის მესვეურთა –
ქართლის აზნაურების – გამარჯვებითა და სამეფო ხელისუფლების გაუქმებით
დასრულდა: “მოაკლდა მეფობა შვილთა გორგასლისათა, მათ ჟამითგან ეპყრა
უფლება ქართლისა აზნაურთა”[29]. ყოველივე ეს კი, ს. ჯანაშიას სამართლიანი
განცხადებით, “მ ე ო თ ხ ე ს ა უ კ უ ნ ი ს დ ა მ დ ე გ ი ს ა მ ბ ე ბ ი ს შ ე მ დ ე გ ,
უმნიშვნელოვანესი
მომენტი
იყო
ქართული
[30]
ფ ე ო დ ა ლ ი ზ მ ი ს გ ა ნ ვ ი თ ა რ ე ბ ა შ ი” .
VI ს. მანძილზე მსგავსი პროცესი მიმდინარეობდა დასავლეთ
საქართველოშიც. ზოგი წყაროს არაპირდაპირი მითითება გვაფიქრებინებს, რომ VI
ს. ეგრისშიაც თანდათან სუსტდება სამეფო ხელისუფლება და მალე კიდევაც ეცემა.
ს. ჯანაშია ამ მოვლენასთან დაკავშირებით წერდა: “ჩვენ... იძულებული ვართ
ვიფიქროთ, რომ რომელიღაც მომენტში VI-VII სს. სიგრძეზე უნდა მოსპობილიყო,
ცხადია, ბიზანტიელების წყალობით მეფობა ეგრისში, ეს უნდა მომხდარიყო VI ს.
დამლევს, ან VII ს. ოცდაათიან წლებში, ჰერაკლე კეისრის ლაშქრობათა შემდეგ და
შედეგად. სხვაგვარად ძნელი იქნებოდა აგვეხსნა მაგ., ის ფაქტი, რომ VIII ს.
დამლევს აფხაზეთის მთავრებმა ერთი დაკვრით გაანადგურეს ეგრისის სამეფო”[31].
ასე რომ, VI ს. ახალი პოლიტიკური და სოციალური წყობა იმარჯვებს მთელი
საქართველოს მასშტაბით. ამან კი ფართო გასაქანი მისცა მსხვილი ფეოდალური
მიწისმფლობელობის წარმოშობას – აზნაურთა მიერ მიტაცებული და მიჩემებული
მიწების დასაკუთრებას, ე. ი. ფეოდალური ურთიერთობის ფართოდ და ღრმად
განვითარებას.
მეფობის გაუქმებას თან დაჰყვა აზნაურთა მიერ “მამულების შვილთი
შვილამდე დაწერა”, ერისთავთა განცალკევება, განდგომა “თავისთავად” და
საერისთავო მიწების მისაკუთრება; ისე რომ, აზნაურთა ახალმა ხელისუფალმა,
ქართლის ერისმთავარმა, “ერისთავნი ქართლისანი ვერ სცვალნა საერისთავოთაგან
მათთა, რამეთუ სპარსთა მეფისაგან და ბერძენთა მეფისაგან ჰქონდეს სიგელნი
მკჳდრობისათჳს საერისთავოთა მათთა”[32]. ამრიგად, VII ს. დამდეგს “ერისთავნი
იგი თჳს-თჳსსა საერისთაოსა შინა მკჳდრობდეს შეუცვალებელად”.[33]
მაგრამ ყოველივე ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავდა ქვეყნის დაშლას ახალ, წვრილ
პოლიტიკურ ერთეულებად. მართალია, არც ქართლისა და არც ეგრისის სამეფო
ხელისუფლება უკვე აღარ არსებობდა, მაგრამ ქვეყანა მაინც არ დაშლილა და
ყოფილ სამეფოთა ერთიანობას ქართლისა და ეგრისის ერისმთავართა
ხელისუფლება ინარჩუნებდა; ერისიმთავართა უფლებამოსილება, როგორც
“პირველისა თანასწორთა შორის”, ძველ ქართლზე, თავის ძველ პოლიტიკურ
საზღვრებში ვრცელდებოდა. ასეთივე შინაარსისა იყო, როგორც ჩანს, ეგრისის

პატრიკიოზის ხელისუფლებაც. ამიტომ უწოდებდნენ ამ ახალ ხელისუფალთ
“ერისმთავართა მთავარს”[34] ან კიდევ “მთავარს” და განდგომილი ერისთავებიც მის
ხელისუფლებას ნომინალურად მაინც აღიარებდნენ. ჯუანშერის სიტყვით,
“განდგომილნი” ერისთავნი, “იყვნეს მორჩილებასა გუარამ კურაპალატისა”[35]. VII ს.
დამდეგსაც თავიანთ საერისთავოში შეუცვლელად დამკვიდრებული ერისთავები
“მორჩილებდეს ადარნასე მთავარსა”[36] და ა. შ. ასე რომ, “ერისთავთა მთავარნი”,
მართალია, “სპარსთა და ბერძენთა შიშისაგან” “ვერ კადრულობდნენ” “მეფობისა
სახელს”, მაგრამ თავს ქართლის ყოფილი მეფეების მემკვიდრეებად თვლიდნენ და
მეტისმეტად შეზღუდულ უფლებას ქართლის ძველი სამეფოს ტერიტორიაზე
ახორციელებდნენ კიდეც. აღსანიშნავია აგრეთვე ისიც, რომ ზოგი მათგანი
აცხადებდა: “მეფეთა საყდარსა ვზი” (მაგ., სტეფანოზი)[37], ზოგიც ძველებურად
თავის თავს მეფესაც კი უწოდებდა (მაგ., მირი, არჩილი).
განსაკუთრებით ნიშანდობლივია, რომ ჯუანშერის მიხედვით, ქართლის
ერისმთავრის ხელისუფლება VIII ს. დამდეგს ვრცელდებოდა არამარტო საკუთრივ
ქართლზე, კახეთსა და ტაო-კლარჯეთზე, არამედ ეგრისზეც, აფხაზეთის სამთავროს
საზღვრებამდის. ს. ჯანაშიას სამართლიანი განცხადებით, ჯ უ ა ნ შ ე რ ი ს “ამ
შეხედულებასაც ისტორიული მარცვალი უდევს საფუძვლად”[38]. VI-VII სს. “ყოველი
ქართლის”, ერთიანი ქართლის არსებობის შეგნებას ემყარებოდა, როგორც ამაზე ზ.
ალექსიძემ მიუთითა, VII საუკუნისათვის შემუშავებული ზეპირი თუ წერილობითი
ტრადიცია “ქართული ეკლესიის მთლიანად, აღმოსავლეთ დასავლეთის
მომცველად” წარმოდგენის შესახებ[39].
როგორც ვხედავთ, მიუხედავად აზნაურთა ხელისუფლების გამარჯვებისა
და
მსხვილი
მიწათმფლობელობის ფართოდ
დამკვიდრების პროცესის
გაღრმავებისა, ჯერ კიდევ არ იყო ქვეყანა პოლიტიკურად დაქუცმაცებული, ჯერ
კიდევ იყო შენარჩუნებული “ყ ო ვ ე ლ ი ქ ა რ თ ლ ი”, ქვეყნის პოლიტიკური
ერთობა. ასე რომ, არაფეოდალური დაქუცმაცებულობის პერიოდი VI საუკუნიდან
კი არ იწყება, ანდა ქვეყნის დაქუცმაცება ამ დროს კი არ იქცა ფაქტად, არამედ VIII ს.
შუა წლებიდან, რაც ნახევარი საუკუნის შემდეგ ახალი ფეოდალური სამეფოსამთავროების წარმოქმნით, ე. ი. ქვეყნის ადრეფეოდალური დაქუცმაცებულობით
დასრულდა.
ამრიგად, “VI საუკუნე ნამდვილი ისტორიული მოსაბრუნია ჩვენი ქვეყნის
განვითარების თვალსაზრისით ძველ ხანაში”[40]. ამ დიდი ისტორიული
მოსაბრუნით დაიწყო საქართველოში ადრეფეოდალური ხანის მეორე პერიოდი,
რომელიც, ჩვენი აზრით, გაგრძელდა VIII ს. მეორე ნახევრამდე, ე. ი. მანამ, სანამ
მსხვილი მიწათმფლობელობის წარმოშობამ და განვითარებამ ადრინდელი
ფეოდალური ურთიერთობა კიდევ უფრო ახალ და მაღალ საფეხურზე არ აიყვანა.
ადრეფეოდალური
ხანის
მეორე
პერიოდი
დიდმნიშვნელოვანი
მოვლენებით აღინიშნა საგარეო-პოლიტიკური ურთიერთობის თვალსაზრისითაც.
ამ პერიოდში ქართველი ხალხი აწარმოებდა ბრძოლას დამოუკიდებლობისათვის
როგორც ირანის, ასევე ბიზანტიის აგრესიის წინააღმდეგ (VI ს.-VII ს. პირვ.
ნახევარი). ამ აგრესიის შედეგი იყო მეფობის გაუქმება როგორც ქართლში, ასევე
ეგრისშიც. დიდი ხნის მანძილზე საქართველო ამ ორი ქვეყნის ურთიერთბრძოლის
ასპარეზადაც იყო ქცეული. ყველაფერი ეს, ბუნებრივია, აფერხებდა ქვეყნის
სოციალურ-ეკონომიურ განვითარებას; ხელს უწყობდა აგრეთვე პოლიტიკური თუ
ეკლესიური ერთიანობის თანდათან შესუსტებას, ნიადაგის მომზადებას “ყოველი
ქართლის” დაშლისათვის.

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს საერთაშორისო საგარეო ვითარების
შეცვლა VII ს. მეორე ნახევრიდან – არაბების გამოჩენის დროიდან.
ადრეფეოდალური ხანის მეორე პერიოდი არსებითად ემთხვევა საქართველოში
არაბთა მფლობელობის პირველ პერიოდს, როცა ბატონობა ქართლში საარაბო
ხარკის მოკრებასა და “დაცვის სიგელის” დროდადრო განახლების მიზნით
მოწყობილი მძარცველური ლაშქრობების ფარგლებს არ გასცილებია. არაბთა
მფლობელობის პირველი პერიოდი “დაცვის სიგელის” დადებიდან (653 წ.) VIII ს.
40-იან წლებამდე გაგრძელდა და მნიშვნელოვნად შეაფერხა ქვეყნის,
განსაკუთრებით ქართლის შიდა რაიონების, ეკონომიკური განვითარება.
VIII ს. შუა წლებიდან ადრეფეოდალური საქართველოს განვითარებაში
კიდევ ახალი საფეხური შეინიშნება. მეფობის გაუქმების დროიდან შედარებით
მსხვილი მიმწათმფლობელობის წარმოქმნამ ნიადაგი მოამზადა ფეოდალური
დაქუცმაცებულობის
წარმოშობისათვის.
მსხვილი
ფეოდალური
მიწათმფლობელობის განვითარებას, ნატურალური მეურნეობის განუყოფელი
ბატონობის
პირობებში,
საერთოდ
ყველგან
მივყავართ
ფეოდალურ
[41]
დაქუცმაცებულობამდე . ასე მოხდა საქართველოშიც.
VIII ს. შუა წლებში ჩატარებული რეფორმები, რომელთაც ჯუანშერი
არჩილს მიაწერს, ადრეფეოდალურ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ
ცხოვრებაში მომხდარი დიდი ცვლილებების მაუწყებელი იყო. არჩილის რეფორმას
პირველად ყურადღება მიაქცია და მის შესახებ სათანადო მოსაზრებაც გამოთქვა ნ.
ბერძენიშვილმა: “ბუნებრივი იყო, რომ ახალ პირობებში ქართლის ერისთავები,
რომელთაც უკვე ორი საუკუნის განმავლობაში ჰქონდათ სამემკვიდრეო
სამმართველოდ დაჩემებული საერისთაო ქვეყნები, თანდათან ამ საერისთაო
ქვეყნების “მთავრებად” იქცნენ. VIII ს. შუა ხანებში ამ მხრივ საქმე იქამდე იყო
მისული, რომ ქართლის ერისმთავარს სხვა აღარა დარჩენოდა-რა და მანაც აღიარა
ერისთავთა “ხელმწიფობა” საერისთაოებში და ქართლის პოლიტიკური
ორგანიზაციაც ამის კვალობაზე მოეწყო. ასეთ რეფორმას ძველი ქართული წყარო
მიაწერს არჩილს, რომელიც VIII ს. 40-50-იან წლებში მართავდა ქვეყანას და თითქო
მეფის სახელსაც კი ატარებდა”[42].
არჩილის მიერ სამეფოს ნახევრის გადაცემა ერისთავებისადმი “მკვიდრად
და სამამულოდ”, ნახევრის კიდევ თავისთვის დატოვება, ჯუანშერის მიხედვით
“ყოველი ქართლის” ტერიტორიაზე 6-7 ფეოდალური ერთეულის წარმოქმნას
ნიშნავდა[43]. ასე რომ, ამ დროიდან ქვეყანა არსებითად დაიშალა: ორი სამეფოს –
ქართლისა და ეგრისის – ნანგრევებზე რამდენიმე პოლიტიკური ერთეული
წარმოიქმნა. არჩილის რეფორმებმა არსებითად ასახეს ის, რაც უკვე თითქმის
ფაქტად იყო ქცეული და ამავე დროს ხელი შეუწყვეს ახალი ფეოდალური
სამთავროების, ანუ ფეოდალური დაქუცმაცებულობის წარმოქმნასა და
ჩამოყალიბებას. VIII ს. მიწურულსა და IX ს. დამდეგს წარმოქმნილი ფეოდალური
სამთავროები, ჩვენი აზრით, არსებითად წარმოადგენენ არჩილის დროისათვის, VIII
ს. შუა წლებისათვის ჩასახულ ფეოდალურ ერთეულთა შემდგომ განვითარებას, მათ
სრულყოფილ სახეს და არა მათ გაერთიანებასა და გამსხვილებას.
ასე რომ, ადრინდელი ფეოდალური ხანის “პოლიტიკური დაშლილობის”
პერიოდი დაიწყო VIII ს. შუა წლებიდან; დაქუცმაცებულობა განსაკუთრებით
თვალსაჩინო გახდა იმავე საუკუნის დასასრულიდან; ამ დროს საბოლოოდ
დაიშალა “ყოველი ქართლი” და დანაწილდა ქართლის ერისმთავრის
ხელისუფლებაც, რომელიც, ზოგი ცნობით, ადრე ეგრისზედაც კი ვრცელდებოდა.

როგორც ვხედავთ, ყველა ნიშნის მიხედვით, VIII ს. შუა წლები
ადრეფეოდალური ხანის მეორე პერიოდის დასასრულად უნდა მივიჩნიოთ.
ამრიგად, VI საუკუნიდან VIII ს. მ ე ო რ ე ნ ა ხ ე ვ რ ა მ დ ე შ ე ი ძ ლ ე ბ ა
გამოვყოთ
ადრეფეოდალური
ხანის
მეორე
პერიოდი,
რომელსაც ფეოდალური ურთიერთობის გამარჯვებისა და
მსხვილი
ფეოდალური
მიწისმფლობელობის
ჩ ა მ ო ყ ა ლ ი ბ ე ბ ი ს პ ე რ ი ო დ ი უ ნ დ ა ვ უ წ ო დ ო თ[44].
VIII ს. მეორე ნახევრიდან კი, როგორც აღნიშნული იყო, ადრეფეოდალურ
საქართველოს
ისტორიაში
იწყება
მესამე
–
ფეოდალური
დ ა ქ უ ც მ ა ც ე ბ უ ლ ო ბ ი ს პ ე რ ი ო დ ი, რაც, პირველ რიგში, ქართლისა და
ეგრისის სამეფოებისა თუ საერისმთავროების ნაცვლად კახეთის, ჰერეთის, ტაოკლარჯეთის სამთავროთა, თბილისის საამიროსა და ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს
ჩამოყალიბებაში და, ამის შესაბამისად, ერისმთავართა ხელისუფლების დაყოფაში
გამოიხატა.
ფეოდალური ურთიერთობის შემდგომი გაღრმავება იწვევდა ერისთავთა,
ან კიდევ “დიდ მთავართა” გვერდით “მთავართა”, თუ მათი ხელქვეითი
“მთავრების” მომრავლებას (“სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრება”). IX–X სს.
ფეოდალური დაქუცმაცებულობის გაღრმავების საუცხოო მაგალითს იძლევა
იმდროინდელი ტაო-კლარჯეთის სამთავრო “მეფეთა-მეფეების”, “მეფეების”,
“ხელმწიფეებისა” და “მთავრების” სიმრავლით. ასე დაქუცმაცებული ტაოკლარჯეთის სამთავრო ს. ჯანაშიას მიაჩნდა ერთგვარ ანალოგიად ძველი რუსეთის
ისტორიის იმ პერიოდისა, რომელიც მოჰყვა კიევის სახელმწიფოს დაშლას.
ფეოდალურმა დაქუცმაცებულობამ ფართო გასაქანი მისცა ვასალიტეტს,
რაც ასე დამახასიათებელია საერთოდ ფეოდალური ურთიერთობის იმ
პერიოდისათვის. სუსტი მთავრის მორჩილება ძლიერისადმი ეს მოხელის
მორჩილება კი არ იყო თავისი ხელმწიფისადმი, არამედ “შვილისა”
“მამაუფლისადმი”[45].
ამ პერიოდისათვის დამახასიათებელია აგრეთვე იმუნიტეტიც, რაც, ჩვენი
აზრით, ერთიანი ხელისუფლების განაწილებაში, ცალკეულ სამეფო-სამთავროთა
პოლიტიკურ დამოუკიდებლობასა და განსაკუთრებით ერთიანი კანონმდებლობის
არარსებობაში იხატებოდა. ამის გარდა, თვით ისეთ ხელისუფალსაც, რომელიც
გარშემორტყმულია საკმაოდ ძლიერი “მთავრებით”, “შვილებით”, ვასალებით,
რომელთაც იგი თავის ხელისუფლებას უნაწილებს კიდეც, არ შეიძლება ეწოდოს
მონარქი, ერთიანი ხელისუფლების მატარებელი[46].
ამ დროს აღწევენ დამოუკიდებლობას მმართველობაში როგორც
ფეოდალური სამთავროები, ასევე ზოგ შემთხვევაში ცალკეული ფეოდალური
ქალაქებიც. თბილისის საამიროს დამოუკიდებელ ერთეულად ჩამოყალიბებამ X ს.
შუა
წლებიდან
შესაძლებელი
გახადა
თბილისის
თვითმმართველობის
[47]
ჩამოყალიბებაც .
ფეოდალური დაქუცმაცებულობა ატარებდა აგრეთვე თავის სოციალურეკონომიურ შინაარსს და გამოხატავდა მეურნეობის იმ დონეს, როცა ქვეყნის
ცალკეული სამთავრო, თავისი ტერიტორიის ფარგლებში, ქმნიდა მეტ-ნაკლებად
იზოლირებულ, თვითკმარ მეურნეობას. ამის ძირითად პირობას ნატურალური
მეურნეობის, შრომითი და ნატურალური რენტის ბატონობა შეადგენდა. ერთგვარ
ეკონომიურ განცალკევებულობაზე მიუთითებს აგრეთვე იმ დროისათვის ერთიანი
სამონეტო სისტემის არარსებობა. იმდროინდელი ზოგი პოლიტიკური ერთეული –

თბილისის საამირო, ტაო-კლარჯეთის სამთავრო – თვით აწარმოებდა
დამოუკიდებლად მონეტების მოჭრას.
ფეოდალური დაქუცმაცებულობის, ე. ი. ფეოდალური კარჩაკეტილობის
ბატონობა არ გამორიცხავდა ამავე დროს ამ ერთეულთა ეკონომიური დაკავშირების
საჭიროებას. ცალკეული სამეფო-სამთავროების ეკონომიური აღმავლობა, რითაც
განსაკუთრებით ხასიათდებოდა არაბთა ბატონობას გადარჩენილი რაიონები,
თავისთავად ბადებდა ამ კუთხეთა ეკონომიური დაკავშირების აუცილებლობას. ეს
კი, თავის მხრივ, ნიშნავდა ფეოდალური ურთიერთობის უფრო მაღალი
საფეხურისათვის ნიადაგის მომზადებას - ფეოდალურ სამეფო-სამთავროთა
ეკონომიური დაწინაურება ამზადებდა ნიადაგს ამ სამეფო-სამთავროთა
მოსპობისათვის.
განსაკუთრებული მნიშვნელობის გარდატეხის პერიოდი ადრეფეოდალურ
ხანაში X საუკუნე იყო. იგი “დიდ სამეურნეო, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და
კულტურული აღმავლობის ხანაა თითქმის მთელ საქართველოში. განვითარება
მარცვლეულ და ტექნიკურ კულტურათა, მებაღეობისა, მევენახეობისა და
მეღვინეობისა, მესაქონლეობისა, ხელოსნური წარმოებისა და გლეხური საშინაო
მრეწველობისა და წარმოების ცალკეულ დარგთა სპეციალიზაცია ცალკე რაიონების
მიხედვით, აძლიერებს და აფართოვებს სამთავროთა სამეურნეო კავშირებსა და
შინაგან გაცვლა-გამოცვლის უწყებულ პროცესს. იზრდება საგარეო ვაჭრობაც
ბიზანტიასთან, ხალიფატის ცალკე ნაწილებთან, ჩრდილოეთის ქვეყნებთან, მათ
შორის უფრო გვიან რუსეთთანაც... შესაბამისად იზრდება ფულის ტრიალი და
საქალაქო ცხოვრებაც: ჩნდება ახალი და ძლიერდება ძველი ქალაქები... აღნიშნული
მოვლენები ქმნის ფეოდალური დაქსაქსულობის მოსპობისა და უფრო ფართო
პოლიტიკური ფორმის დამყარების ობიექტურ აუცილებლობას”[48].
მართლაც, ადრეფეოდალური ხანის ეს უკანასკნელი, მესამე პერიოდი,
ხელოსნობის ცალკეული დარგებისა და აგრეთვე ვაჭრობის განვითარებასთან
ერთად, საქართველოში აღინიშნა როგორც “ახალქალაქების ხანა”, ახალი
ფეოდალური ქალაქების წარმოშობისა და ჩამოყალიბების ხანა. ამ დროს
წარმოიქმნენ და როგორც ფეოდალური ქალაქები ჩამოყალიბდნენ დმანისი,
არტანუჯი, ახალქალაქი, ახალციხე, თმოგვი, თელავი და სხვ. განსაკუთრებით
გაიზარდა და გაძლიერდა თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, სამშვილდე და ზოგი სხვა
ძველი
ქალაქი.
თანდათან
გაფართოვდა
სამეფო-სამთავროთა
ურთიერთეკონომიური კავშირი, გადაილახა არსებული ფეოდალური ზღუდეები.
IX-X საუკუნეები მნიშვნელოვანი გარდატეხის ხანა იყო სოციალური
თვალსაზრისითაც: “წვრილი ერის” დათრგუნვისა და ყრმობის უღელში შებმის
პროცესი... განსაკუთრებით მე-10 საუკუნეში, მნიშვნელოვან შედეგს აღწევს”[49].
VIII ს. 40-იან წლებიდან მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება არაბებისა და
ქართლის (საქართველოს) ურთიერთობაში. ამ დროიდან იწყება არაბთა ბატონობის
მეორე პერიოდი – ქართლში არაბთა მფლობელობის შეცვლა არაბთა ბატონობით,
მათი დამკვიდრებით ქართლში; არაბთა ბატონობის მეორე პერიოდი ხასიათდება:
არსებული საარაბო ხარკის (ჯიზია) გაზრდითა და ახლის (ხარაჯა) შემოღებით;
არაბთა ხელისუფალის (“მსაჯული ამირა”) თბილისში დამკვიდრებით, არაბთა
ბატონობის დამძიმებითა და ქართველი ხალხის ბრძოლის გამწვავებით არაბთა
ბატონობის წინააღმდეგ.
არაბთა მფლობელობის მეორე პერიოდი ერთი საუკუნე გაგრძელდა.
ხალიფატის ფეოდალიზაციამ თბილისის საამირო არსებითად დამოუკიდებელ

ფეოდალურ ერთეულად, ხოლო მისი ამირა დამოუკიდებელ მმართველად აქცია.
ამით დაიწყო არაბთა მფლობელობის მ ე ს ა მ ე
პ ე რ ი ო დ ი, რომელიც
ძირითადად ადრეფეოდალური ხანის უკანასკნელ, IX-X საუკუნეებს ემთხვევა. ეს
არის თბილისის საამიროს დამოუკიდებელი ფეოდალური ერთეულის
ჩამოყალიბებისა და მის წინააღმდეგ ხალიფატის შეუნელებელი ბრძოლის
პერიოდი. ბრძოლა თბილისის საამიროსა და სახალიფოს შორის ხელს უმართავდა
არაბთა მიერ დაპყრობილ ხალხებს მათი ბატონობისაგან განთავისუფლების
საქმეში.
ამასთანავე, თბილისის საამიროს ფეოდალური ერთეულის ჩამოყალიბება
და ხშირ შემთხვევაში, ასე თუ ისე, კეთილმეზობლური ურთიერთობა ქართულ
ფეოდალურ ერთეულებთან და ამასთან დაკავშირებით თვით არაბთა ბატონობის
შემსუბუქება, ხელს უწყობდა ქვეყნის შემდგომ ეკონომიურ დაწინაურებასა და
საშინაო და საგარეო-ეკონომიური ურთიერთობის გაფართოებას.
ამრიგად, ა დ რ ე ფ ე ო დ ა ლ უ რ ი
ურთიერთობის
მესამე,
უკანასკნელ პერიოდს ემთხვევა და მასში იგულისხმება
საქართველოში არაბთა მფლობელობის მეორე და მესამე
პ ე რ ი ო დ ე ბ ი.
ადრეფეოდალური ხანის მესამე პერიოდი საგარეო-პოლიტიკური
ურთიერთობის
თვალსაზრისით
დიდმნიშვნელოვანი
იყო
დასავლეთ
საქართველოსთვისაც. ეგრისის ყოფილ სამეფოს, მართალია, არაბთა ბატონობის
სიმძიმე არ განუცდია, მაგრამ ბიზანტიელთა მფლობელობა მაინც დიდად
აფერხებდა ქვეყნის ეკონომიურ განვითარებას, ქართული კულტურისა და ენის
გავრცელებას ეგრისში და ქართველი ხალხის კონსოლიდაციის პროცესის
გაფართოებას.
VIII ს. ბოლო წლებში დასავლეთ საქართველოში ბიზანტიის ბატონობას
ბოლო მოეღო. ამას კი უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა არა მარტო
სოციალურ-ეკონომიური და პოლიტიკური, არამედ აგრეთვე კულტურულისტორიული თვალსაზრისითაც, ერთიანი ქართველი ხალხის ჩამოყალიბებისა და
შემდგომი კონსოლიდაციის თვალსაზრისითაც.
დასავლეთ საქართველოში, ეგრისი (კოლხეთის) სამეფოს წარმოქმნიდან
არც ისე დიდი ხნის შემდეგ, უცხოელთა გაბატონების წყალობით (პონტოს სამეფო,
რომი, ბიზანტია), თავიდანვე შეიზღუდა ქართული ენისა და მწიგნობრობის
გავრცელების არე. მის მაგიერ თანდათან ბატონდებოდა დამპყრობელთა ბერძნული
ენა. როგორც ირკვევა, ეგრისში ქრისტიანობის ოფიციალურად მიღების პირველ
საუკუნეებში საეკლესიო ენა ბერძნული იყო. მაგრამ, V-VI საუკუნეებიდან
აღმოსავლეთსა
და
დასავლეთ
საქართველოს
შორის
ურთიერთობის
გაღრმავებასთან ერთად, დასავლეთში თანდათან გზას იკაფავს ქართული ენა. ეს
პროცესი კიდევ უფრო ძლიერდება “ყოველი ქართლის” ერთიანობის აღდგენის
დროიდან, VII ს. დამდეგიდან, როცა ჯერ კიდევ ბიზანტიის პოლიტიკური
ბატონობის ქვეშ, გუარამ კურაპალატის მთავრობის დროს, “ყოველი ქართლი”
თითქოს აღდგენილ იქნა ფარნავაზის დროინდელი რვა საერისთავოს
ფარგლებში[50], როცა აგრეთვე ივარაუდება აღმოსავლეთ და დასავლეთ
საქართველოს ეკლესიური ერთობაც[51]. ეს, ერთი მხრივ, უნდა ყოფილიყო შედეგი
აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ენობრივი ერთობის დაწყებისა, ხოლო, მეორე
მხრივ, უპირველესი პირობა ქართული ენის ფართოდ გავრცელებისა დასავლეთ
საქართველოში. ჩვენი აზრით, სავსებით სწორად მიუთითებდა ნ. მარი VI-VII

საუკუნეებში დასავლეთ საქართველოში ქართული ენის არა მარტო გავრცელების,
არამედ ქართული საერთო სალიტერატურო ენის შექმნაში, ქართულის სატომო
ენიდან საერთო ნაციონალურ ენად გადაქცევის საქმეში დასავლურქართულ
ეთნიკურ ერთეულთა (ნ. მარის სიტყვით, გურულების, მეგრელების, სვანების,
ლაზების) აქტიური მონაწილეობის შესახებ[52].
აღსანიშნავია, რომ ქართული ენა იმ დროისათვის (VI – VII სს.) ფართოდ
ვრცელდება არა მარტო დასავლეთ საქართველოში, არამედ ქართლის ეთნიკურად
ისეთ ჭრელ კუთხეშიც, როგორიც იყო ცურტავის საპიტიახშო. ყოველივე ეს
ქართული ენის გავრცელების ადრევე დაწყებული პროცესის ლოგიკური
გაგრძელებაა.[53]
არაბთა ბატონობის დაწყების დროიდან ქართული ენის ფართოდ
გავრცელება, ასე თუ ისე, შეფერხდა ქართლის ყოფილი სამეფოს განაპირა
პროვინციებში. დასავლეთ საქართველოში კი პირიქით, ეს პროცესი კიდევ უფრო
გაღრმავდა განსაკუთრებით VIII ს. მიწურულიდან, როცა ქვეყანა ბიზანტიელთა
ბატონობისაგან განთავისუფლდა და ამიერიდან დასავლეთში ქართულ ენასა და
კულტურას ფართოდ გავრცელების შესაძლებლობა შეექმნა.
ქართული ენისა და მწიგნობრობის გავრცელებას ხელს უწყობდა აგრეთვე
არაბთა ბატონობით შევიწროებული აღმოსავლურქართული მოსახლეობის
მიგრაცია “სარკინოზთაგან კრძალულ” დასავლეთ საქართველოში[54].
ამრიგად, ქართული ენისა და მწიგნობრობის ადრიდანვე გავრცელებამ და
ამ პროცესის გაღრმავებამ განსაკუთრებით VII – VIII სს. შესაძლებელი გახადა
ქართული ენისა და მწიგნობრობის სწრაფი გაბატონება დასავლეთ საქართველოში
ბიზანტიელთა პოლიტიკური ბატონობისაგან განთავისუფლების მომენტიდანვე. ამ
დროიდან ქართული ენა, მოსახლეობისათვის გაუგებარი ბერძნული ენის მაგიერ,
სწრაფად იქცა არა მარტო საეკლესიო, არამედ აგრეთვე მწიგნობრობისა და სამეფო
კანცელარიის ენად.
აღსანიშნავია, რომ VIII ს. მიწურულიდან, განსაკუთრებით კი IX – X სს.
ქართულ ენას ეგრის-აფხაზეთის მეფეები ავრცელებენ და ქრისტიანობასთან ერთად
ამკვიდრებენ როგორც ეკლესიის ენას ჩრდილო კავკასიაშიც, ჩერქეზებსა და ალანოსებში. ეს ყველაფერი ჩრდილოეთ კავკასიაში ეგრის-აფხაზეთიდან მიმდინარე
პროცესი იყო[55]. ქ ა რ თ უ ლ ი ე ნ ი ს , მ წ ი გ ნ ო ბ რ ო ბ ი ს ა დ ა ქ ა რ თ უ ლ ი
კულტურის
უკვე
სწრაფი
გავრცელება
დასავლეთ
საქართველოში არსებითად აგვირგვინებდა აღმოსავლურ
და დასავლურ ქართველ ეროვნებათა გაერთიანებისა და
ერთიანი ქართველი ხალხის ჩამოყალიბების დიდი ხნის
წინათ დაწყებულ პროცესს.
ერთიანი ქართველი ხალხის შემადგენლობაში, ცხადია, შევიდნენ როგორც
საკუთრივ ქართველი ტომები, ასევე მათი მონათესავე თუ საქართველოს
ტერიტორიაზე მოსახლე სხვა, არამონათესავე ე თ ნ ი კ უ რ ე რ თ ე უ ლ თ ა
წ ა რ მ ო მ ა დ გ ე ნ ლ ე ბ ი ც, რ ო მ ე ლ თ ა მ წ ი გ ნ ო ბ რ ო ბ ი ს, ე კ ლ ე ს ი ი ს ა
დ ა კ უ ლ ტ უ რ ი ს ე ნ ა დ ქ ა რ თ უ ლ ი ე ნ ა ი ყ ო ქ ც ე უ ლ ი.
ამრიგად, საქართველოს ისტორიის ა დ რ ე ფ ე ო დ ა ლ უ რ ი ხ ა ნ ა ი ყ ო
აგრეთვე ერთიანი ქართველი ხალხის ჩამოყალიბების
ხ ა ნ ა. ენობრივად, კულტურულად და ეკლესიურად ერთიანი ქართველი ხალხის
ჩამოყალიბება წინ უსწრებდა მათ პოლიტიკურ გაერთიანებას და ამ უკანასკნელის
ერთ-ერთ საფუძველს შეადგენდა.

როგორც ვხედავთ, საქართველოში ადრეფეოდალური ურთიერთობის ხანამ
სოციალური, ეკონომიური თუ კულტურის განვითარების თვალსაზრისით მყარი
ნიადაგი
მოამზადა
ახალი,
დიდმნიშვნელოვანი
გარდაქმნებისათვის,
ფეოდალიზმის ახალი – განვითარებული ფეოდალიზმის საფეხურისა და ერთიანი
ქართული ფეოდალური მონარქიის ჩამოყალიბებისათვის. საქართველოს ისტორიის
ეს ახალი პერიოდი კი X ს. მიწურულიდან დაიწყო.
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2 . ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის
ძირითადი წყაროების მოკლე მიმოხილვა

ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის შესწავლა სხვადასხვა
სახის საისტორიო წყაროებს ემყარება. მათ შორის ძირითადს ორიგინალური,
ქართული წერილობითი წყარო შეადგენს.
IV-X სს. საქართველოს ისტორიის წერილობითი წყაროებია როგორც
წმინდა საისტორიო ხასიათის თხზულებანი, ასევე ქართული მწერლობის
სხვადასხვა ჟანრის ძეგლებიც. მაგრამ, საჭიროდ მივიჩნევთ, პირველ რიგში, იმ
საისტორიო თხზულებებზე შევჩერდეთ, სადაც ჩვენთვის საინტერესო პერიოდის
სამოქალაქო ისტორიაა გადმოცემული.
ასეთი ხასიათის თხზულებათა შორის დღესდღეობით უძველესად
მიჩნეულია “ქ ა რ თ ლ ი ს მ ო ქ ც ე ვ ი ს” ქრონიკა, რომელიც სათანადოდ არის
შესწავლილი და არაერთხელ გამოცემულიც[1]. ამიტომ მასზე ამჟამად სიტყვას არ
გავაგრძელებთ; აღვნიშნავთ ოღონდ, რომ ეს საისტორიო თხზულება, რომელიც
მოკლედ გადმოსცემს საქართველოს ისტორიას უძველესი დროიდან, შეიცავს
მნიშვნელოვან ცნობებს განსაკუთრებით IV-VII სს. შესახებ. “ქართლის მოქცევა”
მოკლედ, ქრონიკის სახით მოგვითხრობს როგორც პოლიტიკურ ისტორიას, მის
ცალკეულ მომენტებს – მეფეთა ზეობას, ქართლის ირანთან თუ ბიზანტიასთან
ურთიერთობას, ირანელთა მიერ ქართლის პირველად დახარკვას, ვახტანგ
გორგასლის მეფობას, მეფობის გაუქმებას, ჰერაკლე კეისრის ლაშქრობას და სხვ.,
ასევე, გვაწვდის ქვეყნის ეკონომიკური ისტორიის თვალსაზრისით საინტერესო
ცნობებსაც, ქალაქთა შენების, არხების გაყვანის, ეკლესიის აგებისა და სხვათა
შესახებ. იმდენად უხვია “ქართლის მოქცევის” ქრონიკის მოკლე ცნობები ამ მხრივ,
რომ მას ზოგი მკვლევარი “საამშენებლო მატიანესაც” კი უწოდებს[2].
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი წყაროა
აგრეთვე, XI ს. ისტორიკოსის ლ ე ო ნ ტ ი
მ რ ო ვ ე ლ ი ს ნაწარმოებებად
მიჩნეული თხზულებები: “ც ხ ო ვ რ ე ბ ა
ქართველთა
მ ე ფ ე თ ა” და
“ნ ი ნ ო ს მ ი ე რ ქ ა რ თ ლ ი ს მ ო ქ ც ე ვ ა”, რომლითაც იხსნება “ქართლის
ცხოვრების” კრებული[3]. მართალია, ლეონტი მროველის თხზულების ძირითად
ნაწილს საქართველოს უძველესი ისტორია შეადგენს, მაგრამ მას საინტერესო
ცნობები მოეპოვება აგრეთვე IV საუკუნისა და V საუკუნის პირველი ნახევრის
საქართველოს პოლიტიკური ისტორიისათვის. ლეონტი ზოგ შემთხვევაში
განსხვავებულ ცნობებს იძლევა აგრეთვე ქართლში ქრისტიანობის გავრცელებისა
და სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადებასთან დაკავშირებითაც. ამ მხრივ
ყურადღებას იქცევს მისი ცნობა ქართლის ზოგ პროვინციებში ქრისტიანობის
ძალით, მეფის მიერ მოსახლეობაზე “ხარკის დამძიმებით” გავრცელების შესახებ[4]
და სხვ.
საინტერესოა აგრეთვე ზოგი სხვა ცნობაც, კერძოდ, აზნაურთა წოდების
წარმოშობისა თუ სხვა მსგავს საკითხთა შესახებ, რომელთა საგანგებო განხილვა
ამჯერად ჩვენს ამოცანას არ შეადგენს.
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოში, კერძოდ კი, მისი პირველი
პერიოდის დიდ პოლიტიკურ მოღვაწეთა შორის განსაკუთრებული ადგილი
უჭირავს ვახტანგ გორგასალს. მისი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის აღწერას მიეძღვნა
XI ს. ქართველი ისტორიკოსის ჯ უ ა ნ შ ე რ ი ს ნაშრომი – “ცხოვრება ვახტანგ
გორგასალისა”, რომელიც აგრეთვე შესულია “ქართლის ცხოვრების” კრებულსა და
მის ყველა ნუსხაში[5]. ჯუანშერის საისტორიო თხზულება აგრძელებს ლეონტი
მროველის “მეფეთა ცხოვრებას” და მოუთხრობს საქართველოს ისტორიას V ს. შუა
წლებიდან VIII ს. 40-50-იან წლებამდე.

მართალია, ჯუანშერის თხზულების ცალკეული ადგილები ზღაპრული და
მეტისმეტად ლეგენდარული შინაასისაა[6], მაგრამ იგი მაინც უმთავრესი და
ძირითადი წყაროა ვახტანგ გორგასლის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე. ამას გარდა,
ჯუანშერს არაერთი საინტერესო მასალა მოეპოვება შემდგომი ხანის საქართველოს
ისტორიის შესახებაც. ლეგენდარული სამოსის შემოცლა, ყველა ცნობის
გათვალისწინება და მათი კრიტიკული შესწავლა სხვა პარალელურ (უცხო)
წყაროებთან ერთად, შესაძლებლობას იძლევა მეტ-ნაკლებად სრულად აღვადგინოთ
V-VIII სს. საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის სურათი.
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის ცალკეული პერიოდები
წარომოდგენილია აგრეთვე XI ს. ისტორიკოსის, ბაგრატიონთა საგვარეულოს
მემატიანის, ს უ მ ბ ა ტ დ ა ვ ი თ ი ს ძ ი ს თხზულბაში – “ ც ხ ო ვ რ ე ბ ა დ ა
უ წ ყ ე ბ ა ბ ა გ რ ა ტ ო ნ ი ა ნ თ ა”[7]. ეს ნაწარმოები ცალკე თხზულების სახით
“ქართლის ცხოვრების” მხოლოდ ზოგ ნუსხაშია (მაგ., XVII ს. მარიამისეულ
ნუსხაში) შესული[8]. “ქართლის ცხოვრების” დანარჩენ რედაქციებში კი იგი
შერწყმულია სხვა, მის თანამედროვეთა თხზულებაში, კერძოდ, “ქართლის
მატიანეში”.
მართალია, სუმბატ დავითის ძის ძირითად ამოცანას ბაგრატიონთა გვარის
ისტორიის გადმოცემა შეადგენდა, მაგრამ რაკი ბაგრატიონთა საგვარეულოს
მოღვაწეობა მჭიდროდ იყო დაკავშირებული საქართველოს ისტორიასთან,
განსაკუთრებით VI საუკუნიდან, ეს თხზულება არსებითად მიმოიხილავს
საქართველოს ისტორიას ვიდრე XI ს. 40-იან წლებამდე. ამჟამად ჩვენს ყურადღებას
იქცევს სუმბატ დავითის ძის თხზულების ის ნაწილი, რომელიც VI-X სს.
საქართველოს ისტორიას ეძღვნება. როგორც ივ. ჯავახიშვილმა მიუთითა,
“სუმბატის შრომას განსაკუთრებულ მნიშვნეობას ის გარემოება ანიჭებს, რომ მისი
ცნობების სიმართლეს” სხვა პ ა რ ა ლ ე ლ უ რ ი ქ ა რ თ უ ლ ი თ უ უ ც ხ ო უ რ ი
წყაროების მონაცემებიც ადასტურებს[9].
მაგალითად, მისი ცნობები ქართლში მეფობის გაუქმების, ჯვრის ტაძრის
მშენებელთა ვინაობისა თუ შავშეთ-ტაო-კლარჯეთის მდგომარეობის შესახებ VII-IX
საუკუნეებში, აშოტ კურაპალატის მოღვაწეობაზე და ა. შ. სავსებით დასტურდება
სხვა ქართული წყაროებით. ამასთანავე, სუმბატის თხზულება განსაკუთრებულია
ქრონოლოგიის სიუხვითაც. ივ. ჯავახიშვილის სიტყვით, “არსად სხვაგან, სხვა
ქართულ ძველ დროის რომელსამე საისტორიო წყაროში ამდენი ქრონოლოგიური
ცნობები არ მოიპოვება[10].
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ეხება აგრეთვე XI ს. მეორე
ნახევრის უცნობი ისტორიკოსი, “მატიანე ქართლისას” ავტორი. “მატიანე
ქართლისა”, “ქართლის ცხოვრების” კრებულში, არსებითად აგრძელებს ჯუანშერის
თხზულებას[11] და მაშასადამე, მოუთხრობს საქართველოს ისტორიას VIII ს. შუა
წლებიდან XI ს. 80-იან წლებამდე. “ქართლის მატიანის” ავტორს უხვი ცნობები
მოეპოვება VIII-X სს. საქართელოს, უფრო ზუსტად, ადრეფეოდალური ხანის
უკანასკნელი ფეოდალური დაქუცმაცებულობის პერიოდის ისტორიის შესახებ. ეს
კი არის სამეფო-სამთავროთა წარმოქმნის, პირველობისათვის მათი ბრძოლისა და
საქართველოს გაერთიანების პერიოდი.
აღსანიშნავია, რომ “ქართლის მატიანე” შინაარსიანი, “აუარებელი
ისტორიული ცნობებით აღსავსე” და სანდო საისტორიო თხზულებაა. იგი აგრეთვე
“უხვია ქრონოლოგიური ცნობებითაც[12]”. ასე რომ, უცნობი ავტორის “მატიანე

ქართლისა” პირველხარისხოვანი წყაროა ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს
ისტორიისათვის.
ამრიგად, ადრფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის ცალკეულ
პერიოდებს ეხებიან ძველი ქართული საისტორიო მწერლობის წარმომადგენლები –
“ქართლის მოქცევის” ავტორი, ლეონტი მროველი, ჯუანშერი, სუმბატ დავითის ძე
და “ქართლის მატიანის” ავტორი. ყველა ზემოდასახელებული ავტორი და მისი
თხზულება, როგორც სამოქალაქო ისტორიის უპირველესი წყარო, ძვირფასია IV-X
სს. ისტორიის შესასწავლად, მაგრამ, რა თქმა უნდა, ადრეფეოდალური ხანის
საქართველოს სოციალური, ეკონომიური თუ პოლიტიკური და კულტურის
ისტორიის სრულყოფილად შესასწავლად მარტოოდენ მათი გათვალისწინება მაინც
საკმარისი არ იქნებოდა.
ზოგი მათგანი მხოლოდ პოლიტიკური ისტორიის ფაქტს მოუთხრობს,
ზოგიც მხოლოდ მეფეთა ზეობის წლებისა თუ სხვა არც ისე დიდმნიშვნელოვანი
ფაქტის დასახელებით კმაყოფილდება, ზოგი კიდევ თავის მოთხრობას ზღაპრულ
ხასიათს აძლევს და რეალურისა და არარეალურის ერთმანეთისაგან გარჩევა
ძნელდება; ამასთანავე, ზემოდასახელებულ ავტორთა უმეტესობა რამდენიმე
საუკუნით იყო დაშორებული მის მიერ აღწერილ ეპოქას და, ცხადია, ყველა მათი
მოთხრობა, გარდა იმისა, რომ სრული არ შეიძლება იყოს, ყოველთვის ნდობას ვერ
დაიმსახურებს.
ამიტომ
ადრეფეოდალური
ხანის
საქართველოს
ისტორიის
შესწავლისათვის უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ამავე ხანის ქართული
მწერლობის ძეგლებს, ამა თუ იმ ისტორიული მოვლენისა თუ პერიოდის
თანამედროვეთა ნაშრომებს.
ადრეფეოდალური ხანა საქართველოში ქართული მწიგნობრობის და,
საერთოდ, ქართული კულტურის აღმავლობითაც აღინიშნა. ამ თვალსაზრისით
მნიშვნელოვანი
როლი
შეასრულა
ქრისტიანობამაც.
მთარგმნელობით
ლიტერატურასთან ერთად გაჩნდა ორიგინალურიც, მაგრამ, რა თქმა უნდა,
საეკლესიო,
სასულიერო
ხასიათისა,
უმთავრესად
ქრისტიანობისთვის
თავდადებულთა ცხოვრებისა თუ წამების აღწერების სახით.
ასეთ ნაწარმოებთაგან, როგორც ცნობილია, ჩვენამდე მოღწეულთა შორის
უძველესი ი ა კ ო ბ ც უ რ ტ ა ვ ე ლ ი ს “შუშანიკის მარტვილობაა”[13], რომელიც V
ს. 80-იან წლებში დაიწერა და მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს იმ დროის
ქართლის, როგორც პოლიტიკური, ასევე სოციალური, ეკონომიური და ყოფაცხოვრების ისტორიისათვის. შეიძლება ითქვას, რომ “შუშუანიკის მარტვილობა”
ერთადერთი ეროვნული წყაროა აღწერილ ამბავთა თანამედროვის მიერ შექმნილი
V ს. მეორე ნახევრის ქართლის ისტორიისათვის[14].
თუკი “შუშანიკის მარტვილობაში” აისახა V ს. მეორე ნახევრის ირანის
პოლიტიკა ქართლის მიმართ, ირანელთა გაბატონება ქართლში VI ს. ასახულია
ქართული მწერლობის მეორე შესანიშნავ ძეგლში, “ე ვ ს ტ ა თ ი მ ც ხ ე თ ე ლ ი ს
მ ა რ ტ ვ ი ლ ო ბ ა შ ი”[15], რომელიც დაიწერა იმ ამბების თანამედროვის, მაგრამ
ჩვენთვის უცნობი ავტორის მიერ, “ევსტათის მარტვილობაში”, გაქრისტიანებული
ირანელის წამების აღწერის ფონზე, მოცემულია VI ს. მეორე ნახევრის ქართლის
საშინაო პოლიტიკური მდგომარეობა ირანელთა ბატონობის, ირანელ მარზპანთა
ხელისუფლების ქვეშ. “მარტვილობაში” საინტერესო ცნობებია აგრეთვე
იმდროინდელი ქართლის სოციალური თუ ეკონომიური ისტორიისათვის (მცხეთის

უბნები, ხელოსნობა მცხეთაში, ხელოსანთა კორპორაცია; მეხამლე ხელოსანი და
მისი “მონა- მხევალნი” და სხვ.).
ადრეფეოდალური საქართველოს ისტორიაში დიდი მნიშვნელობის
მოვლენა იყო არაბთა მფლობელობა, განსაკუთრებით კი მისი მეორე პერიოდი –
არაბთა ბატონობა ქართლში VIII ს. 40-იანი წლებიდან; სწორედ ეს პერიოდი აისახა
იოანე ს ა ბ ა ნ ი ს ძ ი ს აგიოგრაფიულ თხზულებაში “წამება ჰაბოჲსი”[16]. ამ
ნაწარმოებში კონკრეტული ისტორიული ხასიათის ცნობებია დაცული არაბთა
მფლობელობის მეორე პერიოდის დასახასიათებლად – ამირა და მისი
ხელისუფლება, ერისმთავრისა და ამირას ურთიერთობა, არაბთა სარწმუნოებრივი
პოლიტიკა, ხარკის დამძიმება, საზოგადოებრივი ფენების დამოკიდებულება
არაბთა მფლობელობისადმი და სხვ. აღსანიშანვია, რომ იოანე საბანისძეს ასევე
ფრიად საინტერესო ცნობები მოეპოვება VIII ს. მეორე ნახევრის დასავლეთ
საქართველოს მდგომარეობისა და ისტორიული გეოგრაფიისათვისაც. “აბოს წამება”
მნიშვნელოვნად ავსებს “ქართლის ცხოვრების” კრებულში შესულ ზემოხსენებულ
ისტორიკოსთა მწირ ცნობებს VIII ს. მეორე ნახევრის ქართლის მდგომარეობისა და
ქართლში არაბთა ბატონობის ხასიათის შესახებ.
არაბთა მფლობელობის უკანასნელ, მესამე პერიოდზე საინტერესო მასალას
გვაწვდის IX ს. უცნობი ავტორის თხზულება – “ცხოვრებაჲ და წამებაჲ კონსტანტისი
ქართველისაჲ”[17], რომელშიც მოკლედ, მაგრამ საინტერესოდ არის აღწერილი
არაბთა სარდლის ბუღა თურქის ლაშქრობა საქართველოში (853 წ.) და ქართველი
ხალხის ბრძოლა მის წინააღმდეგ. უცნობი ავტორის “ეს თხზულება, ივ.
ჯავახიშვილის სიტყვით, უტყუარს ცნობებს შეიცავს და ნდობის ღირსია”[18].
არაბთა მფლობელობის ამავე პერიოდს და ქართველი ხალხის ბრძოლას
არაბთა ბატონობის წინააღმდეგ შეეხება აგრეთვე X ს. ავტორს, ს ტ ე ფ ა ნ ე
მ ტ ბ ე ვ ა რ ი ს “წამებაჲ გობრონისი”[19]. ამ თხზულებაში აღწერილია არაბი
სარდლის აბულ კასიმის 914 წლის ლაშქრობა სამხრეთ საქართველოში და ყველის
ციხის გმირი დამცველის, გობრონის (მიქელის) წამება არაბების მიერ. აქვე
მნიშვნელოვანი მასალებია დაცული X ს. ქართულ-სომხური ურთიერთობის
ისტორიისათვის.
ადრეფეოდალური ხანის მესამე პერიოდის, IX-X სს. საქართველოს
ისტორიისათვის უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმდროინდელ საეკლესიო
მოღვაწეთა ცხოვრების აღწერას. ქართული მწერლობის ეს ჟანრი განსაკუთრებით ამ
პერიოდში იღებს სრულყოფილ სახეს; ამ დროს იქმნება ქართული მწერლობის ერთერთი შესანიშნავი ძეგლი, ბ ა ს ი ლ ზ ა რ ზ მ ე ლ ი ს – “ცხოვრება და მოქალაქობა
სერაპიონისი”[20]. მართალია, ბასილ ზარზმელის თხზულების დაწერის დრო
დღემდე საბოლოოდ დადგენილი არ არის, მაგრამ ყველა მონაცემის მიხედვით ჩანს,
რომ “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრება” ფეოდალური დაქუცმაცებულობის
პერიოდში არის შედგენილი. იგი შესანიშნავ მასალას გვაწვდის იმდროინდელი
სამხრეთ საქართველოს სოციალური ურთიერთობის ისტორიისათვის[21]. ასევე
მნიშვნელოვანია ბასილ ზარზმელის ცნობები აღნიშნული კუთხის ეკონომიური
ისტორიისა თუ საისტორიო გეოგრაფიისათვის[22].
განსაკუთრებით უნდა გაესვას ხაზი გიორგი მერჩულეს თხზულების –
“გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების” - მნიშვნელობას ადრეფეოდალური ხანის
საქართველოს ისტორიის შესწავლის საქმეში. “გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში”,
რომელიც 950 წელს არის დაწერილი[23], ასახულია VIII-IX სს. ტაო-კლარჯეთის,

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური და პოლიტიკური
ვითარება.
როგორც ეს ქვემოთ იქნება ნაჩვენები, ვერც ერთი მკვლევარი, რომელიც კი
შეეხება VIII-IX სს. საქართველოს ისტორიას, გვერდს ვერ აუვლის გიორგი
მერჩულეს უხვსა და მრავალმხრივ საინტერესო ცნობებს.
ამავე ჟანრის თხზულებათა შორის, როგორც ჩვენთვის საინტერესო წყარო,
უნდა მოვიხსენიოთ “ილარიონ ქართველის ცხოვრება”[24] და ისეთი ნაწარმოებებიც,
როგორიცაა: “ცხოვრებაჲ იოვანე ზედაძნელისაჲ”, “ცხოვრებაჲ შიოჲსა და ევაგრესი”,
“ცხოვრებაჲ
დავით
გარესჯელისაჲ”,
“მოქალაქობაჲ
აბიბოს
ნეკრესელ
[25]
ეპისკოპოსისაჲ” და სხვა მსგავსი.
ქართლში
ქრისტიანობის
გავრცელების,
სახელმწიფო
რელიგიად
გამოცხადებისა და ქართული ეკლესიის ისტორიისათვის პირველხარისხოვან
ცნობებს გვაწვდიან “წმინდა ნინოს ცხოვრება”[26], “წამებაჲ ყრმათაჲ რიცხჳთ
კ ა თ ო ლ ი კ ო ს ი ს თხზულება –
ცხრათაჲ”[27], IX ს. მოღვაწის ა რ ს ე ნ
[28]
“განყოფისათჳს ქართლისა და სომხეთისა” და სხვ.
როგორი მრავალმხრივიც არ უნდა იყოს ნარატიულ წყაროთა მონაცემები
ადრეფეოდალური ხანის ამა თუ იმ პერიოდის შესახებ, იგი მაინც არ შეიძლება
ამომწურავი და ერთადერთი იყოს. მით უფრო ჩვენ მიერ ზემოგანხილულ წყაროთა
უმეტესობა, რომელთა ავტორებიც რამოდენიმე საუკუნის შემდეგ ცხოვრობდნენ
მათ მიერ აღწერილი დროიდან. ამასთანავე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ
ზემოგანხილული ქართული წერილობითი წყაროები უმთავრესად აღმოსავლეთ
საქართველოს შეეხებიან და სრულიად არაფერი, ან კიდევ ძალიან მცირე აქვთ
ნათქვამი დასავლეთ საქართველოს შესახებ. ქართული წერილობითი წყაროების ამ
დიდ ხარვეზს, ერთი მხრივ, და პირველ რიგში, უცხოური წერილობითი წყაროები
ავსებენ, ხოლო, მეორე მხრივ, და ნაწილობრივ, ადგილობრივი, დოკუმენტური
მასალები.
ქართული ისტორიული დოკუმენტი – უმაღლესი საერო თუ საეკლესიო
ხელისუფალის, მათი მოხელეების, ან კერძო პირთა მიერ გაცემული საბუთი თუ
ეპისტოლარული მასალა, ჩვენ VI საუკუნიდან მოგვეპოვება. ჯერჯერობით მათ
შორის უძველესად მიჩნეული ამოკვეთილია ქვაზე, სტელებზე, ან კიდევ კედლის
ქვებზე.
ასე მაგ., VI ს. მიწურულსა და VII ს. დამდეგს ეკუთვნის ქვანიშანი “სახელსა
ზედა მცხეთის ჯუარისასა” აღმართული ვინმე კონსტანტის, სტეფანესა და გუდას
შვილის მიერ “ნასყიდევსა ქუეყანასა ზედა”[29]. მსგავსი მასალა, რასაც
დოკუმენტური მასალა გვაწვდის, შეუძლებელია მოვიძიოთ ნარატიულ წყაროებში.
თუმცა ადრეფეოდალური ხანის დოკუმენტური მასალა როგორც ქვაზე, ასევე რბილ
მასალაზე ნაწერი მცირე რაოდენობით მოგვეპოვება[30], მაგრამ მათ მაინც დიდი
მნიშვნელობა აქვთ ამ ხანის საქართველოს ისტორიის შესწავლისათვის.
წერილობით წყაროთა ერთ-ერთ ჯგუფს მიეკუთვნება აგრეთვე
ეპიგრაფიკული მასალა – სხვადასხვა შინაარსის წარწერები და ასევე ხელნაწერთა
ანდერძ-მინაწერები. ადრეფეოდალური ხანა საკმაოდ მდიდარია ისეთი
ეპიგრაფიკული მასალით, რომელთაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ამა თუ იმ
ისტორიული მოვლენის შესწავლის საქმეში. ასე მაგ., ატენის სიონის 853 წ.
დიაპიდარული წარწერა ცნობებს გვაწვდის ბუღა თურქის საქართველოში
ლაშქრობისა და მის მიერ თბილისის დაწვის შესახებ, ამ ლაშქრობის წლის, თვისა
და დღის ჩვენებით[31]. ოშკის X ს. წარწერაში, როგორც ქვემოთ ვნახავთ,

განუმეორებელი მასალაა დაცული არაა მარტო საკუთრივ ოშკის ტაძრის შენების
ისტორიისა და მშენებლობაში მომუშავე დაქირავებულ ხელოსანთა თუ “მუშაკთა”
გასტუმრებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ, არამედ, საერთოდ, ქვეყნის იმ
კუთხის დიდი ეკონომიური შეძლების შესახებაც[32]. მსგავსი ეპიგრაფიკული
მასალა, სხვადასხვა დროს შეკრებილი და გამოცემული სქართველოს ისტორიის
მკვლევართა მიერ, სათანადოდ არის გამოყენებული აგრეთვე ადრეფეოდალური
ხანის საქართველოს ისტორიის შესწავლის დროს.

* * *
ადრეფეოდალური საქართველოს ჩვენთვის საინტერესო პერიოდის
ისტორიის შესწავლაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება არაქართულ,
უცხოურ წერილობით წყაროებს. მათ შორის საგანგებოდ უნდა გამოვყოთ
ს ო მ ხ უ რ ი წერილობითი წყაროები.
სომხურ საისტორიო მწერლობაში მისი ჩამოყალიბების დროიდანვე ჩნდება
ცნობები საქართველოსა და ქართველი ხალხის შესახებ. ადრეფეოდალური ხანის
პირველი პერიოდის IV-V სს. საქართველოს ისტორიის შესახებ “შუშანიკის
მარტვილობის”, ლეონტი მროველისა და ჯუანშერის თხზულებებში დაცული
ცნობების გარდა, ძველ ქართულ საისტორიო მწერლობაში ბევრი არაფერი
მოგვეპოვება. ასევე ღარიბია ამ პერიოდის საქართველოს შესახებ ბერძნული
(ბიზანტიური) წყაროების მონაცემებიც. წყაროების ასეთი სიმწრის გამო,
ბუნებრივია, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება V ს. მდიდარ სომხურ
საისტორიო მწერლობას, კერძოდ, კორიუნის, აგათანგელოსის, ფავსტოს ბუზანდის,
ელიშეს, ლაზარ ფარპეცის მოვსეს ხორენაცის მონაცემების კრიტიკულ განხილვასა
და გამოყენებას.
V ს. პირველი ნახევრის ავტორის, კ ო რ ი უ ნ ი ს თხზულება, მართალია,
სომეხთა დიდი განმანათებლის “მაშტოცის ცხოვრებას”[33] ეძღვნება, მაგრამ მის
ბიოგრაფიულ მონაცემებთან ერთად მოთხრობილია საკუთრივ სომხეთის, იბერიის
(ქართლის) და ალბანეთის ისტორიის ზოგი ფაქტი 348 წლიდან 443 წლამდე.
მიუხედავად იმისა, რომ დროთა განმავლობაში კორიუნის თხზულებას
ერთგვარი ცვლილება განუცდია, ზოგი ახალი ცნობაც გზადაგზა ჩაუმატებიათ[34],
იგი მაინც განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს და ერთადერთი უძველესი და
საინტერესო წყაროა IV ს. მიწურულსა და V ს. დამდეგის ამიერკავკასიის ქვეყნების
ისტორიისათვის.
ადრეფეოდალური ხანის პირველი პერიოდის საქართველოს ისტორიის
შესახებ საინტერესო ცნობებს გვაწვდის აგრეთვე ა გ ა თ ა ნ გ ე ლ ო ს ი თავის
“სომეხთა მოქცევის ისტორიაში”, რომელიც მკვლევართა უმეტესობის აზრით, V ს.
მეორე ნახევარში უნდა იყოს დაწერილი[35]; თხზულებაში აღწერილია გრიგოლ
პართელის საგანმანათლებო მოღვაწეობა, ქრისტიანობის ქადაგება და სომეხთა
მოქცევა. აქვე დაცულია საქართველოს ისტორიის თვალსაზრისით საინტერესო
ცნობებიც, კერძოდ, გრიგოლის მოღვაწეობის ფარგლების შესახებ “კლარჯეთიდან
მოყოლებული ალანთა” საზღვრამდე და სხვ. აგათანგელოსის თხზულებამაც
მნიშვნელოვანი რედაქციული ცვლილებაც განიცადა საუკნეთა მანძილზე და
არაერთი ტენდენციური ცნობაც იქნა მასში შეტანილი, მაგრამ ყველაფერ ამის
გამოკვლევას მაინც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არამარტო სომხეთში

ქრისტიანობის გავრცელების ისტორიისათვის, არამედ აგრეთვე ქართული
ეკლესიისა და ქართულ-სომხური კულტურული და ეკლესიური ურთიერთობის
ისტორიის ადრინდელი საფეხურების შესწავლის თვალსაზრისითაც[36].
აგათანგელოსის “ისტორიის” ერთგვარ გაგრძელებას წარმოადგენს
ფ ა ვ ს ტ ო ს ბ უ ზ ა ნ დ ი ს (V ს. მეორე ნახ.) “სომხეთის ისტორია”[37], სადაც
მოთხრობილია სომხეთის თავგადასავალი 319 წლიდან 384 წლამდე და სადაც
დაცულია აგრეთვე მნიშვნელოვანი ცნობები სომხეთის და ქართლის
ურთიერთობის, იბერიაში ფარნავაზიანთა დინასტიის მეფობის შესახებ და სხვ.
განსაკუთრებით მდიდარია V ს. ქართლის შესახებ ცნობებით ლ ა ზ ა რ
ფ ა რ პ ე ც ი ს “სომხეთის ისტორია”, რომელიც აგრეთვე V საუკუნის მეორე
ნახევარში არის შედგენილი. ფარპეცის მოეპოვება ცნობები ირანელთა პოლიტიკის
შესახებ ქართლში V ს. მეორე ნახევარში, არშუშა პიტიახშის, კავკასიის სხვა
მთავრებთან ერთად, ირანში გაწვევაზე (480 წ.), ვახტანგ გორგასლის აჯანყებაზე
ირანელთა წინააღმდეგ 482-484 წლებში და სხვა. ლაზარ ფარპეცის ცნობები
საქართველოს შესახებ საგანგებოდ არის შესწვალილი ნ.-ლ. ჯ ა ნ ა შ ი ა ს მიერ.
მანვე გამოსცა ფარპეცის თხზულების ჩვენთვის საინტერესო ნაწილების სომხური
ტექსტი ქართული თარგმანითურთ[38].
V ს. სომეხ ავტორთა შორის, რომელთაც საინტერესო ცნობები აქვთ
მოცემული საქართველოს შესახებ, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს იჭერს
მ ო ვ ს ე ს ხ ო რ ე ნ ა ც ი და მისი “სომხეთის ისტორია”. უკანასკნელ ხანებში
გამოთქმულ მოსაზრებათა მიხედვით, ხორენაცის თხზულება დაწერილი უნდა
იყოს V ს. 70-იან წლებში. მოვსეს ხორენაცის საინტერესო ცნობები მოეპოვება
ბაგრატიონების წარმოშობის, გუგარეთის საპიტიახშოს, ქართლის მეფე მირიანის,
წმინდა ნინოსა და ქართლში ქრისტიანობის გავრეცელების, არშუშა პიტიახშის,
არჩილ მეფისა და სხვათა შესახებ[39].
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს საისტორიო გეოგრაფიის შესახებ
მდიდარი და საინტერესო მასალები მოეპოვება VII ს. სომეხ გეოგრაფს ა ნ ა ნ ი ა
შ ი რ ა კ ა ც ს[40]. სომხურ-ქართული საეკლესიო ურთიერთობისა და საეკლესიო
განხეთქილების ისტორიის შესასწავლად პირველ ხარისხოვანი წყაროა
“ეპისტოლეთა წიგნი” – VII ს. დამდეგის ქართველი და სომეხი მოღვაწეების
მიმოწერა. “ეპისტოლეთა წიგნი” სომხური ტექსტის კრიტიკული გამოცემა და მისი
ქართული თარგმანი გამოკვლევითურთ განახორციელა ზ . ა ლ ე ქ ს ი ძ ე მ[41].
სომხურ-ქართული საეკლესიო ურთიერთობის ისტორიის საკითხებზე
მნიშვნელოვანი მასალები მოეპოვება აგრეთვე X ს. სომეხ ისტორიკოს
უ ხ ტ ა ნ ე ს ს, ავტორს ცნობილი თხზულებისა - “ისტორია ქართველთა განყოფისა
სომეხთაგან[42]”. უხტანესი მთლიანად დამყარებულია “ეპისტოლეთა წიგნის”
მასალებზე, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ უხტანესის წიგნში ესა თუ ის ეპისტოლე
უკეთ არის შენახული, ვიდრე თვით “ეპისტოლეთა წიგნში”. ამ ორი მნიშვნელოვანი
წყაროს ურთიერთშედარებასა და კრიტიკულ შესწავლას დიდი მნიშვნელობა აქვს
ქართულ-სომხური საეკლესიო ურთიერთობის მეტ-ნაკლებად სრული და
ობიექტური სურათის აღსადგენად.
ადრეფეოდალური ხანის, VII-VIII სს. საქართველოს ისტორიის, კერძოდ,
იმდროინდელ საგარეო-პოლიტიკურ ურთიერთობათა შესახებ საინტერესო
ცნობები მოეპოვებათ სომეხ ისტორიკოსებს: ს ე ბ ე ო ს ს და ღ ე ვ ო ნ დ ს.
აღსანიშნავია, რომ სებეოსს “ჰერაკლეს ისტორიის” ავტორს, ქართლში არაბთა
პირველი ლაშქრობის შესახებ ისეთი ცნობები აქვს მოცემული, რაც “ქართლის

ცხოვრების” კრებულში შესულ ისტორიკოსებს საერთოდ არა აქვთ აღნიშნული.
აქვეა დაცული საინტერესო ცნობები ქართლისა და ბიზანტიის ურთიერთობის
შესახებაც[43].
არაბთა მფლობელობის მეორე პერიოდის, არაბების მიერ ქართლის
დაპყრობის შესახებ ბიზანტიელებისა და ხაზარების შემოსევებზე ქართლში
მნიშვნელოვანი მასალები მოეპოვება ღევონდის, VIII ს. მიწურულის ავტორს[44].
ამავე ხანის საქართველოს ისტორიაზე მასალებს გვაწვდის აგრეთვე X ს.
ისტორიკოსი მ ო ვ ს ე ს კ ა ლ ა ნ კ ა ტ ვ ა ც ი თავის “ალვანთა ისტორიაში[45]” და
სხვ.
ადრეფეოდალური ხანის უკანასკნელი პერიოდის, IX-X სს. საქართველოს
ისტორიის შესახებ კი მდიდარ მასალას იძლევიან X-XI საუკუნის დამდეგის სომეხი
თოვმა
ისტორიკოსები
ჰოვანეს
დრასხანაკერტელი[46],
[
4
7
]
[
4
8
]
არწრუნი
, სტეფანოს ტარონეცი
და სხვები.
როგორც ზემოგაკეთებულ მოკლე მიმოხილვიდანაც ჩანდა, საკმაოდ
მრავალფეროვანია და მდიდარია როგორც ზემოგაკეთებულ მოკლე სომხური
საისტორიო მწერლობის მონაცემები IV-X სს. საქართველოს ისტორიის სხვადასხვა
პერიოდის შესახებ. ამასთანავე განსაკუთრებით აღსანიშნავია ისიც, რომ
ზემოდასახელებულ სომეხ ისტორიკოსთა უმეტესობა ზოგიერთი მისი
თანადროული ამბების შესახებ გვაწვდის მასალებს, ზოგი კიდევ თავისი
მოღვაწეობის დროიდან არც ისე დაშორებული პერიოდის შესახებ. სწორედ ეს
ანიჭებს დიდ ღირსებას სომხურ საისტორიო წყაროებს არა მარტო სომეხი ხალხის
ისტორიის, არამედ, საერთოდ, მისი მეზობელი ხალხების, კერძოდ კი,
საქართველოს ისტორიის შესწავლის თვალსაზრისით.

* * *
ადრეფეოდალური
ხანის
საქართველოს
ისტორიის
შესწავლაში
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ბერძნულენოვან, ბიზანტიურ წყაროებს.
ბიზანტიური
წყაროები
ჩვენთვის
საინტერესო
პერიოდის
შესახებ
მრავალფეროვანია, მაგრამ მათ შორის განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს
თვით ბიზანტიელ ისტორიკოსთა ცნობები. ასე მაგ., IV ს. საქართველოს შესახებ
მნიშვნელოვანი ცნობები მოეპოვება ამავე საუკუნის მწერალს ა მ ი ა ნ ე
მ ა რ ც ე ლ ი ნ ე ს ; ქართლში ქრისტიანული რელიგიის სახელმწიფო სარწმუნოებად
გამოცხადების შესახებ პირველხარისხოვანი ცნობები დაცული აქვთ ასევე IV ს.
ავტორებს გელასი კასარიელს თავის “საეკლესიო ისტორიაში”, რ უ ფ ი ნ ი უ ს ს , V
ს. პირველი ნახევრის საეკლესიო მოღვაწეს თ ე ვ დ ო რ ი ტ ე კ ვ ი რ ი ე ლ ს და
სხვებს. დასავლეთ საქართველოში ქრისტიანობის ოფიციალურ სარწმუნოებად
გამოცხადების დროის დასადგენად დიდი მნიშვნელობა აქვს V ს. ისტორიკოსის
პ რ ი ს კ ე პ ა ნ ი ო ნ ე ლ ი ს ცნობებს ლაზიკის მეფე გუბაზის შესახებ. ამას გარდა,
ამავე ავტორს სხვა საინტერესო ცნობებიც მოეპოვება იმდროინდელ დასავლეთ
საქართველოს შესახებ[49].
როგორც აღნიშნული იყო ქართულ, ასევე სომხურ საისტორიო წყაროებში,
ძალიან მცირე ცნობები მოგვეპოვება ადრეფეოდალური ხანის დასავლეთ
საქართველოს – ეგრისისა თუ ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს შესახებ. ქართულ
წყაროებში მთელი ადრეფეოდალური ხანის მანძილზე დასავლეთ საქართველოში

მომხდარი ზოგი მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენა ერთი სიტყვითაც კი არ
არის მოხსენიებული. ძველი ქართული საისტორიო მწერლობის ამ დიდ ხარვეზს
მნიშვნელოვნად ავსებს ბერძნული (ბიზანტიური) საისტორიო წყაროები.
ფაქტიურად მხოლოდ ამ წყაროების მიხედვით ხდება შესაძლებელი, მაგალითად,
ეგრისის სამეფოს წარმოშობისა და მისი VI ს. ისტორიის შესწავლა და
იმდროინდელი მდგომარეობის მეტ-ნაკლებად სრული სურათის აღდგენა. ეგრისის
(ლაზიკის) სამეფოს შესახებ განსაკუთრებით ძვირფასია VI ს. ბიზანტიელი
ისტორიკოსის პ რ ო კ ო პ ი კ ე ს ა რ ი ე ლ ი ს ცნობები, რომლებიც დაცულია მის
თხზულებაში – πολεμιχხ – “ომები”, კერძოდ იმ ნაწილებში, რომლებიც
ირანელებთან და გოთებთან ომების აღწერისადმია მიძღვნილი. პროკოპი
კესარიელის ცნობები მრავალმხრივია, მაგრამ განსაკუთრებით ვრცელი და
საინტერესოა მისი ცნობები ბიზანტია-ირანის მიერ ეგრისში წარმოებული
ოცწლიანი ომის, ე. წ. “დიდი ომიანობის” შესახებ, მისი მიზეზების, ეგრისის მიმართ
ბიზანტიელთა პოლიტიკის, ირანელთა ზრახვების, ლაზიკის ეკონომიკური
ვითარების, მისი ქალაქებისა და სიმაგრეების და სხვა მნიშვნელოვან საკითხთა
შესახებ[50].
პროკოპი კესარიელს თავისი თხრობა ძირითადად VI ს. შუა წლებამდე აქვს
მოყვანილი. ამას ფაქტიურად აგრძელებს და ზემოაღნიშნული ოცწლიანი ომის
შემდგომი მსვლელობის დეტალურ აღწერას იძლევა VI ს. მეოერე ნახევრის
ბიზანტიელი ისტორიკოსი ა გ ა თ ი ა ს ქ ო ლ ა ს ტ ი კ ო ს ი , თავის თხზულებაში
“იუსტინიანეს მეფობის შესახებ”. თუმცა ვერც აგათიმ შეძლო ბოლომდე აღეწერა ეს
ომი და მხოლოდ 552-558 წლების ამბების მოთხრობით დაკმაყოფილდა[51]. მაგრამ
ის, რაც აღწერილია, წარმოადგენს ძირითად წყაროს აღნიშნული წლების ლაზიკის
ისტორიისათვის.
აგათიას თხზულების გაგრძელებას წარმოადგენს VI ს. მეორე ნახევრის
ბიზანტიელი ისტორიკოსის მ ე ნ ა ნ დ რ ე ს “ისტორია”, რომელიც შეიცავს 558-582
წლების ამბების აღწერას[52]. VI ს. საქართველოს შესახებ მოკლე, მაგრამ საინტერესო
ცნობები მოეპოვება აგრეთვე თ ე ო ფ ა ნ ე
ბიზანტიელს,
იოანე
თეოფილაქტე
მალალას,
ევარგი
ს ქ ო ლ ა ს ტ ი კ ო ს ს[53],
ს ი მ ო კ ა ტ ტ ა ს [54] და სხვებს.
ბიზანიტიელ ისტორიკოსებს საინტერესო ცნობები მოეპოვებათ VII
საუკუნის საქართველოს შესახებაც. ამ მხრივ ყურადღებას იმსახურებს VIII ს.
მიწურულისა
და
IX
ს.
დამდეგის
ისტორიკოსის,
თეოფანე
ჟ ა მ თ ა ღ მ წ ე რ ლ ი ს “ქრონოგრაფია”. მართალია, თეოფანეს მიერ აღწერილია
ამბები 284 წლიდან IX ს. დამდეგამდე, მაგრამ ჩვენს ყურადღებას ამჟამად მისი
თხზულების ის ნაწილი იქცევს, რომელიც VII-VIII სს. ისტორიას შეეხება და სადაც
დაცულია ცნობები ჰერაკლე კეისრის საქართველოში ლაშქრობის, არაბთა პირველი
შემოსევების, მათ მიერ იბერიისა და სომხეთის დამორჩილების, საარაბო ხარკის
დაწესებისა და სხვათა შესახებ[55].
ამავე პერიოდის ბიზანტიურ-ქართული ეკლესიური ურთიერთობისა და
საერთოდ, ქართული ეკლესიის ისტორიისათვის საინტერესო მასალები მოიპოვება
IX ს. პირველ მესამედში შედგენილ ე. წ. “ეკთესიებში” – საეკლესიო კათედრათა
ნუსხებში[56]. აღსანიშნავია, რომ ამ მასალებით დასავლეთ საქართველო
ადმინისტრაციულ-ეკლესიურად IX ს. დამდეგამდე კონსტანტინეპოლის კათედრას
ექვემდებარებოდა, ხოლო შემდეგ დასავლეთ საქართველოს ეპარქიების
მოუხსენებლობა
ბიზანტიურ
ეკთესიებში,
ბიზანტიისაგან
ჩამოშორების

მაუწყებელი უნდა იყოს. ამავე მასალებიდან ირკვევა, რომ შავი ზღვის აღმოსავლეთ
სანაპიროს (ტრაპიზონიდან ლაზიკისაკენ) მოსახლეობას მჭიდრო კავშირი ჰქონია
დასავლურქართულ სახელმწიფოსთან[57].
IX-X სს. საქართველოს ისტორიისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია X
ს.
პირველი
ნახევრის
ისტორიკოსის
იმპერატორ
კონსტანტინე
პ ო რ ფ ი რ ო გ ე ნ ე ტ ი ს ცნობები, რომლებიც ძირითადად შეეხება იბერიელთა
ვინაობას, ბაგრატიონთა გამეფებას იბერიაში და მათ გენეალოგიას, ბასიანის
საკითხს, ქალაქ არტანუჯის მნიშვნელობას იმდროინდელ საგარეო ვაჭრობაში და
სხვა საინტერესო საკითხებს[58].
ზემოდასახელებულ ავტორთა თხზულებების გარდა, ადრეფეოდალური
ხანის საქართველოს შესახებ მასალები მოიპოვება სხვადასხვა სახის ბიზანტიურ
წყაროებსა თუ სხვადასხვა დროის ავტორთა თხზულებებში, ყველა ეს მასალა
შეკრებილია და ბერძნული ტექსტი ქართული თარგმანებითურთ და
კომენტარებით გამოცემულია ს. ყაუხჩიშვილის მიერ “გეორგიკის” I-IV ტომებში.
აქვე დასახელებულია ამა თუ იმ წყაროს სათანადო პუბლიკაცია და მის შესახებ
არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა.
როცა ბერძნულ წყაროებზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება გვერდი აუაროთ
ბერძნულ ეპიგრაფიკულ მასალებს – საქართველოს ტერიტორიაზე მოპოვებულ
ბერძნულ წარწერებს, რომელნიც ხშირად შეიცავენ ისეთ ცნობებს, რაც სხვა სახის
წყაროებში არ მოგვეპოვება. ასე მაგალითად, IV-V სს. იბერიის ეკონომიურ და
კულტურულ ცხოვრებას შუქს ჰფენს სამთავროს სამაროვანზე აღმოჩენილი
ეპიტაფია მხატვართუხუცესისა და ხუროთმოძღვრის – ავრელი აქილისისა.
საინტერესო მასალებს გვაწვდის აგრეთვე VII-IX სს. ბერძნული წარწერები ატენის,
ვაშნარის, ბიჭვინტის, ნოსირის; IX-X სს. ახალი ათონის და სხვა, რომელთა კორპუსი
ვრცელი გამოკვლევითურთ, გამოცემულია თ. ყაუხჩიშვილის მიერ[59].

* * *
ადრეფეოდალური ხანის უკანასკნელ პერიოდის საქართველოს ისტორიის
სრულყოფილად წარმოდგენა შაეძლებელი იქნებოდა ა რ ა ბ უ ლ ი წ ყ ა რ ო ე ბ ი ს
გ ა თ ვ ა ლ ი ს წ ი ნ ე ბ ი ს გარეშე.
არაბი ისტორიკოსები და გეოგრაფები, რომელნიც რიგ შემთხვევაში თვით
ეცნობოდნენ ამიერკავკასიის ქვეყნებს, აღწერილობების სახით საინტერესო მასალას
ტოვებდნენ მათი გზების, ქალაქების, ქალაქთა შორის არსებული მანძილისა და
სხვათა შესახებ.
არაბ ისტორიკოსთა თუ გეოგრაფთა ცნობები ჩვენთვის მაინც
განსაკუთრებით საინტერესოა თვით არაბთა ლაშქრობისა და საქართველოში მათი
თანდათანობით დამკვიდრების ისტორიის შესასწავლად.
ამასთანავე, არაბ ავტორებს მნიშვნელოვანი ცნობები მოეპოვებათ არაბებსა
და ქართველებს შორის დამყარებული ურთიერთობის ფორმებზე, არაბთა
მფლობელობის როგორც პირველ, ასევე შემდგომ პერიოდებზე, ქართველი ხალხის
ბრძოლის შესახებ, არაბთა მფლობელობის წინააღმდეგ თბილისის საამიროსა და
ხალიფატის ურთიერთობისა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე.
ამ თვალსაზრისით განსაკურებულ ყურადღებას იმსახურებს IX ს, არაბი
ისტორიკოსების ტ ა ბ ა რ ი ს ა დ ა ბ ა ლ ა ძ ო რ ი ს ნაშრომები. ტ ა ბ ა რ ი ს

“ისტორია”[60] ძირითადად კომპილაციური ხასიათისაა, მაგრამ მას VIII-IX სს.
ისტორიისათვის მოეპოვება ზოგი დოკუმენტური ხასიათის მასალა, რომელიც
განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. ასე მაგ., ტაძარისა და ბალაძორის[61]
ნაშრომებში დაცულია ჰაბიბ იბნ-მასლამას მიერ ქართლის ერისმთავრისადმი
ბოძებული ე. წ. “დაცვის სიგელის” ტექსტი. აღსანიშნავია, რომ “დაცვის სიგელი”
შეტანილი და განმარტებული აქვს აგრეთვე შედარებით მოგვიანო ხანის (XIII ს.)
ავტორს, ი ა კ უ თ ი ს თავის დიდ გეოგრაფიულ ლექსიკონში[62].
“დაცვის სიგელის” ამგვარად შემონახვას, რაკი მის დედანს დღემდე არ
მოუღწევია, უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება: სწორედ ამ სიგელის
მიხედვით ვადგენთ ჩვენ იმ ურთიერთობის ფორმებს, რომლებიც ქართველებსა და
არაბებს შორის დამყარდა მათი მფლობელობის პირველ პერიოდში.
ტაბარს განსაკუთრებით საინტერესო ცნობები მოეპოვება ბუღა თურქის
ქართლში ლაშქრობასა, მის მიერ თბილისის გადაწვისა და იქ 50000 მცხოვრების
დაღუპვის შესახებ და სხვ.
არაბი ავტორები, არაბების მიერ წარმოებული ბრძოლების აღწერასთან
ერთად, იძლევიან აგრეთვე საინტერესო ცნობებს საქართველოს ამა თუ იმ კუთხის
ეკონომიური მდგომარეობის (მაგ., იაკუბის ცნობა IX ს. კახეთში მესაქონლეობის
განვითარების მაღალი დონის შესახებ), ქალაქების ვაჭრობისა თუ მათი გარეგანი
სახის შესახებ და სხვ. ასე მაგ., ი ს თ ა ჰ რ ი ს , გეოგრაფიული თხზულების
“ჰოდუდ ალ-ალემის” უცნობ ავტორს118, ალ-მ ა ს უ დ ს , ი ბ ნ - ჰ ა უ ქ ა ლ ს და
სხვებს, საინტერესო ცნობები მოეპოვებათ X ს. თბილისის ეკონომიური შეძლების,
მისი მოსახლეობის ყოფისა და ქალაქის გარეგანი სახის შესახებ119.
ასე რომ, არაბული წყაროები, განსაკუთრებით ამა თუ იმ ეპოქის
თანამედროვე
ავტორთა
ცნობები,
მნიშვნელოვნად
უწყობენ
ხელს
ადრეფეოდალური ხანის, VIII-X სს. საქართველოს ისტორიის არაერთი
კარდინალური საკითხის შესწავლას.

* * *
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის წყაროების მიმოხილვა
სრულყოფილი არ იქნება, თუ გაკვრით მაინც არ მოვიხსენიებთ იმ მდიდარ
არქეოლოგიურ მასალას, რომელიც განსაკუთრებით ამ ბოლო სამი ათეული წლის
მანძილზე იქნა მოპოვებული.
მეცნიერების განვითარების დღევანდელ ეტაპზე, ცხადია, შეუძლებელია
ამა თუ იმ ქვეყნის ისტორიის, განსაკუთრებით მისი ადრეული პერიოდის,
სრულყოფილ შესწავლაზე ვილაპარაკოთ არქეოლოგიური მასალების, მიწისქვეშა
თუ მიწისზედა მატერიალური კულტურის ძეგლების გათვალისწინების გარეშე.
განსაკუთრებით მდიდარი მასალა იქნა მოპოვებული საქართველოს
არქეოლოგიის მიერ ადრეფეოდალური ხანის სამაროვნებისა და ნაქალაქარნამოსახლარების არქეოლოგიური შესწავლით. სამაროვნებსა (სამთავროს,
არმაზისხევის და სხვ.) და ნაქალაქარებში (მცხეთა, ურბნისი, რუსთავი, უჯარმა,
ვაშნარი, ბიჭვინტა, დმანისი და სხვა) მოპოვებულმა მასალებმა სავსებით
დაადასტურეს წერილობითი წყაროების მონაცემები საქართველოს ისტორიაში IV
საუკნიდან მომხდარი გარდატეხის, აგრეთვე ადრეფეოდალური ხანის ცალკეული
ეტაპების გამოყოფის შესახებ. ასე მაგ., ქართველი არქეოლოგების მტკიცებით (გ.

ლ ო მ თ ა თ ი ძ ე და სხვ.), IV-V სს. წინამორბედ თუ ასევე მომდევნო VI-VIII
საუკუნეებისაგან გამოიყოფა სამარხეული ინვენტარით, დამარხვის წესითა და იმ
საერთო გარდატეხით, რაც ამ პერიოდებს შორის შეინიშნება, თუ V საუკუნე,
ვთქვათ, ახლის დაუცხრომელი ძიების საუკუნედ ჩანს,VI საუკუნე უკვე ძიების
დასასრულის საუკუნეა.
არქეოლოგიურმა მასალებმა გვიჩვენეს აგრეთვე ის გარდატეხაც
(დაქვეითების თვალსაზრისით), რაც ხდება ქალაქებსა და საქალაქო ცხოვრებაში
ადრეფეოდალური ხანის პირველსა და მეორე პერიოდებში, ხოლო შემდეგ,
საქალაქო ცხოვრების ისევ აღორძინება და ფეოდალური ხანის ქალაქების
ჩამოყალიბება IX–X საკუნეებში.
არქეოლოგია ასევე უნიკალურ მასალას გვაძლევს ქართველი ხალხის
ყოფასა და ცხოვრებაში, ქართულ კულტურაში მომხდარი დიდი ძვრებისა და
კულტურის განვითარების შესახებ ადრეფეოდალური ხანის მთელ სიგრძეზე და
სხვ.
მეორე მხრივ კი, ქართულმა არქეოლოგიამ სრულიად ახალი მასალა
მიაწოდა საქართველოს ისტორიის მკვლევარებს ამა თუ იმ პერიოდისა და
ცალკეულ ისტორიულ მოვლენათა შესასწავლად, სწორედ ისეთი მასალები,
რომლებიც არ შეიძლება იყოს, ან არ არის დაცული სხვადასხვა სახის წერილობით
წყაროში. სწორედ ასეთი არქეოლოგიური აღმოჩენების, არქეოლოგიური
დიდმნიშვნელოვანი წყარო-ძეგლების ყოველმხრივი დეტალური მიმოხილვა აქვს
მოცემული არქეოლოგ გ. ლ ო მ თ ა თ ი ძ ე ს (იხ. აქვე, თ. III, §1) და ამიტომ მასზე
სიტყვის გაგრძელებას საჭიროდ არ მივიჩნევთ.

[1]

ე. თ ა ყ ა ი შ ვ ი ლ ი, სამი ისტორიული ქრონიკა, თბ., 1890, გვ. 1-32 (პირველი
გამოცემა), უკანასკნელი გამოცემაა ძველი ქართული აგიოგრაფიული ძეგლები, I, ი. ა ბ უ ლ ა ძ ი ს
რედაქციით, გვ. 81-98.
[2]
Г. А. М е л и к и ш в и л и, К истории древней Грузии, გვ. 27.
[3]
იხ. ქართლის ცხოვრება, ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით
ს. ყ ა უ ხ ჩ ი შ ვ ი ლ ი ს მიერ, ტ. I, თბ., 1955, გვ. 1-71; 72-138.
[4]
ი ქ ვ ე, გვ. 126.
[5]
ქართლის ცხოვრება, I, გვ. 139-224.
[6]
ი ვ. ჯ ა ვ ა ხ ი შ ვ ი ლ ი, ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა, თბ., 1945, გვ. 187.
[7]
ს უ მ ბ ა ტ დ ა ვ ი თ ი ს ძ ი ს ქრონიკა ტაო-კლარჯეთის ბაგრატიონთა შესახებ,
გამოცემა მესამე, ე. თ ა ყ ა ი შ ვ ი ლ ი ს ა, თბ., 1949.
[8]
ქართლის ცხოვრება, 1, გვ. 272 –387.
[9]
ი ვ. ჯ ა ვ ა ხ ი შ ვ ი ლ ი, ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა, გვ. 194.
[10]
ი ვ. ჯ ა ვ ა ხ ი შ ვ ი ლ ი, ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა, გვ. 193.
[11]
ქართლის ცხოვრება, 1, გვ. 249-317.
[12]
ი ვ. ჯ ა ვ ა ხ ი შ ვ ი ლ ი, ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა, გვ. 206.
[13]
ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, 1, გვ. 11-29.
[14]
შდრ. მ. ლ ო რ თ ქ ი ფ ა ნ ი ძ ე, ადრეფეოდალური ხანის ქართული საისტორიო
მწერლობა, თბ., 1966, გვ. 30.
[15]
ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, 1, გვ. 30-45.
[16]
ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, 1, გვ. 46-81.
[17]
ი ქ ვ ე, გვ. 164-172.
[18]
ი ვ. ჯ ა ვ ა ხ ი შ ვ ი ლ ი, ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა, გვ. 81.
[19]
ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, I, გვ. 172-183.
[20]
ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, I, გვ. 319-337.

[21]

ს. ჯ ა ნ ა შ ი ა, ბრძოლა მიწის ფეოდალური მითვისებისათვის ძველ საქართველოში,
შრომები, II, გვ. 438-448; ნ. ვ ა ჩ ნ ა ძ ე, სოციალური ტერმინოლოგია ბასილ ზარზმელის “სერაპიონ
ზარზმელის ცხოვრების” მიხედვით, “მაცნე”, 1968, № 2, გვ. 129-146.
[22]
ნ. ვ ა ჩ ნ ა ძ ე, სამცხის ისტორიული გეოგრაფიისათვის, თსუ შრომები, 127, თბ., 1968,
გვ. 197-215.
[23]
პ. ი ნ გ ო რ ო ყ ვ ა, გიორგი მერჩულე, თბ., 1954, გვ. 10.
[24]
ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, II, 1967, გვ. 9-37.
[25]
ი ქ ვ ე, I, გვ. 191-248.
[26]
ი ქ ვ ე, გვ. 98-163.
[27]
ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, I, გვ. 183-185.
[28]
თ. ჟ ო რ დ ა ნ ი ა, ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა, I, 1892, გვ.
313-332; ადრეფეოდალური ხანის ზემოგანხილულ უმთავრეს წერილობით წყაროთა შესახებ იხ.
შემდეგი ძირითადი ლიტერატურა: ე. თ ა ყ ა ი შ ვ ი ლ ი, სამი ისტორიული ქრონიკა; Н.Я. Марр,
Жития Григория Хандзтийского, Т.Р., кн. VII, СПб, 1911; ი ვ. ჯ ა ვ ა ხ ი შ ვ ი ლ ი, ძველი ქართული
საისტორიო მწერლობა; კ. კ ე კ ე ლ ი ძ ე, ქართული ლიტერატურის ისტორია, თბ., 1969; კ.
კ ე კ ე ლ ი ძ ე, ადრინდელი ფეოდალური ქართული ლიტერატურა, თბ., 1935; Очерки истории
исторической науки в ССР, т. I, М., 1955; მ. ლ ო რ თ ქ ი ფ ა ნ ი ძ ე, ადრეფეოდალური ხანის
ქართული საისტორიო მწერლობა.
[29]
ა. შ ა ნ ი ძ ე, ძველი ქართული ენის ქრესტომათია, ტფ., 1935, გვ. 25.
[30]
იხ. ქართული სამართლის ძეგლები, II, გამოსცა ი. დ ო ლ ი ძ ე მ, 1965, გვ. 3-5.
[31]
И. А. Д ж а в а х о в, К вопросу о времени построен. груз. храма в Атени, «Христ. Восток»,
т. I, вып. III, 1912, стр. 279.
[32]
ე. თ ა ყ ა ი შ ვ ი ლ ი, 1917 წ. არქეოლოგიური ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში,
თბ., 1960, გვ. 48.
[33]
კ ო რ ი უ ნ ი ს თხზულება არაერთხელ არის დაბეჭდილი სომხურ ენაზე. უკანასკნელი
სომხური გამოცემაა (სომხურად არის ნაბეჭდი) 1941. უკანასკნელი რუსული თარგმანი იხ. К о р ю н,
Житие Маштоца, перевод Ш. В. Смбатяна и К. А. М е л и к - О г а н д ж а н я н а, Ер., 1962.
[34]
ი ვ. ჯ ა ვ ა ხ ი შ ვ ი ლ ი, ძველი სომხური საისტორიო მწერლობა, თბ., 1935, გვ. 157-195.
[35]
იქვე, გვ. 89-106. იხ. М. А б е г я н, История древнеармянской литературы, т. I, Ер., 1948,
გვ. 141-149.
[36]
ა გ ა თ ა ნ გ ე ლ ო ს ი ს თხზულება რამდენჯერმეა გამოცემული სომხურ ენაზე,
უკანასკნელი სომხური გამოცემაა (სომხურადაა ნაბეჭდი) 1909, იხ. აგრეთვე მისი ძველი ქართული
მეტაფრასტული
ვერსია:
“ცხოვრება
წმ.
გრიგოლ
პართელისა”,
გამოცემული
ლ.
მ ე ლ ი ქ ს ე თ ბ ე გ ი ს მიერ, თბ., 1920; იხ. აგრეთვე, ბერძნული რედაქციის თარგმანი, გეორგიკა,
I, თბ., 1961, გვ. 69-73.
[37]
რუსული გამოცემა: История Армении Фавстоса Бузанда, перевод с древнеармянского и
коментарии М. А. Г е в о р к я н а, Ер., 1953. სომხური გამოცემაა: (სომხურადაა ნაბეჭდი) 1913.
[38]
ნ.-ლ. ჯ ა ნ ა შ ი ა ლაზარ ფარპეცის ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ., 1962.
[39]
История Армении Моисея Хоренского, новый период под ред. Г.А. Х а л е т ь я н ц а, М.,
1893.
[40]
Армянская география VII в., приписываемая Моисею Хоренскому, текст и перевод К.
П о т к о н о в а, СПб., 1877.
[41]
ეპისტოლეთა წიგნი. სომხური ტექსტი ქართული თარგმანითურთ, გამოკვლევითა და
კომენტარებით გამოსცა ზ. ალექსიძემ, თბ., 1968.
[42]
(სომხურადაა ნაბეჭდი) 1871.
[43]
(სომხურადაა ნაბეჭდი) 1939. История епископа Себеоса, перевод Ст. Малхасянц, Ер.,1939.
[44]
(სომხურადაა ნაბეჭდი) 1887. История Филифов Варданета Гевонда, писателя VIII века,
перевел с армянского Х. П а т к а н о в, СПб., 1862.
[45]
(სომხურადაა ნაბეჭდი) 1860. История Агван Моисея Каган Катваци, писателя X века,
перевод К. П а т к а н о в а, СПб., 1897.
[46]
იოანე
დ რ ა ს ხ ა ნ ა კ ე რ ტ ე ლ ი, სომხეთის ისტორია, სომხური ტექსტი
ქართული თარგმანითურთ, გამოკვლევითა და საძიებლებით გამოსცა ე. ც ა გ ა რ ე ი შ ვ ი ლ მ ა,
თბ., 1965.
[47]
(სომხური ტექსტი) 1917. თბ., 1917.
[48]
(სომხური ტექსტი) 1913. 1885. Всеобщая история Степанова Таронского, писателя XI
столетия, перевод Н. Э м и н а, М., 1864.

[49]

გ ე ო რ გ ი კ ა , ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ, ტ. I,
ტექსტები ქართული თარგმანითურთ გამოსცეს და განმარტებები დაურთეს ა ლ .
გ ა მ ყ რ ე ლ ი ძ ე მ და ს . ყ ა უ ხ ჩ ი შ ვ ი ლ მ ა , თბ., 1961.
[50]
გ ე ო რ გ ი კ ა , ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ, ტ. II, გამოსცა
ს. ყ ა უ ხ ჩ ი შ ვ ი ლ მ ა, მეორე შევსებული გამოცემა, თბ., 1965, გვ. 38-212.
[51]
ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ, ტ. III, გამოსცა ს .
ყ ა უ ხ ჩ ი შ ვ ი ლ მ ა , თბ., 1936, გვ. 23-187.
[52]
ი ქ ვ ე , გვ. 202-251.
[53]
ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ, ტ. III, გამოსცა ს.
ყ ა უ ხ ჩ ი შ ვ ი ლ მ ა , თბ., 1936, გვ. 252-300.
[54]
გეორგიკა, IV, ნაკვ. I, გამოსცა ს. ყ ა უ ხ ჩ ი შ ვ ი ლ მ ა , თბ., 1941, გვ. 17-37.
[55]
ი ქ ვ ე , გვ. 70-117.
[56]
გ ე ო რ გ ი კ ა , IV, ნაკვ. II, გამოსცა ს. ყაუხჩიშვილმა, თბ., 1952, გვ. 123-202.
[57]
ი ქ ვ ე , გვ. 7.
[58]
ი ქ ვ ე , გვ. 224-300.
[59]
თ. ყ ა უ ხ ჩ ი შ ვ ი ლ ი , ბერძნული წარწერები საქართველოში, თბ., 1951.
[60]
ტ ა ბ ა რ ი , მეფეთა და მოციქულთა ისტორია; გ . წ ე რ ე თ ე ლ ი , არაბული
ქრესტომათია, თბ., 1949.
[61]
ბ ა ლ ა ძ ო რ ი , წიგნი ქვეყანათა დაპყრობის შესახებ; რუსული თარგმანი იხ.
Б а л а з о р и , Книга завоевания стран, пер. П. К. Ж у з е , Баку, 1927.
[62]
იაკუთის ცნობები საქართველოსა და კავკასიის შესახებ, არაბული ტექსტი ქართული
თარგმანითა და შესავალით გამოსცა ე. სიხარულიძემ, თბ., 1964, გვ. 39-40.
118
ისთახრი, ჰოდუდ ალ-ალემი, ჰამადალაჰ ყაზ ვინი,
თარგმანი შენიშვნებითა და საძიებლითურთ ვ. ფ უ თ უ რ ი ძ ი ს ა , თბ., 1937, გვ. 4, 15.
119
იხ. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, вып. XXXVIII, გვ. 56,
88–92.

3 . ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის
ისტორიოგრაფია
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის მეცნიერულ კვლევას
საფუძველი ეყრება XVIII ს. პირველ ნახევარში ვახუშტი ბაგრატიონის შრომებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ვახუშტიმ თავის “საქართველოს ცხოვრებაში” ხაზი გაუსვა
ქართული
ფეოდალური
ურთიერთობის
ცალკეულ
თავისებურებებს120,
ადრეფეოდალური ხანის ისტორიის ძირითადი ეტაპების გადმოცემაში ვერ
გასცილდა “ქართლის ცხოვრების” (ჯუანშერი, “ქართლის მატიანე” და სხვა)
მონაცემებს და ფაქტიური მასალის განმეორებით დაკმაყოფილდა. მაგრამ,
ვახუშტის დიდი დამსახურება მიუძღვის თვით ამ მასალის სისტემატიზაციასა,
თანამიმდევრულად დალაგებასა და დათარიღებაში. ასე რომ, ვახუშტი პირველი
მკვლევარია, რომელმაც “ქართლის ცხოვრების” ფაქტიურ მონაცემებს მეცნიერული
სახე მისცა და ყველა მეტ-ნაკლებად ღირსშესანიშნავი მოვლენა ერთიანი
ქრონოლოგიური პრინციპით დაათარიღა. ეს სრულიად ახალი სიტყვა იყო ქართულ
ისტორიოგრაფიაში. გარდა ამისა, ვახუშტიმ ჩვენთივს საინტერესო ხანა სამეფოსაგვარეულოთა და მეფეთა ზეობის წლების მიხედვით დაანაწილა და ყველაფერი
ეს მტკიცე ქრონოლოგიურ საზღვრებში მოაქცია. აღსანიშნავია, რომ ვახუშტის მიერ
მიღებული ძირითადი პრინციპები საქართველოს ისტორიის გადმოცემისა და ასევე,

მის მიერ გამოკვლეული და შემოღებული თარიღები, ძირითადად, განმეორებული
იყო მომდევნო ხანის ქართული ისტორიოგრაფიის მიერ.
როგორც ცნობილია, XVIII ს. მეორე ნახევარში საქართველოს ისტორია,
საერთოდ, და მით უფრო ადრეფეოდალური ხანა, არავის უკვლევია. XIX ს.
დამდეგიდან კი ამ მხრივაც გადაიდგა გარკვეული ნაბიჯები. ფეოდალიზმის ხანის
საქართველოს ისტორიის ადრეული პერიოდის შესწავლის გაფართოებას და
შემდგომ დამუშავებას მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ქართველ მეცნიერ
ბატონიშვილთა მოღვაწეობამ, კერძოდ, დ ა ვ ი თ ბ ა გ რ ა ტ ი ო ნ ი ს , ი ო ა ნ ე
ბ ა გ რ ა ტ ი ო ნ ი ს ა დ ა თ ე ი მ უ რ ა ზ ბ ა გ რ ა ტ ი ო ნ ი ს შრომებმა, სადაც
პირველად ქართულ ისტორიოგრაფიაში ადრინდელი ისტორიის შესასწავლად
თანდათან შემოტანილია ახალი, “ქართლის ცხოვრების” კრებულში დაცულისაგან
განსხვავებული მასალები. მაგრამ, ახალი წყაროების გამოყენების თვალსაზრისით
მნიშვნელოვანი გარდატეხა მაინც ცნობილი ფრანგი მეცნიერის, მ ა რ ი ბ რ ო ს ე ს
მოღვაწეობიდან იწყება; მ. ბროსემ, პირველ რიგში, ქართული წყაროების
თავმოყრით, მათი პუბლიკაციითა და კომენტარებით დიდი წვლილი შეიტანა
საქართველოს ისტორიის მეცნიერული დამუშავების საქმეში. ასევე, მის მიერ
უხვად იყო გამოყენებული სომხური, ბიზანტიური, არაბული და სხვა სახის
წყაროებიც. ყველაფერი ეს კი წინ სწევდა ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს
ისტორიის შესწავლას, “ქართლის ცხოვრების” მონაცემების შევსებას ახალი
მასალებით, თუმცა თხრობასა და მის თანმიმდევრობაში მ. ბროსეც არესბითად
“ქართლის ცხოვრებასა” და ვახუშტის მიჰყვებოდა. ამასთანავე, ახალ მასალებს
ახალი ფაქტები, ახალი მოვლენების აღწერა და ახალი სახელებიც შემოჰქონდა
საქართველოს ადრინდელი პერიოდის ისტორიაში. საამისოდ საკმარისი იქნებოდა
მოგვეტანა მხოლოდ ერთი მაგალითი მ. ბროსეს მიერ 1855 წ. შედგენილი
“საქართველოს ისტორიიდან”, კერძოდ, ეგრისის (ლაზიკის) ისტორია, “დიდი
ომიანობის” აღწერა ბიზანტიური წყაროების მიხედვით და ამასთან დაკავშირებით
“ქართლის ცხოვრებისა” და ვახუშტისათვის სრულიად უცნობი მოვლენებისა და
პოლიტიკურ მოღვაწეთა სახელების შემოტანა121.
მ. ბროსეს მიერ შეკრებილ და გამოცემულ ახალ მასალებსა თუ
გამოკვლევებზე იყო დამყარებული აგრეთვე ს . ბ ა რ ა თ ო ვ ი ც , რომელმაც
თავისი შრომის უდიდესი ნაწილი სწორედ ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს
ისტორიას მიუძღვნა. როგორც აღინიშნა, ს. ბარათოვმა სცადა დაერღვია “ქართლის
ცხოვრებისა” და ვახუშტის საქმები არა მარტო ახალი მასალების შემოტანით,
არამედ აგრეთვე სავსებით ახლებური პერიოდიზაციითაც. ს. ბარათოვის ერთ-ერთ
დამსახურებად უნდა მივიჩნიოთ აგრეთვე ისიც, რომ იგი საქართველოს ისტორიის
უმთავრეს ფაქტებს მსოფლიოს ისტორიის მნიშვნელოვან მოვლენებს უკავშირებდა.
მაგ., მსოფლიოს ისტორიის მოვლენებთან მჭიდრო კავშირითაა განხილული
არაბების ლაშქრობა საქართველოში და მათი მფლობელობის როგორც პირველი,
ასევე მეორე პერიოდი122 და სხვა მსგავსი საკითხები.
XIX ს. მეორე ნახევრის ქართულ ბარჟუაზიულ ისტორიოგრაფიას უკვე აღარ
აკმაყოფილებდა “ქართლის ცხოვრების” არა მარტო სქემა და მასალები, არამედ
თვით ამ მასალების გადმოცემაც, პოლიტიკური ისტორიის ძირითადი მომენტების
მოთხრობა. XIX ს. 80-იან წლებში, ქართული ბურჟუაზიული იტორიოგრაფიის
სახელოვანმა წარმომადგენელმა დ. ბაქრაძემ გარკვევით მიუთითა “ქართლის
ცხოვრების” ასეთ ნაკლოვანებაზე, იგი “მეფეთა ისტორიად” გამოაცხადა და
მოითხოვა საისტორიო თხზულებებში ეპოქის შესაბამისად ასახულიყო “ხალხის

საშინაო ცხოვრების, მისი სოციალური და ეკონომიური ყოფის ჭეშმარიტი და
საფუძვლიანი” სურათი123. ამავე თვალსაზრისით მიუდგა “ქართლის ცხოვრებას” ი.
ჭავჭავთაძე და ამგვარადვე წარმოედგინა მას საქართველოს ისტორიის ამოცანები
და მომავალი124. მაგრამ XIX ს. ქართულ საისტორიო წყაროთა სიმცირე და
არსებულის
კრიტიკული
შეუსწავლელობა,
ე.
ი.
იმდროინდელი
წყაროთმცოდნეობითი დონე, შესაძლებლობას ვერ იძლეოდა საქართველოს
ისტორიის ასე დიდი და უპირველესი ამოცანის გადასაწყვეტად. თუმცა, თვით
პრობლემის დასმა საგრძნობლად აფართოებდა ქართული ისტორიის კვლევის
საგანს და აუცილებელს ხდიდა ახალი წყაროების მოძიებას, მათ მეცნიერულკრიტიკულ შესწავლას. ამიტომ იყო, რომ XIX ს. მეორე ნახევრის ქართული
ბურჟუაზიული
ისტორიოგრაფიის
ცნობილი
წარმომადგენლები
თავის
მოღვაწეობას უმთავრესად წყაროთა მოპოვებით, მათი გადმოცემითა და
კომენტარებით ფარგლავდნენ (დ. ბაქრაძე, ალ. ცაგარეიშვილი, დ. ფურცელაძე, თ.
ჟორდანია, მ. ჯანაშვილი, ე. თაყაიშვილი და სხვ.).
მართლაც, ქართულმა ბურჟუაზიულმა ისტორიოგრაფიამ მნიშვნელოვანი
წვლილი შეიტანა როგორც საერთოდ ფეოდალური საქართველოს ისტორიის
წყაროთმცოდნეობის
ბაზის
გაფართოების
საქმეში,
ასევე,
კერძოდ,
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის კონკრეტული მასალების
მოპოვებისა და გამოცემის საქმეში. ამასთანავე, ბურჟუაზიული ხანის
ისტორიოგრაფია შეეცადა ეს ახალი მასალა “ხალხის ისტორიის” წარმოსაჩენად და
“ქართლის ცხოვრების” მონაცემების გასამდიდრებლად გამოეყენებინა. ამ მხრივ,
პირველ რიგში, აღსანიშნავია დ. ბაქრაძის მოღვაწეობა, რომელმაც ჯერ კიდევ
ვახუშტის “საქართველოს ისტორიის”125 გამოცემაში, ხოლო შემდეგ საკუთარ
“საქართველოს ისტორიაში”126 უხვად გამოიყენა ახალი მასალები საქართველოს
ისტორიის ჩვენთვის საინტერესო პერიოდის შესასწავლად. ზემოდასახელებულ
თხზულებებში ფართოდ არის გამოყენებული როგორც სხვადასხვა სახის ქართული
ნარატიული წყაროები, ასევე სომხური, რომაული, ბერძნული (ბიზანტიური),
არქეოლოგიურ-ნუმიზმატური და სხვა სახის მასალები.
დ. ბაქრაძე განსაკუთრებით ფართოდ იყენებდა ქართულ-აგიოგრაფიულ
ლიტერატურას საქართველოს ისტორიის ცალკეული პერიოდის დასამუშავებლად.
ასე მაგ., ვახტანგ გორგასლის ეპოქის შესასწავლად მის მიერ გამოყენებულია
“ცხოვრებანი” რაჟდენისა და შუშანიკისა127; შემდეგი პერიოდისათვის – “სირიელ
მამათა ცხოვრება”; ხოლო არაბთა მფლობელობის დასახასიათებლად – “აბოს
ცხოვრება”, “გობრონის ცხოვრება” და სხვა მსგავსი.
აღსანიშნავია, რომ ამავე პერიოდისათვის მის მიერ გამოყენებულია
აგრეთვე ანდერძ-მინაწერები, ეპიგრაფიკული მასალა და სხვა სახის არაერთი
ღირშესანიშნავი წყარო.
ყველაფერ ამან შესაძლებლობა მისცა დ. ბაქრაძეს ვრცლად განეხილა IV–X
სს. საქართველოს იტსორიის კარდინალური საკითხები და მოეცა მათი ახლებურად
გადაწყვეტის ცდა. ამირგად, მისი “ისტორია საქართველოსი” წ ა რ მ ო ა დ გ ე ნ გ ს
ახალ საფეხურს ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს
ისტორიის შესწავლში.
IX–X სს. საქართველოს ისტორიის გამოკვლევაში მნიშვნელოვანი წვლილი
შეიტანეს აგრეთვე მ .
ჯანაშვილმა,
თ.
ჟორდანიამ,
ს.
გიორგაძემ
და
სხვებმა.
მაგრამ,
ქართულ
ისტორიოგრაფიაში

ადრეფეოდალური ხანის ისტორიის კვლევის შემდგომი, ახალი საფეხურის შექმნა
ი ვ . ჯ ა ვ ა ხ ი შ ვ ი ლ ი ს სახელთანაა დაკავშირებული.
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ივ. ჯავახიშვილის მიერ ჩატარებული
დიდი მუშაობა საქართველოს ისტორიის ქართული და უცხოური წყაროების
კრიტიკული შესწავლისა და წყაროთმცოდნეობის ბაზის გაფართოების
თვალსაზრისით. როგორც ნარატიულ, ასევე სხვა სახის წყაროთა ავკარგიანობის,
სანდოობის, მის ავტორთა კლასობრივი კუთვნილებისა და სხვ. დადგენამ128, მყარი
საფუძველი ჩაუყარა არეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის მეცნიერულ
კვლევას და შესაძლებლობა შექმნა ამ ხანის არა მარტო პოლიტიკური, არამედ
ეკონომიური და სოციალური ისტორიის შესასწავლადაც.
აღსანიშნავია, რომ ივ. ჯავახიშვილმა თავისი მოღვაწეობა ბურჟუაზიული
ისტორიოგრაფიის მიერ დასახული ამოცანის მიხედვით დაიწყო და, პირველ
რიგში, ფეოდალური საქართველოს ეკონომიური და სოციალური ისტორიის
საკითხების კვლევა განიზრახა. დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ადრეფეოდალური
ხანის საქართველოს ეკონომიური ისტორიის შესწავლის საქმეში მის ადრინდელ
შრომებს საქართველოს ეკონომიურსა და სოციალურ ისტორიაში129. მხოლოდ ამის
შემდეგ დაიწყო მან “ქართველი ერის ისტორიის” გამოქვეყნება, სადაც დიდი
ადგილი დაეთმო ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს პოლიტიკურსა და
კულტურის ისტორიის გადმოცემას.
ივ. ჯავახიშვილის შრომებში IV–X სს. საქართველოს ისტორიის მრავალი
პრობლემაა აღძრული. ამათგან ამჯერად ჩვენს ყურადღებას იქცევს ფეოდალური
ურთიერთობის გენეზისი (რომელიც ზემოთ მოკლედ განვიხილეთ კიდეც
საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაციასთან დაკავშირებით), IV–VIII სს.
საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის უმთავრესი ეტაპები, ფეოდალურ სამეფოსამთავროთა წარმოქმნა და გაერთიანებისათვის ბრძოლა, ანუ ადრეფეოდალური
ხანის უკანასკნელი პერიოდის ისტორიის საკითხები და სხვ.
ზედმეტია ლაპარაკი იმაზე, რომ მრავალმხრივი იყო ივ. ჯავახიშვილის
წყაროები საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელებისა და სახელმწიფო
სარწმუნოებად მიღების, ქართული ეკლესიის იტსორიის, სომეხ-ქართველთა
საეკლესიო ურთიერთობის, იბერიის და ლაზიკის პოლიტიკური ისტორიის,
ირანელებთან და ბიზანტიასთან ურთიერთობის საკითხებზე. სწორედ ამ
მრავალმხრივმა
წყაროებმა
მისცეს
შესაძლებლობა
ივ.
ჯავახიშვილს
ზემოდასახელებული მნიშვნელოვანი პრობლემები ახლებურად გაეშუქებინა
“ქართველი ერის ისტორიის” პირველ წიგნში.
ადრეფეოდალური ხანის შემდგომი, VII –X სს. ისტორიის ისეთი
მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა არაბთა მფლობელობა საქართველოში,
ახალი ოთხი ფეოდალური ერთეულის, ანუ ივ. ჯავახიშვილის სიტყვით, “ოთხი
სხვადასხვა მფლობელის” მიწა-წყლის ჩამოყალიბება VIII ს. მიწურულიდან
ტერიტორიაზე,
ამ
მფლობელთა
ბრძოლა
საქართველოს
საქართველოს
გაერთიანებისათვის და სხვ. განხილულია “ქართველი ერის ისტორიის” მეორე
წიგნში.
ივ. ჯავახიშვილის ყურადღების გარეშე არ დარჩენილა აგრეთვე
ადრეფეოდალური ხანის კულტურის ისტორია თუ სოციალური ურთიერთობაც.
მის გამოკვლევას ქართული მიწათმფლობელობის ფორმების, კერძოდ, “მამულის”
შესახებ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თვით ამ ფორმის ევოლუციისა და მისი
ადრინდელი
საფეხურების
შესასწავლად130.
ასევე,
ივ.
ჯავახიშვილმა

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ადრეფეოდალური ხანის მწარმოებელთა ფენის –
“მდაბიოთა” – წარმოშობისა და მათი სოციალური ბრძოლის ისტორიის კვლევაშიც.
ეკონომიურ ნიადაგზე აღმოცენებული სოციალური ბრძოლის ანარეკლი პირველად
ივ. ჯავახიშვილმა დაინახა IX–X სს. საისტორიო, კერძოდ, ბასილ ზარზმელისა და
გიორგი მერჩულეს თხზულებებში131.
ამრიგად, ი ვ . ჯ ა ვ ა ხ ი შ ვ ი ლ მ ა ა დ რ ე ფ ე ო დ ა ლ უ რ ი ხ ა ნ ი ს
საქართველოს ისტორიის შესწავლა ახალსა და მტკიცე
მეცნიერულ
ნიადაგზე
დაამყარა.
ივ.
ჯავახიშვილის
მრავალმხრივმა სამეცნიერო მოღვაწეობამ დიდად შეუწყო ხელი ქართულ
ისტორიოგრაფიაში მარქსისტული ეტაპის დამკვიდრებას.
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის კვლევაში სავსებით
ახალი საფეხურის შექმნა ს .
ჯ ა ნ ა შ ი ა ს სახელთანაა დაკავშირებული.
ქართულ ისტორიოგრაფიაში ს. ჯანაშია იყო პირველი,
რომელმაც თავის სამეცნიერო მოღვაწეობის ძირითად
ამოცანად
ადრეფეოდალური
ხანის
საქართველოს
ი ს ტ ო რ ი ი ს შ ე ს წ ა ვ ლ ა გ ა ი ხ ა დ ა . სწორედ ადრეფეოდალური პერიოდის
ისტორიის პრობლემებს მიუძღვნა მან სპეციალური მონოგრამები და ასევე
ცალკეული გამოკვლევები; პირველად ს. ჯანაშიას შრომებში პოვა სავსებით
ახლებური გადაწყვეტა IV–X სს. საქართველოს ისტორიის ისეთმა კარდინალურმა
საკითხებმა, როგორიცაა საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაცია, ფეოდალიზმის
გენეზისი, ფეოდალური ურთიერთობისა და იდეოლოგიის გამარჯვების დრო და
პირობები, არაბობა და არაბთა მფლობელობის სამი ძირითადი პერიოდი, სამეფოსამთავროთა წარმოქმნის დრო და პირობები და სხვ.
ფეოდალური ურთიერთობის ჩასახვასა და განვითარებას, მის ადრე
პერიოდს შეეხება ს. ჯანაშიას სპეციალური მონოგრაფია “ ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადრინდელი
ფეოდალიზაციის
გ ზ ა ზ ე ”132, სადაც მდიდარი
ფაქტიური მასალის მოშველიებით დასაბუთებულია საქართველოში ფეოდალური
ურთიერთობის გაცილებით ადრე ჩასახვა და განვითარება (I-IV სს.), ვიდრე ეს
მანამდე იყო წარმოდგენილი ქართულ ისტორიორაფიაში.
ფეოდალური ურთიერფობის საწყისების დროის ამგვარად განსაზღვრამ და
მისი განვითარების პირობების ახსნამ, ახლებურად გადაწყვიტა აგრეთვე
ადრეფეოდალური ხანის პირველი პერიოდის სოციალური თუ პოლიტიკური
ისტორიის რიგი მნიშვნელოვანი საკითხებიც. მაგალითად, ქრისტიანობის
სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადების საშინაო მიზეზებს, რელიგიურ
მიმდინარეობათა ბრძოლას, მის გამოყენებას აგრესორთა მიერ, ვახტანგ გორგასლის
მეფობას, მის ღონისძიებებს და სხვ. ახელებური ახსნა-დასაბუთება მიეცა ს.
ჯანაშიას ზემოდასახელებულ ნაშრომში.
ფეოდალური ურთიერთობის შემდგომი საფეხურის, ადრეფეოდალური
ურთიერთობის გამარჯვების დროსა და პირობების შესწავლას ისახავს მიზნად ს.
ჯანაშიას
მეორე
მონოგრაფია
“ფეოდალური
რევოლუცია
133
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი ” , ამ ნაშრომში მოცემულია ღრმა ანალიზი VI ს.
საქართველოს სოციალური და პოლიტიკური ისტორიისა; VI ს. კი, ს. ჯანაშიას
სიტყვით, “ნამდვილი ისტორიული მოსაბრუნია ჩვენი ქვეყნის განვითარების
თვალსაზრისით ძველ ხანაში”134. ეს ის პერიოდია, როცა ქართლის აზნაურებმა
“ფეოდალიზმისათვის შეუფერებელი – სახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია
დაამხვეს... აზნაურობამ ეხლა სრული და შეუზღუდველი (პოლიტიკური)

ბატონობა მოიპოვა”135. ს. ჯანაშიამ დაასაბუთა ფეოდალური საზოგადოებრივი
წყობილების განვითარების კანონზომიერი პროცესი, ფეოდალების ბრძოლა
ხელისუფლებისათვის (მეფობის გაუქმება), როგორც ფეოდალიზმის შემდგომი
წარმატების პირობა, ხოლო ხელისუფლების მოპოვება (საერისმთავროს დაწესება)
“როგორც დიდი სოციალური ტეხილის”, ფეოდალური გარდაქმნის შედეგი და
ფეოდალიზმის საბოლოოდ დამკვიდრების უტყუარი ნიშანი.
ამავე ნაშრომში ს. ჯანაშიას მიერ წამოჭრილია ადრეფეოდალური
საქართველოს საგარეო ურთიერთობის საკითხებიც, ირანისა და ქართლის, აგრეთვე
ეგრის-ბიზანტიის ურთიერთობის და სხვ.
ფეოდალური ურთიერთობის განმტკიცების პერიოდს, VII–IX სს.
საქართველოს ისტორიას ეხება ს. ჯანაშიას ასევე საგანგებო გამოკვლევა – “არაბობა
საქართველოში”136, სადაც არაბთა მფლობელობის დამკვიდრების ისტორია
განხილულია საქართველოს საშინაო ცხოვრებაში მომხდარ ცვლილებებთან
მჭიდრო კავშირში.
ს. ჯანაშიამ ნათლად უჩვენა საქართველოში არაბთა მფლობელობის
როგორც სამი პერიოდი, ასევე მისი შედეგებიც – არაბთა ბატონობის გავლენა
საქართველოს განვითარებაზე. ს. ჯანაშიას სხვა ნაშრომებში საგანგებოდ არის
შესწავლილი ადრეფეოდალური ხანის უკანასკნელი პერიოდის ღირსშესანიშნავი
სოციალური და ეკონომიური მოვლენები – ახალი სამეფო-სამთავროების
აღმოცენება, პატრონყმობის არსი, ბრძოლა მიწის ფეოდალური მითვისებისათვის,
მიწისმფლობელობის ფორმები, საქართველოს სამეფო-სამთავროთა ბრძოლა
გაერთიანებისათვის, გაერთინების ეკონომიური საფეძვლები და სხვ.137
აღსანიშნავია, რომ ს. ჯანაშიას ძირითადი დასკვნები ადრეფეოდალური ხანის
საქართველოს ისტორიის უმთავრესი პრობლემების შესახებ, არსებითად
გაზიარებულია და თანამებროვე ქართელ ისტორიოგრაფიაში შემდგომ
დასაბუთებას პოულობს.
ამრიგად,
ს.
ჯანაშიამ
თავისი
სპეციალური
მონოგრაფიებით
ადრეფეოდალური
ხანის
საქართველოს
ისტორიის
კვლევის
ახალი,
მაღალმეცნიერული ეტაპი შექმნა.
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვან
პრობლემებს შეეხო აგრეთვე ნ. ბ ე რ ძ ე ნ ი შ ვ ი ლ ი , თუმცა მისი კვლევის
ძირითადი საგანი ჩვენი ქვეყნის წარსულის ეს პერიოდი არ ყოფილა; ნ.
ბერძენიშვილის შრომებში კიდევ უფრო სრულყოფილად აისახა ადრეფეოდალური
ხანის ისეთი პრობლემები, როგორიცაა თვით ამ ხანის პერიოდიზაციის საკითხები,
ფეოდალიზმის გენეზისი, მიწისმფლობელობის ფორმები და სხვ138. აღსანიშნავია,
რომ ნ. ბერძენიშვილმა, ჩვენთვის საინტერესო პერიოდის შესწავლის მიზნით,
გამოიყენა როგორც თანადროული, ასევე გვიანი საუკუნეების მასალებიც, რომელთა
რეტროსპექტული ანალიზიც შესაძლებლობას იძლეოდა აგვეხსნა ადრეული
პერიოდის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა139.
ნ. ბერძენიშვილი ქართულ ისტორიოგრაფიაში პირველად შეეხო არჩილ IIის მოღვაწეობას და სცადა ჯუანშერის ცნობისათვის, რომელიც არჩილის მიერ
გატარებულ ღონისძიებებს შეეხებოდა, მეცნიერული ახსნა მიეცა140. ასეთივე
საინტრესო მოსაზრებები გამოთქვა მან საკუთრივ ადრეფეოდალური ხანის
ისტორიის პერიოდიზაციის საკითხებზედაც.
ნ. ბერძენიშვილი გაკვრით შეეხო აგრეთვე ახალი ფეოდალური სამეფოსამთავროების წარმოშობის საკითხს და აქაც მან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა;

ასე მაგ., ჯერ კიდევ ივ. ჯავახიშვილის მიერ დასახელებულ VIII–X სს. ოთხ
პოლიტიკურ ერთეულს (აფხაზეთის სამეფო, ტაო-კლარჯეთის სამთავრო, კახეთის
სამთავრო და თბილისის სამთავრო) ნ. ბერძენიშვილმა სავსებით მართებულად
ჰერეთის სამთავრო დაუმატა, რომელიც, მისი სიტყვით, “ერთი იმ ქართულ
ერთეულთაგანი იყო, რომელიც ამ (საქართველოს გაერთიანების) პროცესში
ორგანულად მონაწილეობდა”141. ნ. ბერძენიშვილს ყურადღების გარეშე არ დარჩენია
აგრეთვე ადრეფეოდალური პერიოდის ეკონომიური განვითარების (მორწყვის
სისტემა), საქართველოს გაერთიანების ეკონომიური საფუძვლები თუ ამავე ხანის
საქართველოს ქალაქების ისტორიის ზოგიერთი საკითხიც.
ადრეფეოდალური
ხანის
საქართველოს
ისტორიის
პრობლემები:
ფეოდალიზმის გენეზისი, მიწისმფლობელობის ფორმები თუ სხვა, წამოჭრილი აქვს
ს . კ ა კ ა ბ ა ძ ე ს თავის არაერთ ნაშრომში142.
ადრეფეოდალურ ხანას საგანგებოდ იკვლევს მ . ლ ო რ თ ქ ი ფ ა ნ ი ძ ე ;
მის მონოგრაფიებსა თუ ცალკეულ წერილებში გაშუქებულია ამ პერიოდის
საზოგადოებრივი კლასებისა და კლასობრივი ბრძოლის საკითხები; შესწავლილია
ახალი ფეოდალური სამეფო-სამთაროების წარმოშობის დრო და პირობები, სამეფოსამთავროთა საგარეო ურთიერთობა (არაბებთან, ბიზანტიასთან), ფეოდალური
საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანება და სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემები143.
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს პოლიტიკური, კულტურის
ისტორიისა და საისტორიო გეოგრაფიის მრავალი საკითხია აღძრული პ .
ი ნ გ ო რ ო ყ ვ ა ს ვრცელ მონოგრაფიაში – “გიორგი მერჩულე”.
IV–X სს. სოციალურ-ეკონომიური და პოლიტიკური ისტორიის რიგი
საკითხები დამუშავებულია ა . ბ ო გ ვ ე რ ა ძ ი ს მიერ144. უკანასკნელ წლებში
საგანგებო შესწავლის საგნად იქცა ადრეფეოდალური ქართული პოლიტიკური
ერთეულების სახელმწიფოებრივი წყობილების საკითხი, თვით ამა თუ იმ სამეფოს
თუ სამთავროს ისტორია (ზ. ანჩაბაძე, შ. ბადრიძე, თ. პაპუაშვილი)145,
ადრეფეოდალური ხანის ქალაქები, საქალაქო წყობილება და სხვა მნიშვნელოვანი
საკითხები.
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ეკონომიური ისტორიის ერთ
ძირითად პრობლემას ქალაქები და საქალაქო წყობილება შეადგენს. ფეოდალური
ხანის ნაქალაქარების არქეოლოგიურმა გათხრებმა ახალი მასალები შესძინა
მკვლევარებს და გააფართოვა საკვლევ საკითხთა წრე. ქალაქების გენეზისის,
საქალაქო ცხოვრების, ხელოსნური წარმოებისა და ვაჭრობის, ქალაქების
სოციალური წყობის, კლასობრივი ბრძოლისა და სხვა საკითხების შესწავლას
მიეძღვნა შ . მ ე ს ხ ი ა ს , გ . ლ ო მ თ ა თ ი ძ ი ს , გ . ჭ ი ლ ა შ ვ ი ლ ი ს , ნ .
ზ ა ქ ა რ ა ი ა ს , თ . გ ა მ ს ა ხ უ რ დ ი ა ს და სხვათა შრომები146.
ქართულ საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში საგანგებოდაა შესწავლილი აგრეთვე
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს მეზობელ ხალხებთან საგარეოპოლიტიკური და კულტურული ურთიერთობის საკითხები. არაბებისა და
საქართველოს თუ ბიზანტიისა და საქართველოს ურთიერთობის შესახებ,
ზემოხსენებულ ავტორთა გარდა, მნიშვნელოვანი გამოკვლევები აქვთ ს .
ყაუხჩიშვილს,
გ.
გოზალიშვილს,
ვ.
კოპალიანს,
ე.
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ს ი ხ ა რ უ ლ ი ძ ე ს , მ . კ ა ხ ა ძ ე ს და სხვებს ; მათ ნაშრომებში შესწავლილია
არა მარტო ის ბრძოლები, რომლებსაც ქართველი ხალხი აწარმოებდა დამპყრობთა
აგრესიის (არაბები, ბიზანტია) წინააღმდეგ, არამედ აგრეთვე საქართველოს მჭიდრო
ეკონომიური და კულტურული ურთიერთობა როგორც ბიზანტიასთან, ასევე

არაბებთანაც. ურთიერთობათა ამ მეტად მნიშვნელოვანი მხარის წარმოდგენის
გარეშე ადრეფეოდალური საქართველოს ისტორიის მიმოხილვა, ცხადია, ნაკლული
იქნებოდა.
ქართულმა საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ განსაკუთრებული ყურადღება
მიაქცია საქართველოსა და მეზობელი კავკასიის ხალხების, კერძოდ, სომხეთის
ურთიერთობის წარსულის შესწავლას. ამ ორი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი
თანაცხოვრება განაპირობებდა მათ კეთილმეზობლურ ურთიერთობასა და
თანამშრომლობას
ადრეფეოდალურ
ხანაში.
მრავალი
ღირსშესანიშნავი
მოვლენებითაა აღსავსე ამ პერიოდის სომეხ-ქართველთა ეკლესიური და
კულტურული ურთიერთობა, პოლიტიკური ცხოვრება, ბრძოლა უცხოელ
დამპყრობთა წინააღმდეგ თუ ეკონომიური თანამშრომლობა და სხვ.
ადრეფეოდალურ ხანაში ქართველი და სომეხი ხალხების ურთიერთობის
ზემოდასახელებულ პრობლემებს მიეძღვნა ლ . მ ე ლ ი ქ ს ე თ ბ ე გ ი ს , ი .
აბულაძის,
მ.
ლორთქიფანიძის,
ვ.
კოპალიანის,
ნ.
ჯანაშიას,
ე.
ცაგარეიშვილის,
ზ.
ალექსიძის,
ვ.
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ნ ა ლ ბ ა ნ დ ი ა ნ ი ს და სხვათა შრომები .
არსებითად საბჭოთა პერიოდში ჩაეყარა საფუძველი ადრეფეოდალური
საქართველოს კულტურის ისტორიის მეცნიერულ შესწავლას. კ . კ ე კ ე ლ ი ძ ი ს ,
გ.
ჩუბინაშვილის,
შ.
ა მ ი რ ა ნ ა შ ვ ი ლ ი ს [149]
და
სხვების
ფუძემდებლური შრომების წყალობით, შესწავლილია V–X სს. ქართული
ლიტერატურა, ხუროთმოძღვრება, ფერწერა, ჭედური ხელოვნება და სხვ. დარგები;
ამრიგად, ზემოგაკეთებული მოკლე მიმოხილვიდანაც ნათელია, რომ
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოს ისტორიის ძირითადი პრობლემების
საგანგებო შესწავლა და მაღალ, მეცნიერულ საფუძვლებზე დაყენება ქართული
საბჭოური ისტორიოგრაფიის მონაპოვარია; სწორედ ამ მიღწევაზეა დამყარებული
წინამდებარე ნაშრომიც, რომელიც აგრეთვე ადრეფეოდალური ხანის ისტორიის
კვლევის შემდგომი განვითარების მოწმობაცაა.
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ს. ყაუხჩიშვილს თავის პუბლიკაციაში – “გეორგიკის” I–IV ტომებში; გ. გ ო ზ ა ლ ი შ ვ ი ლ ი,
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ურთიერთობა VI-VIII სს., სოხუმი, 1960; ე. ს ი ხ ა რ უ ლ ი ძ ე , არაბთა პირველ ლაშქრობათა
ზოგიერთი საკითხისათვის, საზ. მეცნ. განყ. მოამბე, I, 1961; მ ი ს ი ვ ე , არაბეთ-საქართველოს
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შრომები, V, 1959; ლ. ჯ ა ნ ა შ ი ა , ლაზარ ფარპეცის ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ., 1963; ე.
ც ა გ ა რ ე ი შ ვ ი ლ ი , იოანე დრასხანაკერტელის ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ., 1965; ზ.
ა ლ ე ქ ს ი ძ ე , ეპისტოლეთა წიგნი, თბ., 1968; ვ. ნ ა ლ ბ ა დ ი ა ნ ი , თბილისი ძველ სომხურ
მწერლობაში, თბ., 1959.
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კ.
კეკელიძე,
ქართული ლიტერატურის ისტორია, I, 1960; გ.
ჩ უ ბ ი ნ ა შ ვ ი ლ ი , ქართული ხელოვნების ისტორია, თბ., 1936; Г . Н . Ч у б и н а ш в и л и ,
Памятники типа Джвари, Тб., 1947; მ ი ს ი ვ ე , Грузинское чеканное искусство, Тб., 1959; მ ი ს ი ვ ე ,
Архитектура Кахетии, Тб., 1959;
შ . ა მ ი რ ა ნ ა შ ვ ი ლ ი , ქართული ხელოვნების ისტორია, I, თბ., 1944; მ ი ს ი ვ ე ,
ქართული ხელოვნების ისტორია, თბ., 1960 და სხვ.

თავი პირველი
აღმოსავლეთ საქართველო (ქართლი)
IV–V საუკუნეებში
§ 1. ქართლი IV ს. პირველ ნახევარში. ქრისტიანობის
გამოცხადება სახელმწიფო სარწმუნოებად
IV საუკუნე ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო
ხანაა საქართველოს ისტორიაში. ამ საუკუნეში ჩაისახა მთელი რიგი მოვლენებისა,
რომელთაც შემდგომი განვითარება მომდევნო პერიოდში პოვეს. ამავე საუკუნეში
მოხდა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიური ხასიათის უმნიშვნელოვანესი
ძვრები, რომლებიც უდიდეს როლს ასრულებდნენ მთელი შუა საუკუნეების
საქართველოს ისტორიის მანძილზე. სამწუხაროდ, ჩვენ მეტისმეტად ცოტა გვაქვს
ზუსტი, შემოწმებული ცნობები ამ ეპოქის შესახებ. მართალია, “ქართლის
ცხოვრებაში” ამ ხანაზე საკმაოდ ვრცელი და გაბმული თხრობაა, მაგრამ ამ წყაროს
ცნობები განსახილველი პერიოდის შესახებ ჯერ კიდევ არაა სათანადოდ
შესწავლილი. რიგ შემთხვევებში ისინი არ დასტურდებიან და საფუძვლიან ეჭვებს
იწვევენ. განსაკუთრებით საგრძნობია ზუსტი ცნობების უქონლობა IV საუკუნის
პირველი ნახევრის ქართლის ისტორიისათვის.
განსახილველი პერიოდისათვის მახლობელ აღმოსავლეთში შემდეგი
ვითარება შეიქმნა: როგორც უკვე “ნარკვევების” წინა ტომში ითქვა, III საუკუნის
პირველ მეოთხედში ირანში ძალაუფლება ხელთ იგდო სასანიდების დინასტიამ,
რომელმაც მნიშვნელოვნად განამტკიცა ქვეყნის სოციალური და პოლიტიკური
ორგანიზაცია. გაძლიერდა ქვეყნის ცენტრალიზაცია, მოხდა ირანულ ენებზე
მოლაპარაკე ხალხებისა და ტომების კონსოლიდაცია. დიდად გაიზარდა ირანის
სამხედრო ძლიერება. ამის შედეგად ძალთა თანაფარდობა მახლობელ

აღმოსათვლეთში არსებითად შეიცვალა. სასანიდური ირანი შეტევაზე გადავიდა
თავისი ძველისძველი მრტის, რომის, წინააღმდეგ და დიდ წარმატებასაც მიაღწია.
პირველივე სასანიდმა, არდაშირმა (224-241) მიდიის, საკასტანისა და ხორასნის
შემდეგ, ატროპატენა დაიპყრო და სომხეთს შეუტია. 230 წ. იგი გადავიდა
ევფრატზე, ხელთ იგდო მესოპოტამია და ალყა შემოარტყა ნიზიბინს. კიდევ უფრო
დიდი წარმატებები მოიპოვეს ირანელებმა შაბურ I-ის (241-272) დროს. 260 წ. მათ
დაატყვევეს იმპერატორი პუბლიუს ლიცინიუს ვალერიანე. ირანელებმა აიღეს და
ააოხრეს იმპერიის აღმოსავლეთის უმდიდრესი პროვინციები და ქალაქები –
ანტიოქია, ტარსი, კესარია. თავისი გამარჯვებების გამო შაბურმა მიიღო წოდება
“მეფეთა-მეფე ირანისა და არაირანისა” (Shahanshah i Eran u Anaran). ირანელების
მიერ დახარკულ ქვეყნებში შედიოდა აგრეთვე ქართლი, სომხეთი, ალბანეთი და
ატროპატენა. ამრიგად, სასანიდური ირანის სახით ამიერკავკასიის ქვეყნებს და,
კერძოდ, ქართლს, არშაკიდულ პართიაზე უფრო ძლიერი და საშიში მტერი
გამოუჩნდა.
ბრძოლა რომაელებსა და ირანელბს შორის შემდეგშიაც გაგრძელდა.
ირანელთა შემოტევა რომაელებმა მხოლოდ 80-იან წლებში შეაჩერეს. თავისი
ხანმოკლე მეფობის დროს იმპერატორმა კარმა (282-283) მოასწრო ლაშქრობა ირანის
წინააღმდეგ და მისი ორივე დედაქალაქის, სელევკიისა და ქტეზიფონის, აღება.
მართალია,
ასეთი
წარმატებით
დაწყებული
ლაშქრობა
იმპერატორის
მოულოდნელმა სიკვდილმა შეწყვიტა, მაგრამ 283 წ. დადებული ზავი მაინც
ხელსაყრელი იყო რომაელებისათვის, რომლებმაც მიიღეს მესოპოტამია და
სომხეთი, თუ მისი ნაწილი. ქართლი, როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ ირანელთა
გავლენის სფეროში რჩებოდა.
რომაელთა წარმატების ერთ-ერთი გამოვლინება იყო ისიც, რომ 287 წ. მათ
სომხეთის ტახტზე თავისი კაცი, თრდატი, აიყვანეს. ადრე ირანელებმა
მუხანათურად მოაკვლევინეს თრდატის მამა ხოსროვ II და თრდატი იძულებული
იყო თავშესაფარი რომში ეძია.
296 წ. შაჰი ნერსეჰი შეიჭრა რომის სამფლობელოებში, მათ შორის
სომხეთშიც. თავდაპირველად ირანელებმა მნიშვნელოვან გამარჯვებას მიაღწიეს
კეისარ გალერიუს მაქსიმიანეზე. ამ უკანასკნელის დასახმარებლად მესოპოტამიაში
იმპერატორი დიოკლიტიანე[1] მივიდა. თვით გალერიუსი 25000-იანი ჯარით
სომხეთში შევიდა და სასტიკად დაამარცხა ირანელები. დაჭრილი ნერსეჰი
გაჭირვებით გადარჩა ტყვეობას. ბანაკი, სახელმწიფო სალარო და შაჰის ჰარამხანაც
კი, რომაელებმა იგდეს ხელთ. 298 წ. დაიდო ნიზიბინის ორმოცწლიანი ზავი,
რომელთაც ირანმა ცნო რომის უპირატესობა სომხეთსა და იბარიაზე. ზავის
პირობების თანახმად, ქართლის მეფეს სამეფო ნიშნები რომაელებისაგან უნდა
მიეღო.
“ქართლის ცხოვრება” (მისი ერთ-ერთი ნაწილი – “ცხოვრება ქართველთა
მეფეთა”) გადმოგვცემს, რომ მეფე ასფაგურის სიკვდილით შემწყდარა ქართლის
სამეფო დინასტია, რომელსაც თითქოს არშაკიდული წარმოშობა ჰქონია. ამავე
დროს, ასფაგური ქართლის პირველი სამეფო დინასტიის, ფარნავაზიანთა
უკანასკნელი შთამომავალიც ყოფილა. ქართლის დიდებულებს ირანის შაჰ ქასრე
ანუშირვან სასანიანისთვის უთხოვიათ ქართლის მეფედ დაესვა თავისი ვაჟი. შაჰიც
დათანხმებულა. შვიდი წლის ირანელი უფლისწული მიჰრანი, ქართული
გამოთქმით მირიანი, დაუქორწინებიათ ასფაგურის ქალზე და ქართლის სამეფო
ტახტზე დაუსვამთ. მისთვის ჩაუბარებიათ, აგრეთვე, ეგრისი, სომხეთი, რანი,

მოვაკანი და ჰერეთი. მირიანს დაუვიწყია სპარსული, უსწავლია ქართული ენა და
მტკიცედ შეუთვისებია ქართული ზნე-ჩვეულებანი[2].
შემდეგ “მეფეთა ამბავი” დაწვრილებით აღწერს მირიანის მეფეობას:
მირიანი ხშირად ომობდა კავკასიის მთიანეთსა და კავკასიონის გადაღმა მცხოვრებ
ხალხებთან. ბევრჯერ ულაშქრია მას ჩრდილოეთიდან მომდგარი მტრისაგან
დარუბანდის დასაცავადაც. მირიანი რომ ორმოცი წლისა გამხდარა, მოკვდომია
მამა, ირანის შაჰი და სამეფო ტახტზე დამჯდარა მირიანის უმცროსი ძმა ბარტამი.
მირიანს, როგორც უფროსს, პრეტენზია განუცხადებია ირანის მეფობაზე, მაგრამ,
რადგანაც მირიანის დედა უბრალო მხევალი ყოფილა, ირანელ დიდებულებს
ირანის მეფობა მაინც ბარტამისათვის, ინდოელი დედოფლის შვილისათვის
დაუმტკიცებიათ. სამაგიეროდ, კომპენსაციად მირიანისათვის ჯაზირეთი, შამის
ნახევარი და ადარბადაგანი მიუციათ.
ამ დროს მამისეული ტახტის დასაბრუნებლად კეისრის ჯარით სომხეთში
შევიდა სომეხი უფლისწული თრდატი. თრდატსა და მირიანს შორის დაიწყო ომი,
რომელიც მრავალ წელს გაგრძელდა. როდესაც თრდატს რომაელები ეხმარებოდნენ,
გამარჯვება მის მხარეზე იყო, ხოლო, როდესაც მირიანი დაიხმარებდა ხოლმე
ირანელებს, მირიანი იმარჯვებდა. საბოლოო გამარჯვება მაინც თრდატს დარჩენია.
მაგრამ, ამ დროს ირანში გამეფებულმა მირიანის მეორე ძმამ მირიანს რომის
იმპერიაზე სალაშქროდ მოუწოდა. გაერთიანებულმა ირანელ-ქართველთა ჯარებმა
სომხეთი დალაშქრეს და რომის იპერიაში შევიდნენ. შეწუხებულმა იმპერატორმა
კონსტანტინემ ქრისტიანთა რჩევით ქრისტიანობა მიიღო და ქრისტეს დახმარებით
ირანელ-ქართველთა
ლაშქარი
უკუაგდო.
მირიანმა
დაზავება
სთხოვა
კონსტანტინეს. კონსტანტინე მირიანს მძევლად გამოართვა შვილი, ბაქარი, და არა
მარტო თვითონ დაეზავა, არამედ თრდატიც დააზავა მასთან. თრდატის ქალი
ცოლად შერთეს მირიანის მეორე ვაჟს, რევს. საზღვრად ქართლსა და სომხეთს
შორის კონსტანტინემ მდინარეთა წყალგამყოფი ხაზი დადო.
ამის შემდეგ დაწვრილებით არის აღწერილი მირიანის გაქრისტიანების
ამბავი.
ერთი შეხედვითვე ცხადად ჩანს, რომ ამ მოთხრობაში ბევრი რამ
არასწორია. პირველ ყოვლისა, ყურადღებას იქცევს მირიანის წარმომავლობის
ამბავი, რომელიც მეტად საეჭვოდ გამოიყურება. თავი რომ დავანებოთ იმას, რომ
მირიანი დასახელებულია პირველი სასანიდი შაჰის, ე. ი. არდაშირის (224–241)
შვილად, რაც სავსებით გამორიცხულია, “მეფეთა ამბავის” მონაცემები (სახელები,
მეფობის ხანგრძლივობა და ზოგი სხვაც) არ შეესაბამება III–IV საუკუნეების ირანის
მეფეებს. ამდენად, სწორი უნდა იყოს ის აზრი, რომ გადმოცემა მირიანის ასეთი
წარმომავლობის შესახებ გამოწვეულია სურვილით, მოეძებნოს მას განსაკუთრებით
დიდი და მნიშვნელოვანი წინაპრები[3]. გაუგებარია, ირანელმა უფლისწულმა
როგორ, ან რატომ დაივიწყა ყოველივე ირანული, შეითვისა ქართული,
დაუკავშირდა რომაელებს ირანის საწინააღმდეგოდ, გახდა ქართული კულტურის
გამოჩენილი
მოღვაწე,
ქრისტიანობის
შემომტანი
და
თავგამოდებული
გამავრცელებელი.
აქვე დგება ადგილობრივი დინასტიის, ფარნავაზიანთა, არსებობის
საკითხიც, ამ მხრივ ყურადღებას იქცევს V ს. მეორე ნახევრის სომეხი ისტორიკოსის
ფავსტოს ბუზანდის ერთი ცნობა. ამ ცნობის თანახმად, IV ს. 60-იან წლებში
სომხეთის მეფეს აუჯანყდა რამდენიმე დიდებული და მათ შორის გუგარქის
პიტიახში. ეს უკანასკნელი განუდგა სომხეთის მეფეს და თავისი სამფლობელო

ქართლის მეფეს დაუმორჩილა. სომხეთის სპარაპეტმა მუშელ მამიკონიანმა ურჩი
პიტიახშის დასასჯელად ქართლზე გაილაშქრა და გუგარქი სომხეთს დაუბრუნა. ამ
სამხედრო კამპანიას ფაუსტოს ბუზანდი შემდეგნაირად აღწერს: “შემდეგ დაიძრა
სპარაპეტი მუშელი ქართველთა მეფეზე, დიდად შეავიწროვა იგი, დასცა ის ქვეყანა,
დაიპყრო მთელი ქართველთა ქვეყანა. მახვილს მისცა ყოველნი აზატნი და
ნახარართა გვარნი, რომელნიც ნახა. სპარაპეტმა მუშელმა ბრძანა ფარ[ნ]ავაზიანნი
ჯვარს ეცვათ ქართლის ქვეყანაში, ხოლო გუგარქის ბდეშხი, რომელიც წინათ
მსახურობდა სომხეთის მეფეს და აუჯანყდა მას, შეიპყრო და თავი მოჰკვეთა, მისი
გვარის ვაჟები ამოწყვიტა, ხოლო ცოლები და ასულები ტყვედ წამოასხა”[4]. ცხადია,
რომ ქართლის მეფეზე გალაშქრებულ მუშელ მამიკონიანს ყველაზე მეტად უნდა
დაესაჯა უმთავრესი დამნაშავენი, გამდგარი პიტიახში და მისი მფარველი
ქართლის მეფე. ამიტომ, უეჭველია, რომ ამ ცნობის “ფარ[ნ]ავაზიანები” სწორედ
ქართლის სამეფო საგვარეულოს გულისხმობს. მაშასადამე, ფავსტოსის თანახმად,
IV ს. 60–70-იან წლებში ქართლის სამეფო ტახტზე ისევ ფარნავაზიანები მსხდარან,
რაც ეწინააღმდეგება “მეფეთა ამბავის” ცნობას, თითქოს ასფაგურის ასულის,
მირიანის მეუღლის სიკვდილით “დაესრულა ქართლს შინა მეფობა და
დედოფლობა ფარნავაზიანთა მეფეთა”[5].
ცხადია, სულ სხვა საკითხია, რამდენად სწორია თავისთავად ფავსტოსის
ცნობები ქართლის დარბევისა და ფარნავაზიანთა ჯვარცმის შესახებ.
თუ სწორია ფავსტოსის ცნობა, რომ IV ს. მეორე ნახევარში, ე. წ. მირიანის
შემდეგ, ქართლში ისევ ფარნავაზიანები მეფობენ, მირიანის ირანული
წარმომავლობა კიდევ უფრო საეჭვო ხდება. ამას უნდა დაემატოს ის მოსაზრებაც,
რომ მირიანის გამეფება დაახლოებით იმ დროზე მიდის, როდესაც რომაელებმა
დაიწყეს თავიანთი პოზიციების აღდგენა მახლობელ აღმოსავლეთში. როგორც უკვე
ითქვა, 287 წ. მათ სომხეთის ტახტზე თავისი კაცი, თრდატი აიყვანეს, 298 წ. კი
ქართლიც რომაელთა გავლენის სფეროში შევიდა. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ამ
პერიოდში ირანელი უფლისწული თუ დიდებული რომაელებს ქართლის მეფედ
დაეტოვებინოთ.
დაბოლოს, უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩვენებაა დაცული “მოქცევჲ
ქართლისაჲს” მატიანეში, სადაც მირიანის მამად დასახელებულია ქართლის მეფე
ლევი[6], რომელიც საერთოდ არ იხსენიება “მეფეთა ამბავში”. სამაგიეროდ, “მოქცევაჲ
ქართლისაჲ” მატიანეს მსგავსად “მეფეთა ამბავის” მიხედვითაც მირიანის ვაჟს
სახელად რევი ჰქვია. გამოთქმულია შეხედულება, რომ “ლევი” “რევის”
ვარიანტული, თუ დამახინჯებული ფორმა უნდა იყოს[7], ხოლო, თუ გავიხსენებთ
წესს, რომლის თანახმადაც შვილიშვილი პაპის სახელს ატარებდა, ის აზრი, რომ
მირიანი ლევის შვილი იყო, კიდევ უფრო მეტ დამაჯერებლობას შეიძენს.
ახლა საკითხი დგება იმაზე, თუ როდის უნდა გამეფებულიყო მირიანი.
სამწუხაროდ, ამის მეტ-ნაკლები სიზუსტით განსაზღვრა არ ხდება. “მეფეთა
ამბავის” მიხედვით, მირიანი უნდა გამეფებულიყო თრდატის სომხეთში
გამეფებამდე სულ მცირე 35-36 წლით უადრეს, ე. ი. დაახლოებით 251–263 წლბეში[8],
რაც ძნელი წარმოსადგენია, რადგან, როგორც ქვემოთ დავინახავთ, მისი მეფობა
უნდა გაგრძელებულიყო IV ს. 60-იან წლებამდე. გადაწყვეტით შეიძლება ითქვას
მხოლოდ ის, რომ მირიანი იყო კონსტანტინე დიდისა (306–337) და თრდატ III-ის
(287/298-330) თანამედროვე. შეიძლება მივიღოთ, რომ მირიანი ნაზიბინის ზავამდე
გამეფებულა: როგორც ითქვა, “მეფეთა ამბავის” თანახმად, მირიანსა და თრდატს
შორის ყოფილა ომი, რომლის დროსაც რომაელები ეხმარებოდნენ თრდატს,

ირანელები – მირიანს, შემდეგ კი მირიანს ირანელებთან ერთად სომხეთის გავლით
რომაელთა წინააღმდეგ ულაშქრია. ყველაფერი ეს შეიძლება მომხდარიყო ირანრომის ომის დროს 296–297 წლებში, რადგან სწორედ ამ პერიოდში სომხეთი უკვე
რომაელთა ბანაკში იყო, ქართლი კი ჯერ კიდევ ირანელთა მოკავშირედ
გამოდიოდა. რომაელთა გავლენის სფეროში ქართლი, როგორც ცნობილია,
ნიზიბინის ზავის შემდეგ შევიდა.
რაც შეეხება იმ მოვლენებს, რომელთაც ადგილი ჰქონდათ მირიანის
მეფობაში, უნდა ითქვას შემდეგი: ჩვენ მიერ ზემომოტანილ “მეფეთა ამბავის”
მონათხრობში ბევრი რამ არასწორია, მაგრამ შემონახული უნდა იყოს ისტორიული
სინამდვილის ანარეკლიც. სრულიად დაუჯერებელია, თითქოს მირიანს, როგორც
ირანელ უფლისწულს, მიეღოს ჯაზირეთი (შუამდინარეთი), ადარბადაგანი და
შამის (სირიის) ნახევარი. თავი რომ დავანებოთ მირიანის ირანული ჩამომავლობის
ლეგენდარულობას,
იმდროინდელი
პოლიტიკური
სიტუაცია
სავსებით
გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ ქართლის მეფეს ეს ქვეყნები სჭეროდა.
არადამაჯერებლად გამოიყურება ისიც, თითქოს მირიანს ქართლის გარდა
სჭეროდეს ეგრისი, სომხეთი, რანი, ჰერეთი და მოვაკანი, ე. ი. მთელი ამიერკავკასია.
უფრო სარწმუნოა ის ცნობა, რომ მირიანი რომაელების წინააღმდეგ
ირანელებთან ერთად გამოსულა. ირანელ-რომაელთა ომის მსვლელობის
აღწერილობა ზოგადად ემთხვევა ამ ომის მსვლელობის ნამდვილ ისტორიას. ისევე
როგორც “მეფეთა ამბავშია” მოთხრობილი, ომი დაიწყეს ირანელებმა და
თავდარპირველად
წარმატებასაც
მიაღწიეს;
ომის
გადამწყვეტი
ფაზა
მიმდინარეობდა სომხეთის ტერიტორიაზე; საბოლოოდ რომაელებმა გაიმარჯვეს[9].
შესაძლებელია, ომის პირველ პერიოდში, როდესაც ირანელებმა ხელთ იგდეს
რომის იმპერიის ტერიტორიის ნაწილი, სომხეთი, თუ მისი რომელიმე ოლქი
ირანელებმა საგამგეოდ ჩააბარეს კიდევაც მირიანს. რაც შეეხება რანს, ჰერეთსა და
მოვაკანს, არ ჩანს, რატომ უნდა გაევრცელებინათ ირანელებს მირიანის უფლება ამ
ქვეყნებზეც. შესაძლებელია, მირიანმა ისარგებლა ომის მსვლელობის პირველი
ნახევრით და გარკვეული პრეტენზიები წაუყენა სომხეთს საკამათო სასაზღვრო
რაიონებზე. ყოველ შემთხვევაში, საყურადღებო უნდა იყოს “მეფეთა ამბავის” ცნობა,
რომ, როდესაც რომაელებმა გაიმარჯვეს, იმპერატორმა დააზავა მირიანი და
თრდატი და მათ შორის ტერიტორიული დავაც გადაწყვიტა: “და განუჩინა
საზღვარი მირიანს და თრდატს ესრეთ: რომაელთა ქუაყანათა მდინარენი დიან
სამხრეთით და მიერთვიან რაპსა, ესე ქუეყანანი თრდატის კერძად დაყარნა; და
რომლისა ქუეყანისა მდინარენი ჩრდილოეთ დიან და მიერთვიან მტკუარსა, ესე
მირიანის კერძად დაყარნა”[10].
სამწუხაროდ, ჩვენ ძალიან ცოტა გვაქვს ცნობები იმის შესახებ, თუ როგორ
განვითარდა ქართლის საგარეო ურთიერთობანი მომდევნო ხანაში. შეიძლება
წამოყენებულ იქნას მხოლოდ ზოგადი მოსაზრებანი.
ნიზიბინის ზავის შემდეგ რომსა და ირანს შორის მშვიდობიანობა არ
დარღვეულა თითქმის ორმოცი წლის განმავლობაში. უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ
ხანის განმავლობაში ამიერკავკასიაში პოლიტიკური ვითარება არ შეცვლილა და
ქართლი ისევ რომის ვასალად ითვლებოდა. თუმცა ეს დამოკიდებულება, ალბათ,
ნომინალური იქნებოდა რადგან რომაელებს არ ჰქონდათ საშუალება დიდი
პრტენზიებით გამოსულიყვნენ აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში. ქართლიცა და
სომხეთიც ფაქტიურად დამოუკიდებელი სახელმწიფოები იყვნენ. სწორედ ასეთი
დამოკიდებულების შედეგი უნდა ყოფილიყო ის, რომ ქართლის მმართველ წრეებს

რომთან სიახლოვე ერჩივნათ ირანთან სიახლოვეს. ამის ერთ-ერთი გამოხატულება
იყო ისიც, რომ ქართლში ქრისტიანობა სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადდა.
***
უძველესი ცნობები ქართლის გაქრისტიანების შესახებ შემონახული აქვს
ბერძნულ-ლათინურ მწერლობას. ყველაზე ადრინდელი ცნობა ყოფილა გელასი
კესარიელის “საეკლესიო ისტორიაში”, რომელიც დაიწერა IV ს. ბოლოს, სულ რაღაც
ნახევარი საუკუნის შემდეგ ქართლის გაქრისტიანებიდან. მართალია, თვით გელასი
კესარიელის თხზულებას ჩვენამდე არ მოუღწევია, მაგრამ მისი მოთხრობა იბერთა
გაქრისტიანებაზე დაცულია უშუალოდ მომდევნო ხანის ისტორიკოსებთან –
რუფინუსთან, თეოდორიტე კვირელთან, სოკრატესთან, სოზომენესთან, გელასი
კვიზიკელთან. ყველანი V ს. მოღვაწეობდნენ. ამრიგად, ეს გადმოცემა
ფიქსირებულია ქართლის გაქრისტიანებიდან ძალიან ახლო დროში.
გადმოცემის შინაარსი ასეთია: იბერებთან მოხვდა ვინმე ქრისტიანი ტყვე
ქალი. იგი ქადაგებდა ქრისტიანობას და ქრისტეს ძალის დახმარებით ჰკურნავდა
ავადმყოფებს. ასე განუკურნავს მას მძიმედ დაავადებული იბერთა დედოფალიც.
ამას დიდი შთაბეჭდილება მოუხდენია იბერთა მეფეზე, მაგრამ მას ჯერ კიდევ ვერ
გადაუწყვეტია ქრისტიანობის მიღება. ცოტა ხნის შემდეგ, მეფე სანადიროდ
წასულა. უეცრად ისეთი ბურუსი ჩამოწოლილა, რომ მეფე თავის მხლებლებს
დაშორებია და მარტოდ დარჩენილს გზა ვეღარ გაუგნია. შეშინებულ მეფეს
დახმარებისათვის ვედრებით მიუმართავს ტყვე ქალის ღმერთისათვის. ბურუსი
მაშინვე გაფანტულა და ისევ ნათელი დღე დამდგარა. შინ დაბრუნებულმა მეფემ
თავისთან იხმო ტყვე ქალი და დაწვრილებით გამოჰკითხა ყოველივე მისი
სარწმუნოების შესახებ. ამის შემდეგ დაუწყიათ ეკლესიის მშენებლობა.
მშენებლობის დროს ხალხში რწმენის განსამტკიცებლად ღმერთმა სასწაული
მოავლინა: ერთ-ერთი სვეტი მშენებლებმა ვერაფრით ვერ დააყენეს თავის ადგილას.
ღამით, ტყვე ქალის ვედრების შემდეგ, ეს სვეტი შვეულად გაჩერდა ჰაერში თავისი
ადგილის ზემოთ. როდესაც დილით ხალხი ისევ შეგროვდა, სვეტი თავისით დაეშვა
საფუძველზე. ეკლესიის აშენების შემდეგ იმპერატორ კონსტანტინეს გაუგზევნეს
ელჩობა თხოვნით: გამოეგზავნა მღვდელ-მსახურები ეკლესიის კურთხევსა და
ხალხის მოსანათლავად. კონსტანტინეს ეს თხოვნა სიხარულით აუსრულებია.
უაღრესად საყურადღებოა გელასი კესარიელის ცნობა, რომლის
თანახმადაც ყველაფერი ეს მას გაუგია იბერთა სამეფო ხალხის ერთ-ერთი
წარმომადგენლის, ბაკურისაგან[11].
ასეთივე შინაარსის გადმოცემა აქვს შემონახული ძველ სომეხ ისტორიკოსს
მოვსეს ხორენაცისაც[12]. მის მოთხრობაში ყურადღებას იქცევს ის, რომ ხორენაცი
ახსენებს ტყვე ქალისა და ქართლის მეფის სახელებს – ნუნე და მიჰრანი. ოღონდ
მიჰრანი იხსენიება არა მეფედ, არამედ ქართლის მთავრად, რომელიც
ემორჩილებოდა სომხეთის მეფე თრდატს. ყურადღებას იქცევს ისიც, რომ ნუნე
დაკავშირებულია სომხეთში წამებულ ქალთა ჯგუფთან, ე. წ. რიფსიმიანელებთან.
ნათქვამია აგრეთვე, რომ ქართლის გაქრისტიანების შემდეგ, ნუნეს სომხეთის
განმანათლებელ გრიგორისათვის უკითხავს, როგორ მოქცეულიყო შემდგომში.
არაფერია ნათქვამი კონსტანტინესთან ელჩობის გაგზავნაზე.
დაბოლოს, ქართლის გაქრისტიანების ამბავი მოთხრობილია ქართულ
წყაროებშიც. “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ორივე ნაწილში – “მოქცევაჲ ქართლისაჲს”

მატიანესა და “ნინოს ცხოვრებაში”, პირველში მოკლედ, მეორეში ვრცლად,
მხოლოდ ოდნავი განსხვავებით, გადმოცემულია ქართლის გაქრისტიანება.
მოთხრობა ძირითად ხაზებში იგივეა, რაც ბერძნულ-ლათინურ-სომხურ წყაროებში,
ოღონდ აქ იგი გავრცელებულია მრავალი დეტალით. “ნინოს ცხოვრების”
მოთხრობა გამეორებულია “ქართლის ცხოვრებაშიც”, სადაც მცირეოდენად
გადამუშავებული
სახითაა
წარმოდგენილი
(გადამუშავება
ძირითადად
ლიტერატურულ მხარეს შეეხო, თვით მოთხრობა კი არსებითად უცვლელადაა
გამეორებული). გარდა ამისა, ამ რედაქციაში დამატებით მოიპოვება რიგი საკმაოდ
საყურადღებო ცნობებისა. შემდგომში ეს რედაქცია თავის მხრივ ამოსავალი გახდა
ნინოს ცხოვრების სხვა რედაქციებისა და სხვა თხზულებებისა, რომლებშიც,
აგრეთვე მოთხრობილია ქართლის გაქრისტიანების ამბები. მაინც ყველაზე დიდი
გავრცელება და პოპულარობა მოიპოვა იმ რედაქიცამ, რომელიც წარმოდგენილია
“ქართლის ცხოვრებაში” და რომელიც ლეონტი მროველს მიეწერება.
ქართული ეროვნული ტრადიცია ქართლის გაქრისტიანების შესახებ
ასეთია: სახელგანთქმულ კაპადოკიელ სარდალს, ქრისტიანობის გამავრცელებელ
ზაბილონსა და იერუსალიმის პატრიარქ იუბენალის დას, სუსანას, ჰყავდათ ასული
ნინო. როდესაც ნინო 12 წლისა შეიქნა, მისმა მშობლებმა მთელი თავისი ქონება
დაჰყიდეს, ყველაფერი გლახაკებს დაურიგეს, თვითონ კი საერო ცხოვრება
მიატოვეს და ღმერთის სამსახურს მისცეს თავი. მარტოდ დარჩენილი ნინო ორ
წელიწადს იყო იერუსალიმში ერთ დვინელ სომეხ ქალთან, რომელიც
ქრისტიანული რჯულის საუკეთესო მცოდნე ყოფილა. ქრისტეს მსახურებისათვის
მოწადინებული ნინო შემდეგ მოხვდა სამეფო წარმოშობის ქალ რიფსიმესთან.
კეისარს მოუსურვებია
რიფსიმეს
ცოლად
შერთვა,
მაგრამ უბიწობის
აღთქმადადებული რიფსიმე და მასთან ერთად ორმოცდაათი სხვა ქალწული
სომხეთში გაქცეულა. მათ თან გაჰყოლია ნინოც. სომხეთის მეფემ, თრდატმა,
რომელიც ჯერ კიდევ წარმართი იყო, ისინი აწამა. ნინო ცოცხალი გადარჩენილა და
ღმერთის ჩაგონებით ჩრდილოეთისაკენ წასულა; ჯავახეთში გადასულა, იქიდან
დიდი გაჭირვებით ურბნისისათვის მიუღწევია, ურბნისიდან კი მცხეთისაკენ
სალოცავად და სავაჭროდ მიმავალებს გაჰყოლია და ქართლის დედაქალაქში
ჩასულა.
მცხეთაში ნინომ ნახა, როგორ ემსახურებოდა ხალხი ადგილობრივ კერპებს:
არმაზს, გაცსა და გაიმს. ნინოს ვედრების თანახმად ღმერთმა საშინელი ავდარი
მოაწია და სეტყვით მთლად დაამსხვრია კერპები. ამის შემდეგ ნინოს ცხრა თვე
უცხოვრია მეფის ბაღის მცველთან (ეს ბაღი ყოფილა იქ, სადაც სვეტიცხოვლის
ტაძარია). შემდეგ ნინოს ვაზის ნასხლევისაგან გაუკეთებია ჯვარი, ერთ მაყვლის
ბუჩქში დაუდგამს და თვითონაც იქ დასახლებულა (დღევანდელი სამთავროს
ტაძრის არემარეზე). ექვსი წლის განმავლობაში ცხოვრობდა იქ ნინო და ჯერ
ფარულად, ხოლო შემდეგ აშკარად ქადაგებდა ქრისტეს რჯულს და მრავალ
სასწაულსაც ახდენდა. ბოლოს მან უკურნებელი სენისაგან განკურნა დედოფალი
ნანა და მოგვთა თავი. ერთხელ, ივლისის ოცს, შაბათს, მეფე მირიანი მუხრანისაკენ
წავიდა სანადიროდ. ნადირობისას მეფემ გადაწყვიტა ქრისტიანთა ამოწყვეტა.
უცბად, თხოთის მთაზე ასულს მზე დაუბნელდა და გზა ვეღარ გაიგნო. მირიანმა
ჯერ თავის ღმერთებს მიმართა, შველა რომ ვერ მიიღო, ნინოს ღმერთს შეევედრა
ხსნას. მართლაც მაშინვე განათდა და მეფემ იწამა ქრისტეს ძალა. მეორე დღესვე
მირიანმა და ნინომ შეუთვალეს თხოვნა კეისარს, მოსანათლად მღვდლები
გამოეგზავნა, თვითონ კი ეკლესიის შენებას შეუდგნენ მეფის ბაღში. მშენებლობისას

ღმერთმა ასეთი სასწაული მოავლინა: მშენებლებმა ვერაგზით ვერ ასწიეს ეკლესიის
მთავარ სვეტად გამზადებული ნაძვის ხის ბოძი. როდესაც საღამოს დამწუხრებული
მეფე და ხალხი დაიშალნენ, ნინომ ლოცვა დაიწყო. მრავალი საშინელი ჩვენების
შემდეგ ციდან ჩამოეშვა ცეცხლის ზეწარში გახვეული ჭაბუკი და ბოძი ზევით
აიტანა. რამდენიმე ხნის შემდეგ ცეცხლში გახვეული ბოძი ძირს დაეშვა და თავის
საფუძველს ზემოთ ჰაერში დაეკიდა. ამ საოცრების სანახავად მეფე და მთელი
ხალხი მოვიდნენ და, აი, განცვიფრებული მნახველების თვალწინ სვეტი თავისით
დაეშვა და თავის საფუძველზე განმტკიცდა. შემდეგში ამ სვეტმა მრავალი
სასწაული მოახდინა.
კეისრისაგან გამოგზავნილი სამღვდელო პირები რომ ჩამოვიდნენ, მეფემ,
მისი ოჯახი, დიდებულები და ხალხი მოინათლნენ. შემდეგ ღვთიური მითითებით
სამი ჯვარი აღმართეს; ერთი იმ ბორცვზე, სადაც ახლა ჯვრის მონასტერია, მეორე
თხოთის მთაზე, სადაც მირიანმა პირველად იწამა ქრისტე და მესამე ქალაქ
უჯარმაში. ამის შემდეგ ნინო წავიდა ქრისტეს რჯულის საქადაგებლად ქართლის
მთიანეთში – წობენს, შემდეგ ერწოთიანეთში, იქიდან კი გადავიდა კუხეთში, სადაც
დასნეულდა, გარდაიცვალა და დაბა ბოდინში დაიმარხა.
რასაკვირველია, ამ გადმოცემებში შემონახულია რეალური ისტორიული
ვითარების ნიშნები, მაგრამ, ცხადია, ფაქტიური ვითარება ბევრად უფრო რთული
იყო. რა თქმა უნდა, ქრისტიანობის გავრცელება და ოფიციალურ კულტად მიღება
შედეგი იყო არა რომელიმე მქადაგებლის მოღვაწეობისა, არამედ ქვეყნის
სოციალური, ეკონომიური, პოლიტიკური და კულტურული განვითარებისა.
როგორც ცნობილია, თავდაპირველად ქრისტიანობა ვრცელდებოდა
საზოგადოების დაბალ ფენებში, მის ექსპლუატირებულ ნაწილში და წარმოადგენდა
ამ ნაწილის პროტესტს თავისი მჩაგვრელების წინააღმდეგ. ამიტომაც იყო, რომ იგი
იდევნებოდა გაბატონებული კლასების მიერ. მაგრამ თანდათან ცხადი გახდა, რომ
ახალ რელიგიას ჰქონდა რიგი თვისებებისა, რომლებიც მეტად გამოსადეგი იყო
სწორედ
გაბატონებული
კლასებისათვის.
ამიტომ
ქრისტიანობა
მიიღო
გაბატონებულმა კლასებმა და ჩაგრულთა თავდაცვის იარაღიდან იგი კიდევ უფრო
დიდი ჩაგვრის იარაღად გადაიქცა. უეჭველია, ასეთივე ევოლუცია გაიარა
ქრისტიანობამ და ქრისტიანულმა ეკლესიამ ქართლშიაც. მაგრამ, სამწუხაროდ,
ყველა ამ ეტაპის ჩვენება დღესდღეობით წყაროთა სიმწირის გამო არ ხერხდება.
ზემოგანხილულ წყაროებში მეტ-ნაკლებად ასახულია საკუთრივ ქრისტიანობის
სახელმწიფო კულტად გამოცხადების პერიოდი. ამ დროისათვის კი ქრისტიანობის
უპირატესობა უკვე სავსებით შეგნებული ჰქონდა ქართლის საზოგადოების ზედა
ფენებს, მეფეს, მის დაახლოებულ წრეებს – “პალატბანაკს” და წარჩინებულებს,
აზნაურებს, ე. წ. ფეოდალიზაციის გზაზე შემდგარ ქართლის საზოგადოების
ნაწილს. მართალია, ეს ნაწილი ჯერ კიდევ არ იყო ერთადერთი გაბატონებული
ძალა, მაგრამ მისი მნიშვნელობა უკვე ძალიან დიდი იყო და, რაც მთავარია, იგი
დღითი დღე ძლიერდებოდა და ძალებს იკრებდა. შეიძლება ითქვას, რომ
ქრისტიანობისათვის ბრძოლის ბედი სწორედ ამ ნაწილის პოზიციამ გადაწყვიტა.
საქმე ის იყო, რომ ქრისტიანობის შემოღებით ყველაზე მეტად სწორედ
ქართლის ახალგაზრდა ფეოდალური ნაწილი იყო დაინტერესებული. ეს ინტერესი
განპირობებული იყო რამდენიმე გარემოებით: პირველ ყოვლისა, ქრისტიანობა
უნდა დახმარებოდა და ეხმარებოდა კიდეც მას ხალხის დამორჩილებაში
ფეოდალურ უღელში შესაბმელად. ამასთან, ქრისტიანობის შემოღება უდიდეს
საშუალებას იძლეოდა ამ კლასისათვის ახალი მიწების ხელში ჩასაგდებად: დროთა

განმავლობაში წარმართული ტაძრებისა და ქურუმთა ხელში უდიდესი მიწები
დაგროვდა. ამავე დროს, სამხედრო-სალენო ურთიერთობის განვითარებამ დიდად
შეამცირა მეფის უშუალო განკარგულებაში არსებული მიწების ფონდი.
ქრისტიანობის შემოღება სპობდა სატაძრო მიწათმფლობელობას, ტაძრების მიწები
გადადიოდა მეფის ხელში, მეფისგან კი ეს მიწები იმავე აზნაურებს უნდა
რგებოდათ. იგივე მიზნები ამოძრავებდა მეფესაც. სატაძრო მიწების მითვისებით და
შემდეგ ერთგული ხალხისათვის დარიგებით მეფე, ცხადია, იმტკიცებდა თავის
დასაყრდენს. გარდა ამისა, ქრისტიანული ეკლესიის ორგანიზაცია თავისი
ერთიანობით, მოქნილობით უფრო შეეფერებოდა ფეოდალურ სახელმწიფოს, ე. ი.
იმ ფორმას, რომლისკენაც მიმართული იყო განვითარების ტენდენცია.
ქართულ წყაროებს თუმცა ძუნწად, მაგრამ მაინც შემოუნახავთ ცნობები,
რომლებიც ასახავენ აზნაურობის როლს ქრისტიანობის გავრცელების საქმეში.
როგორც ს. ჯანაშიამ შენიშნა, “თითქოს განსაკუთრებული აზრი ეძლევა ისეთ
ცნობებს, რომლებშიც საუბარია ტაძრების აშენების შესახებ აზნაურთა მიერ, და ეს
უკანასკნელნი აქ კორპორაციულად არიან ნაგულისხმევნი”[13]. “მოქცევაჲ
ქართლისაჲს” თანახმად, მეოთხე საუკუნის მეორე ნახევრისათვის ვარაზ-ბაკურის
მეფობაში “აღაშენეს აზნაურთა წმინდაჲ იგი ეკლესიაჲ მცხეთას”[14], ხოლო მეხუთე
საუკუნის დამდეგისათვის არჩილის მეფობაში “აზნაურთა სტეფანე წმინდაჲ
აღაშენეს არაგუსა ზედა”[15]. ცხადია, ქართლის აზნაურთა ასეთი აქტიური
მონაწილეობა საეკლესიო მშენებლობაში მიგვითითებს მათ განსაკუთრებულ
მონდომებას
ქრისტიანული
სარწმუნოების
გავრცელებაში.
ს.
ჯანაშიას
სამართლიანი შენიშვნით, “ქრისტიანობა საქართველოს მოევლინა როგორც
აზნაურთა რელიგია და ძველი მონარქის ოფიციალური კულტი”[16].
როგორც ითქვა, ქრისტიანობის მიღება ქვეყნის ფეოდალიზაციის ერთ-ერთ
გამოვლინებას
წარმოადგენდა
და
ამდენად,
აღსავსე
იყო
შინაგანი
წინააღმდეგობებითა და ბრძოლით. ეს გამოიხატა იმაში, რომ ახალ სარწმუნოებას
ქართლის მთელი მოსახლეობა და ყველა საზოგადოებრივი ფენა ერთნაირად არ
შეხვედრია. პირველ რიგში ქრისტიანობას, ცხადია, წინააღმდეგობას უწევდა
ქურუმობა და მასთან დაკავშირებული წრეები, რომელნიც ქრისტიანობის
მიღებასთან ერთად კარგავდნენ თავის პრივილეგიებს და, საერთოდ, არსებობის
საშუალებასაც კი. მტრულად შეხვედრია ქრისტიანობას ქართლის მოსახლეობის ის
ნაწილიც, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად შეეხებოდა ფეოდალიზაციის პროცესი.
ესენი იყვნენ მამაპაპური წესით პირველყოფილ-თემური წყობილებით მცხოვრები
მთიელები, რომელთათვისაც ქრისტიანობას, უეჭველია, ფეოდალური ჩაგვრის
რაღაც ელემენტები მოჰქონდა. მეტად საინტერესო ცნობაა შემონახული ამასთან
დაკავშირებით “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” მატიანეში. იქ ნათქვამია, რომ მეფისა და
ხალხის მონათვლის შემდეგ ნინოს წაუყვანია ერთი მღვდელი და ერისთავი და
მთაში ქრისტიანობის საქადაგებლად წასულა. თავდაპირველად ასულა არაგვის
ხეობაში, სადაც “უქუდაგა სარწმუნოება ქრისტჱსი” “მთეულთა, ჭართალელთა და
ფხოელთა და წილკანელთა”. მაგრამ ამჯერად მის ქადაგებას წინანდელი შედეგი არ
გამოუღია: “მათ განუყარეს თავი, და ერთისთავმან მცირედ წარჰმართა მახჳლი, და
შიშით მოსცნეს კერპნი მათნი დალეწად”[17].
ჩანს, მთიელთა ასეთი ქცევა მოულოდნელი არ იყო. აკი ქრისტიანობის
საქადაგებლად წასულ ნინოს თან ერისთავნიც (ცხადია, სამხედრო რაზმითურთ)
წაუყვანია.

არაგვის ხეობიდან ნინო კახეთში გადასულა. აქ ხალხი საერთოდ აყრილა
და მიუვალი მთებისათვის შეუფარებია თავი. “და გარდავიდა ერწუდ და დადგა
ჟალეთს, დაბასა ედემს, და ნათელსცა ერწუ-თიანელთა. და ყუარელთა ესმა ესე და
გარდაკრბეს
თოშეთა”[18].
უაღრესად საინტერესო
ცნობას
უმატებს
აქ
მროველისეული ნინოს ცხოვრების რედაქცია: “და სხუანიცა მთეულნი უმრავლესნი
არა მოიქცეს, არამედ დაუმძიმა მათ მეფემან ხარკი, ოდეს არა ინებეს ნათლის
ღება”[19].
მაგრამ, როგორც ირკვევა, ქრისტიანობას მოწინააღმდეგენი თვით
გაბატონებულ ფენებშიც კი ჰყოლია. ჩანს, მათ შორისაც იყო ძალები, რომლებიც
თავის პოლიტიკურ და სოციალური ინტერესებიდან გამომდინარე, ანდა ძველი
ტრადიციების
დაცვის
სურვილის
გამო
ეწინააღმდეგებოდნენ
ქვეყნის
ფეოდალიზაციასა თუ ცენტრალური ხელისუთლების განმტკიცებას. ასეთი ძალები
თვით სამეფო ოჯახშიც კი ყოფილა. ნინოს ცხოვრების მროველისეულ რედაქციაში
შემონახული ცნობების თანახმად, ქრისტიანობა არ მიუღია თვით მირიანის სიძეს,
ფეროზს, რომელსაც თითქოს მირიანისაგან მიცემული ჰქონდა რანი ბარდავამდის.
“არა ნათელიღო ფეროზ, სიძემან მირიან მეფისმან, რომელსა ჰქონდა რანი
ბარდავამდინ მიცემულად მირიან მეფისგან; არცა ერმან მისმან ნათელ-იღო, არამედ
ჴორციელ ოდენ მსახურებდა მირიან მეფესა”. წარმართული სარწმუნოების
მიმდევარნი მეფის ოჯახში, როგორც ჩანს, თვით IV ს. ბოლომდეც კი ყოფილან[20].
ქრისტიანობის გავრცელების დროინდელი ვითარების დასახასიათებლად
უნდა აღინიშნოს, რომ სასტიკი ბრძოლები ყოფილა ქალაქის მოსახლეობის დაბალ
ფენებშიც, ქალაქებში მცხოვრებ უცხო ტომთა შორისაც. ნინოს ერთ-ერთი პირველი
მიმდევარი ებრაელი აბიათარი მის თანამეტომეებს კინაღამ ჩაუქოლავთ. “მაშინ
აღიძრნეს ჰურიანი აბიათარს ზედა, რათამცა ქვა დაკრიბეს მას. ხოლო მირიან
მეფემან მიავლინნა მსახურნი და განარინა აბიათარ სიკუდილისაგან”[21].
საინტერესოა, რომ ამ დროს თვით მირიანი ჯერ კიდევ არ იყო ქრისტიანი.
ქრისტიანობის ოფიციალურ კულტად აღიარებისათვის უაღრესად დიდი
მნიშვნელობა ჰქონდა პოლიტიკურ მოტივებსაც.
როგორც უკვე ითქვა, 298 წლის ნიზიბინის ზავით რომაელებმა გარკვეული
უპირატესობანი მოიპოვეს სომხეთსა და ქართლზე, რომლებიც მათი გავლენის
სფეროში შევიდნენ. როგორც ჩანს, ქართლისათვის რომის ეს უპირატესობა მეტად
მსუბუქი იყო. რომაელებისთვის კი მთავარი იყო ქართლი ირანის მხარეზე არ
გადასულიყო და არ ჩაებარებინა მისთვის გადასასვლელები კავკასიონზე,
რომლებითაც შეიძლებოდა ჩრდილოეთ კავკასიიდან მომთაბარე ტომების
გადმოყვანა. უფრო დიდი მოთხოვნების წაყენება რომს, საფიქრებელია, ამჟამად არ
შეეძლო. გასაგებია, რომ ასეთი ურთიერთობა ხელსაყრელი იყო ქართლისთვისაც.
რადგან იგი იცავდა მას აგრესიული ირანისაგან. ქრისტიანული სარწმუნოების
მიღება ხელს უწყობდა ქართლსა და რომის იმპერიას შორის კავშირის
განმტკიცებას, რადგან ეს ნიშნავდა ირანულ ორიენტაციაზე უარის თქმას, ბრძოლას
ირანული პოლიტიკური და კულტურული გავლენის წინააღმდეგ. მართალია, ამ
დროს საკუთრივ ირანშიც საკმაოდ ბევრი ქრისტიანი იყო, მაგრამ სასანიდები
განსაკუთრებით ცდილობდნენ ზოროასტრიზმის განმტკიცებასა და გაძლიერებას.
ამასთან, თუმცა ქრისტიანობა რომის იმპერიაში ჯერ კიდევ არ იყო ოფიციალურად
სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადებული, მაგარამ იგი აშკარად სარგებლობდა
სახელმწიფოს, კერძოდ, იმპერატორ კონსტანტინე დიდის სიმპათიითა და
მხარდაჭერით.

ამ მხრივ საინტერესოა ამ მოვლენის შეფასება არსებული ქართული
საისტორიო წყაროებით, თუნდაც გვიანდელით. “ქართლის ცხოვრების” თანახმად,
როდესაც მირიანმა ქრისტიანობა მიიღო და თავისი საბრძანებელი ახალ
სარწმუნოებაზე განამტკიცა, კონსტანტინემ სამშობლოში დააბრუნა მირიანის ძე
ბაქარი, რომელიც მძევლად იყო მასთან. კონსტანტინეს მოუწერია მირიანისათვის:
“ვინათგან იცან შენ სამება ერთარსება, ღმერთი დაუსაბამო, დამბადებელი ყოვლისა,
არღარა მიჴმს მე შენგან მძევალი, არამედ კმა არს ჩუენ შორის შუამდგომლად
ქრისტე,... და შუამდგომელობითა ღმრთისა დამბადებელისათა ვიყვნეთ ჩუენ
სიყვარულსა ზედა ძმებრივ”[22]. რამდენად ნამდვილია ეს წერილი, ამას ჩვენთვის
ამჟამად მნიშვნელობა არა აქვს. მთავარია ის, რომ აქედან ვიგებთ, თუ რა
მნიშვნელობას ანიჭებდა ქართლის საზოგადოება ქრისტიანობის მიღებას.
აღსანიშანვია, რომ ასევე ესმოდათ ამ აქტის მნიშვნელობა რომშიც. გელასი
კესარიელის სიტყვით, იბერიის გაქრისტიანების ამბავს კონსტანტინე სიხარულით
შეხვედრია. გელასი გადმოგვცემს: “ამავე დროს მას (ე. ი. კონსტანტინეს – ლ. ჯ.)
(კარგად) ესმის, რომ ეს არის ნიში ღმრთისა, რომელიც უცხოთესლთ
უქვემდებარებს მას”[23].
გარდა ამისა, ქრისტიანობის სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადებით
მეფე, და მისი სახით სახელმწიფო, მიზნად ისახავდა ქვეყნის კონსოლიდაციას.
ერთიან კულტს უნდა შეემჭიდროვებინა ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილი,
განემტკიცებინა ცენტრალური ხელისუფლების ძალაუფლება. თვით ქრისტიანული
ეკლესიის ორგანიზაცია იმეორებდა სახელმწიფო ორგანიზაციას. ისევე როგორც
სამეფო სათავეში იდგა მეფე, ქრსიტიანული ეკლესიის სათავეში იდგა ერთი
გამგებელი – მთავარეპისკოპოსი, რომელსაც ექვემდებარებოდნენ ეპისკოპოსები და
მღვდლები.
ქრისტიანობის
სახელმწიფო
სარწმუნოებად
გამოცხადებასთან
დაკავშირებულია კიდევ რიგი საკითხებისა. პირველ რიგში გასარკვევია ამ
მოვლენის თარიღი.
უცხოური წყაროებისაგან განსხვავებით, ქართულში მოცემულია ქართლის
გაქრისტიანებისა და ზოგი სხვა მოვლენის თარიღები. მაგრამ ამ თარიღების
გამოყენება შეიძლება მხოლოდ წინასწარი, კრიტიკული განხილვის შემდეგ, რადგან
ზოგიერთი მათგანი აშკარად მცდარია, ზოგიც ერთმანეთს ეწინააღმდეგება.
ამიტომაც არის, რომ სპეციალურ ლიტერატურაში ქართლის გაქრისტიანების
მრავალ თარიღს ვნახავთ. სხვადასხვა მკვლევარი სხვადასხვა საფუძველს ეყრდნობა
და განსხვავებულ თარიღებს იღებდა[24]. სპეციალური განხილვის ღირსია აკად. კ.
კეკელიძის მიერ მოცემული თარიღი.
რუფინოსთან და მაშასადამე გელასი კესარიელთანაც, ვისგანაც აღებული
აქვს რუფინოსს ეს გადმოცემა, ქართლის მოქცევის წინ მოთხრობილია აბაშთა
გაქრისტიანების ამბავი, შემდეგ კი ნათქვამია, ამავე დროს მოხდა იბერთა
გაქრისტიანებაცო. დასახელებული წყაროების თანახმად, აბაშთა გაქრისტიანება
მომხდარა კონსტანტინე დიდის დროს. მაგრამ აბაშთა გაქრისტიანება
სინამდვილეში უფრო გვიანდელი, 355-356 წწ. ამბავია. აქედან გამომდინარე, კ.
კეკელიძემ ქართლის მოქცევაც ამ წლებით დაათარიღა. თავის დებულებას კ.
კეკეკლიძე ამაგრებდა შემდეგი მოსაზრებებით: პირველი: გადმოცემაში ქართლის
მოქცევის შესახებ ლაპარაკია მზის დაბნელებაზე, რომელიც მოხდა მირიანის
ნადირობის დროს. მართლაც, 355 წ. 25 მაისს მოხდა მზის დაბნელება, რომელიც
ვრცელდებოდა მცხეთა-კასპის რაიონზე. მეორე: ევსევი კესარიელმა, კონსტანტინე

დიდის უახლოესმა პირმა, 338 წ. დაწერა ისტორიული ხასიათის თხზულება
“კონსტანტინეს ცხოვრება”, რომელშიც კონსტანტინეს საქმიანობის არც ერთი
წვრილმანი არ არის გამოტოვებული. განსაკუთრებული სიზუსტითაა აღწერილი
მისი სარწმუნეობრივი საქმიანობა. კ. კეკელიძეს შეუძლებლად მიაჩნდა, რომ ევსევი
კესარიელს არ სცოდნოდა იბერთა გაქრისტიანებაზე და გამოეტოვებინა ასეთი
მნიშვნელოვანი ამბავი, ის რომ ნამდვილად მომხდარიყო კონსტანტინე დიდის
დროს[25].
ივ. ჯავახიშვილმა დაწვრილებით განიხილა კ. კეკელიძის მოსაზრებები. მან
აღნიშნა, რომ უძველეს გადმოცემებში ქართლის მოქცევაზე ლაპარაკია არა მზის
დაბნელებაზე, არამედ ბურუსით გამოწვეულ სიბნელეზე[26], ხოლო მზის
დაბნელებაზე ლაპაკი იწყება მხოლოდ IX ს., მაშასადამე, მზის დაბნელების ფაქტით
ქართლის მოქცევის თარიღი არ დადგინდება, მით უმეტეს, რომ თვით კ. კეკელიძის
სიტყვით, მზის დაბნელება მომხდარა სხვა მახლობელ წლებშიც, მაგალითად, 319,
346, 348 წლებში.
ერთადერთ დამაფიქრებელ გარემოებად ივ. ჯავახიშვილს “კონსტანტინეს
ცხოვრებაში” იბერიის გაქრისტიანების მოუხსენებლობა მიაჩნდა, მაგრამ იქვე
უმატებდა, შესაძლებელია ეს გამოწვეული იყოს იმით, რომ ქართლის მოქცევა
კონსტანტინეს უშუალო მონაწილეობის გარეშეა მომხდარი და ამიტომ არ შეუტანია
იგი ევსევი კესარიელს თავის წიგნშიო[27].
მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ ისიც, რომ გელასი კესარიელის სიტყვით,
იბერთა გაქრისტიანების ამბავი მას ამ ხალხის სამეფო სახლის წევრისაგან გაუგია.
ცხადია, მისგანვე ეცოდინებოდა, თუ როდის მოხდა ეს ამბავი. რაც შეეხება აბაშთა
გაქრისტიანებას, გელასის ისიც კონსტანტინე დიდის დროინდელ მოვლენად
მიუჩნევია და იბერთა გაქრისტიანებისათვის დაუკავშირებია. გელასის შეცდომა
აბაშთა მოქცევის დათარიღებაში სრულიადაც არ გვავალდებულებს, რომ ასეთივე
შეცდომა დავუშვათ იბერთა გაქრისტიანების მიმართაც და ის ქრონოლოგიურად
აუცილებლად აბაშთა გაქრისტიანებას დავუკავშიროთ. არ შეიძლება ანგარიში არ
გავუწიოთ იმასაც, რომ დაწყებული უძველესი IV-V საუკუკნეების ბერძნულლათინური წყაროებიდან ყველა წყაროს თანახმად იბერთა გაქრისტიანება
იმპერატორ კონსტანტინეს დროს მომხდარა.
ქართლში სახელმწიფო სარწმუნოებად ქრისტანობის გამოცხადების
თარიღად ივ. ჯავახიშვილს 337 წ. ახლო ხანები მიაჩნდა[28]. ეს თარიღი ყველაზე
სწორია და თანამედროვე ქართულ ისტრიოგრაფიაში მიღებულია კიდევაც.
ამასთან მხედველობაში უნდა მივიღოთ ისიც, რომ თუმცა ქრისტიანობა
სახელმწიფო სარწმუნოებად ქართლში IV ს. 30-იან წლებში გამოცხადდა, უეჭველია,
იგი აქ ბევრად უფრო ადრიდან ვრცელდებოდა. საფიქრებელია, რომ ქრისტიანული
თემები ქართლში არსებობდნენ უკვე მესამე საუკუნიდან. ასეთი თემები, ცხადია,
ალბათ ჯერ ქალაქებში ჩნდნბოდნენ. განსაკუთრებით დიდ სავაჭრო გზებზე
მდებარე ქალაქებში და პირველ რიგში, თვით ქართლის დედაქალაქ მცხეთაში.
ქართლის გაქრისტიანებას უკავშირდება, აგრეთვე, საკითხი, თუ ვინ
მეფობდა ამ დროს ქართლში. როგორც ზემოთ უკვე იყო აღნიშნული ქართულსომხური წყაროების თანახმად, ქართლში ქრისტიანობა შემოიღო მეფე მირიანმა.
მაგრამ პეტრე იბერის ე. წ. ასურელ ცხოვრებაში[29] ქართლის პირველ ქრისტიან
მეფედ დასახელებულია პეტრე იბერიის პაპა ბაკური. ამ ცნობამ წარმოშვა აზრი,
თითქოს ქართლის გაქრისტიანების დროს აქ მეფობდა ბაკური და არა მირიანი[30].

თვით პეტრე იბერის ასურული ცხოვრების განხილვა გვიჩვენებს, რომ ეს
აზრი სწორი არ უნდა იყოს. მიღებულია, რომ “ცხოვრების” ავტორი პეტრესთან
დაახლოებული პირი იყო და თვით პეტრესაგან ჰქონდა მოსმენილი მისი
წარმომავლობის ამბავი. ცხადია, 409–412 წლებს შორის დაბადებულ პეტრეს არ
შეიძლება არ სცოდნოდა ის გადმოცემა ქართლის მოქცევაზე, რომელიც მის
დაბადებამდე სულ ოციოდე წლით ადრე უამბო გელასი კესარიელს ქართლის
სამეფო სახლის ერთ-ერთმა წევრმა. ასევე ცხადია, რომ ეს გადმოცემა უნდა
სცოდნოდა პეტრეს “ცხოვრების” ავტორსაც, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ
დაივიწყებდა ამის მოთხრობას, ყველაფერი ეს რომ პეტრეს პაპასთან, ბაკურთან
ყოფილიყო დაკავშირებული. ბაკურის დასახასიათებლად “ცხოვრების” ავტორი
მოგვითხრობს, რომ ბაკური თურმე კვირაში სამჯერ ჰგვიდა ეკლესიას თავისი
ხელით; რომ მისი ბრძანებით სასახლეში მზადდებოდა საჭმელი, რომელიც მას
თვითონ მიჰქონდა გლახაკთა სახლში და იქ თავისი ხელით აჭმევდა
დავრდომილებს და სხვ. რა თქმა უნდა, ქართლის მოქცევასთან დაკავშირებული
გადმოცემები (მეფის დარწმუნება სასწაულით, სვეტის სასწაულებრივი დადგინება
და სხვ.) ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნებოდა “ცხოვრების”
ავტორისათვის. ზემოთქმული საფუძველს გვაძლევს ვიფიქროთ, რომ ის ცნობა,
თითქოს ქართლის პირველი ქრისტიანი მეფე იყო პეტრე იბერის პაპა, ბაკური,
მერმინდელი ჩანამატია პეტრეს განსადიდებლად და არ ეკუთვნის თვით
“ცხოვრების” ავტორს[31].
ყურადღებას იქცევს ის გარემოებაც, რომ ქართულ-სომხურ წყაროებში
ქართლის გაქრისტიანება ამა თუ იმ სახით დაკავშირებულია სომხეთის
გაქრისტანებასთან. “მოქცევაჲ ქართლისაჲსა” და “ქართლის ცხოვრების” თანახმად
ქართლის მომაქცეველი ნინო ბავშვობაში იერუსალიმში დვინელ სომეხ ქალთან
ცხორვობდა და მისგან უსწავლია სომხური. შემდეგ ქალთა ერთ ჯგუფთან, ე. წ.
რიფსიმიანელებთან ერთად იგი იმპერატორისგან დევნის თავიდან ასაცილებლად
საბერძნეთიდან გაქცეულა და სომხეთში შეხიზნულა. სომხეთის მეფე თრდატს
ნინოს თანამგზავრები უწამებია (თუმცა შემდეგ თრდატს თვითონაც მიუღია
ქრისტიანობა), ნინოს კი გაქცევა მოუხერხებია და ქართლში მოსულა. ამასთან
საინტერესოა, რომ ქართულის უცოდინარობის გამო ნინო ადგილობრივ
მცხოვრებლებს სომხურად ელაპარაკებოდა.
მოვსეს ხორენაცის სიტყვით, ნინო სომხეთის მომაქცეველ გრიგორ
განმანათლებლის ხელმძღვანელობით მოქმედებდა. V ს. სომეხი ისტორიკოსის
აგათანგელოსის მიერ დაწერილ სომეხთა მოქცევის არაბულ თარგმანში კი
ქართლის მომაქცევლად უკვე თვით გრიგორია დასახელებული. ზოგიერთი
მკვლევარი ამას იმით ხსნიდა, რომ თითქოს ნინო საქართველოს ერთ ნაწილში
ავრცელებდა ქრისტიანობას, გრიგორ განმანათლებელი კი – მეორეში[32], ან თითქოს
გრიგორ სასიონერო სკოლის მეთაური იყო, ნინო კი ამ სკოლის ერთ-ერთი
წარმომადგენელი[33].
ზემოთ უკვე ითქვა, რომ იმ წყაროთა შორის, რომლებიც ქართლის
გაქრისტიანებას აღწერენ, უძველესია ბერძნულ-რომაული. ისინი თითიქმის
მხოლოდ ნახევარი საუკუნით არიან დაცილებულნი თვით ქართლის მოქცევას.
მეტად მნიშვნელვანია ის, რომ სწორედ ამ უძველეს წყაროებში არაფერია ნათქვამი
იმაზე, რომ ქართლის გაქრისტიანება რითიმე ყოფილიყოს დაკავშირებული
სომხეთის გაქრისტიანებასათან. ეს ბუნებრივიცაა, რადგან სომხეთში ქრისტიანობის
სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადება მოხდა ოცდაათი წლით უფრო ადრე,

ვიდრე ქართლში (დაახლოებით 300 წ.). ამიტომ აშკარაა, რომ ნინოს დაკავშირება
რიფსიმიანელებსა და გრიგორ განმანათლებელთან გვიანდელი ამბავია
(იგულისხმება ორგანიზაციული მხარე, თორემ ისე, ცხადია, სომხეთში
ქრისტიანობის ოფიციალურ კულტად აღიარებას გარკვეული გავლენა უნდა
მოეხდინა ქართლზეც). ივ. ჯავახიშვილმა დამაჯერებლად დაასაბუთა, რომ აზრი
გროიგორ განმანათლებლის ქართლის მოქცევაში მონაწილეობის შესახებ
გავრცელებას იწყებს მხოლოდ VI ს. შუადან და გრძელდება VIII ს. შემდეგ იგი
თანდათან ქრება. ამ შეხედულების წარმომშობი მიზეზები იმდროინდელ
პოლიტიკურ ვითარებაში იძებნება[34]. მაგრამ ამაზე დაწვრილებით ლაპარაკი იქნება
შემდგომში და ამიტომ აქ სიტყვას აღარ გავაგრძელებთ.
ქრისტიანობის მიღებას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. იგი ხელს
უწყობდა და აჩქარებდა ქვეყნის ფეოდალიზაციას, ფეოდალთა კლასის
გაძლიერებას
და
განმტკიცებას.
ქრისტანობა
აძლიერებდა
ქვეყნის
ცენტრალიზაციასა და კონსოლიდაციას, ხელს უწყობდა ერთიანი ქართველი
ხალხის ჩამოყალიბებას. ქრისტიანობის მიღებით ქართლი აშკარად დაუპირსპირდა
ირანს და რომის მხარე დაიჭირა. ქრისტიანობა თავისთავადაც უფრო პროგრესული
რელიგია იყო, ვიდრე წარმართობა და გარდა ამისა, მან განამტკიცა კულტურული
კაშირები ევროპის ქვეყნებთან. ქრისტიანობამ დიდი როლი შეასრულა
საქართველოს ისტორიაში შუა საუკუნეების მთელ მანძილზე. ამასთან ერთად მან
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338 წელს, როდესაც ნიზიბინის ზავის ვადა ჯერ კიდევ არ იყო ბოლომდე
გასული, შაჰმა შაბურ II-მ დაიწყო საომარი მოქმედება რომაელთა წინააღმდეგ ჯერ
შუამდინარეთში, შემდეგ კი სომხეთში. ომი ხანმოკლე შესვენებებით ოცდახუთ
წელს გაგრძელდა. რამდენად შეეხო იგი ქართლს, ან რა მონაწილეობა მიიღო მასში
ქართლმა, არ ვიცით. საფიქრებელია, რომ ქართლი რომაელთა მხარეზე იყო, თუმცა
მისი აქტიური მონაწილეობა ბრძოლებში არა ჩანს. IV საუკუნის ბერძენი
ისტორიკოსი ამიანე მარცელინე გადმოგვცემს, რომ 359 წ. ამიდთან ბრძოლაში
ირანელთა ჯარში მას უნახავს ალბანეთის მეფე. ქართველების მოუხსენებლობა
ირანელთა ჯარში გვიჩვენებს, რომ ქართლზე ირანელებს ხელი არ მიუწვდებოდათ.
მეორე მხრივ, ქართველები არც რომაელთა მხარეზე მებრძოლთა რიგებში
იხსენიებიან[1].
360 წ. ირანელებმა მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს და რომაელებმა
გაჭირვებით უკუაგდეს ისინი, მაგრამ “ეშინოდათ, რომ კარგი ამინდის
დადგომისთანავე უფრო ძლიერ თავდასხმას (მოაწყობდა) სპარსთა მეფე, რომელიც
გაჭირვებით იქნა უკან დახევინებული ზამთრის დროის სიძნელეების გამო.
ტიგროსს გადაღმელ მეფეებთან და სტრაპებთან უხვი საჩუქრებითურთ ელჩები
იქნენ გაგზავნილნი, რათა ყველასათვის მიეწოდებინათ და ჩაეგონებინათ, ჩვენთვის
თანაეგრძნოთ და არაფერ მოტყუებას ანდა ღალატს ცდილიყვნენ. მაგრამ ყველაზე
უფრო მეტად მოქრთამულ იქნენ არშაკი და მერიბანი, არმენიისა და იბერიის
მეფეები, ბრწყინვალედ შემკული სამოსით და მრავალნაირი საჩუქრებით, რადგან,
თუ მაშინდელ საეჭვო ვითარებაში სპარსელებს მიუდგებოდნენ, ავნებდნენ რომის

საქმეებს”[2]. მარცელინეს ამ სიტყვებიდან ჩანს, რომ ქართლი განარძობდა
რომაელთა მოკავშირედ ყოფნას.
ჩვეულებრივად ფიქრობენ, რომ ამიანე მარცელინეს “მერიბანი” ქართლის
მომაქცეველი მირიანია. ასეთ გაიგივებას მხარს უჭერს “ქართლის ცხოვრების”
ცნობაც, რომლის თანახმად მირიანი გარდაცვლილა ქრისტიანობის მიღებიდან
ოცდამეხუთე წელს, ე. ი. ის შეიძლება ცოცხალი ყოფილიყო IV ს. 60-იან წლებშიც[3].
ირანელთა წინააღმდეგ ენერგიული საომარი მოქმედებები წამოიწყო
ივლიანემ, რომელიც იმპერატორად გამოაცხადეს 361 წ. მან პირდაპირ ირანის
დედაქალაქ ქტეზიფონზე ილაშქრა, მაგრამ უკან დახევა მოუხდა, ერთ-ერთ
ბრძოლაში მძიმედ დაიჭრა და გარდაიცვალა (363 წ.). ახლად არჩეულმა
იმპერატორმა იოვიანემ ირანელებთან დადო 30-წლიანი ზავი, რომლის პირობები
მეტად მძიმე იყო რომაელთათვის. ისინი ირანელებს უბრუნებდნენ ხუთ
პროვინციას და უთმობდნენ ქალაქებს ნიზიბინსა და სინგარას. ამასთან, პირობას
დებენ, რომ არ ჩაერეოდნენ სომხეთის საქმეებში და დახმარებას არ გაუწევდნენ
თავის ყოფილ ქვეშევრდომსა და მოკავშირე სომხებს ირანელებთან ბრძოლოაში.
ზავის პირობებში იბერიაზე ლაპარაკი არ ყოფილა. ჩანს, მისი პოლიტიკური
სტატუსი უცვლელად რჩებოდა.
ირანელებმა არ დააყოვნეს ესარგებლათ შექმნილი ვითარებით. უკვე
მომდევნო, 364 წელს, ირანელთა ლაშქარი სომხეთში შეიჭრა. სომხეთის მეფე არშაკ
II მეტისმეტად მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რადგან ბრძოლა უხდებოდა
არამარტო ირანელების წინააღმდეგ, არამედ თვით ქვეყნის შიგნით არსებულ
ნახარართა ოპოზიციასთანაც. ძალზედ საყურადღებოა მოვსეს ხორენაცის ერთი
ცნობა, რომლის თანახმადაც ქართლი ეხმარებოდა სომხეთს ირანელთა წინააღმდეგ
ბრძოლაში თვით 363 წ. ზავის შემდეგაც კი. მოვსეს ხორენაცის სიტყვით, შაბურს
გაუგზავნია ერთ-ერთი სარდალი თავის მომხრე სომეხთა რაზმთან ერთად არშაკის
შესაპყრობად, “მაგრამ მან თავს უშველა მათგან კავკასიის მხარეში ქართველთა
დახმარებით”[4]. სომეხმა ნახარარებმა ისარგებლეს არშაკის არყოფნით და
დაანგრიეს არშაკის ერთ-ერთი უმთავრესი დასაყრდენი, მის მიერ დაარსებული
ქალაქი არშაკავანი, მაგრამ “არშაკი დაბრუნდა ქართლის ჯარით, შეაგროვა აგრეთვე
მცირეოდენნი თავისი ერთგულნი და შეებრძოლა ნახარარებს თავისი ქალაქის
არშაკავანის დანგრევისათვის შურის საძიებლად”[5].
ხორენაცის ეს ცნობები მიგვითითებენ იმ დიდ სიახლოვეზე, რომელიც
ქართლსა და სომხეთს შორის ყოფილა. ქართლი დახმარებია სომხეთს 363 წ. ზავის
შემდეგაც. ამ ზავით კი, როგორც ითქვა, თვით რომაელებიც ხელს იღებდნენ
სომხებისათვის დახმარებაზე ირანელებთან ბრძოლაში.
ჩანს, ქართლში სწორად ესმოდათ შექმნილი ვითარება და იცოდნენ, რომ
თვით ქართლის თავდაცვის უპირველეს ინტერესებში იყო ირანის მოწინააღმდეგე
ერთიანი, ძლიერი მეზობლის ყოლა სამხრეთიდან. მაგრამ სომხეთ-ირანის ომში
ძალები მეტად არათანაბრად იყო განაწილებული. გააფთრებული წინააღმდეგობის
მიუხედავად, შაბურმა მოტყუებით შეძლო ხელთ ეგდო არშაკ II და მისი
სახელგანთქმული სარდალი ვასაკ მამიკონიანი. შემდეგ ირანელები უკვე ქართლსაც
მიადგნენ. 368 წ. შაბურმა ქართლიდან გააძევა საურმაგი, “რომელიც რომაელთა
შემწეობით განაგებდა იბერიას, და ამ ხალხის გამგებლობა ვინმე ასფაგურს გადასცა;
თანაც გვირგვინი დაადგა, რათა ჩვენი გადაწყვეტილებისათვის შეურაცხყოფა
მიეყენებინა[6].

ბრძოლა ირანელთა წინააღმდეგ ამით არ შეწყვეტილა. ამჯერად რომაელები
ჩაერივნენ ამიერკავკასიის საქმეებში, რადგან აშკარა იყო, რომ ჩაურეველობას
მათთვის მეტისმეტი ზიანის მოტანა შეეძლო. იმპერატორმა ვალენტმა არშაკის
შვილს, პაპს, სარდალი ტერენციუსი მიაშველა და 369 წ. გაზაფხულზე პაპი
სომხეთში გამეფდა. ამ ამბავმა შაბურის დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია.
ირანელებმა დალაშქრეს და ააოხრეს სომხეთი. მაშინ სომხების დასახმარებლად
იმპერატორმა კომიტი არინთეოსი გაგზავნა და შაბურიც იძულებული გახდა
მოეშალა ახალი ლაშქრობა სომხეთზე. მან იმპერატორს მოსთხოვა საზავო პირობები
დაეცვა და არ დახმარებოდა სომხებს, მაგრამ იმპერატორმა ყური არ უგდო შაბურის
მოთხოვნას და ამჯერად ჯარი მიაშველა იბერიიდან განდევნილ საურმაგს.
ტერენციუსითა და თორმეტი ლეგიონით ზურგგამაგრებული საურმაგი ქართლში
შევიდა. როდესაც საურმაგი მტკვარს მიუახლოვდა, ასფაგური შეევედრა, ქართლის
სამეფო გავიყოთო, “იმ მიზეზით, რომ არც გადადგომა შეეძლო, არც რომაელების
მხარეზე გადასვლა, რადგან მისი ძე ულტრა აქამდე მძევლის წესით სპარსელებს
ჰყავდათ”[7]. იმპერატორი დაეთანხმა ასფაგურის წინადადებას. “ეს რომ
იმპერატორმა შეიტყო, რათა გონიერი განსჯით გაერიგებინა ამის გამო კიდევ
მოსალოდნელი უთანხმოებანი, დათანხმდა იბერიის გაყოფას ისე, რომ საზღვრად
შუაში მდინარე კიროსი დადებულიყო და სავრომაკს არმენიისა და ლაზების
მოსაზღვრე (მხარე) რგებოდა, ასფაგურს კი – ალბანიისა და სპარსელების
მომიჯნავე”[8]. შაბური არ იყო ამ გადაწყვეტილების თანახმა. მან დაიწყო მზადება
ომისათვის. 371 წ. იგი ისევ შეიჭრა სომხეთში, მაგრამ ძირავის ველზე სასტიკი
დამარცხება განიცადა გაერთიანებული რომაულ-სომხური ჯარისაგან და
იძულებული გახდა შერიგებოდა შექმნილ ვითარებას.
აღსანიშნავია, რომ სპეციალურ ლიტერატურაში ამიანე მარცელინეს ცნობა
ქართლის გაყოფის შესახებ – ქართლის რომელი ნაწილი ერგო საურმაგს და
რომელი ასფაგურს – სხვადასხვანაირად ესმოდათ, მაგრამ კონტექსტი ცხადად
აჩვენებს, რომ საურმაგი ქართლში შევიდა სომხეთიდან. იგი უთუოდ სამეფოს
დედაქალაქ მცხეთისაკენ მიდიოდა. ცხადია, მტკვარს სამხრეთიდან მიადგებოდა
და ქვეყნის გაყოფის შემდეგ მტკვრის სამხრეთით მდებარე ნაწილი უნდა რგებოდა.
მიუხედავად
მიღწეული
შეთანხმებისა,
შაბურს,
ჩანს,
გულს
ეთანაღრებოდა. რამდენიმე წლის შემდეგ იგი ისევ მოითხოვდა იმპერატორ
ვალენტისაგან სომხეთის დატოვებას, “ხოლო თუ ეს არ ენდომებოდა, მერე სხვას
მოითხოვდა – რომ იბერიის გაყოფისათვის თავი დაენებებინა, გამოეყვანა რომაული
ნაწილის მეციხოვნე ჯარები და დაენებებინა მეფობა მხოლოდ ასფაგურისათვის,
რომელიც თვითონვე დაუდგინა გამგებლად ამ ხალხს”[9]. იმპერატორი არ
თანხმდებოდა ამაზე და ორი წლის მოლაპარაკებამ შედეგი არ გამოიღო.
337 წ. ვალენტინმა ირანთან ომისათვის მზადება დაიწყო, მაგრამ ამ დროს
ევროპიდან მოვიდა ამბავი ვესტგუთების აჯანყების შესახებ და იმაპერატორი
იძულებული გახდა გაეყვანა ჯარი სომხეთიდან. საფიქრებელია, რომ რომაელები
დატოვებდნენ ქართლსაც. ეჭვი არაა, შაბური შეეცდებოდა გამოეყენებინა ასეთი
ხელსაყრელი ვითარება, რათა ქვემო ქართლიდან განედევნა რომაელთაგან
დაყენებული საურმაგი. არაერთხელ გამოთქმულა აზრი, თითქოს ქართლის
დაყოფა ორ სამეფოდ კარგა ხანს გაგრძელებულა, თვით V ს. 40-იან წლებამდისაც
კი. მაგრამ, როგორც ირკვევა, ეს აზრი სწორი არ უნდა იყოს. ირანელებმა, ჩანს,
ქართლის ერთიანობა უკვე IV ს. 70-იანი წლების ბოლოს აღადგინეს. ამჯერად მათ
მთელი ქართლი დაუქვემდებარებიათ თავისთვის. ქართული წყაროების ცნობები

მხარს უჭერენ ამ მოსაზრებას. “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” მატიანის თანახმად,
ირანელებმა თავისი მმართველობა დაამყარეს ვარაზ-ბაკურის დროს, როდესაც
“სპარსთა მეფისა მარზაპანნი შემოვიდეს სივნიეთა და იგი ჴიდარდ უკუჯდა... და
მაშინ მოვიდა ქრამ ხუარ ბორზარდ სპარსთა მეფისა პიტიახში ტფილისად ქალაქად,
ციხედ, და ქართლი მისსა ხარკსა შედგა და სომხითა და სივნიეთი და
გუასპურაგანი”[10]. რამდენადაც დღესდღეობით ცნობილია, ეს უნდა ყოფილიყო
ქართლის პირველი დახარკვა.
უკვე კარგა ხანია, ამიეანე მარცელიანეს ასფაგურს აიგივებენ “მოქცევაჲ
ქართლისაჲს” მატიანეს ვარაზ-ბაკურთან. ასე რომ, ამ წყაროს ცნობით, სწორედ
ვარაზ-ბაკურ-ასფაგურის დროს მოსულა ირანელი პიტიახში ქართლში და, რაც
განსაკუთრებით საყურადღებოა, თბილისში, ე. ი. ქართლის იმ ნაწილში, რომელიც
საურმაგის სამფლობელოში უნდა ყოფილიყო.
“მეფეთა ამბავის” თანახმადაც ქრისტიანობის მოძულე ვარაზ-ბაქარის
დროს “გამოგზავნა სპარსთა მეფემან ერისთავი სპითა დიდითა სომეხთა და
ქართველთა ზედა ხარკისა დადებად”. ვარაზ-ბაქარს არავითარი წინააღმდეგობა არ
გაუწევია ირანელებისათვის. “და აღაშენა ერისთავმან სპარსთამან ტფილისის კართა
შორის ციხედ მცხეთისად”. ვარაზ-ბაქარს მშვიდობა უთხოვია ირანელი
ერისთავისათვის.
ამ
უკანასკნელმა
ვარაზ-ბაქარს
ჩამოართვა
მისი
სამფლობელოების ნაწილი “და განუკუეთა ხარკი... და მიერითგან იქმნეს
სომეხნიდა ქართველნი სპარსთა მოხარკენი”[11].
ყურადღებას იქცევს აგრეთვე “მეფეთა ამბავის” ცნობა, რომლის
თანახმადაც, ვარაზ-ბაკურის ირანელებისათვის დამორჩილების შემდეგ “განდგეს
კლარჯნი ვარაზ-ბაქარისაგან და მიერთნეს ბერძენთა”[12]. თუმცა ამ ცნობის
შემოწმება არ ხერხდება, მაგრამ არაა გამორიცხული, რომ რომაელებს შერჩენოდათ
ქართლის რომელიმე ნაწილი, რომელიც უშუალოდ ემიჯნებოდა მათ
სამფლობელოებს სწორედ ისე, როგორც კლარჯეთი[13].
ამრიგად, IV ს. 70-იან წლებში ირანელებმა ქართლის სამეფო მთლიანად
დაიმორჩილეს. თავდაპირველად ქართლში მოსულა ირანელი სარდალი, რომელსაც
“მოქცევაჲ ქართლისაჲს” მატიანე პიტიახშს, ხოლო “მეფეთა ამბავი” ერისთავს
უწოდებს. ხარკსაც, ეტყობა, იგივე კრეფდა. შემდგომში ირანელებს, როგორც ჩანს, ეს
ფუნქცია ადგილობრივი მმართველობისათვის დაუკისრებიათ. თავისი მუდმივი
მოხელე ქართლში ირანელებს არ ჰყოლიათ. მხოლოდ განსაკუთრებული
საჭიროების შემთხვევაში აგზავნიდნენ ისინი მხარის გამგებელს – მარზპანს (ასეთი
იყო, მაგალითად, V ს. 30-იან წლებში სომეხი დიდებული ვასაკ სიუნი).
ვარაზ-ბაკურის შემდეგ IV ს. 80-90-იან წლებში ქართლის სამეფო ტახტზე
იჯდა ბაკური[14], რომელიც პეტრე იბერის ასურულ ცხოვრებაში მოხსენიებულია
როგორც პეტრეს პაპა დედის მხრიდან. ბაკურის დროს გრძელდებოდა ირანელთა
ბატონობა. პეტრე იბერის ცხოვრებაში ნათქვამია, რომ მეფე ბაკური ერთ-ერთ ომში
ხლებია ირანის შაჰს[15].
მეტად
დიდი
მნიშვნელობა
ჰქონდა
ქართლისათვის
საზავო
ხელშეკრულებას ბიზანტიელებსა და ირანელებს შორის, რომელიც დაიდო 387 წ.
რამდენიმე წლის მოლაპარაკების შემდეგ. ზავის პირობების თანახმად, სომხეთის
რამდენიმე განაპირა ოლქი სომხეთს საერთოდ ჩამოცილდა, დარჩენილი ნაწილი კი
– შუა ქვეყანა – ბიზანტიელებმა და ირანელებმა გაიყვეს. ამ ქვეყნის ოთხი
მეხუთედი ერგო ირანს, დანარჩენი – ბიზანტიას. ამ ზავის მნიშვნელობა
ქართლისთვის იმაში მდგომარეობდა, რომ ამ დროიდან ირანმა მტკიცედ და დიდი

ხნით მოიკიდა ფეხი სომხეთში. უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ ამ დროს
დაიშალა სომხეთის ერთ-ერთი უდიდესი ოლქი, უგარქის საპიტიახშო. მისი
ჩრდილოეთი რაიონები ქართლში შევიდა, სამხრეთის სამი რაიონი კი – ტაშირი,
კანგარქი და აშოცი, სომხეთის შემადგენლობაში დარჩა. რამდენიმე საუკუნის
შემდეგ ისინიც შეუერთდნენ ქართლს. გუგარქის საპიტიახშო ის გოგარენეა,
რომელიც ძველი ძერნული ცნობების თანახმად (სტრაბონი) სომხეთმა ჩამოაჭრა
ქართლს ძვ. წ. II საუკუნეში.
ბაკურის შემდეგ, 398-400 წლებში, ქართლში გამეფებულა ფარსმანი[16]. იგი,
როგორც ჩანს, ცდილობდა თავი დაეღწია ირანელთა უღლისაგან. “მეფეთა ამბავის”
თანახმად ფარსმანს ხარკის გადახდაც კი შეუწყვეტია ირანელებისათვის. მეორე
მხრივ, იგი თითქოს ბიზანტიელებსაც ებრძოდა. პეტრე იბერის ცხოვრებაში
ნათქვამია, რომ ფარსმანმა ბიზანტიელებს თეთრი ჰუნები შეუსია. მიუხედავად
იმისა, სწორია თუ არა ეს ცნობები, ერთი რამ ცხადია: ამ პერიოდში ქართლი მძიმე
დამყარებისთანავე
ქართლის
მდგომარეობაშია.
ირანელთა
ბატონობის
მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო უარესდება. ირანელები სულ უფრო მეტად
ერევიან ქართლის შინაგან საქმეებში, ცდილობენ ქართლის სამეფთო ტახტზე
აიყვანონ მათთვის ერთგული პირები. ამისთვის ისინი იყნებნ დინასტიურ
ბრძოლას, რომელიც, როგორც ჩანს, ქართლის სამეფო სახლში მირიანის ძის,
ბაკურის, დროიდან წარმოებდა[17]. ეს ბრძოლა მიმდინარეობდა ბაკურ რევის ძისა
და თრდატ რევის ძის შთამომავლებს შორის. თავდაპირველად, როგორც ვნახეთ,
ირანელებს ქართლში გაუმეფებით ვაზარ-ბაკური, რომლის მამა მირდატი, მეფე
ბაკურის ძე, თვითონ არ ყოფილა ქართლის მეფე. შემდეგ სამეფო ტახტზე
რიგრიგობით სხდებიან ორი ზემოხსენებული შტოს წარმომადგენლები. ვარაზბაკურის (ბაკურის შტო) შემდეგ ტახტზე ჯდება ბაკურ თრდატის ძე (თრდატის
შტო). მომდევნო მეფე ფარსმანი ვარაზ-ბაკრის შვილი უნდა ყოფილიყო. მისი
(ფარსმანის) ძმა ყოფილა მომდევნო მეფე მირდატი.
“მოქცევაჲ ქართლისაჲს” მატიანისა და “მეფეთა ამბავის” თანახმად,
მირდატსაც უწარმოებია ბრძოლა ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის და საბოლოოდ
სიცოცხელც კი შეუწირავს ამ ბრძოლისათვის. “მეფეთა ამბავში” ნათქვამია, რომ
მირდატ “მტერ ექმნა ბერძენთა და სპარსთა. ბერძენთაგან ეძიებდა კლარჯეთს,
საზღვარსა ქართლისასა, ხოლო სპარსთა არა მისცემდა ხარკსა”[18]. ირანელებს მისი
წინააღმდეგ გამოუგზავნიათ დიდი ლაშქარი, მირდატი დამარცხებულა, ტყვედ
ჩავარდნილა და ირანში წაუყვანით, სადაც გარდაცვლილა კიდეც. ეს ამბავი
შეიძლება დათარიღდეს V ს. 20-იანი წლების დასაწყისით, როდესაც წარმოებდა
ირან-ბიზანტიის ომი. სწორედ ამ დროს შეეძლო მირდატს ბრძოლა ორივე მტრის
წინააღმდეგ. მაგრამ, როგორც ჩანს, ბიზანტიელებთან ომის დამთარების შემდეგ,
ირანელებს ისევ მოუცლიათ ქართლისათვის. ამ დროს მათ შეტევა მიუტანიათ
ქრისტიანული
ეკლესიის
წინააღმდეგაც
და
ცეცხლთაყვანისმცემლობის
[19]
გავრცელება დაუწყიათ . “მეფეთა ამბავის” თანახმად, მირდატთან ბრძოლის
დროს, ირანელებმა “გარყუნნეს ეკლესიანი”. ჯუანშერი უმატებს: “და დამალეს
ჯუარები
ქართველთა,
და
ყოველთა
შინა
ეკლესიათა
ქართლისათა
[20]
ცეცხლისმსახურთა სპარსთა აღაგზნეს ცეცხლი” .
მირდატის შემდეგ, V ს. ოციან წლებში, სამეფო ტახტზე დამჯდარა არჩილი,
რომელიც, როგორც ჩანს, თრდატ რევის ძის შტოდან იყო. “მოქცევაჲ ქართლისაჲს”
მატიანე და ჯუანშერი განსხვავებულ ცნობებს იძლევიან არჩილის მეფობის შესახებ.
“მოქცევაჲ ქართლისაჲს” მატიანის მიხედვით, არჩილის მეფობაში, საფიქრებელია,

იგივე მდგომარეობაა, რაც წინა პერიოდში იყო. აქ ნახსენები არ არის ამ პერიოდში
მომხდარი რაიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა. საერთო ვითარებაზე ლპარაკობს ერთი
ფრაზა: “მოგუნი მოგუთას მოგობდეს ცეცხლისა მსახურებასა ზედა”[21]. სამაგიეროდ,
ჯუანშერთან “ქართლის ცხოვრებაში” არჩილის მეფობა მეტად ღია ფერებშია
დახატული. არჩილმაო “განაცხადა მტერობა სპარსთა; გამოაჩინნა ჯუარნი და
მოკაზმნა ეკლესიანი; მოსრნა და განასხნა ყოველნი ცეცხლის-მსახურნი
საზღვართაგან ქართლისათა; მოირთო ძალი საბერძნეთით და წარძღუანებითა
ჯუარისათა იწყო ბრძოლად სპარსთა”. რანს და მოვაკანს ჰყოლია ირანელთა მიერ
დაყენებული ერისთავი, ბარზაბოდი, რომლის გამგებლობაში ყოფილა ქართლიც.
ბარზაბოდს შეუკრებია რანის, მოვაკნისა და ადარბადაგანის ჯარები და არჩილზე
გაულაშქრია. არჩილს სასტიკად დაუმარცხებია იგი და თავის მხრივ რანი
დაულაშქრავს. რანსა და მოვაკანზე თურმე ხშირად ლაშქრობად არჩილის ვაჟი
მირდატი: “და მარადის ტყუენვიდის რანსა და მოვაკანს”. ომიანობა მხოლოდ მაშინ
დამთავრებულა, როდესაც მირდატს შეჰყვარებია და ცოლად შეურთავს
ბარზაბოდის ქალიშვილი[22].
ჯუანშერის ეს ცნობები რეალურ ვითარებას არ ასახავენ. სინამდვილეში
ქართლი ამ პერიოდშიც ირანს ემორჩილებოდა, და, ალბათ, ძირითადად
ცდილობადა დაეცვა თავისი კულტურული თვითმყოფობა. ასეთივე პოლიტიკას
ატარებდა, როგორც ჩანს, არჩილის მემკვიდრე მირდატი, რომლის მეფობა 30-40-იან
წლებზე უნდა მოდიოდეს. მაგრამ ქართლის ბრძოლას ირანული უღლისაგან
გასათავისუფლებლად ამ პერიოდში რამიე ხელშესახები შედეგი არ მოჰყოლია.
V ს. 40-იანი წლებდან იწყება ახალი ეტაპი ირანისა და ამიერკავკასიის
ქვეყნების (ქართლის, სომხეთისა და ალბანეთის) ურთიერთობის ისტორიაში. ამ
დროიდან ირანმა დაიწყო ახალი, მეტად აქტიური და აგრესიული პოლიტიკის
გატარება აღნიშნული ქვეყნების მიმართ. ამჯერად ირანელთა მიზანი იყო სავსებით
მოესპოთ ის შინაგანი დამოუკიდებლობა, რომელიც შერჩენოდა მათ ქვეშევრდომ
ამიერკავკასიის ქვეყნებს და გადაექციათ ისინი ირანის რიგით პროვინციებად. ამ
მიზნის მისაღწევად ირანელებმა გადაწყვიტეს ამ ქვეყნების იზოლაცია არაირანული
სამყაროსაგან, მათი კულტურის მოსპობა და მოსახლეობის სრული ასიმილაცია.
ირანელებს კარგად ჰქონდათ მოფიქრებული სამოქმედო გეგმა, რომელსაც დიდი
თანამიმდევრობითა
და
შეუპოვრობით
ახორციელებდნენ.
ამ
გეგმის
განხორციელება მათ რამდენიმე ეტაპად დაიწყეს. თავდაპირველად შემოიღეს
მეტად მძიმე სამხედრო ბეგარა, რომელსაც მოჰყვა ახალი საგადასახადო სისტემა.
შემდეგ ირანელები აპირებდნენ ამიერკავკასიის ქვეყნებში ყოველგვარი შინაგაგნი
პოლიტიკური დამოუკიდებლობის ლიკვიდაციას და ქრისტიანული რელიგიის
მაზდეანურით შეცვლას.
თავისი მიზნების მისაღწევად ირანელები მოხერხებულად იყენებდნენ
არსებულ ვითარებას დაპყრობილ ქვეყნებში. ამ პერიოდში ქართლსა და
ამიერკავკასიის სხვა ქვეყნებში მიმდინარეობს ფეოდალიზაციის პროცესი,
რომელიც გულისხმობს გააფთრებულ ბრძოლას ცენტრალურ ხელისუფლებასა
(მეფესა) და ცენტრიდანულ ძალებს (ფეოდალებს) შორის. ფეოდალთა მიზანი იყო
მემკვიდრეობით დაემტკიცებინათ ის მიწები და თანამდებობები, რომლებიც მათ
ეჭირათ. ამასთან, ისინი ცდილობდნენ მაქსიმალურად შეეზღუდათ მეფის
უფლებები მათ ხელქვეით არსებულ მიწებზე. მეფე კი იმისათვის იბრძოდა, რომ
თავისი გამგებლობიდან არ გაეშვა ეს მიწები, სრული ძალაუფლება შეენარჩუნებინა
მთელი სამეფოს მიწა-წყალზე და ყოველ თანამდებობაზე დანიშვნა მხოლოდ მისი

სურვილით მომხდარიყო. ირანელები იყენებდნენ ამ წინააღმდეგობებს და
ფეოდალებს პირდებოდნენ მათთვის სასურველი პრივილეგიების დამტკიცებას. რა
თქმა უნდა, სწორი არ იქნება თუ ვიფიქრებთ, რომ ირანელთა მხარეზე გადავიდა
მთელი ფეოდალთა კლასი. ცხადია, ირანელებს არ შეეძლოთ პრივილეგიები
მიენიჭებინათ ყველასათვის. ფეოდალთა ნაწილი თავისი ინტერესებით მაინც
დაკავშირებული იყო ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ნაწილს კი ესმოდა, რომ
ირანელებთან კავშირი დამღუპველი იქნებოდა ქვეყნისათვის და საბოლოო
ანგარიში, თვით ამ კავშირის მომხრეებისთვისაც. მაგრამ ირანელები მაინც
ახერხებდნენ არეულობის შეტანას ქვეყნის დამცველთა რიგებში. ამ პოლიტიკამ
პირველი დიდი წარმატება ირანელებს სომხეთში მოუტანა, სადაც 428 წ.
ადგილობრივი ფეოდალების შემწეობით მათ მეფობა გააუქმეს.
საინტერესოა, რომ ირანელებს კავშირის გაბმა მოუხერხებიათ ქრისტიანულ
ეკლესიასთანაც კი, რომელსაც ისინი საერთოდ ებრძოდნენ. ამას მათ
უადვილებდათ ის გარემოება, რომ იმ დროს ქრისტიანულ ეკლესიაში უამრავი
სხვადასხვა მიმდინარეობა არსებობდა, რომლებიც ერთმანეთის მიმართ უაღრესად
მტრულად იყვნენ განწყობილნი. ამიანე მარცელინეს სიტყვით, “არც ერთი მხეცი
არაა ისე გაბოროტებული ადამიანზე, როგორც ქრისტიანული სექტანტები
ერთმანეთზე”. ორთოდოქსალურ ეკლესიას კონსტანტინოპოლი მფარველობდა,
მაგრამ მას უძლიერესი ოპოზიცია ჰყავდა ძირითადად აღმოსავლეთში. ირანელები
მხარს უჭერდნენ ოპოზიციონერებს, რომელთაც ორთოდოქსებისა და, მაშასადამე,
მათ უკან მდგომი სახელმწიფოს წინააღმდეგ იყენებდნენ. მხედველობაში მისაღებია
ისიც, რომ ამ დროისათვის სხვა ქრისტიანული ქვეყნების მსგავსად ქართული
ეკლესიაც უდიდეს მიწათმფლობელად გადაიქცა და ისეთივე ინტერესები გაუჩნდა,
როგორიც სხვა მიწათმფლობელებს.
ყოველივე
ზემოაღნიშნული
საშუალებას
აძლევდა
ირანელებს
ამიერკავკასიის
ქვეყნების
საეკლესიო
ცხოვრებაშიც
ჩარეულიყვნენ.
პირველწყაროებში კარგადაა ასახული, თუ როგორ ერეოდნენ ისინი სომხური
ეკლესიის საქმეებში (მაგალითად, V ს. 20-იანი წლებიდან სომხეთის ეკლესიის
მეთაურს, კათალიკოსს, შაჰი ნიშნავდა თავისი სურვილის მიხედვით). ჩანს,
ირანელებს ქართლშიც დაუმყარებიათ კავშირი გარკვეულ საეკლესიო წრეებთან. ამ
მხრივ ყურადღებას იპყრობს “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” მატიანეს ცნობა, რომლის
თანახმადაც, არჩილის ძის, მირდატის დროს ქართლის მთავაეპისკოპოსი
გლონოქორი “ერისთავადცა იყო ბარაზბოდ პიტიახშისაგან ქართლს და ჰერეთს”[23].
ამ ცნობაში ბევრი რამ არის ბუნდოვანი. მაგალითად, არაა ნათქვამი, ვინ იყო
ბარაზბოდ პიტიახში. ჯუანშერის მიხედვით, ბარაზბოდ პიტიახში იყო რანის,
მოვაკანისა და ქართლის ირანელი გამგებელი, რომელსაც, ალბათ, სომხეთი და
ადარბადაგანიც უნდა დაქვემდებარებოდა. მაგრამ ასეთი საგამგეო ერთეული და,
მაშასადამე, თანამდებობაც, რამდენადაც ჯერჯერობით ცნობილია, მხოლოდ VI
საუკუნეში გაჩნდა. გაურკვეველია, აგრეთვე, რას აღნიშნავდა “ქართლისა და
ჰერეთის ერისთავი”, ან როგორ უნდა ყოფილიყო ქართლის მთავარეპისკოპოსი ამ
ქვეყნების ერისთავად, საერო გამრიგედ და მოსამართლედ. უფრო ბუნებრივი
იქნებოდა, რომ გლონოქორისათვის ირანელებს დაეკისრებინათ არა ერისთავობა,
არამედ რომელიმე სხვა მნიშვნელოვანი საერო ფუნქცია. მაგალითად, ჩვენ ვიცით,
რომ სწორედ ამ პერიოდში ირანელების მიერ დანიშნული სომხეთის კათალიკოსები
ცხოველ მონაწილეობას იღებდნენ ირანელებისათვის ხარკის აკრეფაში. ასეა თუ
ისე, ს. ჯანაშიას სიტყვით რომ ითქვას, “ირანელების მიერ ქართლის ეკლესიასთან

კავშირის გაბმა არსებითად ნიშნავდა ადგილობრივი აზნაურების გარკვეულ
ფენასთან კავშირის დამყარებას”[24].
V ს. ორმოციანი წლების დასაწყისში შაჰმა იეზდიგერდ II-მ (438-457) თავის
ქვეშევრდომ ქვეყნებს, მათ შორის ქართლსაც, ბრძანება დაუგზავნა, ცხენოსანი ჯარი
შეეკრიბათ შუა აზიაში წასასვლელად, სადაც ირანელები სისხლისმღვრელ ომებს
აწარმოებდნენ ქუშანების წინააღმდეგ. 441-442 წლებიდან ირანელებმა დაიწყეს ამ
ჯარების გაყვანა შუა აზიაში. ირანელთა მხარეზე ბრძოლა ქართველთა ლაშქარს,
ალბათ, წინათაც უხდებოდა, მაგრამ ასე შორს ჯერ არასოდეს წასულა. ამასთან, ამ
ბეგარამ რეგულარული ხასიათი მიიღო. მდგომარეობას განსაკუთრებით ამძიმებდა
ქუშანებთან ომის სისასტიკე. ბრძოლაში იმდენი იღუპებოდა, რომ შაჰი
იძულებული იყო მებრძოლი ნაწილები ყოველ წელს ახლად გაწვეული რაზმებით
შეეცვალა. მაგრამ, ამიერკავკასიის ქვეყნებიდან ჯარების ასე შორს გაყვანას ის
მიზანიც ჰქონდა, რომ ამით ირანელები ასუსტებდნენ მათ წარმგზავნელ ქვეყნებს,
სადაც დამპყრობლები თავს უშიშრად გრძნობდნენ. ამავე დროს, ირანელებს
უადვილდებოდათ თავიანთი გავლენის გავრცელება სამშობლოს მოწყვეტილ
ჯარში. ყველაფერი ეს გამოაშკარავდა 449 წ., როდესაც იეზდიგერდმა დიდი
გამარჯვება მოიპოვა ქუშანებზე, გაჰფანტა მათი ჯარები და ააოხრა მათი ქვეყანა.
მიუხედავად ამ გამარჯვებისა, ირანელებმა მაინც არ დააბრუნეს სამშობლოში
ამიერკავკასიიდან გაყვანილი მეომრები, რადგან შაჰის მიზნისათვის უკეთესი
იქნებოდა, რაც უფრო შორს იქნებოდნენ ისინი სამშობლოდან.
შაჰის ბრძანებით, ამიერკავკასიის ქვეყნებში ჩატარდა აღწერა და
შემოღებულ იქნა ახალი საგადასახადო სისტემა. გადამხდელთა კატეგორიაში
ირანელებმა ახალა ქრისტიანული ეკლესიაც შეიყვანეს. გადასახადები იმდენად
დამძიმდა, რომ V ს. სომეხი იტორიკოსის ელიშეს სიტყვით, ირანელებს “თვითონაც
დიდად უკვირდათ საიდან მოდის მთელი ეს განძი, ან როგორ არის კიდევ ეს
ქვეყანა შენებულიო”.
ამჯერად ირანელებმა გადამწყვეტი ბრძოლა გამოუცხადეს ქრისტიანულ
ეკლესიასაც, რომელსაც ამ პერიოდში სრულიად განსაკუთრებული პოლიტიკური
მნიშვნელობა ენიჭებოდა ამიერკავკასიის ქვეყნებისათვის, რადგან აქ იგი
უკავშირდებოდა ბიზანტიასთან ურთიერთობის საკითხს. ბიზანტია ირანის
მუდმივი მოქიშპე იყო და ამიტომ ამიერკავკასიის ხალხების ბრძოლა ირანელების
წინააღმდეგ მისი აშკარა თუ ფარული მხარდაჭერით სარგებლობდა. რელიგიის
ერთიანობა, ცხადია, ერთ-ერთი ძლიერი დამაკავშირებელი რგოლი იყო
ბიზანტიასთან. ამავე დროს იგი აადვილებდა ბიზანტიასთან კულტურული
ურთიერთობის შენარჩუნებასაც, რასაც, აგრეთვე, დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა
ამიერკავკასიის ხალხებისათვის.
თავდაპირველად შაჰი შეეცადა მაზდიანობა გაევრცელებინა შუა აზიაში
გაწვეულ ჯარებში, მაგრამ ამ ცდას წარმატება არ მოჰყოლია. შემდეგ მან სომხეთში
გაგზავნა ბრძანება მაზდეანობის მიღების მოთხოვნით. როდესაც სომხებმა ამაზე
უარი შეუთვალეს, შაჰმა ქართლის, სომხეთისა და ალბანეთის თავკაცები
სასწრაფოდ თავისთან დაიბარა. ისინი მაშინვე მიმხვდარან, რომ შაჰის ბრძანება
კარგს არაფერს უქადდა და ერთმანეთთან შიკრიკები უფრენიათ წასვლა-არწასვლის
საკითხზე. დიდი ყოყმანის შემდეგ, სამივე ქვეყნის დიდებულებს უმჯობესად
ჩაუთვლიათ წასულიყვნენ, რადგან ეშინოდათ, რომ არწასვლას აჯანყებად
ჩაუთვლიდნენ. ამავე დროს ერთმანეთისთვის პირობა მიუციათ, მაზდეანობის
მიღებაზე არ დათანხმებულიყვნენ. V ს. სომეხი ისტორიკოსის ლაზარ ფარპეცის

სიტყვით, “ქართველთა ქვეყნიდან (წავიდნენ) ბდეშხი აშუშა და ამ ქვეყნის სხვა
ტანუტერები”[25] (ტანუტერი – სახლის, ოჯახის, აქ ფეოდალური სახლის, გვარის
უფროსს, “მამასახლისს” ნიშნავს).
ჩასულებს შაჰმა კატეგორიულად მოსთხოვა მაზდეანობის მიღება,
სამაგიეროდ, მათ ყოველგვარ დიდებასა და პატივს აღუთქვამდა. უარის
შემთხვევაში კი მთლიანად ამოწყვეტით ემუქრებოდა. ხანგრძლივი ბჭობის შემდეგ,
სხვა გამოსავალი რომ არ ჩანდა, სამივე ქვეყნის თავკაცებმა გადაწყვიტეს
დათანხმებულიყვნენ შაჰის მოთხოვნას, მაგრამ სამშობლოში დაბრუნებისთანავე
ისევ ქრისტიანობა მიეღოთ, რაზედაც ფიცი მისცეს ერთმანეთს. დიდად
დასაჩუქრებულ სამშობლოსაკენ მიმავალ სამივე ქვეყნის დიდებულებს ისევ
დაუდვიათ პირობა მუდმივი კავშირი ჰქონოდათ ერთმანეთთან.
როგორც ეტყობა, შაჰს ეჭვი შეჰპარვია მათ გულწრფელობაში. ქართლის
პიტიახში არშუშა და სომხეთის მარზპანის ვასაკ სიუნის ორი ვაჟი მას თავისთან
დაუტოვებია, რადგან “მომავალში ხედავდა საქმეთა გაურკვევლობას, ეჭვობდა და
ფრთხილობდაო”, გადმოგვცემს ლაზარ ფარპეცი.
ამიერკავკასიელ დიდებულებს ირანელებმა თან გამოაყოლეს მოგვები,
რომელთაც უნდა დაეხურათ ეკლესიები, სამეფო ხაზინისათვის გადაეცათ
ეკლესიების სიმდირე, გაერეკათ მთელი ქრისტიანული სამღვდელოება და
სამუდამოდ აღმოეფხვრათ ქრისტიანობა ამიერკავკასიაში. მოგვებს უნდა გაეხსნათ
სკოლები და მაზდეანობა ესწავლებინათ არა მარტო დიდებულთა, არამედ უბრალო
მდაბიურთათვისაც. უნდა გაევრცელებინათ, აგრეთვე, ირანული წეს-ჩვეულებანიც,
მაგალითად, ქორწინების, დასაფლავებისა და სხვ.
რათა წარმოდგენა ვიქონიოთ, თუ რაოდენ ფართო მასშტაბით ტარდებოდა
ეს ღონისძიება, საკმარისია აღინიშნოს, რომ მხოლოდ სომხებს შვიდასზე მეტი
მოგვი მიჰყვებოდა.
ადგილზე მისვლისთანავე მოგვები დავალების შესრულებას შესდგომიან.
სომხეთში ამან გამოიწვია საერთო-სახალხო აჯანყება ირანელების წინააღმდეგ (450
წ.). მალე აჯანყება მოედო ალბანეთსაც. თავდაპირველად აჯანყება წარმატებით
ვითარდებოდა, მაგრამ მოდევნო, ე. ი. 451 წელს, ირანელებმა შეძლეს მისი ჩახშობა.
მიუხედავად ამ წარმატებისა, ირანელები მაინც იძულებული გახდნენ
აჯანყებულთა წინაშე რიგ დათმობებზე წასულიყვნენ, რადგან, ჯერ ერთი, თვით
მათაც გაურთულდათ მდგომარეობა შუა აზიაში, სადაც ისევ ამოქმედდნენ
ქუშანები და მეორეც, ჩრდილო კავკასიიდან კასპიის გზით გამოიჭრნენ
აჯანყებულთა მოკავშირე ჰუნები, რომლებმაც ააოხრეს ირანის რამდენიმე ოლქი.
ამიტომ, ამჯერად ირანელებმა უარი თქვეს ამიერკავკასიის ხალხების ასიმილაციის
პოლიტიკაზე, აღადგინეს სარწმუნოებრივი თავისუფლება, შეამსუბუქეს სამხედრო
ბეგარა და გადასახადები.
ზემოთ უკვე ითქვა, რომ ამიერკავკასიის ირანის მორჩილი ქვეყნების
თავკაცებს მოლაპარაკება ჰქონდათ ერთად გამოსულიყვნენ ირანელთა წინააღმდეგ,
მაგრამ 450-451 წწ. აჯანყებაში ქართლს მონაწილეობა არ მიუღია. რითი იყო ეს
გამოწვეული? პირდაპირი ცნობების უქონლობის გამო, ამაზე პასუხის გაცემა
ძნელდება. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ დავასახელოთ რამდენიმე ფაქტორი,
რომელთაც, ალბათ, განაპირობეს ქართლის პოზიცია. პირველ რიგში აღსანიშნავია
ის გარემოება, რომ, ეტყობა, ირანელებმა, შეძლეს განხეთქილება შეეტანათ
ქართლის ახალგაზრდა ფეოდალურ ძალებში, რომლებიც ამ პერიოდში თავიანთი
კლასობრივი პრივილეგიების მოსაპოვებლად და განსამტკიცებლად ცენტრალურ

ხელისუფლებას ებრძოდნენ და ამიტომ ირანელებში მარტო მტრებს კი არა,
მოკავშირეებსაც ხედავდნენ. ანგარიშგასაწევია ისიც, რომ ქართლი, როგორც უფრო
შორეული და ძნელად მისაწვდომი ქვეყანა, ჩანს, ნაკლებ ჩაგვრას განიცდიდა
ირანელებისაგან, ვიდრე სომხეთი და ალბანეთი, რომლებიც უკიდურეს
გაჭირვებაში იყვნენ ჩავარდნილები.
ყურადღების ღირსია, აგრეთვე, ამ აჯანყების თანამებროვე სომეხი
ისტორიკოსის, ელიშეს, ცნობა, რომლის თანახმადაც, აჯანყებულ სომეხთა ერთერთ მეთაურს, სომხეთის მარზპან ვასაკ სიუნის, რომელიც ძალიან მალე გადაუდგა
აჯანყებას, განხეთქილება შეუტანია მოკავშირეთა შორის: ვასაკმა თურმე ყველგან
დაგზავნა ცრუ ცნობები, თითქოს აჯანყებულთა მხარეზე არავინ დარჩენილიყოს და
ყველას მისი მხარე დაეჭიროს. როგორც ეტყობა, ვასაკის მეცადინეობას ნაყოფი
გამოუღია. ელიშე ამბობს, ვასაკმა “დაარღვია ერთიანობა ქართლის ქვეყნისა
სომხეთთან”[26]. კიდევ მეტიც, აჯანყებულთა მოკავშირე ჰუნებისათვის გზის
შესაკრავად ვასაკს ჯარები გამოუყვანია, რომელთა შორის ქართველი მთიელებიც
კი ყოფილან.
ქართლის განდგომაში აჯანყებისაგან, შესაძლებელია, იმანაც ითამაშა
გარკვეული როლი, რომ ქართველ წარჩინებულთა აღიარებული ბელადი, არშუშა
პიტიახში, იეზდიგერდს ჰყავდა თავისთან დაკავებული.
მიუხედავად იმისა, რომ ქართლს აჯანყებაში მონაწილეობა არ მიუღია,
აჯანყებას გავლენა უნდა მოეხდინა ირანის პოლიტიკაზე ქართლის მიმართაც.
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§ 3. ქართლი V ს. მეორე ნახევარში.
ვახტანგ გორგასალი
უაღრესად საყურადღებო ამბები ხდება V ს. მეორე ნახევარში, როდესაც
ქართლის მეფის ბრძოლა ფეოდალურ ძალებთან ემთხვევა ქართველი ხალხის
განმათავისუფლებელ ბრძოლას ირანელი დამპყრობლების წინააღმდეგ. ამ დროს
ქართლის სამეფო ტახტზე ზის ვახტანგ გორგასალი, გამოჩენილი პოლიტიკური და
სამხედრო მოღვაწე. უნდა ითქვას, რომ ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი პერიოდის
შესახებაც მეტად არასაკმარისი ცნობები გვაქვს. ასე მაგალითად, მწირი და
ცალმხრივი ცნობებია “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” მატიანეში. საკმარისია ითქვას, რომ
არცერთი სიტყვით არ არის მოხსენიებული ის დიდი ბრძოლა, რომელიც ვახტანგ
გორგასალმა აწარმოვა ირანელთა წინააღმდეგ. არსებობს ვახტანგ გორგასალისადმი
მიძღვნილი სპეციალური საისტორიო თხზულება, რომელსაც აკუთვნებენ XI ს.
ავტორს, ჯუანშერს. მაგრამ ეს თხზულება ნახევრად მხატვრული ნაწარმოებია და
ჯერ კიდევ არასაკმარისადაა შესწავლილი. მასში ბევრი აშკარად არარეალური
ამბავია მოთხრობილი. “მეფეთა ამბავის” მსგავსად ამ წყაროს გამოყენებაც უდიდეს
სიფრთხილეს მოითხოვს. ამასთან ერთად აღსანიშნავია, რომ მასში შემონახულია
არაერთი უძველესი და უძვირფასესი ცნობა. თავისთავად მეტად მნიშვნელოვანი
წყაროა იაკობ ცურტაველის “შუშანიკის მარტვილობა”, მაგრამ ქვეყნის ზოგად
პოლიტიკურ ვითარებაზე მასში ცოტა რამაა ნათქვამი. საყურადღებო და, რაც
მთავარია, სავსებით სანდო ცნობები აქვს შემონახული V ს. სომეხ ისტორიკოსს
ლაზარ ფარპეცის, მაგრამ ისინი მხოლოდ ირანელთა წინააღმდეგ აჯანყებას
შეეხებიან.
ზუსტი ცნობა იმის შესახებ, თუ როდის გამეფდა ვახტანგ გორგასალი, არ
მოგვეპოვება.
ჯუანშერის
თანახმად,
მირდატის
(ვახტანგის
მამის)
გარდაცვალებისას ვახტანგი შვიდი წლისა ყოფილა. ამასთან დაკავშირებით

ყურადღებას იქცევს ის გარემოება, რომ, როდესაც ირანის შაჰმა თავისთან გაიწვია
ამიერკავკასიელი თავკაცები, ქართლიდან წასულან “ბდეშხი აშუშა და ამ ქვეყნის
სხვა ტანუტერები” (ლაზარ ფარპეცი). ჩვენ ვნახეთ, რაოდენ მნიშვნელოვან საქმეზე
იბარებდა ირანის შაჰი ამიერკავკასიელ თავკაცებს. ცხადია, მას პირველ რიგში
სახელმწიფოს მეთაურის, ქართლის მეფის, ჩასვლა აინტერესებდა. ქართლის მეფის
ქტეზიფონში ჩაუსვლელობა შეიძლება აიხსნას მხოლოდ რაღაც განსაკუთრებული
ვითარებით. ფარპეცის ცნობით, ირანში წასვლა კარგა ხნის ყოყმანის შემდეგ
გადაუწყვეტიათ. ქართლის მეფე რომ შეგნებულად არ წასულიყო ირანში, ამას
ფარპეცი უსათუოდ აღნიშნავდა. არც ისაა საფიქრებელი, რომ ქართლის მეფე უკვე
ირანში ყოფილიყო, ვთქვათ, შუა აზიაში და იქიდან დაეძახათ შაჰთან. ფარპეცი
დაწვრილებით აღწერს ირანში ჩასულ დიდებლულთა სჯა-ბაასს სარწმუნოების
გამოცვლის შესახებ. მაგრამ ქართლის მეფეს არსად არ ახსენებს. დაგვრჩენია
ვიფიქროთ, რომ ამ დროს ან ქართლის სამეფო ტახტი საერთოდ ცარიელი იყო, ან,
როგორც ითქვა, რაიმე განსაკუთრებული ვითარება არსებობდა. შეიძლება, ვახტანგი
ამ დროს მართლაც მცირეწლოვანი ყოფილიყო და ამიტომ მის წასვლას ირანში
მაინცდამაინც დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონოდა. ამ შემთხვევაში უნდა მივიღოთ,
რომ ვახტანგი V ს. ორმოციანი წლების შუა ან ბოლო ხანებში უნდა გამეფებულიყო
(ქვემოთ ჩვენ ვნახავთ, რომ ამ ვარაუდს მხარს უჭერს ზოგი სხვა მოსაზრებაც).
ვახტანგის მეფობა დაემთხვა ქართლის ისტორიის მეტად მძიმე ხანას.
ზემოთ უკვე ითქვა, რომ 450–451 წლების სომხეთსა და ალბანეთის აჯანყების
შემდეგ ირანელები ზოგიერთ დათმობაზე წავიდნენ. მაგრამ მათ საკმაოდ მალე
დაიბრუნეს დაკარგული პოზიციები ამიერკავკასიაში და ისევ დაიწყეს
ქრისტიანობის დევნა და ცეცლხლთაყვანისმცემლობის გავრცელება. ჯუანშერის
ცნობით, ვახტანგის ბავშვობისას მცხეთაში მოსულა ცეცხლმსახურთა ეპისკოპოსი
ბინქარანი, რომელიც დაუფარავად ქადაგებდა თავის რწმენას. მეტად აქტიურად
დაიწყეს ირანელებმა დამორჩილებული ქვეყნების შინაგან საქმეებში ჩარევაც. 463 წ.
ირანელებმა დაამარცხეს ალბანელები, რომლებიც რამდენიმე წლის განმავლობაში
ებრძოდნენ მათ და მეფობა გააუქმეს ალბანეთში. სომხეთში მეფობის გაუქმების
შემდეგ ეს ირანის მეორე დიდი გამარჯვება იყო ამიერკავკასიაში.
ირანის შაჰის პეროზის (459–484) დროს ირანს ხანგრძლივი და
სისხლისმღვრელი ომი ჰქონდა შუა აზიაში. ეს ომი პეროზმა დაიწყო თავისი
გამეფებიდან ცოტა ხნის შემდეგ. 468 წ. მან სძლია კიდარებსა და ქუშანებს, მაგრამ
მათ მაგივრად ასპარეზზე გამოვიდნენ ჰეფთალები, რომლებმაც სასტიკად
დაამარცხეს ირანელები. პეროზმა მთელი თავისი ჯარი დაკარგა, თვითონ კი ტყვედ
ჩავარდა. ტყვეობიდან განთავისუფლება მან შეძლო მხოლოდ უზარმაზარი
გამოსასყიდის გადახდითა და თავისი ვაჟის, კავადის, მძევლად დატოვებით.
კავადს ორ წელიწადს მოუხდა ჰეფთალებთან ყოფნა, სანამ პეროზი მთლიანად არ
გადაიხდიდა გამოსასყიდს. ადვილი წარმოსადგენია, რა დღე დაადგებოდათ ამ
დროს ირანელების მიერ დამორჩილებულ ქვეყნებს, რომლებსაც, ცხადია,
გადასახადსაც და ჯარსაც გაათკეცებით შეაწერდნენ.
ამ პერიოდში ქართლის მდგომარეობა გართულებულია ჩრდილოეთის
საზღვრებთანაც. როგორც უკვე ითქვა, კავკასიონის გადასასვლელებს თვით
ირანელები იცავდნენ. საფიქრებელია, რომ შუა აზიაში ომების დროს, ან მანამდისაც
(გამეფებამდის პეროზს ორ წელიწადს მოუხდა თავის უფროს ძმასთან
ჰორმიზდთან ბრძოლა), ირანელებმა ყურადღება მოადუნეს გადასასვლელების
დაცვაზე. 60-იანი წლების შუა ხანებში ჰუნთა ზოგიერთმა ტომებმა (სარაგურებმა,

აკატირებმა და სხვებმა) გადმოლახეს კავკასიონის ქედი გადმოსასვლელით,
რომელსაც V ს. ბიზანტიელი ისტორიკოსი პრისკე პანიონელი იუროიპაახის
სახელით იხსენიებს. მკვლევართა აზრით, ეს ციხე უნდა აღნიშნავდეს დარიალის ან
ივრის გადმოსასვლელს[1]. გადმოსულ ტომებს დაურბევიათ და აუოხრებიათ
ქართლისა და სომხეთის სოფლები. ირანელებს ძალზედ შეშინებიათ ამ შემოსევისა.
ცხადია, მათთვის მეტად სახიფათო მდგომარეობა შეიქმნებოდა, თუ ზურგში ახალი
მტერი გაუჩნდებოდათ. ამიტომ ირანელებს ბიზანტიელებისათვის უთხოვიათ ან
ფული გაეგზავნათ მათთვის, ან ჯარი იუროიპაახის დასაცავად, მაგრამ ბერძნები
ამაზე არ დათანხმებულან[2].
ჩრდილოეთიდან შემოსევის ამბავი ჯუანშერსაც აქვს აღწერილი. მისი
ცნობით, ჯერ კიდევ ვახტანგის მცირეწლოვანობის დროს ქართლი დაულაშქრავთ
ოსებს, რომელთაც “მოტყუენეს ქართნი თავითგან მტკურისად ვიდრე ხუნანამდე,
და მოაოჴრნეს ველნი, არამედ ციხე-ქალაქნი დაურჩეს, თჳნიერ კასპისა”.
დაუტყვევებიათ მათ, აგრეთვე, მეფის და მირანდუხტი[3]. თუ ეს ცნობა ჰუნების
იმავე ლაშქრობას არ გულისხმობს, უნდა ვიფიქროთ, რომ კავკასიონზე
გადმოსასვლელებით ჰუნებზე ადრე ოსები შემოჭრილან.
ვახტანგს მდგომარეობა გართულებული ჰქონდა ქვეყნის შიგნითაც.
ირანელთა გამთიშველი პოლიტიკის წყალობით, რიგი უმაღლესი დიდებულებისა
სრულებით არ ეპუებოდნენ მეფეს. ამ მხრივ მეტად დამახასიათებელია ის
ვითარება, რომელიც აღწერილია “შუშანიკის მარტვილობაში”. ავტორის
გადმოცემით, ქვემო ქართლის პიტიახში, ვარსქენი გამგზავრებულა პეროზის კარზე
(466 წ.) და ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე, რადგან მას, “არცა ჭირი ეხილვა,
არცა შიში, არცა მახჳლი, არცა პყრობილებაჲ ქრისტჱსთჳს”, უარუყვია ქრისტიანობა
და მაზდეანობა მიუღია. ძალიან საინტერესოა ვარსქენის ქცევა თავის
სამფლობელოში, სადაც იგი სავსებით შეუზღუდველი მმართველი ყოფილა.
სარწმუნოებრივ ნიადაგზე მას გაემიჯნა ცოლი, შუშანიკი, სომხეთის ერთ-ერთი
ყველაზე უფრო გამოჩენილი გვარის შვილი, 450-451 წწ. სომხეთის აჯანყების
გმირის, სახელგანთქმული ვარდან მამიკონიანის ასული. შუშანიკს ხანგრძლივი
წამებითა და სიმტკიცით სახელი გაუთქვამს მთელს ქართლში: “და მიერითგან
განითქუა ყოველსა ქართლსა საქმჱ მისი; მოვიდოდეს მამანი და დედანი
აღნათქუემთა შეწირვად”... შუშანიკის სიკვდილის წინ მის სანახავად მისულა
უმაღლესი საზოგადოებაც – “აზნაურნი დიდნი და ზეპურნი დედანი, აზნაურნი და
უაზნონი სოფლისა ქართლისანი”. ამრიგად, ვარსქენისა და შუშანიკის
დამოკიდებულება შორს გასცდა ოჯახური დრამის ფარგლებს და დიდი
სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობა მიიღო. მიუხედავად ამისა,
ვარსქენი არავის არ ერიდება: სცემს თავის ძმას ჯოჯიკს, რომელიც გამოექომაგა
შუშანიკს; ჯოხს დაატრყამს ერთ ხუცესს; თვით უმაღლესი სამღვდელოებაც კი
ერიდება პიტიახშის რისხვას. იაკობი გვიამბობს, ნაცემ-ნაგვემ შუშანიკს “მცირედ
ვაიძულე ჭამადი, რომელი მოეძღუანა სამოელ ეპისკოპოსსა და იოვანეს, რამეთუ
ფარულად იღუწიდეს და ნუგეშინის სცემდეს”.
ამრიგად, ვარსქენის რისხვისაგან შუშანიკი ვერ დაუფარავს ვერც ქართლის
ეკლესიას, ვერც ქართლის აზნაურობას და მით უმეტეს, ვერც ხალხს, “წვრილ ერს”.
ვარსქენის ეს შეუზღუდველი ძალაუფლება და სრული შეუვალობა, ალბათ,
მნიშვნელოვანწილად ეყრდნობოდა ირანელების ძალას. ირანელები, ჩანს, ქართლის
მეფეს უპირისპირებდნენ ვარსქენსა და მის მსგავს ქართლის ფეოდალთა კლასის
უძლიერეს წარმომადგენლებს. უეჭველია, ვარსქენი მეფის ოპოზიციაში მდგომი

ფეოდალების ერთ-ერთი ბელადი იყო. დამახასიათებელია, რომ “შუშანიკის
წამებაში” ერთხელაც არ იხსენიება ქართლის მეფე. თვით თარიღის აღნიშვნის
დროსაც ირანის მეფეა მოხსენიებული, ქართლისა კი არა – “იყო მერვესა წელსა
[მრ...] სპარსთა მეფისასა”...
ასეთივე ვითარებაა ბოლნისის სიონის წარწერებშიაც, სადაც ნათქვამია:
“[შეწევნითა წმიდ]ისა სამებისაჲთა ოც წლისა პეროზ მეფ[ისა ზე] [ხიქმნა დაწყებაჲ]
ამის ეკლესიაჲსაჲ და ათხოჳთმეტ წლის [ა შემდგომად] [განხეშორა]”[4] და სხვ. ამ
შემთხვევაშიც ყურადღებას იქცევს ის, რომ დასახელებულია ირანის მეფე პეროზი
და არ იხსენიება ქართლის მეფე. როგორც ვხედავთ, თვით 90-იან წლებშიც კი
(წარწერა გაკეთებულია 493-494 წლებში) ქვემო ქართლის საპიტიახშოში შესაფერის
ანგარიშს არ უწევდნენ ქართლის მეფეს.
საფიქრებელია, ისევე როგორც წინა პერიოდში, ირანელები ხელს
უწყობდნენ ბრძოლას თვით სამეფო სახლშიც. ჯუანშერის თანახმად, ვახტანგი და
მისი დები დარჩენილები იყვნენ ბაქარ მირიანის ძის შტოსაგან, “ხოლო მირიან და
გრიგოლ იყვნეს ნათესავისაგან რევისა, მირიანისვე ძისა, და აქუნდა მათ კუხეთი,
და ცხოვნებოდეს რუსთავს ციხე-ქალაქსა. რამეთუ შემცირებულ იყვნეს
ურთიერთსა კლვითა”[5]. ამრიგად, ჯუანშერს შემონახული აქვს ცნობა ამ პერიოდში
სხვა შტოს წარმომადგენლების არსებობის შესახებ და მას აშკარად უარყოფითი
დამოკიდებულება აქვს მათ მიმართ. ეს კი იმის კვალი უნდა იყოს, რომ ჯუანშერის
ხელთ არსებულ წყაროში უფრო გარკვეული ცნობები იქნებოდა ვახტანგისა და
მეორე შტოს წარმომადგენელთა ბრძოლაზე.
როგორც ქვემოთ დავინახავთ, ვახტანგს მნიშვნელოვანი ოპოზიცია ჰყოლია
ეკლესიაშიც.
ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მებრძოლ ამ ძალებს, როგორც უკვე
ითქვა, კვებავდა, ერთი მხრივ, ირანელთა გამთიშველობა, ხოლო, მეორე მხრივ,
თვით ქართლის, როგორც გარდამავალი საზოგადოების ვითარება. ამავე
საფუძველზე ამ პერიოდში მრავლდება სხვადასხვა რელიგიური მიმდინარეობა და
სექტა. ბრძოლა მათ შორის შეურიგებელი იყო. გაბატონებული იყვნენ
დიოფიზიტები,
რომელთა
მთავარ
მოწინააღმდეგეებად
მონოფიზიტები
გამოდიოდნენ. ქართლში გავრცელება მიუღია ნესტორიანობასაც, რომელსაც ამ
პერიოდში მხარს უჭერდნენ ირანელები. საკმაოდ ფართო გავრცელება მიუღია
ქართლში მანიქეველობასაც.
როგორც კი ირანელები ხელახლა მომაგრდნენ ამიერკავკასიაში 450-451
წლების აჯანყების შემდეგ, მათ, ეტყობა, ისევ შემოიღეს სამხედრო ბეგარა.
მართლაც, ჯუანშერის მიხედვით ირანელებს თვით ვახტანგიც წაუყვანიათ
საომრად. ამ წყაროში დაწვრილებითაა აღწერილი ის დიდი ომები, რომლებიც
ვახტანგს გადაუხდია შუა აზიასა და ინდოეთში, შემდეგ კი – ბიზანტიელებთან.
ვახტანგის ირანში სალაშქროდ გაწვევას უნდა გულისხმობდეს “მოქცევაჲ
ქართლისაჲს” მატიანე, როდესაც ამბობს “და მის შემდგომად მეფობდა დიდი
ვახტანგ გორგასალი და მთავარ ეპისკოპოსი იყო იოველ: მაშინ წარიყვანეს ვახტანგ
სპარსთა და შემდგომად რაოდენისამე ჟამისა მოიქცა”...[6] ჯერ კიდევ მ. ბროსემ
აღნიშნა, რომ აქ უნდა იგულისხმებოდეს კასპიის ზღვის აღმოსავლეთით მყოფ
გურგანელთა და ჰეფთალელ ჰუნთა წინააღმდეგ ომები, რომლებიც პეროზმა
დაიწყო 466 წელს. სამხედრო ბეგარის მოხდას ირანელები, ეტყობა, არც თავიანთ
მომხრეებს აპატიებდნენ. მაგალითად, “ჰონთა ზედა” “ბრძოლად წასვლა” ვარსქენ
პიტიახშსაც მოუხდა[7]. რაც შეეხება ჯუანშერის მიერ აღწერილ ვახტანგის

ომიანობას შუა აზიასა და ინდოეთში, ისევე როგორც ბიზანტიელების წინააღმდეგ,
აქ ყველაფერი მეტად არარეალურ ფერებშია წარმოდგენილი.
ვახტანგის სპარსეთიდან დაბრუნება შეიძლება დაიდოს 60-იანი წლების
ბოლოსთვის, როდესაც ჰეფთალებისგან დამარცხებული პეროზი იძულებული
გახდა დაზავებოდა მათ. ჩანს, სწორედ ამ დროიდან იწყება ვახტანგის ძირითადი
საქმიანობა,
რომლის
მთავარი
ხაზები
იყო
ბრძოლა
სახელმწიფოს
ცენტრალიზაციისა და ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის. ეს ხაზები მჭიდროდ იყო
გადახლართული ერთმანეთთან, რადგან ცენტრიდანული ძალები თავის ბრძოლაში
მნიშვნელოვანწილად იყენებდნენ ირანელებს, რომლებიც თავის მხრივ
ეყრდნობოდნენ ამ ძალებს. თავისი საქმიანობა ვახტანგმა და სავსებით
გონივრულადაც, დაიწყო ბრძოლით ქვეყნის შინაგანი სიმტკიცის შექმნისათვის.
პირველი იერიში მან მიიტანა ეკლესიაზე, რომლის რეორგანიზაციაც დაუსახავს
მიზნად. სამწუხაროდ, წყაროთა ნაკლული ცნობები საშუალებას არ გვაძლევენ
“მოქცევაჲ
ქართლისაჲს”
სრულად
აღვადგინოთ
ფაქტიური
ვითარება.
შატბერდული რედაქცია მოგვითხრობს: “წარიყვანეს ვახტანგ სპარსთა და
შემდგომად რაოდენისამე ჟამისა მოიქცა და მთავარ ეპისკოპოსი იყო მიქაელ და მან
მიამთხჳა ფერჴი პირსა მეფისასა ვახტანგს. ხოლო მეფემან წარავლინნა მოციქულნი
საბერძნეთს და ითხოვა მეფისაგან და პატრეაქისაგან კათალიკოზი. ხოლო მან
მოსცა პეტრე კათალიკოზი. და თანა ჰყვანდა მას სამოველ მონაზონი, წმიდაჲ და
ღირსი. და აღაშენა ქუემოჲ ეკლესიაჲ ვახტანგ მეფემან. და დასუა პეტრე
კათალიკოზი”[8]. ჭელიშური რედაქცია უმატებს, თითქოს ვახტანგი იმდენად
აღშფოთებულა მიქაელის მოქმედებაზე, რომ თვით ქრისტიანობის დამხობაც კი
გაუვლია გულში, მაგრამ შემდეგ მაინც გონს მოსულა[9]. ამ ცნობებიდან არ ჩანს, თუ
რა იყო კონფლიქტის ნამდვილი მიზეზი.
უაღრესად საყურადღებო ცნობები აქვს შემონახული ჯუანშერს, რომლის
თანახმად ვახტანგს ადრევე გადაუწყვეტია ქართლის ეკლესიის რეორგანიზაცია,
კერძოდ კი, კათალიკოსობის დაწესება. ჯუანშერის გადმოცემით, ვახტანგს ირანის
შაჰის მოთხოვნით ირანელთა ჯართან ერთად გაულაშქრია ბერძნების წინააღმდეგ.
იქ იგი გაცნობია და ძალიან დაახლოებია პეტრეს (მომავალი კათალიკოსი) და
სამოელს და წინასწარმეტყველებაც მიუღია, რომ პეტრე მისგან კათალიკოსად უნდა
დანიშნულიყო. კარგა ხნის შემდეგ, როდესაც ვახტანგი ირანიდან ბრუნდებოდა,
მოციქული გაუგზავნია საბერძნეთში, რათა წამოეყვანათ პეტრე კათალიკოსად,
ხოლო სამოელი ეპისკოპოსად. ეს რომ მიქაელმა გაიგო, “დაუმძიმდა მას ზედა, და
იწყო რეცა ამბოხებად და მიზეზობად”. მიქაელს ვახტანგისთვის შეუთვლია: “შენ
დაგიტეობია ქრისტე და ცეცხლსა ესავ”. ვახტანგს ეს უარყვია, მაგრამ
დაუდასტურებია, რომ მართლაც აპირებდა კათალიკოსის ჩამოყვანას. “ვითარცა
ესმა ესე ეპისკოპოსსა, დაიდასტურა; და ჰგონებდა, რათა შფოთითა დააცადოს საქმე
იგი და მოსლვა მათი, და კრულ ყო მეფე და ყოველნი სპანი მისნი”. ვახტანგი მაინც
მივიდა მასთან “და გარდაჴდა საჴედარსა, რათამცა შეემთხჳა ფერჴთა
ეპისკოპოსისათა. და განძრა მან ფერჴი, და მიამთხჳა პირსა მეფისასა ფანდაკითა და
შემუსრა კბილი მისი”. მაშინ განრისხებულ ვახტანგს მიქაელი კონსტანტინეპოლის
პატრიარქთან გაუგზავნია დასასჯელად და უთხოვია ქართლის კათალიკოსად
ეკურთხათ პეტრე და მასთან ერად თორმეტი ეპისკოპოსი[10].
ამგვარად, ჯუანშერის ცნობების თანახმად, ქართლის ეკლესიის
რეორგანიზაცია
ვახტანგს
კარგა
ხნის
წინათ
ჰქონია
მოფიქრებული.
დამახასიათებელია, რომ თავისი გეგმის განხორციელება მას სწორედ ირანში

ყოფნის შემდეგ დაუწყია. ეს ის დრო იყო, როდესაც ჰეფთალებისგან
დამარცხებული ირანელები განსაკუთრებულ სიძნელეებს განიცდიდნენ. ჩანს,
ვახტანგს ეს მომენტი, და სამართლიანადაც, ყველაზე ხელსაყრელად მიუჩნევია.
არ ჩანს, რამ გამოიწვია საკუთრივ ვახტანგისა და მიქაელის კონფლიქტი,
რატომ თვით ეპისკოპოსთა თავი მიქაელი არ აკურთხეს კათალიკოსად. მაგრამ “ის
გარემოება, რომ დ ა კ რ უ ლ ვ ა და ეკლესიიდან გაძევება, ანუ ალბათ განკვეთა
მეფის გარდა ს პ ა ს ა ც ეწია, უეჭველია ი მ ი ს მ ო მ ა ს წ ა ვ ე ბ ე ლ ი უ ნ დ ა
იყოს, რომ უთანხმოება მაშინ მარტო მეფის მოქმედების
გამო კი არ უნდა იყოს ჩამოვარდნილი, არამედ სპას,
ე.ი. მაღალ სამხედრო წრეს და რაინდობასაც ედებოდა
ბ რ ა ლ ი . მაშასადამე, ვახტანგ გორგასლის გეგმა და მოქმედება მარტო მისი
პირადი განზრახვა არ უნდა ყოფილიყო, არამედ, როგორც ეტყობა, ამ მოწინავე
სამხედრო წრისაც.
“ამგვარად, ირკვევა, რომ კათალიკოსობის დაწესებასა და ახალ
ეპიზკოპოზთა
დანიშვნასთან
დაკავშირებულ
უთანხმოებაში
ორ
მ ო პ ი რ დ ა პ ი რ ე ბ ა ნ ა კ თ ა ნ უნდა გვქონდეს საქმე. ერთი მხრით ყოფილა
ვახტანგი, “სპა” და პეტრე და სამუელ ეპისკოპოზი დანარჩენი 12 საეპისკოპოზო
პირითურთ,
მეორე
მხრით
მიქაელ
მთავარეპისკოპოზი
თავისი
[11]
თანამოაზრებითურთ” .
შესაძლებელია, ეკლესიის რეორგანიზაცია ვახტანგმა გარეგნულად
დოგმატიკურ საკითხებთანაც დააკავშირა. ივ. ჯავახიშვილს მიაჩნდა, რომ
მონოფიზიტი ვახტანგი ებრძოდა დიოფიზიტ მიქაელს. ამის სასარგებლოდ მას
შემდეგი მოსაზრებები მოჰყავდა: უძველეს წყაროებში მიქაელი იხსენიებდა
როგორც ქალკედონიანობის, ანუ დიოფიზიტობის მოშურნე დამცველი[12].
ჯუანშერის
გადმოცემით,
კათალიკოსი
და
ეპისკოპოსები
თვით
კონსტანტინოპოლის პატრიარქს კი არ უკურთხებია, არამედ მას ისინი
ხელთდასხმისთვის ანტიოქიაში გაუგზავნია, სადაც ამ დროს მონოფიზიტი
პატრიარქი იჯდა. “საფიქრებელია, რომ საკურთხი პირები პირდაპირ ანტიოქიაში
იქმნენ ვახტანგ მეფისაგან შეგნებულად წარვლენილნი განზრახული მიზნის
მისაღწევად.
შემდეგში,
როდესაც
ქალკიდონიანობამ
ბიზანტიაშიც
და
საქართველოშიც საბოლოოდ გაიმარჯვა და მონოფიზიტობის წინათ არსებობის
კვალი ყველა წაროებიდან გულმოდგინედ იშლებოდა, მოსპობილი იქმნებოდა ამ
ამბის შესახები ნამდვილი ცნობა”[13]. ივ. ჯავახიშვილი ყურადღებას აქცევდა იმასაც,
რომ VI ს. დასაწყისში ქართულმა ეკლესიამ მონოფიზიტობა აღიარა და
ქალკედონიანობა უარყო[14]. ამის საწინააღმდეგოდ ს. ჯანაშიას მიაჩნდა, რომ
მიქაელი მონოფიზიტი იყო, ხოლო ვახტანგი დიოფიზიტი[15].
უნდა ითქვას, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა ჯერჯერობით ცნობების
სიმცირის გამო ვერ ხერხდება. მაგალითად, გაუგებარია, რატომ უნდა დაენიშნა
ვახტანგს, რომელიც ირანელებთან საბრძოლველად ემზადებოდა, ქართლის
კათალიკოსად მონოფიზიტი, ე. ი. სწორედ იმ მიმდინარეობის მიმდევარი,
რომელსაც ირანი მფარველობდა? გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ამ დროს
ქართლი კონსტანტინოპოლის პატრიარქს ექვემდებარებოდა. მაშასადამე, თუ
ქართლის კათალიკოსად ანტიოქიაში ხელდასხმული პირი დაჯდებოდა, ეს
არაკანონიერი იქნებოდა და ვახტანგის მიზნის ასრულებას გაართულებდა.
ერთი კი ცხადია, რომ ამდენი ეპისკოპოსის ერთად კურთხევა აშკარად
მიგვითითებს იმაზე, რომ ვახტანგი ქართლის ეკლესიის რაღაც დიდ

რეორგანიზაციას ისახავდა მიზნად. ამასთან, როგორც ირკვევა, ეს რეორგანიზაცია
უფრო პოლიტიკური ხასიათისა უნდა ყოფილიყო, ვიდრე წმინდა საეკლესიო.
“მოქცევაჲ ქართლისაჲს” მატიანის ჭელიშური რედაქციის ცნობა, თითქოს მიქაელის
საქციელით გაბოროტებულ ვახტანგს საერთოდ ქრისტიანობის დამხობაც კი
გაუვლია გულში, თუ სწორია, გვიჩვენებს, რომ საკუთრივ სარწმუნოებრივ
ინტერესებს ვახტანგის თვალში მეორეხარისხოვანი მნიშვნელობა ჰქონია.
კათალიკოსობის დაწესებით ვახტანგი რამდენიმე მიზნის მიღწევას
ცდილობდა. პირველ ყოვლისა, ეკლესიის თვითმწყსობა, ცხადია, აძლიერებდა
ქვეყნის დამოუკიდებლობას. შემდეგ, სამეფო ხელისუფლება, უეჭველია, მეტ
გავლენას იძენდა მღვდელმთავარზე, რომლის არჩევაში მეფეს მეტი ხმა ეძლეოდა.
დაბოლოს, ვახტანგმა მოიცილა მთავარეპისკოპოსი, რომელიც, ეტყობა, მის
მოწინააღმდეგეთა ბანაკს ეკუთვნოდა. ახლად დანიშნული ეპისკოპოსების
სიმრავლე (თორმეტი ეპისკოპოსი) გვიჩვენებს, რომ ვახტანგმა, ერთი მხრივ,
შეცვალა ზოგი ეპისკოპოსი, ცხადია, მიქაელის მომხრე და მეორე მხრივ, დააწესა
ახალი
საეპისკოპოსოები.
ყურადღებას
იქცევს
ის
გარემოება,
რომ
ახალხელდასხმულ
ეპისკოპოსთაგან
ხუთი
კახეთ-კუხეთ-ჰერეთში
უნდა
მჯდარიყო. როგორც ირკვევა, ვახტანგი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა
თავისი დომენის, კახეთ-კუხეთ-ჰერეთის, განმტკიცებას, რადგან, სავსებით გასაგები
მიზეზით, მას სურდა სრული ბატონ-პატრონი გამხდარიყო თავის ძირითად
დასაყრდენ მიწა-წყალზე. მით უმეტეს, რომ ოპოზიცია მას ამ მხარეშიც ჰყავდა.
საქმე ისაა, რომ ამ მხარეში, როგორც ქართლის სამეფო სახლის საერთო
სამფლობელოში,
ჯერ
კიდევ
ისხდნენ
სამეფო
სახლის
სხვა
შტოს
წარმომადგენლებიც. “მეფეთა ამბავის” თანახმად, მირიანმა კახეთი და კუხეთი
საუფლისწულოდ მისცა რევს, რომელიც დასვა უჯარმას[16]. მაგრამ, ძალიან მალე
ამის შემდეგ, მეორე შტო, ბაქარის შტო, ცდილობს თანდათან შეავიწროოს რევის
შთამომავლობა. უკვე თვით ბაქარ მირიანის ძეს რევის ძენი დაუტოვებია მხოლოდ
კუხეთში და რუსთავის ერისთავებად დაუსვამს[17]. ზევით ჩვენ მოვიყვანეთ
ჯუანშერის ცნობა, რომ ვახტანგის დროს რევის შთამომავლები ისევ რუსთავში
ისხდნენ, მაგრამ ჯუანშერი რამდენადმე აგდებით ამბობს მათზე “შემცირებულ
იყვნეს უერთიერთსა კლვითა”. ვახტანგმა თავის რეზიდენციად აირჩია უჯარმა,
კუხეთშივე, რითაც, ცხადია, კიდევ უფრო დაასუსტა რევიანები. ამავე მიზნით
იქნებოდა ახალი ეპისკოპოსი დანიშნული რუსთავში. უნდა ვიფიქროთ, რომ მან
შეცვალა ძველი, ვახტანგის მოწინააღმდეგე მღვდელმთავარი. მართლაც, აქ ჩვენ
საქმე უნდა გვქონდეს სწორედ ეპისკოპოსის შეცვლასთან და არა ახალ
საეპისკოპოსოს დაარსებასთან. შეუძლებელია, ასეთ დიდ საერისთავო ცენტრში,
სამეფო საგვარეულოს ერთ-ერთი შტოს რეზიდენციაში, რუსთავში, მანამდე
ეპისკოპოსი არ მჯდარიყო. ამ დროს ქართლში სულ ოცამდე საეპისკოპოსო
ყოფილა: მცხეთის, სამთავისის, რუისის, ნიქოზის, წილკნის, თბილისის,
მანგლისის,
ბოლნისის,
ცურტავის,
ჭერემის,
რუსთავის,
ნინოწმინდის,
ხორნაბუჯის, ბოდბესი, ჩელთას, აწყვერის, წუნდას, ახიზის, ერუშეთისა და სხვ.[18].
კათალიკოსების დაწესების თარიღის შესახებ უნდა ითქვას, რომ 472 წ.
“შუშანიკის წამებაში” ჯერ კიდევ იხსენიება ეპისკოპოსთა თავი, მაგრამ უკვე 506 წ.
საეკლესიო კრების საბუთებში ქართლის მღვდელმთავარს კათალიკოსი ეწოდება.
წყაროების ერთმხრივი მოწმობით კათალიკოსების დაწესება უშუალოდ მოჰყოლია
ვახტანგის დაბრუნებას ირანიდან. ამიტომ საფიქრებელია, რომ ეს უნდა
მომხდარიყო V ს. 70-იან წლებში.

იმავე პოლიტიკურ მიზნებს (ცენტრალური ხელისუფლების განმტკიცებას,
ქვეყნის სამხედრო ძლიერების გაზრდას) ისახავდა მიზნად ის დიდი
აღმშენებლობითი მუშაობა, რომელიც ჩაუტარებია ქართლში ვახტანგს. “თანდათან
ფეოდალიზაციის პროცესის გაღრმავებასა და მთელი რიგი საქალაქო ცენტრების
დაცემასთან დაკავშირებით, მათი პატარა სასოფლო დასახლებებად გადაქცევისას,
კიდევ უფრო ცხადი გახდა “სამეფო ქალაქების” როლი. მეფის ხელისუფლება
ორიენტაციას იღებს სამეფო დომენში ახალი ქალაქების შექმნაზე, რომელიც მის
დასაყრდენად გამოდგებოდნენ”[19]. ასეთი პოლიტიკის გამოხატულებაა ვახტანგის
საქმიანობა ამ დარგში. ჯუანშერით ვახტანგმა “აღაშენა ნაშენებითა უზომოთა”
ქალაქი უჯარმა, საფუძველი დაუდო თბილისს. აშკარაა, ეს ქალაქები პირველ
რიგში, შინაურ მტერთან ბრძოლაში უნდა დახმარებოდნენ მეფეს, მაგრამ, ცხადია,
ისინი ვახტანგს ირანელებთან ბრძოლაშიც გამოადგებოდნენ. უკანასკნელი
მიზნისათვის იგი აშენებდა ახალს და ამაგრებდა ძველ ციხე-სიმაგრეებს:
“ამაგრებდა ციხეთა და ქალაქთა, და ჰკაზმიდა მჴედართა და განამზადებდა
ბრძოლად სპარსთა”[20].
ირანელებთან მომავალ ბრძოლაში წარმატებისათვის ძალიან დიდი
მნიშვნელობა
ჰქონდა
კავკასიონზე
გადასასვლელებს.
როგორც
ითქვა,
გადასასვლელები ირანელებს ეკავათ. მათი ხელში ჩაგდება საშუალებას მისცემდა
ვახტანგს ზურგი გაემაგრებინა, არ გადმოეშვა ჩრდილოეთიდან მოთარეშეები და
თვით გადმოეყვანა დამხმარე სამხედრო ძალა. ჯუანშერი ვრცლად მოგვითხრობს
ვახტანგის ჩრდილო კავკასიაში ლაშქრობის ამბავს. მართალია, ეს მოთხრობა სავსეა
ზღაპრული აღწერილობით, მაგრამ, უეჭველია, მასში მაინც არის რეალური ამბების
გამოძახილი. ამ მხრივ განსაკუთრებით საყურადღებოა ის ცნობა, რომელიც
მოიპოვება წმ. ნინოს ცხოვრების ზოგიერთ რედაქციაში. ამ ცნობით ვახტანგმა
“დაიმორჩილა ოვსნი და ყივჩაღნი და შექმნა კარნი ოვსეთისანი და აღაშენა მას
ზედა გოდოლი და დააყენა მას ზედა მცველნი მახლობელნი მის ადგილისანი და
უწოდა მას კარად დარიალისა, და აწ თჳნიერ ბრძანებისა მეფისა ვერ ჴელ-ეწიფების
გამოსლვად ოვსთა და ყივჩაღთა”[21]. ამ ცნობის თანახმად, ვახტანგმა ხელთ იგდო
კავკასიონის გადასასვლელები და გაამაგრა ისინი. მართალია, აქ ნათქვამია, რომ
ვახტანგმა ეს გადასასვლელები წაართვა ოსებსა და ყივჩაღებს (ყივჩაღთა ხსენება აქ
აშკარა ანაქრონიზმია) და არა ირანელებს, მაგრამ ამას ადვილად შეიძლება
მოეძებნოს ახსნა: თუმცა, როგორც აღნიშნული იყო, საერთოდ გადასასვლელები
ირანელებს ეჭირათ, მაგრამ ხდებოდა ისეც, რომ ჩრდილოეთიდან შემოჭრილი
მოთარეშეები დროებით იკავებდნენ ხოლმე მათ. საფიქრებელია, რომ ვახტანგმა
სწორედ ასეთი ვითარებით ისარგებლა, ვითომცდა გაათავისუფლა ეს
გადასასვლელები და თვითონ კი დაიკავა ისინი. ამ მხრივ საინტერესოა, რომ,
ჯუანშერის თანახმად, ვახტანგის ექსპედიცია ჩრდილო კავკასიაში ოსთა
ლაშქრობის საპასუხო აქტს წარმოადგენდა.
ვახტანგის მიერ კავკასიონის გადასასვლელების დაჭერას ადასტურებს
ისიც, რომ მას მოლაპარაკება გაუმართავს ჰუნებთან და პირობაც მიუღია მათგან,
რომ საჭიროებისას ჯარს მიაშველებდნენ. ლაზარ ფარპეცი გადმოგვცემს, რომ
აჯანყების წინ ვახტანგს განუცხადებია, მე ბრძოლას არავის დავანახვებ, იმდენ ჰონს
გადმოვიყვან, რომ სპარსთა ჯარები წინ ვერ დაუდგნენო[22]. შემდეგში ვახტანგი,
მართლაც, ელოდა ჰუნთა ჯარს, მაგრამ პირობა რატომღაც არ შესრულდა.
უშუალოდ აჯანყების დაწყების წინ ვახტანგმა იერიში მიიტანა თავის
მოწინააღმდეგე ქართლის დიდებულებზე. პირველ ყოვლისა, მან თავის

მოწინააღმდეგეთა ერთ-ერთი ბელადი ვარსქენ პიტიახში ჩამოიშორა. ლაზარ
ფარპეცი გადმოგვცემს: “ქართლის ქვეყანაში მოხდა შფოთი და არეულობა.
ვახტანგმა მოკლა ურჯულო ბდეშხი ვაზგენი მეფე პეროზის ოცდამეხუთე წელს”[23].
პეროზის ოცდამეხუთე წელი გვაძლევს 483–484 წწ. მაგრამ, როგორც
[24]
ირკვევა , ლაზარ ფარპეცის აქ შეცდომა მოსვლია, სინამდვილეში ვარსქენი
მოუკლავთ 482 წელს.
ქრისტიანობის უარისმყოფელი, გამაზდეანებული ვარსქენის მოკვლით
ვახტანგმა, უეჭველია, მეტი იდეური სიცხოველე შეჰმატა თავის ბრძოლას
ცეცხლთაყვანისმცემელ ირანელებთან. ამით ხაზი ესმებოდა იმას, რომ ბრძოლა
წარმოებდა
არა
მარტო
პოლიტიკური
თავისუფლებისათვის,
არამედ
სარწმუნოებისათვისაც. დამახასიათებელია,რომ ლაზარ ფარპეციც კი, რომელიც
დიდად იყო დავალებული ვარსქენის მამის არშუშა პიტიახშისაგან (ლაზარი მის
კარზე აღიზარდა) და, რომელიც, უეჭველია, ახლოს იცნობდა თვით ვარსქენს,
“ურჯულოს” ეპითეტით იხსენიებს მას.
აჯანყება ფაქტიურად ვარსქენის მოკვლით დაიწყო. აჯანყებისათვის დრო
კარგად იყო შერჩეული: ირანს ძალიან გართულებული ჰქონდა მდგომარეობა შუა
აზიაში, ანტიირნაული აჯანყება უკვე დაწყებულიყო ალბანეთში და სომხეთიც
მცირე ბიძგსღა ელოდა, რათა თვითონაც აეღო ხელში იარაღი. ამას ემატებოდა ისიც,
რომ ირანელებს ამიერკავკასიაში ცოტა ჯარები ჰყოლიათ, რადგან ისინი
აღმოსავლეთში ჰყავდათ გაყვანილი.
ცნობამ ვახტანგის აჯანყებაზე დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია სომეხ
თავკაცებში, რომლებიც იმ დროს ირანელების მიერ ძალით იყვნენ გაყვანილნი
აჯანყებულ ალბანელთა წინააღმდეგ საბრძოლველად. განსაკუთრებით დიდ იმედს
აძლევდა სომხებს ცნობა ვახტანგის ჰუნებთან კავშირისა და თვით ვახტანგის
პიროვნება, რადგან ამ დროს ვახტანგი უკვე ცნობილი ყოფილა როგორც მამაცი და
ჭკვიანი მეომარი. სომხებმა ითათბირეს და გადაწყვიტეს მხარი დაეჭირათ
აჯანყებული ქართველებისათვის.
აჯანყების პირველ წელს ვახტანგს, ეტყობა, მოუხერხებია ირანელების
ქართლიდან განდევნა. მიუხედავად ამ წარმატებისა, აჯანყებულთა მდგომარეობა
მძიმე იყო, რადგან ვახტანგმა ვერასგზით ვერ მიიღო ჰუნთაგან შეპირებული ჯარი.
მას მხოლოდ რამდენიმე ასეულისაგან შემდგარი რაზმი მიუვიდა. თუ
გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ არავითარი დახმარების იმედი არ იყო
ბიზანტიელებისაგან, რომელთაც თვითონაც დიდი გაჭირვება ადგათ ამ დროს,
ცხადია, ჰუნებთან დადებული პირობების ჩაშლა ფაქტიურად მნიშვნელოვანწილად
შეწყვეტდა აჯანყების ბედს. ჰუნთა მოუსვლელობა, ეტყობა, მძიმე მორალური
მარცხიც იყო. ლაზარ ფარპეცის კარგად აქვს ნაჩვენები, როგორ აწუხებდათ ეს
ამბავი სომხებს. ვახტანგი თურმე სულ ამშვიდებდა მათ – ეს-ეს არის მოვლენო.
სინამდვილის გასარკვევად სომხები დაჟინებით თხოვდნენ მას გაეგზავნა სომხეთში
ჰუნთა ჯარი. ვახტანგს ჯერ დაუყოვნებია, შემდეგ კი, ალბათ, სომხების ეჭვების
გასაფანტავად, გაუგზავნია მათთვის სამასკაციანი ჰუნთა რაზმი. ყველაფერი ეს
ხდებოდა ზამთარში, როდესაც საომარი მოქმედება შეწყვეტილი იყო. ჩანს, ჰუნთა
რაზმს უფრო მორალური ფუნქცია ეკისრებოდა.
მაგრამ ვახტანგს, როგორც ჩანს, მდგომარეობა გაურთულდა შინაურობაში.
ჯერ კიდევ შუა ზამთარში ის იძულებული გამხდარა უკან გაეწვია ასე დაჟინებით
ნათხოვნი რაზმი. ვინაიდან ზამთარში საომარი მოქმედება ირანელებთან

შეწყვეტილი იყო, უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს რაზმი ვახტანგს შინაურ მტერთან
ბრძოლისათვის სჭირდებოდა.
შემდგომ, ე. ი. 483 წელს, ირანელებმა უფრო მტკიცედ მოჰკიდეს ხელი
აჯანყებასთან ბრძოლის საქმეს. გაზაფხულზე ქართლსა და სომხეთში ორი დიდი
ლაშქარი გამოგზავნეს. პირველს სარდლობდა მიჰრანი, მეორეს – ატრნერსეჰი,
ირანის ფუშტიპანსალარი (მონასპის უფროსი). ვახტანგმა დაინახა, რომ ირანელებს
ვერ გაუმკლავდებოდა და თავი შეაფარა სომხეთის მთებს ქართლის საზღვრის
მახლობლად. იქიდან მან დახმარება სთხოვა სომხებს, თან იტყობინებოდა, რომ
სულ ახლო მომავალში ელოდა ჰუნების მაშველი ჯარების მისვლასაც. ამ
დროისათვის სომხებს მნიშვნელოვანი წარმატება მოუპოვებიათ, სასტიკად
დაუმარცხებიათ ირანელები ნერსეჰაპატის ბრძოლაში. ვახტანგის დესპანის
მისვლისთანავე აჯანყებულ სომეხთა სარდალი ვაჰან მამიკონიანი სომეხთა მთელი
ჯარით სასწრაფოდ გაემართა ვახტანგის დასახმარებლად და კანგარის მთებში
დაბანაკდა.
როგორც ჩანს, ვახტანგი სწრაფი და გაბედული მოქმედების მომხრე იყო. მას
ეშინოდა, რომ ირანელები ქართლის შიდა რაიონებში შეიჭრებოდნენ და იქაურობას
ააოხრებდნენ. ამიტომ ცდილობდა დაეყოლიებინა სომხები, ბარში ჩასულიყვნენ და
ირანელებს შებრძოლებოდნენ, თუნდაც ჰუნების მოსვლამდე. ვაჰან მამიკონიანი და
სხვა სომეხი სარდლები კი ფრთხილობდნენ. ეტყობა, მათ აფიქრებდათ ირანელთა
ჯარის მრავალრიცხოვნება. ჰუნების გარეშე ბრძოლის დაწყება სომხებს
მიზანშეწონილად არ მიაჩნდათ და უმჯობესად თვლიდნენ მთებში დარჩენას,
სადაც ირანელები ვერ გამოიყენებდნენ თავის რიცხობრივ უპირატესობას.
ყურადღებას იქცევს ისიც, რომ, როგორც ლაზარ ფარპეცი გადმოგვცემს, ვაჰან
მამიკონიანმა “იცოდა სომეხთა ჯარის სისუსტე და ხედავდა, რომ მას დაჰკარგვოდა
მხნეობა, დაუძლურებულიყო და სრულებით არა ჰგავდა სხვა დროის
გულმოდგინებასა და მონდომებას”[25]. ლაზარ ფარპეცის ეს სიტყვები ისე უნდა
გავიგოთ, რომ აჯანყებულ სომეხთა ჯარში არ იყო ერთიანობა, მრავალი შიშით
მონაწილეობდა აჯანყებაში და პირველსავე შემთხვევაში მზად იყო აჯანყებისათვის
ეღალატა და ირანელთა მხარეზე გადასულიყო. საყურადღებოა, რომ იმ თათბირზე,
რომელზედაც სომხებს უნდა გადაეწყვიტათ, დაეჭირა თუ არა მხარი აჯანყებული
ქართლისათვის, ერთადერთი კაცი, რომელიც ამის წინააღმდეგი გამოვიდა, იყო
თვით ვაჰან მამიკონიანი, აჯანყებულთა მომავალი სარდალი და ბელადი. თავისი
აზრის დასამტკიცებლად ერთ-ერთ უმთავრეს არგუმენტად ვაჰანს მოჰყავდა ის,
რომ მისი სიტყვით, სომხებს შორის არ იყო ერთიანობა და მოსალოდნელი იყო
ღალატი[26]. როგორც შემდგომში აღმოჩნდა, ვაჰანის შიში არ იყო მოკლებული
რეალურ საფუძველს.
ვახტანგი ყოველ ღონეს ხმარობდა, რათა დაერწმუნებინა სომხები მისი
გეგმა მიეღოთ და ბარში ჩასულიყვნენ. ლაზარ ფარპეცის გადმოცემით, ის აშკარა
ტყუილზეც კი მიდიოდა სომხების გასამხნევებლად, ვითომ ჰუნები უკვე
მოვიდნენო. ვახტანგს ასეთი ხერხიც უხმარია: სომეხთა და ქართველთა ჯარიდან
გაუგზავნია მზვერავები, რომელთაც შორიდან დაანახეს დანთებული ცეცხლი და
მეომართა მსგავსად გამოწყობილი ხის კუნძები. ვახტანგის განმარტებით ეს ჰუნთა
ლაშქარი იყო, რომელიც ბარში დაბანაკებულიყო და მთაში არ ადიოდა, რადგან
ვითომც თავის მხრივ არ სჯეროდა სომხების მოსვლა. ვახტანგს უთქვამს, ჰუნები
მეუბნებიან, ოღონდ სომხები აქ ჩამოიყვანე და დაგვანახე, მერე კი სპარსელები ჩვენ
დაგვანებეთ და თქვენ თავს ნუ შეიწუხებთო. ვახტანგი ეუბნებოდა სომხებს, თუ

თქვენ ბარში არ ჩახვალთ, ჰუნები არ დამიჯერებენ და ადგილიდან ფეხსაც არ
მოიცვლიან, მიჰრანი კი მიბრუნდება და ქართლს ააოხრებსო. მაშ რაღა სარგებლობა
ექნება ჩემთვის თქვენს აქ მოსვლასო[27].
ბოლოს და ბოლოს ვახტანგმა თავისი გაიტანა. მიუხედავად ზაფხულის
სიცხისა და ზოგიერთ სომეხ ნახარართა წინააღმდეგობისა, აჯანყებულთა ლაშქარი
ჭარმანაინის ველზე[28] ჩასულა და მტკვრის ნაპირას დაბანაკებულა. რამდენიმე
დღის შემდეგ, იქვე, ოღონდ მტკვრის გაღმა დაბანაკდა ირანელთა ლაშქარიც. ღამით
სომეხთა ბანაკიდან მრავალი მოღალატე საიდუმლოდ დაკავშირებია ირანელებს.
ისინი უთვლიდნენ მტერს, ჩვენი ნებით როდი მოვსულვართ, ვაჰანმა ძალით
მოგვიყვანა, მაგრამ ბრძოლის ველს მივატოვებთ და სხვებსაც თან გავიყოლებთო.
მეორე დღეს სომეხ-ქართველთა გაერთიანებული ლაშქარი ბრძოლის
ველზე გავიდა. ვახტანგი უკანასკნელ წუთამდე ამხნევებდა და არწმუნებდა სომეხ
სარდლებს, გამარჯვება ჰუნების გარეშეც შეიძლებაო. მაგრამ, თუმცა სომეხმა
სარდლებმა ჯარი საბრძოლოდ განალაგეს, ვახტანგმა მაინც ვერ შეძლო მათი
დარწმუნება. ცხადია, ასეთი მერყეობა, რითაც არ უნდა ყოფილიყო იგი
გამოწვეული, უარყოფით გავლენას მოახდენდა ბრძოლის შედეგზე.
ქართველთა ლაშქარი ვახტანგის მეთაურობით მარცხენა ფრთას
შეადგენდა. ცენტრში და მარჯვენა ფრთაზე სომხები იდგნენ. ვაჰან მამიკონიანმა,
რომელიც ცენტრს სარდლობდა, გაბედულად შეუტია მტერს, დიდი ზიანი მიაყენა
მას და უკან დაახევინა, ისე რომ ირანელებს მტკვარზე გადასვლაც კი მოუხდათ.
მაგრამ ამ დროს მოღალატეებმა თავისი დანაპირები შეასრულეს, მიატოვეს
ბრძოლის ველი, არევ-დარევა შეიტანეს მებრძოლთა რიგებში და ბოლოს მთელი
ლაშქარი შედრკა და გაიქცა. ირანელები დაედევნენ გაქცეულებს, ბევრი დახოცეს,
ბევრიც ტყვედ ჩაიგდეს, მაგრამ თავისი გამარჯვება მაინც ვერ მიიყვანეს ბოლომდე,
რადგან მათი სარდალი მიჰრანი იმავე წლის სექტემბერში ირანში გაიწვიეს.
484 წ. გაზაფხულზე, სომხეთში დიდი ლაშქრით შევიდა ზარმიჰრ
ჰაზარავუხტი. ბასიანში მყოფ ჰაზარავუხტს მიუვიდა შაჰის ბრძანება, გადასულიყო
ქართლში, რათა “ქართლის მეფე ვახტანგი ან შეეპყრა, ან მოეკლა, ანდა იმ ქვეყნიდან
განედევნა”[29]. თვით ირანის შაჰი პეროზი კი ჰეფთალებზე საომრად წავიდა.
ჰაზარავუხტი გადავიდა ქართლში, სადაც შეკრიბა ადგილობრივი
დიდებულები, რომლებიც თავიდანვე მხარს არ უჭერდნენ ვახტანგს. მათ
შეუერთდნენ ისინიც, ვინც გორგასალს შემდგომში განუდგნენ. ჰაზარავუხტმა
დიდი წყალობა აღუთქვა ყველას და მათგან რაზმიც კი შეადგინა. ვახტანგმა თავი
შეაფარა ეგრისს.
ამ დროს ირანიდან მოვიდა პეროზისა და ირანელთა ჯარის დაღუპვის
ამბავი. შეშინებულმა ჰაზარავუხტმა ქართლში დარჩენა ვეღარ გაბედა და
სასწრაფოდ ირანში გაბრუნდა.
ირანელები უაღრესად მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდნენ. ამან აიძულა ისინი
მთელ რიგ მნიშვნელოვან დათმობაზე წასულიყვნენ. ჩვენ არ გვაქვს ცნობები, თუ
რაში გამოიხატა ეს ქართლის მიმართ, სამაგიეროდ, კარგად ვიცით, რას მიაღწიეს
აჯანყებულებმა სომხეთსა და ალბანეთში. აჯანყებულ სომეხთა მოთხოვნით,
ირანელებმა პირობა დადეს შეეწყვიტათ ქრისტიანობის დევნა, არ დაერღვიათ
ადგილობრივი ტრადიციები და მნიშვნელოვანი საქმეები თვითონ შაჰს გაერჩია.
ირანელებმა გამოაცხადეს, რომ ისინი არ ადანაშაულებდნენ აჯანყებულებს, რადგან
აჯანყება თვით პეროზის ძალმომრეობამ გამოიწვიაო. შემდგომ, 485 წელს,
აჯანყებულთა მეთაური ვაჰან მამიკონიანი სომხეთის მარზპანად დანიშნეს.

ირანელები ალბანელების წინაშეც წასულან დათმობაზე. კერძოდ, იქ მათ მეფობა
აღუდგენიათ. საინტერესოა, რომ ალბანეთში გამეფებული ვაჩაკანი ისევ
დაბრუნებია ქრისტიანობას, რომელიც ადრე ირანელთა ძალდატანებით უარუყვია.
უეჭველია, აჯანყებას დადებითი შედეგები ქართლისათვისაც უნდა
მოეტანა. ამდენად, თუმცა ვახტანგმა ვერ შეძლო საბოლოოდ გაეთავისუფლებინა
ქართლი ირანული უღლისაგან, მაგრამ მისმა აჯანყებამ ნაწილობრივ მაინც მიაღწია
მიზანს. სამწუხაროდ, ჩვენ არ შეგვიძლია იმის ჩვენება, თუ კონკრეტულად რაში
გამოიხატა ეს.
საფიქრებელია, რომ ვახტანგ გორგასალი ამის შემდეგაც განაგრძობდა ამა
თუ იმ ფორმით ბრძოლას ირანელების წინააღმდეგ. ძველი ქართული წყაროების
თანახმად, იგი ბოლოს და ბოლოს შეეწირა კიდეც ამ ბრძოლას. ჯუანშერი
გადმოგვცემს, რომ ახლად გამეფებულმა ირანის შაჰმა ბიზანტიაზე გალაშქრება
გადაწყვიტა. მან შეუთვალა ვახტანგს წინ წარსძღოლოდა ირანელთა ლაშქარს.
ვახტანგმა უარი განაცხადა და “თქუა ესრეთ: “უთხარით მეფესა ხუასროს:
პირველად განემზადე ბრძოლად ჩუენდა, და ეგრე შევედ საბერძნეთად”. მართლაც,
ირანელებმა გამოილაშქრეს ქართლზე, შემუსრეს რიგი ქალაქებისა და იორზე
დაიბანაკეს. განთიადისას ვახტანგი თავს დაესხა მტრის ბანაკს, მოკლა შაჰის ძე,
მაგრამ თვითონაც დაიჭრა, “სპარსმა ვინმე სცა ისარი მკერდსა ვახტანგისსა”.
მართალია, ირანელები დამარცხდნენ, მაგრამ, “დამძიმდა წყლულება ვახტანგისი,
რამეთუ შეწეულ იყო ისარი ფირტუად. და წარვიდა უჯარმოს”. ირანელებმა
ისარგებლეს ვახტანგის ავადმყოფობით და ააოხრეს ქართლი. ამ დროს ბიზანტიაში
გამეფდა ზენონი. ბერძნებსა და ირანელებს შორის მოხდა დიდი ბრძოლა,
რომელშიც ვერც ერთმა მხარემ ვერ გაიმარჯვა. ვახტანგი ამ ბრძოლის შემდეგ
გარდაიცვალა.
ზემოაღწერილი ამბების დასათარიღებლად გამოდგებოდა ჯუანშერის
ცნობა, რომ სწორედ ბერძენ-ირანელთა ომის წინ გამხდარა ბიზანტიის იმპერატორი
ზენონი (474–491). მაგრამ კარგადაა ცნობილი, რომ ზენონის მეფობაში არავითარი
ომი ბიზანტიასა და ირანს შორის არ ყოფილა. ამასთან, ზუსტად ვიცით, რომ
ვახტანგი ცოცხალი იყო V ს. 80-იანი წლების პირველ ნახევარში. ბიზანტია-ირანის
ომი 502–506 წლებში მიმდინარეობდა. ბუნებრივია ვიფიქროთ, რომ ჯუანშერის
მიერ აღწერილი ამბები ამ ომს უნდა შეეხებოდეს. ამიტომ სავარაუდებელია, რომ
ვახტანგის გარდაცვალებაც ამ წლებზე უნდა დაიდოს.
არაერთხელ გაკეთებულა ცდა ზუსტად განსაზღვრულიყო ვახტანგ
გორგასლის ზეობა. ეს ცდები დამყარებული იყო ჯუანშერის მონაცემებზე. კერძოდ,
ს. გორგაძე ამოდიოდა ჯუანშერის ზემომოყვანილი ცნობებიდან და ვახტანგის
გარდაცვალებას 503 წელზე დებდა. ხოლო, რადგან, ჯუანშერის სიტყვით, ვახტანგი
ამ დროს “მიწევნულ იყო ვითარ სამოცისა წლისა”, ს. გორგაძის თანახმად, ვახტანგი
უნდა დაბადებულიყო 443 წელს[30]. ივ. ჯავახიშვილი იზიარებდა ს. გორგაძის
მსჯელობას, ოღონდ ვახტანგის გარდაცვალებას 502 წლის შემოდგომით
ათარიღებდა[31]. უკანასკნელ დროს ვახტანგ გორგასლის მეფობის ახლებურად
დათარიღება სცადა კ. თუმანოვმა. მისი მსჯელობა ასეთია: ჯუანშერის თანახმად,
ცხრამეტი წლის ვახტანგმა ცოლად შეირთო შაჰ ჰორმიზდის ასული ბალენდუხტი.
ეს ჰორმიზდი შეიძლება იყოს მხოლოდ ჰორმიზდ III (457-459). მაშასადამე,
ვახტანგი დაბადებულა დაახლოებით 439 წ. და გამეფებულა დაახლოებით 446 წ.
ხოლო, როდესაც ირანელები ემზადებოდნენ 502–506 წლების ომისათვის, ის სამოცი
წლისა ყოფილა[32]. შემდეგ, კ. თუმანოვი ერთ პიროვნებად მიიჩნევს ვახტანგ

გორგასალსა და პროკოპი კესარიელის მიერ მოხსენიებულ იბერთა მეფე გურგენს.
იდენტიფიკაციას იგი ახდენს სახელთა ანალიზზე დაყრდნობით: “გურგენში”
თუმანოვი გამოჰყოფს “გურგს”, რომელიც შედის ვახტანგის მეტსახელად
“გორგასალში” და მგელს აღნიშნავს. გურგენის ქართლიდან გაქცევას კ. თუმანოვი
522 წ. ათარიღებს და ვახტანგის სიკვდილსაც ამ ამბის ახლო დროზე დებს[33].
უნდა ითქვას, რომ ჯუანშერის ცნობები, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით,
სანამ მისი თხზულება სათანადოდ შესწავლილი არაა, ვახტანგის მეფობის ზუსტი
დათარიღების საშუალებას არ იძლევა. ჯუანშერს არასწორი ცნობები აქვს
ბიზანტია-ირანის ომების თარიღებსა და მსვლელობაზე, ამ ომების თანამედროვე
კეისრებსა და შაჰებზე. ყველაზე სწორი იქნებოდა ვახტანგის მეფობა ზოგადად V ს.
მეორე ნახევრით განგვესაზღვრა. რაც შეეხება ვახტანგის იდენტიფიკაციას
გურგენთან, ამისათვის, სახელების ასეთი მსგავსების გარდა, საჭიროა სხვა
საბუთებიც.
ვახტანგ გორგასლის პიროვნების დახასიათებისას უნდა ითქვას, რომ იგი
ყოფილა მეტად ჭკვიანი, წინდახედული, გამჭრიახი პოლიტიკოსი, სახელმწიფო
მოღვაწე და გულადი მეომარი – სარდალი. ვახტანგის თავგანწირულ ბრძოლას
უცხოელი დამპყრობლის წინააღმდეგ ხალხის თვალში მისთვის დიდების
შარავანდედი დაუდგამს, ნახევრად ლეგენდარულ, ეროვნულ გმირად უქცევია.
მეტსახელი “გორგასალი” – სპარსულად “მგელთავა” – იმიტომ შერქმევია, რომ
მუზარადზე წინ მგელი ჰქონია გამოსახული. ვახტანგზე ცალკე საისტორიო
თხზულებაც კი დაწერილა. მისი ავტორი, ჯუანშერი, უდიდესი ქება-დიდებით
ლაპარაკობს ვახტანგზე. ჯუანშერის სიტყვებით, იგი გოლიათური აღნაგობითა და
ზღაპრული ძალით იყო დაჯილდოვებული: “და იყო იგი უმაღლეს კაცთა მის
ჟამისათა, და უშუენიერეს სახითა და ძლიერ ძალითა, რომელ ჭურვილი ქუეთი
ირემსა მიეწიის, უპყრის რქა და დაიჭიროს, და ცხენი ჭურვილი აღიღის მჴართა
ზედა და მცხეთით აღვიდის ციხესა არმაზისასა”[34]. შემდგომში საქართველოს
სახელმწიფო დროშას, სხვათა შორის, “ვახტანგიანსა” და “გორგასლიანსაც”
უწოდებდნენ. არაერთი გადმოცემაა შემონახული ვახტანგ გორგასალზე ხალხშიც.
ვახტანგი დაუსაფლავებიათ მცხეთაში, საკათალიკოსო ეკლესიაში, შემდეგ
იმ ადგილას აშენდა სვეტიცხოვლის ტაძარი, რომელშიც ერთი საფლავი ახლაც
ვახტანგ გორგასალისად არის მიჩნეული.
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§ 4. ეკონომიური და სოციალური ვითარება IV–V საუკუნეების
აღმოსავლეთ საქართველოში. ადრეფეოდალურ სოციალურეკონომიურ ურთიერთობათა გაბატონება
ა. სამეურნეო ცხოვრების დაწინაურება
ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობების მიხედვით როგორც აღმოსავლეთი,
ისე დასავლეთი საქართველო ზოგადად მთისა და ბარის ქვეყნებად იყოფა. სოფლის
მეურნეობის ინტენსიური დარგების განვითარების თვალსაზრისით საქართველოს
ბარი, ბუნებრივია, გაცილებით ვარგისი და ხელსაყრელი იყო. ბარში წარმოიქმნა
განვითარებული კულტურები მეხორბლეობაში, მევენახეობაში, მეხილეობა-

მებოსტნეობაში და სხვ. მთის პირობები საამისოდ მეტად შეზღუდული იყო და
ამდენად, მისი შემდგომი სამეურნეო განვითარებაც შეფერხებული[1].
ბარი, ჩვეულებრივ, ვენახ-ხილიანი ზონა იყო, ხოლო მთა კი, პირიქით.ასე
რომ, ბარად და მთად ქვეყნის დაყოფა მარტო ბუნებრივ პირობებს როდი
ემყარებოდა, არამედ იმავე დროს ორ ბოტანიკურ და სასოფლო-სამეურენო ზონად
გაყოფასაც გულისხმობდა[2].
მაგრამ სამეურნეოდ, ცხადია, ბარი ყველგან ერთნაირად ხელსაყრელი არ
იყო. ჰერეთ-კახეთში ბუნებით უხვად დაჯილოდოებულ მხარედ ძველთაგანვე
ალაზნისა და ივრის ნაყოფიერი ხეობები ითვლებოდა. ქართლში კი შიდა ქართლის
სარწყავად ქცეული თითქმის მთელი ველობი და ქვემო ქართლის ხეობები
გამოირჩეოდნენ. ნაყოფიერობდა აქ ყოველგვარი მარცვლეული, ხილი და ვენახი.
მესხეთი განთქმული იყო მეხორბლეობითა და მებაღეობით. საკმაოდ უშენებიათ აქ
ვენახიც.
მთის სამეურნეო პირობები, ცხადია, უფრო შეზღუდული იყო. მთიანეთი
(ფშავ-ხევსურეთი, თუშეთი, მთიულეთი, ხევი), ერთი მხრივ, ხორბლეულისა და
ქრთილეულის კულტურებისათვის, ხოლო, მეორე მხრივ, განსაკუთრებით
მესაქონლეობისათვის იყო გამოსადეგი.
ანტიკური
პერიოდის
ბოლოსათვის,
კერძოდ,
IV
საუკუნიდან,
საქართველოს ეკონომიურსა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში დიდი ცვლილებები
შეინიშნება. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს საწარმოო ძალების შემდგომი ზრდა,
რამაც ყველაზე ძლიერ მიწათმოქმედების ინტენსიფიკაციაში იჩინა თავი.
აღმოსავლეთ საქართველოში სპეციფიკური ბენებრივ-გეოგრაფიული პირობების
გამო, ინტენსიური სასოფლო-სამეურნეო კულტურა, უმთავრესად მორწყვას
ემყარებოდა[3]. ამის გამო, ქართლში მიწის მეურნეობის ხასიათი და ინტენსიური
მეურნეობის დარგები (მევენახეობა, მებაღეობა-მებოსტნეობა და სხვ.) ბევრად იყო
დამოკიდებული საირიგაციო საქმის დაყენებაზე.
ისტორიული წყაროების მწირი ცნობებითაც შეიძლება კარგად
წარმოვიდგინოთ, თუ რა დიდი ყურადღებისა და საერთო-სახელმწიფოებრივი
ზრუნვის საგანი ყოფილა მორწყვის საქმე ამ დროის ქართლში. უძველესი არხის
გაყვანას ჩვენში ტრადიცია ალექსანდრე მაკედონელს მიაწერდა: “დასაცა ვენაჴი და
რუჲ გამოიღო ქსნით”[4]. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია ამ ხასიათის უკვე სავსებით
რეალური მეორე ცნობა, რომ IV ს. ბოლოს მეფე თრდატმა “რუსთავისა რუჲ
გამოიღო”[5]. ამ წყაროს ცნობით, VI ს. გაუტანიათ წილკნის რუ. აღსანიშნავია, რომ VVI საუკუნეებით თარიღდება ნახიდურის, გაჩიანის, მუხრანის, რუის-ურბნისის და
ზოგი სხვა დიდი და მცირე არხებიც. ამრიგად, მთელი რიგი არხებისა გატანილია
დიდი სამეურნეო აღმავლობის ხანაში, რასაც თავის მხრივ, დიდი სოციალური
ტეხილი მოჰყვა. ფეოდალური ურთიერთობის ერთი უმთავრესი მატერიალური
საფუძველი ჩვენში, შეიძლება ითქვას, ეს დიდი საირიგაციო ნაგებობები იყო[6].
მიწის მორწყვა მნიშვნელოვნად აფართოებდა მარცვლეული და სხვა
კულტურების მოსაყვანად ვარგის ადგილებს. საზოგადოება ეუფლებოდა
აღმოსავლეთ საქართველოს ფართო ველებს, სადაც მთელი სისრულით და
სოციალური შედეგებით განხორციელდა კერძო საკუთრება მიწაზე. ამას დიდი
არხის ნაშთებიც მოწმობენ აწინდელ ყარაიას ველზე, რომელმაც იმ ძველ დროს ეს
მხარე მჭიდრო მოსახლეობისა და დაწინაურებული მიწათმოქმედების მხარედ
აქცია, ხოლო ქალაქი რუსთავი, რუს გატანასთან დაკავ თმოქმედო იარაღი –
ერქვანი. ეს იყო “ხარმრავალ ბმული” საკმაოდ რთული სახნის-საკვეთიანი,

ფრთიანი სახნავი იარაღი. ცხადია, ერქვნის ეს გაუმჯობესებული სახეობა მის
წინამორბედზე უფრო ძვირი და ძნელად საშოვარი იყო, მაგრამ გაცილებით
აუმჯობესებდა მიწის დამუშავებას, ზრდიდა შრომის ნაყოფიერებასა და
მოსავლიანობას. მთის პირობებში მეტი გამოყენება ჰქონდა უფრო მარტივსა და
მსუბუქ ცალუღელა სახვნელებს. ამ სახვნელების ერთი ტიპი, რომელსაც ხალხი
“აჩაჩა გუთანს” ეძახის, აქამდეა შემორჩენილი. სპეციალისტები გამოჰყოფენ მის
“ქართულ”, “ფშავურ” (იბერიულ) და “რაჭულ” (კოლხურ) სახვნელებს. ბაღბოსტნებში ძველთაგანვე თოხი იხმარებოდა, რომელსაც გარკვეულ პირობებში
ხორბლეულისა და მარცვლეულის მოსაყვანადაც იყენებდნენ, განსაკუთრებით
მთის ზოლში.
საერთოდ, უნდა ითქვას, რომ საქართველოს შრომის ძველი იარაღების
ხარისხი და ნაირსახეობა მიწათმოქმედების განვითარების მაშინდელი დონის
შესაფერისი იყო.
საქართველოს მრავალფეროვანი სოფლის მეურნეობა და ამ დროის
შესაფერისად მაღალგანვითარებულიც იყო. ამ დროს მეურნეობის უმთავრესი
დარგებია: მემინდვრეობა, მევენახეობა, მებაღეობა-მებოსტნეობა, მესაქონლეობა.
მემინდვრეობის სისტემაში წამყვანი ადგილი მეხორბლეობას ეჭირა, თუმცა
“ხუარბალი” ამ დროს ყველა საკვები მცენარის მარცვლეულის, აღმნიშვნელი
ზოგადი ტერმინი იყო და არა, როგორც შემდეგში, მხოლოდ პურეულის ჯგუფისა[8].
ხორბლეულის ყველაზე უფრო გავრცელებული და უძველესი ჯიშები ჩვენში
იფქლი და დიკა ყოფილა. ორივე ამათგანი ჯერ კიდევ ბიბლიის უძველეს ქართულ
ტექსტებში გვაქვს დამოწმებული. იფქლი ორჯერ გვხვდება გიორგი მერჩულეს
თხზულებაშიაც. ერთგან, მწერალს ნათქვამი აქვს, რომ დიდმა აბულასათმა
(გაბრიელ დაფანჩულის ძემ) მასთან ხანძთისათვის როჭიკის სათხოვნელად მისულ
წინამძღვარ ეპიფანეს ერთი დღის სამკალი შეაწია: “ძმათა შენთა დღესა შინა ერთსა
რაჲ მკონ, მიმიცემია”. ეპიფანემ ისარგებლა ამ პირობით და დიდაზნაურის ყანას
“ძმანი თჳსნი კეთილად-მომკალნი” შეუსია. ბერების “გულს-მოდგინება” იმდენად
დიდი ყოფილა, რომ აბულასათის კაცებს შეშინებიათ; “სრულიად მოჰმკიან ვიდრე
მწუხრადმდე იფქლსა მას ფრიად კეთილსა”[9].
დიკა მოხსენიებულია გიორგი მთაწმინდელის თხზულებაში (“ცხორებაჲ
იოანესი და ეფთვიმესი”) როგორც ქართველ ბერთა მიწათმოქმედების ერთი
საგანთაგანი[10]. იფქლი საშემოდგომო ხორბალი იყო, დიკა კი გაზაფხულისა. დიკა
პურეულის მეტად გამძლე ჯიშად ითვლებოდა და აღმ. საქართველოს მთიანეთში
თითქმის ერთავად გაბატონდა. მთის ხორბალია “ზანდურიც”, რომელიც “მახას”
მსგავსად ენდემური მცენარეა კოლხეთისათვის[11]. ეს ჯიშები ასლისებურ ხორბალს
მიეკუთვნებოდა და იმ ძველ დროს აღმ. საქართველოში ფართოდ იყო
გავრცელებული. მაგალითად, ზანდურის ფასდაუდებელი თვისება იყო ის, რომ იგი
ყოველგვარ ნიადაგზე კარგად ხარობდა. მახა შესანიშნავ გემრიელ პურს იძლეოდა
და დიდხანსაც ინახებოდა.
საერთოდ, სპეციალისტები ხორბლეული კულტურების ერთ-ერთ
სამშობლოდ საქართველოს მიიჩნევენ...[12] აქ, ძნელმისადგომ მთიან რაიონებში თუ
მდინარეთა ნაყოფიერ ხეობებში, თავისთავად შეიქმნა ის პირობები, რამაც ხელი
შეუწყო პურეულის გარეული და პრიმიტიული ჯიშების კულტურულ სახეობებად
გადაქცევას. ამისი საწინდარი იყო, ცხადია, ადგილობრივი მიწათმოქმედების დიდი
სასოფლო-სამეურნეო გამოცდილება და უნარი ეფექტურად ჩარეულიყო სახეობათა
გარდაქმნა-გაუმჯობესების ამ პროცესში.

ხორბლეულის გვერდით სასოფლო-სამეურნეო პარქტიკაში თავისი
ადგილი ჰქონდა მიკუთვნებული ქრთილეულს, განსაკუთრებით კი ქერს. ეს საკვები
მცენარე ქართული მწერლობის უძველეს ნათარგმნ ძეგლებშივე გვხვდება[13].
მემინდვრეობის სისტემაში საპატიო ადგილი ჰქონდა დათმობილი
ფეტვსაც, რომლის მოყვანას მთელ საქართველოში უძველესი დროიდანვე
მისდევდნენ[14].
სოფლის
მეურნეობაში
მევენახეობა-მეღვინეობის
როლიც
განსაკუთრებული მნიშვნელობისა იყო. შემთხვევითი როდია, რომ უძველესი
ტრადიცია პირველი, დიდი არხის გატანას მევენახეობას უკავშირებს ქართლის
ფართო, სარწყავ ველებზე (მუხრანი, რუსთავ-გარდაბან-გაჩიანი და სხვ.), შეიძლება
ითქვას, უმთავრესი ადგილი ვენახმა დაიჭირა. აღმ. საქართველოში ამ დროს ვენახი
უმთავრესად დაბლარია, როცა დას. საქართველოში უმეტესად მაღლარი ვენახი
უნდა ყოფილიყო გაბატონებული. ყალიბდებოდა საქართველოს ცალკეული
კუთხეების პირობებისადმი კარგად შეგუებული ვაზის ჯიშების ენდემური
ჯგუფები.
მეღვინეობა სულ უფრო სამრეწველო ხასიათს იღებდა. არქეოლოგიური
გათხრების შედეგად მრავლად გამოვლინებული IV–V სს. ქვევრები მეღვინეობის,
კერძოდ, ღვინის დაყენების წესის მაღალი განვითარების მაჩვენებელია.
თუ რაოდენ ძვირად უღირდათ ჩვენში ვაზი, ამას ის გარემოებაც მკაფიოდ
მოწმობს,
რომ
ჯვრისათვის,
როგორც
ქრისტიანობის
სიმბოლოსათვის,
გაბატონებულმა საზოგადოებრივმა წრემ თუ შემდეგში ხალხის წარმოდგენამ, ამ
უძვირფასესი მცენარის ნასხლავი შეარჩია[15].

ბ. ფეოდალური მიწათმფლობელობის განვითარება
IV-V სს. საადგილმამულო ურთიერთობის სისტემა ქართლში უაღრესი
სირთულითა და მრავალფეროვნებით ხასიათდებოდა. პირველყოფილი თემური
საგვარეულო საკუთრების ნაშთი, როგორც ს. ჯანაშია შენიშნავდა, აქ ჯერ კიდევ იყო
შემონახული სათემო მიწათმფლობელობის სახით[16]. მის გვერდით სწრაფად
ვრცელდებოდა ინდივიდუალური კერძო საკუთრება მიწაზე[17], რაც თავისუფალი,
წვრილი კერძო მიწათმფლობელობის საფუძველი იყო. საადგილმამულო
ურთიერთობის წამყვანი ფორმებია სასეფო (სამეფო, სახელმწიფო) და სატაძრო
მემამულეობა. ეს უკანასკნელი IV ს. 30-იანი წლებიდან გზას უთმობს
ქრისტიანული ეკლესიის მიწათმფლობელობას, რომელიც, შეიძლება ითქვას,
იმთავითვე იღებს ადრინდელი ფეოდალური მიწათმფლობელობის ხასიათს.
დაბოლოს, უნდა აღინიშნოს აგრარული ურთიერთობის მთავარი ტენდენცია –
ადრინდელი ფეოდალური მიწათმფლობელობის განვითარება-გაბატონება.
IV საუკუნისათვის თემური მიწათმფლობელობის რღვევის ტენდენციები
ქართლში საკმაოდ შორს იყო წასული და შემდეგშიც განუხრელად ღრმავდებოდა.
ქართლი ოდითგანვე განვითარებული მიწათმოქმედებისა და ინტენსიური
სამეურნეო დარგების ქვეყანა იყო, რამაც დააჩქარა აქ საერთო-სათემო მიწა-წყლის
გადასვლა მეთემეთა კერძო საკუთრებაში. ვენახ-ხილიანის გამშენებელი მიწის
მუშა, ბუნებრივია, ადვილად ვეღარ შეელეოდა თავის ნაჭირნახულევს და მეთემეთა
შორის მისი პერიოდული გადანაწილების წინააღმდეგი იქნებოდა. ამ დარგების
განვითარების ინტერესებიც ხომ თავისი შრომით უაღრესად დაინტერესებული და

გამოცდილი მეურნეობით უზრუნველყოფას მოითხოვდა. ამის გამოა, რომ კერძო
საკუთრება მიწაზე, შეიძლება ითქვას, თავდაპირველად სწორედ ბაღ-ვენახებზე
გაჩნდა და შემდეგ სახნავ-სათეს მიწებზედაც გავრცელდა.
მეთემეთა მიერ სათემო მიწების დასაკუკთრებას მკვეთრი ქონებრივი
უთანასწორობის წარმოშობა მოსდევდა. ამაზე ბევრად ადრეც მეთემეთა შეძლებულ
წევრებს, საერთო, სათემო სარგებლობაში არსებული მიწების გარდა, თავისი, კერძო
მიწა-ადგილიც გააჩნდათ, რომელიც სათემო მფლობელობიდან იყო გამოთიშული.
მათი უფლება ამ უკანასკნელზე სრული იყო.
მართალია, საამისო რიგის მოწმობანი ჩვენ IV-V საუკუნეებიდან არ
გაგვაჩნია, მაგრამ უფრო გვიანდელი ვითარება ადრეული თემის ამ დამარღვეველი
პროცესის ძირითადად გეზზე გარკვევით მიგვანიშნებს. ამის გარეშე ვერც მიწის
ყიდვა-გაყიდვის ინსტიტუტი, ძველი ტერმინოლოგიით “ნასყიდი” ან “ნასყიდევი”,
განვითარდებოდა. თუმცა, მიწის ნასყიდობის უძველესი ფაქტი მხოლოდ VI
საუკუნისათვის მოგვეპოვება, მაგრამ “ნასყიდი” საქართველოში მეტად ძველი
ინსტიტუტია, ის ფეოდალური ურთიერთობის გამარჯვების წინა ხანაშივე
არსებობდა იურიდიულად სავსებით გაფორმებული[18].
მიწის ნასყიდობის ერთი ასეთი უძველესი დოკუმენტია ჩვენამდე
მოღწეული წყისეს (მესხეთშია) ქვა-ჯვარი, რომელსაც აკ. შანიძე 616-619 წლებით
ათარიღებს (წარწერის ირანულ-ქრისტიანული თარიღების სინქრონიზმზე
დამყარებით)[19]. წარწერა გვაუწყებს: “ესე ჯუარი ქრისტესი მე, კონსტანტი, ძემან
სტეფანესმან და გუდასმან აღჰუმართე, სახელსა მცხეთისა ჯუარისასა, ნასყიდევსა
ქუეყანასა ზედა... სალოცველად ჩუენდა, ცოლისა და შვილთა”[20].
აქ უაღრესად საყურადღებოა ის გარემოება, რომ სალოცავისადმი მიწის
შეწირვისას შემწირველმა საგანგებოდ აღნიშნა მისი “ნასყიდევობა”. როგორც ნ.
ბერძენიშვილი შენიშნავდა, ეს იმიტომ იყო საჭირო, რომ მხოლოდ შეწირვის ასეთი
ფორმაა მტკიცე და შემწირველის მემკვიდრეთა მიერ დარღვევისაგან
(“გამოწირვისაგან”) უზრუნველყოფილიო[21].
თავისთავად ცხადია, რომ მიწის ნასყიდობის ინსტიტუტი ვერ
შემუშავდებოდა მიწაზე საკუთრების პრინციპის ფართოდ გავრცელების, ანდა,
წვრილი თუ მსხვილი მიწათმფლობელობის განვითარების გარეშე.
კერძო მფლობელობაში შესულ მიწას ჩვეულებრივად “აგარაკი”
ეწოდებოდა. ს. ჯანაშიას აღნიშნული აქვს, რომ მიწის იმ ნაჭრებს, რომელნიც
ინდივიდუალური
კერძო
საკუთრების
ობიექტებია
და
თავისუფალი
განკარგულებისა და ყიდვა-გაყიდვის საგნად არიან გადაქცეულნი, “აგარაკები”
ეწოდებოდათ[22]. ეს ტერმინი ძველ სომხურ ენაშიც იხმარებოდა. პროფ. ს. ერემიანი
სომხურ-ქართულისათვის ამ საერთო ტერმინს უკავშირებს სუმერულ-აქადურ agar
(akar)-ს, რაც ნიშნავდა: “ყანა სახნავი მიწა, ველი”[23]. სომხურში ეს სიტყვა
(სომხურადაა ნაბეჭდი) აღნიშნავდა კერძო სამფლობელო მიწას, კარ-მიდამოს
სახნავ-სათესი ადგილებით, მამულს, დასახლებას, დაბას. ასეთივე მნიშვნელობა
ჰქონდა “აგარაკს” ძველ ქართულ ენაშიც. გ. მელიქიშვილის აზრით, “აგარაკი”
ქართულში უმთავრესად მაინც სათემო მიწების გარეთ დარჩენილ და კერძო
განკარგულებაში მოქცეულ მიწის ნაკვეთებს აღნიშნავდა[24].
“აგარაკად” შეიძლება ქცეულიყო ასევე “უშენი”, “უხმარი” და სხვა
ამდაგვარი. ამავე კატეგორიის მიწას ჰქმნიდნენ “ნასყიდევი ქვეყნებიც”. თუ წვრილი
აგარაკის მქონე პირი შესაბამისად წვრილი მფლობელი და მშრომელი იყო,
“საზღვართ-ვრცელი” აგარაკების პატრონები მსხვილ მიწათმფლობელებად და

ექსპლუატატორებად ითვლებოდნენ. ერთი მათგანი, სამცხის დიდი ფეოდალი
გიორგი ჩორჩანელი, “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში” ამგვარად არის
წარმოდგენილი: “იყო ვინმე მთავარი დიდი და წარჩინებული ქუეყანასა ამას,
რომელი ყოველთა ჰმატდა სიმდრიდითა და სიმრავლითა ერთა და აგარაკთაჲთა,
რომლისა
სივრცე
საზღვართ-ვრცელ
და
მრავალ
იყო”[25].
წვრილ
მიწათმფლობელებში კი არაიშვიათად ისეთიც გამოერეოდა, რომელსაც “ჴარნი არა
უდგანედ და თესლი არა აქუნ, და ვერ შემძლებელ არნ საქმედ აგარაკად თჳსისა”[26].
კერძო, სამფლობელო მიწის მნიშვნელობით იხმარებოდა აგრეთვე
“მამული”, რომელიც მამისაგან მემკვიდრეობით მიღებულ უძრავ საკუთრებას
აღნიშნავდა[27]. სახარების უძველეს ქართულ თარგმანებში “მამული” უკვე
მეორეული მნიშვნელობით იხმარება და სამშობლოს ნიშნავს. ნ. ბერძენიშვილის
თქმით, “მამული უპირველესად უძრავი ქონების, მამისაგან ნამემკვიდრევის
აღსანიშნავად იხმარებოდა და შემდეგ მოხდა მისი გავრცელება “სამშობლოს”
ცნებამდე”[28].
მაგრამ მამეული უძრავი ქონება (“მამული”) თავისი წარმოშობით
შეიძლებოდა სხვადასხვა ხასიათისა ყოფილიყო: მკვიდრი, ნასყიდი, ნაშოები,
მონაგები, ნაწყალობევი, ნამზითვი, სამსახურის სანაცვლოდ გაცემული და სხვ. ასე
რომ, “მამული” ზოგადი ტერმინი იყო და ხშირად სხვადასხვა კატეგორიის მიწას
აერთიანებდა.
ამრიგად, “აგარაკი” და “მამული” იყო კერძო მიწათმფლობელობის ორი
ძირითადი კატეგორია, რომელიც IV–V სს. უკვე ფეოდალური საადგილმამულო
საკუთრების ძირითად ობიექტებსაც აღნიშნავდა.
მსხვილი კერძო მიწათმფლობელობის ფეოდალური ხასიათი ამ დროს
სრულიად აშკარაა. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით საყურადღებოა “ქართლის
მოქცევის” მატიანის ის ცნობა, რომ ვარაზ-ბაკურის მეფობაში (IV ს. ბოლო)
“აღაშენეს აზნაურთა წმიდაჲ იგი ეკლესიაჲ მცხეთას და მიათუალეს დიდსა მას
ეკლესიასა სოფლებითა და ქარდაგებითა”[29]. “აშკარაა, – შენიშნავდა ს. ჯანაშია, –
რომ ეს “სოფლები” მაშენებელ აზნაურთა საადგილმამულო ფონდიდანაა
გამოყოფილი; ამრიგად, უკვე მოძრავი მამულები აქვთ აზნაურობასა და ეკლესიას
და მათი პირვანდელი განმკარგულებელნი სწორედ “აზნაურნი” არიან”[30].
ფეოდალურ მფლობელობაში არსებული მიწების აღმნიშვნელი ზოგადი
ტერმინი ძველთაგანვე “მამული” იყო. რამდენადაც “მამული” მემკვიდრეობითი
მიწათმფლობელობის სხვადასხვა კატეგორიას აერთიანებდა, თითოეულ მათგანზე
წარმოქმნილი მფლობელობის იურიდიული რეჟიმი ერთნაირი არც შეიძლებოდა
ყოფილიყო. ამის გამო წყაროებში, როგორც წესი, აღნიშნულია, თუ მამულის რა
სახესთან გვაქვს საქმე: ნასყიდია იგი, მკვიდრი თუ ნამზითვი, მონაგებ-ნაშოები თუ
ნაბოძებ-ნაწყალობევი. ფეოდალური მიწათმფლობელობის გაფართოების ერთერთი წყარო იყო სათემო მიწები, არეთვე, მონაგებ-ნაშოები, ნაჭირნახულები და
განსაკუთრებით ნაწყალობევი.
ფეოდალური საკუთრების სპეციფიკური და მნიშვნელოვანი ფორმა იყო
“შეწირულიც”. ამ კატეგორიის მიწების მფლობელები ეკლესია-მონასტრები იყვნენ.
ქრისტიანული ტაძრებისათვის მამულების შეწირვა იმთავითვე დაუწყიათ.
“ქართლის მოქცევის” მატიანეში დაცულ მირიან მეფის ე. წ. “ანდერძში” ნათქვამია:
“შევსწირენ მრავალნი სოფელნი და აგარაკნი სამარხვოსა წმინდისა ნინოჲსსა”[31],
საეკლესიო მიწათმფლობელების წარმოშობისათვის მეტად საყურადღებოა იმავე
წყაროს ცნობა, აზნაურთა მიერ IV ს. მცხეთის წმინდა გიორგის ტაძრის აშენებისა და

მამულებით მისი უზრუნველყოფის შესახებ (უნდა ვიფიქროთ შეწირულების
ფორმით). საყურადღებოა ისიც, რომ თვით ეკლესია და მისი მამული
მთავარეპისკოპოსის
კათედრალს
დაუქვემდებარდა.
ტაძრისადმი
მიწის
შეწირულების უძველესი ცნობა გვაქვს დაცული, როგორც ითქვა, აგრეთვე, წყისეს
ქვაჯვარზე.
როგორც
ს.
ჯანაშია
შენიშნავდა,
ადრინდელ
ფეოდალურ
მიწათმფლობელობას საეკლესიო სფეროში V საუკუნისათვის უკვე მთლიანად
ეჭირა ძველი სატაძრო მემამულეობის ადგილი[32]. ეკლესიის მამულების
კონცენტრაცია ხდებოდა საეპისკოპოსოებში, რომლებიც მსხვილი საეკლესიოტერიტორიული ორგანიზაციების სახით ყალიბდებოდნენ[33]; შეიძლება ითქვას,
რომ IV–V სს. ეკლესია დიდი ფეოდალური ორგანიზაცია და მიწა-წყლის ისეთივე
მესაკუთრე იყო, როგორიც საერო ფეოდალები. საერთოდ, ს. ჯანაშიას აზრით, ამ
დროს ქართლში ფეოდალური მსხვილი მიწათმფლობელობა უკვე არსებობდა
“მემკვიდრეობითი მყარი მემამულეობის სახით”.
მიწათმფლობელი ფეოდალისათვის მიწა არ იყო მისი სრული საკუთრება,
ის მას პირობით, დროებით ან მემკვიდრეობით (მამულობით) ეძლეოდა. ეს
უკანასკნელი ხშირ შემთხვევაში ფაქტიურად მის მემკვიდრეობით საკუთრებაში
გადადიოდა. მიუხედავად ამისა, ფეოდალიზმის იურიდიული ნორმები მიწაზე
მხოლოდ პირობით მფლობელობას ცნობდნენ. ფეოდალური საკუთრების ფორმები
ვრცელდებოდა უძრავ-მოძრავი ქონების ყოველგვარ საგანზე. წარმოების პროცესის
მამოძრავებელი ძალა – ადამიანი პირად დამოკიდებულებაშია ფეოდალთან და არა
მის სრულ საკუთრებაში. ასეთ მიწათმოქმედს, ჩვეულებრივ, სარგებლობაში ჰქონდა
მიწის ნაჭერი, რომელსაც იგი საკუთარი მუშა საქონლითა და შრომის იარაღებით
ამუშავებდა, მაგრამ ფეოდალის სასარგებლოდ იყო დაბეგრილი. მას პირად
საკუთრებაში ჰქონდა სახლი, სამეურნეო ნაგებობები, საკარმიდამო მიწა, შინაური
პირუტყვი და ფრინველი. მწარმოებელი, რომელიც თავის მიწას ფეოდალის
მიწასთან ერთად ამუშავებდა, არ წარმოადგენდა უფლის სრულ საკუთრებას,
უკანასკნელი მას მხოლოდ ნაწილობრივ ფლობდა.
როგორც ითქვა, ფეოდალური მემამულეობის უმთავრესი ფორმა
“ნაწყალობევი” მიწა იყო, რომლის საფუძველს სამეფო დომენი, ანუ “სეფე-ქუეყანა”
შეადგენდა. თეორიულად სამეფო სახლი სახელმწიფოს მთელი მიწების უზენაეს
მესაკუთრედ გამოდიოდა, რაც პრაქტიკაში მიწათმფლობელობის სხვადასხვა
სახეობით იყო შეზღუდული.
ს. ჯანაშიას აზრით, სამეფო მიწა-წყალი შედგებოდა “სამამასახლისო
“სამამასახლისო
სამსახურებლისა”
და
დაპყრობილი
ტერიტორიისაგან[34].
სამსახურებელი” მისი დაკვირვებით საგვარეულო წყობილებიდან მოდის და
აღნიშნავდა მიწის იმ ფონდს, რომელიც “მამასახლისის სამსახურის”
ასანაზღაურებლად იყო თემის მიერ გამოყოფილი[35]. “ეს მიწები, რომელნიც
თავდაპირველად “ერის” საკუთრებას შეადგენდნენ, შემდეგ კერძო საკუთრებად
იქცევიან მიტაცების გზით”[36].
სეფესახლის საკუთრებად განიხილებოდა დამონებული (დახარკული)
თემების მიწა-წყალიც. ეს თემები ამ დროს სასოფლო-ტერიტორიულ თემებად არის
გადაქცეული, რომლის წევრებსაც ძველად “გლეხები” ეწოდებოდათ[37].
ქვეყნის ფეოდალიზაციის პროცესის შედეგად სასეფო მიწათმფლობელობამ
შემცირება იწყო. “პირველ რიგში სეფე-სახლს გამოეყოფიან, მემამულეობის
თვალსაზრისით, სეფე-წულები, გაზრდილი და გამრავლებული სამეფო სახლის

გვერდითი შტოები”[38], სამეფო მიწა-წყლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეძლეოდათ
აგრეთვე მეფის ადმინისტრაციის დიდ მოხელეებს მათი სამსახურის სანაცვლოდ.
სამხედრო სამსახურის პირობით მიწებს ღებულობდნენ უმთავრესად აზნაურებიც,
რომელთა რიცხვი სწრაფად იზრდებოდა. სამხედრო-სალენო ურთიერთობის
განვითარებას სამეფო მიწების ფონდის მნიშვნელოვანი შემცირება მოჰყვა.
მიწის საარსებო სივრცის ძებნაში ცენტრალური ხელისუფლებისა და მისი
სოციალური მოკავშირეების თვალი შეუძლებელია წარმართული ტაძრების
მამულებზე არ შეჩერებულიყო, რომელთა განკარგულებაშიც ამ დროისათვის
მიწების უდიდესი ფონდი აღმოჩნდა, ასეთ პირობებში სამეფო კარმა და
წარჩინებულებმა მიიღეს ახალი რელიგია – ქრისტიანობა, რაც სატაძრო
მფლობელობის გაუქმებას მოასწავებდა.
ქრისტიანობის ოფიციალურ რელიგიად გამოცხადება ქართლში ს. ჯანაშიამ
დამაჯერებლად ახსნა ქვეყნის სოციალურ-პოლიტიკური ვითარებისა და
საზოგადოებრივი ურთიერთობის საფუძველზე. ისტორიკოსის დაკვირვება, რომ
სოციალურად ეს იყო ქართლის აზნაურ-წარჩინებულთა კლასობრივი გამარჯვების
აუცილებელი მოწმობა, მტკიცედ დამკვიდრდა ქართული ისტორიოგრაფიის
მეცნიერულ საგანძურში.
ახალი რელიგიის მიღებამ, ახალი (ფეოდალური) ურთიერთობის
განვითარება დააჩქარა. ანტიკური ხანის მწერალთა ცნობებით, ქურუმები
მატერიალურ
ფასეულობათა
უმდიდრეს
მფლობელებად
ითვლებოდნენ.
სარწმუნოების გამოცვლას ქურუმთა ფენის მოშლა და განადგურება მოჰყვა.
ქრსიტიანობის მიღების შემდეგ, ცენტრალური ხელისუფლების ხელში
განთავისუფლებული მიწების დიდი ფონდი აღმოჩნდა. დაიწყო ამ მიწების
ინტენსიური გაცემა სამხედრო-მსახურეულ წოდებაზე პირობით მფლობელობაში.
ცენტრალურ ხელისუფლებასა და წარჩინებულთა შორის დამოკიდებულების
საფუძვლად უმთავრესად მიწა იქცა. ქვეყნის შემდგომი წინსვლა ამ ურთიერთობის
განვითარების გზით მიდიოდა. ამ განვითარების უახლოესი შედეგი იყო, რომ
აგრარული ურთიერთობის სისტემაში სატაძრო მემამულეობის ადგილი მთლიანად
ქრისტიანული ეკლესიის ადრეფეოდალურმა მიწათმფლობელობამ დაიკავა, რასაც
სამეფო კარის პოლიტიკაც ხელს უწყობდა. მაგრამ ეს იყო ეპოქის მოთხოვნილება და
ამ პირველ ეტაპზე ხელისუფლებისა და მისი სოციალური მოკავშირეების მიზანი
მიღწეული აღმოჩნდა. არც მონარქიისა და წარჩინებულების ინტერესების თანხმობა
გაგრძელებულა დიდხანს. კონფლიქტისათვის ნიადაგი თავდაპირველად სწორედ
საადგილმამულო სფეროში შემზადდა, რამაც შემდეგში საგარეო-პოლიტიკურ
ურთიერთობაშიაც იჩინა თავი.
ფეოდალური ურთიერთობის ძირითადი შინაარსი, როგორც ვხედავთ,
მიწაზე ფეოდალური საკუთრების ფორმების დამკვიდრებაში გამოიხატებოდა.
სამიწო ურთიერთობის ხასიათი იყო ამ დროს ის უმთავრესი ფაქტორი, რომელიც
განაპირობებდა საზოგადოებრივი წყობისა და კლასობრივი ბრძოლის ხასიათს.

გ. ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება
დიდმა სოციალურმა, ეკონომიურმა და პოლიტიკურმა ცვლილებებმა,
რომელნიც ქართლის საზოგადოებამ განიცადა IV–VI საუკუნეებში, თავისი დაღი
დაასვეს საქალაქო ცხოვრების განვითარებასაც.

გარდამავალ ხანაში განსხვავებული ბედი ეწია სხვადასხვა ქვეყნის
ანტიკურ ქალაქებს. დასავლეთ რომის იმპერიაში ანტიკური ქალაქები დაკნინდნენ
და ფეოდალური ქალაქების წარმოშობა დასავლეთ ევროპაში ძირითადად X–XI
საუკუნეებში მოხდა. აღმოსავლეთ რომის იმპერიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგ
პროვინციაში შემცირდა პატარა ქალაქების რაოდენობა[39], ქვეყნის პოლიტიკური და
ეკონომიური განვითარების სპეციფიკამ ხელი შეუწყო საქალაქო ცხოვრების
განვითვარებას. სასანურ ირანშიც გარდამავალი ხანა ქალაქების გამრავლებით
აღინიშნა. სომხეთში კი პირიქით – ფეოდალიზაციის პროცესი საბედისწერო
აღმოჩნდა ქალაქებისათვის და V საუკუნის 50-იანი წლებიდან აქ იწყება საქალაქო
ცხოვრების დაცემა, რომელმაც რამდენიმე ასეულ წელს გასტანა.
ქართლში ფეოდალური ურთიერთობის გამარჯვების საწინდარი საწარმოო
ძალთა ინტენსიური განვითარება იყო. თუმცა, ამ პერიოდში შეინიშნება ისეთი
პროცესებიც, რომელნიც ვერ შეუწყობდნენ ხელს საქალაქო ცხოვრების აღმავლობას.
ფეოდალურ ურთიერთობათა ჩამოყალიბების რთული პროცესი დიდ აგრარულ
გარდაქმნებს იწვევდა. მასვე უკავშირედებოდა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში
მომხდარი ცვლილებები (მეფობის გაუქმება და სხვ.), ფეოდალთა სეპარატისტული
მისწრაფებანი საგრძნობ ზიანს აყენებდნენ ქვეყნის შინაგან ეკონომიურ კავშირებს.
გარდა ამისა, არახელსაყრელ პირობებს ქმნიდა, აგრეთვე, მეურნეობის
ნატურალიზაცია, რომელიც საერთოდ დამახასიათებელია ფეოდალიზმისათვის,
მაგრამ ადრეფეოდალურ პერიოდში განსაკუთრებით ინტენსიურია. ძლიერ
შემცირებულა ამ ხანებში უცხოეთთან სავაჭრო-ეკონომიური ურთიერთობაც, რასაც
ადასტურებს როგორც ნუმიზმატიკური მონაპოვარი, ასევე იმპორტული ნივთების
საგრძნობლად შემცირება არქეოლოგიურ მასალაში.
საერთაშორისო ვაჭრობაში ქართლის მონაწილოების გასარკვევად, პირველ
რიგში სავაჭრო გზების საკითხი წამოიჭრება. ის სავაჭრო-სატრანზიტო მაგისტრალი
(ჩრდილო ინდოეთი – შუა აზია – კასპიის ზღვა – მდ. მტკვარი – სურამის
უღელტეხილი – მდ. ფაზისი – შავი ზღვის ნავსადგურები), რომელმაც თავის
დროზე დიდად შეუწყო ხელი ანტიკური ქართლის ქალაქების დაწინაურებას, ამ
ხანებში უკვე მოშლილა[40].
ანტიკური ხანის ავტორთა ცნობები ამ გზის შესახებ ადრეულ შუა
საუკუნეთათვის, ცხადია, გამოუსადეგარია; უფრო გვიანი ხანის ავტორებთან კი
არავითარი ჩვენება არ შემონახულა.
III საუკუნის მძლავრმა ეკონომიურმა კრიზისმა რომის იმპერიაში
უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინა საერთაშორისო ვაჭრობაზედაც. მსოფლიო
ვაჭრობის ახალი აღმავლობა ბიზანტიურ-სასანურ ხანაში დაიწყო. აღმოსავლეთ
რომის იმპერიისა და მთელი მახლობელი აღმოსავლეთის ერთი უმთავრესი
თავისებურებათაგანი იყო ფართო სავაჭრო ურთიეთრობათა შენარჩუნება IV–VI
საუკუნეებში. ყოველივე ამან განაპირობა გეოგრაფიული ლიტერატურის
განვითარება ადრეულ შუა საუკუნეებში. იქმნებოდა მრავალფეროვანი ძეგლები:
ტრაქტატები, საგზაო რუკები, აღწერილობანი, სადაც დიდი ყურადღება ექცეოდა
სწორედ შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნებს. ასე რომ, დღეისათვის, არსებულ
მასალათა საფუძველზე, თითქმის შესწავლილია ყველა ის გზა, რომლებითაც
უკავშირდებოდნენ დასავლეთის ქვეყნები შუა და შორეულ აღმოსავლეთს.
საგულისხმოა, რომ არც ერთ ძეგლში არაა მოხსენიებული სავაჭრო-სატრანზიტო
მაგისტრალი
ინდოეთიდან
შავი
ზღვის
ნავსადგურებისაკენ
მიმავალი.
გამონაკლისია მხოლოდ V საუკუნის ერთი ანონიმის თხზულება – “მოგზაურობა

შავი ზღვის გარშემო”, რომლის მიხედვით თითქოს ფაზისში ჩამოდიოდნენ
ინდოეთიდან და ბაქტრიიდან. ანონიმი წერს: “...ფაზისის მარცხნით მდებარეობს
მილეტელთა ელინური ქალაქი, რომელსაც ფაზისი ეწოდება და რომელშიც,
ამბობენ ჩამოდის სამოცი ტომი სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკე; მათ შორის, ამბობენ,
ზოგნი არიან ბარბაროსები ინდოეთიდან და ბაქტრიიდან”[41]. მართალია, ეს ძეგლი
V საუკუნით თარიღდება, მაგრამ წყაროების მეტი ნაწილი, რომლითაც ავტორი
სარგებლობდა, გაცილებით ადრინდელია. სწორედ ეს ზემოხსენებული პასაჟიც,
როგორც კარლ მიულერმა დაადგინა, ყოფილა ამოღებული ფსევდო სკიმნოსის
ლექსად დაწერილი გეოგრაფიული კომპენდიუმიდან (ძვ. წ. I საუკუნე)[42]. ასე რომ,
ეს ცნობაც გამოუსადეგარია IV-VI საუკუნეებში ამ გზის არსებობის
დასასაბუთებლად. როგორც ჩანს, ადრე შუა საუკუნეთათვის ძალზე შემცირებულა
ზემოხსენებული სატრანზიტო მაგისტრალის მნიშვნელობა და მის ცალკეულ
მონაკვეთებს თავდაპირველი ლოკალური დანიშნულებაღა შერჩენიათ მხოლოდ.
მაგალითად, ყოველთვის დიდმნიშვნელოვანი იყო ამ გზის ის ნაწილი, რომელიც
აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს აკავშირებდა. ეს იყო “...მთელი
საქართველოს უმთავრესი სავაჭრო გზა დასავლეთისა და შავი ზღვის ნაპირას
მდებარე ნავსადგურებისაკენ”[43] მიმავალი.
აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე მოპოვებული ნუმიზმატიკური
მასალის თანახმად, IV-V საუკუნეებში საგრძნობლად შესუსტებულა ფულის
მიმოქცევა ქართლში. თუ ძვ. წ. I საუკუნიდან მოკიდებული ვიდრე ახ. წ. IV
საუკუნემდე აქ ხმარებულ მონეტათა ნიმუშები უწყვეტად არის წარმოდგენილი, IIIIV საუკუნეთა მიჯნიდან თვალში საცემი ცვლილება იწყება. ამ პერიოდიდან V
საუკუნის დასასრულამდე სასანურ და ბიზანტიურ მონეტათა მხოლოდ ზოგიერთი
ეგზემპლარებია დამოწმებული. ჯერ კიდევ დაუდგენელია, თუ რა მონეტები
იხმარებოდა IV-V საუკუნეებში და რამ გამოიწვია სასანური და ბიზანტიური
მონეტების ასე გვიან შემოსვლა ქართლში[44]. ამ ხარვეზს ქართულ ნუმიზმატიკაკში
სპეციალისტები საქართველოს იმდროინდელი პოლიტიკური მდგომარეობით
ხსნიან. ერთ-ერთი მიზეზი ზემოხსენებული სავაჭრო გზის მოშლაც იქნებოდა
უთუოდ.
სულ სხვა სურათია V საუკუნის 80-90-იანი წლებიდან, როდესაც იწყება
სასანური და ბიზანტიური მონეტების ფართოდ გავრცელება. დიდი რაოდენობითაა
ნაპოვნი ფეროზის (459-484), კავად პირველის (488-531) სახელით მოჭრილი
მონეტები. VI საუკუნე კი ხოსრო ანუშირვანის (531-579), ჰორმიზდ მეოთხისა (579590) და ხოსრო ფარვეზის (591-628) მონეტათა მდიდარი კოლექციით არის
წარმოდგენილი. VI საუკუნიდანვე ჩნდება ბიზანტიური მონეტები, მაგრამ
აღმოსავლეთ საქართველოში მათი რაოდენობა შედარებით მაინც უმნიშვნელოა. VI
საუკუნის II ნახევრიდან იჭრება აგრეთვე, ე. წ. ქართულ-სასანური ფულიც.
უცხოეთთან
სავაჭრო
ურთიერთობის
შენელების
მაუწყებელია
იმპორტული ნივთების სიმცირე არქეოლოგიურ მასალაში. პირველ რიგში ეს
შეეხება იმპორტირებულ გლიპტიკურ ნაკეთობას. III საუკუნის შუა წლებიდან
ანტიკურ გემათა შემოტანა შეწყდა. მათ ნაცვლად შემოსული სასანური და
ბაზანტიური გემები მცირე რაოდენობით გვხვდება. ბიზანტიურთან შედარებით
სასანური უფრო მეტია, თუმცა უმრავლესობა ამ გემათაგან III-IV საუკუნეებისაა.
IV-V საუკუნეები წარმოდგენილია სულ ათიოდე ნიმუშით, მაშინ როდესაც
ანტიკური ხანის ძეგლების გათხრისას ზოგ შემთხვევაში ათი გემა მხოლოდ ერთ
სამარხში აღმოჩენილა.

თითქმის სულ აღარაა იმპორტული მინისა და ლითონის ჭურჭელი,
რომელიც ისე გავრცელებულია წინამორბედ ხანაში.
მახლობელ აღმოსავლეთთან ვაჭრობას აფერხებდა ბიზანტიისა და ირანის
გაუთავებელი ქიშპობა ამიერკავკასიისათვის. ეს უკანასკნელი ხომ სარბიელი იყო
მათ შორის წარმოებული ბრძოლებისა თუ პოლიტიკური ინტრიგებისა.
ზემოთქმული, ცხადია, არ ნიშნავს იმას, რომ საგარეო ვაჭრობა საერთოდ
შეწყვეტილია IV-VI საუკუნეებში.
IV საუკუნის მეორე ნახევრის რომაული იტინერარიუმის Tabula
Peutingeriana-ს მიხედვით, ქართლის უმნიშვნელოვანეს ქალაქებზე (მცხეთა,
თბილისი, რუსთავი, უჯარმა) გადიოდა სავაჭრო მაგისტრალი, რომელიც მათ
არტაშატს აკავშირებდა. არტაშატი კი წარმოადგენდა ერთ იმ სამ პუნქტთაგანს,
სადაც ბიზანტიასა და ირანს შორის არსებული შეთანხმების საფუძველზე
ნებადართული იყო საერთაშორისო ვაჭრობა[45]. 428 წლიდან სომხეთის
პოლიტიკური ცენტრი დვინში გადადის. ამიერიდან იგი ისათსავე როლს
ასრულებდა წინა აზიის საერთაშორისო ვაჭრობაში, როგორც მანამდე არტაშატი.
არტაშატის დაცემის შემდეგ კი დვინს დაუკავშირდა ქართლი, ალბათ ისევ
ზემოაღნიშნული გზით, რადგან დვინი ძალიან ახლო იყო არტაშატთან. ამას
ადასტურებს პროკოპი კესარიელის შემდეგი ცნობა: დვინში “... საქონელი შემოაქვთ
ინდოეთიდან, მეზობელი იბერიიდან და თითქმის ყველა სპარსეთში მოსახლე
ტომთა და რომაელთა ქვეშევრდომ ხალხების ქვეყნებიდან და ერთმანეთში აღებმიცემობას აწარმოებენ”[46].
მახლობელ აღმოსავლეთთან ვაჭრობის მოწმობაა მარჯნის, მარგალიტისა
და სხვა ძვირფას და ნახევრად ძვირფას თვალთა ნიმუშები არქეოლოგიურ
მასალაში. ძვირფასი ქვები საქართველოში ძირითადად ირანიდან და ბიზანტიიდან
შემოჰქონდათ.
სავაჭრო ურთიერთობათა თვალსაზრისით საინტერესო დეტალია დაცული
იაკობ ხუცესის თხზულებაში. შუშანიკს თურმე “ანტიოქიისა პალეკარტი ემოსა”.
ანტიოქია კი ადრეულ შუა საუკუნეებში განთქმული იყო საუკეთესო ქსოვილებისა
და ტანსაცმლის წარმოებით.
იმპორტული საქონლის ეს მიმოხილვა, ცხადია, არასრულია, რადგან
სწორედ ქრისტიანობის გავრცელების შემდეგ საგრძნობლად მცირდება სამარხში
ჩატანებულ ნივთთა ასორტიმენტი და მარტო ამ საფუძველზე გამოტანილი დასკვნა
ვერ იქნება სავსებით სარწმუნო. IV-V საუკუნეში საგარეო ვაჭრობის შესუსტების
მთავარი მანიშნებელია მონეტების თითქმის სრული უქონლობა. როგორც ჩანს,
საგარეო ვაჭრობა საგრძნობლად შემცირებულა გარდამავალ ხანაში; ეტყობა, იგი
მხოლოდ არისტოკრატიის მოთხოვნილებას აკმაყოფილებდა (ფუფუნების საგნები)
და არ ახდენდა რაიმე სერიოზულ ზეგავლენას ქვეყნის ეკონომიკაზე საერთოდ.
IV-VI საუკუნეებში ქართლის ეკონომიკისა და საქალაქო ცხოვრების
ზოგიერთი არსებითი საკითხის გასარკვევად მნიშვნელოვანია ხელოსნობის
ხვედრითი წონის განსაზღვრა საქალაქო მეურნეობაში და მისი განვითარების
საერთო ტენდენციების დადგენა.
შესაბამისი მასალების ანალიზით ირკვევა, რომ ხელოსნობის ზოგი
ძირითადი დარგი (მაგალითად, კერამიკული წარმოება, მელითონეობა)
დაქვეითებას განიცდის. სამაგიეროდ, წინა პლანზეა წამოწეული საქალაქო
მეურნეობაში სასოფლო დარგები. როდესაც ადრეფეოდალურ ხანაში ხელოსნობა
და ვაჭრობა დაქვეითების გზას დაადგა და სასოფლო-სამეურნეო დარგებმა მეტი

მნიშვნელობა მოიპოვეს ქალაქის ეკონომიკაში, დაიწყო კიდევაც ასეთი ქალაქების
დაცემა.
ხელოსნობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი მეთუნეობა იყო.
არქეოლოგიურ მონაპოვარში იგი წარმოდგენილია საოჯახო, სამეურნეო და
სააღმშენებლო კერამიკითა და თიხის სარკოფაგებით. ამ მასალების შესწავლამ
დაგვარწმუნა, რომ კერამიკული წარმოება, ზოგი დარგის გარდა, საერთოდ
დაქვეითებას განიცდის. მცხეთიდან (სვეტიცხოვლის მიდამოები, სამთავრო, მთა
ქართლი) მომდინარე ამ ხანების მასალა უმთავრესად საკმაოდ მდარეხარისხოვანი
ეგზემპლარებითაა წარმოდგენილი. როგორც ჩანს, ძველ დედაქალაქში გვიან
ანტიკური ხასიათისათვის შენიშნული დეგრადაცია ამ დარგისა უფრო ინტენსიური
გამხდარა. ურბნისში IV საუკუნეში ჯერ კიდევ კარგი ნახელავი ჭურჭელია
გავრცელებული. მომდევნო საუკუნეში კი მხოლოდ აქა-იქ გვხვდება ასეთი
ნიმუშები. ამგვარად, V საუკუნის შემდეგ, პროდუქციის თანდათან გაუარესება
ხელოსნების ამ დარგის დაქვეითების მომასწავებელია.
ეს საერთო დეგრადაცია, როგორც ჩანს, არ შეხებია სამეურნეო კერამიკას,
კერძოდ მექვევრეობას, რადგან სრულყოფილი სახით ქვევრი სწორედ ამ პერიოდში
ჩამოყალიბდა, ფორმები საბოლოოდ დაიხვეწა; განსაკუთრებულია თიხის ფაქტურა
და გამოწვის ტექნიკაც. ალბათ, მევენახეობის დაწინაურება ადრეფეოდალური
ხანის ამ ეტაპზე სტიმული იყო მექვევრეობის განვითარებისათვის. IV-VI
საუკუნეებით დათარიღებული უამრავი მარნებია მიკვლეული მცხეთასა და
ურბნისში.
ამავე ხანებში ჩაისახა მეთუნეობის თავისებური დარგი – თიხის
სარკოფაგების წარმოება. მათი გავრცელება აღმოსავლეთ საქართველოს
ტერიტორიაზე სწორედ ადრეულ შუა საუკუნეებში ხდება. სარკოფაგები ნაპოვნია
მცხეთაში, ურბნისში, რუსთავში, აღაიანში და სხვ.
შუა საუკუნეებში მელითონეობა იყო ერთი უმნიშვნელოვანესი დარგი,
რომელიც ბევრი პროფესიის ხელოსანს აერთიანებდა. მელითონე ხელოსანთა
აღმნიშვნელ ტერიტორიაზე დაკვირვებამ ცხადყო, რომ ძირითადად იხმარებოდა
“მჭედელი” და მასში იგულისხმებოდა რკინისა და რვალის მოქმედი,
ოქრომჭედელი და ძვირფას თვალთა დამმუშავებელი[47]. IV-VI საუკუნეებით
დათარიღებული არქეოლოგიური მასალა ვერ გვაძლევს სრულ წარმოდგენას
იმდროინდელ მელითონეთა ნაწარმის შესახებ. ძალიან ცოტაა ამ ხნის საბრძოლო
და სამუშაო იარაღთა ნიმუშები, ცოტაა ლითონის ჭურჭელიც. სამაგიეროდ,
უამრავია სამკაულები, ბალთები, ბრინჯაოსა და სპილენძის სარკეები და სხვ.
საერთოდ,
მხატვრული
ხელოსნობის
პროდუქცია
გაცილებით
უფრო
მრავალფეროვანია. რაც, რა თქმა უნდა, განპირობებულია სამარხეული ინვენტარის
სპეციფიკით ამ პერიოდში.
ქართლის ძველი დედაქალაქის ლითონის საწარმოო უბანი – სარკინე
როგორც აქ აღმოჩენილი სახელოსნოს ნაშთების, ასევე სამარხების მიხედვით
დაახლოებით გვიანანტიკური ხანის მიწურულამდეა სავარაუდო მცხეთის უბნად.
ადრეული შუა სააუკუნეებისა აქ ჯერ არაფერი აღმოჩენილა. ცხადია, ასეთი
მსხვილი საწარმოს მოშლა ხელოსნობის ამ დარგის დაქვეითებას გამოიწვევდა
უთუოდ ძველ დედაქალაქში.
IV-V საუკუნეებში კიდევ გვხვდება აქა-იქ ოქრომჭედლური ნაწარმის კარგი
ნიმუშები. ბრწყინვალე ნივთები არმაზისხევიდან (IV-V სს.) მოწმობენ ამ დარგის
მაღალ განვითარებას მცხეთაში. თუმცა მომდევნო საუკუნეებში მხატვრული

თვალსაზრისით მსგავსი ნივთები აღარ გვხვდება არც მცხეთაში და არც სხვაგან.
ამის მიზეზი შეიძლება ისიც იყოს, რომ ამ ხანების მდიდრული სამარხები არაა
აღმოჩენილი. გარდა ამისა, ფუფუნებით დაკრძალვის ანტიკური ტრადიციაც ნელნელა ისპობა. ოქრომჭედლობა საკმაოდ მაღალ დონეზეა; შეინიშნება ახალი
ფორმების გაჩენა (ბეჭდები, საყურეები). ამავე ხანებში ჩნდება ქვისაგან (სარდიონი,
აქატი) გამოთლილი ბეჭდები. IV საუკუნიდან ვრცელდება ფართოდ ბრინჯაოს ან
რკინის თავშემკული საკინძეები, ფიბულები. მთავარი ცენტრი ხელოსნობის ამ
დარგისა მცხეთა ყოფილა. ასე მაგალითად, რუსთავში აღმოჩენილი ოქროს
ნივთების (IV-V სს.) იერი და მათი დამზადების ტექნიკა აშკარად მცხეთურია, ისე
რომ, მათი ადგილობრივი ნაკეთობის საკითხი არც კი წამოჭრილა. თითქმის ასევეა
ურბნისშიც, აქაც მცხეთური ტიპები სჭარბობენ.
სამწუხაროა, რომ ეს დასკვნები არსებითად მცხეთურ მასალების
მიხედვითაა გაკეთებული. რადგან მცხეთაში დაქვეითებას განიცდიდა ეს დარგი,
ცხადია, არ ნიშნავს, რომ მთელ აღმოსავლეთ საქართველოში და მით უმეტეს
თბილისშიც
ასეთი
ვითარება
იყო.
ახალ
დედაქალაქში
სავარაუდოა
ოქრომჭედლობის ინტენსიური განვითარება. მართლაც, მოსე კალანკატუელის
გადმოცემით, ხაზარებს თბილისის აღების შემდეგ, სხვა სიმდიდრესთან ერთად,
თან წაუღიათ შესანიშნავად ნაკეთები “... ჭიქები და სასმისები – ვერცხლისა
ოქროთი მოვარაყებული”[48].
ქრისტიანობის გავრცელება დიდი სტიმული იყო სააღმშენებლო საქმის
ფართოდ გაშლისათვის ყველა ქვეყანაში და მათ შორის ქართლშიც. ამას გვიმოწმებს
ქართულ წყაროთა ცნობები პირველ ქრისტიან მეფეთა სააღმშენებლო მოღვაწეობის
შესახებ: მირიანის, ბაკურის, თრდატის, მირდატის და სხვ. ვახტანგ გორგასლისა და
დაჩის მეფობა ხომ საერო თუ სასულიერო ხუროთმოძღვრების ძეგლთა
ინტენსიური მშენებლობით აღინიშნა.
IV საუკნით დათარიღებული ძეგლები საერთოდ ძალიან ცოტა გადარჩა
საქართველოში. გ. ჩუბინაშვილის ვარაუდით ტაძრების პირვანდელი შენობები
მეტად მცირე ზომისა იყო; მალე მათ სანაცვლოდ ან სხვები ააგეს, ან გადააკეთეს და
ამიტომაც ასე ცოტაა დარჩენილი მათი ნიმუშები[49]. მართლაც ასეთი ბედი სწვევია
მირიანის მიერ აგებულ პირველ ეკლესიას მცხეთაში, ხოლო უფრო გვიან თბილისში
ანჩისხატისა და ქაშუეთის ტაძრებს და სხვ.
დიდი ბიძგი მისცა ამ მშენებლობას გორგასლის საეკლესიო რეფორმამაც.
ავტოკეფალურმა ქართულმა ეკლესიამ ფართო სააღმშენებლო მოღვაწეობა გააჩაღა.
ეს პერიოდი, საერთოდ, ქართული ხუროთმოძღვრების ძიებისა და ჩამოყალიბების
ხანად ითვლება. V-VI საუკუნეთა მიჯნაზე უკვე იქმნება დიდი ზომის შენობები
უგუმბათო, ბაზილიკური ეკლესიების ტიპის მიხედვით: ბოლნისი, ანჩისხატის
ტაძარი თბილისში პირვანდელი სახით. VI საუკუნის უკანასკნელ ათეულ წლებში
კი
ქართული
ხუროთმოძღვრება
კლასიკუკრ
ფორმებს
აღწევს;
რისი
დადასტურებაცაა მცხეთის ჯვრის დიდი ტაძარი – “ქართული ხელოვნების
აყვავების ხანის ქვაკუთხედი”[50].
ასე ფართოდ გაშლილი მშენებლობა გარკვეული დარგის ხელოსნური
წარმოების გამოცოცხლებას იწვევდა. სააღმშენებლო საქმე ბევრი დარგის ხელოსანს
აერთიანებდა. ამ ხანების ქართული არქიტექტურა ძირითადად ქვის არქიტექტურა
იყო. ამიტომაც სააღმშენებლო საქმეში დიდი როლი ქვის დამმუშავებელ ხელოსნებს
განეკუთვნებოდათ. ძველ ქართულში მშენებელ ხელოსანთა აღმნიშვნელი ზოგადი
ტერმინი “ხურო” იყო. “ხურონი ქვათანი” იყვნენ ქვითკირის შენობათა მშენებელნი.

შენობის აგება “ხით ხუროთა” გარკვეულ შრომასაც მოთხოვდა. სხვა კატეგორიას
ეკუთვნოდნენ ხელოსანნი, რომელნიც შენობებს “სოფიის კენჭით”, ანუ მოზაიკით
ამკობდნენ (ჯვარი, ბიჭვინტა, წრომი). შენობის მორთვაში მონაწილეობდნენ
აგრეთვე “ძეგლთ მქანდაკებელნი”, ხელოსანნი “წარმწერელნი”[51] და სხვ.
სააღმშენებლო საქმეს მეთაურობდა ხუროთმოძღვარი; იგი იყო მთავარი
აღმშენებელი და მშენებელთ მოძღვარი. IV საუკუნის ერთი ეპიტაფიის მიხედვით
ირკვევა, რომ ვინმე ავრელი აქოლისი ყოფილა მცხეთის მთავარი ხუროთმოძღვარი
და მხატვართუხუცესი[52].
არქელოგიურ მასალებზე დაყრდნობით სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ
IV-VI საუკნეებში მცხეთაში, ურბნისსა და რუსთავში ხელოსნობის ერთი მთავარი
დარგი მინის წარმოება იყო. მცხეთაში სამარხეულ ინვენტარში მინის ჭურჭლის
განსაკუთრებით მომრავლება სწორედ IV საუკუნიდან შეინიშნება, რაც
ადასტურებს, რომ იგი ფართო მოხმარების საგანი გამხდარა[53].
მინის დამუშავების ტექნიკა, ჭურჭლის ფორმები საფუძველს ქმნის
გამოითქვას მოსაზრება რუსთავში მინის საკუთარი წარმოების შესახებ IV-V
საუკუნეებში. ამავე პერიოდის ურბნულ მინის ჭურჭელში სხვა ფორმებთან ერთად
გვხვდება აშკარად სამთავრული ტიპებიც, განსაკუთრებით, სანელსაცხებლისა. VI
საუკუნიდან კი აქ თავს იჩენს თავისებური სახის სქელკედლიანი, წითური
ფაცეტებით შემკული ჭურჭელი[54], რაც კიდევ ერთი უტყუარი საბუთია ურბნისში
მინის წარმოების საკუთარი გზით წარმართვისა.
ზემოხსენებული ხელოსნური დარგების გარდა ქართლის ქალაქებში,
უეჭველია, სხვანიც არსებობდნენ, მაგრამ მასალების უქონლობის გამო ვერაფერს
ვიტყვით მათ შესახებ.
ცოტა რამ ვიცით ხელოსნური წარმოების ორგანიზაციის შესახებაც.
“ევსტათე მცხეთელის მარტვილობის” მიხედვით ირკვევა, რომ VI საუკუნეში
მცხეთაში “მეჴამლე” და “მეჯადაგე” ხელოსანთა კორპორაციული კავშირი
არსებულა, რომელსაც რელიგიურ-ეთნიკურ პრინციპთან ერთად პროფესიულიც
აერთიანებდა. მსგავს კორპორაციებს ქმნიდნენ ალბათ სხვა პროფესიის
ხელოსნებიც. მშენებელთა ასეთი კავშირის მეთაური იყო იქნებ ავრელი აქოლისი,
ხუროთმოძღვარი და მხატვართუხუცესი. მიუხედავად ასეთი კავშირების
არსებობისა, ამ პერიოდში გაბატონებული უნდა ყოფილიყო წვრილი წარმოება,
რომელიც დამახასიათებელია ფეოდალიზმისათვის როგორც ქალაქად, ასევე
სოფლად.
ამრიგად, IV-VI საუკუნებში შექმნილი ვითარება დიდად ვერ შეუწყობდა
ხელს საქალაქო ცხოვრების წინსვლას აღმოსავლეთ საქაოთველოში. მიუხედავად
ამისა, მანც შეინიშნება ზოგიერთი ქალაქის დაწინაურება (უჯარმა, რუსთავი) და
ახლის წარმოქმნაც კი (თბილისი), რაც განპირობებული იყო გარკვეული
მიზეზებით.
ქართული
და
უცხოური
წყაროების
თანახმად,
ფეოდალური
ურთიერთობის გამარჯვებას დაემთხვა დედაქალაქის თბილისში გადმონაცვლება.
IV საუკუნეში მცხეთა ჯერ კიდევ არის “საჯდომელი დიდთა მეფეთაჲ”, ქვეყნის
პოლიტიკური ცენტრი, ქართლის სამეფოს დედაქალაქი. ასეთად რჩება იგი
თითქმის მთელი V საუკუნის განმავლობაში, ვიდრე ვახტანგ გორგასლის მეფობის
ბოლოს ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრი უჯარმაში არ ინაცვლებს დროებით[55].
ხოლო VI საუკუნის დასაწყისისათვის, როგორც ჯუანშერი გადმოგვცემს,
გორგასლის მემკვიდრემ დაჩიმ “განასრულა ზღუდენი ტფილისისანი და ვითა

ებრძანა ვახტანგს, შექმნა იგი სახლად სამეუფოდ”, მცხეთა კი “მიათუალა” ქართლის
კათალიკოსს[56]. ამიერიდან პოლიტიკურმა ცენტრმა თბილისში გადაინაცვლა.
მიუხედავად ამისა, VI საუკუნის განმავლობაშიც მცხეთა იყო ქართლის
მნიშვნელოვანი ქალაქი – ეკონომიური და ეკლესიური ცენტრი. არქეოლოგიურმა
კვლევამ დაადასტურა, რომ იგი დედაქალაქობის დაკარგვის შემდეგაც კარგა ხანს
საკმაოდ მჭიდროდ იყო დასახლებული და ეკონომიურად ღონიერ ქალაქს
წარმოადგენდა.
მცხეთის ტერიტორიაზე IV-VI საუკუნეებით დათარიღებული სხვადასხვა
ხასიათის არქეოლოგიური ძეგლებია გამოვლენილი: საცხოვრებელი თუ
საფორტიფიკაციო ნაგებობანი, საწარმოთა ნაშთები და სამაროვანი.
ბაგინეთზე, სადაც ანტიკვარული მცხეთის აკროპოლისი და სამეფო
რეზიდენცია იყო, მიკვლეულია: ადრექრისტიანული ხანის პატარა აფსიდიანი
ეკლესიის საძირკველი, საკმაოდ მოზრდილი შენობის ნაწილი და ერთიც
ქვითკირის ორსენაკიანი ნაგებობა. თუმცა, არმაზციხეზე მშენებლობა ადრეულ შუა
საუკუნეებშიც არ შეწყვეტილა, მაგრამ აქ ახალი წელთაღრიცხვის IV საუკუნეში
მეფეთა შესაფერ ნაგებობათა ნაშთები უკვე აღარა ჩანს. სამეფო რეზიდენცია
სხვაგანაა გადატანილი.
არმაზისციხის სამხრეთ-დასავლეთით, მთა ქართლზე, გამოვლენილია
საფორტიფიკაციო კომპლექსი VI და მომდევნო საუკუნეებისა. აქ არმაზის ქედის
უმაღლეს მწვერვალზე აღუმართავთ საკმაოდ მოზრდილი სიმაგრე, რომლისგანაც
შემორჩენილია გალავნის ნაშთები, კოშკები, ზღუდის შიგნით საცხოვრებელ
ნაგებობათა ნანგრევები და დიდი მარანი. მთა ქართლზე ძირითადი სააღმშენებლო
მუშაობა სწორედ ადრეფეოდალურ ხანაში უწარმოებიათ.
დიდი ცვლილებები განუცდია ადრეულ შუა საუკუნეებში დედაქალაქის
საპიტიახშო უბანს არმაზისხევში. არმაზისხევის სასახლე, როგორც ვარაუდობენ, IV
საუკუნეში უნდა დაქცეულიყო[57]. მომდევნო ხანაში კი აქ პატარა არაკაპიტალური
შენობები აუგიათ. IV და შემდგომ საუკუნეებს უნდა მიეკუთვნოს ფ. ბაიერნის მიერ
სამთავროს მინდორზე მიკვლეული დიდი შენობის ნანგრევები მინის
სანელსაცხებლების დამამზადებელი “ქარხნისა”. თანამედროვე მცხეთის გორის
ხელოვნურად მოსწორებულ ტერასებზე აღმოჩენილია ადრეფეოდალური ხანის
ქვითკირის
მრავალსენაკიან
ნაგებობათა
ნაშთები.
V-VI
საუკუნეებში
განსაკუთრებით მჭიდროდ დასახლებული ჩანს სვეტიცხოვლის მიდამოები.
IV-VI საუკუნეების მცხეთელთა სამაროვანი ბევრგანაა აღმოჩენილი “დიდი
მცხეთის” ტერიტორიაზე; ამათგან ადრეფეოდალური პერიოდის სამარხთა
სიმრავლით
სამთავრო
გამოირჩევა.
სამარხები
აღმოჩენილია
აგრეთვე
არმაზისხევში, ნავთსადენთან, კარსნისხევში, წიწამურში – არაგვის მარცხენა
ნაპირას, სოფ. კარსანთან “წყაროს მიწების” სამაროვანი და სხვ.
ქრისტიანობის მიღებისთანავე საკულტო ნაგებობათა ინტენსიური
მშენებლობა, ცხადია, პირველ რიგში დედაქალაქში გაიმართებოდა. მართლაც,
ქართული წყაროების თანახმად, მირიან მეფემ თანამედროვე სვეტიცხოვლის
კათედრალური ტაძრის ადგილას “აღაშენა ეკლესიაჲ ქუემოჲ სამოთხესა შინა”[58].
შემდეგ ეს ეკლესია განუახლებია თუ თავიდან აუგია ვახტანგ გორგასალს. 1950
წელს სვეტიცხოვლის ტაძრის გუმბათქვეშა სვეტის საძირკველში აღმოჩენილი
ორნამენტიანი ქვის ბაზა და საკუთრხევლის მარჯვენა სათავსოში განლაგებული
პილასტრების ჩუქურთმები საოცრად გვანან ბოლნისის სიონის ზოგიერთ

ორნამეტს, რაც ადასტურებს “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ცნობას, რომ სვეტიცხოვლის
ადგილას მართლაც მდგარა ბოლნისის სიონის თანადროული ტაძარი.
ადრექრისტიანული ხანისაა “ანტიოქიის” სახელწოდებით ცნობილი პატარა
საყდრის ნანგრევები არაგვის მარჯვენა ნაპირზე. სვეტიცხოვლის დასავლეთით,
დაბა მცხეთის დასაწყისში, შემორჩენილია V საუკუნის პატარა, ერთნავიანი
ეკლესია გეთსამანია. არაგვის მარცხენა ნაპირას, ნინოსა და მირიანის მიერ
აღმართული დიდი ხის ჯვრის ადგილას აგებულია მცხეთის ჯვრის მცირე და
დიდი ტაძრები.
ურბნისს ჯერ კიდევ ელინისტური ხანის დასაწყისისათვის უკვე ქალაქად
მოიხსენიებენ “მოქცევაჲ ქათლისაჲს” ავტორი და ლეონტი მროველი. შემდეგ იგი IV
საუკუნეში წმ. ნინოს ქართლში მოღვაწეობასთან დაკაშირებით იხსენიება ისევ ამ
ავტორებთან. აი, თითქმის ის მწირი ცნობები, რაც ქართულ წყაროებშია მის შესახებ
შემონახული. სამაგიეროდ, არქეოლოგიურად კარგადაა შესწავლილი ნაქალაქარი
და სწორედ IV-VI საუკუნეთათვის გვაქვს ქალაქის ისტორიისათვის დიდად
საინტერესო მასალები. აქ გამოვლენილია სხვადასხვა ხასიათის ძეგლები:
სამეურნეო და საცხოვრებელ ნაგებობათა ნაშთები და მეტად თავისებური სახის
საფორტიფიკაციო კომპლექსი. ურბნისი შემოზღუდული ყოფილა ალიზით ნაგები
კოშკებიანი გალავნით, რომელიც VI საუკუნითაა დათარიღებული. თუმცა ამ
საფორტიფიკაციო ნაგებობას რამდენიმე წინა საფეხურიც გააჩნია. V საუკუნეში
ქალაქის თითქმის ცენტრში აუგიათ შესანიშნავი სამნეფიანი ბაზილიკა, ურბნისის
სიონი.
რუსთავიც ანტიკურ ხანაში წარმოშობილი ქალაქი ჩანს, თუმცა ამ
პერიოდის რუსთავის ისტორიიდან ძლიერ ცოტა რამ ვიცით. ახ. წ. IV საუკუნიდან
უკვე მრავლდება ცნობები ამ ქალაქის შესახებ. ადრიან შუა საუკუნეებში იგი
ქართლის მეფეთა საუფლისწულოს წარმოადგენდა[59]. ვახტანგ გორგასლის
საეკლესიო რეფორმის შემდეგ კი, ჯუანშერის ცნობით, აქ საეპისკოპოსო კათედრა
არსდება[60]. წერილობით წყაროთა ჩვენებებს IV საუკუნიდან რუსთავის
დაწინაურების შესახებ არქეოლოგიური მონაპოვარიც ადასტურებს. ამ პერიოდის
ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ძეგლია ნაქალაქარზე, მტკვრის მარცხენა ნაპირას
მდებარე ნაციხარი, რომელიც მოქცეულია მტკვარსა და რუსთავის არხს შორის.
ციხეს ზღუდე ნაწილობრივ შემორჩენია. ნაციხარზე ამ ხანის ძეგლებია: ქვითკირის
საკმაოდ მოზრდილი ნაგებობა და აგურით ნაგები აბანო.
ნაქალაქარზე, მტკვრის მარცხენა ნაპირას აღმოჩნდა ძლიერ დანგრეული
შენობის ნაშთი, რომელიც პირობითად ნასაყდრალად მიიჩნიეს არქეოლოგებმა.
სამაროვანი რუსთავში მტკვრის ორსავ ნაპირზეა მიკვლეული: ჭალის მახლობლად
მტკვრის მარჯვენა ნაპირას და მარცხენაზე, იქ, სადაც ახლა თანამედროვე ქალაქია.
ლეონტი მროველის მიხედვით, ქალაქი უჯარმა დაუარსებია III საუკუნეში
ქართლის მეფეს ასფაგურს. ამაზე ადრინდელი ცნობები უჯარმის შესახებ
წერილობით წყაროებს არ შემოუნახავთ. ჯერჯერობით ვერც არქეოლოგებმა
აღმოაჩინეს რაიმე მასალა III საუკუნეზე ადრინდელი ხანებისა.
IV საუკუნის I ნახევარში უჯარმა ამავე ავტორთან იხსენიება როგორც
საუფლისწულო ცენტრი, რევ მირიანის ძის კუთვნილი. მირიან მეფემ “მისცა ძესა
მისსა რევს საუფლისწულოდ კახეთი და კუხეთი, და დასუა იგი უჯარმას”[61].
დაახლოებით ამავე ხანებში (წმ. ნინოს მოღვაწეობის პერიოდში) ქართული
წყაროები უჯარმას, სადაც “ერისა სიმრავლე არს”, “ქალაქსა მეფეთასას” უწოდებენ.
მირიანის შემდეგ ვიდრე ვახტანგ გორგასლამდე ამ ქალაქის ისტორიისათვის

არავითარი ცნობები არ შემონახულა. გორგასლის დროს კი იგი განსაკუთრებულ
აღმავლობას
განიცდის;
როგორც
ჩანს,
აქ
ერთხანს
ქართლის
პოლიტიკური ცენტრიც კი გადმოდის. ჯუანშერის მიხედვით იერუსალიმს
მიმავალმა ვახტანგ მეფემ ერისთავებს დაუტოვა თავისი მცირეწლოვანი მემკვიდრე
“და ამათ შეჰვედრა ძე თვისი დაჩი, და უბრძანა აღშენება უჯარმისა და მუნ შინა
ზრდა დაჩი მეფისა”[62]. ხოლო თავისი მეფობის ბოლო წლებში ქართლის სამეფოს
პოლიტიკური ცენტრი უჯარმაში გადმოუტანია: “და თვით ვახტანგ დაჯდა
უჯარმოს, და აღაშენა იგი ნაშენებითა უზომოთა”[63] გვაუწყებს ჯუანშერი. როდესაც
პოლიტიკურმა ცენტრმა თბილისში გადაინაცვლა, უჯარმა კახეთ-ჰერეთის ცენტრი
გახდა[64].
არქეოლოგიურმა კვლევამ ჯერჯერობით გამოავლინა მხოლოდ ერთი
ნაწილი იმ დიდი ქალაქისა, რომელიც თავის დროზე მცხეთას უწევდა მეტოქეობას.
ესაა მოზრდილი ციხე-დარბაზი, რომელიც ივრისპირა მაღლობსა და მის ჩრდილო
ფერდობზეა განლაგებული. მასში ორი მთავარი ნაწილი გამოირჩევა: “ზედა ციხე”
მაღლობის ვიწრო თხემზეა აგებული და შეიცავს მეფის რეზიდენციას, პატარა
ბაზილიკას “ჯვარ პატიოსანს” (V ს.), სამეურნეო ნაგებობებს; “ქვედა ციხე”
მდინარისაკენ დაშვებულ ფერდობზეა განლაგებული და წარმოადგენს ოთხკუთხა
კონტურიან გალავანს კოშკებით. ციხე-დარბაზის ერთი ნაწილი ვახტანგ
გორგასლამდე ჩანს აგებული, მეორე კი ვახტანგის ხანას განეკუთვნება. ასეთია
ციხე-დარბაზი, რომელიც ქალაქ უჯარმის მხოლოდ ნაწილი იქნებოდა, რადგან
მისი ფართობი ძლიერ ცოტაა ისეთი მასშტაბის ქალაქისათვის, როგორიც უჯარმა
იყო.
ქართული წყაროებით თბილისის გაქალაქება ადრეფეოდალური ხანის
დასაწყისში მომხდარა. IV საუკუნის II ნახევრის ამბებთან დაკავშირებით იხსენებს
მას პირველად “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ავტორიცა და ლეონტი მროველიც. ამ
ცნობების თანახმად თბილისი ჯერ არ არის ქალაქი. ესაა მნიშვნელოვანი
სტრატეგიული პუნქტი, რომელსაც თავის რეზიდენციად ირჩევს ირანიდან
ქართლში მოვლინებული პიტიახში.
IV საკუნეზე ადრინდელი თბილისის შესახებ ქართული წყაროების
დუმილს ამჟამად ავსებს საკმაოდ მეტყველი არქეოლოგიური მასალა, რომელიც
ენეოლითიდან მოკიდებული მოპოვებულია ქალაქის სხვადასხვა უბანში. ეს კი
სარწმუნოს ხდის მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ თბილისის ტერიტორია
დასახლებული ყოფილა რამდენიმე ათასეული წლის მანძილზე[65]. ზოგი
მკვლევარი უფრო შორსაც მიდის და ანტიკური პერიოდის არქეოლოგიური
მონაპოვრის ანალიზის შედეგად (მონეტები, იმპორტული სამკაული, მინის
ჭურჭელი კრამიტი და სხვ.), გამოთქვამს ჰიპოთეზას, რომ იქნებ თბილისის
ქალაქური სამოსახლო ახ. წ. I–II საკუკუნეებშია წარმოშობილი და არა უფრო
გვიან[66]. ამ მოსაზრების დასასაბუთებლად, ჩვენი აზრით, ჯერჯერობით მხოლოდ
არქეოლოგიური მასალა.
მართალია, თვით ეს მასალა ისეთი ხასიათისაა, რომ თითქოს გვანიშნებს
კიდეც აქ მნიშვნელოვანი პუნქტის არსებობას; ამგვარი ხასიათის ნივთები,
განსაკუთრებით მინის ჭურჭელი, უმთავრესად ქალაქური სამოსახლოების
გათხრისას იჩენს ხოლმე თავს; მაგრამ ეს მოსალოდნელიც არის იმ პერიოდისათვის,
რომელიც თბილისის ურბანიზაციას უსწრებს წინ. არ შეიძლება ანგრიში არ გაეწიოს
იმ გარემოებას, რომ არც ერთი ქართული წყარო არ ახსენებს თბილისს IV
საუკუნემდე, არც მეზობელი სომხეთის საისტორიო მწერლობა იცნობს მას ქალაქად

ადრეულ შუა საუკუნეებამდე. მართალია, თბილისი აღნიშნეულია IV საუკუნის
რომაულ საგზაო რუკაზე ე. წ. Tabula Peutingeriana-ზე (ეს არის პირველი უცხოური
ცნობა მის შესახებ), მაგრამ აქ თბილისი უბრალო სადგურია, მაშინ, როდესაც
მცხეთას აქვს დედაქალაქის აღმნიშვნელი ნიშანი, ხოლო მეორე სადგურს, რომელიც
რუსთავის მიდამოებშია ლოკალიზებული, ქალაქის აღმნიშვნელი ნიშანი. ამიტომ
ჯერჯერობით არა გვაქვს საფუძველი არ ვენდოთ ქართულ წყაროებს და მისი
გაქალაქება ადრეულ შუა საუკუნეებამდე ვივარაუდოთ.
თბილისის გაქალაქება, ჯუანშერის მიხედვით, გორგასლის თაოსნობით
მოხდა: “ვახტანგ აშენებდა ქალაქსა ტფილისისასა და საფუძველი ოდენ დაედვა”[67].
მას განზრახული ჰქონია სატახტო ქალაქის აქ გადმოტანა, მაგრამ ვახტანგის
მეფობაში ეს ვერ განხორციელდა და მისმა მემკვიდრემ დაჩიმ, მამის
ანდერძისამებრ “განასრულა ზღუდენი ტფილისისანი და ... შექმნა იგი სახლად
სამეუფოდ”. ამიერიდან თბილისი გახდა ქართლის დედაქალაქი.
განსაკუთრებით დაწინაურებულა და გაზრდილა თბილისი ქართლში
მეფობის გაუქმების შემდეგ (523 წ.): “და მის ბაკურის ზევე დაესრულა მეფობაჲ
ქართლისაჲ, მაშინ მცხეთაჲ ათხელდებოდა და ტფილისი ეშენებოდა, არმაზნი
შემცირდებოდეს და კალაჲ განდიდნებოდა”[68] – წერს მემატიანე. 523 წლის შემდეგ
აქ იყო ქართლის მარზპანისა და ფეოდალური ქართლის მმართველთა რეზიდენცია.
რაკი უზენაესი მართვა-გამგეობა თბილისში გადავიდა, მკვიდრნიც და
მოქალაქენიც მცხეთიდან თანდათან თბილისში გადასახლებულან.
არქეოლოგიურად თბილისი ზოგ სხვა ქალაქთან შედარებით ნაკლებადაა
შესწავლილი. IV-VI საუკუნეთათვის მისაკუთვნებელი მასალები ჯერ კიდევ ცოტა
მოიპოვება. დიდი ხანი არ არის, რაც თბილისის დედაციხის ნარიყალას
არქეოლოგიური შესწავლა დაიწყო. არაა შესწავლილი სისტემატური გათხრებით
მეტეხის მიდამოები, სადაც ამ საუკუნის 30-იან წლებში რეკონსტრუქციის დროს
თითქოს ანტიკური ხანის ნაგებობათა ნაშთები გამოჩენილა. არც სეიდაბადის,
ანჩისხატისა და სიონის უბნებია გამოკვლეული.
IV-VI საუკუნეების ნაგებობანი ცოტაა შემორჩენილი თბილისში. ნარიყალას
გარდა, რომელსაც მომდევნო ხანებში ხშირად განუცდია გადაკეთება, ამ პერიოდის
ძეგლებია ანჩისხატისა და სიონის ტაძრები, ასევე მრავალგზის რესტავრირებულნი.
ანჩისხატის ეკლესია V–VI საუკუნეებშია აგებული. მისი ძველი სახელწოდება
დაკარგულია. გ. ჩუბინაშვილი ფიქრობს, რომ იგი უნდა იყოს დაჩის დროს
თბილისში აშენებული “მარიამ წმინდაჲ”. თბილისის სიონი უფრო გვიანდელი
ძეგლია (VI–VII სს). ივანე ჯავახიშვილი ვარაუდობდა, რომ “მოქცევაჲ
ქართლისაჲს” მიხედვით სამოელ კათალიკოსის დროს “ტფილისის მკვიდრთა”
მიერ აშენებული ეკლესია უნდა იყოს თბილისის სიონი. VI საუკუნის მეორე
მეოთხედში თბილისში დღევანედელი ქაშუეთის ტაძრის ადგილას აუგიათ პატარა
ეკლესია, რომელიც XVIII საუკუნეში საფუძვლიანად გადაუკეთებიათ, XX საუკუნის
დასაწყისში კი მთლიანად დანგრეულა.
ამ მასალების საფუძველზე, ცხადია, ძნელია იმდროინდელი თბილისის
ფარგლების ზუსტად დადგენა. როგორც ს. ჯანაშია ვარაუდობდა, თავდაპირველად
მოსახლეობა დღევანედელი აბანოების უბანში უნდა გაჩენილიყო, რადგან სწორედ
მას უკავშირდება ქალაქის სახელწოდება. აქვე იყო აგრეთვე თბილისის ციხესიმაგრეც. არქეოლოგიის მონაცემებით IV საუკუნიდანვეა სავარაუდო ქალაქის
დასახლების მნიშვნელოვანი უბანი მტკვრის იმ ტერასაზე, სადაც ანჩისხატის და

სიონის ტაძრები მდებარეობენ. ძველი დროიდანვე გაჩენილა მოსახლეობა მტკვრის
მარცხენა ნაპირზე, თანამედროვე ავლაბრის ტერიტორიაზე.
ქალაქს ქვითკირის ზღუდე ჰქონია შემოვლებული. როცა 853 წელს ბუღა
თურქმა თბილისი აიღო და გადასწვა, მისი გალავანი ციხე-კოშკებიანად ხისა
ყოფილა. მაგრამ ხის გალავნით თბილისის შემოზღუდვა VII საუკუნის დამდეგის
შემდეგ მომხდარი ამბავი ჩანს.
ამრიგად, თუმცა აღმოსავლეთ საქართველოში გარდამავალ ხანაში არ იყო
შესაფერი პოლიტიკური და ეკონომიური პირობები საქალაქო ცხოვრების
აღმავლობისათვის, მაინც შეინიშნება ზოგიერთი ძველი ქალაქის დაწინაურება და
ახლის წარმოქმნა. საქალაქო ცხოვრების დაქვეითებისა და ზოგი ქალაქის
დაწინაურების მიზეზი მჭიდროდაა დაკავშირებული ქართლში ახალი ფორმაციის ფეოდალიზმის ჩამოყალიბებასთან.
IV საუკუნეში ქართლის მეფის დომენში კახეთ-კუხეთში ორი სამეფო
ქალაქი დაწინაურდა – უჯარმა და რუსთავი. ლეონტი მროველისა და ჯუანშერის
ზოგი ცნობის საფუძველზე ჩვენს ისტორიგრაფიაში გამოთქმულია მოსაზერაბა,
რომლის თანახმადაც კახეთი და კუხეთი სამეფო დომენის შემადგენლობაში
შედიოდა ამ ხანებშიც და მომდევნო საუკუნეებშიც[69]. გარდა ამისა, თვით
რუსთავის მეორე სახელწოდების – “ბოსტან-ქალაქის” შესაძლებელი ეტიმოლოგია
გვაძლევს უფლებას იგი სამეფო ქალაქად მივიჩნიოთ იმ პერიოდში, როდესაც ეს
სახელი იყო გავრცელებული (IV–VI სს.). ამ კომპოზიტის ერთი შემადგენელი
“ბოსტან” ს. ერემიანმა და ლ. ჭილაშვილმა[70] სპარსულ “Wostan”-ს დაუკავშირეს.
სიტყვა “Wostan” სპარსული წარმოშობისაა, ირანის გარდა იგი ფართოდ ყოფილა
გავრცელებული სომხეთშიც. სპარსული “ostan” ნიშნავს: სამეფო კარი, სამეფო მიწა,
სამეფო დომენი და სხვ. ჰიუბშმანის დაკვირვებით “Wostan” სომხეთში IV
საუკუნეში ეწოდებოდა მიწას ან ქალაქს, რომელიც უშუალოდ მეფეს
ექვემდებარებოდა[71]. “Wostan” ერქვა არა მარტო სამეფო რეზიდენციებს –
არტაშატს, ტიგრანაკერტს, დვინს, აგრეთვე აირარატის ოლქსა და, საერთოდ,
სამეფო მიწებს მთელს სომხეთში. ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით,
მოსაზრება იმის შესახებ, რომ “ბოსტან-ქალაქი” “სამეფო ქალაქს” უნდა ნიშნავდეს,
არ ჩანს უსაფუძვლო. უჯარმას კი ქართული წყაროები პირდაპირ “ქალაქსა
მეფეთასას” უწოდებენ (IV ს. I ნახ.). წყაროების ტერმინოლოგიით “ქალაქი მეფეთა”,
როგორც ეტყობა, “სამეფო ქალაქს” უდრის. არსაიდან ჩანს, რომ აქ იგი ნახმარია
მხოლოდ მეფის რეზიდენციის მნიშვნელობით. რა თქმა უნდა, სამეფო ქალაქი
მეფის რეზიდენციაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ახლა საკითხის სხვა მხარე
გვაინტერესებს; არც მირიანის დროს და არც შემდეგ, ვიდრე ვახტანგ გორგასლამდე,
უჯარმა არ ყოფილა ქართლის მეფის რეზიდენცია. ეს იყო ქალაქი სამეფო დომენის
ტერიტორიაზე, უფლისწულთა (რევ მირიანის ძე, დაჩი) მფლობელობაში მყოფი,
რომლის უზენაეს მესაკუთრედ ქართლის მეფე ითვლებოდა. ამიტომაც ეწოდებოდა
მას სამეფო ქალაქი.
სამეფო
ქალაქები,
უშუალოდ
მეფისადმი
დაქვემდებარებულნი,
უმთავრესად მეფის, ან მისი ოჯახის წევრთა რეზიდენციას წარმოადგენდნენ და
მათი ინტენსიური წარმოშობა სწორედ ფეოდალიზაციის ადრეული ეტაპისთვისაა
დამახასიათებელი. მეფეს, პირველ რიგში, სამეფო ქალაქი პოლიტიკური
თვალსაზრისით აინტერესებდა. ასე რომ, შემთხვევითი არ უნდა იყოს ამ ქალაქების
დაწინაურება სამეფო დომენში.

ფეოდალიზაციის ადრეულ ეტაპზევე დაწყებული სამეფო ქალაქების
დაარსებისა თუ დაწიანურების ეს პროცესი ქართლში შეაფერხა შექმნილმა
პოლიტიკურმა ვითარებამ – მეფის ხელისუფლების მარცხმა VI საუკუნის 20-იან
წლებში. მეფობის გაუქმების შემდეგ ქალაქებს მზრუნველობა აკლდებათ.
ფეოდალთა კლასს იმჯერად სხვა მიზნები ჰქონდა განსახორციელებელი
(მიწებისათვის
ბრძოლა,
მათი
სამემკვიდროდ
დამტკიცება
და
სხვ.).
ქალაქებისათვის ბრძოლას იგი ფეოდალიზმის სხვა ეტაპზე იწყებს და აღწევს
კიდევაც სასურველ შედეგებს[72]. ახალი ქალაქების “სტიქიურად” წარმოშობისათვის
კი ჯერ პირობები არ არსებობდა. მართალია, ფეოდალიზმის გენეზისის ხანაშიც
საწარმოო ძალთა ზრდა უმთავრესი ფაქტორია ამ ფორმაციის გამარჯვებისათვის,
მაგრამ ის არასტაბილური ვითარება, რომელიც საერთოდ დამახასიათებელია
გარდატეხის პერიოდებისათვის სოციალურ და პოლიტიკურ სფეროში, არ იყო
ხელშემწყობი საქალაქო ცხოვრების აყვავებისა და წინსვლისათვის. იმ ქვეყნებში,
სადაც გარდამავალ ხანაში საქალაქო ცხოვრების აღმავლობა შეინიშნება (ბიზანტია,
ირანი), ეს ზემოხსენებული ფაქტორი ძალაში რჩებოდა, მაგრამ იქ ძლიერი იყო
ცენტრალური ხელისუფლება და ეკონომიურ მიზეზებთან ერთად (საწარმოო
ძალთა ზრდა, ვაჭრობისა და ხელოსნობის მაღალი დონე) უმთავრეს პირობას
წარმოდაგენდა ქალაქების დაწინაურებისათვის.
შემთხვევითი არ არის, როგორც ჩანს, რომ ფეოდალიზაციის ადრინდელ
საფეხურზე ქალაქების დაარსების მთავარი ინიციატორები და მათი აღმავლობის
ხელის შემწყობნი ქვეყნის პოლიტიკური მესაჭენი იყვნენ (ირანი, სომხეთი,
აღმოსავლეთ რომის იმპერია); ცხადია, პირველ რიგში მათ საკუთარი ინტერესები
ამოქმედებდათ – გაემრავლებინათ მოკავშირენი ფეოდალური არისტოკრატიის
წინააღმდეგ. ამის ობიექტური შედეგი კი საქალაქო ცხოვრების წინსვლა იყო.
ასევე იყო ქართლშიც; თუ დავუკვირდებით ჩვენს წყაროთა ცნობებს,
მართლაც სამეფო ხელისუფლება ჩანს მთავარი მზრუნველი ქალაქებისათვის:
ასფაგურმა ააშენა უჯარმა, თრდატმა გაიყვანა რუსთავის არხი და ააგო ეკლესია,
ვახტანგ გორგასალმა “აღაშენა უჯარმა ნაშენებითა უზომოთა”, ვახტანგი და დაჩი
ზრუნავენ თბილისის გაქალაქებისათვის და სხვ. ამ ცნობებიდან მარტო ის კი არ
ჩანს, რომ ესა თუ ის ისტორიკოსი ცდილობს მხოლოდ მეფეს მიაწეროს
ქალაქთმშენებლობა, არამედ აქ რეალური ვითარების ანარეკლიც არის უეჭველად
შემონახული.
ქართლის ქალაქები იყვნენ ხელოსნობისა და ვაჭრობის ცენტრები,
რომელთა უმრავლესობა მეფის ან მსხვილ მოხელეთა რეზიდენციებსა და
ადმინისტრაციულ ცენტრებსაც წარმოადგენდა. ასეთი იყო ფეოდალური ქალაქი
საერთოდ, მაგრამ არსებობდა მისი სხვადასხვა სახეობა: “ფეოდალური
ურთიერთობის ხანაში საერთოდ ქალაქი, როგორც მეურნეობისა და მოსახლეობის
ტიპი, მთავარ ხაზებში ერთნაირი იყო. ეს იყო ქალაქი ნატურალური მეურნეობის
ბატონობის პირობებში. მაგრამ ისე, როგორც ფეოდალურ ურთიერთობას,
განვითარების რამდენიმე სტადია ჰქონდა აგრეთვე ამ ეპოქის ქალაქებსაც...,
არსებობდნენ სხვადასხვა ხასიათის გარემოებანიც, რომელნიც ერთდროულადაც
ჰქმნიდენ ქალაქთა განსხვავებულ სახეობებს (ციხე-ქალაქი, დაბა-ქალაქი, დედაქალაქი, სამეუფო ქალაქი, საბატონო ქალაქი, ნავთსადგური, ხიდისთავი, ხეობის
ყელი და სხვ.)”[73].
ფეოდალური ქალაქის ტიპი, რომელიც ფეოდალიზმის გენეზისის ხანაშივე
წარმოიშვა, სამეფო ქალაქი იყო, მაგრამ ქართლის სოციალ-ეკონომიურმა და

პოლიტიკურმა ვითარებამ VI საუკუნეში შეაფერხა ეს პროცესი და სამეფო
ქალაქების ინტენსიური წარმოშობა განვითარებული ფეოდალიზმის ხანაში
დაიწყო. ბაგრატ IV-ისა და დავით აღმაშენებლის დროს განსაკუთრებით
გაძლიერდა ეს ტენდენცია[74].
სამეფო ქალაქების გარდა ამ პერიოდში სხვა ტიპის ქალაქებიც
არსებობდნენ. საერთოდ, გარდამავალი ხანა მათი მრავალსახეობით ხასიათდება –
ერთი მხრივ, ახლად წარმოშობილი თუ დაწინაურებული ქალაქები (უჯარმა,
რუსთავი, თბილისი), მეორე მხრივ, ძველი ანტიკური ქალაქები, რომელთა
დეკადანსის დასაწყისი უკვე აშკარად მჟღავნდება VI საუკუნიდან. ასეთ ქალაქებად
ჩვენ მცხეთა და ურბნისი მიგვაჩნია. დედაქალაქის თბილისში გადანაცვლების
შემდეგ მცხეთა თუმცა “ათხელებულა”, როგორც მემატიანე გვამცნობს, მაგრამ
ერთხანს მაინც მნიშვნელოვან ეკონომიურ ცენტრად დარჩენილა, სადაც კარგად
ყოფილა განვითარებული ხელოსნობის ზოგი დარგი (მინის წარმოება,
ოქრომჭედლობა, სააღმშენებლო საქმე); თუმცა, მეორე მხრივ, შეინიშნება
კერამიკული წარმოების დაქვეითება, ლითონის დამმუშავებელი უბნის მოშლა. IV–
VI საუკუნეებში განსაკუთრებით მომრავლებულა მარნები მცხეთაში, რაც საქალაქო
მეურნეობის ხასიათის განსასაზღვრავად მნიშვნელოვანი მომენტია.
თითქმის ასეთივე სურათია ურბნისშიც. V საუკუნიდან იშვიათად
გვხვდება კარგი ხელოსნური ნაწარმი. ნაქალაქარის ადრეფეოდალური ხანის
შესაბამისი ფენები მარნების სიჭარბით გამოირჩევა.
მცხეთისა და ურბნისის საქალაქო მეურნეობაში სოფლის მეურნეობა
დომინირებს. სოფლის მეურნეობას გარკვეული ადგილი ეჭირა ანტიკური
ქალაქების ეკონომიკაშიც, მაგრამ ფეოდალიზაციის პროცესმა თან მოიტანა მისი
დიდი აღმავლობა, რადგან ქართლში საწარმოო ძალთა განვითარება, პირველ
რიგში, მეურნეობის ამ დარგის დაწინაურების ნიშნით მიმდინარეობდა. მართალია,
ფეოდალურ ხანაში ზოგი ქალაქი ნახევრად აგრარულ სამოსახლოს წარმოადგენდა,
მაგრამ ასეთები უმრავლესად პატარა ქალაქები იყვნენ. არსებითს ქალაქის
ეკონომიკაში მაინც ხელოსნობა და ვაჭრობა შეადგენდა. ამიტომაც, როდესაც
ადრეფეოდალურ ხანაში მცხეთასა და ურბნისში ხელოსნობა და ვაჭრობა
დაქვეითების გზას დაადგა და სასოფლო დარგებმა წამოიწიეს ქალაქის
ეკონომიკაში, დაიწყო კიდევაც ამ ქალაქების დაცემა.
ჩვენ, სამწუხაროდ, მოკლებული ვართ შესაძლებლობას მოვახდინოთ
შედარება აღმავლობის გზაზე დამდგარი ქალაქების (თბილისი, რუსთავი, უჯარმა)
მეურნეობისა იმ ქალაქებთან, რომელნიც უკვე დაქვეითებას ადგნენ. ვემყარებით რა
ზოგ არაპირდაპირ მითითებას, ვვარაუდობთ, რომ აღმავალი ქალაქების
მეურნეობაშიც დიდი იქნებოდა სოფლის მეურნეობის ხვედრითი წონა. ამას
გვაფიქრებინებს წყაროებში შემონახული ზოგი ცნობა – თრდატ მეფის მიერ
რუსთავის არხის გაყვანის თუ განახლების შესახებ, ან კიდევ ჯუანშერის მითითება,
რომ გორგასალმა უჯარმა “სიმარჯვედ გამონახა ნადირთა და ცხოვართათჳს”. იქნებ,
ყოველივე ეს ამ ქალაქების ეკონომიკაში სოფლის მეურნეობის განსაკუთრებული
მნიშვნელობის გამოა აღნიშნული.
საერთროდ, ცნობილია, რომ ფეოდალური ქალაქების (თბილისი, რუსთავი,
სამშვილდე, დმანისი და სხვ.) ეკონომიკაში გარკვეული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი
ადგილი ჰქონდა დათმობილი სოფლის მეურნეობას. ასე მაგალითად, დმანისსა და
მის
მიდამოებში
კარგად
ყოფილა
განვითარებული
მევენახეობა
და
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მებაღეობა .
რუსათვის
მოსახლეობის
ნაწილიც
სოფლის
მეურნეობას

მისდევდა[76], მაგრამ ერთი, რომ ამ ქალაქების მოსახლოება ძირითადად მაინც
ვაჭრულ-ხელოსნური იყო და გარდა ამისა, განსხვავება კიდევ იმაშია, რომ როდესაც
მცხეთასა და ურბნისში წინ წამოიწია სასოფლო დარგებმა, სწორედ იმ დროს
დაიწყო ამ ქალაქების კუთვნილი სასოფლო ტერიტორების მიტაცება.
ამგვარად, ფეოდალიზაციის ადრეული ეტაპისათვის დამახასიათებელმა
მეურნეობის ნატურალიზაციამ გარკვეული დაღი დაასვა ქალაქების ეკონომიკას.
ანტიკურ ქალაქთაგან ისინი, რომელნიც შეეგუენ ამ პროცესს (რუსთავი, სამშვილდე
და სხვ.), კიდევაც გაჰყვნენ ფეოდალურ ხანას კარგა ხანს. მართალია, მხოლოდ ეს
ფაქტორი არ იყო განმსაზღვრელი, მოქმედებდნენ აგრეთვე სხვა კონკრეტული
მიზეზებიც.
სოფლის მეურნეობას გარკვეული ადგილი ჰქონდა ანიტიკური ქალაქის
ეკონომიკაშიც. დღესდღეობით გამორკვეულია, რომ მცხეთას, ურბნისს, რუსთავს
სასოფლო-სამეურნეო უბნები ჰქონიათ. თუმცა ჯერჯერობით დაუდგენელია
ქალაქისა და მისი უბნების ურთიერთობის კონკრეტული ფორმები, მაგრამ ამ
უკანასკნელთა არსებობა ფაქტია. ფეოდალიზაციის პროცესი, ცხადია, ამ უბნებსაც
შეეხებოდა და თუნდაც ერთი ნაწილის ახალ მფლობელთა ხელში გადასვლა
მნიშვნელოვნად შეარყევდა ქალაქის ეკონომიკურ სიძლიერეს. ამ მხრივ სამეფო
დომენი შედარებით ხელშეუხებელი იყო (თუმცა, შემდეგ მასაც დაეტყო
ფეოდალიზაცია და თანდათან შემცირდა) და ალბათ ესეც უწყობდა ხელს სამეფო
დომენის ტერიტორიაზე მყოფი ქალაქების ერთგვარ დაწინაურებას.
ანტიკური
ქალაქების
კუთვნილ
სასოფლო-სამეურნეო
უბნებზე
ფეოდალიზაციის გავლენის საილუსტრაციოდ მეტად საინტერესოა ურბნისისა და
მისი უბნის, რუისის ურთიერთობა.
ანტიკურ ხანაში რუისი ქ. ურბნისის სასოფლო-სამეურნეო გარეუბანი
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იყო . ადრეფეოდალურ ხანაში მათი ურთიერთობის გასარკვევად მეტად
საგულისხმო ფაქტია რუისში საეპისკოპო კათედრის დაარსება (506 წ. დვინში
საეკლესიო კრებას მროველიც დასწრებია). რადგან საეპისკოპოსო კათედრები
დიდი ეკონომიური და პოლიტიკური მნიშვნელობის ცენტრებში არსებობდნენ,
ამიტომ, საფიქრებელია, რომ V საუკუნისათვის რუისი თავისი რაიონით
მნიშვნელოვან ფეოდალურ ერთეულად ჩამოყალიბებულა და გამოყოფია ურბნისს
არმარტო ეკლესიურად. იგი არ შედის ურბნისის ეპარქიაში, თუმცა
ტერიტორიულად ძალიან ახლოა მასთან. ყოველივე ეს მნივშნელოვანი ცვლილების
მომასწავებელი უნდა იყოს ამ ურთიერთობაში: რუისი თავს აღწევს ურბნისისადმი
დაქვემდებარებულ მდგომარეობას. რუისის გამოყოფა კი დიდი დანაკლისი
იქნებოდა ურბნისისა და მისი ეკონომიკისათვის. მით უმეტეს, მას შემდეგ, რაც
ესოდენ გაზრდილა სასოფლო დარგების როლი მის მეურნეობაში. დავის საგანი
ჩანს ურბნისის არხიც, რომელსაც რუისზე უნდა გაევლო.
ამგვარად, ადრეფეოდალური ხანის პირველ ეტაპზე საქალაქო ცხოვრების
დაქვეითება შეინიშნება, ხოლო როდესაც ჩამოყალიბდა საბოლოოდ ფეოდლალური
ურთიერთობა – ფეოდალური მეურნეობა, ინსტიტუტები, – ვითარებაც შედარებით
სტაბილური გახდა, დაიწყო კიდევაც საქალაქო ცხოვრების აყვავება და
ნატურალიზაციამ, მეურნეობის აგრარულმა ხასიათმა ვეღარ შეაფერხა საქალაქო
ცხოვრების წინსვლა.
IV–VI საუკუნეები ქართლში საქალაქო ცხოვრების აღმავლობის ხანა არ
ყოფილა. იმ კარდინალურმა ცვლილებებმა, რომელნიც ქართლის საზოგადოებამ
განიცადა ამ ხანებში, შეაფერხა ქალაქების წარმოქმნისა და დაწინაურების პროცესი.

ეს ის პერიოდია, როდესაც ანტიკური ქალაქის საფუძველი სუსტდება, მაგრამ ახალი
ქალაქების წარმოშობისათვის ჯერ კიდევ არ არსებობს შესაფერი ნიადაგი.

დ. ცვლილებანი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
ამ ხანის საზოგადოებრივი ურთიერთობის შესახებ ჩვენ, პირველ ყოვლისა,
იაკობ ხუცესის “შუშანიკის მარტვილობის” მიხედვით ვმსჯელობთ. ეპოქის
ვითარებისათვის იქ საკმარისადაა ანგარიშგასაწევი და საგულისხმებელი მასალა.
მაგალითად, თხზულებაში დამოწმებულია მთელი წყება უძველესი სოციალური
ტერმინებისა, მოხსენიებულია მაშინდელი საზოგადოების სხვადასხვა წრე და
ჯგუფი. ამ მხრივ განსაკუთრებით ფასეულია ცნობილი ადგილი თხზულებისა,
სადაც სიკვდილის პირად მისული შუშანიკ დედოფლის სანახავად მოსულ
ქართლის საზოგადოებაზეა ნათქვამი: “აზნაურნი დიდ-დიდნი და ზეპურნი
დედანი, აზნაურნი და უაზნონი სოფლისა ქართლისანი მოვიდეს”[78].
ამ ძეგლიდან ჩანს და სხვა წყაროებითაც დასტურდება, რომ “აზნაურნი”
მაშინდელი ქართლის გაბატონებული საზოგადოების აღმნიშვნელი საერთო
ტერმინია. მ. ანდრონიკაშვილის დასკვნით, ამ სახელის ფუძე (“აზნა”) ნასესხებია
ძველი სპარსულიდან (ნიშნავს ცნობილს, განთქმულს) და გაფორმებულია
ზედსართავის მაწარმოებელი ქართული სუფიქსით – ურ (ი)[79]. აკად. ნ. მარი ამ
სუფიქსში სომხ. “ver”-ს (შვილი) ხედავდა, ხოლო ფუძე აგრეთვე სომხური
“(სომხურადაა, წიგნის გვერდი 138)”-იდან (ნიშავს გვარს) წარმომდგარად
მიაჩნდა[80]. ივ. ჯავახიშვილს ამ ტერმინის მარისეული ახსნა “დაახლოებით სწორი”
ეჩვენებოდა[81]. გ. წერეთლის აზრით, ქართული ტერმინის სრული სემანტიკური და
სოციალური შესატყვისია სპარსული “azatan” და სომხური (“სომხური ტექსტი)”[82].
ქართული ოთხთავის უძველეს ტექსტებში “აზნაურს” და აქედან ნაწარმოებ
“აზნაურებას” ზოგჯერ “თავისუფალის” და “თავისუფლების” მნიშვნელობა აქვს,
ისევე როგორც მის სპარსულ და სომხურ შესატყვისებს. ბიბლიაში ხომ “აზნაურისა”
და “აზნაურების” ეს მნიშვნელობა ჩვეულებრივია, მაგრამ სახარების უძველეს
რედაქციებში “აზნაურს” უკვე კეთილშობილის, დიდებულის მნიშვნელობაც
მიუღია[83].
ჯრუჭ-პარხლის ოთხთავში, მარკოზის სახარების 621 “აზნაურს” ბერძნული
(“ბერძნული წარწერა”)-ს და სომხური (“სომხური შრიფტი)”-ის /დიდ-დიდნი/
ადგილი უჭირავს. როგორც ცნობილია, (“ბერძნული წარწერა”-)ით /პირველნი/ აქვს
აღნიშნული დიონ კაისუსს II ს. პირველ ნახევარში რომში ჩასული ფარსმან მეფის
ამალაში მყოფი იბერიელი წარჩინებულები.
ივ. ჯავახიშვილი ფიქრობდა, რომ დიონ კასიუსის ცნობაში, იბერიის
“პირველთა” შესახებ, აზნაურები იგულისხმებიანო[84]. მეცნიერის ეს ვარაუდი
სავსებით გაიზიარა გ. წერეთელმა. თავის ცნობილ შრომაში “არმაზის ბილინგვა”,
იგი წერს: “ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ძეგლებში შენახული ტერმინები საშუალებას
გვაძლევს დადებითად ვუპასუხოთ ამ კითხვებზე”[85]. ს. ჯანაშიას კი, მაგალითად,
მიაჩნდა, რომ ბერძნული “პროტოი” ქართულ “მთავარსა” და “წარჩინებულს”
ფარავდა[86].
უძველესი ქართული ორიგინალური თხზულებები, როგორც ცნობილია,
ადრეფეოდალური ხანიდან გვაქვს, როდესაც “აზნაური” ტექნიკურ-სოციალურ
ტერმინს წარმოადგენდა. “შუშანიკის მარტვილობაში” აღნიშნულია, რომ ირანიდან

მომავალმა ვარსქენ პიტიახშმა ქართლის საზღვრებთან მიახლოებისას “ზრახვაყო,
რაჲთა აუწყოს და წინა მიეგებნენ მას აზნაურნი და მისნი ძენი და მსახურნი მისნი,
რაჲთა მათ გამო, ვითარცა ერთგული, სოფლად შევიდეს”[87].
აზნაურები (სომხურად “აზატქ”), როგორც IV ს. ქართული საზოგადეობის
ერთი გარკვეული, გაბატონებული ჯგუფი, მოხსენიებული აქვს V ს. სომეხ
ისტორიკოსს
ფავსტოს
ბუზანდაცისაც[88].
იაკობ
ხუცესის
თხზულების
ზემომოტანილი ნაწყვეტი იმ მხრივაცაა საინტერესო, რომ V ს. 60 - 70-იან წლებში
“აზნაური” უკვე მთელი გაბატონებული საზოგადოების აღმნიშვნელ ზოგად
ტერმინად მოჩანს. ამისი მოწმობაა თხზულებაში “დიდ-დიდნი აზნაურნისა” და
“ზეპურნი დედანის” მოხსენიება და ყველა ამათი “აზნაურებად” სახელდება.
“აზნაური” ჩვენში შემოდის ფეოდალური ურთიერთობის გარიჟრაჟზე,
ირანის ანალოგიურად პრივილეგირებული საზოგადეობის ერთი გარკვეული,
უპირატესად ახალი ფეოდალური ფენის აღსანიშნავად. ზოგადად კი, როგორც
ვთქვით,
ეს
ტერმინი
იხმარებოდა
მთელი
მაღალი
საზოგადოების
მნიშვნელობითაც.
აზატები სასანურ ირანში გაბატონებული კლასის ყველაზე დაბალ და
ყველაზე მრავალრიცხოვან ფენას შეადგენდნენ. საშუალო მიწათმფლობელთა ეს
კლასი სახელმწიფოს მთავარ დასაყრდენს წარმოადგენდა. აზატების, როგორც
“კეთილშობილების”, მთავარი მოვალეობა სამხედრო სამსახური იყო. მათგან
იქმნებოდა მხედრობა, რომელიც ირანის ლაშქრების ბირთვს შეადგენდა[89]. მსგავსი
საზოგადოებრივი მდგომარეობა ეჭირათ აზატებს სომხეთშიაც. აზატები იქაც
პრვილეგირებულ მხედრებს, ფეოდალური კლასის ყველაზე დაბალ, სამხედრომსახურეულ ფენას წარმოადგენდნენ[90].
აზნაურები, მსგავსად მათი კლასობრივი თანამოძმეებისა ირანსა და
სომხეთში, ქართლშიაც პრივილეგირებული საზოგადოების ერთ გარკვეულ ჯგუფს
ქმნიდნენ. ისინი უმთავრესად საშუალო მიწათმფლობელთა რიგებიდან
გამოდიოდნენ. მეფის სამსახურში დაწინაურებული ასეთი კაცის – “აზნაურის”
უპირველესი მოვალეობა სამხედრო სამსახური იყო. აზნაურებისაგან მძიმედ
შეჭურვილი მხედრობა დგებოდა, რაც მათ ქონებრივ შეძლებას ცხადად მოწმობდა.
დიდად წინაურდებოდნენ აზნაურები სამოქალაქო სარბიელზედაც. ისინი
ინიშნებოდნენ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ და სამეურნეო თანამდებობებზე.
საერთოდ, აზნაურები ცენტრალური ხელისუფლების დასაყრდენი სოციალური
ფენა იყო სეფეწულების, მთავრებისა და ერისთავების სეპარატიულ მისწრაფებათა
წინააღმდეგ.
უცხოური “აზნაურის” სრული შესატყვისი ტერმინი ქართულში
“წარჩინებულია”[91]. “წარჩინებული” ასევე კონკრეტული სოციალური ტერმინიც იყო
და ზოგადი ეპითეტიც მაღალი საზოგადოებისა. ამ მხრივ საყურადღებოა
ჯუანშერის ცნობა ვახტანგ გორგასლის იმ ღონისძიების შესახებ, როცა მან ოსებზე
მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ “წარჩინებულ ქმნა მჴედარნი, მჴნედ
მსახურნი”[92]. მხედრების “წარჩინებულ ქმნა” სხვა არაფერია, თუ არა იმავე
ისტორიკოსთან დაცული მეორე ცნობა, რომ არჩილმა “ყოველთა ტაძრეულთა
მისთა მიუბოძა კახეთი და აზნაურ ყვნა იგინი”[93].
“წარჩინებულთა” სახელით გაერთიანებული საზოგადოება, ცხადია,
ერთგვაროვანი არ ყოფილა. “სეფეწულები”, “მთავრები”, “ერისთავები” და
“აზნაურები” წარჩინებულთა სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს ქმნიდნენ. საერთო მათ
ის აქვთ, რომ ყველა მემამულე და მჩაგვრელია, მაგრამ იერარქიულ კიბეზე მეტ-

ნაკლებად
განსხვავებული
სოციალ-პოლიტიკური
უფლებებით
წარმოგვიდგებიან. ამ “უფლების” წყალობით ყველა ზედამდგომელი “უფალი” იყო
ყველა ქვედამდგომელის მიმართ.
“უფალი” უძველეს ქართულ სოციალურ ტერმინებს მიეკუთვნება და
ორიგინალური თუ ნათარგმნი ლიტერატურის ყველა უძველეს ძეგლში იხმარება.
იაკობ ცურტაველის თხზულებაში ხუცესი ვინმე მორიდებით შეჰკადრებდა ვარსქენ
პიტიახშს: უფალო, რაჲსა ეგრე იქმ და იტყჳ ეგრეთ ბოროტსა?”[94].
ივ. ჯავახიშვილის დაკვირვებით, სახარებაში “უფალი” ბერძნულ
(“ბერძნული წარწერა”)-სა და სომხურ (სომხური წარწერა)-ს ესწორება[95]. ნ. ადონცის
აზრით, “ქართული უფალი რეალურად და ეტიმოლოგიურად შეესატყვისება
სემატურ vaal-ს; ასე უწოდებდნენ სემიტებში ტომთა მფარველ ღმერთებსო”[96].
მაგრამ “უფალი”, როგორც შენიშნული აქვს არნ. ჩიქობავას[97], ორგანულ კავშირში
იმყოფება ამავე უფ ძირიდან ნაწარმოებ სიტყვებთან, რომელთაც საკმაო
გავრცელება მოუაპოვებიათ ქართულ ენაში: “უფლება”, “მეუფე” (→მეფე),
“მფლობელი”, “სუფევა”, “მამფალი”, “დიუფალი” (→დედოფალი) და სხვა, რაც
საეჭვოდ ხდის ადონცის მოსაზრებას.
“უფალი” ჩვეულებრივ ღმერთის ეპითეტი იყო, მაგრამ “მიწიერი
ღმერთების”: ბატონის, პატრონის, მესაკუთრე-მფლობელის მნიშვნელობითაც
ხშირად იხმარებოდა. საერთოდ, მიწათმფლობელი-ფეოდალი ადრეფეოდალურ
ხანაში თავის ქვეშევრდომებთან თუ ყმებთან ურთიერთობაში ამ ტერმინით
გამოდიოდა. IX საუკუნიდან კი მას თანდათან სდევნის რომაულ-ლათინურიდან
შემოსული “პატრონი”, თუმცა “უფალი”, როგორც ღვთაების სინონიმი, ამის
შემდეგაც განაგრძობს არსებობას.
უფ ძირიდან ნაწარმოებ უძველეს სოციალურ ტერმინებს მიეკუთვნება
აგრეთვე “მეუფე”, “მეფე”, “სეფე”. ს. ჯანაშიას შეხეუდლებით, “მეუფე
პატრიარქალური ხანის უკანასკნელი პერიოდის ნაშთია ყველა ნიშნის მიხედვით,
ხოლო მეფე-სეფე კლასობრივ საზოგადოებასა და სახელმწიფოსთან ერთად
ჩნდება”[98]. ტერმინი “მეფე” ივ. ჯავახიშვილის დაკვირვებით, “მეუფის”
განვითარებაა. ს. ჯანაშიას განმარტებით ის ძლიერი სოციალური ტეხილის
შედეგია, როცა გვარის პატრიარქი “მეუფე” გზას უთმობს “მეფეს” – კლასობრივი
სახელმწიფოს უმაღლეს სუვერენს[99].
“სეფე” მეფესთან კავშირში არის აღმოცენებული. მისი ეტიმოლოგია ჯერ
სავსებით დადგენილი არაა. ნ. მარის აზრით, “სეფე” შეესაბამება სომხ.
(“სომხურია”)-ს, რომელიც, თავის მხრივ, ირანული vis–pur-ის (visoputhra)
განვითარებას წარმოადგენს[100]. “Vispuhr” სიტყვასიტყვით ნიშნავს “ტომის
შვილს”. “Vispuhr”-ები ირანის არისტოკრატიის ერთ-ერთ უმაღლეს ფენას
შეადგენდნენ. ივ. ჯავახიშვილი იზიარებდა “სეფეს” დაკავშირებას “სეპუჰთან”,
მაგრამ მიაჩნდა, რომ ეს ტერმინი ქართულს უშუალოდ სპარსულიდან ჰქონდა
ზეპირი გზით შეთვისებული[101].
ს. ჯანაშიას და ვ. თოფურიას აზრით, “სეფე” ქართული სიტყვაა, იმავე
ძირისა, რომელსაც “მეფე” ეკუთვნის[102]. “სეფე”, ს. ჯანაშიას განმარტებით,
აღნიშნავდა სამეფო სახლს, როგორც სამეურნეო ერთობას (სამეფო დომენი), და
აგრეთვე თვით სასახლეს, სამეფო კარსაც. დასასრულ, “სეფე” შეიძლებოდა
ხმარებული ყოფილიყო თვით სამეფო სახლის წევრთა აღსანიშნავად[103]. ამ
თვალსაზრისისაკენ იხრება გ. მელიქიშვილიც, თუმცა “სეფეს” წარმომავლობა არც
ირანული vaspuhr (vispuhr)-იდან მიაჩნია საფუძველს მოკლებულად[104].

ს. ჯანაშიას აზრით, “vispuhr”-ს და (სომხურადაა ნაბეჭდი)-ს ძველ ქართულ
ენაზე აქვთ თავისი კანონზომიერი შესატყვისი “ზეპური” (← სეპური), უშუალოდ
ირანულიდან შეთვისებული[105]. ჩვენც ვფიქრობთ, რომ “სეფეს” დაკავშირებას სომხ.
“სეპუჰთან” მყარი საფუძველი არ უჩანს. მათ შორის, მართალია, გარეგნული
მსგავსება არის, მაგრამ სემანტიკური კავშირი არ ჩანს.(სომხურადაა ნაბეჭდი) -ის
სოციალური და სემანტიკური შესატყვისი ქართულ ენაზე, მართლაც “ზეპური”
უნდა იყოს. მაგალითად, “შუშანიკის მარტვილობის” “ზეპურნი დედანის” ადგილას,
სომხ. მოკლე თარგმანში გვაქვს (სომხური ტექსტი.) ხოლო “ატომის და მისი ძის
მარტვილობის” ქართულ ენაზე მთარგმნელს სომხ. (სომხურია) ქართულ ენაზე
გადმოაქვს როგორც “ზეპური”[106]. სწორედ “ზეპური” უნდა იყოს კავშირში
“სეპუჰთან” და ირანულ “vispuhr”-თან[107]. “სეფესა” და “ზეპურის” ხმარება
ერთმანეთის გვერდით და მათი შინაარსობრივი გამიჯვნა ძველი სომეხი და
ქართველი მწერლების მიერ ამის სასარგებლოდ უნდა ლაპარაკობდეს. “ზეპური”,
ცხადია, დამახინჯების შედეგი კი არ არის, როგორც ივ. ჯავახიშვილი ფიქრობდა,
არამედ, ჩანს, სწორედ “სეფეს” გავლენით (მისგან განსასხვავებლად) ერთგვარად
სახეცვლილი.
“სეფეს” მნიშვნელობიდან გამოდის “სეფე-წული” ან, მისი უფრო იშვიათად
გავრცელებული პარალელი “სეფე-შვილი”. “წული” და “შვილი” წარმოშობასა და
სისხლით ნათესაობის მომენტზე მიუთითებენ. “სეფე-წული” სამეფო საგვარეულოს,
სამეფო სახლის წევრებს აღნიშნავდა.
უძველესი ცნობა ქართლის სეფეწულებზე V ს. სომეხი ისტორიკოსის
ფავსტოს ბუზანდაცის “სომხეთის ისტორიაში” უნდა გვქონდეს. IV ს. მეორე
ნახევარში ისტორიკოსი იბერიელთა ქვეყანაში “ნახარართა გვარებისა” და
“აზატების” გვერდით, როგორც გარკვეულ საზოგადეობრივ ჯგუფს, ასახელებს
აგრეთვე “ფარნავაზიანებს” (resp, სეფეწულებს) – ქართლის ეროვნული სამეფო
დინასტიის წარმომადგენლებს[108]. მეორე სომეხი ისტორიკოსი მოვსეს ხორენაცი
პირდაპირ ამბობს ქართლის სეფეწულებზე, რომ ისინი მსგავსად უძველესი სომეხი
ვოსტანიკებისა[109] მეფური შთამომავლობისა არიანო.
უკანასკნელად ტერმინი “სეფე-წული” სპეციალურად შეისწავლა ზ.
ალექსიძემ[110]. მკვლავარის აზრით, ეს ტერმინი სამეფო წარმოშობაზე კი არ
მიუთითებს, არამედ მეფეზე უშუალოდ დამოკიდებულ და “სეფე-ქვეყანაზე”
მოსახლე სოციალურად ჭრელ საზოგადოებრივ ფენებს აღნიშნავს, რომელთა ზედა
ფენა მეფის ამალას, მის მხედრობას და “სეფე-ქვეყნის” გამგებელ მოხელეებს
შაედგენდა. მკვლევარმა საამისო მრავალრიცხოვანი მასალების მოტანით, ჩვენი
აზრით, მხოლოდ გააფართოვა მისი სოციალური შინაარსი და სავსებით ვერ მოხსნა
ამ ტერმინის ძველი გაგება.
ვფიქრობთ, “სეფე-წული” აღნიშნავდა, როგორც სამეფო საგვარეულოს
წევრებს, ასევე უშუალოდ ამ საგვარეულოზე სოციალურად დამოკიდებულ
სხვადასხვა ფენასაც.
სეფეწულები, როგორც ირკვევა, ადრევე დაშორდნენ მთავარ სამეფო შტოს
და ქართლის არისტოკრატიის გარკვეულ უმაღლეს წრედ ჩამოყალიბდნენ. VI ს.
ქართლში “ევსტათი მცხეთელის მარტვილობის” ავტორი ასახელებს სეფეწულებს
როგორც საზოგადოების უმაღლეს წრეს, რომელსაც, მაგალითად, ეკუთვნოდნენ
გრიგოლ “ქართლისა მამასახლისი” და არშუშა “ქართლისა პიტიახში”. ს. ჯანაშიას
აზრით, VI ს. “ეს წრე, ალბათ, წარმოშობით ჯერ კიდევ სამეფო შთამომავლობისად
ითვლება, მაგრამ თავისი რეალური მდგომარეობით და ინტერესებით მას კავშირი

გაწყვეტილი აქვს საკუთრივ სამეფო ოჯახთან და უფრო ორგანულად საერთოდ
აზნაურობას, არისტოკრატიას უკავშირდება, რომლის უმაღლეს ფენასაც იგი
წარმოადგენს”[111].
ტერმინი “სეფე-წული” უეჭველია, კლასობრივი საზოგადოების გარიჟრაჟზე
ჩნდება და უძველეს ქართულ სოციალურ ტერმინებს მიეკუთვნება. ეს ტერმინი
ადრეფეოდალურ ხანაშივე გამოდის ხმარებიდან, მაშინ, როცა “სეფემ” ფეოდალური
ურთიერთობის თითქმის მთელ მანძილზე შეინარჩუნა თავისი მნიშვნელობა.
“ერისთავები” სამხედრო-სამოხელეო არისტოკრატიის უმაღლეს ფენას
ეკუთვნოდნენ. ისინი ცალკეულ მხარეებსა და ქვეყნებს განაგებდნენ. “ერისთავი”
ჩვეულებრივად ერის ანუ ლაშქრის წინამძღოლი, ე. ი. სარდალი იყო. ქვეყნის
დაყოფა საერისთავოებად და მათ სათავეში ერისთავების ჩაყენება იმას მოწმობს,
რომ ამ დაყოფას საფუძვლად ლაშქრის ორგანიზაციის პრინციპი ჰქონდა[112] და
საერისთავო, პირველ რიგში, სამხედრო-ადმინისტრაციული ერთეული იყო.
ტრადიცია ერისთავობის შემოღებას ქართლში მიაწერს ეროვნული დისტანციის
მამამთავარ
ფარნავაზს,
რომელსაც
ქართლი
ცხრა
ადმინისტრაციულტერიტორიულ ერთეულად დაუყვია და მათ სათავეში ერისთავები დაუდგენია.
ერისთავის უმთავრესი მოვალეობა საგამგეო ქვეყნიდან ლაშქრის შეკრებაგამოყვანა და მისი წინამძღოლობა იყო. ერისთავის ხელისუფლების ამ ნიშანმა
ასახვა მისი დადგენის წესშიაც პოვა. ერისთავის კურთხევის დროს ეპისკოპოსი
თავის ლოცვაში ღმერთს ევედრებოდა: “ბრძანე სიმტკიცე კლავისა მისისა”... და
მიეცა ძლიერება მტერთა ზედა დღედ ბრძოლისა. დაადგ თავსსა მისსა ჩაფხუტი
დიდებისაჲ,
რათა
შენითა
შეწევნითა
არცხუენდეს
მტერთა
დღეთა
[113]
ბრძოლისათა” . მაგრამ ერისთავი მარტო სამხედრო უწყების სათავეში როდი
იდგა. ადმინისტრაცია, სამართალი თუ ფინანსები, ანუ საერისთავო, ქვეყნის
მმართველობის ყოველი დარგი მას ემორჩილებოდა. კურთხევის დროს, როგორც
“სოფლის მპყრობელს” შვენოდა, ერისთავს მოსავდნენ სამოსლით, “ვითარცა შვენის
მეფეთა”[114]. ეს ცნობა ეხმაურება ქსნის ერისთავთა საგვარეულო მატიანეს (“ძეგლი
ერისთავთა”). ერისთავობის ბოძების შემდეგ როსტომ ბიბილური მეფემ “შემოსა
სამოსლითა მით, რომელ ემოსა მაშინ მეფესა, და შეაცუა ბეჭედი და საყურე და
სარტყელი თვისი, საჭურველი და ცხენი თორნოსანი, დროშა და შუბი”[115].
ერისთავის ხელისუფლების ის ნივთიერი ნიშნები, კერძოდ, სახელობითი
საერისთავო ბეჭედი და საერისთავო სარტყელი, არმაზის ერისთავთა ნეკროპოლის
გათხრების დროსაც იქნა აღმოჩენილი.
ქართლის ერისთავები მეფის მოხელეები იყვნენ და მეფეს შეეძლო როგორც
მათი დანიშვნა, ისე გადაყენებაც. მაგრამ ეს არ გამორიცხავდა იმის შესაძლებლობას,
რომ ერისთავობა ცალკეული წარჩინებული სახლების მემკვიდრეობით
პრივილეგიად გადაქცეულიყო. ერთგული სამსახურის პირობით კი, ცხადია, ჯერ
კიდევ II საუკუნეში შეინიშნება ეს ტენდენცია. არმაზის ბილინგვის ცნობით,
ფარსმან მეფის ეზოსმოძღვრის აგრიფას ძეს – იოდმანგანს – იგივე ადგილი ეჭირა
ფარსმანის მემკვიდრის – ქსეფარნუგის კარზე, რაც მამამისს. ქვემო ქართლის
პიტიახშებს IV–V საუკუნეებში მემკვიდრეობით ეჭირათ საგამგეო ტერიტორია.
ერისთავი ყველა ერთნაირი არ იყო. გარდა იმ რვა-ცხრა ერისთავისა,
რომლებიც ხშირად არიან წყაროებში მოხსენიებულნი, იყვნენ უფრო მცირე
ტერიტორიული ერთეულების მმართველებიც, რომლებიც ამა თუ იმ “დიდი
ერისთავის” საგამგეოში შედიოდნენ. მათ “ცოტაჲ ერისთავები” ეწოდებოდათ.

ძველი ქართლის ერისთავი მეფის “მოსწრაფედ მორჩილი” მოხელე იყო.
“ფეოდალური ურთიერთობის ჩასახვის დღიდან ერისთავი საერისთავო ქვეყანას
მუდამ საშვილიშვილოდ ეჭიდებოდა და საერისთავოს საქმეში მეფის ცენტრალური
აპარატის ჩარევას მტრულად უყურებდა”[116]. ერისთავებმა ჯერ კიდევ
ცენტრალისტური სახელმწიფოს პირობებში იწყეს მათ გამგებლობაში მყოფი
ქვეყნების
საშვილიშვილოდ
გასაკუთრება
(პატივისა
და
ხელის
“შეუცვალებლობისათვის” ბრძოლა). ამ ნიადაგზე ვითარდება მწვავე კლასობრივი
და შინაკლასობრივი ბრძოლები, ერთი მხრივ, მეფესა და ერისთავებს შორის და
მეორე მხრივ, ამ უკანასკნელთა და “წვრილ ერს” შორის. ამ ბრძოლამ დააჩქარა
ქართლის სახელმწიფოს დაღუპვა VI ს. 20-იან წლებში.
თუ “ერისთავები” “საქვეყნოდ გამრიგენი”, ე. ი. ცალკეული ქვეყნებისა და
მხარეთა მმართველები იყვნენ, “მთავრები” უპირატესად ცენტრალური აპარატის
(სამეფო კარის) დიდ მოხელეებს ეწოდებოდათ. ამის გამოა, რომ მთავრები
წყაროებში მეფის გვერდითაა განუყრელად მოხსენიებული, როცა ერისთავების
“მოწოდებაა” საჭირო.
“მთავარი” ნაწარმოებია თავ ფუძისაგან. აქედან მოდის აგრეთვე მთელი
წყება მსგავსი შინაარსის მქონე სახელებისა: “თავი” (“მეთაური”), “თავადი”
(“უფროსი”), “მოთაული” ← (მო-თავ-ური), “მეთაური” ← (მე-თავ-ური) და სხვ.
საერთოდ, “მთავარი” იყო ის, ვინც “მთავრობდა”; ანუ “დადგინებულ იყო
მთავრობასა ზედა”. ამ აზრით, “მთავარი” იყო სპასპეტი და პიტიახშ-ერისთავიც,
საერთოდ კი, წარჩინებულთა საზოგადოების თვალსაჩინო წარმომადგენელი.
მაგალითად, მროველის სიტყვით, მირიან მეფემ მოუწოდა ნათლისღებისათვის
“ერისთავთა, სპასალართა და ყოველთა წარჩინებულთა პირთა სამეფოსათა” და იმ
ადგილს, სადაც ამ “წარჩინებულებს” ნათელს ცემდნენ “ეწოდა მთავართა
სანათლო”. ვახტანგ გორგასალი სიტყვით მიმართავს ოსეთზე ლაშქრობის
მოწყობისათვის შეკრებილ “ყოველთა წარჩინებულთა”, “რომელნი დადგინებულ
იყვნენ მთავრობასა ზედა”[117].
“მთავრობა” დიდ ადმინისტრაციულ თანამდებობათა დაკავებას (“ხელის”
ქონებას) გულისხმობდა. II ს. პირველ ნახევარში იმპერატორის მიწვევით რომში
ჩავიდა ფარსმან მეფე თავისი ამალით. ისტორიკოსი დიონ კასიუსი მეფის ამალაში
მყოფ წარჩინებულებს აღნიშნავს ბერძ. ტერმინით (ბერძნული წარწერა), რომლის
ქართული შესატყვისი უნდა ყოფილიყო “მთავარნი”, როგორც ეს, მაგალითად,
ადიშის ოთხთავშია (მარკოზის სახარება 612). “მთავარი” უნდა იყოს, აგრეთვე
ბერძნულ და არამეულ წარწერებში მოხსენიებული იბერიის მეფის დიდ მოხელეთა
აღმნიშვნელი ზოგადი ტერმინი. კონკრეტულ შემთხვევაში თითოეულ მათგანს,
ცხადია, ჰქონდა თავისი შესატყვისი. მაგალითად, არმაზის ბილინგვის ბერძნულ
ტექსტში მოხსენიებულ (ბერძნული წარწერა)-ს (არამეულშია rb trbs.) ქართულად,
როგორც ფიქრობენ, “ეზოჲსმოძღვარი” შეესატყვისებოდა[118].
ამ მხრივ სპეციალური ყურადღების ღირსია I - III საუკუნეების არამეულ
და ნაწილობრივ ბერძნულ წარწერებში მოხსენიებული იბერიის (ქართლის) მეფის
მოხელეები “პიტიახშის” წოდებით. პიტიახშებისადმი ინტერესს ისიც აძლიერებს,
რომ ეს მაღალი რანგის მოხელეები ქართულ წყაროებშიაც იხსენიება IV - VI სს.
სპარსთა თუ ქართლის მეფის პიტიახშებად. შორს რომ არ წავიდეთ, ამისათვის
“შუშანიკის მარტვილობაც” საკმარისია, რომელიც ვარსქენ პიტიახშის სასახლის
კარზე დატრიალებულ ამბავზეა შექმნილი. ქართულ ნარატიულ ძეგლებში
პიტიახში ჩვენში პირველად მხოლოდ IV ს. მეორე ნახევრისათვის იხსენიება. ის

არის “სპარსთა მეფისა პიტიახში” ქრამ-ხუარ-ბორ-ზარდი, რომელიც “ქართლის
მოქცევის” მატიანის ცნობით, ვარაზ-ბაკურის მეფობაში “მოვიდა... ტფილისად
ქალაქად ციხედ და ქართლი მისსა ხარკსა შეუდგა”[119]. ქართულ წყაროებში
მოხსენიებული არიან საკუთრივ ქართლის პიტიახშებიც. მაგალითად V ს. არშუშა
და ვარსქენი VI ს. კვლავ არშუშა და სხვ.
ირკვევა, რომ ანტიკური ხანის იბერიაში “პიტიახში” ზოგად, უცხო
ტერმინს წარმოადგენდა და “გამოყენებული იყო სათანადო ცნების აღსანიშნავად
ბერძნულს ან სხვა უცხოენოვან ტექსტებში”[120]. რაც შეეხება ქვემო ქართლის
პიტიახშებს, ეტყობა, მათი ტიტული იმ ტრადიციაზე იყო დამყარეყული, როცა ეს
კუთხე ჯერ კიდევ სომხეთის სახელმწიფოს შემადგენლობაში შედიოდა და ამ
პროვინციის მმართველები “პიტიახშის” ანუ სომხურად “ბდეშხის” წოდებას
ატარებდნენ[121]. ჩვენი მოსაზრებით, აქ გასათვალიწინებელია ამ პიტიახშთა
ჩამომავლობაც ფეროზ სპარსთა მეფისა პიტიახშისაგან[122].
“პიტიახშის” ქართული შესატყვისი, ჩვეულიბრივ, “ერისთავია”, ზოგჯერ
“მთავარი”[123]. ჯერ კიდევ დიმიტრი ბაქრაძე აღნიშნავდა, რომ გუგარქის პიტიახშნი
ანუ ბდეშხნი ჩვენებურად არიან ერისთავნიო[124]. უფრო ვრცლად ეს აზრი შემდეგ ს.
ჯანაშიამ გამოთქვა და დაასაბუთა.
ფეოდალური ურთიერთობის განვითარების თვალსაზრისით მთავარი
მნიშვნელობა მაინც “ერში” მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიურ პროცესებს ჰქონდა.
“ერი” გვაროვნული საზოგადოების წიაღში, კერძოდ, მის უმაღლეს საფეხურზე
წარმოშობილი ტერმინია. ს. ჯანაშიას მიაჩნდა, რომ სტრაბონის დროინდელი “ერი”
უკვე ძველი ერი აღარ არის, რაც კარგად ჩანს მისი სუვერენული თვითმყოფადობის
ძირითადი ნიშნის, ძველი მმართველობის უმაღლესი ორგანობების, საბჭოსა და
სახალხო კრების (“ერის-კრების”) გაქრობის ფაქტიდან[125]. ჩანს, რომ ჯერ კიდევ იმ
დროს, “ერი” სოციალ-ეკონომიური დიფერენციაციის გზაზე იყო შემდგარი[126].
ქვეყნის შემდგომი ეკონომიური დაწინაურების პირობებში საზოგადოებრივი
წინსვლა ამ პროცესის გაღრმავება-განვითარების ნიშნის ქვეშ მიმდინარეობდა. ამ
განვითარების შესაბამისი იყო “ერის” სოციალური ტერმინოლოგიაც. ქართული
საისტორიო წყაროებით IV - V საუკუნეებში ეს ხალხი საზოგადოებრივი ცხოვრების
სარბიელზე “ერის” ან “ყოველი ერის” სახელწოდებითაა გამოყვანილი. მართალია,
ეს წყაროები მოგვიანო ხანისაა, მაგრამ მათში ძირითადად სწორადაა ასახული
ეპოქის ვითარებით გამოწვეული ტერმინოლოგიური ცვლილებები.
“ყოველი ერი” ჩვეულებრივად მთელ ხალხს არ აღნიშნავდა. მისი წიაღიდან
კარგა ხნის გამოყოფილი იყვნენ “ერისთავნი” და მეფის “პალატ-ბანაკის” წევრები[127],
“მთავრები[128], “აზნაურები”[129]. ამრიგად, გამოთქმა “ყოველი ერი” ამ საზოგადოების
შინაგანი დიფერენციაციის მაჩვენებელია, თუმცა ჯერ კიდევ შესაძლებელი ყოფილა
სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის ერთგვარ მთლიან მასად წარმოდგენა. მაგრამ
უკვე V საუკუნისათვის იხსენიება “წვრილი ერი”, რომელიც წარჩინებულებისაგან
მკვეთრად
განსხვავებულ
პოზიციაზე
დამდგარა
ზოროასტრიზმთან
დამოკიდებულების საკითხში. მემატიანეს ეს საყურადღებო ცნობა ქართულში
ირანის სარწმუნოებრივ პოლიტიკის პროპაგანდისტ ბინქარან ეპისკოპოსის
საქმიანობასთან დაკავშირებით აღუნიშნავს.
“ბინქარან, ეპისკოპოსი ცეცხლის-მსახურთა, ასწავებდა ქართველთა
სჯულსა თჳსსა, არამედ არავინ ერჩდა წარჩინებულთაგანი. გარნა წურილი ერი
მიიქცა მრავალი ცეცხლის-მსახურებასა”[130].

თუ საუკუნეზე მეტი ხნის წინათ წარჩინებულებმა თავიანთი კლასობრივი
მიზნებისათვის ახალი სარწმუნეობა მიიღეს და ხალხსაც ძალად მიაღებინეს,
ამჯერად უკვე კლასობრივი საზომით “წურილი ერი” მიუდგა რელიგიის არჩევის
საკითხს: მრავალი ამ ერთაგანი ზოროასტრიზმს ზიარებია. ეს ცნობა, უეჭველად,
ქართლის ქვეყანაში კლასობრივი ბძოლის გამოვლინების მაჩვენებლია.
“წურილი ერი”, როგორც ს. ჯანაშია შენიშნავდა, ზევიდან არის
დარქმეული, იგი წარჩინებულთა ტერმინია “დაბალი”, “პატარა ხალხის”
აღსანიშანვად. თვით “წვრილი ერი” კი, რომელიც განაგრძობდა თავისი
უფლებებისათვის ბრძოლას და რომელსაც საკუთარი ჩამომავლობა კარგად
ახსოვდა, თავის თავს “ერს” ეძახდა[131]. თავისი წიაღიდან წარჩინებულთა
საზოგადოების ინტენსიური გამოყოფის შედეგად მანამდე სუვერენი “ერი
ქართლისა” დაწვრილდა, დაკნინდა, დამცირდა. სახელწოდება “წურილი”
მაჩვენებელია “ერის” დაშლის გარკვეული ეტაპისა.
“ერის” სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიურ ჯგუფში “მსახურები” და
მხედრები მოწინავეობდნენ. მათ გარდამავალი ადგილი ეჭირათ წარჩინებულებსა
და “ერის” დანარჩენ, მწარმოებელ მასას შორის.
“მსახური”
ნაწარმოებია
სახ-ლ-ისაგან.
მ-სახ-ურ-ში
ურსუფიქსი სადაურობის მაჩვენებელი ჩანს. “მსახური” “სახლის” კაცია, მ-თავსართი
კი მიუთითებს იმაზე, რომ ის ადამიანია”[132]. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ
საქართველოში, “მსახურები” თავდაპირველად მონებს უნდა რქმეოდათ[133], მაგრამ
ამისი კვალი ჩვენამდე მოღწეულ ძეგლებში არ შეინიშნება. პირიქით კი გვაქვს, როცა
“მონა” შეცვლილია “მსახურით”. ასეთი ტერმინოლოგიური შესწორების
მაგალითებია, კერძოდ, ბიბლიის ახალ რედაქციებში[134]. მაგრამ ეს გამოწვეული იყო
მონის მდგომარეობის იმ ცვლილებით, რაც ფეოდალური ურთიერთობის
შემოსვლისა და განმტკიცების კვალად ხდებოდა.
მსახურები ორიგინალური მწერლობის უძველეს ძეგლებში თავისუფალ
ადამიანებად ჩანან. ისეთი მითითებანი, როგორიცაა “ამან ინება წარმოსვლაჲ... და
შეეყო იგი მსახურად”[135], “გულს-მოდგინედ მსახურებაჲ ჩემი თავს იდვეს”[136] და
სხვ. მოწმობენ, რომ “მსახური” პირადად თავისუფალი კაცია.
ს. ჯანაშიას მართებული შეხედულებით, “მსახურები” უმეტეს შემთხვევაში
“წვრილი ერის” წიაღიდან იყვნენ გამოსულები (ზოგჯერ კი ისინი შესაძლებელია
გააზატებული მონებიც ყოფილიყვნენო)[137].
მისივე აზრით, “მსახურობა”
გარდამავალი საფეხური იყო “წვრილ ერსა” და “აზნაურ-წარჩინებულთა” შორის.
“შუშანიკის მარტვილობა” საკმაოდ ხშირად იხსენიებს მსახურებს, რომელთაც
პიტიახშის კარზე სხვადასხვა ადმნისტრაციულ-პოლიციური მოვალეობანი აქვთ
დაკისრებული:
ინიშნებიან
საპატიმროსა
და
ოთახების
მცველებად
(“სენაკაპანებად”); მათვე ეკისრებათ ურჩების ფიზიკური დასჯაც. ერთი სიტყვით,
შინაგანი წესრიგის დაცვა პიტიახშის “ტაძარში” (სასახლეში) მსახურთა უმთავრესი
მოვალეობაა. ტყუილად როდი მოუხმობდა თავისი მონის პირით ქართლის
საზღვარს მოწევნილი ვარსქენი აზნაურებსა და თავის მსახურებს: “რაჲთა მათ გამო
ერთგული სოფლად შევიდეს”. მსახურებს ასეთივე ფუნქციები აკისრიათ სხვა
უძველესი ძეგლების მიხედვითაც. “მსახურს”, ცხადია, სხვა გამოყენებაც ჰქონდა.
ნერსე ქართლის ერისმთავრის მსახური აბო, მაგალითად, იყო “ჴელოვან, კეთილად
შემზავებულ სულნელთა მათ საცხებელთა”[138].
უფლებრივ-ქონებრივი მდგომარეობითა და შეძლებით “მსახურები”
ურთიერთისაგან განირჩეოდნენ. “მსახური” იყო (“საჴმარ და მსრბოლ გზათა

შორთა”) “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში” მოხსენიებული ერთი ვინმე
ძარღველი კაცი, რომელსაც ამ გზით საკმაოდ დიდი თანხა, 305 დრაჰკანი,
შეუგროვებია, მაგრამ თავისი უფლისაგან თავის დაღწევას და მონასტერში ბერად
შედგომას კი რის ვაი-ვაგლახით ახერხებს.
“მსახურების” ერთ გარკვეულ, პრივილეგირებულ ჯგუფს ქმნიდნენ
“ტაძრეულები”. თუ “მსახური” “სახლისაგან” არის ნაწარმოები, “ტაძრეულები”
კიდევ “ტაძრიდან” (ძვ. სპ. tacara ნიშნავს სასახლეს) მომდინარეობს. “ტაძრეულები”
“სამეფო სახლის”, “სეფე-ქვეყნის” ხალხია. ისინი რანგით მაღლა დგანან
ჩვეულებრივ მსახურზე. მათი დაწინაურება-გააზნაურების შესაძლებლობაც,
ცხადია, მეტია. არჩილის ღონისძიება, რომელმაც ტაძრეულებს “მიუბოძა კახეთი და
აზნაურ ყვნა იგინი” ამ მხრივ, ნიშანდობლივია.
მსახურობა, როგორც საზოგადოების ერთი გარკვეული, გარდამავალი ფენა,
მწარმოებელი კლასის ექსპლოატაციის უშუალო მონაწილე იყო. თუ მსახურები
უმთავრესად სამეურნეო-ადმინისტრაციულ უბანზე იყვნენ დასაქმებული,
“მხედრებს” სამხედრო სარბიელზე იყენებდნენ. “მხედრის” ძირითად საქმიანობას
და მოვალეობას ცხენოსნობა და ლაშქრობა-ომებში მონაწილეობის მიღება
შეადგენდა. ამის გამო, “მხედარი” არამარტო ცხენოსანს ნიშნავდა, არამედ
მებრძოლსა და მეომარსაც, “მხედრობა” კი სამხედრო საქმეს, ლაშქრობას და,
საერთოდ, ჯარს.
მხედრები თავისუფალ წვრილ მესაკუთრე-მიწათმფლობელთა რიგებიდან
გამოდიოდნენ. ცხენი და იარაღი მათ საკუთარი უნდა ჰქონოდათ. ვისაც ქონებრივი
შეძლებაც ჰქონდა, ცხენს ჯავშანს ადგამდა (“თორნი”) და თვითონაც “ჯაჭვჩაბალახით” იმოსებოდა. მძიმედ შეჭურვილი მხედრები – “თოროსნები”, ჯარის
ავანგარდულ ნაწილს ქმნიდნენ, მათ მოჰყვებოდნენ ქვეითები (“მკჳრცხლი ერისაჲ”),
რომელთაც ზურგში ედგნენ მსუბუქად შეიარაღებული ცხენოსნები – “სიმრავლე
მხედართაჲ”.
ჯარის ორგანიზაციის ეს ტიპი ქვეყნის შიგნით არსებული ეკონომიური და
სოციალური დიფერენციაციის შედეგი იყო[139]. მხედრებს სამსახურის სანაცვლოდ,
ჩვეულებრივ, ულუფა და სარგო ეძლეოდათ, რასაც “როჭიკი” ეწოდებოდა.
ფეოდალური
ურთიერთობის
ჩასახვა-განვითარების
შედეგად,
მხედრის
სამსახურის საფუძვლად თანდათან მიწა იქცა. საერთოდ, მემამულეების
თვალსაზრისით, “მხედრები” ძირითადად წვრილი მიწათმფლობელები არიან.
ისინი, ვის ხელშიაც საკმარისი მიწა აღმოჩნდა, ლაშქრობასა და სამსახურს ახლა
უკეთ ახერხებდნენ და აზნაურდებოდნენ. ამ მხრივ საყურადღებოა ვახტანგ
გორგასლის ღონისძიება, რომელმაც ოსებზე გამარჯვების შემდეგ “წარჩინებულ
ქმნა მხედარნი, მსახურნი მჴნედ”[140].
თუ “ქართლის ცხოვრების” გვიანდელი ცნობით “ერის” დანარჩენი
მწარმოებელი ფენები “წურილებს” წარმოადგენდნენ, “შუშანიკის მარტვილობაში”
მათ “უაზნონი” ეწოდებათ”. “უაზნო”[141] “აზნაურის” საპირისპირო ცნება და
ტერმინი იყო, ე. ი. არააზნაური, არაწარჩინებული[142]. იაკობ ცურტაველის
ნაწარმოებში “უაზნონი” დაბალი მასის სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის
აღმნიშვნელი ზოგადი ტერმინია. პირადად ეს ხალხი თავისუფალი უნდა
ყოფილიყო, მაგრამ წარჩინებულთა მდგომარეობასა და უფლებებს მოკლებული.
“უაზნოს” სრული შესატყვისი ტერმინი სომხურში (“სომხური წარწერა”)-ია[143].
“წურილი ერი” და “უაზნონი” ზოგადი ტერმინი იყო თავისუფალი, “ქუეყანის
მოქმედთა”, ფენის აღსანიშნავად. ამ მნიშვნელობით იხმარებოდა აგრეთვე

“მცირენი”, “ცოტანი”, “წურილნი”. ეს ტერმინები სრულ სოციალურ და სემანტიკურ
შესატყვისებს წარმოადგენდნენ. მაგრამ, თუ აღნიშნულ სახელებს უმთავრესად
მაინც სოციალური ელფერი ჰქონდა, “ერის” მშრომელ, მატერიალური დოვლათის
შემქმნელ ნაწილს, ჩვეულებრივ, “მდაბიურებს” (“მდაბიონი”) უწოდებდნენ. ეს
სოციალური ტერმინი პირველად VI ს. ძეგლ “ევსტათი მცხეთელის მარტვილობაში”
გვხვდება. მარზპან ვეჟან ბუზმირის შეკითხვაზე ევსტათისა და სტეფანესადმი:
“ვინანი ხართ, ანუ რომელი რჩული გიპყრიეს?” მარზპანის კარზე მყოფმა ასურმა
(სირიელმა) მთავრებმა მათ ნაცვლად მოუგეს: “ესე კაცი ჩუენ ვიცით, ჩუენი
მდაბური არს”[144]. გ. მელიქიშვილს ტექსტის ამ ადგილზე დაყრდნობით მიაჩნია,
რომ ტერმინი “მდაბიური” აღნიშნავდა როგორც ქალაქის ტომობრივ-რელიგიური
საზოგადოების წარმომადგენელს, ისე სასოფლო თემის წევრს, საერთოდ, მეთემეს,
ხოლო, “სოფლის მცხოვრების”, “სოფლელის” აღმნიშვნელი სიტყვის ხმარება
“მეთემეს” მნიშვნელობით მას სასოფლო თემის არსებობის მკაფიო მოწმობად
მიაჩნია ძველ ქართლში[145].
“მდაბიო”, საერთოდ დაბის მცხოვრებს ნიშნავდა, მაგრამ, ცხადია, არა
დაბის ყველა მკვიდრს. “მდაბიო” არსად ფეოდალთა კლასის არც ერთი ფენის
წარმომადგენელს არ ეწოდება, თუმცა სოფლად ცხოვრობდნენ ფეოდალებიც.
“მდაბიური” რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების ძეგლისწერაში, როგორც
სოციალური კატეგორია, სრულიად გარკვევით აზნაურს უპირისპირდება[146].
“მდაბიურები”, სასოფლო თემებში გაერთიანებული მიწის მუშათა
საზოგადოების სახით, უკანასკნელი ნაშთი იყო ძველი ერისა.
მდაბიურებზე დაბლა “გლეხები” იდგნენ. “გლეხი” პირად თავისუფლებას
მოკლებული მიწის მუშა იყო. ტერმინი “გლეხიც” უძველესი სოციალური
ტერმინების რიგს უნდა მიეკუთვნოს. ს. ჯანაშიას აზრით, სტრაბონის “მეოთხე
გენეს” ქართული სახელწოდება, ფეოდალური საზოგადოების ტერმინოლოგიის
გათვალისწინებით, იყო “გლეხი”. ამ თვალსაზრისისაკენ იხრება გ. მელიქიშვილიც.
ნ. მარი ამ სოციალური ტერმინის ეთნიკურ წარმოშობისად მიიჩნევდა.
“გლეხი” (ამ ძირიდან წარმოშობილი “გლახაკი”) და მისი სომხური შესატყვისი
“გრეჰიკ”,
“კოლხთა”
ტომობრივი
სახელწოდებიდან
მომდინარეობსო[147].
ტომობრივი სახელიდან მომდინარედ მიაჩნდა “გრეჰიკ” ადონსაც. ქართული
“გლეხი” კი სომხური ტერმინის შესატყვისია (მდაბიო, პლებსი) და ამ
უკანასკნელიდან არის წარმოშობილიო[148]. “გლეხი” სომხური ტერმინიდან
მომდინარედ მიაჩნდა პრ. აჭარიანსაც, მაგრამ ნ. მარისა და ნ. ადონცისაგან
განსხვავებით, ის(“სომხური წარწერა”) -ისაგან გამოჰყავდა, რომელიც “უბან-ქუჩას,
საზოგადო გზას” ეწოდებოდა[149].
“გლეხის” დაკავშირებას კოლხთა სატომო სახელთან მხარს უჭერს გ.
მელიქიშვილი. მისი აზრით, ეს ტერმინი არ უნდა წარმომავლობდეს სომხ.
“გრეჰიკიდან”, რომელსაც ძველინდურ “გრჰაჯას” (სახლში დაბადებული მონა)
უკავშირებენო[150]. გ. მელიქიშვილი არ იზიარებს არც “გლეხის” გლახასაგან
წარმოშობას, თუმცა არ უარყოფს მათ გარეგნულ და შინაარსობრივ სიახლოვეს და
არც იმის შესაძლებლობას, რომ აქ საქმე შეიძლება გვქონდეს ერთსა და იმავე
სიტყვის დიალექტურ ვარიანტებთან[151]. საყურადღებო წერილი უძღვნა ამ
ტერმინის გარკვევას ილ. აბულაძემ. ამოსავალი ფორმა ამ სიტყვისათვის, მისი
აზრით, არის “გლახაკი” (გლახაკ→გლახა→გლახ⁄⁄გლეხი). ილ. აბულაძე აღიარებს
“გლეხის” კავშირს “გრეჰიკთან”, მაგრამ ამ უკანასკნელისაგან მომდინარეობას ეჭვით
ეკიდება.

როგორც
ვხედავთ,
ტერმინის
ეტიმოლოგიის
თვალსაზრისით,
ჯერჯერობით ყველაფერი ნათელი არაა, მაგრამ მაინც ვფიქრობთ, რომ უფრო
რეალური
საფუძველი
მოიპოვება
“გლეხისა”
და
“გლახას”
კავშირურთიერთობისათვის.
“გლახაკი” (“გლახა”) ფეოდალურ საქართველოში ფართოდ გავრცელებული
ტერმინი იყო და “არაჲს მქონებელს”, “უპოვარს”, ე. ი. ღარიბ-ღატაკს აღნიშნავდა.
ტერმინს უფრო ეკონომიური შინაარსი ჰქონდა, ვიდრე სოციალური. “გლახაკი”,
ჩვეულებრივ, “მდიდრის” საპირისპირო ცნება იყო, მაგრამ კლასობრივ
საზოგადოებაში, სადაც მდგომარეობა უმთავრესად მაინც ეკონომიური შეძლებით
იყო განსაზვრული, შეუძლებელია, რომ “გლახაკს” სოციალური ელფერიც არ
ჰქონდა მიღებული. ლეონტი მროველი ფარსმან ქველის სიკვდილით გამოწვეული
მწუხარების აღსანიშნავად ამბობს: “მაშინ იქმნა გლოვა და ტირილი, და ტყება
ყოველთა
ზედა ქართველთა
წარჩინებულითგან
ვიდრე
გლეხამდე”[152].
საყურადღებოა, რომ “გლახის” სპეციფიკური მნიშვნელობით თავდაპირველად
გამოყენებული ყოფილა “გლეხიც”. მაგალითად, ილ. აბულაძის მიერ მითითებულ
“სიბრძნეჲ ისე ზირაქისი” კონტექსტებში “გლეხს” “მდიდარს” უპირისპირებდა,
თავი რომ დავანებოთ სომხურ და რუსულ თარგმანებს, სადაც შესაბამის
ადგილებში (“სომხური წარწერა)” და “нищий” ყოფილა ნახმარი[153].
ჩვენამდე მოღწეულ ორიგინალურ ძეგლებში “გლეხი” IX - XI საუკუნემდე
არა ჩანს. “ნასყიდობის დაწერილი ფავნელისა შიომღვიმისადმი”, რომელსაც ი.
დოლიძე IX ს. ათარიღებს, “ქუემო გუელდესს” ასახელებს ორ “გლეხს” – შულლიას
ძეს და ტარიკას ძეს[154]. ვახტანგ გორგასლის მატიანის ავტორისათვის “გლეხი”,
პირველ რიგში, არის მებეგრე (“...იქმნნეს ჯორჯანნი გლეხად, რომელნი აწ არიან
მებეგრენი სპარსთანი”). “რიფსიმიანთა წამების წიგნში”, რომელიც ილ. აბულაძის
მოსაზრებით, VIII ს. უადრესი და IX ს. გვიანდელი არ უნდა იყოს, ქალაქ
ვალარშაპატის დაბალი მასის აღსანიშნავად (სომხურში “სომხური წარწერა”-ია)
თარგმანში “გლეხია” გამოყენებული (“...აზნაურნი იგი აღრეულად გლეხითურთ
ეტენებოდეს”)[155]. ამ ტერმინს ერთ უძველეს “მრავალთავშიც” ვხვდებით, რომელიც
IX ს. ხელნაწერად ითვლება. ამ ძეგლში შემავალი ერთ-ერთი ნაწარმოების
დასაწყისშივე გვხვდება ეს სიტყვა (“...მეფეთა და გლეხთა ...”)[156] ოშკურ ბიბლიაში,
რომელიც 973 წელსაა გადაწერილი, ვკითხულობთ: “მსგავსი სასჯელი იყო, რამე თუ
მონა უფლისა თანა იტანჯებოდა, და გლეხსა და მეფესა იგივე ვნება ევნებოდა[157]

საყურადღებოა, რომ ორივე შემთხვევაში სომხურ შესაბამისს ტექსტში
“გლეხის” საპირისპიროდ (“სომხური წარწერაა”) იკითხება. ძველსომხურში “რამიკ”
სოფლის ან ქალაქის უბრალო ხალხს” აღნიშნავდა[158]. “რამიკ” ზოგადი
მნიშვნელობით “ამბოხის” სინონიმს წარმოადგენდა და, როგორც ქალაქის პლებსის,
ისე სოფლის დაბალი მოსახლეობის მნიშვნელობით იხმარებოდა. საერთოდ,
“რამიკები”, “ამბოხი”, “ანაზატების” (უაზნონი, უჩინონი, შეურაცხნი) სოციალურ
წრეს შეადგენდნენ.
ჩვენ სარწმუნოდ გვეჩვენება მოსაზრება “გლეხის” “გლახასაგნ”
წარმომავლობის შესახებ (გლახ-გლეხ). ამ ტერმინების ფორმალური და
სემანტიკური სიახლოვე, რაც “გლეხის” ძველი მნიშვნელობის წარმოჩენით უფრო
ნათელია, ვფიქრობთ, ამის სასარგებლოდ ლაპარაკობს. შესაძლოა ისიც, რომ ისინი
ერთი საერთო ძირის ნაყარს წარმოადგენდნენ და თავდაპირველად სინონიმური
პარალელების სახით არსებობდნენ. მაგრამ დროთა ვითარებაში “გლეხი” სულ
უფრო დაშორდა “გლახას” და ბოლოს გარკვეული სოციალური შინაარსით
დამკვიდრდა. ამის მატერიალური მოწმობა უნდა იყოს მუხრანის რუ ქსნიდან
“საგლახოს” სახელწოდებით. ამ ტოპონიმთან დაკავშირებით ნ. ბერძენიშვილი
შენიშნავდა: “ეს უნდა იყოს ის რუ, რომელიც გლახებს (თუ გლეხებს) ურწყავდა
მიწებს ან, უფრო სწორად, იმ ადგილებზე მიედინებოდა, რომლებიც გლახებით (თუ
გლეხებით) იყო დასახლებული. უნდა დავუშვათ ისიც, რომ იმ ძველ დროს გლახა
(თუ გლეხი) ეწოდებოდა მიწისმოქმედი საზოგადოების მხოლოდ გარკვეულ
ნაწილს, გარკვეულ ფენას, ხოლო მიწისმოქმედთა სხვა ნაწილს ასეთი სახელი არ
ეწოდებოდა. სხვაგვარ ვითარებაში რუს ასეთი ტერმინი ვერ გაჩნდებოდა”[159].
“გლეხი” სწორედ მიწისმოქმედი საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს,
გარკვეულ ფენას აღნიშნავდა. “გლეხის” ერთი დამახასიათებელი ნიშანი მისი
მებეგრეობა იყო. “ეს იმის გამო, რომ მიწა (ფუძე), რომელზედაც გლეხი
მეურნეობდა, ფეოდალის (“პატრონის”) საკუთრებას შეადგენდა, ხოლო გლეხი ამ
მიწით საშვილიშვილოდ სარგებლობდა”[160]. “გლეხის” მეორე დამახასიათებელი
ნიშანი იყო პირადი თავისუფლების უქონლობა, რომელიც მუშაობა–სამსახურის
საფუძველს წარმოადგენდა[161].
“გლეხად” გადაქცევა (პირადი თავისუფლების დაკარგვა) უმთავრესად
ეკონომიური შეუძლებლობით იყო გამოწვეული. სამეურნეო საქმიანობის უნარს
მოკლებული ადამიანი ცხოვრების ხარისხის ძებნაში ხშირად თავისივე ფეხით
მიდიოდა მიწათმფლობელთან და ბეგარისა და მუშაობა-სამსახურის პირობით
მიწასა და წარმოების საშუალებებს ღებულობდა. ასეთი კაცი ხშირად იმავე მიწას
იბრუნებდა უკან, რომელიც სხვადასხვა მიზეზის გამო დაკარგა, ან რომლის
დამუშავების თავიც თვითონ აღარ ჰქონდა. ეკონომიურად დამოკიდებელი ასეთი
მწარმოებელი სოციალურადაც დამოკიდებული ხდებოდა. ფეოდალის მიწაზე
საშვილიშვილოდ დამკვიდრებული “გლეხი” თავისუფლებას კარგავდა და მიწას
ემაგრებოდა.
მაგრამ გლეხთა ფენა მარტო ეკონომიური დამოკიდებცულების გზით არ
იქმნებოდა. გლეხად აქცევდნენ და მიწაზე სხამდნენ მონებს, ტყვე უცხოელებს,
ნასყიდთ თუ ვალში გაყიდულ “შეუძლებელ” მოვალეებს. დასასრულ, აქეთ
მოემართებოდნენ, აგრეთვე, ფეოდალური ურთიერთობის განვითარების შედეგად
დამცირებულ-დაკნინებული ყოფილი თავისუფალი მეთემეები. ამგვარად, გლეხთა
სოციალური ფენა როგორც ოდესღაც თავისუფალ, ისე არათავისუფალთაგან

წარმომავლობდა. მათი საერთო და ძირითადი ვალდებულება ბეგარა და მუშაობასამსახური იყო. მიუხედავად გლეხობის თანდათანობითი ზრდისა, ამ დროს
მატერიალური დოვლათის მთავარი მწარმოებლები სასოფლო თემებში
გაერთიანებული და პირადად თავისუფალი მიწათმოქმედნი – “მდაბიურები”
იყვნენ.
IV - V სს. ქართლში გარკვეულ საზოგადოებრივ ჯგუფს ქმნიდნენ მონებიც.
“მონა” უფლის სრულ საკუთრებაში მყოფი ადამიანის აღმნიშვნელი უმთავრესი
ტერმინი იყო ძველ ქართლში.
სახარების ქართულ თარგმანში “მონა” ჩვეულებრივ ბერძნული
(“ბერძნული წარწერა”) -ისა და სომხური (“სომხური წარწერა”)-ის შესატყვისად
იხმარება[162]. “წარაჲ” სომეხი საბჭოთა ისტორიკოსების გამოკვლევებით
მრავალმხრივი მნიშვნელობის მატარებელი ჩანს: “დაქვემდებარებული პირი”,
“მსახური”, “ვასალი”, “სერვი” და ბოლოს “მონა”[163].
მონების გარკვეულ კატეგიორიას ბიბლიაში “სახლის-წული” ეწოდება
(სხვაგან კიდევ “სახლეული”). როგორც ს. ერემიანი შენიშნავს, ქართული “სახლისწული” სომხ. “ინტოწინ”-სა (“სომხური წარწერა”) და ბერძნულ (ბერძნული
წარწერა)-ს (“სახლეული, სახლში დაბადებული”) შეესაბამება[164]. მხოლოდ ერთ
შემთხვევაში (ლევიტელთა 2211) სომხ. “ინტოწინის” შესატყვისი ყოფილა “მონა”[165].
ტერმინი “ინტოწინი” სომხეთში მონების გარკვეულ კატეგორიას აღნიშნავდა
(“შინამსახური”,
“შინგაზრდილი”,
“სახლეული”),
“ავტარაწინ”-ებისაგან
[166]
განსხვავებით (“უცხოთა ნათესავი”, ე. ი. არასომეხი) . საერთოდ, “ბიბლიაში”
“მონა” ზოგადი მნიშვნელობით იხმარება მონათა ყველა იმ კატეგორიის
აღსანიშნავად, რომელსაც კი აღმოსავლეთი იცნობდა[167]. ზოგჯერ “მონა ნასყიდის”
სინონიმად გვაქვს “ვეცხლით სყიდული” ანუ “ვეცხლით ფრდილი”[168].
ქართული წერილობითი ძეგლების სიმცირის გამო, ფეოდალური
ურთიერთობის ამ ადრეულ საფეხურზე მონებზე და მონური შრომის
ექსპლუატაციის ხასიათზე ცოტა რამ ვიცით. უძველესი ორიგინალური ძეგლები
მხოლოდ აქა-იქ იხსენიებენ მონებს და მონა ქალებს (“მხევლებს”), რაც აძნელებს ამ
ფენის შესახებ რამდენადმე გარკვეული აზრის შემუშავებას.
“შუშანიკის მარტვილობაში”, მაგალითად, მოხსენიებულია პიტიახშის
[169]
მონა,
რომელიც “სადიასპანო ცხენით” ქართლისაკენ გამოემართა ვარსქენის
სპეციალური დავალებით. მონების მფლობელი მარტო ვარსქენი არ ყოფილა.
თხზულებაში ორჯერაა ნახსენები მისი ძმის, ჯოჯიკის მონა-მხევალნი. ჩანს, რომ ეს
ხალხი იმ დროს ყველა დიდი აზნაურის სახლში ჰყავდათ. ეს მით უფრო
სარწმუნოა, რომ საკუთარი მონა-მხევალნი ევსტათისაც ჰყოლია (“ევსტათი
მცხეთელის მარტვილობა”). ეს კაცი მცხეთელი ხელოსანი იყო (“მეჴამლე”) და,
როგორც ჩანს, მონური შრომის ექსპლუატაციით სარგებლობდა. ამის მერე ადვილი
წარმოსადგენია,
რამდენი
მონა-მხევალნი
უნდა
ჰყოლოდათ
მცხეთელ
წარჩინებულებს. ამ ეპოქაში მონების უმთავრესი ნაწილი, როგორც ჩანს,
შინამოსამსახურეებს წარმოადგენდა.
IV - V სს. ქართლის საზოგადოებრივი ურთიერთობის ეს სურათი ბარის
საქართველოს ვითარების მაჩვნებელია. მთიანეთის საზოგადოებრივი წყობა
განვითარების მთელი საფეხურით ჩამორჩებოდა ბარისას, სადაც ჯერ კიდევ
ძირითადად გვაროვნული წყობილება იყო გაბატონებული. მთისა და ბარის
დამაკავშირებელი ზოლი, ზეგანი, განვითარების თვალსაზრისითაც შუა ადგილზეა
ამ სოციალურ სისტემებს შორის.

როცა ქართლში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა,
მკაფიოდ გამოჩნდა მთისა და ბარის საზოგადოებრივი განვითარების მთელი
შეუსაბამობა. თუ ქრისტიანობისათვის, როგორც უპირატესად კლასობრივი
საზოგადოების რელიგიისათვის, ბარში ნიადაგი შემზადებული იყო, გვაროვნული
მთა საიმისოდ სრულიად გამოუსადეგარი და მოუმზადებელი აღმოჩნდა.
“ქართლის მოქცევის” მერმინდელი ავტორებისათვის, ქრისტეს მოციქულებთან
მთიელების შეხვედრა და მათი წინააღმდეგობა იმდენად აშკარა და გაუგებარი იყო,
რომ ამ ფაქტს მათ ვერც გვერდი აუარეს და ვერც რაიმე ახსნა მოუძებნეს.
მაგრამ სოციალურად ჩამორჩენილი მთა კარგა ხანია დამორჩილებული იყო
კლასობრივ-სახელმწიფოებრივად ორგანიზებული ბარის მიერ. ქრისტიანობის
გასავრცელებლად ამ მხარეში მირიან მეფემ მარტო მახვილს როდი მიმართა თავისი
“მებეგრეების” მიმართ, არამედ უფრო ქმედითი ღონისძიებაც გამოიყენა. ლეონტის
სიტყვით, “დაუმძიმა მათ მეფემან ხარკი, ოდეს არა ინებეს ნათლისღება”[170]. მთის
მოსახლეობა ამის შემდეგაც დიდხანს ინარჩუნებდა მამაპაპეულ სარწმუნოებასა და
საზოგადოებრივ ყოფას კულტის თავისივე მსახურებითა და თემის უხუცესებით.
“მძიმედ, მაგრამ მაინც იცვლებოდა მთიანეთის საზოგადოებრივი წყობა, ირღვეოდა
მთიელთა “ძმობა”, ისახებოდა კლასობრივი ურთიერთობა, ჩნდებოდნენ მთაში
“აზნაურები”, ე. ი. ბარის საზოგადოებრივი წყობის აგენტები, მთა თანდათან ბარს
ემსგავსებოდა”[171]. დაწინაურებული ბარის მიერ მთის დასამორჩილებელი, მისი
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თავი მეორე

დასავლეთ საქართველო
(ეგრისი) IV–V საუკუნეებში

§ 1. ეგრისის სამეფოს პოლიტიკური მდგომარეობა
IV–V საუკუნეებში
IV საუკუნეში დასავლეთ საქართველოს ცენტრალურ რაიონში მდებარე
ლაზთა (ეგრისის) სამეფო შემდგომ გაძლიერებას აღწევს.
ამ საუკუნის პირველ ნახევარში დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირა
ქალაქებში, როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ ბიზანტიელთა გარნიზონები მდგარა.
ისტორიკოსი ზ ო ს ი მ ე (V ს.) აღნიშნავს, რომ იმპერატორმა, კონსტანტინე I-მა
დაყო რა მთელი იმპერია ოთხ საგამგებლოდ, ერთ-ერთს სხვა ოლქებთან ერთად,
მიათვალა “მთელი ზღვის პირეთი პამფილიიდან ვიდრე ტრაპეზუნტამდე და
ფაზისზე მდებარე სიმაგრეებამდე”[1].
მაგრამ შემდგომ ხანებში, ვიდრე VI საუკუნის 20–იან წლებმადე ასეთი
გარნიზონები საკუთრივ ლაზეთის ტერიტორიაზე არსად ჩანს[2].
ეგრისის სამეფოს გაძლიერების მაჩვენებელია, უპირველეს ყოვლისა, მისი
ტერიტორიული გაფართოება.
ისტორიკოსი ამიანე მარცელინე 368 წლის ამბების მოთხრობისას
აღნიშნავს, რომ როცა არმენიაში სპარსელები შეიჭრნენ, არმენიის მეფემ, პაპმა და
მისმა კარისკაცებმა “სცადეს შეეფარებინათ თავი მაღალ მთებში, რომლებიც ჩვენ
მიწებს (ე. ი. რომაელთა მიწებს, – ნ. ლ.) ლაზიკისაგან ჰყოფენ”[3].
აქ, როგორც ჩანს, იგულისხმება ჭოროხის შესართავის სამხრეთით მდებარე
მაღალი მთიანეთი.
ამიანეს ამ ცნობას ავსებს და აკონკრეტებს მერმინდელ ბიზანტიელ
ავტორთა, პირველ რიგში, პროკოპი კესარიელის (VI ს.) ცნობები. ამ ცნობების
ანალიზი ცხადყოფს, რომ ლაზეთის სამეფოს ტერიტორია სამხრეთით დაახლოებით
მდ. ჭოროხის შესართავის სექტორამდე აღწევდა[4].
სამხრეთიდან
ლაზეთის
სამეფოს
უშუალოდ
ემეზობლებოდნენ
ფაქტიურად დამოუკიდებელი მთის ტომები (ჭანები), ხოლო შემდეგ უკვე
იწყებოდა
საკუთრივ
ბიზანტიის
მფლობელობაში
მყოფი
ტერიტორია.
[5]
ბიზანტიელებს ეკუთვნოდა ათინა (აწ. ფაზარი) და რიზე . ხოლო რიზესა და
ლაზეთის სამეფოს შორის, პროკოპი კესარიელის სიტყვით, მოსახლეობს ერთი
თვითთავადი ხალხი[6]. ასეთივე ცნობა აქვს აგათიას სქოლასტიკოსსაც[7].
მაშასადამე, შავი ზღვის სანაპიროს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ოლქებში ახ. წ.
პირველ საკუკუნეებში არსებული მაკრონ-ჰენიოხთა სამეფო და ზიდრიტების
იბერიისადმი დამორჩილებული მხარე აღარ იხსენიება. აშკარაა, რომ ამ
პოლიტიკურ ერთეულთა ნაწილი ბიზანტიის უშუალო მფლობელობაში შევიდა
(რიზე-ათინას სანახები), ნაწილი დამოუკიდებლობას ინარჩუნებს; იბერია ზღვის
სანაპირო ზოლიდან გაძევებულია და მისი კუთვნილი ზიდრიტთა ტერიტორიის
ჩრდილო მხარეები ლაზეთის სამეფოს შემადგენლობაშია შესული[8].
აღსანიშნავია, რომ ბიზანტიელთა და ლაზეთის სამეფოს შორის მოსახლე
ჭანურ ტომთა შესახებ პროკოპი კესარიელი აღნიშნავს, რომ, თუმცა ისინი არც
რომაელთა არც ლაზთა ქვეშევრდომები არ არიან, მაგრამ ლაზთა ეპისკოპოსები კი
უწესებენ მათ მღვდელმსახურებასო[9], ეს გარემოება უნდა მიუთითებდეს ლაზეთის
გარკვეულ კულტურულ გავლენაზე ჭანების მიმართ[10].
ლაზთა
სამეფოს
საზღვრები
აღმოსავლეთის
მიმართულებითაც
გავრცელებულა. დასავლეთ საქაროთველოს აღმოსავლეთი ნაწილი (არგვეთი),
რომელიც II - III საუკუნეებში იბერიის ერთ-ერთი საერისთავოს წარმოადგენდა, VI

საუკუნეში უკვე ლაზეთის სამეფოს შემადგენლობაში ჩანს. კერძოდ, პროკოპი
კესარიელის სიტყვით, აქ მდებარე ციხე-ქალაქები შორაპანი და სკანდა ლაზების
მიერ ყოფილა აგებული[11]. სკანდისა და შორაპნის საფორტიფიკაციო ნაგებობათა
ანალიზი კი პირველის აგებას IV ს. ათარიღებს, მეორისას კი V საუკუნით[12].
მაშასადამე, IV საუკუნეში ეს მხარე – არგთვეთი – უკვე იბერიის მიერ დაკარგულია
და ლაზეთის (ეგრისის) სამეფოს შემადგენლობაში შედის.
განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია
ეგრისის
სამეფოს
საზღვრების
გაფართოება ჩრდილოეთის მიმართულებით.
VI საუკუნეში ბიზანტიელი ელჩები სპარსეთის მეფე ხოსრო ანუშირვანთან
მოლაპარაკების დროს ამტკიცებდნენ, რომ ლაზთა მეფეები ადგენდნენ სვანთა
წინამძღოლებს დაწყებული ბიზანტიელთა იპერატორ თეოდოსიდან და სპარსთა
მეფე უარანიდან[13]. აქ, როგორც ჩანს, იგულისხმება თეოდოსი I (379–395 წწ.) და
ურან IV (389–399 წწ.). მაშასადამე, სვანეთის დამორჩილება ლაზთა სამეფოს მიერ
389–395 წწ. უნდა მომხდარიყო[14]. აშკარაა, რომ მაღალსა და მიუვალ მთებში
მოსახლე სვანთა დამორჩილებას წინ უსწრებდა ლაზების უშუალო ჩრდილოელი
მეზობლების – აფშილების, აბაზგებისა და სანიგების დამორჩილება[15].
ლაზთა მეფეების ქვეშევრდომთა შორის VI საუკუნისათვის ჩანან აგრეთვე
თანამედროვე წებელდის მიდამოებში მოსახლე მისიმიანთა სვანური ტომები[16] და
სკვიმნიის (აწინდელი ლეჩხუმის) მოსახლეობაც[17].
მაშასადამე, II საუკუნის ბოლოსათვის ლაზეთის (ეგრისის) სამეფო
აერთიანებს უკვე მთელ დასავლეთ საქართველოს. მისი ტერიტორია სამხრეთით
მდ. ჭოროხის შესართავის სექტორამდე ვრცელდება, აღმოსავლეთით სურამის
ქედამდე, ხოლო ჩრდილოეთით მოიცავს თანამედროვე აფხაზეთსა და მაღალმთიან
სვანეთსაც.
IV საუკუნის ბოლო არის ლაზეთის სამეფოს განსაკუთრებული
გაძლიერების ხანა.
ლაზეთის (ეგრისის) სამეფოს გაძლიერება თანდათან მოხდა და
გამოწვეული იყო რიგი საგარეო და საშინაო მიზეზებით.
III საუკუნის მიწურულში რომის იმპერიის ცენტრმა აღმოსავლეთისკენ
გადმოინაცვლა, რამაც აღმოსავლურ პროვინციებში რომის ბატონობის განმტკიცება
გამოიწვია. მაგრამ IV საუკუნის მეორე ნახევრიდან აღმოსავლეთ რომის
(ბიზანტიის) პოზიციები აღმოსავლეთში მნიშვნელოვნად შეირყა. ბიზანტია
რამდენიმე მნიშვნელოვან მარცხს განიცდის სასანიდურ სპარსეთთან ბრძოლაში.
სპარსეთი ნელ-ნელა მკვიდრდება ამიერკავკასიის ქვეყნებში, კერძოდ, არმენიასა,
ალბანიასა და ბოლოს იბერიაში. იმპერიას აღარ შესწევს ძალა წინ აღუდგეს
სპარსელთა მიერ მისი პოზიციების სულ უფრო შევიწროებას. 387 წ. თეოდოსი
იძულებულია ზავი შეკრას სპარსელებთან და დათმოს სომხეთის უდიდესი
ნაწილი; ბიზანტიის გავლენის ქვეშ მხოლოდ სომხეთის ერთი მეხუთედი რჩება[18].
ასეთ ვითარებაში ბიზანტიის ხელისუფლებას აღმოსავლეთში მორჩილ
ვასალზე უფრო ძლიერი მოკავშირე ესაჭიროებოდა და იგი იძულებულია არამარტო
შეურიგდეს ლაზეთის სამეფოს გაძლიერებას, არამედ დაეხმაროს კიდეც მას.
ლაზეთის სახელმწიფოს გაძლიერებას ხელი შეუწყო, აგრეთვე,
ჩრდილოეთის მომთაბარე ტომების გააქტიურებამ და რომის პროვინციებზე
თავდასხმებმა. ჯერ კიდევ III საუკუნეში რომს მძიმე ბრძოლები უხდება გუთების
ტომებთან. გუთები თავს ესხმიან ბოსფორსაც და აქედან მცირე აზიის
სანაპიროებსაც. გუთების თავდასხმის ობიექტი ხდება შავი ზღვის აღმოსავლეთი

სანაპიროც. გუთებთან ბრძოლაში აქტიურ მონაწილეობას იღებს დასავლეთ
საქართველოს მოსახლეობაც[19].
IV საუკუნეში გუთები ახალმა ძალამ შეცვალა. ეს იყო აღმოსავლეთიდან
დაძრული ჰუნების ურდოები, რომლებიც IV საუკუნის 70-იან წლებში ანადგურებენ
ალანთა გაერთიანებას, არბევენ ბოსფორის სამეფოს ტერიტორიას და თავდასხმებს
აწარმოებენ ჩრდილო კავკასიის ზეკარებით სამხრეთის ოლქებზე[20]. ასეთ
ვითარებაში ამ ზეკარების დაცვა რომის (ბიზანტიის) ხელისუფლებისათვის
უაღრესი მნიშვნელობის საკითხად იქცა და ძლიერი ლაზთა სამეფო რომისათვის ამ
მხრივაც მთავარი დასაყრდენი გამხდარა. ნიშანდობლივია პროკოპი კესარიელის
სიტყვები, რომ “კავკასიაში მოსახლე ბარბაროსთათვის ლაზიკე არის მხოლოდ
საწინააღმდეგო ტიხარი”[21].
უფრო გარკვევით ლაზეთის ამგვარ როლზე პროკოპი კესარიელი სხვა
ადგილას ლაპარაკობს. აღნიშნავს რა ლაზეთის ძველთაძველ დამოკიდებულებას
რომთან და იმას, რომ ლაზები არც ხარკს იხდიდნენ, არც სხვა რამეში
ემორჩილებოდნენ რომაელებს, პროკოპი დასძენს, ლაზები მტკიცედ იცავდნენ
თავიანთ საზღვრებს, “რათა მტრულად განწყობილი ჰუნები, მათი მოსაზღვრე
კავკასიის მთიდან ლაზიკეზე გამოვლით რომაელთა მიწა-წყალში არ
შემოჭრილიყვნენ”[22].
მაშასადამე, ლაზეთისა და ბიზანტიის ურთიერთობა ნებაყოფლობით
კავშირზე იყო დამყარებული და საკუთრივ ლაზთა ადგილსაცხოვრისის
ჩრდილოეთით მდებარე ტერიტორიების დაპყრობა (აფშილების, აბაზგების,
სვანების და სხვ.) ბიზანტიელებისთვისაც სასარგებლო იქნებოდა, ვინაიდან ეს
უკეთ უზრუნველყოფდა ჩრდილოეთის ზეკარების დაცვას[23].
ლაზეთის სამეფოს გაძლიერება იბერიასთან ურთიერთობითაც იყო
განპირობებული. II საუკუნეში გაძლიერებული იბერია, რომელიც ხელთ იგდებს
დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილს – არგვეთს და გზას იკაფავს შავი
ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროზე (ზიდრიტების ტომის დამორჩილება),
უდავოდ, საერთოდ, დასავლეთ საქართველოს დამორჩილების ზრახვებსაც
ამჟღავნებდა. ამიტომ რომისათვის ლაზები ამ შემთხვევაშიაც აუცილებელი
მოკავშირენი იყვნენ, ხოლო, როდესაც IV საუკუნისათვის, სასანური ირანის
შემოტევების შედეგად, იბერიის სამეფომ დასუსტება იწყო, ლაზეთმა მოახდინა
მისი ბატონობის ლიკვიდაცია არგვეთში და ამ მხარეს თვით დაეპატრონა[24].
ამრიგად, ლაზეთის სამეფოს გაძლიერება აღმოსავლეთ რომის (ბიზანტიის)
ინტერესთა საწინააღმდეგოდ არ ხდებოდა. პირიქით, რომს სჭირდებოდა
აღმოსავლეთში ძლიერი მოკავშირე, რომელიც, ფორმალურად მაინც მის ვასალად
ჩაითვლებოდა; მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეგრისის განმტკიცებაგაძლიერება მაინც რომის დასუსტებასთან იყო დაკავშირებული.
III - IV საუკუნეებში იმპერიას უკვე აღარ შესწევდა ძალა თვით გადაეჭრა
ყველა ის საჭირბოროტო საკითხი, რომლებზედაც ზევით იყო საუბარი. სასანური
სპარსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში განცდილმა მარცხებმა, ირანის, ამიერკავკასიის
ქვეყნებში (ალბანეთსა, სომხეთსა და ქართლში) დამკვიდრებამ, გუთებისა და
შემდეგ ჰუნების შემოსევებმა აიძულეს რომი შერიგებოდა ლაზეთის მმართველთა
დამოუკიდებლობისა და გაფართოებისაკენ მისწრაფებას და ხელი შეეწყო კიდეც ამ
პროცესისათვის. ეს მოვლენა ლოგიკური გაგრძელება იყო რომის პოზიციების
თანდათანობით შესუსტებისა აღმოსავლეთში ჯერ კიდევ ახ. წ. პირველი
საუკუნეებიდან.

რატომ მოხდა, რომ დასავლეთ საქართველოს გამაერთიანებლის როლში
სწორედ ლაზეთის სამეფო გამოვიდა? ეს, უპირველეს ყოვლისა, ამ სამეფოს
მეურნეობრივი მდგომარეობით უნდა აიხსნას. მდინარე რიონის ორივე ნაპირზე
განლაგებული ლაზეთის სამეფოში ძველთაგანვე ყველაზე მეტად მიწათმოქმედება
უნდა ყოფილიყო განვითარებული. ძველი კოლხეთის ეს ცენტრალური და ნოყიერი
რაიონი ჩვენთვის საინტერესო დროშიაც მეურნეობრივად წამყვან ოლქად ჩანს.
გვიანდელი ხანის წყაროების, კერძოდ, იგივე პროკოპი კესარიელის
ცნობების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ ლაზიკის მიწა-წყალი,
საერთოდ, საკმაოდ მწირი იყო და სოფლის მეურნეობა ნაკლებგანვითარებული. ასე
მაგალითად, სკანდასა და შორაპნის მიდამოებში, პროკოპის სიტყვით, “არ მოდის
არც ხორბალი, არც ღვინო, არც სხვა რამ სიკეთე”[25]. და ადგლობრივი მოსახოლეობა
თავის გამოკვებას მხოლოდ ქვრიმით ახერხებს[26].
სხვა ადგილას პროკოპი ზოგადად ლაზიკაზე ლაპარაკობს და აღნიშნავს,
რომ აქ “არსად არ არის მარილი, არც ხორბალი მოდის, არც ღვინო, არც სხვა რამ
სიკეთე”[27].
მაგრამ, იგი სულ სხვაგვარად ახასიათებს ე. წ. “მოხირისის მხარეს”.
“მოხირისი ერთი დღის სავალ გზაზეა არქეოპოლისს დაშორებული და შეიცავს
მრავალს მჭიდროდ დასახლებულ სოფელს. კოლხეთის მიწა-წყალზეც ის
საუკეთესო მხარეს წარმოადგენს: “ღვინოც კარგი მოდის და სხვა ნაყოფნიც იქ
კარგად ხარობენ”[28].
როგორც პროკოპი კესარიელის ცნობებიდან ირკვევა, საკუთრივ მოხირისის
მხარე ცხენისწყალსა და რიონს შორის მდებარეობდა და ამ მხარის თავისებურ
საყრდენ პუნქტს ქუთაისი წარმოადგენდა[29]. უფრო ფართო გაგებით, მოხირისის
მხარე მოიცავდა საკმაოდ დიდ რაიონს, რომელიც შეიცავდა თანამედროვე
ქუთაისის, ბაღდადის, ვანის, სამტრედიის, აბაშისა და მარტვილის რაიონების ვაკე
ნაწილს, რომელიც სამეურნეო თვალსაზრისით გარკვეულ მთლიანობას შეადგენს.
ამ მხარის სამეურნეო დაწინაურებაზე მეტყველებს ლაზეთის უდიდესი და
უმდიდრესი ქალაქების: ქუთაისის, მოხირისისა და როდოპოლისის აღმოცენების
ფაქტი და მთელი ამ მხარის ძველქართული სახელწოდება “სამოქალაქო”[30].
მოტანილი ცნობებით აშკარაა, რომ ეგრისის სამეფოს ეს ცენტრალური,
რიონისპირა ოლქი მეურნეობრივად დასავლეთ საქართველოში ყველაზე
დაწინაურებული ყოფილა, რამაც უდავოდ შეუწყო ხელი აქ ახ. წ. I - II საუკუნეებში
ჩამოყალიბებულ ლაზთა სამეფოს გაძლიერებას და მთელი დასავლეთ
საქართველოს გამაერთიანებლის როლში გამოსვლას.
ამრიგად, IV საუკუნის მიწურულისათვის დასავლეთ საქართველო
გაერთიანებულა ლაზების (ეგრისის) სამეფოს მიერ. ლაზეთის (ეგრისის) მეფე
ბიზანტიის იმპერატორის ვასალად ითვლებოდა, მაგრამ ეს დამოკიდებულება
მეტად ფორმალურ ხასიათს ატარებდა.
როგორც აღინიშნა, ლაზეთის
ტერიტორიაზე IV - V საუკუნეებში არსად იდგა რომაული ჯარი. პროკოპი
კესარიელი პირდაპირ აღნიშნავს, რომ ლაზები არც ხარკს იხდიდნენ, არც სხვა
რამეში ემორჩილებოდნენ რომაელებს. მათი ერთადერთი ვალდებულება იყო
ჩრდილოეთის საზღვრების დაცვა მომთაბარე ტომთა შემოსევისაგან; მაგრამ ეს
“ვალდებულება” მთლიანად ემთხვეოდა ლაზეთის სამეფოს საკუთარ ინტერესებს:
მომთაბარე ტომთა შემოსევებისაგან თავიანთი სამეფოს ტერიტორიის დაცვაში ხომ
პირველ რიგში თვით ლაზთა ხელისუფალნი იყვნენ დაინტერესებულნი.

ლაზეთის
მეფის
ვასალური
დამოკიდებულების
გარეგნულ
გამოხატულებას წარმოადგენდა მხოლოდ მეფედ კურთხევის წესი. “როდესაც მათ
(ლაზებს – ნ. ლ.) მეფე მოუკვდებოდათ, – წერს პროკოპი კესარიელი, – რომაელთა
მეფე უგზავნიდა სამეფო ტახტის მემკვიდრეს ძალაუფლების სიმბოლოს”[31].
ამასვე ადასტურებს აგათია სქოლასტიკოსიც, რომელიც დაწვრელებით
ჩამოთვლის კიდევაც იმ სამეფო ნიშნებს, რომელთაც ძველთაგანვე მიღებული წესის
მიხედვით იმპერატორი უგზავნიდა ლაზთა მეფეს; ოქროს გვირგვინი
თვალმარგალიტით შემკული; კოჭებამდე გრძელი ქიტონი, ოქრომკედით
მოქარგული; მიტრა, აგრეთვე ოქროთი და თვლებით შემკული, წითელი წაღები და
თეთრი ქლამიდა, ოქროქსოვილითა და მეფური აბზინდით მორთული[32].
ლაზეთის მეფეს, თავის მხრივ, საკუთარი ვასალები ჰყავს. ასე მაგალითად,
აბაზგებს, მიუხედავად იმისა, რომ პროკოპის სიტყვით, ისინი “ძველთაგანვე
ლაზების ქვეშევრდომნი იყვნენ”, ჰყავდათ ორი მთავარი[33].
ასევე საკუთარი მთავრები ჰყავთ სკვიმნიისა (ლეჩხუმი) და სვანთა ტომებს,
თუმცა ისინიც ლაზთა ქვეშევრდომები არიან. ამ ტომთა მთავრების გარდაცვალების
შემთხვევაში, მათ ახალ მთავარს თვისტომთაგან ლაზეთის მეფე უნიშნავს[34].
უფრო გარკვევით შეიძლება მსჯელობა სვანების დამოკიდებულების
შესახებ ლაზეთის მეფესთან. მენანდრე პროტიქტორი გადმოგვცემს ბიზანტიელი
ელჩების მიერ ამ ურთიერთობის დახასიათებას: “ლაზებში ძველი წესი იყო, რომ
სვანეთის სარდალი ემორჩილებოდა ლაზს და მასთან ის აღრიცხული იყო სახარკო
სიაში, და ლაზი კი იღებდა მისგან ფუტკრების ნაყოფს და ტყავებს და ზოგ სხვა
რამესაც. ხოლო როდესაც სვანების მთავარი გარდაიცვლებოდა, ლაზების მეთაური
ახელისუფლებდა მას, ვისაც უნდა მიეღო და დაეცვა გარდაცვლილის
ძალაუფლება”[35].
ამრიგად, სვანეთის მთავრებს და, როგორც ჩანს, ლეზეთის მეფეზე
დამოკიდებულ სხვა ტომთა ხელისუფლებს, ევალებოდათ ხარკის გადახდა და მათი
დანიშვნაც ლაზთა მეფის მიერ ხდებოდა. საფიქრებელია, რომ ისინი ვალდებულნი
იყვნენ სამხედრო სამსახურიც გაეწიათ ლაზეთის მეფისათვის, კერძოდ, ლაზთა
სამეფოს ჩრდილოეთი საზღვრები დაეცვათ[36].
რაც შეეხება აფსილეთს, მისი სტატუსის შესახებ წყაროები არაფერს
ამბობენ, გარდა იმისა, რომ აფსილები ლაზთა ქვეშევრდომები არიან. ამიტომ,
შეიძლება ვიფიქროთ, რომ აფსილეთი უშუალოდ შევიდა ლაზეთის სამეფოს
შემადგენლობაში. ხოლო VI საუკუნის ამბების აღწერიდან ჩანს, რომ ლაზთა მეფეს
აფსილეთში თავისი მოხელეები (მაგისტროსი) ჰყავდა და ციხეებშიც ლაზური
გარნიზონები ედგა[37].
ყოველივე ეს აძლევდა, როგორც ჩანს, აგათია სქოლასტიკოსს საფუძველს
ეთქვა, რომ “ძლიერსა და მამაც ტომს წარმოადგენდნენ ლაზები და სხვა ძლიერ
ტომებსაც მბრძანებლობდნენ; ამაყობენ კოლხთა ძველი სახელით და ზომაზე მეტად
ქედმაღლობენ, შესაძლებელია არც თუ ისე უსაფუძვლოდ”[38]. ამავე დროს იგივე
აგათია, ეხება რა VI საუკუნის მდგომარეობას ლაზეთში, ათქმევინებს ლაზ
წარჩინებულს, რომ ამ დროს “გაჰქრა კოლხთა ძველი ღირსება და ვეღარ ბატონობენ
ლაზები სხვებზე”[39]. მაშასადამე, ლაზთა ზემომოტანილი დახასიათება VI საუკუნის
წინა ხანას ეხება.
ეგრისის სამეფოს ძლიერება მაინცდამაინც ხანგრძლივი არ ყოფილა. ყოველ
წემთხვევაში, V ს. 70-იანი წლებისათვის აშკარაა მისი ერთგვარი დასუსტება, რაც
სვანეთის დაკარგვაში გამოიხატა. ზემომოტანილ ცნობაში მენანდრეს აღნიშნული

აქვს, რომ ბიზანტიელი ელჩების თქმით, სვანეთი დამოკიდებული იყო ლაზეთზე
ბიზანტიის იმპერატორ ლეონ I-მდე (457- 474 წწ.) და სპარსეთის მეფე პეროზამდე
(458 – 484 წწ.)[40]. მაშასადამე, 457 - 474 წლებს შორის სვანეთს ლაზეთისაგან
დამოუკიდებლობა მოუპოვებია.
რით იყო გამოწვეული ლაზეთის სამეფოს ეს მარცხი, ძნელი გასარკვევია
წყაროების უქონლობის გამო. სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმულია
მოსაზრება, რომ 60 - 70-იან წლებში ლაზეთის სამეფოს დასუსტება გამოწვეული
იყო ვახტანგ გორგასლის დროს იბერიის გაძლიერებით. ვახტანგ გორგასლის
ცხოვრების აღწერაში აღნიშნულია მისი ძლევამოსილი ლაშქრობა დასავლეთ
საქართველოში და აქ ყველა ციხის დაპყრობა, ვიდრე ციხე-გოჯამდე[41]. ჯუანშერის
მიერ ვახტანგის ხელქვეით ერისთავთა ჩამოთვლისას, სხვათა შორის,
დასახელებულია ეგრისისა და სვანეთის, აგრეთვე “მარგვისა და თაკვერის”
ერისთავები[42]. ეს ცნობა თითქოს იმაზე უნდა მიუთითებდეს, რომ “დასავლეთ
საქართველოს გარკვეული რაიონები, მათ შორის არგვეთი (მარგვი) და სვანეთიც,
ქართლის შემადგენლობაში შესულა ვახტანგ გორგასალის დროს”[43].
ძნელი
სათქმელია,
რამდენად
დასაჯერებელია
ჯუანშერის
ეს
[44]
მონათხრობი , მაგრამ კიდეც რომ ვერწმუნოთ მას, ერთი აშკარაა, რომ უკვე VI
საუკუნის დასაწყისში ქართლს ეს უპირატესობა დაუკარგია. სვანეთიც
დამოუკიდებულია მისგან და არგვეთიც, ხოლო სკანდა და შორაპანი კვლავ
ლაზიკის ქალაქებად ჩანან ბიზანტიურ წყაროებში[45].
V საუკუნის 50 - 60-იან წლებში გართულებულია ურთიერთობა ეგრისსა და
ბიზანტიას შორისაც. V საუკუნის ისტორიკოსი პრისკე პანიონელი მოგვითხრობს,
რომ იმპერატორ მარკიანეს დროს (450 - 458 წწ.), ლაზების მეფე გუბაზი აჯანყებია
ბიზანტიას. იმპერატორს ჯარი გაუგზავინია ლაზების წინააღმდეგ, ამ ჯარს აქ ომი
უწარომებია და შემდეგ უკან გამობრუნებულა. ბიზანტიის ხელისუფლება ახალი
ომისათვის ემზადებოდა და თან სპარსელების მიმხრობასაც ფიქრობდა. როგორც
ჩანს, პირველი ომი ლაზების წინააღმდეგ მაინცდამაინც შედეგიანი არ ყოფილა.
გუბაზს ელჩები გაუგზავნია სპარსეთის მეფისათვის, მაგრამ უკანანსკნელს ბრძოლა
ჰქონია მისი სახელმწიფოს საზღვრებში შემოჭრილ ჰუნებთან – კიდარიტებთან და
ამიტომ გუბაზისათვის დახმარებაზე უარი უთქვამს. ამის შემდეგ ლაზეთის მეფეს
აღარაფერი დარჩენოდა გარდა იმისა, რომ ისევ იმპერატორთან მოევლინა ელჩები
და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება ეთხოვა. ამ დროს ლაზეთის ტახტზე
გუბაზის თანამოსაყდრედ მისი ვაჟი წათე მჯდარა. იმპერატორ მარკიანეს
ბიზანტიის იმდროინდელი საგარეო პოლიტიკის მესვეურის მაგისტროს
ევფემიოსის პირით გუბაზისათვის მოუთხოვია, რომ ან თვით დათმოს ტახტი, ან
შვილს დაათმობინოს. შესაძლოა, ბიზანტიის ხელისუფლებას განზრახული ჰქონდა
მამა-შვილს შორის ქიშპი ჩამოეგდო, მაგრამ გუბაზმა არჩია თვით ეთქვა უარი
ტახტზე და იგი შვილისათვის დაეტოვებინა. მაშინ მარკიანემ მოითხოვა, რომ
გუბაზი თვით ხლებოდა იმპერატორს კონსტანტინოპოლში; გუბაზი ამაზეც თანახმა
ყოფილა, მხოლოდ მასთან წინასწარი მოლაპარაკებისათვის გაგზავნილ
დიონისესგან უვნებლობის გარანტიას მოითხოვდა[46].
მოლაპარაკება, როგორც ჩანს, საკმაო ხანს გრძელბედობა. პრისკე
პანიონელის ცნობით, გუბაზი მხოლოდ ლეონ I-ის იმპერატორობის ხანაში
კონსტანტინოპოლში მომხდარი ხანძრის შემდეგ სწვევია იმპერიის დედაქალაქს, ე.
ი. 465 წლის შემდეგ. ლაზების მეფე იმპერატორის კარზე ჯერ გაუკიცხავთ

ბიზანტიის წინააღმდეგ აჯანყებისათვის, მაგრამ შემდგომ კეთილგანწყობილად
მოპყრობიან და მშვიდობით გაუსტუმრებიათ სამშობლოში[47].
მთელ ამ მოთხრობაში, სამწუხაროდ, არ ჩანს გუბაზის ბიზანტიელთა
წინააღმდეგ აჯანყების მიზეზი. თუ თვალს გადავავლებთ ბიზანტიის იმპერიის
იმდროინდელ ვითარებას, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სწორედ
ეს
გართულებული
ვითარება
აძლევდა
იმედს
ლაზეთის
მეფეს,
რომ
განთავისუფლებულიყო
ბიზანტიის
იმპერატორის
ვასალური
დამოკიდებულებისგანაც, რომელშიაც იგი ამ დროს იმყოფებოდა. ბიზანტიის
იმეპერიას ჯერ კიდევ V საუკუნის დასაწყისიდან უხდება ვანდალების
თავდასხმებისათვის წინააღმდეგობის გაწევა, ხოლო ამავე საუკუნის 30-იანი
წლებიდან მის წინააღმდეგ შეტევას იწყებს ჰუნების დიდი გაერთიანება ბელად
ატილას მეთაურობით. 441- 442 წლებში ატილა თავს დაესხა აღმოსავლეთ რომის
იმპერიას და ხელთ იგდო მთელი რიგი ქალაქებისა. იმპერატორი თეოდოსი II (408450) იძულებულია მეტად მძიმე პირობებზე დაზავდეს, მაგრამ 447 წ. ბიზანტიამ
კვლავ განიცადა ატილას ურდოთა შემოსევა და ისევ მძიმე ფასად იყიდა ზავი[48].
საგარეო გართულებებს შინაგანი წინააღმეგობანიც დაერთო. ჯერ კიდევ V
საუკუნის 30-იან წლებში იჩინა თავი ბიზანტიაში ე. წ. “მწვალებლობამ”,
“ნესტორიანობის”
სახელით
ცნობილმა
ქრისტიანობის
თავისებურმა
მიმდინარეობამ, ხოლო 40-იან წლებში საეკლესიო განხეთქილებამ კიდევ უფრო
მძაფრი ხასიათი მიიღო. გაჩნდა ახალი მწვალებლური მიმართულება
“მონოფიზიტობა”. იმპერატორ მარკიანეს დროს, 451 წ. ქ. ქალკედონში შეკრებილ IV
მსოფლიო
საეკლესიო
კრებაზე
მონოფიზიტობა
დაგმობილ
იქნა
და
მონოფიზიტების სასტიკი დევნა დაიწყო. ამის საწინააღმდეგოდ მონოფიზიტობა
თავისებურ დროშად იქცა აღმოსავლური პროვინციების მოსახლეობის ფართო
ფენებისათვის, რომლებიც ამ დროშის გარშემო ბიზანტიის საიმპერატორო
ხელისუფლების წინააღმდეგ ირაზმებოდნენ[49]. ამან თანდათან ხელი შეუწყო
აღმოსავლური პროვინციების განცალკევებისაკენ მისწრაფებას.
მწვავე შინაგანი ბრძოლები მიმდინარეობს საიმპერატორო კარზე
გაბატონებული
კლასის
სხვადასხვა
დაჯგუფებას,
ძველ
ბიზანტიურ
არისტოკრატიასა და ახალდაწინაურებულ “ბარბაროს” მოხელეებს შორის[50].
ასეთი რთული საგარეო და საშინაო ვითარება, რომელიც V საუკუნის შუა
წლებისათვის ბიზანტიის იმპერიას შეექმნა, ლაზიკის მმართველ წრეებს
შეიძლოებოდა იმპერიის წინააღმდეგ აჯანყებისა და იმ ფორმალური
დამოკიდებულების მოშორების მიზნით, რომელიც ლაზეთს ბიზანტიასთან
აკავშირებდა, მართლაც ხელსაყრელ პირობად მოსჩვენებოდა. ლაზეთის
ხელისუფლებას, შესაძლოა, იმედი ჰქონდა ბიზანტიის ძველი მოქიშპის –
სასანური სპარსეთის დახმარებისაც, მაგრამ მოულოდნელმა გართულებამ,
რომელიც სპარსეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ საზღვრებზე დაიწყო ჰუნი –
კიდარიტების შემოსევათა გამო, სპარსეთის მეფეს იეზდიგერდ II-ს აღარ მისცა
საშუალება დახმარებოდა გუბაზს.
ასეა თუ ისე, ცხადია, რომ გუბაზის ცდა, სრული დამოუკიდებულება
მოეპოვებინა ბიზანტიის იმპერიისაგან, მარცხით დამთავრდა. შესაძლოა, სწორედ
ლაზეთის სამეფოსა და ბიზანტიას შორის ურთიერთობის ამ გართულებით
ისარგებლეს აგრეთვე სვანეთის მთავრებმაც და თავი დაიხსნეს ვასალური
დამოკიდებულებისაგან.

ეგრისის სამეფოს ისტორიის შესახებ გუბაზ I-ის დროიდან ვიდრე VI
საუკუნის 20-იან წლებმადე არავითარი ცნობები არ მოიპოვება. შეიძლება მხოლოდ
ვივარაუდოთ, რომ ლაზეთი შემდგომში კიდევ უფრო სუსტდება და ბიზანტიის
ბატონობა აქ უფრო რეალურ სახეს ღებულობს, რაც დაკავშირებულია, საერთოდ,
რომის
იმპერიის
სასიცოცხლო
ცენტრების
აღმოსავლეთში
საბოლოოდ
გადმონაცვლებასა და აღმოსავლეთის ფრონტის მნიშვნელობის ზრდასთან
ბიზანტიის საგარეო პოლიტიკაში.
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§ 2. ეგრისის სამეფოს ეკონომიური ვითარება IV–V
საუკუნეებში
ქვეყნის პოლიტიკურმა გაერთიანებამ და ლაზთა სამეფოს გაძლიერებამ IV
საუკუნის ბოლოს უდავოდ გამოიწვია საერთო-ეკონომიური აღმავლობა, რაც,
პირველ რიგში, სავაჭრო ურთიერთობის განვითარებითა და საქალაქო ცხოვრების
გამოცოცხლებით აღინიშნა.
ლაზების ვაჭრობაზე რომაელებთან არაერთგზის ლაპარაკობს პროკოპი
კესარიელიც[1]. ხოლო აგათია სქოლასტიკოსი ასეთ შეფასებას აძლევს ლაზებს:
“ლაზეთის ეხლანდელი მცხოვრებლები დასცურავენ კიდევაც, რამდენადაც
შესაძლებელია, ვაჭრობაშიაც ნახულობენ დიდ სარგებლობას. ისინი უკვე არც
ბარბაროსები არიან, არც ბარბაროსულ ცხოვრებას ეწევიან”[2].
სავაჭრო
ურთიეთრობის
განვითარებაზე
მიუთითებს
აგრეთვე
არქეოლოგიური მასალაც. კერძოდ, ბიჭვინტასა და სოხუმში აღმოჩენილი საკმაოდ
მრავალრიცხოვანი იმპორტული ნივთები, რომლებიც მოწმობენ დასავლეთ
საქართველოს საქალაქო ცენტრების მჭიდრო სავაჭრო კავშირებს რომის იმპერიის
როგორც აღმოსავლურ, ისე დასავლურ პროვინციებთან.
ასე მაგალითად, ბიჭვინტასა და სოხუმში აღმოჩენილი მინის ჭურჭლის
უმეტესობა იმპორტულია და ამგვარი მინის ჭურჭლების საწარმოო ცენტრები
სავარაუდოა როგორც აღმოსავლეთში (სირია, ეგვიპტე), ისე დასავლეთშიაც[3].
განსაკუთრებით აღსანიშნავია სიმრავლე ე. წ. “ხალიანი” ჭურჭლისა. ისინი
მრავლად გვხვდება ბიჭვინტის ნაქალაქარზე და სოხუმში[4].
“ხალიანი” მინის ჭურჭლის ფრაგმენტები ნაპოვნია სოფ. ოლგინსკოესა
(წაბელდა) და ქობულეთში[5]. “ხალიანი” მინის ჭურჭელი დიდი რაოდენობითაა
მოპოვებული ჩრდილოეთ შავიზღვისპირეთში, სადაც ის განსაკუთრებით ფართოდ

იხმარება IV საუკუნის მეორე ნახევრიდან[6]. აგრეთვე მთელ ანტიკურ სამყაროში და
მის პერიფერიებზედაც. ასახელებენ ამგვარი მინის წარმოების რამდენიმე ცენტრს
როგორც დასავლეთში (კიოლნი), ისე აღმოსავლეთში (ალექსანდრია)[7].
მრავლად გვხვდება სოხუმისა და ბიჭვინტის IV–V საუკუნეების ფენებში
აგრეთვე იმპორტული ამფორები. ასეთებია დაღარულკედლიანი (გოფრირებული)
ამფორები და წვრილი, ახლომიჯრილი, ღრმა ღარებით შემკული ამფორები[8].
ორივე ამ ტიპის ამფორები მრავლად არის ფიქსირებული ჩრდილოეთ
შავიზღვისპირეთშიაც[9].
იმპორტულ
ამფორთა
შორის
გამოიყოფა
[10]
სამოსური ნაწარმიც .
მრავლად არის დასავლეთ საქართველოში, აგრეთვე, დადასტურებული
იმპორტული წითელლაკიანი კერამიკა IV–V საუკუნეებისა. სამწუხაროდ, ამ დროის
წითელლაკიანი ჭურჭლის საწარმოოს ცენტრების დადგენა გაძნელებულია.
ფორმით იმპორტული ჭურჭლის ნაწილი მოპოვებული ბიჭვინტაში, სოხუმში,
გონიო-აფსაროში, შესაძლოა, ადგილობრივაც იყოს დამზადებული, მაგრამ
წითელლაკიანი ჭურჭლის ფრაგმენტებს შორის აშკარად გამოირჩევა იმპორტული
ჭურჭელიც[11].
ზემოაღნიშნული
ფაქტები
მოწმობენ
საკმაო
ფართო
სავაჭრო
ურთიერთობას დასავლეთ საქართველოსა და ანტიკურ სამყაროს შორის. წყაროები
მეტად მწირ ცნობებს გვაწვდიან იმის შესახებ, თუ რა გაჰქონდათ დასავლეთ
საქართველოდან სხვა ქვეყნებში. პროკოპი კესარიელი აღნიშნავს, რომ ლაზები
მათთვის საჭირო ნივთებსა და საქონელს ცვლიდნენ ტყავსაფრებზე, ტყავებსა და
მონებზე[12]. მაგრამ, უნდა ვიფიქროთ, რომ ამით არ ამოიწურებოდა ლაზეთის
ექსპორტი. წინადადება ლაზთა ელჩებისა, რომლებიც სპარსელებს სთავაზობენ შავ
ზღვაში ფლოტის აგებას, შესაძლოა, იმის მაჩვენებლად გამოდგეს, რომ ეგრისული
ექსპორტის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს სახომალდე ხე-ტყეც წარმოადგენდა.
პროკოპი კესარიელის ზემომოტანილი ცნობებიდან ლაზების ვაჭრობის
შესახებ ისეთი სურათი გვეხატება, რომ თითქოს საგარეო ვაჭრობა უშუალო
ნატურალური გაცვლის ფორმით ხდებოდა. სხვა ადგილას პროკოპი პირდაპირ
ამბობს, რომ “ლაზებისათვის საჭირო საქონელში ისინი ფულს კი არ აძლევენ
მომწოდებელს, არამედ ტყავებს, მონებს და თუ სხვა რამ სიჭარბით
აღმოაჩნდებათ”[13]. მაგრამ, როგორც სამართლიანად იყო მითითებული აკად. ს.
ჯანაშიას მიერ, ეს ცნობა გაზვიადებული უნდა იყოს და ფულს ამ პროცესში
ერთგვარი ადგილი მაინც უნდა სჭეროდა[14], ამას კარგად მოწმობს თვით
პროკოპისავე ცნობა ბიზანტიელთა ახალი სავაჭრო პოლიტიკის შესახებ ეგრისში.
ლაზი ელჩები ჩივიან, რომ ბიზანტიელები აიძულებენ ლაზებს იყიდონ ძალით ის,
რაც რომაელებისთვის ზედმეტია, ხოლო რასაც ეგრისელებისაგან ყიდულობენ,
იმის ფასს თვითონვე აწესებენ, “ამნაირად, – ამბობენ ელჩები, – საჭირო საგნებთან
ერთად ისინი გვართმევენ ოქროსაც და უწოდებენ ამას ვაჭრობის კეთილშობილ
სახელს, საქმით კი ისინი გვმძლავრობენ”[15]. ცხადია, რაკი აქ ოქროზე, ფასის
დაწესებაზეა ლაპარაკი, იგულისხმება სწორედ ფულით ვაჭრობა. ამ ფაქტს
ადასტურებს აგრეთვე ეგრისში აღმოჩენილი უცხო მონეტები, რომელბიც
უდავოდ ფულადი ურთიეთრობის არსებობაზე მიუთითებენ უკვე III ს. პირველი
ნახევრის ბოლოდან. ეს კარგად ჩანს თუნდაც ბიჭვინტის ნუმიზმატიკური
მასალიდან, ეგრისის ზღვისპირა ქალაქებში მასობრივად შემოდის რომაული
მონეტა – ანტონინიანები, რომელთა მიმოქცევა აქ დადასტურებულია IV
საუკუნეშიაც[16]. ხოლო IV საუკუნიდან მათ ადგილს იკავებს ადრებიზანტიური

ოქროს მონეტები-სოლიდები, რომლებიც დასავლეთ საქართველოში მიმოქცევის
ძირითად საშუალებას წარმოადგენს[17].
ეგრისის სამეფოს რომის (ბიზანტიის) აღმოსავლურ პროვინციებთან
სავაჭრო ურთიერთობის მაჩვენებელია აგრეთვე ის გარემოებაც, რომ რომაულ
საგზაო რუკაზე, ე. წ. Tabula Peutingeriana-ზე, რომელიც ახ. წ. IV საუკუნის მეორე
ნახევარში რომაელი გეოგრაფოსის კასტორიუსის მიერ ყოფილა შედგენილი,
საგანგებოდ არის აღნიშნული დასავლეთ საქართველოზე გამავალი სავაჭრო
გზებიც. ერთი ასეთი გზა მიჰყვებოდა შავი ზღვის სამხრეთ და აღმოსავლეთ
სანაპიროებს და აკავშირებდა რომის აღმოსავლეთ პროვინციებს დასავლეთ
საქართველოს ტერიტორიასთან, აღწევდა რა ძველ სებასტოპოლისამდე, ანუ
აწინდელ სოხუმამდე[18]. ძირითადად ამ გზით უნდა გაეტანათ ბიზანტიელებს
დასავლეთ საქართველოდან სხვადასხვა ნედლეული და შემოეტანათ თავისი
ნაწარმიც.
კასტორიუსის რუკის მიხედვით, სებასტოპოლისიდან გზა სამხრეთისაკენ
ბრუნდებოდა და სომხეთის ქალაქ არტაშატში ჩადიოდა. მაგრამ, როგორც ეს აკად. ს.
ჯანაშიას მიერ იყო შენიშნული, “უეჭველია, რომ სებასტოპოლიდან უკვე მაშინაც,
ისე როგორც შემდეგში, გზა გადიოდა ჩრდილო კავკასიაში”[19]. აღსანიშანვია, რომ
ქართული წყაროები ადასტურებენ ასეთი გზის არსებობას და მას “აფხაზეთის გზას”
უწოდებენ. ამ გზით ჩრდილო კავკასიიდან პირდაპირ შეიძლებოდა გადმოსვლა
აფხაზეთში (დასავლეთ საქართველოში)[20].
საინტერესოა, რომ დასავლეთ საქართველოს ჩრდილო კავკასიასთან
დამაკავშირებელ ერთ-ერთ გზას VII საუკუნის უცნობი ავტორის, რავენელი
ანონიმის “კოსმოგრაფიაც” გვიჩვენებს[21]. იმეორებს რა ზემოაღნიშნული გზის
აღწერას (ზღვის გაყოლებით სებასტოპოლისამდე), ანონიმი სებასტოპოლისთან კი
არ წყვეტს ამ სანაპირო მაგისტრალს, არამედ აგრძელებს ნაპირის გაყოლებით
ვიდრე ტამანის ნახევარკუნძულზე მდებარე ქ. ერმონასამდე[22].
ზემოაღნიშნული კარგად მოწმობს ასეთი გზის არსებობას. ამასვე
ადასტურებს წინარე ხანებში არქეოლოგიურადაც კარგად დამოწმებული
დასავლეთ საქართველოს მჭიდრო კავშირი ჩრდილოეთ შავიზღვისპირეთთან.
მაგრამ ამ გზის აღუნიშვნელობა კასტორიუსის რუკაზე თავისთავად
ნიშანდობლივი ფაქტია. საქმე ისაა, რომ, როგორც ეს კარგად ჩანს ნუმიზმატიკურ
მასალაზე, III საუკუნის მეორე ნახევრიდან დასავლეთ საქართველოს კავშირი შავი
ზღვის ჩრდილოეთ სანაპიროებთან საგრძნობლად კლებულობს, ეს ფაქტი
უკავშირდება გუთების და შემდეგ ჰუნების შემოსევებს ბოსფორის სამეფოში[23].
სავაჭრო მაგისტრალით უნდა ყოფილიყო ეგრისი დაკავშირებული აგრეთვე
სომხეთთან, რომელიც ამ ხანებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა დასავლეთისა
და აღმოსავლეთის ქვეყნებს შორის სავაჭრო ურთიერთობაში[24].
ბიზანტიის იმპერიასთან სავაჭრო ურთიეთობა კარგად აისახა ეგრისის
ზღვისპირა ქალაქების არქეოლოგიურ მასალაში. სადღეისოდ ჯერ კიდევ ძნელია
ლაპარაკი იმაზე, რამდენად იყო ჩაბმული საგარეო ვაჭრობაში ეგრისის შიდა
რაიონების მოსახლეობა, მაგრამ ცალკეული ფაქტები მაინც გვაძლევენ საფუძველს
ვივარაუდოთ ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეული კაშირები ზღვისპირა
ცენტრებთან და მათივე მეშვეობით გარე სამყაროსთან. ამ მხრივ ნიშანდობლივია
1963 და 1965 წლებში ქუთაისის მახლობლად ე. წ. ფარნალის გორაზე ადრეული შუა
საუკუნეების სამაროვანზე წითელლაკიანი კერამიკის ფრაგმენტების აღმოჩენა.

წითელლაკიანი კერამიკა ამ რაიონში რიონ-ყვირილას გზით უნდა მოხვედრილიყო
ზღვისპირეთიდან, ყველაზე სავარაუდოა ფაზისიდან.
როგორც აღნიშნული იყო, ეგრისის სამეფოს გაძლიერებამ გამოიწვია
დასავლეთ საქართველოში საქალაქო ცხოვრების მნიშვნელოვანი გამოცოცხლება.
ლაზეთის ზღვისპირა ქალაქები – სებასტოპოლისი, ბიჭვინტა, ფაზისი კვლავ
მსხვილ სავაჭრო-სახელოსნო ცენტრებად და ძლიერ ქალაქებად ჩანან.
ეს, პირველ რიგში, ამ ქალაქებში ფართო სააღმშენებლო სამუშაოების
ჩატარებით მჟღავნდება, რასაც ადგილი ჰქონდა სწორედ ამ ეპოქაში.
სააღმშენებლო
მოღვაწეობის
აშკარა
კვალი
შეიმჩნევა
ძველი
სებასტოპოლისის ტერიტორიაზე. აქ ადრეარსებული ციხე-სიმაგრე სწორედ IV თუ
V საუკუნეებში გაუფართოვებიათ და ახალი სიმაგრე დაუმატებიათ. ამ ახალი
მშენებლობის კვალი კარგად ჩანს სოხუმის სანაპიროზე, სადაც არქეოლოგიური
გათხრების შედეგად გამომჟღავნდა III ს. მძლავრი გალავანი კონტრფორსებითა და
კოშკებით და აგრეთვე ციხის კედელი.
კოშკისმაგვარი ნაგებობებით ბოლოებში, რომელიც წყობის ხასიათით IV-V
სს. თარიღდება[25].
საკმაოდ ფართო სააღმშენებლო საქმიანობა დასტურდება IV–V
საუკუნეებში, აგრეთვე, ბიჭვინტაში. აქ არის აღმოჩენილი ამ დროის მძლავრი
საფორტიფიკაციო ნაგებობები, სხვადასხვა ფორმის კოშკებითა და ბურჯებით[26], –
ტაძრები, აბანო და სხვა დანიშნულების შენობები[27]. ეს მშენებლობა მოწმობს
მოსახლეობის მატებასაც და ამ ქალაქთა თავდაცვითი მნიშვნელობის ზრდასაც.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მოპოვებული მასალა
ცხადყოფს ამ ქალაქებში ადგილობრივი ელემენტების გაძლიერებას. ამ მხრივ
საინტერესოა ბიჭვინტის IV–V საუკუნეების დათარიღული მოზაიკები. ეს
მოზაიკები, ერთი შეხედვით, სტილისტურად ახლოს დგას სირიისა და პალესტინის
მსგავს ძეგლებთან, მაგრამ სპეციალისტები მაინც გარკვევით აღნიშნავენ მათ
თავისებურებებს როგორც ნახატის, ისე გამოსახულებებში სხვა მოტივების შეტანის
თვალსაზრისით. ეს თავისებურებანი აშკარას ხდის, რომ ისინი ადგილობრივი
ოსტატების მიერ იყო შესრულებული და ადგილობრივი მოქალაქეების
ტრადიციებსა და მოთხოვნილებებს შეეფერებოდა[28].
საქალაქო ცხოვრების აღმავლობა და ადგილობრივი ელემენტის დიდი
როლი ეგრისის ზღვისპირა ქალაქებში კარგად ჩანს არქეოლოგიური მასალის
შესწავლის საფუძველზედაც. ბიჭვინტისა და სოხუმის არქეოლგიურ მონაპოვრებში,
წინა ხანასთან შედარებით, სულ უფრო მატულობს ადგილბრივი წარმოების
კერამიკა. განსაკუთრებით მრავალრიცხოვანია რუხკეციანი სამზარეულო კერამიკა.
ასეთი ნაწარმი II–III საუკუნეებში შედარებით მცირე რაოდენობითაა და ფორმებით
იდენტურია ჩრდილოეთ შავიზღვისპირული კერამიკისა, რაც ძირითადად მის
იმპორტულობაზე უნდა მიუთითებდეს[29]. IV–V სს. სამზარეულო დანიშნულების
კერამიკა, პირიქით, ძალზე მრავალრიცხოვანია, ამასთან, ჭურჭლის ფორმები და
ორნამენტაცია ადგილობრივია და გენეტურადაა დაკავშირებული წინამორბედი
ხანის კოლხურ კერამიკასთან[30].
მრავლად მოიპოვება ბიჭვინტასა და სოხუმში IV–V სს. ფენებში აგრეთვე
ადგილობრივი წარმოების ამფორები. უპირველეს ყოვლისა, ყურადღებას იქცევს
ამფორების დიდი ჯგუფი – მასიური, დიდი ზომის გოფრირებული, მაღალი
ყელით, ფართო ოვალური პირით, კვერცხისებური მოყვანოლობის ტანითა და

წაწვეტებული ქუსლით. ამგვარი ამფორების კეცი იდენტურია ადგილობრივი
კრამიტისა და აგურის კეცისა, რაც ამ ამფორათა ადგილობრივ წარმოებაზე
მიუთითებს[31].
მრავლად არის IV–V სს. ე. წ. წელშეზნექილი ამფორებიც, რომლებიც გარდა
ბიჭვინტისა და სოხუმისა, ნაპოვნია აგრეთვე ურეკში, წებელდაში[32]. კეცისა და
აღმოჩენის რაოდენობის მიხედვით მათაც ადგილობრივ ნაწარმად მიიჩნევდნენ[33].
საკმაოდ მრავლად არის წარმოდგენილი IV–V საუკუნეების წითელლაკიანი
კერამიკაც. ცალკეული ტიპები, როგორც ჩანს, იმპორტულია, მაგრამ ზოგიერთი,
შესაძლოა, ადგილობრივაც იყოს დამზადებული. სოხუმისა და ბიჭვინტის
წითელლაკიანი კერამიკა თითქმის სავსებით იდენტურია, რაც მათი საერთო
საწარმოო ცენტრიდან წარმომავლობას გულისხმობს. მკვლევართა აზრით,
გამორიცხული არ არის ამგვარი საწარმოო ცენტრის არსებობა შავი ზღვის ჩრდილოაღსმოსავლეთ სანაპიროზე[34]. ხოლო რამდენადაც IV–V სს. უშუალო კავშირი
ეგრისსა და ჩრდილოეთ შავიზღვისპირეთს შორის შემწყდარია, უნდა ვიფიქროთ,
რომ არც ამ კერამიკის შემოტანა ხდებოდა მასობრივად და ამგვარი კერამიკა
მიუხედავად
ჩრდილოეთ
შავიზღვისპირული
ფორმებისა,
ადგილობრივ
მზადდებოდა.
ზოგიერთი ტიპის წითელლაკიანი ჭურჭლის თვით დამზადების ხარისხიც
თითქოს მის იმპორტულობას უნდა გამორიცხავდეს. ასე მაგალითად, ბიჭვინტაში,
სოხუმში, გონიო-აფსაროსში აღმოჩენილია პირფართო, შედარებით ღრმა ჯამები,
რომელთაც მეტად მდარე ხარისხის წერნაქი აქვს და კალთებიც უხეშადაა
დამზადებული[35]. ასეთ უხეშ ნაწარმს საგანგებოდ შემოტანილად ვერ მივიჩნევთ,
მით უფრო, რომ ამ ტიპის ჯამების კეციც ახლო დგას ბიჭვინტის კრამიტისა და
აგურის კეცთან.
ბიჭვინტის წითელლაკიანი კერამიკის ფრაგმენტებს შორის ყურადღებას
იქცევს აგრეთვე სავარცხლით გამოყვანილი ტალღისებური ორნამენტით შემკული
რამდენიმე ფრაგმენტი. ასეთი ფრაგმენტია აღმოჩენილი სოხუმშიც. ტალღისებური
ორნამენტი არაა დამახასიათებელი ანტიკური კერამიკისა და, საერთოდ, ანტიკური
ხელოვნებისათვის. ამიტომ, ზოგიერთი მკვლევარის აზრით, ეს ორნამენტი სათავეს
სარმატული კერამიკიდან იღებს. მაგარამ, ვინაიდან ტალღისებური ორნამეტი,
როგორც
კერამიკის
დეკორატიული
ელემენტი,
გაცილებით
ადრეა
დადასტურებული ძველი საქართველოს ტერიტორიაზე, და განსაკუთრებით
დამახასიათებელია
ადრეანტიკური
და
ელინისტური
ხანის
კოლხური
[36]
კერამიკისათივს , შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ამგვარი ორნამენტით შემკული
კერამიკაც ადგილობრივი, ეგრისული წარმოშობისაა.
დაწინაურებული ჩანს ამ დროს ქალაქი ფაზისიც. ძირითადი სამდინარო
მაგისტრალის – რიონის შესართავთან მდებარე ქალაქი ასრულებდა ისეთი პუნქტის
როლს, რომლის მეშვეობით ხორციელდებოდა, როგორც ჩანს, ძირითადი
ურთიეთობა შავიზღვისპირეთისა და ხმელთაშუაზღვის სანაპიროს ქვეყნებთან.
ფაზისის მნიშვნელობაზე მიუთითებს ამ დროს ის ფაქტიც, რომ სწორედ მის
მახლობლად მდებარეობდა III–IV საუკუნეებში ფართოდ ცნობილი რიტორიკული
უმაღლესი სკოლა (იხ. ქვემოთ), ხოლო მოგვიანო ხანებში ფაზისი წარმოადგენდა
ლაზეთის სამიტროპოლიტო ცენტრს[37].
ამრიგად, IV–V საუკუნეებში ეგრისის ზღვისპირა ქალაქები მეტად
განვითარებულ სახელოსნო და სავაჭრო ცენტრებს წარმოადგენდნენ და
ადგილობრივი მოსახლეობის წამყვანი როლით ხასიათდებოდნენ. ეს ფაქტი

განსაკუთრებით საინტერესო და საგულისხმოა იმ მხრივ, რომ ამავე ხანებისათვის
ბოსფორის ქალაქებმა გუთებისა და ჰუნების შემოსევათა შემდეგ ვერ შეძლეს
აღედგინათ ძველი ძლიერება. ეგრისის შავიზღვისპირეთის ქალაქებს მეტი
სასიცოცხლო ძალა აღმოაჩნდათ. ეს განპირობებული იყო ეგრისის სახელმწიფოს
საერთო გაძლიერებით და იმ გარემოებით, რომ ამ სასიცოცხლო ძალას ეს ქალაქები
ეგრისის შიდა რაიონებიდან იღებდნენ[38]. ხოლო, რომ ასეთი ძალა ეგრისის შიდა
რაიონებში საკმაოდ იყო, ეს კარგად ჩანს თუნდაც შიდა რაიონების ქალაქების
ზრდა-გაძლიერებიდან სწორედ IV–V საუკუნეებში.
უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია ლაზეთის სახელმწიფოს დედაქალაქი
არქეოპოლისი, ანუ ნაქალაქევი. VI საუკუნის ბიზანტიელი მწერლები ხშირად
აღნიშნავენ არქეოპოლისის დიდ მნიშვნელობას და სპარსელთა არაერთგზის ცდას
ხელთ იგდონ ლაზეთის ეს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი. “არქეოპოლისის” (“ძველი
ქალაქი”) სახელით ამ პუნქტის მოხსენიება VI საუკუნეში უნდა მოწმობდეს მის
ბევრად უფრო ძველ დროში არსებობას. არქეოლოგიური შესწავლა ცხადყოფს, რომ
აქ თავდაპირველი ნაგებობანი უკვე ადრერომაულ ხანაში უნდა ყოფილიყო,
კერძოდ, ციხე და პატარა სამოსახლო. შემდგომ გვიან რომაული თუ
ადრებიზანტიური ხანიდან აქ უკვე ძლიერი ქალაქი გაჩენილა. ამ დროის
ნაგებობებიდან შემორჩენია მსხვილკვადრებიანი წყობის კედლები. ბოლოს, IV–V
სს. ახალი ნაგებობებიც გაჩენილა და ქალაქს ფრიად სოლიდური სახე მიუღია[39].
არქეოპოლისის ნაშთებში კარგად ჩანს ამ დროის აკროპოლისი, რომელიც თვით
ქალაქისაგან საგანგებო კედლით არის გამოყოფილი.
არქეოლოგიური შესწავლის შედეგად გამოვლენილი ქალაქის აღნაგობა
კარგად ეთანხმება პროკოპი კესარიელის აღწერას, რომელიც არქეოპოლისში
ასახელებს ძლიერ ციხე-სიმაგრეს ორი კარიბჭით, აკროპოლისს, ანუ
ფილაქტერიონს და დაფარულ გასასვლელს წყლის ნაპირზე[40].
არქეოპოლისი მდებარეობს ქ. ცხაკაიას ჩრდილო-აღმოსავლეთით 17 კმ-ის
დაშორებით აწინდელ სოფ. ნაქალაქევთან. როგორც ჩანს, დედაქალაქად არჩევისას
გათვალისწინებული იყო მისი შესანიშნავი სტრატეგიული მდებარეობა.
არქეოპოლისი მდ. ტეხურით სამი მხრიდან გარშემორტყმულ პატარა პლატოსა და
მისგან ჩრდილო-აღმოსავლეთით აღმავალ მთის თხემზე იყო გაშენებული, რაც მას
მტრისათვის ძნელად მისაწვდომს ხდიდა. ამასთან, მდ. ფაზის-რიონიდან
დაშორებული იგი ფაქტიურად განზე რჩებოდა იმ გზიდან, რომელიც დასავლეთ
საქართვკელოში შემოსული მტრისათვის ძირითად საკომუნიკაციო ხაზს
წარმოადგენდა და ამ გზის ზურგში იყო მოქცეული[41].
გარდა ამ ქალაქისა, IV–V საუკუნეებში ლაზიკაში მნიშვნელოვან როლს
კიდევ რამდენიმე ქალაქი ასრულებდა. VI საუკუნის მწერლები ასახელებენ აქ
მოხირისს, ქუთაისს, როდოპოლისს, სკანდას, შორაპანს და სხვ. ამათგან
არქეოლოგიურად მეტ-ნაკლები შესწავლა ჯერჯერობით მხოლოდ როდოპოლისისა
(ვარდციხე), შორაპნისა და სკანდასი მოხერხდა. აქ აღმოჩენილი აგურებისაგან
შემდგარი სარტყლიანი წყობის ანალიზი საშუალებას იძლევა დავასკვნათ, რომ
ძირითადი მშენებლობა ვარდციხეში III საუკუნეში განხორციელებულა, სკანდაში –
IV საუკუნეში და შორაპანში V საუკუნეში[42].
მაშასადამე, IV–V საუკუნეებში, ე. ი. ლაზეთის სამეფოს განსაკუთრებული
გაძლიერების ხანაში, ეს პუნქტები მსხვილ საქალაქო ცენტრებს წარმოადგენდნენ
და ეგრისის სამეფო ხელისუფლება საგანგებოდ ზრუნავდა მათ გამაგრებაზე.

გარდა არქეოპოლისისა, განსაკუთრებული მნშივნელობა უნდა ჰქონოდათ
სკანდასა და შორაპანს, რომლებიც იბერიის საზღვრებზე მდებარეობდნენ და
გადმოსასვლელ გზებს კეტავდნენ. იბერიაში სასანური სპარსეთის მიერ ფეხის
მოკიდების შემდეგ ამ გზების საიმედოდ დაკეტვა პირველხარისხოვანი ამოცანა
იყო.
არანაკლები მნიშვნელობა უნდა ჰქონოდა როდოპოლისსაც. როდოპოლისი
მდებარეობდა აწინდელ სოფ. ვარდციხის ახლოს, იქ, სადაც მდ. ხანისწყალი
ყვირილას ერთვის და ეს უკანაკნელი – რიონს. სამი მდინარის ხერთვისში მდებარე
როდოპოლისი თავისებურ საკვანძო პუნქტს წარმოადგენდა ამ მდინარეთა
ხეობებით მომავალი გზებისათვის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ სწორედ
ხანის წყალს მიჰყვება გზა, რომელიც ზეკარის უღელტეხილით სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოში გადადის და კასტორიუსის რუკის მიხედვით, დასავლეთ
საქართველოს სომხეთთან აკავშირებს[43].მაშასადამე, როდოპოლისი მდებარეობდა
სწორედ იმ ადგილას, სადაც სამხრეთიდან მომავალი ეს გზა რიონის აუზში
შემოდიოდა. ზოგი მკვლევარი ფიქრობს, რომ სწორედ როდოპოლისი იგულისხმება
ასტორიუსის რუკაზე სებასტოპოლის – არტაშატის დამაკავშირებელი გზის ერთერთი სადგურის Ad fontem felicem-ის სახელში[44].
ასეთ ვითარებაში გასაგებია ის დიდი როლი, რომელსაც ამ ქალაქს
ანიჭებდნენ VI ს. ირან-ბიზანტიის ომების დროს მებრძოლი მხარეები[45]. ასევე
შემთხვევითი არ არის ის გარემოებაც, რომ როდოპოლისში იყო შემდეგში
დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი საეკლესიო კათედრა[46].
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§ 3. ქართლის ფეოდალური სახელმწიფოს აღდგენა
მას შემდეგ, რაც ირანელებმა ქართლში მეფობა გააუქმეს, ეროვნული
ხელისუფლების აღდგენის იდეა ქართლის მოსახლეობის ფართო ფენებში მუდამ
ცოცხლობდა. ხალხის ეს სულისკვეთება კარგად შეუნიშნავს ბიზანტიელ
ისტორიკოსს პროკოპის: “იმ დროიდან (ე. ი. რაც გურგენ მეფის აჯანყება დამარცხდა
523 წ.) არც სპარსელები აძლევდნენ ნებას მეფე ჰყოლოდათ, არც იბერიელები
ემორჩილებოდნენ სპარსელებს თავისი ნებით... ცხადია, რომ იბერებს ძალიან
უმძიმდათ ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა და ახლო მომავალში განზრახული
ჰქონდათ აჯანყება, თუკი ოდესმე შესაფერის დროს იხელთებდნენ”[1].
562 წ. ბიზანტიასა და ირანს შორის დადებული „ორმოცდაათწლიანი“ ზავი
ვადაზე ბევრად ადრე დაირღვა. ახალი დიდი ომის საბაბი, რომელიც მცირე
შესვენებებით 20 წელს გაგრძელდა, ირანელთა წინააღმდეგ მიმართული სომხეთისა
და ქართლის დიდი აჯანყება იყო.
571 წ. სომხეთში იფეთქა აჯანყებამ, რომელსაც ვარდენ მამიკონიანი ჩაუდგა
სათავეში.
აჯანყებულ
სომხებს
ქართველებიც
მიეშველნენ
გურგენის
წინამძღოლობით. აჯანყების თავკაცებმა კონსანტინოპოლში მოციქულები აფრინეს
და კეისარ იუსტინე II-ს (565–578 წწ.) მფარველობაში მიღება სთხოვეს.
ბიზანტიას ხელსაყრელი დრო დაუდგა. კარგა ხანია, რაც ახალი კეისარი
ისედაც მიზეზს ეძებდა, რომ 562 წლის ზავი როგორმე დაერღვია, რომლის ერთერთი პირობა მას განსაკუთრებით უმძიმდა. საქმე ეხებოდა იმ 30 ათასი ოქროს
მანეთის გადახდას, რომელსაც ამ ზავის თანახმად ბიზანტია ყოველწლიურად
აძლევდა ირანს კავკასიონის გასასვლელების გასამაგრებლად. იმპერიას თავისი
მრავალრიცხოვანი მტერ-მოყვარის თვალში ეს ვალდებულება ირანის ხარკად
უჩანდა[2].
კეისარი სომხეთისა და ქართლის მოციქულების თხოვნას კმაყოფილებით
შეხვდა და მათ დახმარების ფიცი მისცა: “რომ, რამდენადაც ეს მისთვის
შესაძლებელი იქნებოდა, ყოველგვარ საშუალებას იხმარდა, რათა დაეპყრო თვით
მათი სამშობლო ქვეყნები; თუ ის ვერ შეძლებდა ბოლომდე მიეყვანა ომი, ამ
აჯანყების მოთავეებს და მათ ნათესავებს, იმათ, ვინც მოისურვებდა რომაელების
სახელმწიფოს მოქალაქეობას, არასდროს არ გასცემდა”[3].
ბიზანტიელების ხელის შეწყობით ეს აჯანყება მოკლე ხანში ამიერკავკასიის
მეზობელი ხალხების დიდ სახალხო მოძრაობად გადაიქცა. 572 წ. აჯანყებული
სომხები ქ. დვინში თავს დაესხნენ ირანის დამსჯელი ლაშქრით მოსულ მარზპან
სურენს, მარზპანი მოკლეს, ხოლო მისი ლაშქარი გაანადგურეს[4]. ქართველებს,
თავის მხრივ, დაუმარცხებიათ ირანელთა სარდალი გოლონმიჰრანი[5].
აჯანყებულებს ბიზანტიელების დახმარებით, ჩანს, წარმატებისათვის
მიუღწევიათ. 576 წლისათვის ბიზანტიელი ისტორიკოსი მენანდრე პროტიქტორი

მტკვრის ჩრდილოეთით მდებარე ამიერკავკასიას რომაელთა მიწა-წყლად
თვლიდა[6].
მაგრამ ირანელები ქართლსა და სომხეთს არ ეხსნებოდნენ. 576–577 წლებში
ბიზანტიელებმა ირანელებთან ისევ საზავო მოლაპარაკების დაწყება ამჯობინეს,
მხოლოდ ამჯერად მათთვის უფრო ხელსაყრელი პირობით. მაგრამ ირანელები 562
წ. ზავის პირობების შეცვლას არ დაეთანხმნენ და ამის გარდა მოითხოვეს აჯანყების
მოთავეების გადაცემა შაჰისათვის, რომელიც მათ სათანადო სასჯელს
გადაუწყვეტდა[7]. მოლაპარაკების მსვლელობის დროს, ირანელებმა ასეთ
მოთხოვნებზე ხელი აიღეს და ერთგვარ დათმობაზე წავიდნენ. “კეისრის
მეგობრობის გულისათვის, – წერდა თურმე შაჰი თავის ელჩებს ბიზანტიელების
გასაგონად, – ის უფულოდ, განამტკიცებდა ზავს თანასწორი პირობებით”[8].
კეისარი, თავის მხრივ, ამბობს ბიზანტიელი ისტორიკოსი: “მზად იყო დაეთმო
სპარსელებისათვის პერსარმენია (ე.ი. სპარსეთის სომხეთი) და იბერია”[9],
სამაგიეროდ, კეისარი არც აჯანყებულების გაცემაზე თანხმდებოდა და ბიზანტიაში
წასვლის მსურველი სომხებისა და ქართველების დაუბრკოლებლად გაშვებასაც
მოითხოვდა[10]. ბიზანტიელი ისტორიკოსის თქმით, კაეისრის ეს პირობები ხოსროს
სასიამოვნოდაც კი დაურჩა. მისთვის მთავარი იყო, რომ ბიზანტიელები სომხეთსა
და ქართლზე უარს ამბობდნენ. რაც შეეხებოდა იქაურ მოსახლეობას, იგივე
ისტორიკოსი ამტკიცებს: ხოსრომ კარგად იცოდა, “რომ გარდა მცირეოდენი
მმართველი პირებისა, რომელნიც აჯანყებას მეთაურობდნენ, არც ერთი
პერსარმენიელი და იბერი არ წავიდოდა უცხო ქვეყანაში სამშობლოს სიყვარულის
გამო, რომელიც ადამიანებში ბუნებით არის ჩანერგილი და გამჯდარი”[11].
სომხეთში ბიზანტიელების დიდი დამარცხება რომ არა, ზავის დადებას
თითქმის აღარაფერი აბრკოლებდა. ამის შემდეგ კი შაჰმა ზავის პირობები ისევ
დაუმძიმა ბიზანტიელებს. 579 წ. კეისარი ტიბერიუსი (578–582 წწ.) ხოსროს თავისი
ელჩების პირით უთვლიდა: “მე მსურს ზავი და ვესწრაფი მას, როგორც ღმერთის
ნიჭს, თითქოს თვით ბუნება თქვენს მეგობრობას მოითხოვს ჩემგან. ამიტომ მზადა
ვარ უარი ვთქვა მთელს პერსარმენიაზე და იბერიაზე იმათ გარდა, ვინც სპარსელთა
არმენიიდან და იბერთაგან ჩვენს ქვეშევრდომობას მოისურვებს”[12].
ხოსრო კი დაჟინებით მოითხოვდა აჯანყების მეთაურების გაცემას. 579 წ.
ხოსრო I ანუშირვანი გარდაიცვალა და ირანის ტახტზე მისი შვილი ჰორმიზდი
(579–590 წწ.) ავიდა. ბიზანტია-ირანის ომი განახლდა. ჰორმიზდის მმართველობის
ბოლო წლებში ირანში დიდი ამბები დატრიალდა. 589 წ. შაჰს აუჯანყდა
სახელგანთქმული სარდალი ბაჰრამ ჩუბინი და მას ტახტიდან გადაგდება დაუპირა.
ამით ისარგებლეს შაჰის მმართველობით უკმაყოფილო დიდებულებმა და
ჰორმიზდი დაამხეს, მაგრამ ტახტზე მაინც მისი შვილი ხოსრო მეორე ფარვიზი
აიყვანეს (591–628 წწ.). ახალგაზრდა შაჰი ვერ გაუმკლავდა აჯანყებულ სარდალს და
დახმარების საძებნელად ბიზანტიაში გაიქცა. კეისარი მავრიკი (582-602 წწ.)
ყურადღებით მოეკიდა შაჰის თხოვნას და მას დიდი ლაშქარი მიაშველა. ხოსრო IIმ აჯანყება ჩააქრო. დახმარების სანაცვლოდ მან იმავე 591 წელს ბიზანტიას
დაუთმო სომხეთის დიდი ნაწილი და ქართლი თბილისამდე[13]. მალე ქართლი
ირანელთა ბატონობისაგან მთლიანად გათავისუფლდა.
რა ვითარება იყო ამ ორი ათეული წლის მანძილზე ქვეყანაში? 571 წლის
ქართლის აჯანყება იმის მაჩვენებელია, რომ აზნაურ-წარჩინებულებმა ირანის
ბატონობისაგან არა მარტო თავის დაღწევა, არამედ მეტნაკლებად სუვერენული
ხელისუფლების აღდგენაც მოიწადინეს. მათი წინამძღოლი[14] გურგენი, უეჭველია,

აჯანყებულთა მიერვეა შერჩეული. ის უნდა იყოს ქართული წყაროებით ქართლის
“დიდ ერისთავად” (resp. ერისმთავრად) “განჩენილი” გუარამი. ეროვნული
პოლიტიკური ორგანიზაციის შექმნის დიდმნიშვნელოვანი მომენტი, ქართულ
წყაროებში სხვადასხვა კუთხითაა შენიშნული. მაგალითად, უძველესი საისტორიო
წყარო “მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ავტორი ამას მთელი ქართლის ნებად და
გადაწყვეტილებად წარმოგვიდგენს: “ნელად-რე შეკრბა ქართლი და განაჩინეს
ერისთავად გუარამ”[15]. ჯუანშერი კი ამ “განჩენაში” უმთავრესად კეისრის
მონაწილეობას გულისხმობს: “ესრეთ რა უცალო იქმნეს სპარსნი, მაშინ შეითქუნეს
ყოველნი ერისთავნი ქართლისანი, ზემონი და ქუემონი, და წარგზავნეს მოციქული
წინაშე ბერძენთა მეფისა, და ითხოვეს, რათა უჩინოს მეფე ნათესავთაგან მეფეთა
ქართლისათა და რათა იყვნეს ერისთავნი იგი თჳს-თჳსსა საერისთაოსა
შეუცვალებელად”[16]. როგორც ვხედავთ, ამ წარჩინებულებს ძველი მეფობის
აღდგენა კი არ სურდათ, არამედ ქვეყნის სათავეში მათი ნების აღმსრულებელი მეფე
უნდოდათ[17]. იუსტინე II კეისარმა, ჩანს, უკვე ერისთავთა მიერ ალბათ “მეფედ”
წამოყენებულ კანდიდატს და ბიზანტიელთათვის სასურველ პირს, ქართველ
სეფეწულ გუარამს, კურაპალატის პატივი მიანიჭა და ქართლის უმაღლეს
ხელისუფლად ცნო. საერთაშორისო და კეისრის კარზე შემუშავებული
თვალსაზრისით ეს იმას ნიშნავდა, რომ ირანელთა წინააღმდეგ მებრძოლი
ქართლის სათავეში ჩადგა არა სუვერენი, “მეფე”, არამედ კურაპალატის ტიტულის
მქონე კეისრის წარმომადგენელი და მოხელე. ქართულ წყაროებში ამ მმართველებს
ამის გამო ეწოდებოდათ “ერისმთავრები” ან, ქვეყნის შიგნით არსებული სხვა
ერისთავებისაგან განსხვავებით, “ერისთავთა-მთავრები”, “დიდი ერისთავები”[18].
ერისმთავრების უფლებები ქვეყნის შიგნითაც საკმაოდ შეზღუდული იყო მათ
“განმაჩენელთა” მიერ: ერისთავებმა ხომ იმ პირობით ისურვეს “მეფე”, რომ ის არ
წაართმევდა მათ საერისთავო ქვეყნების მემკვიდრეობითი მართვის უფლებას და
მაინც “ერისმთავრობის” დაწესება ქართლში, მართვა-გამგეობის ორგანიზაციის
თვალსაზრისით, ადრეფეოდალური ქართული სახელმწიფოს აღდგენას ნიშნავდა.
ფეოდალური სოციალ-ეკონომიური წყობილების შემდგომი დაწინაურების საქმეში
მან განსაკუთრებული როლი შეასრულა.
580-იან წლებამდე ქართლი ბიზანტიელების პოლიტიკური ბატონობის
სფეროშია და ამ ხნის განმავლობაში მას განუწყვეტელი ომით[19] უხდება ქართლის
შენარჩუნება. ამის გამო პოლიტიკური ვითარება ამ ქვეყანაში ხშირად მერყევია და
ცვალებადი. ქართველების მონაწილეობა ასეთ ბრძოლაში გამარჯვების სასწორს
უპირატესად ბიზანტიელების მხარეს გადახრის, თუმცა ბიზანტიას ომის წარმოება
მაინც ძალიან უმძიმდა. იუსტინე II-ის თანამმართველი 574 წლიდან კეისარი
ტიბერიუსი 576 წ. ირანელებთან მოლაპარაკებას აწარმოებს ზავის პირობებზე.
ბიზანტიელი ისტორიკოსი მენანდრე პროტიქტორი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ
კეისარი მზად იყო დაეთმო სპარსელებისათვის პერსარმენია და იბერია, ვინაიდან
კარგად იცოდა, რომ სპარსელები არავითარ შემთხვევაში არ დათმობდნენ ამ
ქვეყანას, მაშინაც კი არა, რომ სპარსელთა საქმეები საბოლოოდ დასუსტებულიყო
და დაღუპულიყო. მაგრამ ამ დათმობებმაც ბიზანტიელებს იმხანად ნანატრი ზავი
ვერ მოუტანეს, რადგან ხოსრო I აჯანყების მეთაურების გაცემასაც მოითხოვდა.
ჰორმიზდ IV-ის ტახტზე ასვლით ირანის საგარეო პოლიტიკაში გარდატეხა ხდება.
ირანი იძულებულია შეურიგდეს შექმნილ ვითარებას და ქართლში გუარამგურგენის “ხელმწიფობა” ცნოს. თავის მხრივ, ეს ხელისუფალიც არანაკლებ
დაინტერესებული ჩანს შაჰთან ურთიერთობის მოწესრიგებით (პატრონი და

“მწყალობელი” კეისარი თანახმაა მისი საგამგეო ქვეყნის ირანისათვის გადაცემისა.
თუმცა, პირადად მას, თუ საჭირო შეიქნა, შეიფარებდა).
შაჰინშაჰსა და ერისმთავარს შორის მიღწეული კომპრომისული
შეთანხმებისა
და
ამის
საფუძველზე
მათ
შორის
აღმოცენებული
უთიერთდამოკიდებულების მატერიალური გამოხატულებაა გურგენის სახელით
ქართლში მოჭრილი მონეტები, რომელთაგან რამდენიმე ცალმა ჩვენამდეც მოაღწია.
მონეტები მოჭრილია 80-იან წლებში გურგენის მონოგრამით[20] – (გურგენ). მონეტის
შუბლზე ჰორმიზდ IV-ის უხეშად შესრულებული გამოსახულებაა. ფალაური
ლეგენდით იგი ჰორმიზდ უავგუსტოესია, ზურგზე კი მაზდეანური ემბლემა –
ღვთაებრივი ცეცხლით, რომელსაც სპეციალურად დაყენებული მცველები
გუშაგობენ[21]. ამავე მონეტის შუბლზე, მეფის მხარის ზემოთ, ერთი შეხედვით
შეუმჩნეველი ჯვრის ნიშანიც ჩნდება. ამასთან დაკავშირებით ნუმიზმატი დ.
კაპანაძე სამართლიანად შენიშნავს, რომ ეს რელიგიური სიმბოლო ჩვენი
წინაპრებისათვის ეროვნულ ემბლემასაც წარმოადგენდა, ხოლო ქართულ მონეტაზე
მისი გაჩენა – პოლიტიკური მნიშვნელობის ნაბიჯიც იყო[22]. ამ მხრივ, ჩანს, კიდევ
უფრო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა, მოიჭრა ისეთი ფული (უსახელოა), სადაც
ჯვარი უკვე საკურთხეველზეა გამოსახული[23]. მალე ახალმა ერისმთავარმა
სტეფანოზ I-მა ქართული ასომთავრული ნიშნებით მონეტის კიდეზე დააქარაგმა
თავისი სახელი “სომხურადაა” (სტეფანოს). მონეტის მთავარი ადგილი კვლავ
ჰორმიზდის გამოსახულებას უჭირავს, იქვე ფალაური ლეგენდაა. ჩვენამდე
მოღწეული ეს ერთადერთი ეგზემპლიარი მოჭრილი უნდა იყოს არა უგვიანეს 589
წლისა (ამ წელს ჰორმიზდ IV ტახტიდან ჩამოაგდეს) და მოწმობს, რომ სტეფანოზი
ჯერ კიდევ ირანის მორჩილი ქვეყნის მმართველია[24].
591 წლიდან ქართლის საგარეო-პოლიტიკურ ცხოვრებაში გარდატეხა
მოხდა, რაც, როგორც მოსალოდნელი იყო, ქართულ მონეტებზედაც აისახა. მეფის
გამოსახულების გარშემო უკვე სტეფანოზის სრული სახელია ქართულად
წარწერილი, რაც მოწმობს, რომ ამ მონეტის მომჭრელი დამოუკიდებელი
ხელმწიფეა[25]. ამრიგად, საისტორიო წყაროების მეტისმეტი სიმცირის პირობებში,
ქართული ნუმიზმატიკის მონაცემებით დაუფასებელ სამსახურს გვიწევენ VI ს. 8090-იანი წლების ქართლის პოლიტიკური ვითარების გარკვევაში.
სტეფანოზ I-მა მავრიკე კეისრისაგან პატრიკიოსის ბიზანტიური
საკარისკაცო ტიტული მიიღო, ხოლო მისი სახლის უფლისწულებს – ძმას დემეტრეს
და შვილს ადარნასეს ვიპატოსის ტიტულები უბოძა. დავიწყებული არც
სტეფანოზის შვილიშვილი, პატარა ქობულ-სტეფანოზი დარჩენილა, მას
სტრატილატის ტიტული მიენიჭა. თუ სტეფანოზისათვის ბიზანტიური ტიტული
რეალურ ღირებულებას წარმოადგენდა, ის ქართლის ერისმთავარი იყო
პატრიკიოსის ტიტულით (resp. “ქართლის პატრიკიოსი”), უფლისწულებისათვის ამ
ტიტულებს უმთავრესად სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდათ.
სტეფანოზი ძლიერი და ენერგიული ხელისუფალი ჩანს. იგი “მეფობისაკენ”
მიისწრაფოდა, მაგრამ კეისრის (მანამდე, ალბათ, შაჰის) ფორმალური
ქვეშევრდომობიდან საჯაროდ გამოსვლას ვერ ახერხებდა. მემატიანეს ამის თაობაზე
შემდეგი გადმოცემა შემოუნახავს: “მეფობისა სახელი ვერ იკადრა სპარსთა და
ბერძენთა შიშისაგან”. ე.წ. “შიოს სასწაულებმა” შემოგვინახა მისი სიტყვები
შიომღვიმის მონასტრის ბერებისადმი გულისწყრომით თქმული: “მე მეფეთა
საყდართა ვზი” და თქვენ კი “არარაჲ მთავრობისა პატივი წინა-მიყავთ”.
ბერებისაგან მთავრის ასე უპატივცემულოდ მიღება, გვიხსნის მწერალი,

გამოწვეული იყო იმ გარემოებით, რომ “იყო კაცი ესე ამპარტავან და ქოროტთა
შურითა აღსავსე და ეკლესიათა ფრიად ძჳრსა (ე. ი. ბოროტს) უყოფდა”[26].
განრისხებულმა სტეფანოზმა შიომღვიმის მონასტერს ფარსმან მეფისაგან
მინიჭებული ორი აგარაკი “მისტაცა”, მაგრამ საბოლოოდ მონასტერთან ბრძოლა
მაინც წააგო (მწერალი ამას წმინდა შიოსაგან მოვლინებულ სასწაულს მიაწერს).
“ამიერითგანღა, – გვარწმუნებს ავტორი, – იწყო სტეფანოზ კეთილის ყოფად
ეკლესიათა და პატივისა პყრობად ეპისკოპოზთა, მღვდელთა და მონაზონთა და
ამანცა ფრიადი აშენა ეკლესიასა ზედა ჯუარისასა”[27].
სტეფანოზ I-ის და მისი სახლის აღმაშენებლობითი მოღვაწეობის უკვდავი
ძეგლია მცხეთის ჯვრის დიდებული საყდარი. მასში განსახიერდა ირანის
ბატონობისაგან განთავისუფლებული და ეროვნულ სახელმწიფოდ აღმდგარი
ქართლის მთელი შემოქმედებითი ენერგია. ტაძრის მშენებლობა, ყველა ნიშნით,
დაიწყო VI ს. 90-იან წლებში და VII ს. დასაწყისისათვის დასრულდა[28].
ქართლი ბიზანტიელთა პოლიტიკური გავლენის სფეროში დიდხანს არ
დარჩენილა. მაშინდელი მსოფლიოს ამ ორი დიდი სახელმწიფოს ცილობის საგნად
ქცეული პატარა ქვეყნების პოლიტიკური მდგომარეობა მყარი არასოდეს ყოფილა.
ჯერ კიდევ კეისარ მავრიკის მმართველობაში ხოსრო II-ის მთავრობა არ მალავდა
თავის გულისნადებს, რომ ირანისათვის მძიმე 591 წ. ზავის პირობები
გადასინჯულიყო. ბიზანტიასთან ომის განახლების საბაბი გახდა აჯანყებული
ჯარის მიერ მავრიკის დამხობა და იმპერატორად ასისთავ ფოკას გამოცხადება (602
წ.). შაჰმა კეისარ მავრიკის მკვლელებზე თავი შურის მაძიებლად გამოაცხადა და
ბიზანტიას სამკვდრო-სასიცოცხლო ომი აუტეხა. საომარი მოქმედება 604 წ.
განახლდა. ირანის სამეფო კარმა მარჯვედ ისარგებლა ბიზანტიის მძიმე საშინაო
მდგომარეობით და მოკლე ხანში, ერთიმეორეზე მიყოლებით დაიპყრო სირია,
ფინიკია, სომხეთი, კაპადოკია და პალესტინა. თუმცა, იმპერიისათვის
გამოუსწორებელი მარცხი იყო ეგვიპტის დაკარგვა, რამაც კონსტანტინოპოლის
მოსახლეობას პური მოუსპო. შექმნილ ვითარებაში ბიზანტიის მმართველმა
სენატის პარტიამ ფოკა გადააგდო და საიმპერატორო ტახტზე აფრიკის ყოფილი
მმართველი ჰერაკლე (610-641წწ.) აიყვანა. ჰერაკლეს მმართველობაში ბიზანტიის
სამხედრო მდგომარეობა ერთხანს კვლავ მძიმე რჩებოდა. ამასობაში აღმ.
საქართველოს ბედი გადაწყდა. ქართლი ისევ ირანის ხელში გადავიდა.
ამ პერიოდის ქართლის პოლიტიკური და კულტურულ-სარწმუნოებრივი
ვითარების შესახებ ჩვენი მთავარი წყაროა სომხურ ენაზე შემონახული ე.წ.
“ეპისტოლეთა წიგნი” (სომხური შრიფტი), სადაც შესულია 606-608 წწ. მომხდარი
სომეხ-ქართველთა საეკლესიო განხეთქილების ამსახველი წერილებიც[29]. აბრამ
სომეხთა კათალიკოსისადმი მიწერილ კირიონ ქართლის კათალიკოსის საპასუხო
ეპისტოლედან ირკვევა, რომ ქართლის ქვეყანა და მისი ხელისუფალნი თავს
“მეფეთა-მეფის” (შაჰინშაჰის) “მონებად” (ვასალებად) თვლიან და მის სამსახურში
არიან ჩამდგარი[30]. ფაქტიურად, ეს ქვეყანა ამ დროს დამოუკიდებელია და ფართო
პოლიტიკური
უფლებებითა
და
სარწმუნოებრივი
შემწყნარებლობით
[31]
სარგებლობს . ეს იმ გარემოებით აიხსნება, რომ ხოსრო II ფარვიზი იმხანად
ქართლისათვის ვერ იცლიდა და ამ ქვეყნის ფორმალურ მორჩილებას ჯერდებოდა.
ირკვევა, რომ შაჰს წყალობითა და პატივით აუვსია კირიონ კათალიკოსი, ადარნასე
ერისმთავარი, რომელმაც 602-603 წლებში სტეფანოზ I შესცვალა, და სხვა
წარჩინებულები[32].

506 წ. დვინის საეკლესიო კრების შემდეგ, ქართლის ოფიციალური
საეკლესიო სარწმუნოება ამიერკავკასიის სხვა ქვეყნების მსგავსად, კარგა ხანს
მონოფიზიტური იყო, ე.ი. ქრისტიანული ეკლესიის იმ მიმდინარეობას ადგა,
რომელიც ქრისტეს ერთბუნებიანად (ღვთაებრივ ბუნებისად) აღიარებდა. მთელი ამ
ხნის განმავლობაში ქართლში ირანელები ბატონობდნენ. 571 წ. აჯანყებამ,
უეჭველია, იმავე დროს ანტიმონოფიზიტიზმის სახეც მიიღო[33]. ამის მოწმობაა ის
ცნობა, რომ უკვე 574 წ. ქართველებსა და ალბანელებს უარი უთქვამთ
ბიზანტიიდან სამშობლოში დაბრუნებული მონოფიზიტი სომხებისათვის, მათთან
ერთად მონაწილეობა მიეღოთ ქალკედონიტების (ე.ი. ქალკედონის საეკლესიო
კრების მიერ აღიარებული დიოფიზიტების (“ორბუნებიანთა”) მიმდევართა)
წინააღმდეგ ბრძოლაში[34]. როგორც ივ. ჯავახიშვილი შენიშნავდა, უკვე ეს
გარემოება საქართველოში მომხდარი ცვლილებების მაუწყებელი იყო[35]. VI ს. 90იან წლებში კი მონოფიზიტები აქ საბოლოოდ დამარცხებულან.
599 წ. ბართლომე კათალიკოსის სიკვდილის შემდეგ, ქართლის
კათალიკოსის ტახტი კირიონმა დაიკავა, რომელიც მანამდე სომხეთში ცხოვრობდა
და მოღვაწეობდა[36]. კირიონი პოლიტიკურად შორსმჭვრეტელი და ფართოდ
განათლებული პიროვნება იყო. ქართულმა ეკლესიამ მისი სახით ქალკედონიზმის
ძლიერი და ენერგიული პროპაგანდისტი პოვა. როცა ხოსრო II-მ ბიზანტიას ომი
აუტეხა,
თავის
სარწმუნოებრივ
პოლიტიკას
აშკარად
გამოხატული
ანტიქალკედონიტური, ანტიბიზანტიური მიმართულება მისცა. შაჰის მთავრობამ
თავი ამჯერადაც მონოფიზიტების მფარველად გამოაცხადა. მაგრამ, თუ
ბიზანტიის
რელიგიური
შეუწყნარებლობის
პოლიტიკით
უკმაყოფილო
იმპერიის ყოფილ აღმოსავლურ პროვინციებში მან მრავალი მომხრე გაიჩინა,
ქართლის სახელმწიფოებრივი და საეკლკსიო
გეზი ამ ვითარებაშიც
მართლმადიდებლური (დიოფიზიტური) რჩებოდა.
606–608 წწ. სომხეთისა და ქართლის საეკლესიო მესვეურებს შორის
ამტყდარმა უთანხოებამ, რომელიც ამ ეკლესიების განხეთქილებით დამთავრდა,
ცხადად გამოავლინა ამ უთანხმოების როგორც დოგმატიკური, ისე პოლიტიკურკულტურული არსი. ბიზანტიის იმპერიის პოლიტიკით უკმაყოფილო და
სპარსელებისაგან
წაქეზებული
სომხები
ჩვეულებისამებრ
აღმოსავლეთის
საეკლესიო
ტრადიციას
და
მოძღვრებას (მონოფიზიტობას) მიემხრნენ, მაშინ, როცა ქართლის წარჩინებულებმა
და
საეკლესიო
წრეებმა
აშკარად
ბერძნულ-რომაული
ქრისტიანობის
(დიოფიზიტობის) მხარე დაიჭირეს.
კონფლიქტის დაწყების მიზეზი გახდა მოსე ცურტავის ეპისკოპოსის
გამოსვლა 605 წელს, რომელმაც ქალკედონიტური აღმსარებლობის გამო მხილება
დაუწყო ერსა და წარჩინებულებს. ეს ცურტაველი ეპისკოპოსი სომეხი იყო
წარმოშობით და საამისო ნაბიჯი მას სომხეთის ეკლესიის წაქეზებით
გადაუდგამს[37]. მაგრამ ქართლში მოსეს ქადაგება სრული მარცხით დამთავრდა, რის
შემდეგ ის იძულებული შეიქმნა სომხეთშივე გაქცეულიყო. კირიონმა მოსეს
ნაცვლად ცურტავის ეპისკოპოსად სხვა დაადგინა და ამას გარდა ცურტავის
სომხურენოვან თემში მღვდელმსახურების აღსრულება ქართულ ენაზედაც
სავალდებულო გახადა[38]. საქართველოდან გაქცეული მოსე ეპისკოპოსი კი თავისას
არ იშლიდა. სომეხთა კათალიკოსის “ადგილის მცველს” (მოადგილეს), ვრთანეს
ქერდოლს წერილით მიმართა და კირიონ კათალიკოსისა და ქართლის მთავრების
საწინააღმდეგოდ შესჩივლა. სომხეთის ეკლესიის მესვეურებმა და მთავრებმა მოსე

ეპისკოპოსისა და მონოფიზიტური სარწმუნოების დასაცავად თავი გამოიდეს და
კირიონ კათალიკოსისა და მთავრების დასაყოლიებლად ფართო წერილობით
პოლემიკას მიმართეს.
პოლიტიკური
ვითარება
ამიერკავკასიაში
სომხებისათვის
ახლა
ყოველნაირად ხელსაყრელი იყო. მართალია, შაჰმა ქართლის ქვეყანას სიტყვიერად
სარწმუნოებრივი შემწყნარებლობა მიანიჭა, მაგრამ ხოსრო II-ის კარზე ფრიად
მოსურნე იქნებოდნენ, თუ ქართველები მშვიდობიანი გზით მონოფიზიტურ
სარწმუნოებაზე გადმოვიდოდნენ. ინიციატივას ამ საქმეში, შაჰის წაქეზებით,
სომხები ჩემულობდნენ, რომლებიც შაჰის ამ ნება-სურვილს ქართლის მმართველ
წრეებზე ზემოქმედების ძლიერ საშუალებად იყენებდნენ. აბრამ სომეხთა
კათალიკოსი კირიონ კათალიკოსისადმი მიწერილ პირველსავე ეპისტოლეში
კათალიკოსსა და მთავრებს აშკარად პროვოკაციულ კითხვას უსვამდა:
“არის რაღაც, რომელიც დაუჯერებლად გვეჩვენა: უცხო სამეფოსთან რომ შექმნა
მეფეთა-მეფის
მონათაგანმა
სიყვარულის
ერთობა
და
ბუნებით
[39]
თანამოზიარეს გაშორდე, მართლაც რომ ძლიერ მძიმეა” . ეროვნებით სომეხი და
შაჰის დიდმოხელე, ჰირკანიის მარზპანი სმბატ ბაგრატუნი, რომელიც შაჰმა
სომხეთში გამოგზავნა, სარწმუნოებისა და ეკლესიათა წესრიგში მოსაყვანად[40],
თავის წერილში კირიონ კათალიკოსს მოაგონებდა იმ დროს, როცა მეფეთამეფის მთავრობის ქვეშ მყოფნი (ე.ი. სომხები და ქართველები) ერთნი ვიყავით
სარწმუნოებითაო, ახლაც საჭიროა თქვენი ჩვენთან შეერთებაო[41]. კირიონ
კათალიკოსი და ქართლის მთავრები, თავის მხრივ, ამ ბრალდებებს რამდენადაც
შეეძლოთ აბათილებდნენ, ან პირდაპირ პასუხს თავს არიდებდნენ. გაბატონებულ
მოსე ეპისკოპოსს კი საღი აზროვნების უნარი დახშობოდა და სმბატ ბაგრატუნს
ქართლის ასაოხრებლად მოუწოდებდა. მას ავიწყდებოდა, რომ სმბატი აქ ირანელთა
ლაშქრით კი არ იყო მოსული, არამედ შაჰის სპეციალური დავალებით. “ეგების
გამოსწორდნენ”, – ამშვიდებდა ის თურმე მოსეს, – “და თუ იმავე სიხელეს იქნებიან
და ჩვენთან ერთობისაგან განეშორებიან, მათი სისხლი უფალმა ღმერთმა მათი
თავისაგან მოიძიოს და ჩვენ უბრალო ვიყოთ. მომწერეთ, თუ როგორ გათავდება ეგ
საქმე. თუ დაუმორჩილებლობის შესახებ შევიტყობთ და უფალი ღმერთი მარჯვე
დროს მოგვცემს, ვინ იცის, იქნებ აქვე მიიღებს საზღაურს ღმრთისაგან ხორციელ
უფალთა ხელით”[42].
რადგან ქართლის კათალიკოსისა და მმართველი წრეების დაყოლიება
მაინც არ მოხერხდა, აბრამ სომეხთა კათალიკოსმა სრული განხეთქილების
ჩამოგდება არჩია. 608 წ. მან “საყოველთაო ეპისტოლე” გამოსცა, რითაც
ქართველებთან და ალბანელებთან სომხებს ყოველგვარი კავშირი აუკრძალა, გარდა
ყიდვა-გაყიდვისა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ივ. ჯავახიშვილი შენიშნავდა:
“ამიერიდან ქართველთა და სომეხთა შორის ის სარწმუნოებრივი კავშირიც გაქრა,
რომელიც წინათ მათ აერთებდა და ასე თუ ისე აძლიერებდათ: პოლიტიკურკულტურული გეზისა და სიმპათიების გაყრასთან ერთად მათი სარწმუნოებრივი
სარბიელის გზებიც ერთმანეთს დაშორდნენ”[43].
ხოსრო II-ის სარწმუნოებრივი “ლმობიერება” ქალკედონიტური ქართლის
მიმართ დიდხანს არ გაგრძელებულა. იერუსალიმის აღების შემდეგ (614 წ. მან
ქრისტიანული საეკლესიო კრება მოიწვია, რომელმაც დაადგინა: ყველა ქრისტიანმა,
ვინც შაჰის მორჩილი იყო, სომეხთა სარწმუნოება უნდა მიიღოსო[44];
ეჭვი არაა, ასეთ ვითარებაში კირიონ კათალიკოსი, ადარნასე ერისმთავარი
და ზოგიერთი სხვაც იძულებული შეიქნებოდნენ ქართლს გასცლოდნენ[45].

ქართლის ერისმთავრის ხელისუფლება, ჩანს, ვარსამუსემ[46] (//ვარსამუშა) მიიღო.
ყოველ შემთხვევაში, თეოფანე ჟამთააღმწერელს ეს კაცი ჰყავს მოხსენიებული
იბერიელთა მთავრად (ბერძნული შრიფტი), რომელიც ჰერაკლე კეისარს თბილისის
აღების დროს (627 წ.) ტყვედ ჩავარდნია ხელში. რაც შეეხება ადარნასე ერისმთავარს,
სავარაუდოა, რომ ის კახეთში გადავიდა და იქ გამაგრდა. ამას გვაფიქრებინებს
მემატიანეს ცნობა, რომ ჰერაკლეს ქართლში ლაშქრობის წინ ის ერისთავობდაო
კახეთს[47]. როგორ წარიმართა კირიონ ქართლის კათალიკოსის ბედი, ამის შესახებ
წყაროებში პირდაპირი მითითება არა გვაქვს. ზ. ალექსიძე ფიქრობს, რომ
ქართლიდან გადახვეწის შემდეგ, კირიონი ეგრისში გადავიდა და იმ ქვეყნის
მიტროპოლიტის საქმიანობას შეუდგა, რომლის ხელსაც ის ადრეც ითავსებდაო[48].
ეს კირიონი უნდა იყოს, მისი აზრით, ის კიროს ფაზისის მიტროპოლიტი, რომელიც
623 წლიდან ჩნდება ბერძნულ წყაროებში[49].
ქალკედონიტი
მოღვაწეების
ქართლიდან
განდევნის
შემდეგ,
მონოფიზიტები, ცხადია, თავს წამოყოფდნენ. მერმინდელი ვითარების
გათვალისწინებით (ჰერაკლე კეისრის ქართლში ლაშქრობა და მისი შედეგები) ჩანს,
რომ მათი პოზიციები აქაც მალე განმტკიცდა.
მახლობელ აღმოსავლეთსა და სამხრეთ კავკასიაში ვითარება კვლავ
შეიცვალა.
ჰერაკლე
კეისარი
ენერგიული
მმართველი
და
ნიჭიერი
მხედართმთავარი აღმოჩნდა. ბიზანტიის იმპერიისათვის მძიმე დღეებში მან
გაბედულ კონტრზომებს მიმართა. 622 წელს კეისარმა დატოვა კონსტანტინოპოლი
და თავისი ჯარით კაპადოკიისაკენ გაემართა, სადაც ირანელებს პირველი დიდი
დამარცხება აგემა. ჰერაკლემ ამის შემდეგ ძლევამოსილად ილაშქრა სომხეთსა და
ადარბადაგანში. მტრის მოულოდნელი შემოჭრით თავზარდაცემული შაჰის
ხელისუფლება, როგორც იქნა, გონს მოვიდა და კეისარს დიდი ლაშქარი დაადევნა.
თავის მხრივ, ჰერაკლეს იბერიელთა, ეგრისელთა და აფხაზთა მაშველი ძალები
მოუვიდნენ. ქართველთა ერთი ნაწილი, ეჭვი არაა, ადარნასეს წინამძღოლობით
იმთავითვე ჰერაკლეს მხარეზე დამდგარა, ხოლო სხვები (საფიქრებელია,
მონოფიზიტობის აღმსრულებელნი) ირანელების მოკავშირეობას ამჯობინებდნენ.
მაგრამ, სანამ გამარჯვებული მხარე ჯერ საბოლოოდ არ გარკვეულიყო,
ამიერკავკასიის ხალხები თავიანთ პოლიტიკურ არჩევანში მერყეობდნენ: ისინი ხან
კეისრის მხარეს იჭერდნენ, ხან დახმარებაზე უარს ეუბნეოდნენ, ასე მოქცეულან,
მაგალითად, ქართველები, ეგრისელები და აფხაზები, როცა ჰერაკლეს შუაგულ
სპარსეთში შეჭრის გაბედული და თან სახიფათო გეგმა წამოუყენებია, ქართველ
მოკავშირეებს მისთვის მხარი არ დაუჭერიათ[50], ხოლო, როცა კეისარს სპარსელთა
ლაშქარი მოეწია, ბიზანტიელებისათვის ამ უაღრესად კრიტიკულ მომენტში,
ეგრისელებსა და აფხაზებს მოკავშირეობაზე საერთოდ უარი უთქვამთ და შინისაკენ
გამგზავრებულან[51].
ირანზე მოწყობილმა ამ პირველი ლაშქრობის შედეგებმა ჰერაკლე კეისარი
დაარწმუნა, რომ იმპერიას უფრო საიმედო და ძლიერი მოკავშირეები უნდა
მოეძებნა, ამიტომ ბიზანტიის ხელისუფლებამ დახმარებისათვის ხაზარებს
მიმართა.
ხაზარები ხალისით გამოეხმაურნენ ბიზანტიელთა მოწოდებას და სანამ
კეისარი ირანის წინააღმდეგ ბრძოლის სამზადისში იყო, ხაზარები ხაკანის
ძმისწულის შათის მეთაურობით ალბანეთსა და ადარბადაგანს დაეცნენ თავზე[52]. ამ
ქვეყნებიდან გამოზიდულმა დიდძალმა ნადავლმა იმდენად გაუღვიძა ძარცვარბევის მადა თვით ჯიბღუ ხაკანს, რომ ამჯერად გადაწყვიტა თვითონ დაძრულიყო

ირანელთა წინააღმდეგ. ხაზარების დიდძალი ლაშქარი თავდაპირველად
დარუბანდს დაესხა და ეს სახელოვანი ქალაქი მიწასთან გაასწორა. ალბანეთის
შემუსვრის შემდეგ ხაზარები თბილისისაკენ გამოემართნენ. “დაიძრა ნიაღვარი
მოვარდნილი და მდინარე ადიდებული ქართველთა ქვეყნისაკენ, გარს შემოადგა
და ალყა შემოარტყა ნებიერს, მოვაჭრესა და სახელგანთქმულ დიდ ქალაქს
ტფილისს”[53], – წერს მოსე კალანკატვაცი. თბილისთან ხაზარებს ლაზიკიდან დიდი
ჯარებით გადმოსული ჰერაკლე შეეგება. ეს იყო 627 წ. შემოდგომაზე.
ამ შეხვედრის შესახებ საინტერესო ცნობები მოეპოვებათ ბიზანტიელ
მემატიანეებს. კეისარს მოკავშირეების საპატივცემულოდ დიდი ნადიმი
გადაუხდია, რის შემდეგ მთელი სანადიმო ძვირფასი ჭურჭლეულობა ხაზართა
წინამძღოლისათვის უჩუქებია. ამ და სხვა მრავალი საჩუქრის გაცემის შემდეგ,
კეისარს ხაკანისათვის თავისი ასულის სურათი უჩვენებია და მისი ცოლობა
აღუთქვამს, თუ ხაზარები მას ირანელების დამარცხებაში დაეხმარებოდნენ.
ამის შემდეგ რა ღონე და საშუალება არ იხმარეს მოკავშირეებმა, იქამდე
მტკვრის გადაკეტვაც კი განიზრახეს, რომ მდინარის წყალი ქალაქზე მიეშვათ,
მაგრამ ყველაფერმა ამაოდ ჩაუარათ. ირანელებს მოესწროთ ცნობილი სარდლის
შარგაპაგის მეთაურობით ქალაქში ათასი რჩეული მოლაშქრის შეყვანა. თბილისის
მეციხოვნე ქართველებს მთავარი ვარსამუსე ჩაუდგა სათავეში, რომელმაც ირანელ
სარდალთან ერთად მოხერხებულად მოაწყო ქალაქის თავდაცვა. თბილისის აღებას
ბოლო არ უჩანდა, ხოლო მისი დამცველებისაგან – დაცინვებს.
როგორც ხაზარებმა, ისე ბიზანტიელებმა თბილისის კედლებთან დიდი
ზარალი ნახეს და იმედგადაწყვეტილებმა ამჯობინეს ქალაქს გაცლოდნენ.
თბილისის დამცველებმა საიდანღაც უზარმაზარი გოგრა მოიტანეს, ჯიბღუ ხაკანის
დამახინჯებული სახე გამოსახეს და ციხის გალავანზე დადეს: “აი, თქვენი მეფეჴელმწიფე, მობრუნდით, თაყვანი ეცით. ეს ჯებუ ხაკანია”[54], – მისძახოდნენ ისინი
უკან დახეულებს და ამასთან გოგრას შუბით ჩხვლეტდნენ. ასევე მასხრად აუგდიათ
კეისარი: “დასცინოდნენ, აგინებდნენ, ბილწსა და მამათმავალს ეძახდნენ”[55].
ქართულ წყაროს შემოუნახავს ცნობა, თუ როგორ აგინებდნენ ჰერაკლე კეისარს:
“ვაცისა წუერნი გასხენ და ვაცბოტისა კისერი გათქს”[56]. მიუხედავად თბილისის
კედლებთან განცდილი მარცხისა, მამაცმა კეისარმა ახლა გეზი პირდაპირ ირანზე
აიღო.
627 წ. ბოლოს ნინევიის მახლობლად გადამწყვეტი ომი დაიწყო, რომელშიც
ირანელები სასტიკად დამარცხდნენ. მალე ირანის სამეფო კარზე გადატრიალება
მოხდა. ხოსრო II ფარვიზი მოკლულ იქნა და ტახტზე მისი შვილი კავადი ავიდა,
რომელიც დაუყოვნებლივ შეუდგა საზავო მოლაპარაკებას. 628 წ. აპრილში მეომარ
ქვეყნებს შორის ზავი დაიდო, რომელმაც ბიზანტიელების უკანასკნელი ხანის
დიდი სამხედრო წარმატებები ანგარიშში მიიღო.
ამის შემდეგ თბილისის ბედიც გადაწყდა. 628 წელს ორი თვის მედგარი
ბრძოლის შემდეგ ხაზარებმა შათის მეთაურობით, როგორც იქნა, თბილისი აიღეს.
ქალაქში შეჭრილმა ხაზარებმა ველური სისასტიკით გაჟლიტეს ყველა,
განურჩევლად სქესისა და ასაკისა. “როდესაც შეწყდა ხმა ტირილისა და ვაებისა და
აღარავინ გადარჩა ცოცხალი, მაშინ მათაც გაიგეს, რომ დაძღნენ მათი მახვილნიც”[57].
ამის შემდეგ დამპყრობლებმა ძარცვა-რბევას მიჰყვეს ხელი. მოჰქონდათ განძით
სავსე ყუთები და თავიანთი მბრძანებლის წინაშე ერთმანეთზე ახვავებდნენ. ოქროსა
და ვერცხლის ფულებით და თვალმარგალიტით შემკული ნივთების ისეთი გროვა
ყოფილა, რომ თვალებსაც კი მოსწყინდა მათი ცქერაო[58], – აღნიშნავს მოსე

კალანკატვაცი. ხაზარებს ხელში ჩავარდნიათ ორივე მთავარი: ერთი შაჰის ნაცვალი,
ხოლო მეორე, ადგილობრივი მმართველი (ვარსამუსე), ქართლის მთავართა
სახლიდან. დატყვევებული მთავრები ჰერაკლე კეისარისათვის მიუგვრიათ,
რომელმაც მათ ჯოჯოხეთური სატანჯველი გადაუწყვიტა. უბედურ ტყვეებს ჯერ
თვალები დათხარეს, შემდეგ ჩამოახრჩვეს, ამის შემდეგ ტყავი გააძვრეს, თივით
გატენეს და ქალაქის კედელზე გადმოკიდეს[59].
კეისარს დიდი სისასტიკე გამოუჩენია აგრეთვე წარმართებისა და
ცეცხლმსახურთა მიმართ. ქართლის მოქცევის მატიანის ცნობით, “ყოველნი მოგუნი
და ცეცხლისა მსახურნი ანუ მოინათლნენ, ანუ მოისრნენ”[60]. მაგრამ, როგორც ჩანს,
არც მწვალებლებს (მონოფიზიტებს) დაადგათ კარგი დღე: “ეკლესიათა შინა
მდინარენი სისხლისანი დიოდეს”[61]. მემატიანის აზრით, ამ ღონისძიებით
ჰერაკლემ: “განწმიდა შჯული ქრისტესი და წარვიდა”[62].
ჰერაკლე კეისრის ლაშქრობების შედეგად ამიერკავკასიაში კარგა ხნით
ბიზანტიის პოლიტიკური ჰეგემონია დამყარდა. ქართლის ერისმთავრობა კვლავ
ადარნასემ მიიღო. მოსე კალანკატვაცის ცნობით, მას კეისრისაგან სამმაგი ტიტული
ჰქონდა მიღებული[63]. საერთოდ, ჰერაკლეს ეპოქაში ბიზანტიური ტიტულები
ფართოდ ვრცელდება მთელს ამიერკავკასიაში. “ფორმალური საფუძველი
აღნიშნული მოვლენისა ის შეხედულებაა, რომ ერთადერთი უზენაესი სუვერენი
არის კეისარი... სხვები კი მისი მოადგილეები და ვასალები არიან, სხვადასხვანაირ
დამოკიდებულებაში მყოფნი თავიანთი პატრონისაგან”[64]. ბუნებრივია, რომ
კეისრის მოადგილეობა ხელს უწყობდა ქართლის ერისმთავრების გაძლიერებას და
მათ
თანდათანობით
განთავისუფლებას
ერისთავ-წარჩინებულთა
შეზღუდვებისაგან.
თუ ქართლის ერისმთავართა ხელისუფლების წარმატებისათვის ამ
პატივებს გარკვეული მნიშვნელობა ჰქონდა, სულ სხვა ვითარებასთან გვაქვს საქმე
დასავლეთ საქართველოში, ეგრისში. VII საუკუნის დამლევს იქ “მეფის” ნაცვლად
უკვე “პატრიკიოსი” იხსენიება. ჩანს, VI-VII საუკუნეების მიჯნაზე ეგრისში
ბიზანტიელთა ბატონობა იმდენად შორს წასულა და ეგრისის მეფის ისედაც
შეზღუდული და შემცირებული უფლებები იქამდე შეუკვეციათ, რომ “მეფე”
“პატრიკიოსობამდე” ჩამომცრობილა[65]. ეს ფაქტი კი იმის მაჩვენებელია, რომ ამ
დროს ეს ქვეყანა ერთგვარ დამოუკიდებლობას კიდევ ინარჩუნებდა და ბიზანტიის
იმპერიის უბრალო პროვინციის მდგომარეობამდე არ დასულა.
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§ 4. არაბი დამპყრობლები და ბრძოლა მათ წინააღმდეგ
VII–VIII საუკუნეებში
ა) არაბები, მათი ეკონომიური და სოციალური ყოფა.
არაბების შემოსვლა საქართველოში
ბიზანტიამ თავისი გამარჯვების ნაყოფით დიდხანს ვერ ისარგებლა.
პირიქით, ირანის სახელმწიფოს განადგურებამ მხოლოდ დააჩქარა მცირე აზიისა და
კავკასიის ქვეყნებში ისეთი დიდი მრისხანე დამპყრობლების გამოჩენა, როგორიც
იყვნენ არაბები.
არაბების სამშობლო არაბეთის ნახევარკუნძულია (არაბულად “ჯაზირათ
ალ-არაბ” – “არაბების ნახევარკუნძული”), რომელიც დასავლეთიდან მეწამულ
ზღვას ეკვრის, სამხრეთიდან – ინდოეთის ოკეანეს, აღმოსავლეთიდან – სპარსეთის
ყურეს. დასავლეთიდან და სამხრეთიდან ნახევარკუნძულის ვრცელი ზეგანი
ვულკანური მთებითაა შემოსაზღვრული, რომლებიც დამრეცად ეშვებიან
სპარსეთის ყურისა და ევფრატის ველისაკენ. არაბეთის მთელ ამ სივრცეზე
ჩვეულებრივ ორ მკაფიოდ განსხვავებულ არეს გამოჰყოფენ: 1) თიხამას – სანაპირო
რაიონებს; 2) ნეჯდის – უდაბნოებით გარემოცულ ცენტრალურ პლატოს.
სანაპირო რაიონებიდან უნდა აღინიშნოს ჰიჯაზი და იამანი დასავლეთ
არაბეთში. ჰიჯაზი (“ზღუდე”) მეწამული ზღვის გასწვრივ მდებარე მთაგორიანი
ქვეყანაა, რომელსაც სამხრეთ-დასავლეთიდან მოსდგამს იამანი (“ქვეყანა, მდებარე
მარჯვნივ”, ანუ “ბედნიერი არაბეთი”). სპარსეთის ყურის გასწვრივ კიდევ
მიემართება ბახრეინის (დღევანდელი ლხასა) დაბლობი ქვეყანა და მთაგორიანი
ომანი – მის სამხრეთ-აღმოსავლეთით.

გასაგებია, თუ ამ დიდ და მრავალფეროვან სივრცეზე მოსახლე არაბული
ტომები თავიანთი სოციალურ-ეკონომიური ყოფითა და განვითარების დონით
ურთიერთისაგან განირჩეოდნენ. ჩვეულებრივად არაბები ორ მთავარ ჯგუფად
იყოფოდნენ – ჩრდილოეთისა და სამხრეთის ტომებად. ჩრდილოეთის ტომები,
რომლებიც ბედუინების სახელად იყვნენ ცნობილი (ბიბლიით “ისმაიტელები”),
ნახევრად მომთაბარულ მესაქონლეობას და ნადირობას მისდევდნენ, მაგრამ მწირსა
და უდაბნო ქვეყანაში მესაქონლეობა-ნადირობა საარსებოდ საკმარისი არ იყო და
ბედუინები ამ საქმიანობას ხალისით უთავსებდნენ ძარცვა-რბევასაც.
უფრო მდიდარი სამხრეთის ბინადარი ტომები (“კახტანიტელები”), მათ
ქვეყნებზე გამავალი საშუამავლო სავაჭრო გზების წყალობით, ცხოველ
სააღებმიცემო ურთიერთობაში იყვნენ ჩაბმული გარე სამყაროსთან. სწორედ
სავაჭრო-საქარავანო გზის გასწვრივ (ე.წ. “გუნდრუკის გზა”, რომლის საშუალებით
ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქვეყნები ინდოეთს უკავშირდებოდნენ) აღმოცენდნენ
ჰიჯაზის ისეთი მნიშვნელოვანი სავაჭრო ქალაქები, როგორიც იყვნენ მაქორაბა
(მერმინდელი მაქა) და იასრიბი, მაჰმადის შემდეგ მადინად წოდებული.
სამხრეთ არაბეთის პროვინციების წარსული მოკლედ ასეთია: II
ათასეულის ბოლოს აქ მაინელების სახელმწიფოა, I ათასეულის შუა ხანებში –
საბაელებისა, ელინისტურ ხანაში (IV–III სს.) – ჰიმიარიტელთა.
ჩრდილოეთ არაბეთის სახელმწიფოებრივი ორგანიზმები გაცილებით გვიან
აღმოცენდნენ და არც საკმაო განვითარებისათვის მიუღწევიათ. აღსანიშნავია, რომ
ინიციატივა ამ საქმეში ისევ სამხრეთიდან ჩრდილოეთში გადასახლებულ ტომებს
ეკუთვნოდათ. ასე მაგალითად, გვიანანტიკურსა და ბიზანტიურ ხანაში სირიაში
ჩნდება ჰასანიდების სამეფო, ერაყში – ლახმიდებისა. ლახმიდები სასანური ირანის
ყმები იყვნენ, ხოლო ჰასანიდები ბიზანტიელებს ემორჩილებოდნენ. ბიზანტიაირანის ომებში ჩაბმული ეს ტომები ერთმანეთის მტრობამ და შუღლმა იმდენად
დაასუსტა, რომ VII საუკუნისათვის ისინი რაიმე მნიშვნელოვან ძალას აღარ
წარმოადგენდნენ. უფრო მნიშვნელოვანი იყო ცენტრალურ არაბეთში წარმოქმნილი
სამეფო კინდის ტომი. კინდელები პირველნი შეეცადნენ არაბთა სხვა ტომის
გაერთიანებას ერთი ხელისუფლების ქვეშ, მაგრამ მაშინ ამ ცდას წარმატება არ
ჰქონია. ჩრდილოეთ არაბეთის ტომები ისლამის წინადროინდელ ხანაში,
მართალია, მისული იყვნენ კლასობრივი საზოგადოების ზღურბლზე, მაგრამ
საბოლოოდ გვაროვნულ წყობილებას ვერ გასცილებოდნენ. ამისდა მიუხედავად,
გვაროვნული არისტოკრატია ცდილობს შესაფერისი პოლიტიკური ორგანიზაციის
შექმნით დაბალი ფენების მორჩილებაში მოყვანას და ამით თავისი გაბატონებული
მდგომარეობის უზრუნველყოფას. ასე იქმნება პირობები სახელმწიფოს
არსებობისათვის.
VII ს. პირველ მესამედში არაბეთის ნახევარკუნძულზე საფუძველი ჩაეყარა
არაბულ სახელმწიფოს, რომლის მეთაური იყო მუჰამედი, ანუ მაჰმადი. მის სახელს
უკავშირდება არაბებში ახალი სარწმუნოების გავრცელებაც, რომელსაც “ისლამი”
(“მინდობილი”) ეწოდა. ამის გამო, ისლამის მიმდევრებს “მუსლიმებსაც”
(“მინდობილებს”) ეძახიან და მაჰმადიანებსაც, მაჰმადის მოძღვრების მიხედვით.
მუჰამედი წარმოშობით მექაში გაბატონებული კურეიშის თემის ჰაშიმის ერთ ღარიბ
საგვარეულოს ეკუთვნოდა. მისი რელიგიური მოძღვრება მონოთეისტური
ხასიათისა იყო და იუდაიზმისა და ქრისტიანობის გავლენას განიცდიდა.
მრავალრიცხოვანი
ადგილობრივი
კულტების
ნაცვლად
მკაცრ
მონოთეისტურ
რელიგიაზე
გადასვლამ
დააჩქარა
არაბთა
ტომების

კონსოლიდაციისა და სახელმწიფოს წარმოქმნის პროცესი. თავდაპირველად
მუჰამედის მიმდევრები უმთავრესად მაქას ღარიბ-ღატაკები იყვნენ, მაგრამ
წარმატების კვალად იცვლებოდა მათი სოციალური დასაყრდენიც. თვისტომებში
ოდესღაც თანასწორობის მქადაგებელი და დაჩაგრულების მოსარჩლე მუჰამედი
თვითონ ხდება სახელმწიფოს მეთაური და ამდენად გაბატონებული კლასის
ინტერესების დამცველიც.
მაჰმადის “მოადგილეების”, ანუ ხალიფების დროს არაბების სახელმწიფო,
ანუ ხალიფატი (იგივე სახალიფო), როგორც მას ეძახიან, არაჩვეულებრივად
სწრაფად გაიზარდა. პირველი დიდი დაპყრობითი ომები არაბებმა ხალიფა ომარის
დროს (634–644 წწ.) გადაიხადეს. ეს პირველი ომები მიზნად ისახავდნენ არა
ურწმუნოთა მოქცევას ისლამის სარწმუნოებაზე, არამედ სახალიფოს გაფართოებას,
ხარკსა და ნადავლს.
ჰერაკლე კეისარის მმართველობის უკანასკნელ წლებში ბიზანტიის
იმპერიამ არაბებთან ბრძოლაში არაერთი მარცხი განიცადა, რასაც მოჰყვა სირიის,
პალესტინისა და ეგვიპტის დაკარგვა. 40-იანი წლების დამდეგს დაეცა ირანი, რის
შემდეგ არაბებს ამიერკავკასიისაკენ გზა ხსნილი ჰქონდათ.
არაბების ასეთი დიდი და სწრაფი წარმატება აიხსნებოდა არამარტო
არაბული ლაშქრის ჩინებული ორგანიზაციითა და მაღალი საბრძოლო თვისებებით,
არამედ მათი შემწყნარებლური სარწმუნოებრივი პოლიტიკითა და მარტივი და
შედარებით მსუბუქი საგადასახადო სისტემის შემოღებით. ყოველივე ამან დიდად
შეუწყო ხელი არაბების გამარჯვებას ბიზანტიის იმპერიის ცენტრალური
რაიონებისაგან ეთნიკურად და სარწმუნოებრივად განსხვავებულ აღმოსავლეთის
პროვინციებში. წყაროებში აღნიშნულია, რომ სირია-პალესტინის ფანატიკოსი
მონოფიზიტი ბერებიც კი მასობრივად ტოვებდნენ მონასტრებს და არაბულ
ლაშქარს უერთდებოდნენ. ამის შემდეგ გასაკვირი არ არის, თუ ამ ქვეყნების ბევრი
ქალაქის კარი უბრძოლველად იხსნებოდა არაბების წინაშე.
640 წ. არაბთა რაზმები სომხეთში გამოჩნდნენ და ამ ქვეყნის დედაქალაქი
დვინი დაიპყრეს. 642-643 წლებში არაბები უკვე ქართლსაც მოადგნენ, თუმცა ეს
მარბიელი ლაშქრის თარეში უფრო იყო. ქართველებს ისინი მაშინ ადვილად
გაურეკიათ, მაგრამ 50-იანი წლებიდან არაბებმა აქ უკვე შედარებით მკვიდრად
მოიკიდეს ფეხი.
654 წ. არაბებმა სომხეთში სასტიკად დაამარცხეს ბიზანტიელების სარდალი
მავრიანოსი, რომელმაც თავს ქართლში გაქცევით უშველა. არაბები გაქცეულ მტერს
კვალდაკვალ დაედევნენ და ქართლის საზღვრებში შემოვიდნენ.
ქართლის ერისმთავარმა, რომელიც პატრიკიოსის ტიტულს ატარებდა,
არაბებს საჩუქრებით თავისი ელჩი მიაგება და მათგან ზავი და მშვიდობა ითხოვა.
ერისმთავრის ეს დიპლომატიური ნაბიჯი მოსულ-დამხვდურთა ძალის საღი
შეფასების შედეგი იყო. არაბთა აღმავალი და უზარმაზარი სახელმწიფოს
წინააღმდეგ ომი პატარა ქვეყანას იმხანად განადგურების მეტს არას მოუტანდა.
არაბთა სარდალი ჰაბიბ იბნ-მასლამა კმაყოფილი დარჩა ერისმთავრის ამ
საქციელით, მირთმეული საჩუქრები მომავალი ხარკის ანგრაიშში ჩათვალა და
ქართველთა მოციქულს თბილისში თავისი კაციც გააყოლა, რომელსაც წერილი და
შეუვალობის წიგნი გაატანა. შემდეგ ჰაბიბი თვითონაც შემოვიდა თბილისში და
პირადად დაუმტკიცა მოსახლეობას ზავისა და შეუვალობის ის ცნობილი
დოკუმენტი, რომელიც “დაცვის სიგელის” სახელითაა ცნობილი.

ამ დოკუმენტით, რომლის შინაარსი IX ს. ცნობილი არაბი ისტორიკოსების
ბალაძორისა და ტაბარის თხზულებებმა შემოგვინახა, დამპყრობელ-დაპყრობილის
უფლებები და ურთიერთვალდებულებანი იყო განსაზღვრული:
1) ქართველები აღიარებენ მორჩილებას და იხდიან ჯიზიას, კომლზე ერთ
დინარს, ამასთან, ეკრძალებათ კომლების გაერთიანება ჯიზიას შესამცირებლად.
თავის მხრივ, არც არაბებს აქვთ კომლების დანაწილების უფლება ჯიზიას
გასადიდებლად.
2) მოსახლეობა ვალდებულია არაბებს მტრების წინააღმდეგ რჩევითა და
საქმით დაეხმაროს, ე.ი. სამხედრო ბეგარა იკისროს; შეიფაროს და დახმარება
აღმოუჩინოს ჩამორჩენილ მუსლიმებს, ბინითა თუ მათთვის დასაშვები სასმელსაჭმელით და შემდეგ მიიყვანოს ის არაბთა უახლოეს რაზმამდე.
3) ისლამის მიმღები არაბთა თანამოძმე ხდება და ყველა მუსლიმისათვის
საერთო უფლებებით სარგებლობს.
4) არაბები ვალდებულებას კისრულობენ დახმარება გაუწიონ ქართველებს
საერთო მტრის წინააღმდეგ, მაგრამ, თუ ვინიცობაა, მათი მოუცლელობის გამო,
ქართველები მტერს დაემორჩილებოდნენ, ეს მათ დანაშაულში არ ჩაეთვლებოდათ.
თუ მოსახლეობა ამ პირობებს მიიღებდა და შეასრულებდა, არაბები მას
უშიშროების, ქონებისა და სარწმუნოების ხელშეუხებლობის გარანტიას აძლევდნენ,
თუ არა და ომს უცხადებდნენ ალჰისა და მისი მოციქულის სახელით[1].

***
იმ
დროს
არაბები
ქართლს
მალე
გაეცალნენ.
სახალიფოში
სისხლისმღვრელი ომი ატყდა და თითქმის ხუთ წელს გასტანა, სანამ მაჰმადიანთა
ერთადერთ მბრძანებლად პირველი ომეადი ხალიფა მოავია I (661–668 წწ.) არ
დაჯდა. ცხადია, რომ ამ დროს არაბებს ქართლისათვის არ ეცალათ. მოავიამ განზე
გამდგარი ამიერკავკასიის ქვეყნების მორჩილებაში მოსაყვანად სასტიკ ზომებს
მიმართა, მაგრამ ამის შემდეგაც კავკასიაში პოლიტიკური ვითარება ცვალებადი
იყო. მოავია I-ის მემკვიდრეების დროს სახალიფოში კვლავ ბრძოლა და შფოთი
ტრიალებდა. სომეხი მემატიანე ლევონდის ცნობით, სომხები, ქართველები და
ალბანელები არაბებს გადაუდგნენ და ხარკის მიცემაზე უარი თქვეს[2]. ამ
ვითარებაში ბიზანტიამაც თავი წამოყო და ძველი თამასუქების განაღდება
მოითხოვა. ბოლოს ეს ორი მტაცებელი ისევ ერთმანეთში მორიგებულა. 686 წ.
კეისარსა და ხალიფას ზავი შეუკრავთ და საზავო პირობებში ისიც აღუნიშნავთ,
რომ სომხეთისა და ქართლის ქვეყნებიდან შემოსული ხარკი შუაში გავიყოთო[3].
მაგრამ ქართველი ხალხი ქედს არც ერთ დამპყრობელს არ უხრიდა და
შეძლებისდაგვარად უმკლავდებოდა.
ამის მაგალითია ერთი სომხური ცნობა: “ქართველთა მთავარმა ნერსემ
განდევნა ბარაბა, სომხეთში მდგარი არაბთა ჯარის სარდალი, სასტიკი
განადგურებით გაჰფანტა მისი ჯარი და გააქცია იგი”[4]. ვერ ასწრებდა ხალხი ერთი
მტრის თავიდან მოშორებას, რომ მეორის პირისპირ დგებოდა. 688 წ. იუსტინე II
კეისარს ლეონტის სარდლობით ამიერკავკასიაში დიდი ლაშქარი გამოუგზავნია,
რომ შექმნილ ვითარებაში იქ ბიზანტიის ბატონობა აღედგინა. ამ საერთო შფოთისა
და ძარცვა-რბევის ვითარებაში გულზე ხელებდაკრებილი არც ხაზარები ყოფილან.

არაბების ეს დაუძინებელი მტრები შემთხვევას არ უშვედბნენ, რომ ამიერკავკასიის
ქვეყნებს დასცემოდნენ თავზე.
ქართველი ხალხის ამ უთანასწორო, მაგრამ თავგანწირულ ბრძოლას,
რომელსაც ს. ჯანაშიამ “სამი მხრით ხმლის ქნევა” უწოდა, თავისუფლება მაინც არ
მოუტანია. იმ ხანად ეს ხალხის ძალ-ღონეს აღემატებოდა.
დამპყრობლებს შორის უპირატესობა კავკასიაში ბოლოს ისევ არაბებს
დარჩათ. ხალიფა აბდ-ალ-მალიქის დროს (685-705 წწ.) არაბები ენერგიულად
შეუდგნენ ისლამის სამფლობელოების გაფართოებას. VII ს. ბოლოსათვის ქართლში
მათ უკვე საკმაოდ მტკიცედ ჰქონდათ ფეხი მოკიდებული. ამას დასავლეთ
საქართველოში მომხდარმა ამბებმაც შეუწყო ხელი. ბიზანტიელი მემატიანის
ცნობით, 697 წ. ლაზიკის (ეგრისის) პატრიკიოზი სერგი ბარნუკის ძე ბიზანტიელებს
აუჯანყდა და თავისი ქვეყანა არაბებს გადასცა[5], VIII ს. დამდეგისათვის არაბებს
უკვე თითქმის მთელი დასავლეთი საქართველო დაუკავებიათ. კერძოდ, 705-711 წწ.
მათ ხელში ყოფილა ეგრისის ყოფილი დედაქალაქი არქეოპოლისი, ანუ ციხე-გოჯი
და კოდორის ხეობის ზოგიერთი ციხე-სიმაგრეც[6]. კეისარი კი, იმის მაგივრად, რომ
ეგრისელთა მიმართ დათმობებითა და დაყვავებით ეს ქვეყანა არაბების წინააღმდეგ
ბრძოლის ფორპოსტად გადაექცია, ცდას არ აკლებდა, რომ ჩრდილო კავკასიაში
მობინადრე ალანები მოექრთამა, რათა ისინი აფხაზეთს, ეგრისსა და ქართლს
შესეოდნენ და ეს ქვეყნები სამაგალითოდ დაესაჯათ. ეგრისი, ჩანს, იმ ხანებში
არაბებსა და ბიზანტიელებს შორის ომის ასპარეზად გადაიქცა.
VIII ს. დამდეგიდან არაბებს ამიერკავკასიისათვის განუწყვეტელი ბრძოლა
აქვთ ხაზარებთან, რომლებიც ან დამოუკიდებლად, ანდა ბიზანტიელებთან
კავშირში მოქმედებდნენ. ხალიფა ჰიშამის (724–743 წწ.) ზეობის პირვალსავე წლებში
ქართლში შემოვიდა ხაზარების წინააღმდეგ გამოგზავნილი სარდალი ჯარაჰ იბნაბდ-ალ-ლაჰი. ქართლის ხელისუფალთ ჯარაჰისათვის წარუდგენიათ ჰაბიბ იბნმასლამას მიერ გაცემული “დაცვის სიგელი”, რომელიც ჯარაჰს განუახლებია და
ზოგიერთი ახალი პირობაც შეუტანია. სახელდობრ, “შეუთანხმდა ის მათ მიწებზე,
ვენახებსა და წისქვილებზე... რომ გადაიხდიან ამ წისქვილებისა და ვენახებისათვის
წელიწადში 100 დირჰემს ერთდროულად”[7]. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობა
ახლა ვალდებულია ჯიზიას გარდა ხარაჯაც (სამამულო გადასახადია) გადაიხადოს,
წელიწადში 100 დირჰემის რაოდენობით[8].
არაბთა მონობასა და ხარკის დამძიმებას მოსახლეობამ ახალი აჯანყებებით
უპასუხა. ხალიფამ ჯარაჰი მალე გაიწვია უკან და მის ნაცვლად მასლამა გამოგზავნა.
ის იყო ხალიფას შვილი მონა ქალისაგან, რომელიც შემდეგში უდიდესი არაბი
სარდალი გახდა. მასლამას დანიშვნა კავკასიაში აშკარა მოწმობაა იმისა, თუ რა დიდ
მნიშვნელობას ანიჭებდნენ არაბები ამ ქვეყანას[9].
728–729 წელს მასლამამ დარიალის კარის გავლით ილაშქრა ხაზარეთში,
მაგრამ გამუდმებული კოკისპირული წვიმების გამო იძულებული გახდა უკან
გამობრუნებულიყო. მეორე წელს ხალიფამ კავკასიაში კვლავ ჯარაჰი გამოგზავნა.
ჯარაჰი იმავე წელს თბილისიდან დარიალის გავლით ხაზარეთში შეიჭრა და
მდინარე ვოლგის ქვემო წელზე გაშენებული ქალაქი ალ-ბეიდა აიღო[10]. ამის
საპასუხოდ ხაზარებმა დიდი სამხედრო ექსპედიცია მოაწყვეს აღმ. ამიერკავკასიაში,
რამაც ჯარაჰი და მთელი მისი ლაშქარი შეიწირა. ჰალიფა ჰიშამის არჩევანი კვლავ
მასლამაზე შეჩერდა. როცა 732-733 წწ. მასლამა დამასკოში გაიწვიეს, მან თავის
ნაცვლად კავკასიაში ხალიფას ბიძაშვილი მერვან იბნ-მუჰამედი დატოვა. ეს
მმართველი აჯანყებით მოცული ამიერკავკასიის დამორჩილებისა და ამის შემდეგ

ხაზარებზე ლაშქრობის სამზადისს ენერგიულად შეუდგა. საამისოდ მან
ხალიფასაგან 120-ათასიანი ლაშქარი გამოითხოვა. მერვანს, პირველ რიგში,
აჯანყებული ქართველების სამაგალითო დასჯა ჰქონდა გადაწყვეტილი და 735 წ.
მან ეს უზარმაზარი ლაშქარი საქართველოს შემოუსია. ქართველი მემატიანეც
საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ “იყვნენ სპანი მისნი უფროს და უმრავლეს ჭალაკთა
ეგრისათა”[11]. ამ ისედაც სასტიკსა და გულქვა ადამიანს ახლა ხომ ვერაფერს
შეასმენდა კაცი. ამის გამო, ქართველებმა მას “ყრუ” (“მურვან ყრუ”) შეარქვეს.
მართლაც, რომ დიდი უბედურება დაატეხა მან საქართველოს თავზე. “მოვლო
ყრუმან ყოველი კავკასია, და დაიპყრა კარი დარიელისა და დარუბანდისა, და
შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი და უმრავლესნი ციხენი ყოველთა საზღვართა
ქართლისათა”[12].
მერვანი დასავლეთ საქართველოშიაც გადავიდა, სადაც შეიპყრო არგვეთის
მთავრები დავით და კონსტანტინე და მათ წამებით ამოხადა სული. შემდეგ მან
ციხეები და ქალაქები შემუსრა, მათ შორის ეგრისის სამგალავნიანი დედაქალაქი
ციხე-გოჯი, რომელიც მიწასთან გაასწორა. ბოლოს არაბები ანაკოფიის ციხეს
მიადგნენ აფხაზეთში, სადაც ქართლის ერისმთავრები მირი, მისი ძმა არჩილი და
აფხაზეთის ერისთავი ლეონი იყვნენ გამაგრებულები. აქ არაბებს დიდი
წინააღმდეგობა შეხვდათ, რის შემდეგ მათ მახვილი სამხრეთ საქართველოს
წინააღმდეგ
მიმართეს.
საქართველო
არაბთა
ამ
შემოსევისაგან
ისე
განადგურებულა, რომ იქ, მემატიანეს თქმით: “არღარა იპოვებოდა ნაშენები, არცა
საჭამადი კაცთა და პირუტყვთა”[13].
მერვანის ამ ლაშქრობამ ისეთი დიდი კვალი დატოვა ხალხის მეხსიერებაში,
რომ ქართულ მატიანეებში ის მიჩნეულია არაბების პირველ შემოსევად
საქართველოში[14]. დასავლეთ საქართველოში არაბები ვერც ამ ლაშქრობის შედეგად
გამაგრდნენ, ქართლი კი კარგა ხნით წელში გატეხეს.
მერვანმა ამის შემდეგ ძლევამოსილად ილაშქრა აღმოსავლეთ და
ჩრდილოეთ კავკასიაში. 737 წ. არაბთა ლაშქარი ერთდროულად დარიალისა და
დარუბანდის გზებით ხაზარეთისაკენ გაემართა. თვითონ მერვანი მთავარი
ძალებით დარიალის გასასვლელით დაიძრა. ეს იყო არაბების უკანასკნელი დიდი
ლაშქრობა კავკასიის მთების გადაღმა.
743-744 წწ. მერვანი კავკასიიდან საბოლოოდ წავიდა სირიაში, სადაც მას
სახალიფოს ტახტი ელოდებოდა.

***
ქართლის საბოლოო დაპყრობის შემდეგ, არაბებმა ქვეყნის სათავეში თავისი
მოხელე ჩააყენეს, რომელიც ამირას წოდებას ატარებდა. მისი მუდმივი
ადგილსამყოფელი თბილისი იყო. მემატიანის სიტყვით: “დაიპყრეს ქალაქი
ტფილისი აგარიანთა, შექმნეს სახლად საყოფლად თჳსად; მიიღებდეს ხარკსა
ქუეყანისა ამისგან, რომელსა ჰრქჳან ხარაჯა”[15]. ამირა სარდალიც იყო, ქვეყნის
მმართველიცა და უზენაესი მსაჯულიც. ერისმთავრობა მაშინ არაბებს არ
მოუსპიათ, მხოლოდ ერისმთავარი ამირაზე დაქვემდებარებულ მოხელედ აქციეს. ს.
ჯანაშიას ვარაუდით, ერისმთავრის მოვალეობა უნდა ყოფილიყო ხარკის მოკრება
და ადგილობრივი ჯარის გამოყვანა[16].

ამირას ქვეყნის მართვა-გამგეობისათვის არაბ მოხელეთა დიდი შტატი
ჰყავდა მიჩენილი. გვიანდელი ქართული დოკუმენტებით ამ მოხელეებიდან
ჩვენთვის ცნობილია: შურტა, მუჰთასიბი, ამიდი, რესი, მუშრიბი[17]. შურტა
პოლიციის უფროსად ითვლებოდა და ქალაქში წესრიგის დაცვის პასუხისმგებლობა
ეკისრებოდა.
მუჰთასიბი
თვალყურს
ადევნებდა
რელიგიური
და
საყოფაცხოვრებო წესების დაცვას, ბაზრის წესრიგს, ქუჩების კეთილმოწყობას,
ვალების გადახდევინებას და სხვ. ამირას კარზე არსებულ სამდივანმწიგნობროს
ა მ ი დ ი ედგა სათავეში, რ ე ს ი კიდევ ქალაქის მაჰმადიანური მოსახლეობის
წარმომადგენელი იყო ამირას კარზე. საერთოდ, VIII ს. სიგრძეზე თბილისში
საკმაოდ მომრავლდა მაჰმადიანური მოსახლეობა, რომელმაც ქალაქში თავისი
სამლოცველოები, მეჩეთები გაიჩინა.
ამირას ამ მრავალრიცხოვანი სამოხელეო შტატის შენახვა ადგილობრივ
მოსახლეობას ეკისრებოდა[18]. ამრიგად, საარაბო ხარკის გადამხდელ საზოგადოებას
საამირო, საამიდო, სარაისო, სამუჰთასიბო და სხვა ამგვარი გადასახადებიც
ტვირთად აწვებოდა.
განსაკუთრებით მძიმე და აუტანელი შეიქნა არაბთა ბატონობა მას შემდეგ,
რაც სახალიფოში ხელისუფლება აბასიდების დინასტიამ მიიღო. ეს იყო 749 წ.,
როდესაც აბასიდებმა დიდად დაუმძიმეს საგადასახადო ტვირთი როგორც
საკუთრივ არაბულ მოსახლეობას, ისე დაპყრობილ ქვეყნებს. მათ მიერ ირანულ
ყაიდაზე შექმნილი უზარმაზარი ბიუროკრატიული სახელმწიფო აპარატი და
გაზრდილი სამეფო კარი დიდ ხარჯებს მოითხოვდა, რაც, პირველ რიგში,
დაპყრობილი მოსახლეობის ზურგზე გადადიოდა. ამას ზედ დაერთო უკვე
არამუსლიმანთა დევნაც[19].
არაბული ხარკით გაწამებული მოსახლეობის გულისტკივილს კარგად
გამოთქვამდა VIII ს. მეორე ნახევრის მწერალი იოანე საბანისძე: “ვართ მორწმუნენი
მძლავრებასა ქუეშე დამონებულნი და ნაკლულევანებითა და სიგლახაკითა
შეკრულნი, ვითარცა რკინითა, ხარკსა ქუეშე მათსა გუემულნი და ქენჯნილნი,
ძჳირძჳირად ზღვეულნი”[20].
ხარკისაგან ქართლის მოსახლეობის არც ერთი ფენა არ ყოფილა
განთავისუფლებული, მაგრამ მისგან, რა თქმა უნდა, მატერიალური დოვლათის
მწარმოებელი საზოგადოება უფრო იყო გატანჯული. ამის გამო იყო, რომ არაბებმა
ჩვენში დასაყრდენი ვერ გაიჩინეს და მათი ბატონობა აქ შიშველ ძალას
ემყარებოდა[21]. მართალია, “არაბობა”, როგორც დაბალი საზოგადოებრივი
ურთიერთობა, აფერხებდა ქვეყნის საწარმოო ძალების განვითარების საქმეს, მაგრამ
გამოუსწორებელი ზიანის მიყენება საქართველოსათვის მან ვერ შეძლო.
ფეოდალური ქართლის საზოგადოებრივი ორგანიზმი მტკიცე აღმოჩნდა და მძიმე
განსაცდელს გაუძლო. საერთოდ, საქართველო არაბებმა მთლიანად ვერ დაიპყრეს.
ქართლის შიდა რაიონებიდან, სადაც დამპყრობლები შედარებით უფრო მტკიცედ
იყვნენ ფეხმოკიდებულნი, სახალხო წინააღდეგობისა და აჯანყების კერებმა ქვეყნის
განაპირა თემებში, მთებსა და ხეობებში გადაინაცვლეს. სწორედ აქ მოიყარა
თანდათან თავი ხალხის უმთავრესმა შინაგანმა ძალამ, რომელმაც შემდეგში
ბარბაროს დამპყრობელთაგან სამშობლოს განთავისუფლების დიადი საქმე
წამოიწყო.
ხაზარებისაგან ხომ, საერთოდ, მოსვენება არ ჰქონიათ არაბებს. 764 წ.
დარუბანდის გზით ხაზარების დიდი ლაშქარი შემოიჭრა ამიერკავკასიაში.
ხაზარებმა ააოხრეს ალბანეთი, ქართლი და მცირე ხნით თბილისიც დაიჭირეს.

სომხეთის მმათრველი იაზიდ იბნ-უსაიდა დიდი ლაშქრით დაედევნა მათ, მაგრამ
დამარცხდა და თავს გაქცევით უშველა[22].
ხაზარების ამ შემოსევას უკავშირებენ ისტორიკოსები ქართველი
მემატიანის მიერ მონათხრობ ხაზართა ხაკანის რომანტიკული სიყვარულის ამბავს
წარჩინებული ქართველი ქალისადმი, რომელიც ტრაგიკულად დამთავრდა.
ქართლის ერისმთავრებს იოანესა და ჯუანშერს ჰყოლიათ არაჩვეულებრივი
სილამაზის უმცროსი და, შუშანი. მისი სიმშვენიერის ამბავი ხაზართა ხაკანის
ყურამდეც მისულა. ხაკანმა ჯუანშერს მოციქული გამოუგზავნა და შუშანი ცოლად
სთხოვა, სამაგიეროდ, არაბების წინააღმდეგ დახმარებას პირდებოდა. შუშანმა და
მისმა დედამ ხაკანის გულის წადილი შორს დაიჭირეს, წარმართის ცოლობა არ
იქნებაო. შეურაცხყოფილმა ხაკანმა ბლუჩანის სარდლობით დიდი ლაშქარი
გამოგზავნა, რომელიც კახეთში შემოიჭრა და იმ ციხეს გარშემოადგა, სადაც
ჯუანშერი და მისი და იყვნენ შეფარებულნი. ხაზარებმა ციხე აიღეს და ჯუანშერი
და შუშანი შეიპყრეს. როცა ტყვეები ხაზარეთის გზას გაუყენეს, შუშანმა თვალი
ამოუგდო ბეჭედს, რაშიც საწამლავი ჰქონდა შენახული და თავი მოიწამლა. მივიდა
უბედური ბლუჩანი ხაზართა ხაკანის წინაშე ხელცარიელი. ხაკანი გაწყრა, რატომ
შუშანის გვამი არ მომიტანე, რომ მიცვალებულის სახე მაინც მენახაო. შეიპყრეს
ბლუჩანი, გამოაბეს ყელზე საბელი და მისცეს ორ ცხენოსანს აქეთ-იქით
განსაზიდად. ასე მოწყვიტეს მას თავი.
თუ ჯუანშერი ხაზართა ხაკანმა ბოლოს მაინც დიდად დასაჩუქრებული
გამოისტუმრა ქართლში, ნერსე ქართლის ერისმთავრის ბედი არაბების ხელში
უფრო მძიმე აღმოჩნდა.
772–773 წწ. ხალიფა მანსურს ბაღდადში დაუბარებია ნერსე და, როგორც
ჩანს, ანტიარაბული საქმიანობისათვის საპყრობილეში ჩაუგდია. ნერსე სამი წელი
მჯდარა ციხეში, ვიდრე ის ახალმა ხალიფამ, მაჰდიმ (775–785 წწ.) არ გაათავისუფლა
და იმავე პატივით ქართლში არ გამოგზავნა. მაგრამ ნერსემ ვერც ახალი ხალიფას
ნდობა მოიპოვა... “კუალად იყო განრისხებაჲ ჴელმწიფეთა მათ სარკინოზთაჲ ნერსჱ
ერისთავსა ზედა”, – ამბობს იოანე საბანისძე. ნერსეს ამჯერად თავის მართლების
იმედი აღარა ჰქონია და იძულებული გამხდარა მთელი თავისი ოჯახითა და
სამასკაციანი ამალით ქართლიდან დარიალის გზით ხაზარეთში გადასულიყო.
ნერსეს არჩევანი შემთხვევითი არ ყოფილა. მას, უეჭველია, არაბების მოსისხლე
მტრებისაგან სამხედრო დახმარების იმედი ჰქონდა, თუმცა “არიან ხაზარნი, კაც
ველურ, საშინელ პირთა, მჴეცის ბუნება, სისხლის მჭამელ”. – აღნიშნავს იგივე
მწერალი. ხაზარების მბრძანებელს ნერსე პატივისცემით მიუღია: “სცა მას და
ყოველსა ერსა მისსა საზრდელი და სამოსელი”. მაგრამ, ჩანს, ხაზართა ხელშეწყობა
ამას იქით არ წასულა. იმედგაცრუებული ნერსე იძულებული გამხდარა ოჯახითა
და თავისი მხლებლებით ბოლოს ისევ დასავლეთ საქართველოში, რომელსაც უკვე
აფხაზეთი ეწოდებოდა, ჩასულიყო.
აქ შეიტყო მან, რომ ქართლის ერისმთავრის თანამდებობაზე არაბებს მისი
დისწული სტეფანოზი დაუნიშნავთ. ნერსემ ამირას მოციქულები მიუგზავნა და
მისთვის და მისი ხალხისათვის ქართლში დაბრუნების ნებართვა და უშიშროების
გარანტია ითხოვა. ხაზარებისაგან მიტოვებული ნერსე, ცხადია, არაბებისათვის
საშიში აღარ იყო და როგორც კერძო პირი ქართლში დაბრუნდა.
ნერსეს ბიოგრაფიის ამ უმთავრეს მომენტებს მჭიდროდ დაუკავშირდა
არაბი მსახურის, აბოს ტრაგიკული თავგადასავალი, რომელიც VIII ს. მწერლის

იოანე საბანისძის ხელში დიდი პატრიოტული მხატვრული ტილოს შექმნის
საფუძველი გახდა.
აბო ნერსეს ბაღდადში დაახლოებია და შემდეგ ქართლშიაც გამოჰყოლია.
მან სურნელოვან საცხებელთა შემზადება იცოდა. თბილისში არაბი ჭაბუკი გაეცნო
ქრისტიანულ სარწმუნოებას და ქრისტიანებსაც დაუახლოვდა. როცა ნერსე
ხაზარეთში გადაიხვეწა, მას თან აბოც გაჰყვა, რომელმაც იქ ქრისტიანობა მიიღო.
ნერსესთან ერთად თბილისში დაბრუნებული აბო მისმა თანამემამულეებმა
ამირასთან დააბეზღეს, რომ მან “მამული სჯული” მიატოვა და ქრისტიანობაში
გადავიდაო. აბო შეიპყრეს. არაბები ბევრს ეცადნენ, რომ მათ კვლავ მაჰმადიანობაში
დაებრუნებინათ, მაგრამ ვერას გახდნენ. მაშინ აბო საპყრობილედან გამოიყვანეს და
თავი მოჰკვეთეს (786 წ.), ხოლო მისი გვამი დაწვეს, ნარჩენები ცხვრის ტყავში
გაახვიეს და მტკვარში გადაყარეს. აბოს მოწამებრივმა სიკვდილმა წარუშლელი
შთაბეჭდილება მოახდინა თანამედროვეებზე.
ქართლის მაშინდელმა გამოჩენილმა მოღვაწეებმა კარგად იგრძნეს, თუ რა
დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ ფაქტს ქართველებში ეროვნული სიამაყის გრძნობის
გაღვივებისათვის. ქართლის კათალიკოსის პირით მათ მიუმართავთ იოანე
საბანისძისათვის, რომელიც იმ დროს გამოჩენილი მწერალი ყოფილა. კათალიკოსი
სთხოვდა მას, რომ დაეწერა აბოს წამება “ეკლესიასა შინა მოსახსენებლად ყოველთა,
ვინ იყვნენ შემდგომად ჩუენსა”.
იოანე საბანისძემ ჩინებულად გაართვა თავი ამ თხოვნას და შექმნა ძველი
ქართული მწერლობის შედევრი: “მარტვილობაჲ ჰაბო ტფილელისაჲ”, რომელიც
უცხოელ დამპყრობთა წინააღმდეგ მებრძოლი ქართველი ხალხის მთელი
თაობებისათვის ეროვნული იდეისა და თვითშეგნების სახელმძღვანელოდ იქცა.
“იოანეს თხზულება მაჩვენებელია, თუ რამდენად ღრმად გაუდგამს ფესვები
ეროვნულ იდეას და რა სიმაღლეზე ასულა ის”. – აღნიშნავდა კ. კეკელიძე.
თხზულებაში მწერლის მთელი აზრი და გულისყური ქართულ
საზოგადოებრივ შეგნებამდე აბოს მოწამებრივი სიკვდილის მნიშვნელობის მიტანას
დასტრიალებს. თუკი ასე მოიქცა აბო “თესლი არაბიელთა მამულად და
დედულად”, განა შეგვფერის ჩვენ, ქართველებს “შეცთენა და გარდადრეკა გზისაგან
სიმართლისა”, თუნდაც “მძლავრებით”, “შეტყუვილით” ან “მზაკვარებით”?
საბანისძის მიზანია გამოაფხიზლოს და გაამხნევოს მერყევნი და სულმოკლენი,
რომელნიც “შიშითა განილევიან და ირყევიან, ვითარცა ლერწამნი ქართაგან
ძლიერთა”. მწერალს ღრმად აფიქრებს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური თუ
სარწმუნოებრივ-ზნეობრივი მდგომარეობის მაშინდელი სურათი და მრისხანე
გულისტკივილით ათქმევინებს: “აღვერიენით ერსა უცხოსა, სარწმუნოებისა
ჩუენისა მაგინებელსა”.
ის მოაგონებს ხუთასი წლის ქრისტიანული ისტორიისა და დიდი
კულტურული წარსულის მქონე ქართველ ხალხს, “რომელ ესე ვართ ყურესა ამას
ქუეყანისასა”, მის უპირატესობას ბარბაროს “ზედამდგომელთა” და “მფლობელთა”
წინაშე.
იოანე საბანისძისა და მის მსგავს მქადაგებელთა მოწოდებით, იოანესსავე
სიტყვით რომ ვთქვათ, “შერყეულნი განმტკიცებოდნენ, განმტკიცებულნი
გამხიარულდებოდნენ”.

***

ერისმთავრობის ხელისუფლების სრული ორასი წლის მანძილზე
ქართული სახელმწიფო
არსებითად ადრე ფეოდალური
პოლიტიკური
დაშლილობის საფეხურზე იდგა.
ეროვნული ხელისუფლების აღდგენის ამბავთან დაკავშირებით, ქართველი
მემატიანე საგანგებოდ შენიშნავს, რომ ქართლის პირველივე ერისმთავარმა
“ერისთავნი ქართლისანი ვერ სცვალნა საერისთავოთაგან მათთა, რამეთუ სპარსთა
მეფისაგან და ბერძენთა მეფისაგან ჰქონდეს სიგელნი მკჳდრობისათჳს
საერისთავოთა მათთა”[23].
ერისთავებმა თანდათან “მთავრობა”, ანუ საჯარო პოლიტიკური უფლება
(იგივე “ხელმწიფობა”) მოიპოვეს და თავიანთი საერისთავეობი ამის შესაბამისად
“სამთავროებად” გადააქციეს. ქართლის სოციალ-პოლიტიკური ორგანიზაციის ეს
უცილობელი ფაქტი გარკვევით აისახა მასლამას “დაცვის სიგელში”.
არაბი ისტორიკოსი საჭიროდ მიიჩნევს აღნიშნოს, რომ ქართლის
პატრიკიოსის უშუალო სამფლობელოს გარდა, არაბებს იმავე პირობით
დაემორჩილნენ საქართველოს სხვა კუთხეებიც და ჩამოთვლის: სამცხე, არტაანი,
შავშეთი, კლარჯეთი, თრიალეთი, კახეთი, კუხეთი, გარდაბანი და სხვ.[24]. ეს იმას
ნიშნავს, რომ ეს თემები მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებელნი ყოფილან გარეშე
მტერთან ურთიერთობის სფეროშიც.
ამრიგად, უკვე VII ს. ნახევარში ქართლი მთელ რიგ “სამთავროებად” იყო
დაყოფილი. ქართლის ერისმთავარი იურიდიულად, მართალია, “ერისთავთამთავრად” ითვლებოდა, მაგრამ არსებითად ხელი არ მიუწვდებოდა მისი ქვეყნის
მიღმა დარჩენილ ყოფილ საერისთავო ქვეყნებზე. ერისმთავრები იძულებული
იყვნენ შექმნილ ვითარებას შერიგებოდნენ და ფეოდალური მორჩილების
საფუძველზე თავიანთ “განმაჩენელთა” “ხელმწიფობა” ეცნოთ. რეალური
ვითარების გვიანი გამოხატულება იყო ის რეფორმა, რომელსაც მემატიანე არჩილს
მიაწერს (VIII ს. შუა ხანები). ქვეყნის ნახევარი არჩილს სამეფო საკუთრებაში
დაუტოვებია, ხოლო დანარჩენი ერისთავებს შორის გაუნაწილებია “მკვიდრად და
სამამულოდ”. აქ საინტერესოა ის გარემოება, რომ ერისთავები, ძირითადად,
თავიანთ საგამგეო ქვეყნებს ღებულობენ უკან, მხოლოდ ახლა, თითქოს
სამემკვიდრეოდ, მაგრამ ერისთავებსა და მათ მეთაურს შორის წარმოქმნილ ამ
ურითერთობას გაცილებით დიდი ხნის წარსული ჰქონდა, შაჰისა და კეისრის ე.წ.
“მკვიდრობის სიგელების” წყალობით. ჩანს, რომ ერისმთავრები კარგა ხანს
ქართლის მეფეების პოლიტიკას არ ეხსნებოდნენ და ერისთავების სრულ
მორჩილებაში მოყვანას ცდილობდნენ.
არჩილის რეფორმები, ერისთავთა თვალსაზრისით, მათი პრეტენზიების
დაკმაყოფილების “კანონიერი” საშუალება უნდა ყოფილიყო. ამის გამო ადვილად
შესაძლებელია, რომ ისტორიკოსს ამ შემთხვევაში თავის თხზულებაში ერისთავთა
წრეში შექმნილი ლეგენდა ჰქონდეს შემოტანილი. ერთი კი ცხადია, რომ VIII ს. შუა
ხანებში ქართლის ფეოდალური სახელმწიფო ერისმთავარსა და ერისთავებს შორის
არსებული სამამულო ურთიერთობის ამ პრინციპზე მოეწყო.
თავის
მხრივ,
ხელმწიფე-ერისთავების
(მთავრები)
გარშემო
ჯგუფდებოდნენ
სხვა
მცირე
მფლობელები
(“მამაუფალს”
“შვილებად”
ეწყნარებოდნენ). თანდათან მთელი ქართლი სამთავროებით მოიფინა, რომლის
ორგანიზაციის სურათი – ნ. ბერძენიშვილს ასე აქვს მოცემული: მცირე “მთავარი”
თავისი სასახლით, ციხით და მიტაცებულ-მითვისებული მიწებითა და დაბა-

სოფლებითურთ უფრო ძლიერი მფლობელის, “დიდი მთავარის” “მფარველობაში
შედიოდა”. ეს მცირე მთავრები ამიერიდან “დიდ მთავარს” “ახლდნენ”, მის ამალას
შეადგენდნენ. იქმნებოდა სოციალ-პოლიტიკური ირგანიზაცია, საკმაოდ ძლიერი
იმისათვის, რომ წარმატებით გამკლავებოდა როგორც საკუთარ გლეხობას
კლასობრივ ბრძოლაში, ისე მეზობელი მთავრის მტაცებლურ ზრახვებს.
ქართლის დაყოფა მრავალრიცხოვან სამთავროებად ქვეყნის სოციალეკონომიური განვითარების დონის შესაფერი პოლიტიკური ფორმა იყო. ქვეყნის
შემდგომი წინსვლა ამ სამთავროების უფრო მსხვილ პოლიტიკურ ერთეულებად
გაერთიანების საკითხს აყენებდა, რაც საბოლოოდ ფეოდალური ქართლის სრული
გაერთიანებით უნდა დამთავრებულიყო.
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თავი მეხუთე
სოციალ-ეკონომიური ვითარება VI–VIII საუკუნეების
აღმოსავლეთ საქართველოში

§ 1. ფეოდალური მიწათმფლობელობის შემდგომი განვითარება
VI–VIII სს. ცნობების მიხედვით ქართლი მდიდარ და ნაყოფიერ ქვეყნად
ითვლებოდა. VI ს. ბიზანტიელი ისტორიკოსი მენანდრე პროტიქტორი საგანგებოდ
აღნიშნავდა, რომ იბერიის მიწები მეტად ნაყოფიერი იყო და დიდ გადასახადებსაც
აძლევდა შაჰის ხაზინას[1]. მენანდრეს უფროსი თანამედროვე ბიზანტიელი
ისტორიკოსი პროკოპი კესარიელი მესხეთის შესახებ ამბობდა: “მესხეთის მთები
არც მწირია და არც ნაყოფიერებას მოკლებული, არამედ სავსეა ყოველგვარი
სიკეთით, რადგან მესხებიც მარჯვე მიწის მუშებიც არიან და იქ ვენახებიც არის”[2].
თუმცა დასავლეთი საქართველო, ეგრისი, მეურნეობისათვის შესაფერი ბუნებრივკლიმატური პირობების გამო აღმოსავლეთ საქართველოს ჩამორჩებოდა, მაგრამ იქ
ისეთი კუთხეებიც იყო, რომელთა დაწინაურება ბიზანტიელ მწერლებს
შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ. მაგალითად, იგივე ისტორიკოსი მოხირისის შესახებ
(შემდეგდროინდელი ქუთაისის “სამოქალაქო”) გადმოგვცემს: “მოხირისი ერთი
დღის სავალ გზაზეა არქეოპოლისს (ნოქალაქევს) დაშორებული და შიეცავს
მრავალს მჭიდროდ დასახლებულ სოფელს. კოლხიდის მიწა-წყალზეც ის
საუკეთესო მხარეს წარმოადგენს: “ღვინოც კარგი მოდის და სხვა ნაყოფნიც იქ
კარგად ხარობენ, თუმცა ლაზიკის სხვა ადგილებზე არ შეიძლება იგივე ითქვას”[3].
ქართული წერილობითი წყაროებითაც ირკვევა და ამას არქეოლოგიური თუ
ისტორიულ-გეოგრაფიული მასალებიც მოწმობენ, რომ ქვეყანა ეკონომიური
აღმავლობის გზაზე იდგა. შემდგომი განვითარება პოვა სამელიორაციო საქმემ.
ერთი ძველი წყაროს ცნობით, წილკნის დიდი რუ VI ს. გაუტანიათ. დაახლოებით ამ
დროისაა ნახიდურის, გაჩიანის, მუხრანის, რუის-ურბნისის და სხვა ზოგი დიდი და
მცირე არხებიც. ადრეფეოდალური ქართლის არაერთი ციხე-ქალაქისა თუ დაბის
დაწინაურება, როგორც, მაგალითად, ბოლნისის, ნახიდურის, ლომთაგორასი,
გაჩიანისა და სხვათა, ასევე მორწყვას უკავშირდება. მუხრანის რუს უკავშირდება, ნ.
ბერძენიშვილის აზრით, სოფელ თელოვანის წარმატება ადრეფეოდალურ ხანაში,
რომლის მატერიალური მოწმობაა ტაძარი “ჯვარი-პატიოსანი”, ხოლო ატენის
დაწინაურება VII საუკუნეში, როცა იქ სიონს აგებდნენ, ტანას ხეობიდან
გამოყვანილი რუს წყალობაა.
მორწყულ მიწებზე ერთავად გაბატონდა ინტენსიური მეურნეობის
დარგები და, განსაკუთრებით, ვენახი. შეიძლება ითქვას, რომ ქართლის ფართო
სარწყავ ველებზე (მუხრანი, რუსთავ-გარდაბან-სამგორი და სხვ.) უმთავრესი
ადგილი ვენახმა დაიჭირა.
VI ს. მსხვილი ფეოდალური მიწათმფლობელობა შემდგომი ზრდის ძლიერ
ტენდენციას ამჟღავნებს. პროცესის უმთავრესი ნიშანია ერისთავების მიერ
სამოხელეო ქვეყნების “მამულობა”, რაც “ქართლის ცხოვრების” მოწმობით, შაჰისა
და კეისრის “მკჳდრობის სიგლებით” იქნა განმტკიცებული. საამისო რიგის ცნობა,
რომელიც მსხვილ მფლობელობას ეხება, ჩვენ, პირველ ყოვლისა, ქართლის დიდ
ერისთავთა სახლის შესახებ მოგვეპოვება. ეს არის მერვე სასწაული თხზულებისა –
“თხრობაჲ სასწაულთათჳს წმიდისა და ღმერთ-შემოსილისა მამისა შიოჲსთაჲ”[4],
რომელიც ძველადვე აღწერილი ამბების გადამუშავებული შემონაკრებია X
საუკუნეში.
სტეფანოზ ერისმთავარმა ერთხელ (“ღმრთის მოყუარებისა ჩემებითაო”, –
შენიშნავს მწერალი), – მღვიმისა ნახვა მოიგუნება, “თაყუანისცემად ნეტარისა

შიოჲსსა,” მან ჯერ მსახური მიავლინა მამასახლისთან და თავისი განზრახული
წინასწარვე აუწყა, ხოლო მეორე დღეს თვითონაც მივიდა და კათალიკოსი
ბართლომეც თან მიიყვანა. ბერებმა, ნებსით თუ უნებლიეთ, კათალიკოსი მეტი
პატივით მიიღეს, რაც ამაყ ერისმთავარს მძიმე შეურაცხყოფად მიუღია. მას წყენა
ვერ დაუმალავს (აკი ამბობს ავტორი: “იყოცა კაცი ესე ამპარტავან და ბოროტთა
შურით აღსავსე”) და მამასახლისისათვის უკმეხად უთქვამს: “ბერო არა კეთილო,
არა სცნა მოსვლაჲ ჩემი უწინარეს დღისა ერთისა?... და ვითარ შეურაცხმყავთ,
რამეთუ არარაჲ მთავრობისა პატივი წინა-მიყავთ და ოდეს სცანით ეპისკოპოსისა
თქუენისა მოსლვაჲ, ესოდენ ადიდეთ იგი?”[5] ბერის განმარტებაზე, ასე ვართ
ჩვეული ეკლესიის წესებითაო, სტეფანოზი პასუხობს: “უმეტეს არსა საყდარსა ჩემსა
ეპისკოპოზისა, და რამეთუ მე მეფეთა საყდართა ვზი და იგინი არიან ნაცვალნი
ღმრთისანი ქუეყანასა ზედა?”[6] მოთმინებიდან გამოსულმა მამასახლისმა ამ
ქედმაღლურ სიტყვებზე ერისმთავარს დამცინავად მოუჭრა: “ვითარ ვხედავ
გონებასა შენსა, ფრიად შორს ხარ ღმრთისა მსგავსებისაგან, რამეთუ სიტყუანი ეგე
ამპარტავანთანი არიან და მოშურნეთანი”[7]. “განრისხნა გულის წყრომით სტეფანოზ
მხილებათა მათთჳს და მისტაცნა ორნი აგარაკნი და თქუა: არა მივსცე შეურაცხისმყოფელთა მამული ჩემი”[8]. სტეფანოზი ამ აგარაკებს თავის “მამულს” იმიტომ
ეძახის, რომ ისინი შეწირული იქნებოდნენ მონასტრისათვის ქართლის წინანდელი
მფლობელებისაგან[9].
სხვა ცნობით ვიცით, რომ ერთი ამ შემწირველთაგანი ყოფილა მეფე
ფარსმანი (V ს. დასაწყისი). მის შესახებ “შიოსა და ევაგრეს ცხოვრებაში” სწერია, რომ
მან “მიანიჭა მონასტერს ოთხნი რჩეულნი სამეფოთა დაბათაგან და დაწერა ჴელითა
თჳსითა თავისუფლება მათი”[10]. ახლა კი სტეფანოზს წინაპართაგან “შეწირული”
უკან მიჰქონდა, ანუ “გამოწირვას” აპირებდა. მაგრამ ღამე მას მონასტრის მფარველი
და დამაარსებელი წმ. შიო გამოეცხადა, რომელიც რისხვით ეუბნება: “სტეფანოზ,
ბოროტო და მედგარო, რად მისტაცნენ მონასტერსა ჩემსა აგარაკნი? ირწმუნე ჩემი,
არა თუ უკუნსცნე, მოვავლინო შენ ზედა რისხვაჲ ღმრთისაჲ და ბოროტად
შეგჭამოს...”[11]. შეშინებული სტეფანოზი მზად არის ერთი აგარაკი დაუბრუნოს
მონასტერს, ხოლო მეორეს იმ შემთხვევაში, – თუ ბერები ვედრებით მივლენ მასთან.
ღამე მას წმ. შიო კვლავ გამოეცხადა, რომელიც წართმეულის მთლიანად
დაბრუნებასაც მოითხოვს და დამატებით ორი აგარაკის მინიჭებასაც. ერთი
სიტყვით, ერისმთავარმა შიომღვიმის მონასტრეთან ბრძოლა წააგო და ამ
დათმობაზეც წავიდა: “მოუწოდა უკვე სტეფანოზ მწიგნობარსა თჳსსა და უბრძანა
მას, რაჲთა დაწერნეს ორნი დაბანი დაბათაგან ურჩულესნი”[12]. ეს უკანასკნელი
მითითება არაპირდაპირი ცნობაა ერისმთავრის მემამულეობის წარმოსადგენად,
ვინაიდან შიომღვიმისადმი ასე იძულებით “შემწირველი” სტეფანოზის სახლი
ათობით “ურჩეულესი” თუ ჩვეულებრივი დაბების მესაკუთრე უნდა ყოფილიყო. ეს
ბუნებრივიცაა, რადგან ქართლის ერისმთავარი, როგორც ს. ჯანაშია შენიშნავდა,
ქვეყანაში ყველაზე წარჩინებული და დიდი მემამულე იყო[13]. მაგრამ
ზემომოტანილი ცნობები კიდევ უფრო საყურადღებოა მსხვილი მონასტრის
მემამულეობის შესახებ. თუ აგიოგრაფიულ წყაროებს ვერწმუნებით, შიომღვიმის
მონასტერი შეწირული ოთხი რჩეული სამეფო დაბის მფლობელი ჯერ კიდევ
ფარსმან მეფის დროს გამხდარა. VI ს. ბოლოს ორი ურჩეულესი დაბა მან ხომ
სტეფანოზისგანაც მიიღო. ეს რაც ვიცით, ახლა “მოსყიდული”? გიორგი III 1170
წლის შიომღვიმის მონასტრისათვის ბოძებულ შეუვალობის განახლების სიგელში
ისე ჩამოთვლის მონასტრის საქონებელთ, რომ “თითოეულ სახეს ამ საქონლისას

თან ახლავს მისი იურიდიული დასაფუძვლება. აშკარად ჩანს, რომ მეფეს
განუხილავს საამისო საბუთები და შემდეგ მხოლოდ განუახლებია ისინი ერთიანი
სიგლის ბოძების სახით”[14]. პირველ თავში აქ დასახელებულია “სოფელი სხალტბაჲ
და მათი კერძი გოროვანი წმიდისა ევაგრესაგან მოსყიდული”[15]. ევაგრე წმინდა
შიოს თანამოღვაწე და მონასტრის მეორე მამა იყო. ამირიგად, ეს ცნობა VI ს.
მიეკუთვნება. VI–VII საუკუნეებისა უნდა იყოს, ჩვენი აზრით, მეორე ცნობაც –
“აგარაჲ ჯოჯიკისგან მთავრისა მოსყიდული”[16]. გიორგი III-ის სიგელი იმ მხრივაც
არის საყურადღებო, რომ შიომღვიმის მონასტრის ქონება მარტო “შეწირულების”
გზით როდი იქმნებოდა, არამედ “წმიდისა შიოის ოქროითა და ვერცხლითა”
მონასყიდობითაც.
ერისმთავრობის ხანის მსხვილი ფეოდალური მიწათმფლობელობის
შესახებ განსაკუთრებით ფასეულია მაინც “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების”
ცნობები. ამ თხზულებაში რელიეფურადაა ნაჩვენები სამცხის დიდი ფეოდალის
(“დიდი მთავრის”, როგორც წყაროში წერია) გიორგი ჩორჩანელის სახლის
მფლობელობა. “იყო ვინმე მთავარი დიდი და წარჩინებული ქუეყანასა ამას,
რომელი ყოველთა ჰმატდა სიმდიდრითა და სიმრავლითა ერთა და აგარაკთაჲთა,
რომლისა სივრცე საზღვართ-ვრცელ და მრავალ იყო”[17]. ამ ფეოდალის სასახლეები
(ტაძარნი), როგორც აგიორგაფი ამბობს, “შენ იყვნეს სანახებსა ჩორჩანისა და
ზანავისასა”. ხოლო მისი საყვარელი სანადირო ადგილი, სადაც “უმრავლესთა ჟამთა
ინადირობნ იგი”, იყო ცხროჭა. აქ გიორგის სახლიც ჰქონია და როცა ნადირის
დევნაში შამოაღამდებოდა, ღამესაც ათევდა ამალითურთ. სწორედ აქ
დაბანაკებულან მონასტრის აგების სურვილით შეპყრობილი ბერები, როცა
მთავრისაგან მოვლინებული კაცის პირით შეუტყვიათ, რომ ჩორჩანელი “უფალ არს
მათ ადგილთა და მპყრობელ ყოველთა მათ სანახებთა”[18]. ამ დიდ მემამულე კაცს
სიძედ (დის ქმრად) მოკიდებული ჰყოლია სამცხის მეორე დიდი ფეოდალი (“დიდი
მთავარი”) მირიანი. თვითონ გიორგი უშვილო (“შვილთაგან ოჴერ და უქმ”) და
ქვრივი იყო. გარდაცვალების წინ კი “ყოველივე, რაჲცა აქუნდა, და მამული და
ყოველნი ეკლესიანი და მონაგები ჰმისი დასა მისსა შეავედრა და შვილთა მისთა
საკუთრებით განუთჳსა”[19]. მას არც მის მამულში, მისივე ხელის შეწყობით
აშენებული ზარზმის მონასტერი დავიწყებია. როცა მონასტრის წინამძღვარმა
სერაპიონმა მთავრის ანდერძი წაიკითხა, კმაყოფილებით გულაჩუყებულმა
ცრემლები ვერ შეიმაგრა და სულითა და გულით “აკურთხა კურთხეული იგი კაცი,
რამეთუ მდიდრად მიეცა ყოველივე უხუებით: აგარაკნი თავისუფლებით და
საქონელი მრავალფერი და სიმრავლე საჴედართა და მროწეულთაჲ”[20]. ჩორჩანელს
არც სიცოლცხლეში დაუტოვებია ეს მონასტერი უხვი შეწირულების გარეშე: “მისცნა
ყოველნი საჴმარნი, ჯორები და კარაულები, და რაოდენი რაჲ უჴმდა სიმრავლესა
ძმათასა... ვინაჲცა სოფლებნიცა მისცნა კაცმან მან...”[21].
აგიოგრაფი გვარწმუნებს, რომ ჩორჩანელის ასეთი უხვი შეწირულების
შემდეგ “მრავლთა იწყეს მიბაძვებედ მისა” და “ძალისაებრ აჩუენებდეს
შესაწირავსა”. ამრიგად, თხზულებაში მოცემულია მონასტრის დაარსებისა და
ფეოდალების მიერ მამულებით მისი უზრუნველყოფის ტიპიური სურათი.
შემდგომში მსხვილი მიწათმფლობელობა ამ მხარეში ახალ წარმატებას აღწევს.
გიორგი ჩორჩანელის სიკვდილის შემდეგ, მისი სურვილის თანახმად, ხომ
ყველაფერი, რაც მას გააჩნდა, მის დასა და დისწულებს გადაეცა. ამრიგად,
გაერთიანდა სამცხის ორი დიდი ფეოდალური სახლის – ჩორჩანელთა და მირიანის
ძეთა (ბაჰლაუნდიანთა) მფლობელობა. თუკი მანამდე ერთი ამათგანიც ყველა

დანარჩენს აღემატებოდა “სიმდიდრითა და სიმრავლითა ერთა და აგარაკთაჲთა”,
ადვილი წარმოსადგენია, რაოდენ მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამ შეერთებული
სახლების ყმა-მამულის სივრცე-სიმრავლე.
ქართლში, ისევე როგორც სხვაგან, ფეოდალური სამეურნეო ორგანიზაციის
ორი ძირითადი ფორმა არსებობდა. საპატრონო მიწების ერთი ნაწილი (ზვრები,
ხოდაბუნები, ახოები) ფეოდალების უშუალო სარგებლობაში რჩებოდა და
ფეოდალური მეურნეობის შინაარსს ქმნიდა, სადაც გლეხური შრომის უშუალო
ექსპლოატაცია ხდებოდა. მიწების მეორე ნაწილი გლეხებზე იყო გადაცემული
(“საგლეხო ფუძე”), რომლის სარგებლობისათვის მიწის მუშა პატრონს მოსავლის
გარკვეულ ნაწილს უხდიდა. მართალია, ქართლში მსხვილი ფეოდალური
მეურნეობები საკმაოდ არსებობდნენ (სამცხის მსხვილი მიწათმფლობელობის
ზემომოტანილი მაგალითებიც კმარა საამისოდ), მაგრამ აქ მაინც საშუალო და
წვრილი ფეოდალური მემამულეობა სჭარბობდა. საამისო მაგალითებს, პირველ
ყოვლისა, კვლავ “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში” ვპოულობთ, აქედან ირკვევა,
რომ ამ ქვეყანაში ჩორჩანელის მსგავსი მემამულეები თითო-ოროლა თუ იყვნენ,
დანარჩენები, ჩვეულებრივ, საშუალო და წვრილ მფლობელებს მიეკუთვნებოდნენ.
წვრილი მესაკუთრე იყო სოფელ ძინძეს მფლობელი, ანუ, როგორც
აგიოგრაფი ამბობს, “დაბის უფალი”. როცა სერაპიონმა და მისმა ბერებმა
სამონასტროდ ძინძედ სახელდებული ადგილი შეარჩიეს, გამოირკვა, რომ ეს
“უდაბნო” ადგილი, “უქმი და უღვაწიც”, როგორც ბერებს თავდაპირველად
მოსჩვენებიათ, მახლობელი დაბის სამეურნეო საქმიანობის ობიექტი ყოფილა.
“ხოლო ეუწყა რა უფალსა მის დაბისასა, ვითარმედ უცხოთა ვიეთმე მონაზონთა
ჰნებავს ადგილსა მას აღშენებად მონასტერი, მათ არა ინებეს, რამეთუ იყვნეს
ყოვლითურთ მჴეცებრივ, უწირავ და ბოროტ, რამეთუ არა ინებეს კურთხევაჲ
წმიდათა მათგან”[22]. ძინძეს მფლობელი, ცხადია, ქრისტიანი იქნებოდა, მაგრამ
პატარა მამულის მეპატრონეს არ შეეძლო ჩორჩანელის მსგავსი “ხელგაშლილობით”
დახვედროდა ბერებს[23]. პირიქით, მამულში მოზიარეს გაჩენის შესაძლებლობით
შეშინებული არავითარ საშუალებას არ თაკილობს (იქამდე, რომ მწერალი მასა და
მის მსახურთ “მხეცებს”, “უწირავთ” და “ბოროტთ“ უწოდებს), რათა
დაუპატიჟებელი სტუმრები საკუთარი დაბის საზღვრებიდან გადარეკოს.
ასეთი წვრილი მფლობელები, ჩანს, სხვაც ბევრი მოიპოვებოდა ჩორჩანელის
ამალაში. აკი ძინძეს უფალიც შედიოდა ჩორჩანელზე დაქვემდებარებულ იმ
მეზობელ მთავრებში (“..სხუანიცა მთავარნი მოიწინეს გარემოთა ადგილთანი”),
რომლებიც მოვიდნენ ზარზმის მონასტრისათვის შერჩეული ადგილის სანახავად.
ახლა ეს კაცი, მწერლის თქმით, ფეხებშიც კი ჩაუვარდა სერაპიონს შენდობის
სათხოვნელად და იმ თავდაპირველი ადგილის მოცემაზეც თანხმობა თქვა, მაგრამ
ამაყმა ბერმა უკმეხად ჩამოიცილა გზიდან.
იგივე თხზულება უაღრესად საყურადღებოა ერისმთავრობის ხანის
მემამულეთა კლასის შინაგანი ორგანიზაციის თვალსაზრისითაც. ქვაბლიანის ხევის
ცხოვრების მაგალითზე უცილობლად ჩანს, რომ ფეოდალებს შორს ურთიერთობა
საადგილმამულო დამოკიდებულების საფუძველზეა აღმოცენებული. გიორგი
ჩორჩანელი “დიდი მთავარია”, ე.ი. უმაღლესი ხელისუფალია ამ მხარეში, ხოლო
სხვა მთავრები მის “მფარველობაში” არიან შესული და “დიდი მთავრის”
“წინაშემდგომელთა” და “საკუთართა” წრეს ქმნიან. ამ ვითარების საფუძველზე ნ.
ბერძენიშვილმა ქართლის ადრეფეოდალური პოლიტიკური ორგანიზაციის შესახებ
გამოიტანა მნიშვნელოვანი დასკვნა: “მცირე “მთავარი” თავისი სასახლით, ციხით

და მიტაცებულ-მითვისებული მიწებითა და დაბა-სოფლებითურთ უფრო ძლიერი
მფლობელის, “დიდი მთავრის” “მფარველობაში” შედიოდა. ეს მცირე მთავრები
ამიერიდან “დიდ მთავარს” “ახლდნენ”, მის ამალას შეადგენდნენ. იქმნებოდა
სოციალურ-პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომლის დანიშნულება ის იყო, რომ
გამკლავებოდა როგორც მდაბიოებს და გლეხობას კლასობრივ ბრძოლაში, ისე
მეზობელი მთავრის მტაცებლურ ზრახვებს”[24].
VI–VIII სს. ფეოდალური მემკვიდრეობითი მიწათმფლობელობის, ანუ
სამამულო სისტემის ფართოდ გავრცელების ხანაა. ფეოდალის მთელი ავლადიდება, ჩვეულებრივ, “მამული” და “მონაგები” (პირადად შეძენილი უძრავმოძრავი ქონება) ქონება იყო. მაგალითად, გიორგი ჩორჩანელის მთელი უძრავმოძრავი მფლობელობა (“ყოველივე, რაჲცა აქუნდა”), რომელიც მან დასა და
დისშვილებს უანდერძა, მწერლის განმარტებით, იყო “მამული” და “მონაგები”.
“მამული” მემკვიდრეობითი მიწათმფლობელობის სხვადასხვა კატეგორიას
აერთიანებდა
და
თითოეულ
მათგანზე
წარმოშობილი
მფლობელობის
იურიდიული რეჟიმი ამის გამო სხვადასხვა იყო. ამიტომ წყაროებში, როგორც წესი,
აღნიშნულია, თუ მამულის რა სახესთან გვაქვს საქმე: ნასყიდია იგი, მკვიდრი თუ
ნამზითვი, მონაგებ-ნაშოები თუ ნაბოძებ-ნაწყალობევი. მემკვიდრეობითი
მიწათმფლობელის ერთი ნაწილი-ნასყიდი, ნამზითვი, მონაგებ-ნაშოები, მეტნაკლებად სრული საკუთრების საგნად უნდა მივიჩნიოთ. განსაკუთრებით მტკიცეა
ყიდვა-გაყიდვის საფუძველზე წარმოშობილი საკუთრების უფლება.
ფეოდალური საკუთრების წარმოშობის მნიშვნელოვანი საშუალება იყო
წყალობა-ბოძებაც. “მკვიდრად და სამამულოდ” ბოძებული მიწა-ადგილი,
ზოგადად, შეწყალებულის “მამულში” იგულისხმებოდა, მაგრამ, საკუთრების
უმაღლესი უფლება ასეთ ადგილზე “პატრონს” რჩებოდა, “ყმას” კი სარგებლობამფლობელობის უფლება ეძლეოდა.
“ნაწყალობევი მამული” “სამსახურის სანაცვლოდ” იყო გაცემული. სწორედ
სამკვიდრო-სამამულოდ ნაბოძები “მამულის” საფუძველზე ემსახურებოდა ყმაფეოდალი (ვასალი) პატრონს. პატრონყმური დამოკიდებულების საფუძველი
ადრეფეოდალურ ხანაში უმთავრესად სამამულო ურთიერთობის ამ საფუძველზე
შემზადდა. მამულზე რიგი სახელმწიფო და კერძო-საპატრონო ვალდებულებები
იყო დადებული. უმთავრესი მათ შორის მაინც სამხედრო სამსახური (ლაშქრობა)
იყო. ლაშქრობისაგან არავინ განთავისუფლებულა მაშინაც კი, როცა მამული
“შეუვალობით” სარგებლობდა, ე. ი. განთავისუფლებული იყო “ყოვლისა
გამოსავლისა და შესავლისა საჴელმწიფოჲსა და სათხოვრისაგან ყოვლისა”.
შეუვალობის
მნიშვნელობით
იმ
ხანაში
იხმარებოდა
“თავისუფლება”
(“მითავისუფლებია”, “გაუთავისუფლეთ”, “მოვიღე თავისუფლებისა ბრძანება” და
სხვ.). “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში”, მაგალითად, აღნიშნულია, რომ
ზარზმის მონასტერმა ჩორჩანელისაგან აგარაკები მიიღო “თავისუფლებით”.
ფარსმან მეფემ, როგორც ითქვა, შიომღვიმის მონასტერს მიანიჭა “ოთხნი რჩეულნი
სამეფოთა დაბათაგან და დაწერა ჴელითა თჳისთა თავისუფლება მათი”.
ფეოდალები
ცდილობდნენ
თავიანთი
მემკვიდრეობითი
მიწათმფლობელობა მემკვიდრეობით საკუთრებად გადაექციათ. ამ ნიადაგზე
გაუთავებელი ბრძოლა მიმდინარეობდა დიდ აზნაურებსა და ხელისუფლებას
შორის. ძალთა შეფარდება პატრონსა (სიუზერენი) და ყმას (ვასალი) შორის, ყოველ
კერძო შემთხვევაში, ხშირად განსაზღვრავდა მიწათმფლობელობის ხასიათს, რაც,

თავის მხრივ, აპირობებდა მწარმოებელი მოსახლეობის ექსპლოატაციისა და გარე
ეკონომიური იძულების ფორმას.
ფეოდალებს შორის საადგილმამულო დავის მშვენიერი ნიმუშია “სერაპიონ
ზარზმელის ცხოვრებაში” მოთხრობილი ერთი ამბავი: გიორგი ჩორჩანელის
მემკვიდრეობის მიღების შემდეგ, მირიანის ძეებს სიძემ (დის ქმარმა), ეტყობა,
დიდი ფეოდალური სახლისშვილმა, წამოუყენა პრეტენზია: “ნაწილ-უც მამულსა
თანა თქუენსა დასა ამას თქუენსა, ვინათგან თქუენცა დედისა მიერ გაქუს”[25]. ეს
უბრალო მოთხოვნა რომ არ ყოფილა და ძალდატანებას უფრო ჰგავდა, ამას ამ
გართულებული დავის (“განმრავლდეს სიტყჳის-გებანი ურთიერთას”) ტრაგიკული
შედეგიც მოწმობს: უმცროსმა ძმამ ლაკლაკმა “მოკლა დისიძე თჳსი, რამეთუ
მძლავრებით ეტყოდა”. მწერალს მირიანის ძეთა სახლის სიძის მოთხოვნა
უსამართლოდ, “მძლავრებათ” მიაჩნია, რადგან იმ დროის ფეოდალური
სამართლებრივი ნორმები გათხოვილ ქალს, თუ მას ძმა (ან ძმები) ჰყავდა, ჩანს,
მამულ-დედული ქონების მემკვიდრედ არ ცნობდა. რაც შეეხება ზემორე მაგალითს,
ამ შემთხვევაში დამ ძმის “მამული” და “მონაგები” (ე.ი. მშობლების ქონება და ძმის
ნაშოები) ანდერძის თანახმად მიიღო. ასე რომ, ლაკლაკის სიძის პრეტენზიებს:
თქვენც ხომ დედისაგან (ე.ი. ქალის ხაზით) გაქვთო მიღებული, საბუთიანობა
აკლდა.
მკვლელობას მოჰყვა შუღლი და ბრძოლა სიძე-ცოლისძმების სახლებს
შორის, რომელმაც, როგორც ჩანს, სამცხის სხვა ფეოდალური საგვარეულოებიც
ჩაითრია. შფოთი და არეულობა სამ წელს გაგრძელებულა. ბრძოლაში ეკლესიაც
ჩაება. მეოთხე წელს, აღნიშნავს აგიოგრაფი, აწყურის საყდარი დაიპყრო დიდმა
მღვდელთმოძღვარმა გიორგი შუარტყლელმა, რომელმაც “ჴელთ-იდვა რაჲ განგებაჲ
სამცხისა, დააწყნარა ყოველი საბრძანებელი თჳსი, ვითარცა წეს-იყო, და დაიპყრა
ყოველი მამული და ეკლესიანი პირველთა მათ მეშფოთეთანი”[26]. როგორც ამ
ცნობიდან ჩანს, სამცხის უმაღლეს საეკლესიო იერარქს ამ ქვეყნის მთელი “განგება”
უგდია ხელთ და ის თავის “საბრძანებლად” გადაუქცევია. მაწყვერელმა შფოთის
ამტეხთა (“პირველ მეშფოთეთა”), ე.ი. მოკლული ფეოდალის ადგილ-მამულიც –
როგორც პატრონმა ამოწყვეტილი ყმის მამული -თავისთვის დაიტოვა.
საერთოდ, ეკლესია ფეოდალური კლასის სასულიერო ორგანიზაცია იყო და
მამულების გამრავლების ისეთსავე მადას იჩენდა, როგოც მისი თანამოძმენი
ფეოდალთა საერო ბანაკიდან, ესე იგი, მიწების დაუფლებისა და ქონების მოხვეჭის
საქმეში არც ძალმომრეობა-იძულებას ერიდებოდა. საამისო ცნობებს, პირველ
ყოვლისა, ისევ “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში” ვპოულობთ. როცა მონასტრის
აშენების სურვილმა სერაპიონი მისი ბერებითურთ კლარჯეთიდან სამცხეში
მოიყვანა, ფრიად გაძნელდა შესაფერი ადგილის გამოძებნა. დაბა ძინძესთან
განცდილმა მარცხმა სერაპიონი დაარწმუნა, რომ სამონასტრო ადგილს მათ ასე
ადვილად არავინ დაანებებდა, ამიტომ ამჯერად ყოვლად ტყიან და კაცთაგან უვალ
ვიწრობებს მიაშურეს. ერთ წყაროსთან ბერები შეჩერდნენ და მცირე ტალავრის
აშენება გადაწყვიტეს. გარშემო ტყე იყო უვალი, ხშირი და მათი აქ ყოფნის კვალიც
არ ჩანდა, მაგრამ ერთხელ, მათი ცეცხლის კვამლი იმდენად მაღლა ასულა, რომ ამ
ადგილებში ამალით სანადიროდ გამოსულ გიორგი ჩორჩანელს შეუნიშნავს.
ჩორჩანელმა ნადირის დევნას თავი მიანება და “წინაშემდგომელთ” შეეკითხა:
“ვინაჲ არს ადგილსა იმას სოჴშოჲ კუამლისაჲ, ანუ თუ ვის რად უჴმს ცეცხლი?
უკუეთუ ვინმე ეძიებს ნადირთა, რად კადნიერ და ურცხჴნო ქმნილ არს? დაღათუ
სხუაჲ საჭირო რაჲ ვის უჴმს, ჩუენ ვითარ არა მეცნიერ ვართ?”[27] მაგრამ პასუხი

ვერავინ მისცა. როცა საბოლოოდ ყველაფერი გამოირკვა, აგიოგრაფი არ მალავს,
რომ ჩორჩანელსაც “დაუმძიმდა” ბერების “სათხოველი”. მთავარი ჩორჩანელი ჯერ
ვედრებისა და რჩევის კილოთი შესთხოვს ბერებს, რათა გამორჩეულ ადგილზე
უარი თქვან და იგი “სხუად ცვალონ”, “რომელი მარჯუე არს და მომზავებელ ამათ
საქმეთა”, ხოლო შემდეგ, როცა ბერებმა განზრახულზე ხელი არ აიღეს,
ზემოქმედების ერთგვარი იმედით იგი ყოველგვარ შეწევნაზე წინდაწინვე უარს
ეუბნება.
რატომ შეიქმნა დავის და ურთიერთშორის ცილობის საგანი ეს “უღვაწი” და
“უქმი” ადგილი, თუ მოდავე მხარეებს გარკვეული მიზნები და ინტერესები არ
ამოძრავებდათ? ჩორჩანელისათივს ეს ტყე, უთუოდ, საყვარელი სანადირო
ადგილია და მისი სამონასტრე მამულად გადაქცევა, ბუნებრივია, ეძნელება. მეორე
მხრივ, იგი მოწადინებულია, რომ ეს მონასტერი “კეთილ და ნაშენებითა ღონიერ
ადგილებში” აშენდეს, ე. ი. საკუთარ მამულში და საკუთრებაში. მონასტრის
მაშენებელთ კი სურთ, რომ ეს ტყე “დაიპყრან”, ე. ი. “უჴმარი საჴმრად აქციონ” და ამ
გზით ნაშოები მიწა-წყალი გაისაკუთრონ. ბერებმა კარგად იციან, რომ ეს ტყე
უშუალოდ არავის ეკუთვნის, ყოველ შემთხვევაში, ჯერ კიდევ საერთო-სათემო
სარგებლობაშია (მაგრამ ისიც ცხადია, რომ ჩორჩანელი მას უკვე საკუთრებად
უყურებს) და თუ მთავარი მათ აქედან გარეკავს, ეს უფრო შიშველი ძალის
გამოყენება იქნება, ვიდრე სამართლისა. ძალის გამოყენებას კი ეკლესიის მსახურთა
მიმართ იგი მოერიდა. უფრო მეტი, მთავარი რაკი დარწმუნდა, რომ ბერების
დაყოლიება არ იქნებოდა, მათ უხვსა და თან, ცოტა არ იყოს, უცნაურ წყალობაშეწევნას დაჰპირდა. ჩორჩანელმა თავისი რაზმიდან გამოიხმო ერთი ჭაბუკი და მას
ასეთი დავალება მისცა: “გზა-ჰყევ წმიდათა ამათ და ხვალე განთიადითგან ვიდრე
მწუხრამდე რაოდენი შემოწერით შემოვლონ, მიმიცემიეს მათდა, ვინაჲთგან
ადგილსა ამას წადიერ არიან, და უკუეთუ ვინმე იპოოს დამახრწეველ მათდა
უცხოებისათჳს, ყოველთავე აუწყე, ვითარმედ თავისუფლებით და ნებისაებრ
აშენებენ მონასტერსა საბრძანებელსა შინა ჩუენსა”[28]. მთავარმა, თავის მხრივ,
ბერებიც დააიმედა: “გულპყრობილ იყვენით ვითარმედ ყოვლითა ძალითა
თანაშემწე თქუენდა ვარ მე და მზრუნველ, და არავინ წინააღმდგომ ჩუენდა არს
ადგილთა ამათ, რომელთა გეგულების დაპყრობად”[29].
მთავრის ამ სიტყვებში უკვე გამოსჭვივის იმის შიში, რომ მის ვრცელ
“საბრძანებელში” და, კერძოდ, ამ ტყის გარშემო ერთი დღის სავალზე საკმარისად
მოსახლეობს ისეთი ხალხი, რომელიც ამ მიწა-ადგილებზე თავისი უფლებების
დაკარგვას ცოცხალი თავით არ შეურიგდება. მეორე დღესვე გამოირკვა, რომ ბერებს
ასე გულუხვად სწორედ ამ ხალხის მიწა-წყალს დაჰპირებოდა იგი. ჩორჩანელი ამას
ყველას გასაგონად, მთელი თავისი მრავალრიცხოვანი ამალის წინაშე ამბობდა. რა
გასაკვირია ამის შემდეგ, თუ დიდი მთავრის დანაპირები მთელ ამ არემარეს
მოეფინა (“განსმენილ იყო მოსვლაჲ ჩუენი ყოველთა მათ სანახებთა”, – იგონებდა
შემდეგში აგიოგრაფის ერთ-ერთი ინფორმატორი, სერაპიონისა და იოანეს
თანმხლები ბერი) და ვისი ინტერესებიც შეიძლება შელახულიყო, ყველანი ფეხზე
დადგნენ.
გათენდა და სამი ბერი ჭაბუკის თანხლები ენერგიულად შეუდგა
“გარეშემოწერას”. “სლვაჲ” დასავლეთიდან დაიწყეს, მიჯნად მახლობელი მდინარის
ნაპირი აიღეს და მას გაჰყვნენ. ასე იარეს და “მიიწინეს შესაკრებელსა ორთა მათ
წყალთასა. ხოლო იყო მუნ წისქჳლი, სახლი რაჲმე შესაკრებელსა მას შუა წყალთასა,
რომელსა საძმო ეწოდებოდა”[30]. როგორც ამ ადგილის სახელიდან ჩანს, აქ

“მესაძმოენი” ანუ მეთემენი მდგარან. მაშინ ბერებმა პირი სამხრეთისაკენ იბრუნეს
და მიჯნად ახლა მეორე მდინარის ნაპირი აიღეს, მაგრამ ისე რომ “სიმგრგულე” არ
გამრუდებოდათ, ე. ი. “საძმო” ადგილი აღებულ ფარგლებში მოექციათ.
საძმოელებმა დაინახეს, რა “ღვთის წყალობაც” მოჰქონდათ მათთვის ბერებს და
გაცოფდნენ. “გჳხილნეს რაჲ კაცთა მის დაბა-წისქჳლისათა, იწყეს ყენებად ჩუენდა,
და ვითარცა ცოფნი წინა რბიოდეს”[31], – იგონებდა შემდეგ ამ “გარშეემოწერის”
მონაწილე ბერი. მართალია, ჭაბუკი მათ “აყენებდა” და “რისხვით უთქუმიდა” და
არც სერაპიონი აკლებდა წყევლა-კრულვას გუშინდელ თანამოძმეებს, მაგრამ მიწაწყლის დაკარგვის შიშით გამწარებულ მდაბიურებს ვერაფერი შეასმინეს და
უკუიქცნენ. განცდილმა მარცხმა ბერები ისე დააფრთხო, რომ ამის შემდეგ მათ სულ
“უგზო” და “უვალ” ადგილებს მიმართეს. სათაჴუეს ტბასთან ნადირის მოლოდინში
ჩასაფრებული მონადირეების გამო მათ აღმოსავლეთის მიჯნაც გაუმრუდდათ, –
არც “მათ თანა იყო სმენაჲ” და ქრისტეს მსახურნი შეუბრალებლად უკუაქციეს.
როცა ბერებმა როგორც იქნა “სვლაჲ” დაამთავრეს, მათ ერთთავად მთიანი
და ტყით დაბურული ადგილები შემორჩათ ხელში. მაგრამ ამისთვისაც
გვარიანად გაისარჯნენ. მათზე ტანსაცმელი “ყოვლად არღარა იყო, და ფერჴნი მათი
დაჯეჯკილ და დაბძარურ იყვნეს”. ან კი თავი როგორ დაეზოგათ, როცა დიდი
მთავრის პირობა იყო – “განთიადითგან ვიდრე მწუხრამდე რაოდენი შემოწერით
შემოვლოთ, მომიცემია”. მეურნეობისათვის ვარგისი ადგილების “დაპყრობაზე”,
როგორც დავინახეთ, მათ უარი სრულიადაც არ უთქვამთ. “საძმოსთან” განცდილი
მარცხი რომ არა, ალბათ, სხვა “მდაბიურების” მიწა-ადგილებსაც “შემოივლიდნენ”.
ახლა კი, რაც შემოვლეს, მას უნდა დასჯერებოდნენ. მართალია, სერაპიონი
წინდაწინვე ინუგეშებდა თავს, როცა მთავარს ეუბნებოდა: “ადგილი ესე, რაჟამს
ჴელ-ყონ ჴელოვანთა მუშაკთა, მაშინ იხილოს თუალმან მხილველთამან
შუენიერებაჲ ადგილისა ამის”. მალე დაიწყო ამ “დაპყრობილი” ადგილის
“წარმართება”: აშენდა მონასტერი, გაიზარდა ბერების რიცხი, ადგილები სხვაც
ბევრი შემოიმატეს: “სოფლები” და “აგარაკნი თავისუფლებით და საქონელი
მრავალფერი”. ერთი სიტყვით, ზარზმის მონასტერი დიდ ფეოდალურ
ორგანიზაციად გადაიქცა.
ზარზმელის
“ცხოვრების”
მაგალითზე
თვალნათლივ
ჩანს,
თუ
საზოგადოების ფეოდალური ნაწილი რარიგად იყო დაინტერესებული სასულიერო
მოკავშირის მომაგრებითა და გაძლიერებით. არაერთი დიდი ფეოდალის
სახლისშვილი ხდებოდა რელიგიის მსახური, მაღალი საეკლესიო ხელისუფალი. V
საუკუნისათვის ამის შესახებ პირდაპირი მითითება მოგვეპოვება: “აქათგან არღარა
მოიყვანებდეს კათალიკოსსა საბერძნეთით, არამედ ქართველნი დასხდებოდეს,
წარჩინებულთა ნათესავნი”. შემდეგში კი ეს ჩვეულებრივ ამბად იქცა.
VI–VIII სს. ეკლესია დიდი ფეოდალური ორგანიზაციაა. არა ერთი და ორი
საშუალო და წვრილი აზნაური ეკლესიის (საკათალიკოსო და საეპისკოპოსო
კათედრების, მონასტრების) მფარველობა-პატრონობას ანუ “საყდრის შვილობას”
(“ეკლესიის შვილობას”) ეძიებდა. უძველესი ცნობა “ეკლესიის შვილთა”
ინსტიტუტის შესახებ “აბო ტფილელის მარტვილობაშია” მოცემული (“...საწადელ
და სასურველ მღდელთა და ყრმათა მათ მოწაფეთა და შვილთა ეკლესიისათა...”).
თრეხვის წარწერაში (1066 წ.) მოხსენიებულია რუისის საეკლესიო სენიორიის
“საყდრის შვილნი”: “მე ლეონტი მროველმან დიდითა მოჭირვებითა აღვაშენე ესე
ქუაბი ხატისათვის ღმრთეებისა და დღესა ჭირისასა ნავთსაყუდელად რუისისა
საყდრისა შვილთათვის...”.[32]

ს. ჯანაშიას განმარტებით, “საყდრის შვილებად იწოდება მთელი ის
პერსონალი, რომელიც დაკავშირებულია კულტსა და ტაძართან, კერძოდ – ტაძრის
მეურნეობასთან. უპირატესად აქ ტაძრის, საყდრის, მოხელე ხელისუფალნი
იგულისხმებიან”[33]. ეკლესია-მორნასტრების მართვა-გამგეობა ამ აზნაურმოხელეთა მოვალეობაა. “საყდრის შვილის” ერთ-ერთი გარეგნული ნიშანია
მონასტერში დასაფლავების უფლება[34]. ბ. ლომინაძის ვარაუდით, “საყდრის
შვილობა” ადრე ფართო ცნება უნდა ყოფილიყო და ეკლესიის ქვეშევრდომმსახურთა ყველა წრეს მოიცავდა, ხოლო შემდეგ მოხდა მისი დავიწროება და
“საყდრის შვილობა” საეკლესიო სენიორიის ყმა-აზნაურთა პრივილეგირებულმა
ჯგუფმა დაინარჩუნა.
უფრო ფართო შინაარსის მატარებელია “ხატის შვილების” ინსტიტუტი,
რომელიც მონასტრის მსახურთა სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფს აერთიანებდა.
რაც შეეხება საეკლესიო და სამონასტრო საქონებელთა მმართველობას,
როგორც ნ. ბერძენიშვილი აღნიშნავდა, იგი ფეოდალურ-კოლეგიალურია.
“კათალიკოსები და ეპისკოპოსები საეკლესიო საქონებელთა მმართველობის
საქმეებს წყვეტენ “ყოველთა ეკლესიის შვილთა თანადგომით და ერთიანობით”[35]
(საეკლესიო აზნაურთა უძლიერესი ჯგუფია).
ეკლესიის სამამულო-ორგანიზაციული საქმეების მართვა-მოწესრიგება,
ეხება ეს ყმა-მამულის ბოძებას, ყმის გაყრას, მამულზე დავას, სახელოს ბოძებას, თუ
სხვა რამეს, “საყდრის შვილთა” თანხმობა-მონაწილეობის გარეშე არ ხდება. ისინი
არა მარტო კოლეგიური მმართველები არიან ეკლესიის საქონებელთა, არამედ
კათალიკოს-ეპისკოპოსებთან ერთად მათი კოლექტიური მფლობელებიც არიან.
საერთოდ, ეკლესიის მსახურნი ცალკე სოციალურ წოდებას არ ქმნიდნენ.
უმაღლესი საეკლესიო ხელისუფალნი (კათალიკოს-ეპისკოპოსები, წინამძღვრები...)
უმთავრესად[36] აზნაურთა ფეოდალური საზოგადოებიდან იკრიბებოდნენ, ხოლო
დაბალი, სოფლის სამღვდელოება – მწარმოებელი კლასის რიგებიდან იყო
გამოსული.
მსხვილი ფეოდალური მიწათმფლობელობა აღნიშნულ ხანაში უმთავრესად
მაინც სათემო და რიგით მიწათმოქმედთა მიწა-წყლის ხარჯზე ფართოვდებოდა.
როგორც ნ. ბერძენიშვილი შენიშნავდა, “მთავრები, აზნაურები, ეკლესიამონასტრები ერთიანი ძალით უტევდნენ მდაბიორებს და იტაცებდნენ მათს სათემო
თუ კერძო სამფლობელო მიწებს. ხალხი გააფთრებით იცავდა თავის უფლებებს და
მამაპაპეულ მიწა-წყალს უსისხლოდ არავის უთმობდა, მაგრამ უპირატესობა ამ
მიმტაცებელთა მხარეზე იყო”.
ეკლესია-მონასტრესა და მეთემეებს შორის მიწა-წყლისათვის ბრძოლის
მკაფიო მაგალითია ზარზმელის “ცხოვრებაში” მოთხრობილი ჩვენთვის უკვე
ნაცნობი ამბავი. პირველ რიგში, საყურადღებოა ადგილი “საძმო”, სადაც ბერებს
შეტაკება მოუხდათ. “საძმო” აქ “ძმების” არსებობას გულისხმობს (შეადარეთ ამ
თხზულებაში ადგილის სხვა სახელწოდებანი – “სათაჴუე” – “არს ამას შინა
სიმრავლე თაჴუთა”, “ბაკთა” – “რამეთუ არს ესე შესაკრებელი ნადირთა ველისათაჲ”
და სხვ.). “საძმო”, ეჭვს გარეშეა, თემური ორგანიზაციის სახელია, რომელიც
ხევსურეთში, მაგალითად, ბოლო დრომდე იყო შემორჩენილი. ეს ტერმინი, ჩანს,
პირველყოფილ-თემური ურთიერთობის, გვაროვნული წყობილების წიაღში
წარმოიშვა და სისხლით ნათესავების (“ძმების”) გაერთიანებას გულისხმობდა.
მაგრამ აქ, ქვაბლიანის ხეობაში დამოწმებული “საძმო” უკვე სასოფლო-სამეზობლო

თემია, სადაც ერთობა არა წარმომავლობა-ნათესაობას, არამედ წარმოებით მომენტს
ეყრდნობა.
სამწუხაროდ, ჩვენ არ ვიცით რაიმე გარკვეული ამ “მესაძმოეთა”
მიწათმფლობელობის შესახებ. ცნობილია მხოლოდ, რომ მათ წისქვილი ჰქონდათ
მდინარეზე მოწყობილი. სახნავ-სათესი ადგილი, ალბათ, როგორც ორ მდინარეს
შორის მოქცეული, საკმაოდ ნაყოფიერი იქნებოდა. ასე იყო თუ ისე, ეს ხალხი
თავგამოდებით გადაეღობა დაუპატიჟებელ სტუმრებს და “ძმობის” საზღვრები
მონასტრის მიწათმფლობელობის გარეთ დაატოვებინა. მაგრამ ისიც ცხადია, რომ
თავისუფალ მიწის მუშათა ამ გაერთიანებას, ჯერ ჩორჩანელის “საბრძანებელში”
მოქცეულს, ხოლო შემდეგ ზარზმის მონასტერთან გამეზობლებულს, პირველსავე
დღესვე რომ მოუნდომა ჩაყლაპვა, დიდი ხნის არსებობა აღარ ეწერა. თუ აგიოგრაფს
ვერწმუნებით, აკი კიდეც დაატყდათ მათ სტიქიური უბედურება – “ღვთის რისხვა
მისაგებელი”.
ამრიგად, ჩვენს თვალწინაა სათემო მიწა-წყლის ფეოდალურ მამულად
გადაქცევის ფაქტი. ფეოდალური მიწათმფლობელობის განვითარების შესაბამისად
თემის დამარღვეველი პროცესიც ვითარდებოდა. სასოფლო ტერიტორიული თემი
როგორც მიწათმფლობელობის ფორმა კარგავდა თავის მნიშვნელობას, მაგრამ
როგორც
მიწათსარგებლობის
ფორმა
მაინც
განაგრძობდა
არსებობას.
განსაკუთრებით დიდხანს იყო საერთო-სახალხო სარგებლობის ობიექტი ტყეები,
წყლები და სათიბ-საძოვრები. თემების ერთიანად გაქრობას ხელს უშლიდა
სახელმწიფოს საფინანსო პოლიტიკაც (თემი ფისკალური ერთეული იყო) და
შრომის მაშინდელი ორგანიზაციაც. ეკონომიურად და პოლიტიკურად
დამორჩილებული სასოფლო თემები ამის შემდეგ არსებობენ როგორც
სახელმწიფოსა თუ აზნაურების მემამულურ ინტერესებს დაქვემდებარებული
ადმინისტრაციულ-სამეურნეო ორგანიზაციები.
სამწუხაროდ, არაფერი ვიცით სათემო მფლობელობიდან გამოთიშული
წვრილი ინდივიდუალური მეურნეობის შესახებ. საამისო არაპირდაპირი ცნობა
ჩვენ კვლავ “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში” უნდა გვქონდეს. სერაპიონის მამა
(“მშრომელი და ქუეყანის-მოქმედი”) და შემდეგ მისი უფროსი ძმა, რომელიც მამის
სიკვდილის შემდეგ “წესითა მსოფლიოჲთა დამპყრობელ ექმნა მამულსა
სამკჳდრებელსა”, თავისუფალი წვრილი მეურნენი ჩანან. მათი “მამული
სამკჳდრებელი”, ჩანს, იმდენად პატარა იყო, რომ, როცა ძმები დაობლდნენ,
აგიოგრაფს აღუნიშნავს: “დაშთეს სამნივე იგი ყრმანი... ალსა მას შინა
სიგლახაკისასა შეთხეულნი”. ასეთ პირობებში გასაგებია, თუ რატომ მიაშურეს
პარეხის მონასტერს სერაპიონმა და მისმა უმცროსმა ძმამ. წინააღმდეგ შემთხვევაში,
კვიპრიანისეულ მამულზე მომავალში სამი კომლი გაჩნდებოდა (ქართული
საბუთების ენით “ფუძედ ერთი და კომლად სამი “) და მაშინ ხომ მათი “სიგლახაკის
ალი” კიდევ უფრო დამწველი იქნებოდა.
არაფერი ვიცით არც საგლეხო მფლობელობის (“საგლეხო ფუძე”) შესახებ.
საამისო ცნობა ამ ხანისათვის არ მოგვეპოვება, მაგრამ, სამწუხაროდ, არც უფრო
გვიანდელი მასალებით ვართ ამ მხრივ განებივრებული.
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§ 2. საზოგადოებრივი კლასები
VI–VIII
საუკუნეთა
ურთიერთობა განვითარების

სიგრძეზე
ფეოდალური
უფრო მაღალ საფეხურზე

საზოგადოებრივი
ავიდა. ქართლის

ფეოდალური საზოგადოებრივი კლასი, ანუ აზნაურობა მთლიანად არის
დაუფლებული ქვეყნის საზოგადოებრივ-ეკონომიური ცხოვრების სარბიელს. VI ს.
ძეგლის “ევსტათი მცხეთელის მარტვილობის” მიხედვით ჩანს, თუ ქართლის
უმაღლესი არისტოკრატიის (“ქართლის მთავრების”) რა წრეა მარზპანის სამოხელეო
კართან დაკავშირებული. ესენი არიან “სამოელ ქართლისა კათალიკოზი და
გრიგოლ ქართლისა მამასახლისი და არშუშა ქართლისა პიტიახში და სხუანი
სეფეწულნი”[1]. მართალია, ხელმწიფობა ქვეყანაში მარზპანის ხელთაა, მაგრამ
“ქართლის მთავრების” თხოვნასა და აზრს ირანის ეს დიდმოხელე ანგარიშს უწევს
და შეძლებისდაგვარად აკმაყოფილებს კიდეც.
ირანელთა ბატონობის პირობებშიაც ქართლის აზნაურების მონაწილეობა
ქვეყნის მართვა-გამგეობის საქმეში იმის საფუძველი შეიქნა, რომ XI ს. მემატიანეს
სუმბატ დავითის ძეს აღუნიშნავს: “ვინათგან მოაკლდა მეფობა შვილთა
გორგასლისათა, მით ჟამითგან ეპყრა უფლება ქართლისა აზნაურთა ვიდრე
ამათადმდე”[2] (ქართლის პირველ ერისმთავრებამდე – ა. ბ.). სინამდვილეში
“უფლება ქართლისა”, როგორც ჩვენი ძეგლიდან ჩანს, მთლიანად ირანელი
მარზპანის ხელთ იყო, რომელსაც “ქართლის მთავრები” დიდი მორიდებითა და
მოწიწებით შეჰკადრებდნენ: “ვევედრებით შენსა მაგას უფლებასა, სათხოველსა
ერთსა გთხოვთ”[3]. სუმბატ დავითის ძე ბაგრატიონთა სამეფო სახლის
ისტორიკოსია,
რომელიც
ქართლის
ერისმთავრებსაც
ამ
საგვარეულოს
მიაკუთვნებდა. როგორც სამეფო სახლის ინტერესების დამცველი, ბუნებრივია, თუ
ის მტერი იყო მთელ იმ აზნაურთა და მათ “ბოროტ საქმეთა”, რომლებიც ხელს
ითბობდნენ ქვეყნის საერთო გაჭირვებით და, ნებსით თუ უნებლიეთ,
დამპყრობლებთან თანამშრომლობდნენ.
ქართლის ერისმთავართა ხელისუფლების დაწესების შემდეგ ამ
ხელისუფლების “განმაჩენელმა” უმაღლესმა საზოგადოებრივმა წრემ მთელი რიგი
პრივილეგიები და უფლებები დაიმტკიცეს თუ ახლად მიიღეს. XI ს. მემატიანე
ჯუანშერი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ამიერიდან ქართლის ერისთავები ისხდნენ
“თჳს-თჳსსა საერისთოსა შეუცვალებელად”, რომ ერისთავები იძულებული იყვნენ
შექმნილ ვითარებას შერიგებოდნენ და თავიანთ განმაჩენელთა ხელმწიფობა
ეცნოთ. როგორც ნ. ბერძენიშვილი შენიშნავდა, “ამის შემდეგ ერისთავი თავის
საერისთავო ქვეყანაში ხელმწიფე იყო და მისი მორჩილება ქართლის
ერისმთავრისადმი სუსტი მთავრის მორჩილებას ძლიერი მთავრისადმი (ანუ,
როგორც მაშინ იტყოდნენ, “შვილის” მორჩილებას “მამაუფლისადმი”) უფრო
ჰგავდა, ვიდრე მოხელის მორჩილებას თავის ხელმწიფისადმი”[4].
და მაინც მაშინდელი საზოგადოებრივი კიბის უმაღლეს საფეხურზე
უცილობლად ქართლის ერისმთავრის სახლი იდგა, ე. ი. “მპყრობელი ქართლისა”,
როგორც მათ თურმე უწოდებდნენ. საერთოდ, წყაროებს არ აქვთ თანხმობა იმაზე,
თუ როგორ იწოდებოდნენ ქართლის ეს მმათრველები გვარამიდან მოკიდებული
VIII ს. ბოლომდე. “მოქცევაჲ ქართლისაჲ”, როგორც წესი, მათ “ერისთავებს”
უწოდებს, ერთგან კი პირდაპირაა ნათქვამი, რომ ეს “ერისთავები” “დიდი
ერისთავები” იყვნენ. იოანე საბანის ძის თხზულება კი მათ აღსანიშნავად ხან
“ერისთავს” ხმარობს და ხანაც “ერისმთავარს” (ს. ჯანაშია, როგორც ტექნიკურ
ტერმინს უპირატესობას “ერისმთავარს” აძლევდა). ქართლის მმართველთა მიმართ
დღეისათვის ეს ტერმინია დამკვიდრებული ქართულ ისტორიოგრაფიაში. უნდა
აღინიშნოს, რომ “ერისთავი” და “ერისმთავარი” სრული შესატყვისები იყვნენ.

ჯუანშერი ამ ახალ ხელისუფალთა აღსანიშნავად “ერისთავთა-მთავარს” და
ზოგჯერ მარტო “მთავარს” ხმარობს (ზოგს კი “მეფესაც” უწოდებს).
ქართლის მმართველთა ამ მრავალფეროვან ტიტულატურაში გარკვეული
პოლიტიკურ-ისტორიული აზრი და შინაარსია ჩადებული. “ერისთავი”, როგორც
ვიცით, მეფის მოხელეა, მხარისა და ქვეყნის გამგებელი. ირანის შაჰისა (თუ
ხალიფას) და ბიზანტიის კეისრების ასეთ მოხელეებს საერთაშორისო
თვალსაზრისით წარმოადგენდნენ ქართლის მმართველები VI ს. მოკიდებული VIII
ს. ბოლომდე (მეტ-ნაკლები შუალედებით). ქართლის პირველივე ხელისუფალის
ბიზანტიური ტიტული მოწმობს, რომ ის ბიზანტიის საიმპერატორო კარის
უმაღლეს მოხელედ (კურაპალატად) ითვლებოდა ქართლში. ხელმწიფესიუზერენსა და მოხელე-განმგებელს შორის წარმოქმნილი დამოკიდებულების
იურიდიულ შინაარსს ქართული “ერისთავი” გამოხატავს, მაგრამ იგივე სახელი
უკვე არაფრის მთქმელია საგამგეო ქვეყნის შიგნით, საკუთარ ერისთავებთან
წარმოქმნილი ურთიერთდამოკიდებულების აღსანიშნავად.
როგორც
ცნობილია,
ერისთავები
ქართლის
ამ
ხელისუფალთ
ემორჩილებოდნენ
საერისთავოების
მემკვიდრეობითი
მფლობელობის
საფუძველზე. ამ დამოკიდებულების გამოხატულებას წარმოადგენს ჯუანშერის
ტერმინი “ერისთავთა-მთავარი”. მოკლედ, ქართლის გამგებელნი სიუზერენთან
დამოკიდებულების თვალსაზრისით (კეისარი იქნებოდა იგი თუ ხალიფა, ამას
არსებითი მნიშვნელობა არ ჰქონდა) “ერისთავი” (resp. “ერისმთავარი”) იყო, ხოლო
ქვეყნის შიგნით, საკუთარი ვასალების მიმართ – “ერისთავთა-მთავარი”.
ს. ჯანაშიამ თავის დროზე სრული გარკვეულობით უჩვენა, რომ “ახალი
ხელისუფლების მეთაური კი არ იყო მეფე “ნებითა ღვთისათა”, “თვითფლობით
მპყრობელი”, როგორც თავის უფლებას უთუოდ განმარტავდა ძველი ქართლის
მეფე, ან საითკენაც მერმინდელი მონარქი მიისწრაფვის, არა, ეს თვით
წარჩინებულთა მიერ “განჩენილი”, დადგენილი, დანიშნულია, თვითონაც
წარჩინებულია და მემამულე, მსგავსად თავის “განმაჩენელთა”, იგი მხოლოდ
ყველაზე წარჩინებულია წარჩინებულთა შორის, სხვებზე დიდი მემამულე, ერთი
სიტყვით, “პრიმუს ინტერ პარეს” (ტოლთაგან პირველი)”[5].
“ეპისტოლეთა წიგნის”ცნობები ამ ვითარების აშკარა მოწმობაა. სომხეთის
თუ ქართლის კათალიკოსის წერილებში ადარნასე ერისმთავარი, მაგალითად,
ქართლის წარჩინებულთა შორის ყოველთვის პირველია დასახელებული, მაგრამ
ცალკე არც ერთ შემთხვევაში არ იხსენიება, რითაც ხაზგასმულია, რომ ეს კაცი
მხოლოდ პირველია ქართლის მთავართა შორის.
ქართლის ერისმთავრები უმთავრესად შიდა ქართლისა და კახეთის
მფლობელები იყვნენ. დანარჩენ ქვეყანაში, ჩანს, რეალურად მათ ბევრი არაფერი
ეკუთვნოდათ. ერისთავებს უკვე საშვილიშვილოდ მიეტაცათ საერისთავო ქვეყნები
და ამიერიდან ისინი სამამულო ურთიერთობის საფუძველზე ემორჩილებოდნენ
ფეოდალური ქართლის მეთაურს. გახელმწიფებულ ერისთავს, თავის მხრივ, ამავე
საფუძველზე მორჩილებდნენ შედარებით ნაკლების მქონებელნი, მცირე მთავრები.
ასე რომ, დროთა ვითარებაში მთელი ქართლი სხვადასხვა სიდიდის ქვეყნებად
დაიყო. ერისმთავრები უძლურნი აღმოჩნდნენ შექმნილი ვითარების წინაშე,
რომელიც უკეთ შეესაბამებოდა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიური განვითარების
მოთხოვნებს.
VIII ს. ერისმთავარმა არჩილმა ცნო ერისთავთა “ხელმწიფობა” საერისთავო
ქვეყნებზე და, თავის მხრივ, კახეთი საკუთარ ტაძრეულებში გაანაწილა.

ერისმთავრის სახლის შემდეგ მთელი ეს ერისთავ-მთავრები მოდიოდნენ.
ამ პერიოდში უკვე აღარ ხერხდება ერისთავსა და მთავარს შორის რაიმე
განსხვავების დადგენა. ჯუანშერი, მაგალითად, ქართლის ამ უმაღლეს
წარჩინებულებს ერისმთავრებსაც უწოდებს და მთავრებსაც. მას შემდეგ, რაც
ერისთავებმა საერისთავოების მემკვიდრეობითი მართვის უფლება მიიღეს და
შემდეგში თავიანთი “ხელმწიფობა” (საჯარო-პოლიტიკური უფლება) მეფის
სიძეობითაც განამტკიცეს, ბუნებრივია, თუ ამის შემდეგ ხელმწიფე-ერისთავები
“მთავრებად” იწოდებიან.
“ასე და ამრიგად, მთელი ქართლი აურაცხელი სამთავროების კრებულს
წარმოადგენდა”[6]. ეს ვითარება ქართლის მატიანეშიც აისახა: “იქმნა სიმრავლე
მთავართა ქუეყანასა ქართლისასა და შეერია ბრძოლა, იქმნეს მტერ ურთიერთას¨[7].
განა ამისავე მოწმობა არა არის “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში” ასახული
სამცხის სოციალური ვითარების სურათი, სადაც მთელი ეს ქვეყანა ერთმანეთზე
მოკიდებული დიდი და მცირე მთავრებითაა მოფენილი?. ამ გარემოებასთან
დაკავშირებით ს. ჯანაშია შენიშნავდა: სამცხეში მთავრები მართლაც სოკოსავით
გამრავლებულანო[8].
სამცხის ეს “დიდი” და “მცირე” მთავრები ერთმანეთთან მჭიდრო
ურთიერთდამოკიდებულებაში არიან. “შვილის” (ყმის) დამოკიდებულება
“უფალზე” აქ “წინაშედგომათი” და “საკუთარით” აღინიშნება. “წინაშედგომა” უნდა
მივიჩნიოთ ვასალური დამოკიდებულების აღმნიშვნელ ქართულ ტერმინად.
აქედან ნაწარმოები “წინაშემდგომელი” გაარსებითებული მიმღეობაა (ამავე
მნიშვნელობით ნათარგმნ ძეგლებში იხმარება “გარემდგომარეც”) და “უფლის”
“წინაშე” მდგომ, მასზე დამოკიდებულ კაცს, ყმას, ვასალს აღნიშნავდა.
უფალთან განსაკუთრებით დაახლოებულ და მისანდობელ პიროვნებას
“წინაშემდგომელთაგან” “საკუთარი” ეწოდებოდა. ილ. აბულაძის ეტიმოლოგიით
“საკუთარი” ნაწარმოებია კუთ ფუძისაგან, რომელიც, თავის მხრივ, კუეთ ფუძისაგან
ამოდის (“სა-კუთ-არი” “სა-კუეთ-არი) და მოაქვს თავისი მნიშვნელობა: გამოკვეთა,
გამოყოფა, გამორჩევა, განთვისება, განჩემება და სხვ[9].
ყველა დიდ უფალს ჰყავდა თავისი “წინაშემდგომელი” და “საკუთარი”
(საამისო მაგალითები, სერაპიონის ცხოვრებიდან: “განკჳრდა ფრიად (ჩორჩანელია)
და ჰრქუა წინაშემდგომელთა”; “ყოველი მიუთხრა დიდსა მას მთავარსა და
ყოველთა წინაშემდგომელთა”). ასეთი უფალი, თავის მხრივ, უფრო ძლიერი
ხელისუფლის (მამაუფალი) “წინაშემდგომელი” და “საკუთარი” იყო.
“საკუთარი”,
როგორც
ვასალური
ურთიერთდამოკიდებულების
აღმნიშვნელი ტერმინი, ჯერ კიდევ, “შუშანიკის მარტვილობაში” იხმარება: “ჰრქუა
ვინმე პიტიახშსა საკუთარმან მისმან”. “საკუთარი” საკმაოდ ხშირად გვხვდება
აგრეთვე “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში”. ასე ეწოდებოდა გიორგი
ჩორჩანელის ამალაში მყოფ “წინაშემდგომელთა” ერთ ჯგუფს, რომლებიც
თხზულებაში ამავე დროს “მთავრის” პატივით არიან მოსილნი.
“განთენნა რაჲ, კუალად უბრძანა მთავარმან ორთა საკუთართა თჳსთა და
გონებითაცა ფრთხილითა, რაჲთა ზედამიწევნით ცნან ყოველივე. ხოლო
წარმოვიდეს კაცნი იგი. და ვითარცა მოიწინეს წინაშე წმიდისა მის მამისა, და
იხილნა იგინი და გულისჴმა-ყო, რამეთუ მთავარნი არიან და საკუთარნი დიდისა
მის მთავრისანი, მიეგება და მოწლედ მოიკითხნა წმიდამან მან”[10].

“წინაშემდგომელთა” და “საკუთართა” უმთავრესი მოვალეობა, ამ ძეგლის
მიხედვით “დიდი მთავრის” ხლება, მის ამალაში ყოფნაა. ამგვარად, აქ ისინიც
“მთავრებად” არიან წოდებულნი, მხოლოდ, როგორც “საკუთარნი დიდისა მის
მთვარისანი”.
ერისმთავრობის ხანის ორიგინალური ქართული წყაროები ჩვენამდე
თითო-ოროლა თუა მოღწეული (“ევსტათი მცხეთელის მარტვილობა”, “სერაპიონ
ზარზმელის ცხოვრება”, “აბო ტფილელის მარტვილობა”), მაგრამ მაინც
საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ არსად ამ ძეგლებში “აზნაურს” არ ვხვდებით.
ყველაზე მოსალოდნელი იყო, რომ ეს ტერმინი “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში”
შეგვხვედროდა. მაგრამ, როცა იქ ერთი დაბის მფლობელსაც (“უფალს”) “მთავარი”
ეწოდება, რაღა გასაკვირია, რომ სხვა ძეგლებსაც ამ სოციალური ტერმინისათვის
უმტკივნეულოდ აევლოთ გვერდი. ცხადია, “აზნაური” ამ ხანაში ხმარებიდან არ
გამოსულა, მაგრამ საყოველთაოდ მაინც ამ ვითარების (“მრავალმთავრობის”)
აღმნიშვნელი შესაფერი ტერმინი გავრცელებულა.
უფრო მოგვიანო ხანის საისტორიო წყაროები, ვთქვათ, VIII ს. ვითარებას
რომ ასახავენ, ამ ტერმინს დაუბრკოლებლად მიმართავენ. ამ მხრივ განსაკუთრებით
საინტერესოა ჯუანშერის ის ცნობა, რომელიც გადმოგვცემს, რომ არჩილმაო
“ყოველთა ტაძრეულთა მისთა მიუბოძა კახეთი და აზნაურ ყუნა იგინი”. სამეფო
აზნაურების (მემატიანესთან ის “მეფედაა” წოდებული) ასე მომრავლების
არჩილისეული ღონისძიება, საყურადღებოა. ცხადია, ერისმთავრის მიწაზე მჯდომი
მემამულენი არ შეიძლება “მთავრებად” წოდებულიყვნენ. ყველა ისინი და სხვებიც
“აზნაურებად” იქამდე იხსენიებოდნენ, ვიდრე ცენრტრალურ ხელისუფლებასთან
იყვნენ დაკავშირებულნი. ამის გამოა, რომ როცა IX - X სს. საქართველოში სამეფოსამთავროები წარმოიშვნენ, “მთავარმა” ფეოდალ-მიწათმფლობელის აღსანიშნავად
საკმაოდ სწრაფად დაუთმო ადგილი “აზნაურს”. ტერმინოლოგიური ცვლილების ეს
პროცესი მკაფიოდ აისახა “გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში”. დიდი ფეოდალი
გაბრიელ დაფანჩული, მაგალითად, აქ ერთგან მოხსენიებულია, როგორც
“დიდებული აზნაური” მეორეგან – როგორც “აზნაური მეფისაჲ”, სხვაგან კიდევ,
ძველი ტრადიციით – როგორც “მთავარი” და “ერისმთავარი”. ამ თვალსაზრისით
უფრო საყურადღებოა მირიანის მოხსენიება. მართალია, თხზულებით ის იყო
“დიდებული უფალი”, მაგრამ მას მაინც “აზნაური” ეწოდებოდა. ეს კაცი მთელი
სამცხის მფლობელად ჩანს. ამაზე პირდაპირაა ნათქვამი, რომ მან “მძლავრ სამცხისა
ერითა ძე თჳსი დაადგინა კათალიკოზად”, მიუხედავად იმისა, რომ ქართლის
ეპისკოპოსების უმრავლესობა ამისი წინააღმდეგი იყო და განსაკუთრებით
მირეანზე აქამდეც განაწყენებული (“მირეანისათჳს გულ –ძჳრად იყო”) მამფალი
გვარამ დიდი.
თუკი სამცხის ერთი კუთხის, ქვაბლიანის ხევის მფლობელი გიორგი
ჩორჩანელი “დიდი მთავარი” იყო, ეს წოდება უფრო მეტად შეჰფეროდა მირეანს,
რომელიც “ყმად” ტაო-კლარჯეთის არც ერთ ხემწიფეს არ უდებდა თავს (ჩვენ ეჭვი
არ გვეპარება, რომ თავის თავს ეს კაცი “სამცხის დიდ მთავარს” უწოდებდა, რასაც
სავსებით რეალური შინაარსი და გამართლება ჰქონდა). მაგრამ გიორგი მერჩულე,
მისდა უნებურად, მხედველობიდან უშვებს ამ მომენტს, რადგან მის დროს ამ
ტერმინებს შორის უკვე ნიველირებაა მომხდარი.

თუ VIII ს. “ტაძრეული აზნაურები” აზნაურთა ცალკე ჯგუფს ქმნიდნენ,
მეტი უფლებით შეიძლება ითქვას შთამომავლობით, ანუ “ნათესავით აზნაურებზე”.
აზნაურების ეს კატეგორია პირველად IX ს. მოხსენიებული გიორგი მერჩულეს
თხზულებაში.
საერთოდ,
აზნაურების
მრავალფეროვანი
კატეგორიები,
ზემოაღნიშნული მიზეზის გამო, სამეფო-სამთავროების ხანაში ჩნდება.
აზნაურებს მსახურები მოჰყვებოდნენ. რა ცვლილებაა ამ ხანაში მსახურთა
საზოგადოებრივ ფენას შორის მომხდარი, ძნელი სათქმელია. ისე კი, მსახურები
ჩვენ ხელთ არსებულ თითქმის ყველა ძეგლში გვხვდება. ევსტათი მცხეთელისა და
აბო ტფილელის “მარტვილობების” მიხედვით, ამ ხალხს სხვადასხვა სახის
პოლიციურ-ადმინისტრაციული მოვალეობანი აკისრიათ. მართალია, ყველა ამათ
დამპყრობელთა სამოხელეო კარზე ვხედავთ (მარზპანის, ამირას) და თვითონაც
ალბათ ჩვეულებრივ უცხოელები არიან, მაგრამ მთავარი მაინც ის არის, რომ
ქართული ტერმინი ამ ფუნქციას ორგანულად ითვისებს.
“მსახურია” თავისი მოვალეობით (მდგომარეობითაც ალბათ) “სერაპიონ
ზარზმელის ცხოვრებაში” მოხსენიებული ის “ერთი ვინმე მონათაგანი”, რომელსაც
მთავარმა “მყის უბრძანა”: “წარვედ მსწრაფლ”... და ზედამიწევნით ცან ძალი
საქმისაჲ ამის და მაუწყე ჩუენ, თუ რაჲმე არს სახილავი ესე”[11]? ეს კაცი, რომელიც
“ჭირითა და შრომით” ასრულებს მთავრის ნაბრძანებს, ბერებს ამგვარად
წარუდგება: “მთავრისა ვარ მე დიდისა... რომლისა მიერ მოვივლინე მე”.
“მსახური” ასე იყო ამავე თხზულებაში მოხსენიებული ის ძარღველი კაცი,
რომელიც მის უფალს გარკვეულ საქმეზე ჰყავდა მიჩენილი: “იყო კაცი იგი საჴმარ
და მსრბოლ გზათა შორთა”. ამ მისვლა-მოსვლაში ამ კაცს საკმაოდ მნიშვნელოვანი
თანხა – 305 დრაჰკანი (ოქროს ფულია) გადაუნახავს თავისთვის. მას განზრახული
ჰქონია მონაზვნად აღკვეცა და ამ თანხის მონასტერში შეტანა (თუ ფიქრობდა, რომ
მისი უფლის ხელში ამ ფულს თავისთვის მაინც ვერ მოიხმარდა). როცა
თანასოფლელებმა ის ბერის ტანსაცმლით შემოსილი იხილეს, გაოცდნენ: “ენება
კუალად ერისაგან ყოფაჲ და ვითარცა ვერ შეუძლეს მორჩილებაჲ მისი, უთხრეს ეს
უფალსა მისსა”[12]. “ხოლო კაცმან მან ვითარცა აგრძნა, ვითარმედ არა უტევებენ
ნებისაებრ მისისა”, დაავლო ხელი ხელსახოცში გამოკრულ მთელ მის ქონებას და
მონასტრისაკენ მოკურცხლა. მიატანა კიდეც მონასტრის ეზოს და მდევარნიც
მიჰყვნენ უკან, “რაჲთა შეიპყრან და წარუღონ, რაჲ იგი აქუნდა”. გაქცეულმა
მოისაზრა, ფული ეკლესიის სარკმელში შეაგდო და მდევრები პირში
ჩალაგამოვლებული დატოვა, მათ აღარც მსახურყოფილ ამ ბერზე მოუწვდებოდათ
ხელი და არც ეკლესიაში შეგდებულ ფულზე[13]. “ესრეთ უღონო იქმნეს მდევარნი”,
ამბობს მწერალი. მათ ახლა ისღა აინტერესებდათ, ენახათ მაინც “რაჲ-იგი შეეწირა
ევლოგიაჲ კაცსა მას”.
როგორც მაგალითები მოწმობენ, მსახურები უფლებით და ქონებრივი
შეძლებით ურთიერთისაგან განირჩეოდნენ. რა იყო, მაგალითად, საერთო ამ
ძარღველ კაცსა და ნერსეს მსახურ აბოს შორის, რომელიც ერისმთავრის მთელი
სახლის სიყვარულით სარგებლობდა. ბუნებრივია, რომ “ხელმწიფეთა” მსახურების
დაწინაურების, გააზნაურების შესაძლებლობა მეტი იყო. არჩილის “ტაძრეულების”
გააზნაურებაც ხომ ამის მოწმობაა.
ყველაზე ნაკლულევანია ჩვენი ცოდნა მაინც მწარმოებელ საზოგადოებაზე,
რადგან ამ პერიოდის თავისთავად მწირ ცნობებში ამათ შესახებ ძნელად თუ რაიმე
იპოვება. ერთი კი შეინიშნება, რომ “ერის” დაშლისა და მისი ცალკეული

სოციალური ფენების ფეოდალურ დამოკიდებულებაში გადასვლის პროცესი
საკმაოდ შორს წასულა.
ის ფაქტი, რომ აგიოგრაფი გიორგი ჩორჩანელის სიმდიდრის აღნიშვნისას
ერთმანეთს არ აშორებს მის “აგარაკებს” და “ერს” (“ყოველთა ჰმატდაო
სიმდიდრითა ერთა და აგარაკთაჲთა”), მოწმობს, რომ ეს “ერი” საკუთრების
ობიექტად შექმნილა და მისი წარმოდგენა “აგარაკების” გარეშე შეუძლებელია.
ჩორჩანელის “ერი”, რომელიც მთავრისავე მიწებზე ზის, ცხადია, მის სასარგებლოდ
არის დაბეგრილი და მასვე ემსახურება. მაგრამ ამ ცნობაში ისიც იგულისხმება, რომ
ამ მხარეში “ერისა” და “აგარაკების” მესაკუთრენი სხვებიც ყოფილან. შეუძლებელია
იმის თქმა, თუ აქ ფეოდალური დამოკიდებულების რა კონკრეტული ფორმები
იგულისხმება. არ შევცდებით, თუ ვიტყვით, რომ ამ ხალხის ერთი ნაწილი უკვე
გლეხურადაა დაბეგრილი და “გლეხები” არიან. საერთოდ, რა ფასი ჰქონდა მაშინ ამ
აგარაკებს უფლისავე მუშახელის გარეშე, მაგრამ ისიც ცხადია, რომ “ერი” აქ მაინც
ზოგადი, შემკრებლობითი ცნებაა და ის მხოლოდ “მებეგრეებს” არ აღნიშნავს. ეს
მაგალითი იმის საფუძველს იძლევა, რომ დავასკვნათ: “ერი” ფეოდალის მიწაზე
სხვადასხვა უფლებით მჯდარი, ან უბრალოდ მის “საბრძანებელში” (ჩორჩანელის
გამონათქვამია) მოქცეული მწარმოებელი საზოგადოების სხვადასხვა ფენის
აღმნიშვნელი ტერმინია ერისმთავრობის ხანაში.
“ერისგანი” (“რომელი შრომით და ქუეყანის-მოქმედებით იზარდებოდეს”)
იყო სერაპიონ ზარზმელის მამა. პირადად ეს კაცი რომ თავისუფალია იმ ფაქტიდან
ჩანს, რომ მისი შვილები თავისი ნებით მიდიან მონასტერში, ხოლო უფროსი
“წესითა მსოფლიოჲთა დამპყრობელ ექმნა მამულსა სამკჳდრებელსა”. თავისუფალი
მეთემეები ჩანან “საძმოს” მკვიდრნიც, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი თავს არ
გამოიდებდნენ და წინ არ აღუდგებოდნენ მონატსრის მებეგრეობას.
აშოტ კურაპალატის დიდი აზნაური გაბრიელ დაფანჩული, როგორც
ხანძთის მონასტრის კტიტორი, ასეთ პირობას უყენებდა გრიგოლს: “ნათესავისა
(ნათესავ-ყმებისა) ჩემისა უკუეთუ მოწესე მამაკაცი იყოს, სამკჳდრებელად მისცა
ხანთაჲ იყოს, და უკუეთუ ერისა ჩემის მოწესჱ დედაკაცი იყოს, მუნ დაემკჳდროს,
რომელიცა შენ გამოაჩინო ქუეყანასა ამას ადგილი”[14]. ცხადია, რომ გაბრიელის
“ერში” მისი “გლეხები” არ იგულისხმებიან (რომელი ფეოდალი მისცემდა თავის
გლეხებს ბერად აღკვეცის ასე ფართო უფლებებს). აქ უფრო “მდაბიურები” (“ყმები”)
ივარაუდებიან, რომლებიც მოლაშქრეებსა და მსახურებს იძლეოდნენ.
როცა არაბთა მძლავრობისაგან ლტოლვილი ნერსე ერისმთავარი
ხაზარეთში გადავიდა, იოანე საბანისძის სიტყვით, “იყო მის თანა ერისაგან მისისა
ვითარ სამას ოდენ მამაკაცი და მათ თანავე იყო სანატრელიცა ესე მონაჲ ქრიტჱსი
ჰაბო”[15]. აქ “ერი” კიდევ უფრო ფართო შინაარსის მქონეა. ეჭვი არაა, რომ
ერისმთავრის “ერი” მისი ერთგული ყმებია, უპირატესად აზნაურები და მოლაშქრე
მსახურები.
მოტანილი ცნობებით ირკვევა, რომ წინანდელი თავისუფალი “ერი” ახლა
უკვე სხვაზეა დამოკიდებული, სხვას ჰყავს მითვისებული. მართალია, ს. ჯანაშიას
დაკვირვების თანახმად, ძველ ავტორებს ზოგ შემთხვევაში “ერი” ერთგვარი
თვითმოქმედების ასპარეზზედაც გამოჰყავთ, მაგრამ მისი ნება-სურვილი ამ
შემთხვევაში უფრო უმნიშვნელო და ნეიტრალური ამბებისკენაა მიმართული[16].
გრიგოლ ხანძთელის ბიოგრაფი, როცა თავისი გმირის ცხოვრების ერთ მომენტს
აღნიშნავს, წერს: “მაშინ ჴელმწიფეთა მათ, ამღზრდელთა მისთა, და სანატრელმან
დედამან მისმან და ერისა სიმრავლემან ინებეს ხუცად კურთხევაჲ ამის

ნეტარისაჲ”[17]. უფრო მეტი უფლებებითაა მოსილი “ერი” ქსნის ერისთავთა
საგვარეულო მატიანეში (“ძეგლი ერისთავთა”), რომელიც, შეიძლება ითქვას,
გადამწყვეტ როლს ასრულებს როსტომ ბიბილურის აღზევების საქმეში. ავტორი ამ
შემთხვევაში უმთავრესად, ალბათ, იმ ტრადიციას უწევდა ანგარიშს, რომელიც
ქსნის ხეობაში მის დროს ჯერ კიდევ იყო შემორჩენილი.
“ერის” ცალკეულ წევრს ჩვეულებრივად “ერისგანი” (“ერისაგანი”)
ეწოდებოდა. ამ ტერმინს, ცხადია, სოციალური მნიშვნელობა ჰქონდა და “მდაბიოს”
პარალელურად იხმარებოდა. არსენ საფარელის თხზულებაში “განყოფისთჳს
ქართლისა და სომხითისა” “ერისგანნი”, მაგალითად “აზნაურებისჳდმია”
დაპირისპირებული: “... აზნაურნი და ერისგანნი მიბაძვითა მათითა განეშორნეს
ყოვლადვე კანონთა განწესებულთა”[18]. თამარ მეფის მიერ 1201 წელს
შიომღვიმისადმი ბოძებული შეწირულების წიგნის “კრულობით” ნაწილში
აღნიშნულია: “ვინცა და რამანცა გუარმან კაცმან, დიდმან ანუ მცირემან, აზნაურმან
გინა ერისგანმან...”[19] და სხვ.
“მფარველობით”
დამოკიდებულებაში
შესული
“ერისგანნი”
და
“მდაბიურები” თავიანთ “უფალთა” (“პატრონთა”) “ყმებად” ითვლებოდნენ და ამის
შესაბამისად ემსახურებოდნენ მათ. ტერმინი “ყმა” ნაწარმოებია “ყრმისაგან” (კაცი
განჭაბუკებამდე). ამის გამო, ბუნებრივია, რომ ესა თუ ის “ყმა” ამა თუ იმ
“პატრონის” სახით “გამზრდელს” საჭიროებდა. როდის ჩნდება “ყმა”, არ ვიცით.
მაგრამ VIII – IX სს. ხმარებაში ყოფილა “მეყმე”, ყმათა მფლობელის აზრით. ასე
ფიქრობდა, მაგალითად, კ. კეკელიძე, რომელსაც საამისოდ მხედველობში ჰქონდა
სინას მთის ხელნაწერი № 74, სადაც ეს სიტყვა ასეთ კონტექსტშია: “მთავარნი
ერისანი და მეყმენი, მონანი და მსახურნი მისნი”[20]. ფორმალურად “ყმები”
თავისუფალი იყვნენ, თუმცა “პატრონები”, “მფარველები” გასჩენოდათ, რომელთა
წინაშე მათი ფეოდალური მოვალეობა ლაშქრობა და სამსახური (მასპინძლობა,
ძღვენი, ხლება...) იყო.
ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ VII – IX სს. მდაბიოთა “დაყმევების”
პროცესი, ცალ-ცალკე თუ თემებით, საკმაოდ შორს წასულა. პატრონყმური (“მამაშვილური”) დამოკიდებულების სფერომ ამათი სახით მწარმოებელი საზოგადოება
მოიცვა, რაც კლასობრივი ბრძოლის განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვან
სოციალურ მომენტს განეკუთვნებოდა. ახლა უკვე დროის საკითხი იყო ფეოდალთა
ამ ყმების თავისუფლების ყველა ნიშნის დაკარგვა და მათი “გლეხობაში” ჩაყენება.
“ყმა” მწარმოებელი (იგივე ყმა-მოლაშქრე, მდაბიორ-მოლაშქრე) არის გარდამავალი
კატეგორია თავისუფალ მეთემესა და გლეხს შორის.
ცნობები “გლეხობის” შესახებ ამ პერიოდის ძეგლებში საერთოდ არ
მოგვეპოვება, რაც მათი მოუღწევლობით თუ აიხსნება მხოლოდ. უკვე პირველივე
უძველესი დოკუმენტი “ნასყიდობის დაწერილი ფავნელთა შიომღვიმისადმი”,
რომელსაც გამომცემელი ი. დოლიძე IX ს. უკანაკნელი მეოთხედით ათარიღებს[21],
ფავნელთა ქუემო გუელ-დეს მამულში ორ გლეხს ასახელებს: შულიას ძესა და
ტარიკას ძეს[22]. ფავნელს, ცხადია, გლეხები ჰყავდა იმ ოთხ სოფელშიაც, რომელიც
მან შიომღვიმის მონასტერს მიჰყიდა.
ამ სიტყვის ადრინდელი ხმარება დადასტურებულია აგრეთვე სომხურიდან
ნათარგმნ “რიფსიმიანთა წამების წიგნში”, რომელიც ილ. აბულაძის აზრით, VIII –
IX სს. უნდა იყოს. იქ ერთგან ვკითხულობთ: “აზნაურნი იგი აღრეულად
გლეხითურთ ეტენებოდეს...”[23]. დედანში “გლეხის” ადგილას “ამბოხია”, რომლის
ძველი ქართული შესატყვისებია: “ერი, შფოთი, ამბოხი”[24]. ნათარგმნ ძეგლებში

“გლეხი” მოსახლეობის დაბალი ფენების აღსანიშნავად მაინც ფართო, ზოგადი
შინაარსით იხმარება, მაგრამ, ჩანს, რომ უკვე ჰქონია სპეციფიკური მნიშვნელობაც,
ე.ი. აღნიშნავდა იმ მებეგრე მიწის მუშას, რომელიც პირად თავისუფლებასაც იყო
მოკლებული.
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თავი მეექვსე
ცვლილებები ეკონომიურ და სოციალურ ცხოვრებაში IX – X
საუკუნეებში
§ 1. სოფლის მეურნეობის ძირითადი დარგები

IX – X საუკუნეები ფეოდალური საქართველოს ისტორიაში გარდამავალი
ეტაპია ადრეფეოდალური ხანიდან განვითარებული ფეოდალიზმის საფეხურზე.
ადრეფეოდალური ხანისათვის, როგორც წესი, დამახასიათებელია
ეკონომიური და სოციალური სისტემების მრავალწყობიანობა.
ამ ხანის საქართველოში წამყვანი და განვითარებადი ფეოდალური
ურთიერთობაა, მაგრამ, ამავე დროს, არსებობენ წინარე წყობილების ძლიერი
გადმონაშთები, რომელთა ლიკვიდაციის პროცესი მთელი ადრეფეოდალური ხანის
მანძილზე მიმდინარეობს. საქართველოს პოლიტიკურ წყობილებაში ამ
გადმონაშთების საბოლოო ლიკვიდაციას და ქვეყნის პოლიტიკური ორგანიზაციის
ფეოდალური ურთიერთობის საფუძველზე მოწყობას აკად. ნ. ბერძენიშვილი VIII ს.
უკავშირებს[1].
VIII ს. მთავრდება ერთი დიდი ეტაპი ადრეფეოდალური ხანისა და დგება
მეორე ეტაპი, როდესაც სრულდება უკვე ეკონომიური და სოციალური
სტრუქტურის საბოლოო მოწყობა ფეოდალურ ურთიერთობათა საფუძველზე.
სწორედ ამიტომ ვუწოდებთ ჩვენ ამ საფეხურს გარდამავალს, ადრედან
განვითარებულ ფეოდალიზმზე.
დიდი ძვრები და ცვლდილებები ხდება სოფლის მეურნეობაში,
წარმოიშობიან ახალი ქალაქები, ქრება მრავალწყობიანობა და მრავალფენიანობა
მიწისმფლობელობის ფორმებსა და სოცილურ სტრუქტურაში.
IX – X საუკუნეები მთელი მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის
მასშტაბით დიდი ეკონომიური აღმავლობით აღინიშნება.
ამ დროს მიმდინარეობს მახლობელი აღმოსავლეთის დიდი მაჰმადიანური
სახელმწიფოს, არაბთა სახალიფოს დაშლა. სახალიფოს პოლიტიკური დაშლა არ
ნიშნავდა მასში შემავალი პოლიტიკური ერთეულების ეკონომიურ დაცემას,
პირიქით, IX – X საუკუნეების მახლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნებში (ხმელთაშუა
ზღვის აუზი, წინა და შუა აზია) ადგილობრივი დამოუკიდებელი სახელმწიფოების
შექმნის შედეგად იწყება ამ ქვეყნების ეკონომიკისა და კულტურის სწრაფი
განვითარება.
საქართველო, რომელიც პოლიტიკურად და ეკონომიურად მჭიდროდ იყო
დაკავშირებული მახლობელი აღმოსავლეთის როგორც მაჰმადიანურ, ასევე
ქრისტიანულ ქვეყნებთან ამ საერთო ეკონომიური აღმავლობის სფეროში მოექცა.
IX – X საუკუნეები საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მნიშვნებლოვანი
ძვრებით აღინიშნება. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სასოფლოსამეურნეო იარაღების გაუმჯობესებასა და დაწინაურებას.
IX – X საუკუნეების საქართველო განვითარებული სოფლის მეურნეობის
ქვეყანაა. განვითარების მაღალ დონეზეა მემინდვრეობა, მებაღეობა-მებოსტნეობა,
მევენახეობა, მესაქონლეობა.
VIII ს. მეორე ნახევრიდან საქართველოს ცალკეულმა კუთხეებმა თანდათან
არაბთა მფლობელობისაგან განთავისუფლება დაიწყეს.
ამ პერიოდში მიმდინარეობს საქართველოში მთელი რიგი დაუსახლებელი
ადგილების დასახლება, ტყეების გაკაფვა, აოხრებული ადგილების ხელახლა
დასახლება, მოშენება.
ხალხი სახლდება მამა-პაპათა ნასახლარებზე და აქამდე გამოუყენებელ
ადგილებს სამიწათმოქმედოდ იყენებს.

სამიწათმოქმედოდ გამოყენებული ფართობის გაზრდა, დამუშავებული
მიწების ათვისება, ტყეების გაკაფვა, კორდების გატეხვა, მშვიდობის დამყარებასა და
მოსახლეობის რიცხობრივ ზრდასათან ერთად აუცილებლად და, პირველ რიგში,
სასოფლო-სამეურნეო იარაღების გაუმჯობესაბაზე უნდა ყოფილიყო დამყარებული.
სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის
გაუმჯობესების
თვალსაზრისით
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მიწის დასამუშავებელ ძირითად იარაღს –
გუთანს.
მიწის დასამუშავებელი ძირითადი იარაღი, გუთანი ამ ხანაში არსებით
ცვლილებას განიცდის და მნიშვნელოვან ტექნიკურ გაუმჯობესებას აღწევს.
სახვნელი იარაღის სახელი “გუთანი” ქართული წყაროებით პირველად XIII
ს. შუა წლებშია დადასტურებული. მან შეცვალა ამ იარაღის ძველი სახელი
“ერქვანი”. “პირველად როდის შემოდის “გუთანი” ქართულ მწერლობასა და
ცხოვრებაში, – წერს აკად. ივ. ჯავახიშვილი, – ჯერ კიდევ გამოსარკვევია, მაგრამ
XIII ს. შუა წლებში ეს ტერმინი იმდენად ჩვეულებრივი სიტყვაა, რომ მიწის
ერთეულის საზომადაც კი არის ქცეული (იხ. ჩემი “ქართული საფას-საზომთა
მცოდნეობა, ანუ ნუმიზმატიკა-მეტროლოგია”). ეს გარემოება გვაფიქრებინებს, რომ
“გუთანი” ამაზე კარგა ხნით უწინარეს უნდა იყოს შემოსული, XII ს-ში მაინც”[2].
იბადება კითხვა, თუ რას უნდა გამოეწვია სახვნელი იარაღის სახელის ასეთი
ცვლილება? როგორც დადასტურებულია, გუთანი ქართული ტერმინია და
სხვადასხვა ფორმით (გუთა, გოთან, გუთონ, ქჲოთან, გოთა და სხვა) გვხვდება
თითქმის ყველა კავკასიელი ხალხის ენაში, სომხურში, ინგუშურში, ჩაჩნურში,
თუშურში (ბაცბურში), უდურში, ავარულში, ოსურსა და სხვ. მაგრამ, როგორც აკად.
აჭარიანი ვარაუდობს, ეს სიტყვა ქართულიდან უნდა იყოს შემოსული და
გავრცელებული კავკასიის სხვა ხალხების ენებში[3], რაც უკავშირდება აგრეთვე
თვით ამ სახვნელი იარაღის საქართველოდან გავრცელებას კავკასიის სხვა
ხალხებში[4].
საფიქრებელია, რომ “ერქუანის” “გუთნით” შეცვლა ამ სახვნელი იარაღის
თვისობრივ ცვლილებასთან იყო დაკავშირებული”[5].
გუთანი ე. წ. ქართული “დიდი გუთანია”, რომელიც, როგორც ცნობილია,
დიდხანს იხმარებოდა ჩვენში.
დიდი გუთანი მიწის ღრმად დამუშავების შესაძლებლობას იძლეოდა და
ამავე დროს მაგარ ნიადაგსაც ამუშავებდა. იგი შესაძლებელს ხდიდა
სამიწათმოქმედოდ გამოყენებული ფართობის გადიდებას დაუმუშავებული
მიწების ათვისებით. ამავე დროს, შრომისნაყოფიერებასაც ზრდიდა.
თვით ისეთი სახვნელი იარაღის არსებობა, როგორიც დიდი გუთანია,
თავის მხრივ, ქვეყნის მნიშვნელოვან ეკონომიურ დაწინაურებაზე მიუთითებს[6].
ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ ეს “დიდი გუთანი” სწორედ IX – X სს. უნდა იყოს
შემოსული საქართველოში. ამ მხრივ უაღრესად საინტერესოა ის ფაქტი, რომ VIII ს.
შუა ხანიდან მოყოლებული სახალიფოში ვრცელდება რკინისსახნისიანი მძიმე
გუთანი, რომელშიც 8 უღელი ხარი იყო შებმული[7]. ასე რომ, ეს მოვლენა ჩვენში
გარკვეული დროის იმ ეკონომიურ აღმავლობასთანაა დაკავშირებული, რაც VIII – X
სს. მახლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნებშია საერთოდ საგრძნობი. ამავე დროს
ჩვენში ზოგი სხვა ახალი სასოფლო-სამეურნეო იარაღიც შემოდის ხმარებაში[8].
საქართველოში უძველესი დროიდანვეა გავრცელებული სოფლის
მეურნეობის მრავალრიცხოვანი კულტურები, რასაც დიდად უწყობდა ხელს ჩვენი
ქვეყნის მდიდარი და მრავალფეროვანი ბუნებრივი პირობები[9].

ჩვენში უძველესი დროიდანვე იყო განვითარებული მემინდვრეობა.
საქართველოში დადასტურებულია პურის მრავალი ჯიშის არსებობა. როგორც
ცნობილია, საქართველო პურის მთელი რიგი ჯიშების სამშობლოდაა ცნობილი და
მიჩნეული.
IX – X საუკუნეებში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის დაწინაურებას,
კერძოდ, მიწის “დიდი გუთნით” დამუშავებაზე გადასვლას, ხელი უნდა შეეწყო
სახნავ-სათესი ფართობის გაზრდისა და ხორბლის უკეთესი მოსავლის
მიღებისათვის.
ინტერესმოკლებული არ უნდა იყოს ის გარემოებაც, რომ დაახლოებით ამ
ხანაში უნდა იყოს შემოსული და დამკვიდრებული ჩვენში ერთ-ერთი
მარცვლეული
კულტურა,
სახელდობრ,
ბრინჯი.
ბრინჯი
აღოსავლეთ
საქართველოში სპარსეთიდან, ხოლო დასავლეთ საქართველოში საბერძნეთრომიდან შეიძლება იყოს შემოსული. ამაზე მიუთითებს დასავლეთ საქართველოში
გავრცელებული ბრინჯის მეგრული სახელი “ორჳზა”, რაც ბერძნულ “ორჳძას”
შეესატყვისება[10]. აღმოსავლეთ საქართველოში ბრინჯი სპარსული სამყაროდან
უნდა იყოს შემოსული[11]. აღსანიშნავია ისიც, რომ ის ირანშიც არ არის
მაინცდამაინც ძველი კულტურა, ყოველ შემთხვევაში, ფართო მნიშვნელობა IX – X
საუკუნეებში უნდა ჰქონდეს მიღებული[12].
ამავე ხანებში შემოდის და ვრცელდება საქართველოში სოფლის
მეურნეობის ახალი დარგები და მის შესაბამისად აგრეთვე ახალი კულტურებიც.
მაგალითად, “ერევინდი” ბიზანტიიდან უნდა იყოს შეთვისებული მესხეთში ან
დასავლეთ საქართველოში დაახლოებით IX – X სს.[13] ასევეა მუხუდოც, რომელიც X
ს. ადრე ვერ შემოვიდოდა ჩვენში. ის სპარსეთიდან შემოდის აღმ. საქართველოში[14].
საქართველოში
სოფლის
მეურნეობის
ერთ-ერთ
უძველეს
და
უმნიშვნელოვანეს დარგთაგანს მევენახეობა და მეღვინეობა წარმოადგენდა. IX – X
საუკუნეებში ჩვენში მევენახეობის განვითარებაზე მიუთითებენ იმდროინდელი
წერილობითი წყაროები. ამ მხრივ საინტერესო მითითებებია გიორგი მერჩულეს
“გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში”. ნიშანდობლივია ის გრაემოება, რომ ტაოკლარჯეთის სავანეებს, როგორც წესი, ყველას აქვს თავისი ვენახი[15]. ვენახი,
როგორც ჩანს, აუცილებელი ელემენტია ამ დროის ქართველი კაცის მეურნეობაში.
საქართველოში ვენახი უძველესი დროიდანვე მეურნეობის ერთ-ერთ
წამყვან კულტურას წარმოადგენდა. IX – X საუკუნეებში კი მევენახეობის დარგი
ჩვენში განვითარების ახალ საფეხურზე ავიდა და ამ დროის საქართველოს
ეკონომიურ ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა.
შემთხვევითი არ შეიძლება იყოს ის გარემოება, რომ ქართულ მხატვრობასა
და ქანდაკებაში სწორედ X საუკუნიდან ხშირდება ვაზის ფოთლისა და ყურძნის
ქართველ
წმინდათა
ცხოვრებების
მტევნების
გამოსახულებები[16].
გადამკაზმველებმა წმინდა ნინოს ხელში მქონე ნასხლავისაგან გაკეთებული ჯვარი
ვაზის რტოდ გადააკეთეს. ეს გარემოება ამ ხანაში ვაზის მნიშვნელობის გაზრდის
ერთ-ერთი მაუწყებელი გარემოებაა[17].
IX – X სს. ხდება აგრეთვე ტერმინ “ვენახის” მნიშვნელობის
დაკონკრეტება[18]. ყურძნის ხატვისა და გამოქანდაკების გავრცელება ამ ხანის
ნარატიულ წყაროებში, მევენახეობის შესახებ არსებული მითითებები და სხვა
გარემოებანი, ვფიქრობთ, უფლებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ მევენახეობა IX – X
საუკუნეებში განვითარების ახალ საფეხურზე ადის და სწორედ ამ ხანიდან

მოყოლებული იკავებს ის საქართველოს სამეურნეო ცხოვრებაში ერთ-ერთი
წამყვანი კულტურის ადგილს.
საკმაოდ მნიშვნელოვანია ამ დროის საქართველოს სამეურნეო ცხოვრებაში
მებაღეობა-მებოსტნეობა.
საქართველოში, კერძოდ, მესხეთში, მებაღეობა-მებოსტნეობის ფართო
გავრცელებაზე საინტერესო მითითება აქვს VI ს. ბიზანტიელ ისტორიკოსს.
პროკოპი კესარიელის სიტყვით, მესხეთში ამ თემის მთაგორიანობის მიუხედავად,
იქაურ მკვიდრთ თავიანთი შრომითა და ცოდნით, ვითარცა დახელოვნებულ
მიწისმოქმედთ, ხეხილიცა და ვენახებიც გაუშენებიათ და ხილ-ნაყოფიც საკმაოდ
მებაღოება-მებოსტნეობა
განვითარებული
იყო
დასვლეთ
ჰქონიათ[19].
საქართველოშიც.
მებაღეობა-მებოსტნეობის გავრცელებაზე საინტერესო ცნობა აქვს X ს. არაბ
გეოგრაფს ისტაჰრის (930 წ.). ისტაჰრი აღნიშნავს, რომ თბილისი მეტად აყვავებული
ქალაქი იყო, ხილ-ბოსტნეულისა და ნათესების უხვად მქონებელიო[20].
ისტაჰრის ეს ცნობა საინტერესოა, რადგან მასში დაცულია მითითება, რომ
ქალაქს საკუთარი მეურნეობა აქვს და ხილ-ბოსტნეულით თვითონვე იმაგრებს
თავს.
სოფლის მეურნეობის მეორე ძირითადი დარგი მიწათმოქმედების შემდეგ,
ფეოდალურ მიწისმოქმედ სახელმწიფოებში მესაქონლეობაა.
საქართველოში
მესაქონლეობა
უძველესი
დროიდანვე
იყო
განვითარებული. ამ დროიდანვეა განვითარებული ჩვენში როგორც მსხვილფეხა,
ისე წვრილფეხა მესაქონლეობა. ქართული ცხენის, ძროხის, ცხვრისა და თხის
ჯიშები საყოველთაოდ იყო და არის ცნობილი.
IX – X საუკუნეების საქართველოში, როგორც ჩანს, ამ დარგს დიდი ადგილი
უკავია.
დაწინაურებული უნდა ყოფილიყო მესაქონლეობა IX – X საუკუნეების
კახეთის სამთავროშიც.
ამ პერიოდის კახეთის სამთავროს მეურნეობის შესახებ ბევრის თქმა არ
შეგვიძლია, მაგრამ მომდევნო ხანის კახეთი დაწინაურებული მიწათმოქმედების
ქვეყანაა და სავარაუდებელია განვითარებული პურეულისა და ვენახის კულტურის
არსებობაც, თუმცა ისტორიული კახეთის სამთავროს ბუნებრივი მონაცემები არ
ქმნიდა ხელსაყრელ პირობებს მეურნეობის ამ დარგების გავრცელებისათვის ყველა
რაიონში. მიწათმოქმედება განვითარებული უნდა ყოფილიყო კახეთის სამთავროს
სამხრეთ ნაწილში. უაღრესად დაწინაურებული უნდა ყოფილიყო კახეთში
მესაქონლეობა. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ იმდროინდელი კახეთის ეკონომიკაში
წამყვანი
ადგილი
სწორედ
მესაქონლეობას
უკავია,
რასაკვირველია,
განვითარებული მიწათმოქმედების არსებობის პირობებში. მეურნეობის ამ
დარგისათვის კახეთის სამთავროში, და განსაკუთრებით მის ჩრდილო ზოლში,
შესანიშნავი ბუნებრივი პირობებია. კახეთის სამთავრო მდიდარია როგორც
საზაფხულო, ისე საზამთრო საძოვრებითაც. მსხვილფეხა და წვრილფეხა
მესაქონლეობის არსებობაზე პირდაპირი მითითებაც გვაქვს ერთ არაბულ
წყაროში[21]. IX ს. დასაწყისში (829 – 830 წწ.) არაბი სარდლის ხალიდ იბნ-იაზადის
პირველი ლაშქრობის დროს არაბებთან ბრძოლაში დამარცხებული წანარები
(კახეთის სამთავრო) კონტრიბუციას ცხენებითა და ცხვრებით იხდიან. IX ს. არაბი
ისტორიკოსის იაკუბის ცნობით ხალიდ იბნ-იაზიდმა “ხელში ჩაიგდო მათი
(წანარების) ჯოგები და შემდეგ მოუწოდა ზავისაკენ; შეუთანხმდა 3000 ფაშატსა და

20000 ცხვარზე[22]”. ნიშანდობლივია, რომ ხალიდი კახელების ჯოგებს იგდებს ხელთ
და დამარცხებულნიც ცხენებისა და ცხვრების გადახდით ყიდულობენ ზავს.
აღნიშნული გარემოება მეურნეობის ამ დარგების მაღალ განვითარებასა და
ამდროინდელი კახური ცხენისა და ცხვრის კარგი ჯიშების არსებობაზე
მიუთითებს.
მესაქონლეობა განვითარებული იყო აგრეთვე სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოში. საქონლის ჯოგი, როგორც ჩანს, აუცილებელი ნაწილია ქართველი
ფეოდალის (კერძოდ, მესხეთელის) მეურნეობაში. ამ მხრივ ნიშანდობლივია ბასილ
ზარზმელის ცნობა გიორგი ჩორჩანელის მეურნეობის შესახებ. გიორგი ჩორჩანელმა
თავის დისწულებს მემკვიდრეობით დაუტოვა “აგარაკნი თავისუფლებით და
საქონელი მრავალფერი და სიმრავლე საჴედართა და მროწეულთა”[23]. უძველესი
დროიდანვე იყო ცნობილი საუკეთესო ხარისხის მატყლის მქონე დასავლურქართული ჯიშის თხა.
მესაქონლეობის განვითარების თვალსაზრისით უაღრესად საინტერესოა
წმინდა ნინოს ცხოვრებაში დაცული ცნობა ქართლელი მწყემსების მიერ
საზაფხულო საძოვრებზე ჯავახეთში საქონლის მორეკვის შესახებ. ეს, ერთი მხრივ,
მიუთითებს მესაქონლეობის ფართო მასშტაბით განვითარებასა და, მეორე მხრივ,
სამთავროთა შორის ეკონომიური კავშირის არსებობაზე[24]. განვითარებული
ყოფილა მეფუტკრეობა (საქართველოდან გაჰქონდათ თაფლი, ცვილი) და
ტექნიკური კულტურებიც. მაგალითად, სელი და სელის ნაწარმი საექსპორტო
საქონელს წარმოადგენდა.
ჩვენში არსებული ხშირი და გაუვალი ტყეები ხელსაყრელ პირობებს
ქმნიდნენ ნადირობისათვის. ნადირობას ფეოდალურ საქართველოში ორი
დანიშნულება ჰქონდა: ერთი გასართობი და სასპორტო (სამხედრო წვრთნა), მეორე
– სამეურნეო. თუ სამცხის დიდი მთავარი გიორგი ჩორჩანელი გართობისა და
სამხედრო წვრთვნის მიზნით ნადირობდა სამცხის ტყეებში[25], სათაჴვის ტბაზე
ნადირობას სამეურნეო დანიშნულება ჰქონდა[26].
საქართველოს თევზით მდიდარი მდინარეები ხელსაყრელ პირობებს
ქმნიდნენ მეთევზეობისათვის[27].
ამ ეპოქის მატერიალური კულტურის ნაშთები (განსაკუთრებით სამხრეთ
საქართველოდან) აშკარად მეტყველებენ განვითარებული სარწყავი სისტემის
არსებობაზე[28].
გასათვალისწინებელია
წყალსადენების
ხშირი
ქსელის
არსებობა.
წყაროებიდან წყალი გაყვანილია საცხოვრებელ ადგილებსა და მონასტრებში[29].
ეკონომიურ დაწინაურებაზე მიუთითებს გზებისა და ხიდების სიმრავლე.
კეთილმოწყობილი გზები, ხიდები ხელს უწყობდა საქართველოს
ცალკეული რაიონების ერთმანეთთან დაახლოებას, რაც, თავის მხრივ, გამოწვეული
იყო ამ რაიონებს შორის დაკავშირების აუცილებლობით.
საშინაო ვაჭრობასთან ერთად ფართო მასშტაბით იყო განვითარებული
საგარეო ვაჭრობაც. საგარეო ვაჭრობის ერთ-ერთი ცენტრი ქ. არტანუჯი იყო.
არტანუჯში იკრიბებოდა საქონელი როგორც ქართული სამეფო-სამთავროებიდან,
ისე გარეშე ქვეყნებიდანაც[30]. ამდროინდელ საქართველოში საკმაო რაოდენობით
ტრიალებდა ფული.
VIII საუკუნიდან არაბები თბილისში ჭრიდნენ მონეტას, რაც ფულზე დიდი
მოთხოვნილებით იყო ნაკარნახევი. VIII – X საუკუნეებში აღმოსავლეთ
საქართველოში უპირატესად არაბული მონეტა ტრიალებდა, დასავლეთ

საქართველოში – ბიზანტიური. ეს უცხოური ფული აქ ადგილობრივი მონეტის
როლში გამოდიოდა, რადგან ადგილობრივ დანიშნულებას ემსახურებოდა და
ფართოდ იყო გავრცელებული საშინაო ბაზარსა თუ საშინაო საქმიანობაში.
მაგალითად, ძარღველი გლეხი მონასტერს სწირავს 305 დრაჰკანს და ამ თანხით
იწყებენ ახალი მონასტრის მშენებლობას[31].
ფული გამოყენებული იყო ოშკის ტაძრის მშენებლობაზე მომუშავე
ხელოსნებისა და მუშების გასასტუმრებლად[32].
ფული გამოყენებულია მიწის შესასყიდად. აშოტ ბაგრატიონმა “სოფლები
ზოგი იყიდა საფასოთა”[33].
ფულადი მეურნეობის ფართო გავრცელებაზე მიუთითებს ხანძთის ახალი
ეკლესიის შენების დროს სამშენებლო მასალის ყიდვა: “ხოლო ქვა და კირი ფრიად
შორით მიაქუნდა ძნელთა მათ გზათა კაცთა ზურგითა, და ყოველი სასწორითა
იწონებოდა, რამეთუ იყიდდეს მაშენებელნი იგი”[34].
ფეოდალურ ურთიერთობათა გამარჯვება ხელს უწყობდა საწარმოო ძალთა
განვითარებას, სოფლის მეურნეობისა და ხელოსნობის შემდგომ დაწინაურებას, ეს
კი აჩქარებდა ხელოსნობის სოფლის მეურნეობიდან გამოყოფის პროცესს,
აღრმავებდა წინააღმდეგობას ქალაქსა და სოფელს შორის, აძლიერებდა სასოფლოსამეურნეო და სახელოსნო ნაწარმის გატანას საშინაო და საგარეო ბაზარზე.
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§ 2. მიწისმფლობელობის ფორმები
სოფლის მეურნეობის შემდგომი წინსვლისათვის გარკვეული მნიშვნელობა
ენიჭება მიწის მფლობელობის იმ ფორმების განვითარებას, რომელნიც ხელს
უწყობენ სოფლის მეურნეობის ინტენსიფიკაციას. ასეთია მემკვიდრეობით
საკუთრებაში არსებული მსხვილი მიწისმფლობელობა.
ადრეფეოდალურ ხანაში მიწისმფლობელობის მრავალი სხვადასხვა ფორმა
არსებობს. ამ დროში წამყვანი და განვითარებადი მიწისმფლობელობის
ფეოდალური ფორმებია, მაგრამ ამავე დროს არსებობენ წინამორბედი
ფორმაციებისათვის დამახასიათებელი ფორმებიც.
თემური
წყობილების
გადმონაშთების
მონათფლობელობისა
და
ლიკვიდაცია მთელი ადრეფეოდალური ხანის მანძილზე მიმდინარეობდა. როგორც
ცნობილია, თემური მიწისმფლობელობა გამძლე აღმოჩნდა და მან მთელი

ფეოდალიზმის მანძილზე შემოირჩინა თავი, ეს გარემოება იმით უნდა აიხსნას, რომ
თემი ადრევე იქცა ექსპლოატაციის ობიექტად, ხოლო ადრეფეოდალურ ხანაში
სასოფლო თემის ექსპლოატაცია ფეოდალურ ხასიათს ატარებდა უკვე. სასოფლო
თემი ფეოდალური ექსპლოატაციის ერთეულად, ფისკალურ ერთეულად იქცა და
თემობრივობის პრინციპი თემის შიგნით მოქმედებდა და, შეიძლება ითქვას, არ
ცვლიდა ფეოდალური ექსპლუატაციის ხასიათს საერთოდ. ამით უნდა
აიხსნებოდეს ის გარემოება, რომ თემურმა მიწისმფლობელობამ რიგ ფეოდალურ
ქვეყნებში, და საკუთრივ საქართველოში, დიდხანს შეინარჩუნა არსებობა. ესა თუ ის
ფეოდალი ხელს დებდა თემს საექსპლოატაციოდ, ითვისებდა თემის მიწებს
(ძალით, შეწყალებით და სხვა გზებით) და მის წინაშე პასუხისმგებელი მთელი
თემი ხდებოდა. გადასახადი მთელ თემს (სოფელს) მართებდა. სოფლის შიგნით
მიმდინარე გადაჯგუფებანი სოფლისა და ფეოდალის ეკონომიურ ურთიერთობაზე
არ მოქმედებდნენ. ამ თვალსაზრისით ადრეფეოდალური ხანისათვის უაღრესად
საინტერესო ცნობაა დაცული ბასილ ზარზმელის ცხოვრებაში. ავტორის ცნობით,
ძარღველი, “კაცი” ბერად აღკვეცას ლამობს, მაგრამ მის ამ სურვილს მათი “უფალი”
და თანასოფლელები აღუდგებიან წინ. როგორც სამართლიანად შენიშავს აკად. კ.
კეკელიძე “ალბათ იმიტომ, რომ მისი მონასტერში წასვლით სოფლელებს
აკლდებოდა აქტიური წევრი, რაც უმნიშვნელო არ იყო მათ მიერ სახელმწიფო თუ
საბატონო ვალდებულებათა სიმძიმის დაძლევისათვის, ხოლო ბატონს მუშახელი
და გამოცდილი მოსამსახურე”[1]. ამჯერად, ჩვენთვის საინტერესოა საკითხის ის
მხარე, რომ სოფელი აღუდგება წინ ამ “კაცის” ბერად აღკვეცას, ე. ი. ეს ფაქტი ხაზს
უსვამს იმ გარემოებას, რომ ვალდებულებადადებული მთელი სოფელია.
წინაფეოდალური ხანის მიწისმფლობელობის ფორმების არსებობა
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოში დადასტურებულია ისეთი უპირობო
მიწისმფლობელობით, როგორიცაა “ნასყიდი” მიწის კატეგორია[2].
ქართულ ფეოდალურ სინამდვილეში “აგარაკის” სახით წარმოდგენილი
უნდა იყოს ფეოდალიზმამდე არსებული მიწისმფლობელობის ფორმა[3].
“აგარაკი” – “აგარა” – კერძო, ინდივიდუალურ მფლობელობაში მყოფი
[4]
მიწაა , რომელიც აგრეთვე სოფელთანაცაა დაკავშირებული (სასოფლო თემთან). XI
საუკუნის საბუთში “აგარა” სოფელს უკავშირდება და, როგორც წესი, ასეთი
ფორმით გვხვდება: “ვიყიდე სოფელი – აგარაითა”. აგარა ამ შემთხვევაში სასოფლო
თემის წევრების ინდივიდუალურ მფლობელობაში მყოფ ალოდს გვაგონებს.
დასავლეთ ევროპის სინამდვილის მსგავსად ალოდი მეთემეთა კერძო
მფლობელობიდან ფეოდალური მიწისმფლობელობის ბირთვად იქცა ჩვენშიც.
შესაძლებელია, აგარა, როგორც უძველესი ფორმა მეთემეთა ინდივიდუალური
მფლობელობისა, ფეოდალურ ხანაში გვევლინებოდა, ერთი მხრივ, როგორც
მეთემეთა კერძო მფლობელობაში მყოფი მიწის ნაკვეთი, ხოლო, მეორე მხრივ,
როგორც ფეოდალის კერძო საკუთრება. სასოფლო თემებსა და ფეოდალურ
საზოგადოებაში, ვფიქრობთ, “აგარაკებმა” ალოდის მსგავსი ევოლუციის გზა
განვლო, თუ ეს ასეა, მაშინ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ფეოდალიზმის ხანაში
“აგარაკი” გლეხის ფუძის შემადგენელ ნაწილად და აგრეთვე ფეოდალის “მამულის”
შემადგენელ ნაწილად იქცა[5]. ამავე ხანებში არსებობს აგრეთვე წვრილ
მესაკუთრეთა კერძო საკუთრებაში მყოფი მიწის ნაკვეთები.
ფეოდალური მიწისმფლობელობა არსებითად განსხვავდება წინარე ხანის
მიწისმფლობელობის
ფორმებისაგან.
მისთვის
დამახასიათებელია
მიწისმფლობელობა,
მფლობელობის
კოლექტიურობა,
პირობითობა
და

იერარქიულობა. ამავე დროს, მიწის საკუთრების მონოპოლიზაცია ერთი
პიროვნების (მეფე) ან ფეოდალთა კლასის ხელში. ფეოდალთა კლასის ხელში მყოფი
მიწები განაწილებულია მეფეს, ეკლესიასა და საერო ფეოდალებს შორის.
IX – X სს.
საქართველოში
საკუთრივ საერო
ფეოდალური
მიწისმფლობელობის
ორი
ძირითადი
ფორმა
არსებობს:
პირობითი
მიწისმფლობელობა, ანუ სამსახურის (ძირითადად სამხედრო) სანაცვლოდ
მიღებული წყალობა, ე. წ. ნაწყალობევი და “მამული” (ფეოდალის საკუთრება).
ადრეფეოდალურ ხანაში უნდა განვითარებულიყო მიწის ფეოდალური
საკუთრების ის ფორმა, რომელიც ძველი დროიდან მომდინარე ფორმებიდან
(წინაფეოდალური და სათემო) არსებითად განსხვავდებოდა და თანდათან,
ხანგრძლივი პროცესის შედეგად ქმნიდა იმას, რასაც ჩვენ მიწის ფეოდალურ
მფლობელობას ვუწოდებთ. თავისთავად ცხადია, რომ ეს მფლობელობა პირობითი
უნდა ყოფილიყო. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ მიწის ფეოდალური საკუთრების
ფორმების განვითარება ფეოდალურ საქართველოში ორი გზით მიმდინარეობს:
ერთი მხრივ, ვითარდება სამამულო სისტემა, როდესაც ფეოდალი გვევლინება
მიწის მესაკუთრედ, ხოლო მეორე მხრივ – მიწისმფლობელობის პირობითობაში
გამოხატული მიწის მფლობელობის სისტემა. ამ შემთხვევაში ფეოდალი გვევლინება
როგორც მხოლოდ პირობითი მფლობელი.
ფეოდალურ საქართველოში თავიდანვე ძლიერი ჩანს მსხვილი
მემამულეობის ტენდენციები. VI საუკუნიდან საქართველოში თანდათან
მტკიცდება
ფეოდალური
“მიწისმფლობელობა
მემკვიდრეობითი
მყარი
[6]
მემამულეობის სახით” .
IX – X სს. საქართველოში მიწის საკუთრების ფორმა “მამულის” სახით
არსებობს. “მამული” ამ დროს ფეოდალის საკუთრებაა და მემკვიდრეობით
გადადის.
“მამულის”, როგორც მიწის ფეოდალური საკუთრების გვერდით აღებული
ხანის საქართველოში არსებობს მიწის ფეოდალური მფლობელობაც.
მიწის ფეოდალური მფლობელობის აღმნიშვნელი ტერმინი IX – X სს.
ქართულ წყაროებში, სამწუხაროდ, დადასტურებული არ არის.
პირობითი მიწისმფლობელობა საქართველოში, ისევე როგორც ყველა
ფეოდალურ ქვეყანაში, სამსახურთან (უპირველესად სამხედროსთან) არის
დაკავშირებული. მიწების პირობითი გაცემა სამსახურის სანაცვლოდ საფუძველს
ქმნის ფეოდალური იერარქიისათვის.
ასეთი სამსახურისათვის გაცემული მიწის აღსანიშნავად იხმარება ქართულ
ისტორიოგრაფიაში ტერმინი “საკარგავი”[7].
მიწების პირობითი (სამსახურის სანაცვლოდ) მფლობელობის სისტემა
დამახასიათებელია ფეოდალური ხანისათვის. სახელდობრ, როდის გვხვდება ის
პირველად ქართულ სინამდვილეში, ვერ ვიტყვით, მაგრამ ადრეფეოდალური ხანის
მეორე საფეხურზე კი უცილობლად არსებობს. ამ საკითხთან დაკავშირებით
ნიშანდობლივია ქართული წყაროს ცნობა არჩილის საქმიანობის შესახებ. “მოვიდა
არჩილ კახეთად, და ყოველთა ტაძრეულთა მისთა მიუბოძა კახეთი, და აზნაურ
ყუნა იგინი”[8]. ამის საფუძველზე ნ. ბერძენიშვილი ასკვნის: “ასე რომ ტაძრეულთა
სამხედრო სამსახურიც უკვე სამამულო ურთიერთობის საფუძველზე ეწყობოდა,
გაჩნდნენ “ტაძრეული აზნაურები”, “მოსაკარგავე” აზნაურები, რომელნიც სამხედრო
სამსახურის პირობით ფლობდნენ “საკარგავებს”, ე. ი. მიწა-ადგილს, დაბასოფლებს”.

პირობითი მიწის მფლობელობის სისტემის დამკვიდრებას უკავშირებს ნ.
ბერძენიშვილი საზოგადოებრივ წყობილებაში მონათმფლობელობის ნაშთების
საბოლოო ლიკვიდაციას საქართველოში[9]. პირობითი მიწისმფლობელობის
სისტემა ქმნის საფუძველს ფეოდალური ვასალიტეტისათვის.
მიწების პირობითი გაცემა, თავის მხრივ, უკავშირდება ფეოდალური
წყალობის ინსტიტუტს.
წყალობა-შეწყალება როგორც ფეოდალური ინსტიტუტი, რომელიც
ევროპული ფეოდალური სინამდვილის კომენდაციასა და ბენეფიციუმს
უკავშირდება, საქართველოში ფეოდალური ურთიერთობის ადრეულ საფეხურზე
იჩენს თავს.
კომენდაციის ყველა სახე, როგორც წესი, ფეოდალური იერარქიის შექმნის
პროცესს ემსახურება. ფეოდალური კომენდაციის მრავალი სხვადასხვა მიზეზი
არსებობს, მაგალითად, სუსტის შესვლა ძლიერის მფარველობაში, ან საერთო
საქმისათვის გაერთიანება და სხვ. ამ მხრივ ნიშანდობლივია ქართველი
ისტორიკოსის ცნობა აფხაზთა ერისთავის, ლეონის შესვლის შესახებ არჩილის
ყმობაში. ჯუანშერის ცნობით, “ლეონ რქუა (არჩილს – მ. ლ.): “მომცა მე კეისარმან
ქუეყანა ესე მკჳდრობით კეთილად სიმხნითა თქუენითა. ხოლო ამიერითგან არს
ესე. მამულობით სამკჳდრებელ ჩემდა კლისურითგან ვიდრე მდინარემდე დიდად
ხაზარეთად, სადა დასწუდების წუერი კავკასიისა ამის. შემრთე მეცა მონათა შენთა
თანა, რომელნი ესე დღეს ღირს ყვენ შვილად და ძმად შენდა. არა მინდა ნაწილი
შენგან, არამედ ჩემიცა ესე შენდავე იყოს”[10]. ვფიქრობთ, შემთხვევითი არ არის ის
ფაქტი, რომ ლეონ აფხაზთა ერისთავი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში არაბთა
წინააღმდეგ ბრძოლის მოთავედ გამოდის, უკავშირდება არჩილს, მის ყმობაში
შედის და მისსავე “შვილად” აღიარებს თავს. იმავე არჩილს მიუვა არაბთაგან
შევიწროებული ადარნასე ბაგრატიონი “ტყვეობასა მას ყრუისასა შთასრულ იყო
შვილთა თანა გუარამ კურაპალატისათა კლარჯეთს, და მუნ დარჩომილ იყო.
ითხოვა არჩილისაგან და რქუა: “უკეთუ ინებო და მყო ვითარცა მკვიდრი შენი,
მომეც ქვეყანა. და მისცა შულავერი და არტანი”[11] და სხვ.
ფეოდალური კომენდაციის საინტერესო ფორმა ვლინდება IX ს. 80-იან
წლებში ლიპარიტ ბაღვაშის მაგალითზე. ქართული წყაროს ცნობით, ლიპარიტ
ბაღვაშმა “შეიპყრნა... ქუეყანანი თრიალეთისანი, აღაგო ციხე კლდეკართა და
იპატრონა დავით ბაგრატის ძე”[12]. ამიერიდან ლიპარიტ ბაღვაში დავით
ბაგრატიონის ყმაა და ის თავისი ყმებით დავითის მოკავშირეა.
ჩანს, IX – X საუკუნეებში შეწყალება და წყალობა ჩვეულებრივი მოვლენაა
საქართველოში. წყალობა-შეწყალების ინსტიტუტი უშუალოდ უკავშირდება
აზნაურთა ახალი ფენის, მსახურეული აზნაურობის შექმნას ამ დროის
საქართველოში.
მსახურეული
აზნაურობის
სახით
ჩამოყალიბდა
ფეოდალმიწისმფლობელთა ისეთი ახალი ფენა, რომელიც დაინტერესებული იყო
სახელმწიფო ხელისუფლების სიძლიერეში, რათა ამ ხელისუფლებას დაეცვა მისი
მიწისმფლობელური უფლებები, უზრუნველეყო მისთვის გლეხთა შრომის
ექსპლოატაციის საშუალება და დაეცვა ისინი მსხვილ აზნაურთაგან. ცენტრალურ
ხელისუფლებას მსახურეული (საშუალო და წვრილი) აზნაურობის სახით
ბუნებრივი მოკავშირე ჰყავდა ფეოდალური არისტოკრატიის სეპარატისტული
ტენდენციების წინააღმდეგ ბრძოლაში.

აღსანიშნავია
ის
გარემოება,
რომ
IX
–
X
სს.
მიწისმფლობელობაში
ძირითადად ლიკვიდირებული უნდა იყოს წინარე
ფორმაციების გადმონაშთები. თუ არსებობს კიდეც, და როგორც ცნობილია,
დიდხანს იარსება თემურმა მიწისფლობელობამ, “აგარაკები” და სხვა ასეთი
კატეგორიები, ისინი ახლა უკვე მხოლოდ ფორმალურად რჩებიან ძველ “სათემოდ”
ან ძველ “აგარაკებად” და თანდათან ფეოდალურ მიწისმფლობელობაში შედიან.
ანტიკური ხანის “აგარაკმა” სახე იცვალა და ის ფეოდალურ “მამულს” შეერწყა.
სათემო მიწის პატრონი ახლა უკვე მეფე ან კერძო ფეოდალია. მიწაც ან
სახელწიფოსია, ან ფეოდალების (საერო თუ სასულიეროს საკუთრებად ითვლება),
ხოლო ფეოდალის სამფლობელო მიწა შედგება “მამულის” – მემკვიდრეობითი
საკუთრებისა
და
სამსახურის
სანაცვლოდ
მიღებული
პირობითი
მფლობელობისაგან. მიწისმფლობელობის ამ ფორმების საბოლოო ჩამოყალიბება და
მისი თანმხლები სხვა პროცესების ძირითად ჩარჩოებში დამთავრება აპირობებს
ადრეფეოდალური ხანის დასრულებას და ქვეყნის გადასვლას განვითარების უფრო
მაღალ, განვითარებული ფეოდალიზმის საფეხურზე.
ფეოდალის მფლობელობასა თუ საკუთრებაში მყოფი მიწა პირობითად
ფეოდალის “მამული” იყო.
ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს დაახლოებით მაინც წარმოვიდგინოთ, რას
წარმოადგენდა ადრეფეოდალურ ხანაში ქართველი ფეოდალის, მთავრის მამული.
ბასილ ზარზმელი სამცხის დიდი მთავრის გიორგი ჩორჩანელის მამულის
შესახებ ამბობს, რომ გიორგი დიდი მიწა-წყლისა და მრავალ ყმათა მფლობელი
იყოო. “ყოველთა ჰმატდა სიმდიდრეთა და სიმრავლითა ერთა და აგარაკთაჲთა,
რომელისა სივრცე საზღვართ-ვრცელ და მრავალ იყო”[13]. გიორგი ჩორჩანელს, ჩანს,
რამდენიმე სასახლე ჰქონია, “რომლისა ტაძარნი შენ იყვნეს სანახებსა ჩორჩანისა და
ზანავისასა”[14]. მას ტყეში სპეციალური სანადირო დანიშნულების სახლიცა აქვს
“ოდესმე ეწიის ღამე, სადგურ-ყვიან მას შინა სიბნელისათჳს ღამისა და უვალობისა
და სიჴშოჲსა ტყეთაჲსა”[15].
როგორც ჩანს, სასახლე (ტაძარი) მთავრის მამულის ერთ-ერთი მთავარი
ატრიბუტია. სასახლის მფლობელია აგრეთვე IX საუკუნის დიდი მთავარი
მირიანიც, რომელმაც მასთან მისული გრიგოლ ხანძთელის მოწაფეები: თეოდორე
და ქრისტეფორე მიიწვია “ტაძრად თჳსად”[16].
სახნავ-სათესი მიწების, ბაღ-ვენახებისა და ტყისა გარდა ფეოდალები
საქონლის ჯოგებსაც ფლობენ. სამცხის დიდმა მთავარმა, გიორგი ჩორჩანელმა,
თავის დისწულებს მიწის გარდა მემკვიდრეობით დაუტოვა “სიმრავლე სახედართა
და მროწეულთა”[17].
ფეოდალის სამფლობელოში მეურნეობას გლეხები ეწევიან. IX – X
საუკუნეებში ქართველი გლეხის ვალდებულება ფეოდალის მიმართ ძირითადად
ბეგარით განისაზღვრებოდა. ბეგარა გულისხმობდა როგორც ნატურალურ
გადასახადს, ისე შრომით ვალდებულებას. შრომით ვალდებულებას ფეოდალი
იყენებდა საბატონო მეურნეობასა და სამშენებლო სამუშაოებზე, ხოლო
ნატურალური გადასახადი საგლეხო მეურნეობაზე იყო გადაკვეთილი.
ფეოდალის სამფლობელოში მის მიერ დაპყრობილ-შემოერთებული
თემებიც შედიან, რომლებიც ასეთ შემთხვევებში მებეგრეებად გვევლინებიან.
მაგრამ ინდივიდუალური მეურნეობის შემთხვევებში ბეგარა გლეხის ძირითად
სამეურნეო ერთეულს ედო. გლეხის ეს ძირითადი სამეურნეო ერთეული კი იყო
“ფუძე”. ადრინდელი ფეოდალიზმის ხანის ქართულ წყაროებში საგლეხო ფუძის

შესახებ თითქმის არავითარი ცნობები არ მოგვეპოვება. განვითარებული
ფეოდალიზმის ხანის საბუთების განხილვის საფუძველზე ამ ხანის “ფუძის” შესახებ
გარკვეული მოსაზრებები აქვს ივ. ჯავახიშვილს: “იმ მიწას, რომელიც გლეხს
ჩვეულებრივ ეჭირა ხოლმე და რომელზედაც იგი იჯდა, “ფუძე”-ს ეძახოდნენ”[18].
იქვე ივ. ჯავახიშვილი განაგრძობს: “განსაზღვრულს რაოდენობის მიწას,
რომელზედაც გლეხი იჯდა ხოლმე, “ფუძეს” ეძახოდნენ. რაკი ეს მასალები სამეფო
გლეხებსაც შეეხება და საეკლესიოსაც, ეტყობა “ფუძე” და “კომლი” საერთო
ტერმინად უნდა ჩაითვალოს. რამოდენა იყო ეს ფუძე? ზემომოყვანილ
მაგლითებიდან ჩანს, რომ ფუძის რაოდენობა კომლის რაოდენობაზე არ იყო
დამოკიდებული, შეიძლება ერთ ფუძეზე ორი კომლი მჯდარიყო ერთის მაგიერ.
ფუძე არ იცვლებოდა. ოჯახი კი, შეიძლება, კომლებრივ გამრავლებულიყო”[19].
ამგვარად, გლეხის ძირითადი სამეურნეო ერთეული ფუძეა. ფუძე იყო ამავე
დროს ძირითადი ფისკალური ერთეულიც[20].
ჩვენ გვაინტერესებს საკითხი “ფუძისა” და “კომლის” ურთიერთობის
შესახებ ადრეფეოდალურ ხანაში.
როგორც XII – XIII საუკუნეების საბუთების განხილვიდან ჩანს, ამ დროს
“ფუძისა” და “კომლის” ურთიერთდამთხვევა დარღვეულია. ახლა უკვე ხშირია
შემთხვევები, როდესაც ერთ ფუძეზე ორი და სამი კომლი ზის, ივ. ჯავახიშვილს,
ჩვენ მიერ ზემომოყვანილ ამონაწერში ერთი საინტერესო ფრაზა აქვს, რომ “ფუძე”
და “კომლი” გლეხის საერთო ტერმინად უნდა ჩაითვალოს”. ივ. ჯავახიშვილს
მოაქვს საბუთები, საიდანაც აშკარაა, რომ ერთ ფუძეზე ორი და სამი კომლი ზის,
მაგრამ იქვე წერს, რომ “ფუძე” და “კომლი” გლეხების საერთო ტერმინია. ამ “საერთო
ტერმინში” ივ. ჯავახიშვილი იმას უნდა გულისხმობდეს, რომ “ფუძე” უდრის
“კომლს”, რომ ეს ორი ტერმინი ფარავს ერთმანეთს. მაგრამ როდის?
განვითარებული ფეოდალიზმის ხანაში ხომ ეს ერთიანობა დარღვეულია?
ვფიქრობთ, “ფუძისა” და “კომლის” ერთიანობა ადრეფეოდალურ ხანაში უნდა იყოს
დაცული. ამ ერთიანობის დარღვევა იყო გლეხთა ექსპლოატაციის გაძლიერების
ერთ-ერთი ძირითადი შედეგი.
“კომლი” და “ფუძე” რომ გარკვეულ დროს ერთმანეთს ემთხვევა ამის
მოწშობაა ის გარემოება, რომ არაბთა მიერ აღმოსავლეთ საქართველოში
მოსახლეობაზე გაწერილი “ჯიზია” კომლებრივ იყო გადაკვეთილი. “დაცვის
სიგელით” გაფორმებული არაბ-ქართველთა ხელშეკრულება კრძალავდა კომლების
შეერთებას ან დაყოფას გადასახადების ოდენობის შეცვლის მიზნით, ე. ი.
საგადასახადო ერთეულად ამ დროს მიჩნეულია კომლი, მაგრამ კომლი იმდენადაა
საგადასახადო ერთეული, რამდენადაც ის სამეურნეო ერთეულია, ე.ი. ფუძეა.
ძნელია თქმა, IX – X სს. დარღვეული იყო თუ არა ჩვენში ფუძისა და
კომლის ერთიანობა, მაგრამ, ვფიქრობთ, ადრეულ ხანაში ეს ერთიანობა
ძირითადად დაცული უნდა ყოფილიყო[21]. ეს პროცესი განვითარებული
ფეოდალიზმის ხანაში იჩენს თავს და განსაკუთრებით ინტენსიურად გვიანი
ფეოდალიზმის ხანაში ვითარდება.
გლეხის ფუძე შედგება საყანე მიწის, ვენახის, ბაღის, ბოსტნის,
საცხოვრებელი სახლისა და აუცილებელ სათავსოთაგან. როგორც წესი, საგლეხო
ფუძის მესაკუთრე ფეოდალია, გლეხი ფლობს მას ბეგარის გადახდის პირობით.
ამგვარად, X საუკუნეში ძირითადად სრულდება მიწისფლობელობის
ფეოდალიზაციის პროცესი. მიწის საკუთრება მონოპოლიზებულია, ხოლო მიწის
მესაკუთრედ
ფეოდალთა
კლასთან
ერთად
სახელმწიფო
გვევლინება.

მიწისფლობელობა იერარქიულია. მისი საფუძველი პირობითი მიწისფლობელობაა,
რომელიც აპირობებს ფეოდალური იერარქიის არსებობას.
მიწისფლობელობის უპირობო ფორმების განვითარება-გავრცელების
ტენდენციაც ამავე ხანაში შეინიშნება. ამ თვალსაზრისით საგულისხმოა “ნასყიდი”
მიწის, ე. ი. ისეთი მიწის შეძენის სურვილი, რომელიც მხოლოდ მისი
შემსყიდველის განკარგულებაში იმყოფება. ასევე ნიშანდობლივია “მამულის”
თანდათან ისეთ კატეგორიად ჩამოყალიბება, რომელიც ფეოდალის საკუთრებას
შეადგენს მთლიანად, მემკვიდრეობით გადაეცემა და რომლის გასხვისების
უფლება, ისევე როგორც ნასყიდისა, მხოლოდ მის მფლობელსა აქვს. ასეთივე
მისწრაფებას ამჟღავნებს “აგარაკი”, რომელიც, როგორც აღნიშნულია, თანდათან
“მამულის” შემადგენელ ნაწილად იქცევა.
მიწისმფლობელობის უპირობო ფორმების განვითარება ერთ-ერთი
ძირითადი საფუძველია მეურნეობის ინტენსიური დარგების გავრცელებისათვის,
რაც აღებულ ხანაში იმის წინაპირობას ქმნის, რომ სოფლის მეურნეობის
ინტენსიური დარგები (მებაღეობა, მევენახეობა, ტექნიკური კულტურები...)
განსაკუთრებით ფართოდ გავრცელდეს საქართველოში.
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§ 3. ქალაქები, ვაჭრობა და ხელოსნობა
ფეოდალური ქალაქების წარმოშობა საქართველოში ჯერ კიდევ
ადრეფეოდალური ურთიერთობის საწყის ეტაპზე დაიწყო, როდესაც წარმოიქმნენ
თბილისი, უჯარმა და სხვ. თუმცა შემდეგ ქვეყნის სოციალური, პოლიტიკური და
ეკონომიური განვითარების თავისებურებამ შეაფერხა ეს პროცესი და დაახლოებით
VI საუკუნის მეორე ნახევრიდან ვიდრე IX ს. შუა წლებამდე, სამასწლოვანი
პერიოდი ქალაქების დაცემით აღინიშნა. საქალაქო ცხოვრების კვლავ
გამოცოცხლება IX – X საუკუნეებში მოხდა.
ქალაქების აღმოცენებისა და დაწინაურების თუ მათი დამცრობა-გაქრობის
მიზეზები მჭიდროდ უკავშირდება ადრეფეოდალური ქართლის ეკონომიურ,
სოციალურსა და პოლიტიკურ ისტორიას.
უმთავრესი ფაქტორები, რომელთაც საქალაქო ცხოვრების დაქვეითება
გამოიწვიეს დაახლოებით VI ს. მეორე ნახევრიდან საძიებელია ქვეყნის შემდგომი
ფეოდალიზაციის თანმდევ პროცესებში (ქვეყნის დეცენტრალიზაცია, მეურნეობის
ნატურალიზაცია, ეკონომიური კავშირების შესუსტება და სხვ.). უმნიშვნელო არ
ყოფილა ამ მხრივ არც არაბთა ხანგრძლივი ბატონობა, რომელმაც თავისი დაღი
დაასვა ქართლის ეკონომიურსა და პოლიტიკურ განვითარებას.
არაბთა მიერ საქართველოს დაპყრობა არ მომხდარა ერთბაშად, მთელი
ქვეყნის ოკუპაციის შედეგად. საერთოდ, არაბთა ბატონობის სიმძიმე საქართველოს
ყველა მხარეს თანაბრად არ განუცდია. ამიტომაც მათი ბატონობის უარყოფითი
ზეგავლენა ერთნაირი არ იყო საქართველოს ყველა კუთხისათვის, რამაც უფრო
მკაფიოდ მოგვიანებით იჩინა თავი. არაბთა გაბატონებამ საწარმოო ძალთა
განვითარება გარკვეული ხნით შეაფერხა. მათი გამანადგურებელი შემოსევების
სიმწვავე, პირველ რიგში, როგორც წყაროები გვაუწყებენ, ქალაქების ხვედრი
ყოფილა. ამ ლაშქრობათა დროს დაქცეულ ქალაქთაგან ბევრი აღარც
აღორძინებულა. ამ მხრივ დამახასიათებელია წყაროების გამოთქმები: “და იყო
ქალაქი ყრუსადმდე” – ურბნისი; “აწ არღა არს ქალაქი, არამედ დაბა, რამეთუ
შემდგომად ყრუსა მოოჴრდა” – მცხეთა; ან კიდევ, “იყო ქალაქ და ციხე ყრუდმდე...
და აწცა ოჴერ არს” – ხორანთა. თუმცა, მხოლოდ არაბთა ლაშქრობების შედეგი არ
ყოფილა ზემოხსენებული ქალაქების დაცემა და გაქრობა. ის ცვლილებები
ეკონომიკაში, რაც მოიტანა ქვეყნის ფეოდალიზაციამ, უარყოფითად მოქმედებდნენ
საქალაქო ცხოვრებაზე. არაბთა შემოჭრის შემდეგ კი უფრო სწრაფად წარიმართა
დაცემის პროცესი.
ცნობილა, რომ ვიდრე ხალიფატი დაპყრობით ომებს აწარმოებდა,
საერთაშორისო ვაჭრობა მნიშვნელოვნად დაქვეითდა. სამხედრო ოპერაციები
თავისთავად აფერხებდნენ ეკონომიურ კავშირებს. ასე მაგალითად, ბიზანტიასთან
განუწყვეტელი საომარი მოქმედების გამო, თითქმის შეუძლებელი იყო უშუალო

სავაჭრო ურთიერთობა ამ ქვეყანასთან[1]. არაბთა შეჭრამ პირველ ხანებში დასავლეთ
ევროპის ქვეყნებიც მოსწყვიტა აღმოსავლეთთან ვაჭრობას. რომაელთა ხანაში
ხალიფატში არ იყო მაინცდამაინც განვითარებული ხელოსნობა, ვაჭრობა და
საქალაქო ცხოვრება. მართალია, ამ პერიოდშია წარმოქმნილი მთელი წყება ისეთი
ცნობილი ქალაქებისა, როგორიც იყო ქუფა, ბასრა, ვასიტი, შირაზი და სხვ. მაგრამ
დადგენილია, რომ მათი წარმოშობა, პირველ ყოვლისა, განაპირობა სამხედროპოლიტიკურმა მიზეზებმა და არა ეკონომიურმა. ისინი წარმოიშვნენ სამხედრო
ბანაკებიდან. სახალიფოს მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს ჯერ კიდევ
სათაკილოდ მიაჩნდა ვაჭრობა, ხელოსნობა და შემოსავლის მთავარ წყაროს ომსა და
ტერიტორიულ გაფართოებაში ეძიებდა.
გარდატეხა მოხდა VIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როდესაც
სახელმწიფოს სათავეში აბასელები მოექცნენ. დაიწყო სახალიფოს ეკონომიური
აღმავლობა, ფართო ხასიათი მიიღო ვაჭრობამ, გამრავლდნენ ქალაქები[2]. არაბთა
მიერ ამიერკავკასიის დაპყრობამდე საქართველოს მახლობელი აღმოსავლეთის
საერთაშორისო ვაჭრობაში მონაწილეობის ერთ–ერთი გზა სომხეთზე გადიოდა.
ჯერ არტაშატით და შემდეგ დვინის მეშვეობით. VII – VIII საუკუნეებში სომხეთში
საერთაშორისო ვაჭრობა ჩამკვდარია, რადგანაც ეს ქვეყანა წარმოადგენდა
ხალიფატის მხოლოდ სამხედრო–სტრატეგიულ ფორპოსტს და არა ეკონომიურს[3].
არაბთა გაბატონებამ ამიერკავკასიის ქვეყნებს გარკვეულ დრომდე მოუსპო
შესაძლებლობა საერთაშორისო ვაჭრობაში მონაწილეობისა, რასაც კარგად ასახავს
ნუმიზმატიკური მასალაც.
VII საუკუნით დათარიღებული ბიზანტიური მონეტები საკმაოდ ცოტაა
აღმოსავლეთ საქართველოში მოპოვებული; მთელი საუკუნის მანძილზე სულ 14
მონეტაა აღრიცხული[4]. არაბებმა საკუთარი ფულის მოჭრა მხოლოდ VIII საუკუნის
დამდეგს დაიწყეს. მანამდე კი ბიზანტიური ოქროსა და სასანური ვერცხლის
მონეტებით სარგებლობდნენ[5].
VIII – IX საუკუნეებში ბიზანტიური მონეტების მინიმალური რაოდენობა
(სულ რამდენიმე ეგზემპლარი) ნათლად მეტყველებს იმ პოლიტიკურ სიტუაციაზე,
რომელიც არაბთა გამო შიექმნა საქართველოში[6].
VIII საუკუნეში აღმოსავლეთ საქართველოში უკვე ვრცელდება არაბული
[7]
ფული . მაგრამ, რადგანაც მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ მონეტებისა ზუსტად არაა
განსაზღვრული და დათარიღებულია ან მთელი VIII საუკუნით, ან კიდევ VIII – IX
საუკუნეებით, ამიტომაც ძნელია გადაჭრით ითქვას VIII საუკუნის დასაწყისიდანვე
ვრცელდებიან ისინი ინტენსიურად, თუ ამ საუკუნის მერე ნახევრიდან. სხვა
ფაქტორების გათვალისწინებით უკანასკნელი ვარაუდი უფრო სწორი უნდა იყოს,
რადგან სახელდობრ VIII ს. მეორე ნახევრიდან აშკარაა სახალიფოს ეკონომიური
აღმავლობა. ამასთანავე, როდესაც ბიზანტიასთან სავაჭრო ურთიერთობა
შეუძლებელი შეიქნა, საერთაშორისო ვაჭრობის მაგისტრალმა მტკვრის აუზში
გადაინაცვლა. ამიერკავკასიის ვაჭრობა კი ჩრდილოეთთან, როგორც მთელი წყება
არაბული
წყაროებისა
გვიდასტურებს,
VIII
საუკუნეში
ჩაისახა
და
განსაკუთრებულ განვითარებას IX და X სს. მიაღწია. სწორედ ამ ხანას ემთხვევა
თბილისისა და აზერბაიჯანის ქალაქების ეკონომიური აღმავლობაც[8].
ხალიფას სახელით მოჭრილი IX საუკუნით დათარიღებული მონეტები
საქართველოში ძლიერ ცოტაა ნაპოვნი. ეს შეიძლება აიხსნას არაბთა დასუსტებითა
და აგრეთვე იმითი, რომ IX ს. შუა წლებიდან ვიდრე X საუკუნის მიწურულამდე
თბილისის ზარაფხანაში უკვე იჭრება არაბული ტიპის თბილური მონეტა[9].

X საუკუნიდან კი საქართველოში შემოდის ბიზანტიური ფული, რომელიც
განსაკუთრებით მრავლდება ამ საუკუნის მეორე ნახევრიდან. დიდი
რაოდენობითაა ნაპოვნი ანონიმური მონეტები დაწყებული იოანე ციმისხიდან და
შემდეგ. საერთოდ, ბიზანტიური მონეტების დიდი ნაწილი უმთავრესად სამხრეთდასავლეთ და დასავლეთ საქართველოში ვრცელდება[10].

***
ფეოდალური ქალაქის წარმოშობის ერთი უმთავრესი პირობათაგანია
შრომის დანაწილების შედეგად ხელოსნობის გამოყოფა სოფლის მეურნეობისაგან
და ცალკეული პუნქტების გადაქცევა ხელოსნობისა და ვაჭრობის კერებად. ამგვარი
პირობები კი VII – VIII სს. საქართველოში არ იყო. ეს ის პერიოდია, როდესაც
ფეოდალური ურთიერთობის ამ ეტაპისათვის დამახასიათებელი მეურნეობის
ნატურალიზაცია მკვეთრად იჩენს თავს. ეკონომიური ცხოვრების ცენტრმა,
პირიქით, ქალაქიდან სოფელში გადაინაცვლა და საშინაო და საგარეო ვაჭრობა
დაქვეითდა, რაზედაც არქეოლოგიის სხვა მონაცემებთან ერთად ნუმიზმატიკური
მასალაც მეტყველებს.
ეს მძაფრი გარდატეხა ეკონომიურ ცხოვრებაში, პირველ რიგში, სწორედ
ქალაქებს დაეტყო. სისტემატური არქეოლოგიური გათხრებით შესწავლილ ამ
ეპოქის ქალაქებს (მცხეთა, ურბნისი, რუსთავი) აშკარად ეტყობათ, რომ მათ
ეკონომიკაშიც სოფლის მეურნეობა დომინირებს. ანტიკური ქართლის ეს
უმნიშვნელოვანესი ქალაქები VII – VIII საუკუნეებში ნახევრად აგრარულ
სამოსახლოებსღა წარმოადგენდნენ.
მეურნეობის ნატურალიზაციის ეს ძლიერი ტენდენცია უფრო მეტად
ადრეფეოდალური ხანის საწყისი ეტაპისათვის მჟღავნდება. მართალია,
ნატურალური მეურენობა ფეოდალიზმისათვის საერთოდ დამახასიათებელი იყო,
მაგარმ ამჯერად გარკვეულ სოციალურ და პოლიტიკურ ფაქტორებთან
ურთიერმოქმედებისას
ერთ-ერთი
გადამწყვეტი
როლი
შეასრულა
წინაფეოდალური ხანის საქალაქო ცხოვრების დაცემაში. ფეოდალური ქალაქი
“...იყო ქალაქი ნატურალური მეურნეობის ბატონობის პირობებში... ისე როგორც
ფეოდალურ ურთიერთობას, განვითარების რამოდენიმე სტადია ჰქონდა აგრეთვე
ამ ეპოქის ქალაქებსაც”[11]. არც ნატურალური მეურნეობის გავლენა იყო ერთნაირი
საქალაქო ცხოვრებაზე ამ განსხვავებულ სტადიებზე. VI – VIII საუკუნეებში
ფეოდალური მეურნეობის ხსენებულ ხასიათს ცუდი შედეგები მოჰყვა
საქართველოს ქალაქების უმრავლესობისათვის, თუმცა, ერთმა ნაწილმა გადაიტანა
დაცემის ხანა და მომდევნო პერიოდში კვლავ აღორძინდა (მაგალითად, რუსთავი,
სამშვილდე და სხვ.).
ასე რომ, VI – VIII საუკუნეების საქართველოს ეკონომიკა დაფუძნებული
იყო უმთავრესად სოფლის მეურნეობაზე. ცხადია, ეს არ გამორიცხავდა მეურნეობის
სხვა დარგებსაც, მაგრამ არსებითი და განმსაზცვრელი მაინც სოფლის მეურნეობა
იყო.
ამ ხანის ქალაქების დიდ უმრავლესობას სოფლური იერი დაჰკრავს. ეს
დასკვნა უმთავრესად არქეოლოგიურ მონაცემებზეა დამყარებული. ამგვარი
ქალაქების კატეგორიას ეკუთვნოდნენ მცხეთა, ურბნისი, რუსთავი და, ალბათ,

საქართველოს სხვა დანარჩენი, არქეოლოგიურად დღემდე შეუსწავლელი
ქალაქებიც.
საერთოდ, ცნობილია, რომ, თუკი ანტიკურ ხანაში ქალაქების როლი
პოლიტიკური მნიშვნელობით სჭარბობდა შუა საუკუნეებისას, შუა საუკუნეებში
მათი ეკონომიური გავლენა უფრო ძლიერი იყო, ვიდრე ადრე, მაგრამ
საქართველოში ეს განვითარებულ ფეოდალურ ხანაში შეინიშნება და არა
განსახილველ პერიოდში. ისე რომ, VII – VIII საუკუნეებში ქალაქების წვლილი
ქვეყნის ეკონომიურ ცხოვრებაში უმნიშვნელო იყო. გამონაკლისს წარმოადგენდა
მხოლოდ თბილისი, რომელიც ამ ხანაშიც ამიერკავკასიის ერთ-ერთი დიდი
ქალაქია. არაბებმა იგი განსაკუთრებით გააძლიერეს როგორც მათივე საამიროს
ცენტრი და ჩრდილოეთში ბიზანტიის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარ ფორპოსტად
აქციეს[12]. თბილისი როგორც ეკონომიური ცენტრი მათ ნაკლებ აინტერესებდათ.
ყოველივე ეს ნაკარნახევი იყო, პირველ ყოვლისა, სამედრო-პოლიტიკური
მიზეზებით. ისე რომ, თბილისი, რომელიც საქართველოში საქალაქო ცხოვრების
დაქვეითების ხანაშიც მოწინავე და განვითარებული ქალაქი ჩანს, გამონაკლისი იყო
და არ წარმოადგენდა ტიპიურ ქალაქს საქარველოსათვის.
არაბთა ამგვარ ღონისძიებებს ამიერკავკასიის ზოგი ქალაქის მიმართ
საქალაქო ცხოვრების საყოველთაო დაწინაურება არ გამოუწვევია, რადგან ამ
პერიოდში არ იყო ხელშემწყობი არც ეკონომიური და არც პოლიტიკური სიტუაცია.
ფეოდალიზმის ამ საფეხურის შესაფერი იყო ქვეყნის პოლიტიკური
ორგანიზაციაც – პოლიტიაკური დაშლილობა; “მთელი ქართლი აურაცხელი
სამთავროების კრებულს წარმოადგენდა”[13]. ქვეყნის მმართველის – ერისმთავრის
ხელისუფლება არსებითად ნომინალურ ხასიათს ატარებდა და პატარ-პატარა
სამთავროებად დაქუცმაცებულ საქართველოს ფაქტიურად მთავრები განაგებდნენ.
ასეთი ვითარება კი, ცხადია, თავის დაღს ასვამდა საქალაქო ცხოვრებასა და,
საერთოდ, ეკონომიკას.
შემთხვევითი არ იყო ისიც, რომ სანამ ქვეყნის ცენტრალიზაციამ გარკვეულ
წარმატებებს არ მიაღწია, საქალაქო ცხოვრების საყოველთაო აღმავლობას ადგილი
არ ჰქონია. მანამდე ქვეყნის ამა თუ იმ დაწინაურებულ კუთხეში ქალაქების
წარმოშობა (ისიც არაუადრეს IX საუკუნისა) მხოლოდ ეპიზოდურ ხასიათს
ატარებდა.
საქალაქო ცხოვრების დონესა და, საერთოდ, ქალაქების როლზე ეკონომიურ
და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ადრეფეოდალური ხანის ამ ეტაპზე მიგვანიშნებს
ფეოდალური არისტოკრატიის ერთგვარი გულგრილობაც მათდამი. ალბათ იმის
გამო, რომ ამ პერიოდის ქალაქები – ეს ნახევრად აგრარული სამოსახლოები – არ
წარმოადგენდნენ რაიმე მნიშვნელოვანს არც ეკონომიურად და არც პოლიტიკურად.
გარდა ამისა, ფეოდალებს ამჯერად სხვა უფრო არსებითი და აქტუალური მიზნები
ჰქონდათ მისაღწევი. დამახასიათებელია ისიც, რომ მსხვილ ფეოდალთა
რეზიდენციები ადრეფეოდალურ ხანაში ქალაქებში კი არ იყო, არამედ მათ
საგვარეულო დომენებში.
განვითარებულ ფეოდალურ ხანაში კი შეიცვალა ფეოდალური
არისტოკრატიის დამოკიდებულება ქალაქებისადმი. იწყება ბრძოლა მათ
დასაუფლებლად, რის შედეგადაც თითქმის ყველა ქალაქი მეფის ან დიდებულთა
მფლობელობაში გადადის[14]. მსხვილ ფეოდალთა რეზიდენციებიც იქ ინაცვლებს,
რაზედაც მიგვანიშნებს ისეთი გვარსახელები, როგორიც იყო – ახალციხელი,
თმოგველი, სურამელი და სხვ.

IX – X საუკუნეებიდან საქართველოს საქალაქო ცხოვრების ისტორიაში
იწყება ახალი ეტაპი, რომელსაც ხშირად “ახალქალაქების” ხანასაც უწოდებენ.
მნიშვნელოვანმა ძვრებმა ქვეყნის პოლიტიკურსა თუ ეკონომიურ
ცხოვრებაში საფუძველი შეუქმნა ახალი ქალაქების გაჩენასა და ზოგი ძველი
ქალაქის აღორძინებას.
IX – X საუკუნეები საქართველოს ისტორიაში როგორც საშინაო, ასევე
საგარეო ურთიერთობათა თვალსაზრისით მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი ეპოქა
იყო. სახალიფოს ფეოდალურმა დაშლამ დიდი გასაქანი მისცა არაბთა მიერ
დაპყრობილი ხალხების განვითარებას. IX საუკუნიდან აბასელთა სახალიფო
ფაქტიურად ბაღდადითა და მისი სანახებით შემოიფარგლა[15]. ხალიფატის
პოლიტიკურ დაცემას დაემთხვა მასში შემავალი ქვეყნების სამეურნეო
აღმავლობა[16]. IX საუკუნის დამდეგიდან ამირას მხოლოდ ქვემო ქართლიღა
ემორჩილებოდა. საქართველო-არაბების ურთიერთობაში გარდატეხა IX ს. შუა
წლებიდან შეინიშნება. ამ პერიოდიდან იწყება საქართველოს განთავისუფლება
არაბთა პოლიტიკური მორჩილებისაგან[17].
VIII საუკუნის მიწურულსა და IX საუკუნის დამდეგს საქართველოს
სხვადასხვა დაწინაურებულ რაიონებში წარმოიქმნენ მსხვილი სამეფოსამთავროები: ტაო-კლარჯეთის, კახეთის, ჰერეთისა და აფხაზეთის.

ამ პოლიტიკური ორგანიზმების წარმოქმნას თან სდევდა ახალი
საქალაქო ცენტრების აღმოცენება. რადგან თვით ეს სამეფო-სამთავროები
წარმოიქმნენ საქართველოს ეკონომიურად დაწინაურებულ რაიონებში;
სოფლის მეურნეობის, განსაკუთრებით კი ხელოსნობის განვითარება
სტიმულს აძლევდა როგორც საშინაო, ასევე საგარეო ვაჭრობის აღორძინებას
და ეს ახლად წარმოქმნილი ფეოდალური სამთავროები აქტიურად ჩაებნენ
საერთაშორისო ვაჭრობაშიც[18].
IX – X სს. არაბი ავტორების მოწმობით, ამიერკავკასია უამრავი
საქარავნო გზებით ყოფილა დასერილი, რომელთა ძირითად საკვანძო
პუნქტებს წარმოადგენდნენ დვინი და განსაკუთრებით კი ბარდავი. ამ
ცნობების მიხედვით შემდეგ სამარშრუტო გზებს ვიცნობთ: ბარდავიდარუბანდი; ბარდავი-თბილისი; ბარდავი-დვინი; ბარდავი-არდებილი;
არდებილი-ზენჯანი;
არდებილი-ამიდი;
არდებილი-მარაღა;
მარაღადვინი[19].
ამიერკავკასიის ქვეყნები ამ საქარავნო გზებით არა მარტო ერთმანეთს
უკავშირდებოდნენ, არამედ აზიისა და ევროპის სხვა სახელმწიფოებსაც:
სირიას, ერაყს, მცირე აზიას, მავერანეხრს, ხაზარებს, სლავებს, სკანდინავიის
ქვეყნებს და სხვ. სწორედ IX საუკუნიდან მოკიდებული გაიზარდა
განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის ამ სამარშრუტო გზების
მნიშვნელობა, რამაც დიდად შეუწყო ხელი ამიერკავკასიის და, კერძოდ,
საქართველოს ქალაქების განვითარებას.
ინტენსიურ სავაჭრო ურთიერთობას აწარმოებდა აგრეთვე საქართველოს
სხვადასხვა მხარე ბიზანტიის იმპერიასთან; განსაკუთრებით კი, აფხაზთა სამეფო
და ტაო-კლარჯეთის სამთავრო[20]. ბიზანტიური მონეტების გავრცელებაც ამ ხანებში
უმთავრესად სწორედ სამხრეთ და დასავლეთ საქართველოში შეინიშნება.

ამრიგად, IX საუკუნიდან საქართველოში ყველა პირობა შეიქმნა საქალაქო
ცხოვრების დაწინაურებისათვის.
შუა საუკუნეებში აღმოცენებული ქალაქები, საერთოდ, სხვადასხვა
წარმოშობისა იყვნენ. დასავლეთ ევროპის ზოგ ნაწილში, მაგალითად, იტალიაში,
ქალაქების დიდი უმრავლესობა რომაული ქალაქებიდან აღორძინდა. სხვაგან კი
ისინი მხოლოდ შუა საუკუნეთა პირმშონი იყვნენ (მაგალითად, ბელგიაში).
სომხეთში გარდა მცირე გამონაკლისისა, არც ერთი ძველი ქალაქი არ
აღორძინებულა; ფეოდალური ქალაქები – ანისი, ყარსი, არცნი და სხვ. წარმოიქმნენ
ახალ გეოგრაფიულ პუნქტებში. საქართველოში კი “ახალქალაქების” წარმოქმნას
თან სდევდა ძველთა გამოცოცხლება და გაძლიერებაც; ასე რომ, დმანისთან,
არტანუჯთან, ახალქალაქთან, თელავთან ერთად რუსთავი, სამშვილდე და ხუნანიც
მნიშვნელოვანი ქალაქები იყვნენ.
IX საუკუნეშია სავარაუდო დმანისის გაქალაქება. სწორედ ამ დროიდან
ჩნდება ქართულ საისტორიო მწერლობაში პირველი ცნობები დმანისის როგორც
ქალაქის შესახებ[21]. მანამდე კი, როგორც ვარაუდობენ, იგი ხალხმრავალი
დასახლებული პუნქტი უნდა ყოფილიყო[22].
ბევრის მთქმელია დმანისის მნიშვნელობის შესახებ ის ფაქტიც, რომ ბუღა
თურქს განსაკუთრებული ყურადღება მიუქცევია მისთვის და შამქორის მსგავსად
ეს ქალაქიც გაუმაგრებია 853 წ.[23].
დმანისის დაწინაურებას დიდად შეუწყო ხელი, როგორც ჩანს, მისმა
მდებარეობამ საქართველოსა და სომხეთის დამაკავშირებელ უმნიშვნელოვანეს
სავაჭრო გზაზე[24].
IX საუკუნიდანვე მონაწილეობს დმანისი აქტიურად ქვეყნის ეკონომიურ
და პოლიტიკურ ცხოვრებაში[25]. IX – XI სს. კი ამ ქალაქის ისტორიაში
განსაკუთრებული აღმავლობის ხანად ითვლება.
VIII – IX საუკუნეთა მიჯნაზე უნდა იყოს წარმოქმნილი ქალაქი
არტანუჯი[26]. იგი ტაო-კლარჯეთის სამთავროს პოლიტიკური ცენტრი გახდა და
განსაკუთრებით სწორედ ამ სამთავროს წარმოქმნის დროიდან დაწინაურდა.
ქართული წერილობითი წყაროების თანახმად, ამ პუნქტისათვის ჯერ
კიდევ ვახტანგ გორგასალს მიუქცევია ყურადღება და აუგია კიდეც ციხე. სუმბატ
დავითის ძის გადმოცემით, არტანუჯის გაქალაქება აშოტ კურაპალატის სახელს
უკავშირდება: “და ამან აშოტ კურაპალატმან პოვა კლარჯეთის ტყეთა შინა კლდე
ერთი, რომელი პირველ ვახტანგ გორგასალს ციხედ აღეშენა, სახელით არტანუჯი;
და აოხრებული იყო ბაღდადელისა მის ყრუობითგან. იგი განაახლა აშოტ და
აღაშენა ეგრეთვე ციხედ, და წინა კერძო მისსა ქუეშეთ აღაშენა ქალაქი”[27].
სტრატეგიული მდებარეობა უნდა ყოფილიყო მთავარი მომენტი ამ
პუნქტის დაწინაურებისას. მისმა გეოგრაფიულმა მდებარეობამ და პოლიტიკურმა
ვითარებამ მიაქცევინა ყურადღება ჯერ კიდევ ვახტანგ გორგასალს. მურვან ყრუს
მიერ აოხრებული არტანუჯის აღდგენაცა და დაწინაურებაც იგივე მოტივებით იყო
ნაკარნახევი[28].

არტანუჯი მდებარეობდა მნიშვნელოვან სავაჭრო გზათა შესაყარზე.
მასზე გადიოდა ტრასა, რომელიც თბილისს ბიზანტიის ქალაქებთან
აკავშირებდა:
სამშვილდე-ფარავნა-ახალქალაქი-არტაანი-არტანუჯი[29].
არტანუჯისვე მეშვეობით უკავშირდებოდნენ სომხეთის ქალაქები შავი
ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროსა და დასავლეთ საქართველოს[30].

ყოველივე ზემოაღნიშნულმა შეუწყო ხელი ამ ქალაქის აყვავებას. X
საუკუნის შუა წლებისათვის იგი უკვე საქართველოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს
ქალაქად იქცა.
კონსტანტინე პორფიროგენეტის აღწერით: “არტანუჯის ციხე ძალიან
მტკიცეა და აქვს დიდი “რაბატიც” და დაბა-ქალაქიც; და იქ მოდის საქონელი
ტრაპეზუნტისა, იბერიისა, აფხაზეთისა, და არმენიის და სირიის ყველა ქვეყნიდან;
და ამ საქონლიდან მას უამრავი ბაჟი შემოდის. არტანუჯის მიწა-წყალი ესე იგი
არზენი, დიდია და ნაყოფიერი და წარმოადგენს იბერიის, აფხაზეთისა და მესხთა
ქვეყნის გასაღებს”[31].
IX – X საუკუნეებში წარმოშობილა, როგორც ჩანს, ჯავახეთის ახალქალაქი.
მართალია, საისტორიო წყაროებში იგი პირველად მხოლოდ ბაგრატ მეოთხის დროს
მოიხსენიება, მაგრამ, როგორც შ. მესხია ვარაუდობს, “მატიანე ქართლისაჲს” ეს
ცნობა ქალაქის მნიშვნელობის თანდათან ზრდასა და ბაგრატ მეოთხის
დროისათვის განსაკუთრებულ გაძლიერებაზე უნდა მიგვითითებდეს[32].
XI საუკუნის შუა წლებს უნდა შეეხებოდეს (ივ. ჯავახიშვილის
გამოანგარიშებით – 1044 – 1045 წწ.[33]) “მატიანე ქართლისაჲს” ცნობა ახალქალაქის
ზღუდის შენების დაწყების შესახებ: “და იწყეს ახალქალაქსა ზღუდეთა შენებად,
რამეთუ მას ჟამსა უზღუდო იყო”[34]; იგივე წყაროდან ვგებულობთ, რომ
ალფარსლანის ლაშქრობის დროს ქალაქის დაცემის მიზეზი ისიც გამხდარა, რომ
“არა ზღუდითა მტკიცითა განსრულებულ იყო ახალქალაქი”[35].
ამრიგად, თუკი ზღუდის აგებას ათეული წლები არ ჰყოფნიდა, ცხადია,
მთელი ქალაქის აშენებას გაცილებით მეტი დრო დასჭირდებოდა. ამიტომაც
სარწმუნოდ გამოიყურება ვარაუდი იმის შესახებ, რომ ახალქალაქის
მოუხსენებლობა წყაროებში არ ნიშნავს მის არარსებობას X საუკუნემდე.
ლ. ჭილაშვილის დაკვირვებით, ქალაქის მშენებლობის პირველ ეტაპზე
მოსახლეობის დაცვა ციხეს უნდა ჰქონოდა მინდობილი. მაგრამ, როცა ცხადი გახდა,
რომ ეს ნაგებობა არ იყო საკმარისი დაცვისათვის, მაშინ იწყეს ქალაქის ზღუდით
შემოფარგვლა. მისივე აზრით, ახალქალაქის შემოზღუდვა გაქალაქების დასასრულს
მოასწავებდა, რადგან უზღუდო ქალაქების არსებობა საქართველოში არ
მტკიცდება[36].
შუა საუკუნეთათვის ტიპიური იყო ზღუდეშემოვლებული ქალაქი; ეს
ითვლება ამ ეპოქის ქალაქის ერთ მთავარ ატრიბუტად. ისიც ცნობილია, რომ
ფეოდალურ ხანაში როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში
არსებულან უზღუდო ქალაქებიც. “ქვეყნის ძლიერი ეკონომიური წინსვლის
შედეგანდ ამ ეპოქაში ქალაქები ჩნდება და იზრდება უციხოდ, უზღუდოდ”[37].
თუმცა ასეთებს ეკუთვნოდნენ უმთავრესად პატარა ქალაქები. ასე რომ,
ახალქალაქის თავდაპირველ მცირერიცხოვან მოსახლეობას, ეტყობა, მხოლოდ
ციხეც ჰყოფნიდა. ნაქალაქარზე დაკვირვებისას იქმნება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ
კონცხსა და დედაციხეს შორის მოქცეული ქალაქის ტერიტორია უზღუდოდაც
კარგად იქნებოდა დაცული. ხოლო, როცა მოსახლეობაც და ქალაქის მასშტაბიც
გაიზარდა, მას ზღუდე შემოავლეს.
ახალქალაქის დაწინაურებასა და გაქალაქებაში ძირითადი როლი მის
გეოგრაფიულ მდებარეობას უნდა მიენიჭოს. ქალაქი გაშენებული იყო მაღალ,
კლდოვან მასივზე, ჯავახეთის მტკვრისა და ახალქალაქის წყლის შეერთებაზე და
მნიშვნელოვან სავაჭრო გზებზე იდო. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ჯავახეთზე
გამავალი ის გზა, რომელიც ქართლს ბიზანტიასთან აკავშირებდა[38].

IX – X სს. წარმოშობილი ქალაქებია აგრეთვე თმოგვი ჯავახეთში და
ოლთისი – ტაოში[39]. IX ს. იწყება ქ. ახალციხის ისტორიაც. თუმცა, ეს ქალაქი
იმდროინდელ ქართულ წყაროებში ამ სახელით არ მოიხსენიება. ვახუშტის
განმარტებით, მას სხვა სახელი – ლომსიანთა უნდა რქმეოდა[40].
ეს უკანასკნელი კი “მატიანე ქართლისაჲს” ცნობით, IX ს. გვარამ მამფალს
აუშენებია. ახალციხეში 1906 წ. აღმოჩენილი მონეტების განძის გადარჩენილი
ნაწილიც (ბიზანტიის კეისრის კონსტანტინე VIII-ის 5 სოლიდი) მეტყველი მასალაა
ამ ქალაქის ისტორიისათვის X – XI საუკუნეებში[41].
X საუკუნეში წარმოშობილ ქალაქად თვლის ქართული ისტორიული
ტრადიცია თელავს[42]. როგორც ჩანს, ამავე საუკუნეში თელავი ისე
დაწინაურებულა, რომ X საუკუნის არაბი ავტორი ალ მუკადდასის თხზულებაში
იგი მოიხსენიება ისეთი რანგის ქალაქებთან ერთად, როგორიც იყო თბილისი,
შამქორი, განჯა, შარვანი და სხვ[43]. თელავის სახელწოდება არაბული
ტრანსკრიპციით ყოფილა “თებლა”.
ამავე ავტორის ცნობით, თელავის მოსახლეობის დიდ ნაწილს ქრისტიანები
შეადგენდნენ, სადაც მხროლოდ 500 კომლი ყოფილა მაჰმადიანებისა[44]. თუ ამ
წყაროს ვერწმუნებით, თელავი საკმაოდ ხალხმრავალი ქალაქია X საუკუნეში.
ქალაქზე გადიოდა ჰუვეიდან შაქს მიმავალი გზა, რომელიც ვიდრე თელავს
მიაღწევდა ჯერ თბილისზე გაივლიდა და შემდეგ თელავიდან შაქისაკენ
მიემართებოდა[45].
IX – X საუკუნეებში თბილისი ამიერკავკასიის ერთ-ერთი უმთავრესი
ქალაქი იყო დარუბანდთან და ბარდავთან ერთად.
ხალიფატის პოლიტიკური დაშლის შედეგად თბილისის ამირები IX
საუკუნის დამლევიდან ფაქტიურად უკვე აღარ ექვემდებარებოდნენ ხალიფას. მათი
საბრძანებელიც შემცირდა და თბილისითა და მისი უახლოესი სანახებით
შემიოფარგლა.
მართალია, 1122 წლამდე იგი არ შეერთებია გაერთიანებულ საქართველოს,
მაგრამ მიუხედავად ამისა, თბილისის საამირო ისეთსავე როლს ასრულებდა
ქვეყნის პოლიტიკურ თუ ეკონომიურ ცხოვრებაში, როგორც ამ ხანებში
წარმოქმნილი სხვა პოლიტიკური ერთეულები. იგივე შეიძლება ითქვას საკუთრივ
თბილისის მიმართაც; X საუკუნის არაბი გეოგრაფოსის მასუდის მოწმობით, ბუღა
თურქის ლაშქრობის შემდეგ თბილისელმა მუსულმანებმა დაკარგეს ყოველგვარი
ავტორიტეტი. მათი სამფლობელო ტერიტორიულადაც შეიკვეცა და ურთიერთობა
თბილისსა და ისლამის ქვეყნებს შორის გადავიდა ურწმუნოთა (იგულისხმება –
ქართველთა) ხელში, რომელნიც თბილისს გარს ერტყნენ ყველა მხრიდან[46].
ყოველივე ამან – ქალაქის არსებითად განთავისუფლებამ უცხოელთა
ლაშქრობებისა და მძიმე ბატონობისაგან, ეკონომიური ცხოვრების ადგილობრივი
მოსახლეობის ხელში თანდათან გადასვლამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი
თბილისის შემდგომ ეკონომიურ აღმავლობას. მართლაც, X საუკუნის უცხოური
წყაროების მიხედვით, იგი ამიერკავკასიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი იყო.
ცნობილი გეოგრაფოსი ისთაჰრი წერდა: “ტფილისი დარუბანდზე ნაკლებია და ორი
კედელი აქვს თიხისა. სიმდიდრით სავსე ადგილია, მრავალ ხილიან-ნათესებიანი.
მრავალგვარი საქონელი და თაფლი მტკვრით მიაქვთ იქიდან. აქვს თბილი წყლები
მსგავსად ტიბერიისა უცეცხლოდ ცხელი. მთელს არანში ბარდავზე, დარუბანდზე
და ტფილისზე უფრო დიდი ქალაქი არ არსებობს[47]”.

თბილისს მოიხსენიებს აგრეთვე X საუკუნის ანონიმური სპარსული
გეოგრაფია “ჰოდუდ ალ-ალემი”, რომლის თანახმადაც: “ტფილისი დიდი ქალაქია,
აყვავებული, ძლიერი, განვითარებული და ფრიად მშვენიერი, ორმაგი კედლით
შემოზღუდული. იგი საზღვარია ურწმუნოთა მხრისაკენ. მდინარე მტკვარი
მიედინება მასში. ტფილისს აქვს წყარო უკიდურესად ცხელი; მასზე აგებულია
აბანოები, რომელნიც ყოველთვის ცხელნი არიან ყოველგვარი ცეცხლის გარეშე”[48].
ქალაქის ეკონომიური სახის წარმოსადგენად ინტერესმოკლებული არ უნდა
იყოს აგრეთვე X საუკუნის მეორე ნახევრის არაბი ავტორის იბნ ჰაუკალის ცნობა:
“ქალაქი თბილისი ნაკლებია სიდიდით ბაბულაბვაბზე, მას გარს
შემოვლებული აქვს ორმაგი თიხის კედელი სამი კარით; ეს არის ქალაქი
ნაყოფიერი, გამაგრებული, მდიდარი პროდუქტებითა და იაფი ფასების
თვალსაზრისით; თავისი კეთილდღეობით იგი აღემატება სხვა დანარჩენ მდიდარ
სახელმწიფოებსა და ნაყოფიერ ქვეყნებს. ერთმა კაცმა, რომელსაც იქ თაფლი
უყიდია მითხრა, რომ ოც რიტლზე მეტი შეუძენია დირჰემად. ეს ქალაქი
წარმოადგენს მნიშვნელოვან სასაზღვრო ოლქს ყოველის მხრიდან მტრებით
გარემოცულს. აქ არის აბანოები მსგავსი ტიბერიისა; სადაც წყალი უცეცხლოდ
ცხელია. ქალაქი მდებარეობს მდინარე მტკვარზე. თბილისში მცურავი
წისქვილებია, სადაც ფქვავენ ხორბალსა და პურის მარცვალს...”[49].
თბილისს “დიდებულ დედაქალაქს... განსაცვიფრებლად ნაგებს, საუცხოოსა
და საკვირველს” უწოდებს X საუკუნის სომეხი ისტორიკოსი უხტანესი[50].
ზემომოტანილ აღწერილობათა გარდა, თბილისის სიდიდესა და მისი
მნიშვნელოვანი როლის შესახებ მეტყველებს აგრეთვე ადრეული შუა საუკუნეების
ქალაქში მოსახლეობის მრავალრიცხოვანებაც. ტაბარის გადმოცემით, ბუღა თურქის
ლაშქრობის დროს 50 000 კაცი დაღუპულა აქ. რაც არ უნდა გაზვიადებული იყოს ეს
ცნობა, იგი მაინც IX საუკუნეში თბილისის მოსახლეობის მრავალრიცხოვნობაზე
მიგვითითებს.
საყურადღებო დეტალებია დაცული ტაბარის ქრონიკაში თბილისის ძველი
ტოპოგრაფიისა და გარეგნული სახის შესახებაც. იმ პასაჟში, სადაც მოთხრობილია
ბუღა თურქის მიერ თბილისის აღება, 853 წელს ტაბარი წერს: “მტკვარი დიდი
მდინარეა, მსგავსი სარათისა ბაღდადთან და უფრო დიდიც. იგი მიედინება
თბილისის ქალაქში (თბილისი მდებარეობს) მისგან დასავლეთით და სოღდაბილი
აღმოსავლეთით. ბუღას ბანაკი აღმოსავლეთ ნაწილში იყო. ზირაქმა (ხელახლა)
გადალახა მტკვარი და (გაემართა) თბილისის მეიდნისკენ. ხუთი კარია თბილისში:
მეიდნის კარი, კარის კარი, მცირე კარი, რაბადის კარი და სოღდაბილის კარი...
ბუღამ წარგზავნა ცეცხლის მტყორცნელნი, რომელთაც დაუშინეს ცეცხლი ნაძვის
ხით ნაგებ ქალაქს... სოღდაბილი მდებარეობს თბილისის პირდაპირ,
აღმოსავლეთისაკენ. ეს ქალაქი აშენებულია ხოსრო ანუშირვანის მიერ. ისაჰაკმა იგი
გაამაგრა და შემოავლო თხრილი”[51].
ზემოხსენებული სოღდებილი ხშირად გვხვდება IX–X საუკუნეთა არაბი
ისტორიკოსებისა და გეოგრაფოსების (იბნ-ხორდადბე, ბალაძორი, მასუდი და სხვ.)
თხზულებებში. ზოგი მათგანი მას ოლქად თვლის, უმეტესობა ქალაქად, ზოგი კი
თბილისის ნაწილად მიიჩნევს.
ქართულ წყაროებში სოღდებილი არსად არაა დამოწმებული, მაგრამ
გვხვდება რამდენიმე გეოგრაფიული პუნქტის სახელი, რომელთა ლოკალიზაციაც
ემთხვევა სოღდებილისას: საღოდებელი, სახიუდაბელი და საგოდებელი[52].

არაბული და ქართული წყაროების მონაცემთა შეჯერების შედეგად
გამოირკვა, რომ არაბი ავტორების სოღდაბილი ციხეა მტკვრის მარცხენა ნაპირას
(მოგვიანო ხანაში მეტეხია მის ადგილას?). იგი იცავდა ჩრდილოეთიდან ხიდის
მისადგომებს და დიდი სამხედრო მნიშვნელობა ჰქონდა. საგოდებელი კი იყო ამ
ციხის აღმოსავლეთით მდებარე სასაფლაო, “რამეთუ მუნ არს საფლავები კაცთა მის
ქალაქისათა”[53], როგორც განმარტავდა იოანე საბანისძე. ასე რომ, ციხის
სახელწოდება უნდა წარმომდგარიყო მეზობელი სასაფლაოს სახელიდან.
უცხოელმა დამპყრობლებმა ქართული სიტყვა “საგოდებელი” თავისებურად
გადააკეთეს და “სოღდებილის” ფორმა მისცეს[54].
ძნელი სათქმელია, მართლაც ხოსრო ანუშირვანის მიერაა აგებული ეს ციხე
თუ არა. ყოველ შემთხვევაში, ისტორიული ტრადიცია მართლაც მიაწერს ხოსროს
ამიერკავკასიაში აქტიურ მოღვაწეობას: ციხე-სიმაგრეთა აგებასა და საზღვრების
გამაგრებასთან დაკავშირებულ სამხედრო ოპერაციებს[55]. IX საუკუნეში
სოღდაბილი მოქმედი ციხეა. როგორც ტაბარი გადმოგვცემს, იგი ხელახლა
გაუმაგრებია თბილისის ამირა საჰაკს.
ტაბარის აღწერით, თბილისი ხით ნაგები ქალაქია. ამასვე ადასტურებს
მეათე საუკუნის სომეხი ისტორიკოსი თომა არწრუნიც, რომლის მიხედვით,
ქალაქის თითქმის ყველა შენობა, ზღუდე და ბასტიონებიც ხისა ყოფილა[56].
ცნობილია, რომ ახლად გადედაქალაქებულ თბილისს ქვითკირის კედელი ჰქონდა
გარს შემოვლებული. ხის გალავნით თბილისის შემოზღუდვა, როგორც ივ.
ჯავახიშვილი ვარაუდობდა, მეშვიდე საუკუნის დამდეგის შემდეგ მომხდარი
ამბავი უნდა იყოს[57].
ცხადია, ზღუდეშემოვლებულ ქალაქს კარიც ექნებოდა. თბილისის კართა
რაოდენობის შესახებ უცხოელ ავტორთა შორის თანხმობა არ არის. ისტაჰრის
ცნობით, თბილისის ალიზის ორმაგი კედელი ჰქონია შიგ დატანებული სამი
კარით[58]. მასვე ემყარება იბნ-ჰაუკალი. ტაბარის მიხედვით კი ხუთი კარი ჰქონია
ქალაქს. უფრო სარწმუნო ჩანს ტაბარის გადმოცემა, რადგან მას ამ კართა სახელებიც
შემოუნახავს.
მერვე საუკუნიდან იწყება ქალაქ ქუთაისის აღორძინება. თუმცა არაბებმა,
განსაკუთრებით მურვან ყრუს ლაშქრობამ, იგი საგრძნობლად დააზიანა.
მიუხედავად ამისა, მერვე საუკუნის მეორე ნახევრიდან, ქუთაისი როგორც მთელი
დასავლეთ საქართველოს ბუნებრივი ცენტრი და უმნიშვნელოვანეს სავაჭრო
მაგისტრალზე მდებარე ქალაქი, სწრაფად დაწინაურდა[59]. ამით უნდა აიხსნას, რომ
იგი ჯერ ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს, ხოლო შემდეგ, X ს. მიწურულისათვის, მთელი
საქართველოს პოლიტიკურ ცენტრად იქცა.
ქუთაისის სატახტო ქალაქად გადაქცევამ კიდევ უფრო შეუწყო ხელი ამ
ქალაქის როგორც ვაჭრობა-ხელოსნობის ცენტრის შემდგომ ზრდასა და
დაწინაურებას. ნიშანდობლივია, რომ გაერთიანებული საქართველოს პირველი
მეფის ბაგრატ III-ის მონეტა, რომლის ერთი ეგზემპლიარიც თბილისშია
აღმოჩენილი, ქუთაისში უნდა იყოს მოჭრილი[60].
ადრეფეოდალური ხანის ქუთაისი თავისი ეკონომიური ცხოვრებით
დაკავშირებული იყო არა მარტო თბილისთან, რომელიც იმ დროს ჯერ კიდევ არაბ
ამირას ემორჩილებოდა, არამედ აგრეთვე დასავლეთ საქართველოს როგორც
ზღვისპირეთთან, ასევე სამხრეთ საქართველოს მნიშვნელოვან ქალაქებთან ახალციხესთან, ახალქალაქთან და სხვ. სწორედ მათი მეშვეობით აწარმოებდა იგი
უფრო შორეულ ვაჭრობას ბიზანტიასთან, სომხეთთან.

IX–X სს. დაწინაურდნენ აგრეთვე საქართველოს ისეთი ძველი ქალაქები,
როგორიც იყო: რუსთავი, სამშვილდე, ხუნანი და სხვ.
ამრიგად, ადრეფეოდალური ხანის მეორე ეტაპი, კერძოდ, IX–X სს.
ხასიათდება როგორც ახალი ქალაქების წარმოქმნისა და ძველი ქალაქების
დაწინაურების პერიოდი.
ქალაქების წარმოშობა და აღორძინება, სხვა ფაქტორებთან ერთად,
განაპირობა, ერთი მხრივ, სოფლის მეურნეობის შემდგომმა დაწინაურებამ და,
მეორე მხრივ, სოფლის მეურნეობიდან ხელოსნობის გამოყოფის პროცესის
გაღრმავებამ ადრეფეოდალური ხანის მეორე პერიოდში.
ამ ეპოქის წერილობით ძეგლებში არაერთი ცნობა მოიპოვება ამა თუ იმ
ხელობისა და ხელოსნობის ცალკე დარგის შესახებ. შუა საუკუნეთა განმავლობაში
ხელოსნობის წამყვან დარგს “საამშენებლო ხელობა” წარმოადგენდა, რომელიც
თავის მხრივ ხელოსნობის რამდენიმე დარგად იყოფოდა. ერთს “ხუროვნებაჲ” ანუ
“ჴელოვნებაჲ ხუროებისაჲ” ერქვა[61]. “ხურო” როგორც მშენებელი ხელოსანი ხშირად
მოიხსენიება “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში”[62] და სხვა წყაროებში. ცალკე
იყვნენ “ქვით ხურონი” და “კირით ხურონი”, “ქვისა მთლელნი”[63] და სხვ. VII
საუკუნიდან მაინც “ქვითხუროსა” და “კირითხუროს” მნიშვნელობით მკვიდრდება
“გალატოზი”[64]. IX–X საუკუნეების ხელოსნობის ისტორიისა და იმ დროის
საქართველოს
კუთხეთა
ეკონომიური
დაკავშირების
თვალსაზრისით
განსაკუთრებით საყურადღებოა “მიქელ გალატოზი ოპიზარის” მოხსენიება
მარტვილის ტაძრის შუა ეკვდერის წარწერაში[65].
ქართული ხუროთმოძღვრების განვითარების ახალი ეტაპის დაწყებამ IX
საუკუნეში[66] დიდი ბიძგი მისცა სამშენებლო საქმეს. ხელობის ამ დარგის
დაწინაურებაზე
მიგვითითებს
როგორც
იმდროინდელი
შესანიშნავი
არქიტექტურული ძეგლები, ასევე წერილობითი წყაროებიცა და ამ დარგის
ხელოსანთა შრომის ორგანიზაციაც. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებულ ინტერესს
იწვევს ოშკის ტაძრის ცნობილი ლაპიდარული წარწერა, რომელიც გვაუწყებს: “და
მე გრიგოლ, ღირს მყო ღმერთმან მსახურებასა ამას მათსა ღმრთისა მიმართ, და მე
ვიყავ საქმესა ზედამდგომი... ესე იყო გალატოზთა და მოქმედთა მიზდი და
აზავერთა მექუიშეთაჲ, რომელ წელიწადსა წაეგების, დრამაჲ: კ(20) ათასი; ღუინოჲ,
ფისოსი ჭ(5000); რკინაჲ ლიტრაჲ ნ(50); ხუარბალი გრივი სმი (250); გალატოზი და
ხუროჲ და მჭედელი, რომელი მარადის შურებოდა ჲი (70); ჴარი, რომელ ქვასა
კრებდა ლ(30); ჯორი და სხუაჲ აზავერი, რომელ გრიგოლწმიდით სპონდიკსა
კრებდა ლ(30); სხუაჲ აზავერი, რომელ... კრებდა ჲ(60)... და ყოველი ერი და მოქმედი
პ(80)”[67].
გარდა იმისა, რომ აქ მოხსენიებულია ხელობის სხვადასხვა დარგის
წარმომადგენელთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ეს წარწერა ყურადღებას იპყრობს
ხელოსანთა შრომის ანაზღაურებისა თუ შრომის ორგანიზაციის თვალსაზრისითაც.
მშენებელ ხელოსნებს თავიანთი პროფესიული კორპორაციაც ექნებოდათ, რომლის
სათავეში “გალატოზთა უხუცესი” ანუ “გალატოზთა გამგებელი”[68] იდგა. საერთოდ,
მშენებელ ხელოსანთა მეთაურს “ხუროთმოძღვარი” ეწოდებოდა[69].
ხელოსნობის ცალკე დარგს წარმოადგენდა “მეკეცეობა” ანუ “თიხის
მოქმედება”, რომელიც თავის მხრივ კიდევ რამდენიმე დარგად იყო
დიფირენცირებული. ხანგრძლივი ინტერვალის შემდეგ კერამიკული წარმოების
ხელახალი აღმავლობა IX საუკუნის II ნახევრიდან იწყება, როდესაც კვლავ

აღორძინდა მოჭიქული კერამიკისა და ფაქიზი, თხელკედლიანი ჭურჭლის
წარმოება.
ბოლოდროინდელი გამოკვლევების თანახმად, IX–X საუკუნეებს უნდა
ეკუთვნოდეს რუსთავის, უჯარმის, დმანისის ნაქალაქარზე და თბილისში
აღმოჩენილი მოჭიქული ჭურჭლის გარკვეული ნაწილი[70]. X საუკუნიდან
განსაკუთრებით მომრავლებულია სამშენებლო კერამიკის ნიმუშები: სხვადასხვა
ფორმისა და ზომის კრამიტი, აგური, შორენკეცები და მოსაპირკეთებელი ფილები
არქეოლოგიური მასალის მიუცილებელი ატრიბუტი ხდება.
ხელოსანთა შორის ცალკე იყვნენ “ჭურჭელთა მჭედელნი”[71], რომელნიც
სპილენძის, ვერცხლისა თუ ოქროსაგან ამზადებდნენ ნაირგვარი სახის ნივთებს.
ჭურჭელი და სხვა ნივთები იწარმოებოდა აგრეთვე მინისა და ბროლისაგან. თუმცა
მინის წარმოების შესახებ ნარატიულ წყაროებში არაფერი შემონახულა.
სამაგიეროდ, ქვემო ქართლში სოფ. ორბეთთან აღმოჩენილი VIII საუკუნის მინის
საწარმოს ნაშთი მეტყველ მასალას შეიცავს ამ თვალსაზრისით. ორბეთელი
ხელოსნების პროდუქცია მეტად მრავალფეროვანი ყოფილა: სხვადასხვაგვარი
ჭურჭელი, სამკაული, სამოზაიკო “კენჭები”, სასარკმლე მინა და სხვ. მინის
სასმისებს შორის განსაკუთრებით გამოირჩევა მინანქრის საღებავებით მოხატული
ეგზემპლიარები. ეს პირველი ნიმუშებია საქართველოში ამგვარად მოხატული
ჭურჭლისა. გაოცებას იწვევს აქ დამზადებული ფერადი მინა: წითელი, ლურჯი,
ცისფერი, შავი, ყვითელი, ჭრელი. ორბეთში მოპოვებული სამოზაიკო “კენჭები”,
განსაკუთრებით ოქროცურვილი “კენჭები” დიდად ემსგავსება წრომის ტაძრის
მოზაიკისას[72].
ხელობის ძველთაძველ დარგს წარმოადგენდა აგრეთვე “ქსოვა” და “კერვა”.
ძველი ქართული წყაროები იხსენიებენ “მღებვართ”, “მკერვალთ”, “მეხამლეთ”,
“მჭლელთ”, “ოქრომჭედელთ”, “მკვეცართ”, მწიგნობრობასთან დაკავშირებულ
ხელობის დარგებს – “ეტრატის შექმნას”, “წიგნის შეკერვას”. IX საუკუნიდან იწყება
ქართულ
ხელნაწერთა
მხატვრული
გაფორმება[73].
ძველი
წყაროების
ტერმინოლოგიით ამ დარგს “წიგნის შემოსვა” ანუ “კაზმვა” ერქვა.
ხელოსნობის ზემოხსენებული დარგები გავრცელებული იყო საქართველოს
ცალკეულ კუთხეებში, მაგრამ ხელოსნური წარმოების კონცენტრაციის მთავარ
ცენტრებს, ცხადია, ქალაქები წარმოადგენდნენ, პირველ რიგში ისეთი ქალაქები,
როგორიც იყო თბილისი, ქუთაისი, დმანისი, რუსთავი და ბევრი სხვა. ზოგი
მათგანის არქეოლოგიური შესწავლა სავსებით ადასტურებს ამ ვარაუდს.
ხელოსნური წარმოების ცენტრებს წარმოადგენდნენ აგრეთვე სამშვილდე,
ხუნანი, ახალციხე, ახალქალაქი, თელავი, რომელთაც ქართული და უცხოური
წყაროები, სამწუხაროდ, მხოლოდ მოიხსენიებენ როგორც მნიშვნელოვან ქალაქებს
და მათი როლის შესახებ ქვეყნის ეკონომიურ ცხოვრებაში არავითარ ცნობებს არ
გვაწვდიან. ზემოხსენებული ქალაქები არქეოლოგიურად დღემდე შეუსწავლელია.
უმნიშვნელო ცნობები მოგვეპოვება აგრეთვე VI–X სს. ქალაქების ვაჭრობის
შესახებაც, თუმცა საქართველოს ძირითადი ქალაქების მონაწილეობა არა მარტო
საშინაო, არამედ საგარეო ვაჭრობაშიც ეჭვს არ იწვევს. ცნობილია, რომ თბილისი
სათანადო მარშრუტებით უკავშირდებოდა არა მარტო რუსთავსა და ხუნანს,
არამედ აგრეთვე შამქორს, განჯას, ბარდავს; თელავზე გავლით, დარუბანდს,
დმანისს, ლორეს, დვინს, არდებილს, ანისს, არტანუჯს და ა.შ.[74] ეს საერთოსამარშრუტო გზები და მათი განშტოებანი ურთიერთთან აკავშირებდა
საქართველოს როგორც დასავლეთის, ასევე აღმოსავლეთის ქალაქებსაც.

იმდროინდელი საქართველოს ფართო სავაჭრო ასპარეზზე მიგვითითებს
აგრეთვე საქართველოს ქალაქებისა თუ ნაქალაქარების ტერიტორიაზე აღმოჩენილი
მონეტები. VI ს. მიწურულსა და VII ს. დამდეგს ქართლის ერისმთავრებმა
თბილისში დაიწყეს საკუთარი ქართულ-სასანური მონეტების მოჭრა[75], რაც,
ცხადია, ნაკარნახევი იყო ქვეყნის საშინაო და საგარეო სავაჭრო ურთიერთობით[76].
თბილისში არაბთა მფლობელობის დამყარების შემდეგაც იჭრებოდა
მონეტები. აღსანიშნავია, რომ თბილისში მოჭრილი მონეტები, სხვა არაბულ
დირჰემებთან ერთად, მიმოქცევაში იყო ჩრდილოეთისა და დასავლეთის
ქვეყნებშიც. ვლადიმირის, კურსკის, ტულის, ხარკოვის, მინსკისა და ოლონეცკის
ოლქებში, ასევე ბალტიისპირეთში, ფინეთსა და შვეციაში სხვა მონეტებთან ერთად
განძის სახით აღმოჩენილია თბილისში მოჭრილი “თბილურ-არაბული”
დირჰემებიც[77]. შორეულ ქვეყნებში გადიოდა აგრეთვე საკუთრივ ქართულ სამეფოსამთავროებში მოჭრილი მონეტებიც. დავით კურაპალატის მონეტა, სხვა მის
თანამედროვე მონეტებთან ერთად, აღმოჩნდა ქ. შვანის (მაკლენბურგი)
მიდამოებში[78]. ბიზანტიასთან სხვა ქალაქების (მაგალითად, ქუთაისის, რუსთავის,
ახალციხის, დმანისის და სხვ.) ეკონომიურ ურთიერთობაზე მიგვითითებენ აქ
აღმოჩენილი ბიზანტიური მონეტები. სხვადასხვა წყაროს მონაცემებიდან ირკვევა,
რომ IX–XI საუკუნეების საქართველოს ქალაქებს სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონიათ
არაბებთან, ბიზანტიასთან, ძველ რუსეთთან, სომხეთთან, ეგვიპტესთან და სხვ.
დოკუმენტური მასალებიდან ჩანს, რომ ბაღდადიდან თუ სხვა მუსლიმანური
ქალაქებიდან შემოჰქონდათ მრავალგვარი სახის ქსოვილები “აფი ბაღდადური”,
ცხენის აკაზმულობა, სანელებლები, შაქარი, ძვირფასი ქვები და სხვ. ბიზანტიიდან
შემოდიოდა სხვადასხვა სახის ქსოვილები, რომელთაც ზოგადად “ბერძნულს”
უწოდებდნენ; აგრეთვე ყოველგვარი საეკლესიო, სამღვდელთმსახურო თუ საოჯახო
ნივთები. სომხეთიდან შემოჰქონდათ ძვირფასი ფარჩეული, რომელსაც “ტაბასტაჲ
სომხური” ერქვა[79].
ამრიგად, IX–X საუკუნეები მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი მიჯნაა
საქართველოს ისტორიაში, საზოგადოებრივი ცხოვრების უკლებლივ ყველა
სფეროში. ამ მხრივ გამონაკლისი არც საქალაქო ცხოვრება იყო.
“ახალქალაქების ხანა”, რომელიც ადრეფეოდალური ურთიერთობის
უკანასკნელი პერიოდისათვის (IX–X სს.) იყო დამახასიათებელი, ფეოდალური
ურთიერთობის განვითარების გარკვეულმა საფეხურმა წარმოქმნა.
ვაჭრობა-ხელოსნობის განვითარება და მის შესაბამისად ქალაქების
შემდგომი აყვავება დიდმნიშვნელოვანი პირობა იყო ნიადაგის მოსამზადებლად
საქართველოს ეკონომიური ერთიანობისათვის. ვაჭრებმა და ხელოსნებმა
გაცილებით უფრო ადრე გადალახეს ფეოდალურ სამეფო-სამთავროებად
დაქუცმაცებული საქართველოს პოლიტიკურ ერთეულთა საზღვრები, ვიდრე ამ
უკანასკნელთა გაერთიანება მოხდებოდა. ვაჭრობა-ხელოსნობის აღორძინება,
საქალაქო ცხოვრების წინსვლა, ცალკეულ სამეფო-სამთავროთა შორის ეკონომიური
კავშირების აუცილებლობა ერთი ძირითადი და უმთავრესი საფუძველი იყო
ქვეყნის პოლიტიკური გაერთიანებისათვის.
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§ 4. ძირითადი საზოგადოებრივი კლასები და კლასობრივი
ბრძოლა IX–X საუკუნეების საქართველოში
ადრეფეოდალურ ხანაში ერთმანეთის პარალელურად არსებობენ როგორც
სასოფლო თემებში გაერთიანებული თავისუფალი მწარმოებლები და წვრილი
კერძო მესაკუთრენი, ასევე დაყმევებული მწარმოებლები (გლეხობა) და მონებიც.
ამავე პერიოდში, მსხვილი ფეოდალური მიწისმფლობელობის განვითარებასთან
დაკავშირებით, ყალიბდება ფეოდალთა კლასი (აზნაურობა) და მიმდინარეობს
თავისუფალ მწარმოებელთა გაგლეხება.
საქართველოში
X
საუკუნის
დასასრულისათვის
ძირითადად
დასრულებულია გლეხობისა
და
აზნაურობის
კლასად
ჩამოყალიბების
ადრედაწყებული პროცესი.
IX–X საუკუნეებში სასოფლო თემებისა და წვრილ კერძო მესაკუთრეთა
მიწების მსხვილ მფლობელთა მიერ მიტაცების პროცესი გადამწყვეტ ფაზაში შედის;
ამასთან დაკავშირებით, მწვავდება კლასობრივი ბრძოლა, მწვავდება თავისუფალ
მწარმოებელთა ბრძოლა ფეოდალიზმის უღელში შებმის წინააღმდეგ.
გლეხობის, როგორც ფეოდალური საზოგადოების მწარმოებელი კლასის,
ჩამოყალიბება ადრეფეოდალურ ხანაში იწყება და ძირითადად ამავე ხანაში
მთავრდება.
ადრეფეოდალურ ხანაში, როგორც აღვნიშნეთ, მწარმოებელი საზოგადოება
შედგება როგორც გლეხთაგან, ისე თავისუფალ მწარმოებელთა და მონებისაგან.
მთელი ადრეფეოდალური ხანის მანძილზე მიმდინარეობს მონათა დარჩენილი
ნაწილის მიწაზე დასმა და თავისუფალ მწარმოებელთა თანდათანობითი
გაგლეხება. ეს პროცესი სხვადასხვა ქვეყანაში თანაბარი სისწრაფით არ ვრცელდება
და დამოკიდებულია კონკრეტულ ისტორიულ პირობებზე.
IX–X
საუკუნეები
ერთ-ერთი
გადაწყვეტი
ეტაპია
თავისუფალ
მწარმოებელთა გაგლეხების პროცესში.
გლეხი ეს არის სხვის მიწაზე მჯდომი მიწის მუშა, რომელსაც ბეგარა და
მუშაობა-სამსახური აკისრია.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში გლეხობა ფეოდალური
ურთიერთობის არსებობის დროიდანვე იყო წარმოდგენილი, ტერმინი “გლეხი”
ჩვენამდე მოღწეულ ქართულ წყაროებში შედარებით გვიან ჩნდება.
ივ. ჯავახიშვილი ქართულ წყაროებში ტერმინ “გლეხის” გაჩენას XI
საუკუნეს უკავშირებდა[1].
სომხურიდან ნათარგმნ ძეგლთა მონაცემების გათვალისწინება უფლებას
იძლევა ქართულ ტერმინ “გლეხის” არსებობა ვივარაუდოთ VII–X საუკუნეებში[2].
ქართულ წყაროებში ტერმინ “გლეხის” დადასტურების თვალსაზრისით ინტერესს
მოკლებული არ უნდა იყოს ის გარემოება, რომ “გლეხი”, როგორც ზემოთ აღინიშნა,
დამოწმებულია IX ს. “ფავნელთა საბუთში”.
XI ს. საბუთებში “გლეხი” უკვე სრულიად გარკვევით ნიშნავს
თავისუფლებადაკარგულ მიწის მუშას. მელქისედეკ კათალიკოსი წერს: “...მივსცენ
თეძს გლეხნი სამნი ფოძითა სრულითა... ოტაილოანს გლეხი, ა. ციხე-დიდს გლეხი,
ა, ორნივე ფოძითა სრულითა...” როგორც ვხედავთ, მელქისედეკს ამ “გლეხების”
პიროვნებით განკარგულების სრული უფლება აქვს, ე.ი. მას შეუძლია ეს გლეხები
მისცეს თავის ჟამის მწირველს... იმავე XI ს. ნიკორწმინდის სიგელში “გლეხს”

სააღაპოდ სწირავენ და გლეხი ყიდვა-გაყიდვის საგანიც არის. “და რომელ მე
მიყიდიან გლეხნი და მიწანი და მათთვის გამიცემია ეკლესიისაგან განძად და
პირუტყვად”... ან “მეტეხარას” დებორნიანის ძისაგან ვიყიდე გლეხი და მისთჳს
მივეც ძულოი ახალი ერთი...” და სხვ.
XI–XII საუკუნის ნარატიულ წყაროებში “გლეხი” იხსენიება როგორც
საზოგადოების ყველაზე დაბალ საფეხურზე მდგომი პირი.
სამწუხაროდ, ამ ხანის ნარატიულ წყაროებში კონკრეტულად არაფერია
ნათქვამი ამ გლეხთა უფლებრივ და ეკონომიურ მდგომარეობაზე. მაგრამ XI–XII
საუკუნეების საბუთებში “გლეხობის” სრულიად გარკვევით, სოციალური
მნიშვნელობით ხმარება უფლებას იძლევა “გლეხი” X–XI საუკუნეებისათვის
გაბატონებულ ტერმინად ვივარაუდოთ. XI–XII საუკუნეებიდან “მდაბიო” იშვიათად
იხმარება ქართულ წყაროებში და მიწისმოქმედ მწარმოებელთა ძირითად სახელად
ისევ “გლეხი” რჩება[3]. ეს კი იმისი ერთ-ერთი მოწმობაა, რომ “გლეხობა”, როგორც ამ
დროის სოციალური ფენა, ძირითადად მოიცავს უკვე მიწისმოქმედ მწარმოებელ
საზოგადოებას. “გლეხი” წყაროებში გაბატონებულ ტერმინად იქცევა და “მდაბიოს”
სდევნის მასზე გამარჯვების დროიდან, ე.ი. როცა გლეხობა იქცევა ძირითად
მწარმოებლად ანუ მთავრდება მისი კლასად ჩამოყალიბების პროცესი.
IX–X საუკუნეებში ქართველი გლეხობა საბატონო ვალდებულებას ბეგარის
სახით იხდის. ბეგარა ამ დროს მოიცავს შრომით ვალდებულებასაც და ნატურალურ
გადასახადსაც.
ბეგარა წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო ისეთ მიწებზე, რომლებიც
ფეოდალის მიერ უკვე გასაკუთრებული (მითვისებული) იყო. მაგრამ ფეოდალური
დამოკიდებულების განსხვავებული ფორმა არსებობდა ალბათ ისეთ მიწებზე,
რომლებიც მთავრის ან მეფის ხელისუფლების მიერ გაცემული იყო დროებითი
სარგებლობისათვის, რადგან ასეთ მიწებზე მსხდომი მწარმოებლები არ
იმყოფებოდნენ
უშუალო
დამოკიდებულებაში
მიწის
დროებითი
მფლობელებისადმი.
“ფავნელთა საბუთში” საბუთის გამცემი პირი ჩამოთვლის მის მიერ სოფ.
ცხევერეთის გლეხთა მიმართ დაკისრებულ როგორც ნატურალურ გადასახადს, ისე
შრომით ვალდებულებას[4]. საბუთის გამცემი წერს: “დავიდევ ერთი დღე ანეული
ციხისა ბეგარი, ერთი დღე სამკალი, ერთი დღე სალეწავი; თუ (ი) გრივი გამოვიდეს
ცხრა გრივი პატრონსა და მეათე ცხევერელთა.
წელიწადსა შიგან ერთი დღე ნადირობა არის, ბეგარა ჩუენი მოსაცემელი,
კაცისა თავსა ორ-ორი ჯამი შეჭამანდი, ორ-ორი ჯამი პური, ორ-ორი პირი ღუ[ი]ნო.
თუ რამე ცხირელსა ჴელოსანსა გუ[ე]რდსა შესაპოვარი გედვას, აჭმევდე
რასა, ბეგრობისათუის, ღალისა ანუ გა[ა]ვლებინებ; სიარული არა შეიძლოს, აიკიდე
ზურგსა, მათსა სამზღვარსა შიგან გაიყვანე”[5]. საბუთში სრულიად გარკვევით არის
გამიჯნული ერთმანეთისაგან “ბაგარა” – შრომითი ვალდებულება და “ბეგარა” –
ნატურალური გადასახადი. ასევე გამიჯნულია ერთმანეთისაგან ბეგარა ნატურითა
და სამსახურით X ს. მეჯუდას ხეობის წარწერაში, რომელიც ფაქტიურად მამულის
ბოძების საბუთს წარმოადგენს, მამულის გამცემი ბრძანებს, რომ გაცემულ მიწებს
“არაჲ ედვას ბეგარი ზედან, სამსახოჳრისაგან კიდე ზედა”[6]. ამგვარად, სამსახურს
(შრომითი ვალდებულების) გარდა, სხვა ბეგარა, ე.ი. ნატურალური გადასახადი, ამ
გაცემულ მიწებს არ უნდა დაეკისროს. როგორც ამ ბეგრის დადების დაწერილიდან
ჩანს, გლეხს ევალებოდა ბატონის მამულში ერთი დღე ანეულზე ემუშავა, ერთი
დღე – მკაზე, ერთი დღე – ლეწვაზე. აღსანიშნავია, რომ მებატონის მეურნეობაში

მუშაობის დროს მოწეული მოსავლის მეათედი გლეხებს ეძლევათ (“თუ ი გრივი
გამოვიდეს ცხრა გრივი პატრონსა და მეათე ცხევერელთა”). ამავე დროს, გლეხს
ევალებოდა მშენებლობაზე მუშაობაც “ერთი დღე ციხის ბეგარი”... ვკითხულობთ
იმავე საბუთში. შემდეგ ჩამოთვლილია ნატურალური გადასახადი “კაცისა თავსა
ორ-ორი ჯამი შეჭამანდი, ორ-ორი ჯამი პური, ორ-ორი პირი ღუინო”[7]. ჩანს, ეს ის
ვალდებულებაა, რაც მომდევნო ხანებში “სამასპინძლოს” სახითაა ცნობილი. ეს რომ
ასეა, შემდგომი თხრობით დასტურდება: “თუ რამე ცხირელსა ჴელოსანსა გუერდსა
შესაპოვარი გედვას, აჭმევდე რასა, ბეგრობისათუის, ღალისა ნუ გაავლებინებ;
სიარული არა შეიძლოს, აიკიდე ზურგსა, მათსა სამზღვარსა შიგან გაიყვანე”[8]. ე.ი.
თუ სოფელში მებატონე ან მოხელეა – მას უნდა აჭამონ და თუ საჭიროება
მოითხოვს, უნდა გადიყვანონ. უაღრესად საინტერესოა ის გარემოება, რომ ამ
საბუთში ცალკე და სპეციალურადაა მითითებული საგლეხო ვალდებულება
ნადირობა (“ერთი დღე ნადირობა”)[9].
ადრეფეოდალურ ხანაში საგლეხო ვალდებულებანი შედარებით მსუბუქი
იყო, რადგან საბატონო მამულში მუშაობის დროს გლეხებს მოსავლის, მართალია,
მცირედი (მეათედი), მაგრამ რაღაც ნაწილი მაინც ეძლეოდათ. მაგრამ უეჭველია,
რომ საგლეხო ვალდებულება – გადასახადები თანდათან მძიმდებოდა და
ფეოდალურ ურთიერთობათა შემდგომი განვითარება საგლეხო ვალდებულებების
გართულება-დამძიმების ხაზით მიმდინარეობდა[10].
ფეოდალიზმის ეპოქაში ფეოდალური რენტის სამი ფორმა არსებობდა:
შრომითი, ნატურალური და ფულადი. შრომითი რენტა დამახასიათებელია
ადრეფეოდალური ხანისათვის, ნატურალური – განვითარებული ფეოდალიზმის
ხანისათვის, ხოლო ფულადი – ფეოდალურ ურთიერთობათა რღვევის ხანისათვის.
მაგრამ, როგორც კ. მარქსი შენიშნავს, წმინდა ფორმით რენტის ეს სამი სახე
მხოლოდ ეკონომიურ თეორიაში არსებობს; სინამდვილეში კი რენტის ეს სახეები
მეტ-ნაკლებად წარმოდგენილია ყველა ეპოქაში, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ
დომინირებული მდგომარეობა უკავია ერთ-ერთს. ადრეფეოდალურ ხანაში,
როგორც წესი, გაბატონებულია შრომითი რენტა, ნატურალური რენტის
გაძლიერება ფეოდალური ურთიერთობის განვითარებულ სტადიაში შესვლას
ნიშნავს, ხოლო ფულადი რენტა ფეოდალიზმის რღვევის პერიოდში ძლიერდება.
მაგრამ მათი თანაარსებობაც არ არის გამორიცხული. ამას საქართველოს
მაგალითზე “ფავნელთა საბუთიც” ადასტურებს, რომლის მიხედვითაც IX–X
საუკუნეებში რენტის ორივე სახეობა – შრომითი ვალდებულების გვერდით
ნატურალური რენტაც – არსებობდა.
IX–X საუკუნეების საქართველოში სავარაუდებელია აგრეთვე ფულადი
რენტის არსებობაც, თუმცა ამ დროის წყაროებში პირდაპირი მითითება ფულად
რენტაზე არ მოიპოვება. ამ ვარაუდის უფლებას გვაძლევს ადრეფეოდალური ხანის
და, განსაკუთრებით, IX–X სს. საქართველოში ფულის შედარებით ფართო
გავრცელება და აგრეთვე VII–VIII საუკუნეებში ფულადი გამოსაღების არსებობა.
როგორც ცნობილია, VII ს. 50-იანი წლებიდან არაბებმა ქართლის
მოსახლეობას ფულადი გადასახადი დააკისრეს (თითო დინარი კომლის თავზე). ეს
გარემოება უფლებას იძლევა ვივარაუდოთ ამ დროს ჩვენში ფულადი გადასახადის
არსებობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, არაბებს გაუძნელდებოდათ მოსახლეობაზე
ერთბაშად ფულადი გადასახადის გაწერა. როგორც ცნობილია, ქართველები
ირანელებსაც ხარკს ფულით უხდიდნენ[11]. ფულის ფართო ტრიალზე მიუთითებს
VIII–X სს. საქართველოში არაბების მიერ ადგილობრივი ფულის მოჭრა, ხოლო

ფულადი მეურნეობის ზრდაზე – X ს. საკუთრივ ქართული ფულის მოჭრა ჯერ
ტაოს მეფე დავით კურაპალატის, ხოლო შემდეგ გაერთიანებული საქართველოს
პირველი მეფის, ბაგრატ III-ის მიერ.
როგორც ჩანს, XI–XIII სს. ქართველი გლეხი საბატონო გადასახადის
გარკვეულ ნაწილს ფულით იხდის. რასაკვირველია, XII–XIII საუკუნეებში
ფულადმა
გადასახადმა
მეურნეობის
დაწინაურებასთან
და
ბაზრის
გაფართოებასთან დაკავშირებით იმატა, მაგრამ XII–XIII საუკუნეებში ფულადი
რენტის არსებობა უფლებას გვაძლევს საბატონო გადასახადის გარკვეული ნაწილის
ფულით გადახდა IX–X საუკუნეებშიც ვივარაუდოთ.
ამგვარად, X საუკუნისათვის, ე.ი. ადრეფეოდალური ხანის დასასრულსა და
განვითარებული ფეოდალიზმის ხანის დასაწყისისათვის, ქართველი მწარმოებელი
საზოგადოება ძირითადად გაგლეხებულია, ე.ი. გლეხობა კლასის სახითაა
წარმოდგენილი და იგი საბატონო ვალდებულებას შრომის, ნატურისა და,
შესაძლებელია, ნაწილობრივ ფულის სახითაც კი იხდიდეს.
* * *
IX–X საუკუნეების საქართველოში სოციალურად გაბატონებულ კლასს
აზნაურობა წარმოადგენდა. ის სხვადასხვა ფენისაგან შედგებოდა და არ იყო
ერთფეროვანი და ერთგვაროვანი. აზნაურთა ეს ფენები განსხვავდებოდნენ
ერთმანეთისაგან როგორც ეკონომიური მდგომარეობითა და სოციალური
წარმოშობით, ასევე უფლებრივი მდგომარეობითაც.
გლეხობის მსგავსად, აზნაურობის კლასად ჩამოყალიბების პროცესიც
ხანგრძლივი დროის მანძილზე მიმდინარეობდა. ფეოდალური ურთიერთობის
გამარჯვების
დროისათვის
“აზნაურობა”
სოციალურად
გაბატონებული
საზოგადოების ერთ-ერთ შემადგენელ ფენას წარმოადგენდა. ადრეფეოდალური
ხანის დასასრულისათვის “აზნაურობამ” მთლიანად მოიცვა გაბატონებული ზედა
ფენა და ის ერთადერთ, სოციალურად გაბატონებულ კლასად იქცა[12].
XI საუკუნიდან, როგორც ჩანს, “აზნაურობისაგან” ცალკე ფენის სახით
გამოყოფის ტენდენცია ემჩნევათ “დიდებულებს”, ხოლო მიწისმფლობელობის
სამამულო სისტემის გამარჯვება ქმნის პირობებს დიდებულ აზნაურთა ცალკე
სოციალურ ფენად ჩამოყალიბებისათვის[13].
ამჟამად საინტერესოა, თუ რა მდგომარეობაა ამ მხრივ IX–X საუკუნეებში. X
ს. ქართულ წყაროებში, კერძოდ, გიორგი მერჩულეს თხზულებაში, ტერმინი
“დიდებული” რამდენჯერმე გვხვდება. აღსანიშნავია, რომ ამ წყაროს მიხედვით
“დიდებული” აზნაურთა უმაღლეს ფენას ეკუთვნის. მაგალითად, გაბრიელ
დაფანჩულზე მერჩულე წერს: “ხოლო იყო ვინმე აზნაური დიდებული წინაშე აშოტ
კურაპალატისა და ერქვა მას სახელი გაბრიელ დაფანჩული”[14]. იმავე გაბრიელს
ავტორი სხვა შემთხვევაშიაც ასევე “დიდებულ აზნაურად” იხსენიებს[15]. იგივე
ავტორი სხვაგან კიდევ წერს: “მას ჟამსა იყვნეს ვინ-მე იერუსალჱმს მოწაფენი
ნეტარისა გრიგოლისნი. კაცნი შუენიერნი... შვილნი დიდებულთა აზნაურთანი”[16].
ცნება “დიდებულის” განსაზღვრისათვის ინტერესს მოკლებული არ უნდა იყოს ის
ფაქტი, რომ მერჩულე აშოტ კურაპალატის შვილებს გაბრიელ დაფანჩულის
მსგავსად “დიდებულობით” იხსენიებს[17].

X ს., როდესაც ეს თხზულება იწერებოდა, “დიდებულება” ჯერ კიდევ არ
იყო გამოყოფილი “აზნაურობისაგან”, მაგრამ “დიდებული აზნაურნი” ამ დროს უკვე
აზნაურთა უმაღლეს ფენას შეადგენდნენ.
ამგვარად, ფეოდალური ურთიერთობის განვითარების შესაბამისად,
“აზნაურობაში” იქმნება სხვადასხვა ჯგუფი, რომელთაგან ყველაზე მაღალ
საფეხურზე X ს. იმყოფებიან “დიდებული აზნაურები”, რომელნიც თანამდებობის
მქონე, ნათესავით აზნაურები არიან.
ამ
ხანის
წყაროებში
იხსენიებიან,
აგრეთვე,
“საკუთარნი”
და
“წინაშემდგომელნი”. ბასილ ზარზმელი, მაგალითად, ასახელებს “მთავარსა და
ყოველთა წინაშემდგომელთა”[18]. ეს “მთავარი” გიორგი ჩორჩანელია, რომელსაც
“წინაშემდგომელთ” გარდა ჰყავს აგრეთვე “საკუთარნი” და, რომელთაც საჭიროების
შემთხვევაში გიორგი ჩორჩანელი დაასაქმებს კიდეც. მაგალითად, გიორგიმ უბრძანა
“ორთა საკუთართა თჳსთა”[19]. ხოლო, რომ ეს “საკუთარნი” აზნაურნი არიან და არა
რომელიმე სხვა დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენელნი, ეს ბასილ
ზარზმელის მომდევნო თხრობიდანაც ჩანს, “რამეთუ, – წერს ავტორი, – მთავარნი
არიან და საკუთარნი დიდისა მის მთავრისანი”[20]. როგორც ვხედავთ, ავტორი
საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ესა თუ ის პიროვნება შეიძლება იყოს “მთავარი” და
ამავე დროს რომელიმე სხვა დიდი მთავრის “საკუთარიც”.
აზნაურობა საქართველოში ერთფეროვანი უკვე V საუკუნეშივე აღარ არის.
“შუშანიკის მარტვილობაში” იხსენიებენ “აზნაურნი დიდ-დიდნი”, მაგრამ საეჭვოა,
რომ, V, ან VI–VII საუკუნეებში ყოფილიყვნენ “დიდ-დიდ აზნაურებზე”
სოციალურად
დამოკიდებული
აზნაურები.
ადრეფეოდალურიდან
განვითარებული ფეოდალიზმის ხანის გარდამავალ პერიოდში კი (IX–X სს.)
ჩნდებიან
“დიდებულ
აზნაურებზე”
დამოკიდებული
აზნაურები
[21]
“წინაშემდგომელების” თუ “საკუთარნის” სახით .
ადრეფეოდალურ ხანაშივე ყალიბდება ჩვენში აზნაურთა სხვადასხვა
ჯგუფი, რომელთა შორის უმაღლეს საფეხურზე “დიდებული აზნაურები”
იმყოფებიან. IX–X საუკუნეებში “დიდებულნი” აზნაურობას ეკუთვნიან და არ არიან
გამოყოფილნი მისგან. ასე რომ, შეიძლება მათ “დიდებული აზნაურნი” ვუწოდოთ.
აზნაურებზე დაბლა, როგორც ცნობილია, “მსახურნი” დგანან. ესენი მეფის
ან დიდებული აზნაურის სამსახურში მყოფნი პირადად თავისუფალნი არიან[22].
“მსახურების” მცირე ნაწილი, ზედაფენა, აზნაურდება, ხოლო უდიდესი ნაწილი კი
თანდათან მწარმოებელი საზოგადოების დონემდე ეცემა. ეს პროცესი ხანგრძლივია
და მთელი ადრეფეოდალური ხანის მანძილზე მიმდინარეობს.
ამგვარად, IX–X საუკუნეებში ჩვენში ძირითადად სრულდება ფეოდალური
საზოგადოების ორი ანტაგონისტური კლასის – გლეხობისა და აზნაურობის
კლასებად ჩამოყალიბების პროცესი. ამასთან დაკავშირებით კი მწვავდება
კლასობრივი ბრძოლა.
ადრინდელი ფეოდალიზაციის პერიოდის ეტაპის დამთავრება და
განვითარებულ ფეოდალიზმზე გადასვლა, პირველ რიგში, მიწის ფეოდალიზაციას
გულისხმობს. ე.ი. მთელი მიწა ფეოდალების (მეფე, აზნაურობა, ეკლესია) ხელთაა.
მწარმოებლებს მიწა მიცემული აქვთ ფეოდალებისაგან სხვადასხვა პირობით. ამ
პერიოდში თუ მართლაც არსებობს თავისუფალი მწარმოებელი (“უპატრონო” კაცი),
ის იძულებულია ეძებოს პატრონი[23].
ადრეფეოდალური ხანისათვის ნ. ბერძენიშვილი უთითებს ე.წ. მდაბიორმოლაშქრეთა გარდამავალი სოციალური ფენის არსებობას. ეს მდაბიორ-

მოლაშქრენი სხვის მიწაზე სხედან, ისინი მწარმოებელნი არიან და მათი ყმური
ვალდებულება ძირითადად სამხედრო სამსახურით გამოიხატება. მდაბიორმოლაშქრენი,
როგორც
ნ.
ბერძენიშვილი
ვარაუდობს,
განვითარებული
ფეოდალიზმის ხანაშიც არიან საქართველოში (ყოველ შემთხვევაში, XII ს.
დასასრულამდე)[24], მაგრამ ისინი (რომელნიც სამეფო მიწებზე სხედან) ამ დროს
უკვე ფაქტიურად გლეხები (სამეფო გლეხები) არიან, ხოლო მათი ნაწილი
აზნაურადაა აღზევებული.
* * *
როგორც აღინიშნა, საქართველოში ფეოდალთა მიერ მიწების მითვისებისა
და თავისუფალ მწარმოებელთა მასებზე განსაკუთრებით ინტენსიური შეტევის
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი IX–X საუკუნეებია. ეს გარემოება კლასობრივი
ბრძოლის გამწვავებას იწვევს.
ადრეფეოდალურ ხანაში კლასობრივი ბრძოლა უმთავრესად თავისუფალ
მწარმოებლებსა და აზნაურებს შორის წარმოებს. ეროვან-მდაბიორნი იბრძვიან
მიწისა და პირადი დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისათვის.
ადრეფეოდალური ხანის საქართველოში კლასობრივი ბრძოლა გარეშე
მტრებთან ბრძოლაშიც უნდა გამოვლინებულიყო.
ჩვენ ხელთ არსებული წყაროები ძალიან მცირე ცნობებს იძლევიან IX–X
საუკუნეების საქართველოში კლასობრივი ბრძოლის შესახებ, რაც ამ ეპოქის
საისტორიო წყაროების თავისებურებით შეიძლება აიხსნას.
ქართულ საისტორიო წყაროებში კლასობრივი ბრძოლის ფაქტები,
გამოვლენილი მიწისათვის ბრძოლაში, ძირითადად დადასტურებულია სამხრეთდასავლეთ საქართველოში. ამასთანავე, კლასობრივი ბრძოლის ფაქტები
ვლინდებოდა გარეშე მტრის, კერძოდ, არაბი დამპყრობლების წინააღმდეგ
ბრძოლაშიც.
ქართველი ხალხი, ისე როგორც სახალიფოს მიერ დაპყრობილი სხვა
ხალხები, იბრძოდა არაბთა მფლობელობის წინააღმდეგ. როგორც ცნობილია,
აბასელთა სახალიფოს დაშლაში უდიდესი როლი შაესრულა დაპყრობილ ხალხთა
განმათავისუფლებელმა ბრძოლამ, რომელიც დიდი სახალხო მოძრაობის ხასიათს
ატარებდა. სახალხო მოძრაობის წამყვან ძალას შეადგენდნენ გლეხები; მასში
აქტიურად მონაწილეობდნენ აგრეთვე ხელოსნებიც და ქალაქის მოსახლეობის
ქვედა ფენებიც. განსაკუთრებით მძიმე იყო აბასელთა სახალიფოში გლეხთა ფართო
მასების მდგომარეობა. მაგალითად, არაბთა მფლობელობის დროს, გლეხთა
მდგომარეობას საქართველოში ადგილობრივ ვალდებულებებთან ერთად არაბული
ხარკიც (“ხარაჯა”, “ჯიზია”) ამძიმებდა. ქართველი მთავრებიც აქტიურად იყენებენ
ქართველი გლეხობის ბრძოლას არაბთა საქართველოდან განსადევნად, მაგრამ
ამასთანავე იმ ბრძოლაში, რომელიც VIII–X სს. საქართველოში მიმდინარეობდა
არაბთა წინააღმდეგ, შეიძლება დავინახოთ ადგილობრივი ფეოდალების
წინააღმდეგ ბრძოლის ელემენტებიც.
როგორც აღვნიშნეთ, ადრეფეოდალური ხანის საქართველოში კლასობრივი
ბრძოლა განსაკუთრებით გამძაფრდა. ამის მიზეზი იყო აზნაურთა მიერ სათემო
მფლობელობაში დარჩენილი მიწების მიტაცების ხარჯზე მსხვილი მემამულეობის
წარმოშობის ტენდენციის გაძლიერება და ამის შესაბამისად თავისუფალ
მწარმოებელთა ინტენსიური დაყმევება.

დაძაბული კლასობრივი ბრძოლა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში VIII–
IX სს. მიჯნაზე მიმდინარეობდა. ამ დროს იწყებოდა აქ ახალი სამთავრო სახლის
დამკვიდრება. ახლახან მოსული ახალი მთავრის, მისი ოჯახისა თუ ამალის
წევრების და აგრეთვე ადგილობრივი მთავრების მიერ მსხვილი მემამულეობის
ჩამოყალიბება სათემო საკუთრებაში მყოფი მიწების მითვისებისა და ადგილობრივი
წვრილი მფლობელების შევიწროების ხარჯზე ხდება. ამის პარალელურად
მიმდინარეობს
თავისუფალ
მწარმოებელთა
დაყმევება.
ფეოდალური
ურთიერთობის განვითარების შესაბამისად კი მძიმდება მწარმოებელი
საზოგადოების მდგომარეობა. აღნიშნული გარემოება იწვევს თავისუფალი
მწარმოებელი საზოგადოების პროტესტს, რაც კლასობრივი ბრძოლის სხვადასხვა
ფორმაში ვლინდება.
მაგალითად, სოფ. ძარღუელი გლეხი გაურბის თავის მებატონეს და
მონასტერში მიდის ბერად. როგორც “სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების” ავტორი
წერს: “კაცმან მან, ვითარცა აგრძნა, ვითარმედ არა უტევებენ ნებისაებრ მისისა,
მაშინ აღიღო ელვოგია(ჲ) იგი და, რაჲოდენი რაჲ ეძლო სახლით თჳსით და
სივლტოლა(ჲ) იჴუმია, ვინა(ჲ)ცა დევნა-უყვეს უკ(უ)ანა მისსა, და შეწევნითა მის
წმიდისაჲთა ვერ ეწინეს”[25]. ეს ეპიზოდი ასახავს კლასობრივი ბრძოლის პასიურ
ფორმას, როდესაც გლეხი პროტესტს აცხადებს თავისი ვალდებულებების
შესრულებაზე და გაურბის მებატონეს. მებატონე მას მდევრებს დაადევნებს, ეძებს,
მაგრამ, რაკი ხელი არ მიუწვდება (ვინაიდან მონასტერს შეაფარა თავი და ბერად
აღიკვეცა), იძულებულია თავი დაანებოს.
მძიმე ვალდებულებათაგან გაქცევით თავის არიდება და ვალის გამო
შორეულ ქვეყანაში გადახვეწა საკმაოდ გახშირებულია ამ დროის საქართველოში[26].
კონსტანტინე-კახას მარტვილობის ავტორი მოგვითხრობს, რომ ქართლის ამ დიდ
მთავართან “მრავალნი მოივლტიედ მისა შორით ქუეყანით ლტოლვილნი
თანამდებთა თჳსთაგან, ხოლო მან მხიარულებითა დიდითა გარდაჰჴადის
თანანადები იგი მათი”[27].
ქართველთა სამეფოში ბრძოლის პასიურ ფორმებთან ერთად გვხვდება
კლასობრივი ბრძოლის შედარებით აქტიური ფორმებიც. ბასილ ზარზმელი
საკმაოდ ვრცლად აღწერს მთავრებსა და თავისუფალ მეთემეებს შორის მიწისათვის
ბრძოლის ფაქტებს. აღნიშნული წყაროს ანალიზის საფუძველზე ს. ჯანაშია
მართებულად ასკვნის, რომ ეს არის ბრძოლა მიწისათვის. სახნავ-სათესი და საბაღბოსტნე მიწები უკვე მითვისებულია ფეოდალების მიერ. ახლა ბრძოლა წარმოებს
სათემო საკუთრებაში მყოფი ტყისა და ველისათვის[28].
როგორც ავღნიშნეთ, კლასობრივმა ბრძოლამ განსაკუთრებით მძაფრი
ხასიათი მიიღო; მწარმოებელი საზოგადოება როგორც ეხერხება, ისე უწევს
წინააღმდეგობას მიწის მიმტაცებლებს. ინტერესმოკლებული არ უნდა იყოს ის
გარემოება, რომ ორივე მებრძოლი მხარე (ფეოდალები და მწარმოებლები)
საცილობელ მიწას, ამ შემთხვევაში ტყეს, თავის საკუთრებად თვლის. როდესაც
სამცხის დიდი მთავარი გიორგი ჩორჩანელი ბერებს სამონასტრედ აძლევს ტყეს,
რომელიც მას თავის საკუთრებად მიაჩნია, ახლომახლო სოფლების მცხოვრებნი,
რომელნიც იმავე ტყეს ასევე თავის საკუთრებად თვლიან, ეწინააღმდეგებიან იქ
ბერების დამკვიდრებას და მონასტრის გაშენებას. როგორც ზარზმელი
გადმოგვცემს: “ხოლო ეუწყა რა უფალთა მის დაბისათა, ვითარმედ უცხოთა ვიეთმე
მონაზონთა ჰნებავს ადგილსა მას აღშენებად მონასტერი, მათ არა ინებეს, რამეთუ
იყვეს ყოვლითებრ მჴეცებრ, უწირავ და ბოროტ; რამეთუ არა ინებეს კურთხევა

წმიდათა მათგან. ამისთჳს ზედამიეტევნეს მათ და, ვითარცა იგი წერილ არს კაცთა
მათთჳს ნაზარეველთა, ვითარმედ “მოიყვანეს ქრისტე წუერამდე მის მთისა,
რომელსაზედა ქალაქი მათი დაშენებულ იყო”, ეგრეთვე წმინდანი ესე. პირამდე მის
მდინარისა, რომელ არს აღმოსავლით ადგილსა მას”[29].
ასევე იბრძვიან მიწის მიმტაცებლების წინააღმდეგ საძმოელებიც. ავტორი
ამ შემთხვევაში თვითონ ბერებს ალაპარაკებს: “ხოლო გჳხილნეს რა კაცთა მის დაბაწისქჳლისათა, – ამბობენ ისინი, – იწყეს ყენებად ჩუენდა, და ვითარცა ცოფნი
წინარბიოდეს”[30].
ბრძოლა უხდებათ სამონასტრე ადგილის მაძიებელ ბერებს სათაჴვის ტბის
სანაპიროზეც[31].
როგორც ვხედავთ, ჩვენს ხელთ, ძირითადად, სამონასტრო მშენებლობისა
და მიწის გამო მონასტრებსა და თავისუფალ მწარმოებლებს შორის ბრძოლის
ფაქტებია. მაგრამ ამას არა არქვს პრინციპული მნიშვნელობა, რადგან მონასტერიც
ისეთივე ფეოდალური ორგანიზაციაა, როგორც, ვთქვათ, რომელიმე გიორგი
ჩორჩანელის სახლი. საძმოს ან სათაჴვის ტბის მიდამოების მცხოვრებლები იმიტომ
ეწინააღმდეგებიან მათ მოსაზღვრე ტყეში მონასტრის დაარსებას, რომ, ჯერ ერთი,
ეს მათ ტყეს უკარგავს და მეორეც, რაც მეტად მნიშვნელოვანია, მათ იციან, რომ ეს
ახლად დაარსებული მონასტერი ნელ-ნელა დაადებს ხელს მის გარშემო მდებარე
მიწებს მასზე მსხდომი მწარმოებლებითურთ. ამავე დროს გასათვალისწინებელია
ის გარემოებაც, რომ ამ ეტაპზე საძმოელები და სათაჴველები გიორგი ჩორჩანელს
ებრძვიან, რადგან გიორგიმ დაადო ხელი მათ ტყესა და ველს და მისცა ბერებს
სამონასტროდ.
მიწების მიტაცება-მითვისების გამო წინააღმდეგობა უფრო მწვავე
ხასიათსაც იღებს. როგორც ცნობილია, ტაო-კლარჯეთის პირველი მთავარი
ბაგრატიონთა
გვარიდან,
აშოტი,
მოკლულ
იქნა.
სადღეისოდ
ჩვენს
ისტორიოგრაფიაში სადავო აღარაა ის საკითხი, რომ აშოტ ბაგრატიონი მოკლეს
მისსავე ქვეშევრდომებმა. აქაც ისევ მიწისა და უფლების საკითხი იდგა. აშოტი
შავშეთ-კლარჯეთში გარედან მოსულ კაცად ითვლება, ამიტომ, მსხვილი მამული
მან უნდა მოიპოვოს და დაისაკუთროს. აშოტი ისაკუთრებს კიდეც: ნაწილს
იპყრობს, ნაწილს ყიდულობს... აშოტი ითვისებს მიწებს. ცხადია, ძირითადად
წვრილი თავისუფალი მფლობელების, მეთემეებისა და ადგილობრივი წვრილი
ფეოდალების ხარჯზე. აშოტი იჩენს ყმებს. ვის ხარჯზე? იგი ადგილბრივ
თავისუფალ მწარმოებლებს აბამს ფეოდალიზმის უღელში. რასაკვირველია, ასეთი
პროცესი წინააღმდეგობის გარეშე არ შეიძლება მიმდინარეობდეს. ჩვენამდე, ალბათ
არ მოუღწევია ცნობებს, თორემ ეჭვი არ არის, რომ ყველაფერი ისე უმტკივნეულოდ
არ შეიძლება მომხდარიყო, როგორც ამას სუმბატ დავითის ძე გვამცნობს; მოვიდა,
დაესახლა, შეიძინა, იყიდა, დაიპყრო... თითქოს არავის არავითარი წინააღმდეგობა
არ გაუწევია, თითქოს აშოტის მოსვლა და დამკვიდრება სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოში არავის ინტერესებს არ ლახავდა და არავის ხარჯზე არ ხდებოდა.
მართალია, აშოტ ბაგრატიონმა ბევრი “ოჴერი აღაშენა” და “უშენი გააშენა”, მაგრამ
აშოტის “მამული” მარტო ამის ხარჯზე არ წარმოქმნილა. მან ბევრი იყმო, იყიდა,
დაიპყრო და საქმე იქამდე მივიდა, რომ ის მისმა ქვეშევრდომებმა მოკლეს[32].
შეიძლება ვიფიქროთ, რომ აშოტ ბაგრატიონი დაძაბული კლასობრივი ბრძოლის
მსხვერპლი გახდა. ბრძოლისა, რომელიც ეწინააღმდეგება ფეოდალური
ურთიერთობის დანერგვას – მიწების მიტაცებას, თავისუფალ მწარმოებელთა
გლეხად ქცევას.

IX ს. საქართველოში წინააღმდეგობა მწარმოებლებსა და ეკლესიას შორის
მიწის საკითხის გამო იმდენად გამწვავდა, რომ “ანჩის ერი” ანჩის ეკლესიის გარშემო
მდებარე სოფლის მცხოვრებნი, ხანძთის მონასტრის დასანგრევადაც კი აღსდგნენ.
აკად. ივ. ჯავახიშვილი, იხილავს რა გიორგი მერჩულეს ცნობას ცქირის მიერ “ანჩის
ერის” ხანძთის ეკლესიის წინააღმდეგ ამხედრების შესახებ, სრულიად
მართებულად ასკვნის: “ანჩელთა ასეთი, იმ დროისათვის სრულებით გაუგებარი,
განზრახვა და გადაწყვეტილება მათ უკიდურეს გულისწყრომასა და მღელვარებას
ამჟღავნებს. ცქირს ხალხის მონასტრისადმი სამტროდ ასე სწრაფად აყოლიება არ
შეეძლო, რომ ამისათვის ნიადაგი უკვე მომზადებული არ ყოფილიყო. ანჩელთა
გადაწყვეტილების დაუნდობელი სიმკაცრე გვაფიქრებინებს, რომ აქაც მტრობა
აგრარულ ნიადაგზე უნდა ყოფილიყო აღმოცენებული”[33].
ამგვარად, ხანძთის მონასტერსა და სამცხის ერს, ე.ი. ფეოდალურ სახლსა
და მწარმოებელს შორის არსებული უთანხმოებით, რაც მიწისა და უფლების
ნიადაგზე უნდა იყოს აღმოცენებული, სარგებლობს შემთხვევით პიროვნება, ანჩის
საყდრის მაძიებელი ცქირი და ამხედრებს “ერს” ხანძთის დასანგრევად.
ინტერესმოკლებული არ უნდა იყოს ის გარემოება, რომ მეზობელ
სომხეთში, სადაც იმავე პერიოდში ფეოდალური ურთიერთობის განვითარების
თვალსაზრისით დაახლოებით ისეთივე ხასიათის პროცესი მიმდინარეობდა,
როგორც ჩვენში, ბრძოლა ფეოდალებსა (განსაკუთრებით ეკლესიასა) და
მწარმოებლებს შორის უაღრესად გამწვავებულ ხასიათს იღებს. ამ მხრივ
ნიშანდობლივია სტეფანოს ორბელიანის და სივნიეთის საეპისკოპოსოს სიგელების
ცნობები სივნიეთის საეპისკოპოსოსა და მის გარშემო მდებარე სოფლების
მცხოვრებლებს შორის მომხდარი ინცინდენტის შესახებ[34]. სივნიეთის ეპისკოპოსმა
მოინდომა საეპისკოპოსოს გარშემო მდებარე სოფლებიდან მოსახლეობის აყრა და ამ
სოფლების მიწა-წყლის მითვისება-დასაკუთრება. ამან გამოიწვია სასტიკი
წინააღმდეგობა. “მოთმინებითაგან გამოსული სოფელ ცურის მცხოვრებნი, როგორც
ეტყობა, წინასწარ შეზრახებისა და შეთქმულების შემდგომ ერთ ღამეს
მოულოდნელად მონასტერს თავს დასხმიან. ზოგი ბერთაგანი მოუკლავთ,
მონასტერი კი სულ მთლად გაუცარცვავთ”[35]. ამ თავდასხმასთან დაკავშირებით
სივნიეთის ეპისკოპოსი ჰოჰანესი თავის 915 წ. სიგელში წერს: “მოიწია ჩვენზე
ტანჯვა-მწუხარება ბოროტ და უღმრთო ავაზაკთაგან, რომელნიც ცურაბერდად
წოდებულ კლდეზე იყვნენ დაშენებულნი და რომელთაც უეცრად ღამით სულიერ
ძმათა წინააღმდეგ ამხედრებული წარტყვევნეს მთელი შენობა და ზოგი
მოხუცებულთაგანი მოკლეს კიდეც...”[36].
აღნიშნულ მოვლენასთან დაკავშირებით ივ. ჯავახიშვილი სრულიად
მართებულად ასკვნის: “საბუთებზე დამყარებული ზემომოყვანილი საქმის
ნამდვილი ვითარების ანალიზი, ვგონებ, უნდა ცხადჰყოფდეს, რომ აქ ჩვენ
ავაზაკებთან და გაუსწორებელ ბოროტმოქმედებთან კი არ გვაქვს საქმე, არამედ
ბატონთაგან ყმათა საკუთრების ხელში ჩაგდების საწინააღმდეგოდ მოწყობილ
გლეხთა მოძრაობასთან. პატარაა ეს სურათი, წერს ივ. ჯავახიშვილი, რომელიც ჩვენ
მე-X ს. დამდეგს სომხეთის სოციალური ცხოვრებიდან გვეშლება, მაგრამ ამით მას
თავისი დიდი მნიშვნელობა რასაკვირველია, ოდნავადაც არ ეკარგება”[37].
ამგვარად, IX–X საუკუნეების საქართველოში, სადაც ინტენსიურად
მიმდინარეობდა ქვეყნის ფეოდალიზაციის პროცესი, მიწისმფლობელობის
გამსხვილება-განმტკიცება ფეოდალთა მიერ ახალი მიწების მიტაცებისა და
თავისუფალ მწარმოებელთა გაგლეხების გზით ხდებოდა. მაჰმადიანთა ბატონობა

და ხარკი კიდევ უფრო ამძიმებდა მწარმოებელი საზოგადოების მდგომარეობას.
აღნიშნული გარემოებები აღრმავებდა კლასობრივ ბრძოლას, რომელიც
ვლინდებოდა როგორც გარეშე მტრის წინააღმდეგ, ისევე ქვეყნის შიგნით
წარმოებულ პასიურ ბრძოლებსა (გაქცევა, თავის არიდება) და ბრძოლის აქტიურ
ფორმებშიც (შეიარაღებული წინააღმდეგობა, ფეოდალის მოკვლა, ეკლესიის
დანგრევა...).
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თავი მეშვიდე
ახალი ფეოდალური
სამთავრობოების წარმოქმნა
VIII საუკუნის დასასრულსა და IX საუკუნის დასაწყისში საქართველოს
ტერიტორიაზე რამდენიმე ადრეფეოდალური სამთავრო შეიქმნა. ამ სამთავროების
წარმოშობა უკავშირდება ცალკეული პერიფერიების საზოგადოებრივ და
სამეურნეო აღმავლობას არაბთა მფლობელების წინააღმდეგ წარმოებული
დაძაბული ბრძოლის პირობებში.[1]
ცალკეული, ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი სამეფო-სამთავროების
წარმოქმნა
საქართველოს
მიწა-წყალზე
VIII-IX
საუკუნეთა
მიჯნაზე
განპირობებული იყო როგორც ნატურალური მეურნეობის ბატონობით, ისე არაბთა
მფლობელობის ხასიათით. არაბები ხელს უშლიდნენ და აბრკოლებდნენ ძლიერი
ადგილობრივი ხელისუფლების შექმნას[2]. აღნიშნულ გარემოებას ასახავს ქართული
წყარო, როდესაც აღნიშნავს: “ამიერითგან იწყო შემცირებად მეფობამან დიდთა
მეფეთა ხუასროანთამან”, ე. ი. დასუსტდა ქართლის მეფეთა საგვარებულო, რის
შედეგად “იქმნა სიმრავლე მთავართა ქუეყანასა ქართლისასა და შეერია ბრძოლა,
იქმნეს მტერთ ურთიერთას და “უკეთუ ვინმე გამოჩნდის შვილთა შორის
ვახტანგისათა,
რომელიმცა
ღირს
იყო
მეფედ,
იქმნის
შემცირებულ
[3]
სარკინოზთაგან ”.
ასეთ
ვითარებაში
არაბთა
წინააღმდეგ
ბრძოლის
გააქტიურება
პერიფერიებზე იწყება, რასაც საზოგადოებრივ და სამეურნეო აღმავლობასთან
ერთად ხელს უწყობს თვით სახალიფოს დაცემისა და დაშლის პროცესის
დასაწყისი, რაც სახალიფოს საშინაო განვითარებიდან გამომდინარეობს.
არაბთა სახალიფოს ფეოდალიზაციის პროცესის შედეგად იწყება VIII-IX
საუკუნეებში სახალიფოს დაშლა.
არაბთა მიერ დაპყრობილი ხალხების ეკონომიური და კულტურული
აღმავლობა სწორედ სახალიფოს დაშლის პერიოდზე მოდის[4].
საქართველოს
ცალკეული
კუთხეების
განთავისუფლება
არაბთა
მფლობელობისაგან სხვადასხვა დროსა და განსხვავებულ ისტორიულ ვითარებაში
ხდება.
VIII ს. 30-იან წლებში შექმნილი თბილისის საამირო თავდაპირველად
მთელ აღმოსავლეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოსაც მოიცავდა. არაბული
ხარკი (ხარაჯა და ჯაზია) მთლიანად ამ ტერიტორიაზე ვრცელდებოდა და ეს
“ქართლიც” მეტ-ნაკლებად თბილისის ამირას ხელისუფლებას ემორჩილებოდა.

მაგრამ არაბთა მფლობელობა ქართველ ხალხს მშვიდობიანად არასოდეს
მიუღია. მურვან ყრუს ექსპედიციის შემდეგ ქვეყანამ ნელ-ნელა იწყო მობრუნება.
აბასიანთა ხელისუფლების დამყარებას, როგორც ცნობილია, შედეგად მოჰქვა
არაბთა ხელისუფლების დამძიმება, ხარკის გაზრდა და ადგილობრივ
წარჩინებულთა პრივილეგიების შეკვეცა. ყოველივე ამან, თავის მხრივ,
წინააღმდეგობის მძლავრი აღმავლობა გამოიწვია.
საქართველოში არაბთა ბატონობით უკმაყოფილო იყო როგორც
მწარმოებელი საზოგადეობის ფართო მასა, რომელიც მძიმე საარაბო გადასახადს
იხდიდა, ასევე ფეოდალთა კლასიც, რომელიც არაბთა მფლობელობის პირობებში
თავისი სოციალური და პოლიტიკური პრივილეგიებით ვერ სარგებლობდა. ასე,
რომ
არაბთა
წინააღმდეგ
ბრძოლა
კლასობრივი
და
ეროვნულგანმათავისუფლებელი ბრძოლის ხასიათს ატარებდა.
VIII ს. დასასრულს, ქართველი ხალხის მძიმე ბრძოლის შედეგად,
“თბილისის საამიროს” თანდათან გამოეყო, ერთი მხრივ, კახეთი, ხოლო, მეორე
მხრივ ტაო-კლარჯეთი და ჩამოყალიბდა კახეთისა და ტაო-კლარჯეთის ქართული
ადრეფეოდალური სამთავროები. ამდენად, თბილისის საამიროს საზღვრად
აღმოსავლეთით მდინარე არაგვი იქცა, ხოლო დასავლეთით - ტაშისკარი.
კახეთისა და ტაო-კლარჯეთის სამთავროების წარმოქმნის შემდეგ
თბილისის საამირო შიდა და ქვემო ქართლით შემოიფარგლა, მაგრამ მალე შიდა
ქართლიც დაკარგა.
თბილისის საამიროს დაარსებიდან ვიდრე IX ს. დასაწყისამდე აღმოსავლეთ
საქართველო შედარებით მშვიდობიანობით სარგებლობდა ყოველ შემთხვევაში,
არაბთა მსხვილი ექსპედიციები და საომარი ოპერაციები ხშირი არ იყო. მთელი ამ
ხნის განმავლობაში თბილისის ამირა ხალიფა ადგილობრივი მოხელე იყო,
რომელიც, როგორც ჩანს, აქ აკრეფილ საარაბო ხარკს, მეტ-ნაკლები სიზუსტით,
ხალიფას სალაროში გზავნიდა.
VIII ს. მეორე ნახევარში თბილისის ამირას მძიმე მდგომარეობა შეექმნა:
ადგილობრივი მთავრობის პარტიკულარიზმი, ქართველი ხალხის წინააღმდეგობა,
რაც VIII ს. დასასრულისა და IX ს. დასაწყისში ადრეფეოდალური სამთავროების
წარმოქმნით დასრულდა, ამირასაგან გარკვეული ზომების მიღებას მოითხოვდა.
ცენტრალური ხელისუფლება ამირას დიდ დახმარებას ვერ უწევდა. ამირას კი
საკუთარი შესაძლებლობები არასაკმარისი აღმოაჩნდა, რათა ეს დიდი მოძრაობა
შეეფერხებინა,
აბასიანი
ხალიფები
იძულებული
გახდნენ
იმითი
დაკმაყოფილებულიყვნენ, რომ ქართლში თავისი მოხელე ჰყოლოდათ, რომელიც
ხალიფას ხარკს ჩააბარებდა და, ასე თუ ისე, დაიცავდა სახალიფოს ხაზართა
შემოსევებისაგან.
მაგრამ ამ მოვლენას მთლიანად უმტკივნეულოდ მაინც არ ჩაუვლია.
საქართველოს ცალკეულ კუთხეების პარტიკულარიზმის წინააღმდეგ მიმართული
ბრძოლის გამოძახილი უნდა იყოს არაბი ისტორიკოსის ბალაძორის ცნობა
მანსურის ხალიფობაში (754-775) ქართლში მომხდარი დიდი ბრძოლის შესახებ.
ბალაძორის თანახმად, ალ-მანსურის მიერ არმენიის ვალიდ დანიშნულმა იაზიდ
იბნ-უსეიდმა ამიერკავკასიაში დიდი სამხედრო ოპერაციები ჩაატარა გამდგარი
მმართველობის წინააღმდეგ. მან კახეთის მიმართულებითაც გაილაშქრა
“დაიმორჩილა წანარები და დააკისრა მათ ხარაჯა”[5]. ამასვე უნდა უკავშირდებოდეს
ხალიფების გულისწყრომა ქართლის ერისმთავრის ნერსეს მიმართ, რასაც შედეგად

ნერსეს სამწლიანი პატიმორბა (772-775), ხოლო შემდეგ დასავლეთ საქართველოში
გახიზვნა მოჰყვა.
არაბების წინააღმდეგ ბრძოლაში ქართველ ხალხს რეალურად თუ არა,
მორალურად მაინც უჭერდა მხარს ბიზანტიის იმპერია, ქართლის უკანასკნელი
ერისმთავარი, აშოტ ბაგრატიონი, არაბებთან კონფლიქტის შედეგად სამხრეთ
საქართველოში გადავიდა. ამ მოვლენასთან დაკავშირებით ქართველი მემატიანე
წერს: “იწყეს ძიებად აშოტ კრუპალატისა (არაბებმა - მ.ლ.) და ვერ უძლო
წინააღმდგომად მათდა აშოტ და ივლტოდა მათგან და წარემართა რათა წარვიდეს
საბერძნეთად”[6]. აშოტი არტანუჯში დასახლდა, “მისცა ღმერთმან გამარჯვება და
ახელმწიფა იგი შავშეთ-კლარჯეთსა ზედა”[7] რის შედეგად “განმტკიცდა
ხელმწიფება მისი ნებითა ბერძენთა მეფისათა”[8], ხოლო მეორე ქართველი
ისტორიკოსი დასძენს, რომ “ბერძენთა მეფემან მიუბოძა კუროპალატობა აშოტს”[9].
ამ ცნობებში ჩვენს ყურადღებას ერთი საკითხი იქცევს, სახელდობრ, რომ შავშეთკლარჯეთი ახლა უკვე ”საბერძნეთია”, ბიზანტიის სავასალო ქვეყანა, და რომ
არაბთაგან ლტოლვილ აშოტს კეისარი კურაპალატობას აძლევს.
არაბთა სახალიფო თავის დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებას
თბილისის საამიროს მეშვეობით ცდილობდა. მაგრამ ამ მხრივ ვერავითარ
წარმატებებს ვერ აღწევდა ვერც კახეთსა და ვერც ტაო-კლარჯეთში. მიუხედვად
იმისა, რომ VIII ს. მეორე ნახევარში კახეთს აკისრებინეს საარაბო ხარკი, VIII ს.
დასასრულს, ისტორიულმა კახეთმა მაინც შეძლო არაბთა ბატონობისაგან
განთავისუფლება და დამოუკიდებულ სამთავროდ მოწყობა. დაახლოებით ამავე
ხანებში ყალიბდება დასავლურქართული ადრეფეოდალური ეგრის-აფხაზეთის
სამეფო და ცოტა უფრო მოგვიანებით, ტაო-კლარჯეთისა (ანუ ქართველთა) და
ჰერეთის სამთავროები.
ქართული საისტორიო ტრადიცია თავისებურად გადმოგვცემს VIII ს.
დასასრულს საქართველოს ტერიტორიაზე რამდენიმე დამოუკიდებელი სამთავროს
აღმოცენების ისტორიას. ამ საკითხთან დაკავშირებით ვახუშტი ბაგრატიონს
გამომუშავებული აქვს თავისი კონცეფცია, რომლის თანახმად, VIII ს. საქართველო
გაერთიანებულია არჩილისა და მისი შვილების ხელთ, მათი გარდაცვალების
შემდეგ კი ეს ერთიანი ქვეყანა იშლება და წარმოიშობა რამდენიმე სამთავრო.
ვახუშტის ეს კონცეფცია დამყარებული უნდა იყოს IX ს. ქართველი
ისტორიკოსების ჩვენებებზე[10]. ამ კონცეფციის თანახმად, მთელი დასავლეთაღმოსავლეთი საქართველო ერთიანია, მაგრამ არჩილის გარდაცვალების შემდეგ
მისმა შვილებმა ეს ერთიანი ქვეყანა ვერ შეინარჩუნეს და საქართველო ცალკე
სამეფო-სამთავროებად დაიყო.
VIII ს. დასასრულსა და IX ს. დასაწყისისათვის კახეთის, ჰერეთისა და ტაოკლარჯეთის (ქართველთა) სამთავროები უკვე ფაქტიურად დამოუკიდებელ
პოლიტიკურ ერთეულებს წარმოადგენდნენ. თბილისის საამიროც საკუთრივ
ქართლით შემოიფარგლა და ქართლის ერისმთავრის ხელისუფლებაც ამ დროს
გაუქმდა, მაგრამ ამ ერთეულთა დამოუკიდებელ სამთავროებად ჩამოყალიბება
ხანგრძლივი ისტრიული პროცესის შედეგად ხდება და ბრძოლა ამისათვის ათეულ
და ასეულ წლებს ითვლის. ამ ახალი პოლიტიკური ერთეულების კონტურები კი
უკვე ფეოდალური ურთიერთობის გამარჯვების დროს ჩანს[11].
იმ ხანებში, როდესაც კახეთის, ტაო-კლარჯეთისა და ჰერეთის ქართული
ადრეფეოდალური სამთავროების ორგანიზაცია ძირითადად არაბთა წინააღმდეგ
ბრძოლის
პროცესში
მიმდინარეობდა,
დასავლეთ
საქართველოს

დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა უპირატესად ბიზანტიის წინააღმდეგ
უხდებოდა.
ბიზანტიის იმპერიისაგან დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის ბრძოლის
პარალელურად ხორციელდება დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ქართული
ადრეფეოდულური სახელმწიფოს - ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს ჩამოყალიბება.
მართალია, დასავლეთ საქართველოს დაპყრობა არებებმა ვერ მოახერხეს,
მაგრამ ისინი მაინც ცდილობდნენ თავისი ბატონობის გავრცელებას მასზე.
VIII ს. დასაწყისში არაბული გარნიზონები იდგა ლაზიკის დედექალაქ
ციხე-გოჯში (არქეოპოლისი) და კოდორის ხეობის რამდენიმე ციხეში. ბიზანტიელი
ისტორიკოსის ცნობით, 717 წ. “სარკინოზებს ეპყრათ აბაზგიაცა, ლაზიკეც და
იბერიაც[12]”. მაგრამ აბაზგიასა და ლაზიკაში არაბთა მდგომარეობა ძალიან მერყევი
იყო, რადგან შავიზღვისპირეთი ბიზანტიელებს ეპყრათ.
ამ რთულ ვითარებაში აფხაზთა სამთავრო ორმხრივ პოლიტიკას
აწარმოებდა სახალიფოსა და ბიზანტიას შორის. არ ჰქონდა რა შესაძლებლობა
ერთდროულად ებრძოლა ორივე მტრის წინააღმდეგ, აფხაზთა მთავარმა ლეონმა
VIII ს. 30-იან წლებში ბიზანტიის ვასალობა მიიღო და ბიზანტიელთა და ხაზართა
დახმარებით გაშალა ბრძოლა არაბების წინააღმდეგ[13].
აფხაზეთი კარგად იყო დაცული ციხე-სიმაგრეებით და არაბთა აგრესიის
ცენტრიდან მოშორებით იმყოფებოდა, ამიტომ საქართველოს სხვა მხარეებთან
შედარებით, ნაკლებად განიცდიდა იგი არაბთა თავდასხმებს. ამით უნდა
აიხსნებოდეს მურვან ყრუს მიერ ქართლის დარბევის შემდეგ არჩილ ერისთავის
აფხაზეთში გადასვლა და ანაკოფიაში გამაგრება[14].
VIII ს. 30-იან წლებში არაბებმა აფშილეთის ტერიტორიაზე დაიკავეს ე.წ.
“რკინის ციხე”[15], მაგრამ გადამწყვეტი მნიშვნელობა მაინც ანაკოფიასთან ბრძოლას
ჰქონდა. ქართველი მემატიანეს სიტყვით, მურვან ყრუმ “შემუსრნა ყოველნი
ქალაქნი და სიმაგრენი ეგრისის ქვეყანასანი. და ციხე იგი სამზღუდე, რომელ არს
ციხე-გოჯი შემუსრა და შევლო ზღუდე იგი საზღვარი კლისურისა... და მიადგა
ციხესა ანაკოფიისასა”[16].
ანაკოფიის ბრძოლა არაბების დამარცხებით დამთავრდა. არაბებმა
საბოლოოდ დაკარგეს აფხაზეთი. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დასავლეთ
საქართველოსათვის და, განსაკუთრებით, საკუთრივ აფხაზეთისათვის არაბთა
ლაშქრობებს ეპიზოდური ხასიათი ჰქონდათ.
ლეონ აფხაზთა ერისთავი არჩილ ქართლის ერისმთავრის ვასალად
ითვლებოდა და მათი კავშირი, პირველ რიგში, გარეშე საფრთხის წინააღმდეგ იყო
მიმართული.
VIII ს. 80-იან წლებში ხაზართა დახმარებით (რომელთაც დასავლეთ
საქართველოში თავისი საკუთარი ინტერესები ჰქონდათ) ლეონ აფხაზთა
ერისთავმა გააერთიანა ეგრის-აფხაზეთი, თავი ბიზანტიელთაგან დამოუკიდებლად
გამოაცხადა და მეფის ტიტული მიიღო[17]. ამიერიდან, ბიზანტიის ყოველგვარი ცდა
დასავლეთ საქართველოში თავისი ხელისუფლება აღედგინა, მარცხით მთავრდება
და ეგრის-აფხაზეთის სამეფო დამოუკიდებელ ქართულ ადრეფეოდალურ
სახელმწიფოდ ყალიბდება.
IX-X სს. მანძილზე ბიზანტიის იმპერტია ტახტის მაძიებელი
უფლისწულების მხარდაჭერით თუ სამეფო დინასტიის შიგნით არსებული
უთანხმოებების გაღვივებით ცდილობს ეგრის-აფხაზეთის და ტაო-კლარჯეთის

სამეფეობის პოლიტიკური ძალების დასუსტებას. რიგ შემთხვევაში ის ამ მხრივ
გარკვეულ წარმეტებებს აღწევს.
მაგალითად, IX ს. II ნახევარში ბიზანტიაში იმყოფებოდა როგორც ეგრისაფხაზეთის ტახტის მაძიებელი ბაგრატ უფლისწული, ასევე გვარამ მამფალის ძე
ნასრი. ბაგრატი ბიზანტიის მახრდაჭერით გამეფდა ეგრის-აფხაზეთში. IX ს. 80-იან
წლებში ბაგრატისა და ბიზანტიის მხარდაჭერით ნასრი სამშობლოში გადმოდის და
იწყება საშინელი სისხილის ღვრა[18].
ასეთი ფაქტები ხელს უწყობენ შინაური უთანხმოების გამწვავებას და
აფერხებენ საქართველოს გაერთიანების პროცესს.
საქართველო ფეოდალურ ურთიერთობათა აღმავალი განვითარების იმ
ეტაპზე გაერთიანდა, როდესაც გადამწყვეტი და წარმმართველი მნიშვნელობა
ქვეყნის ცხოვრებაში ფეოდალურ ეკონომიკას ეჭირა.
ამ ეპოქის საქართdელოს ეკონომიურ ცხოვრებაში უკვე მიმდინარეობდა ის
პროცესები, რომელთაც საბოლოო ჯამში უნდა მიეყვანათ ქვეყანა პოლიტიკური
დაქსაქსულობის ლიკივდაციამდე და ერთიანი სახელმწიფოს და ერთიანი
მმართველობის შექმნამდე.
პოლიტიკური
დაქსაქსულობის
დროისათვის
დამახასიათებელი
მმართველობის სისტემა (ცალკე სამეფო-სამთავროები) ამუხრუჭებდა საწარმოო
ძალთა შემდგომ განვითარებას. სახელმწიფოს მმართველობის არსებული ფორმა
წინააღმდეგობაში ვარდებოდა საწარმოო ძალთა განვითარებასთან, რაც ამზადებდა
ნიადაგს ამ პოლიტიკური ფორმის ლიკვიდაციისათვის[19]. საქართველოს
გაერთიანებისათვის
ბრძოლის
პროცესი
თავდაპირველად
ქართულ
ადრეფეოდალურ სამეფო-სამთავროებში იწყება. ყველაზე ადრე ამ სამთავროთა
შორის კახეთის სამთავრო ყალიბდება.

§ 1. კახეთი
ისტორიული კახეთი ქართლის სამეფოს, ხოლო შემდეგ ქართლის
საერისმთავროს ფარგლებშია მოქცეული.
VII საუკუნეში და VIII საუკუნის პირველ ნახევარში, არაბთა წინააღმდეგ
წარმოებული ბრძოლის დროს, ქართლი[20] ისე მოქმედებს, როგორც ერთიანი
პოლიტიკური ერთეული. “არაბეთში შინაური შფოთის დროს”[21], - წერს VIII ს.
სომეხი ისტორიკოსი ლევონდი, - სომხებმა, ქართველებმა და ალბანელებმა 30 წლის
მორჩილების შემდეგ უარი განაცხადეს ხარკის ძლევაზე. მათი ურჩობა
გრძელდებოდა სამი წელი”[22], “ქართველებში” იქ იგულისხმება მთელი
აღმოსავლეთ საქართველო, რადგან 30 წლის წინ, ჰაბიბ იბნ-მასლამას სამხედრო
ოპერაციათა შედეგად, არაბებს მთელი აღმოსავლეთ საქართველო დამორჩილდა და
ამ ფაქტს გულისხმობს სომეხი მემატიანე, როდესაც აღნიშნავს, რომ მათ 30 წლის
მორჩილების შემდეგ განაცხადეს უარი ხარკის ძლევაზეო. ასეთივე სურათია
ქართული წყაროებითაც VIII საუკუნის მანძილზე და შემდეგაც, როცა “ქართლი”
მოიცავს მთელ აღმოსავლეთ საქართველოს, ხოლო კახეთი ცალკე გამოთიშული არ
ჩანს. ქართული წყაროს ცნობითაც, VIII საუკუნის 30-იან წლებამდე ქართველები
არაბებს ხარკს უხდიდნენ “მათ ჟამთა დაეცადნეს სარკინონი შემოსავლად
ქართლად ყრუსა წარსვლითგან წელიწადსა ორმოცდამეათესა. აქა ჟამამდე არღარა
შემოვიდოდეს, არამედ მიიღებდეს ხარკსა ერისთავთაგან”[23]. ეს, ეტყობა, საერთო

მდგომარეობაა მთელი აღმოსავლეთ საქართველოსათვის, მაგრამ უკვე ამავე ხანაში
ჩნდებიან არაბულ წყაროებში სანარები (წანარები), რომლებთანაც არაბებს ბრძოლა
უხდებათ[24].
ჰაბიბ იბნ-მასლამას სამხედრო ოპერაციების შედეგად, წანარები,
აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა მცხოვრებლებთან ერთად, არაბების მოხარკეებად
ხდებიან, მაგრამ VIII ს. შუა წლებში აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის
მცხოვრებლებმა, ჩანს, შეუწყვიტეს დამპყრობთ ხარკი და არაბებს უხდებათ ამ
მთიანი რაიონების მცხოვრებლების, კერძოდ, წანარების დამორჩილება და
ხელახლა დახარკვა. სახელდობრ, 754 წლის ახლო ხანებში ხალიფა აბუ-ჯაფარ ალმანსორის მიერ არმენიის ვალიდ დანიშნული იაზიდ იბნ-უსეიდი იმორჩილებს და
ხარკავს წანარებს[25].
როგორც ვხედავთ, არაბები კვლავ იბრძვიან აღმოსავლეთ საქართველოს
მთიანეთის დამორჩილებისა და დახარკვისათვის. ეტყობა, სწორედ ამ დროიდან
იწყება წანართა ტომის აქტივობა-გაძლიერება. ამავე საუკუნის 70-იან წლებში
წანარები ისევ აჯანყებული არიან. მათ წინააღმდეგ იბრძვის ხალიფა მანსორის
ვალი არმენიაში ჰუსეინ იბნ-კაჰტაბა[26].
როგორც არაბული წყაროებიდან ჩანს, წანარები ამ დროს საკმაოდ დიდ
ძალას წარმოადგენდნენ და ჰუსეინს მათთან ბრძოლა გასჭირვებია. შესაძლებელია,
არაბული წყარო, თავისი სარდლის დამარცხების გამართლების მიზნით
(პირველად ჰუსეინი დამარცხდა წანარებთან ბრძოლაში), აზვიადებს წანართა
ძალას, მაგრამ მაინც ნიშანდობლივია, რომ წანარებთან ბრძოლა არაბებს
უძნელდებათ და ჰუსეინიც ხალიფასაგან დამხმარე ძალას მოითხოვს. ხალიფა მას
20 000 დამხმარე რაზმს უგზავნის. ბრძოლა რამდენიმე დღეს გრძელდება და
არაბები იმარჯვებენ. წანარებმა 16000 კაცი დაკარგეს[27].
ძნელია გადაჭრით იმის თქმა, რომ ამ დროის არაბული წყაროების სანარია
საკუთრივ წანარეთია, თუ ეს უკვე გაერთიანებული და “ქართლიდან”
დამოუკიდებლად გამოყოფილი კახეთის სამთავროა, როგორც აღნიშნულია,
ქართული წყაროები კახეთის გამოყოფას დამოუკიდებელ სამთავროდ VIII ს. 80იანი წლებით ათარიღებენ. შეიძლებოდა გვეფიქრა, რომ VIII ს. 60 - 70-იან წლების
ამ ამბებში წანარები ცალკე მოქმედებენ, კახეთის სხვა ოლქებისაგან
დამოუკიდებლად, მაგრამ ამაში მათი სიძლიერე გვაეჭვებს. ამიერკავკასიის არაბ
მოხელეს არ გააჩნია საკმაო ძალა იმისათვის, რომ ებრძოლოს აჯანყებულ წანარებს
და მათ წინააღმდეგ დამხმარე ჯარს მოითხოვს. მხოლოდ 20 000-იანი მაშველი
ძალის მიღების შემდეგ ახერხებს ის წანართა დამარცხებას. დამარცხებულ წანარებს
16 0000 მეომარი მოუკლეს და შემდეგ მდევრები დაადევნეს. საეჭვოა, რომ ამოდენა
ძალა მარტო წანარებს ჰყოლოდათ. ამიტომ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ წანარების
მოთავეობით საერთო მტრის წინააღმდეგ საბრძოლველად უკვე არსებობს კახეთის
მოსახლოების კავშირი, რომელიც თანდათან, პოლიტიკურ ორგანიზმად,
სამთავროდ იქცა.
არაბთა წინააღმდეგ ბრძოლის პარალელურად წანარები მეზობელი
მხარეების შემომტკიცება-გაერთიანებას ცდილობენ. ისინი დროდადრო ახერხებენ
თავისი განზრახვების განხორციელებას, არაბები კი საწინააღმდეგო ზომებს
მიმართავენ, მაგრამ ისინი ვეღარ ახერხებენ თავისი ძველი მდგომარეობის
აღდგენას და წანარები თანდათან დამოუკიდებლობას იპოვებენ. ნიშანდობლივია,
რომ უკვე VIII ს. დასასრულსა და IX ს. დასაწყისში კახეთის გაერთიანება წანართა
მოთავეობით მომხდარი ფაქტია.

VIII ს. დასასრული და IX ს. დასაწყისი ის ხანაა, როდესაც საკმაოდ აშკარად
იგრძნობა არაბთა სახალიფოს დასუსტებისა და მისი დაშლის ნიშნები. მაგრამ
აღსანიშნავია, რომ წანართა პირველი (ყოველ შემთხვევაში, ჩვენთვის ცნობილი
პირველი) ურჩობა ემთხვევა სახალიფოში დიდი სამოქალაქო ომისა და
დინასიტიების შეცლის ეპოქას. 749-750 წლების ამბებს (ომაიანთა დინასტიის
დამხობა და ბასიანთა ხელისუფლების დამყარება) სახალიფოსათვის უშედეგოდ არ
ჩაუვლია. აბასიანებმა დაკარგეს შორეული პროვინციები: მაგ., ესპანეთი,
აჯანყებებია ჩრდილო აფრიკაში და სხვ. არც სახალიფოს ცენტრშია მთლად
მშვიდობიანი მდგომარეობა (აბასიანთა მიერ ხელისუფლების მიღების შემდეგ
გრძელდება გლეხთა აჯანყება და ის ძალები, რომელთაც აბასიანები
ხელისუფლების სათავეში მიიყვანეს, ითიშებიან. უთანხმოებაა აბასიანთა
საგვარეულოს ცალკეულ წევრებს შორისაც). წანარები სწორედ ამ მდგომარებით
სარგებლობენ და 754 წელს, მეორე აბასიანი ხალიფას, მანსორის სარდალს
ბრძოლით უხდება წანართა დამორჩილება და დახარკვა. ნიშანდობლივია, რომ
წანარებმა სწორედ ამ დროს სცადეს არაბთა ხარკისაგან განთავისუფლება.
სახალიფოს დასუსტება-დაშლის პირველი ნიშნები ყველაზე ადრე შორეულ
პროვინციებში იჩენს თავს. ერთ-ერთი ასეთი შორეული პროვინციაა საქართველო
და, კერძოდ, წანარეთი; საგარეო ვითარების თვალსაზრისით, მებრძოლი
წანარებისათვის VIII ს. დასასრულსა და XI ს. დასაწყისში (ჰარუნ არ-რაშიდის და
მისი მემკვიდრეების დროს) იწყება აბასიანთა სახალიფოს დაშლა-დაქუცმაცება.
ამიერიდან სახალიფოს ძალები ითიშება, რაც ხელსაყრელ პირობებს უქმნის მათ
წინააღმდეგ მებრძოლ პროვინციებს.
მართალია, არაბები შედარებით დასუსტებული არიან და ეს წანარებს
უწყობს ხელს, მაგრამ ისმის კითხვა: რატომ და როგორც მოახერხა კახეთმა
ქართლიდან (მხედველობაში გვაქვს ამ ტერმინის პოლიტიკური არსი “ქართლის
საერისმთავროს” მნიშვნელობით) გამოყოფა?!
არაბებთან ხარგრძლივი და შეუნელებელი ბრძოლა VII ს. II ნახევრისა და
მთელი VIII ს. მანძილზე თანდათან ფიტავს ქართლის ძალებს და დიდ ზიანს
აყენებს ერისმთავრების მმართველ საგვარეულოს, რადგან გაბატონებული არაბების
რისხვა პირველ რიგში მათ ხვდებოდათ. არაბები მათ აწამებდნენ და ფიზიკურად
ანადგურებდნენ. არაბთა ლაშქრობების შედეგად ყველაზე მეტად საკუთრივ
ქართლი ირბეოდა, აღმოსავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთი ნაწილი, კერძოდ,
კახეთი და, მით უმეტეს, კახეთის მთიანეთი ნაკლებად ზარალდებოდა.
ამგვარად, ერთი მხრივ, არაბთა დასუსტება - სახალიფოს დაშლა, მეორე
მხრივ, ქართლის საერისმთავროს მოუძლურება ხელსაყრელ პირობას ქმნის
ქართლის უკიდურესი ჩრდილო-აღმოსავლეთი პროვინციის - კახეთის
ქართლისაგან დამოუკიდებელად გამოყოფისათვის.
მაგრამ მხოლოდ ხელსაყრელ საგარეო პირობებს, რასაკვირველია, არ
შეუძლია განაპირობოს სამთავროს ჩამოყალიბება და მისი დამოუკიდებლად
არსებობა. საამისო ნიადაგი, პირველ რიგში, ქვეყნის საშინაო ვითარებაშია
საძიებელი.
კახეთის დაწინაურება ქართული ფეოდალიზმის გარიჟრაჟზე იგრძნობა,
რისი ფესვებიც უფრო ადრინდელ ხანაშია საძიებელი. წერილობითი წყაროები ამ
მხრივ ხელშესახებ მასალას ვერ იძლევიან და ამიტომ უპირატესად მატერიალური
კულტურის ძეგლების მიმოხილვით ვკმაყოფილდებით. ამასთან, აუცილებლივ

გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ VI ს. მატერიალური კულტურის
ძეგლების დიდი რაოდენობა აღმ. საქართველოს აღმოსავლეთზე, სახელდობრ
კახეთ-ჰერეთზე მოდის[28].
ნიშანდობლივია, რომ VII-VIII სს. საკმაოდ დიდი სამშენებლო მუშაობა
წარმოებს მომავალი კახეთის სამთავროს ტერიტორიაზე. არჩილ მეფის სახელს
უკავშირებს ქართული წყარო აღმ. საქართველოს ჩრდილოეთში მნიშვნელოვანი
ადმინისტრაციული ცენტის შექმნას და იქ დიდი მშენებლობის ჩატარებას. როგორც
ჯუანშერი წერს: “დაჯდა არჩილ წუქეთს და აღაშენა კასრი და ჴევსა ლაკუასტისასა
აღაშენა ციხე”[29]. ეს წუქეთი ვახუშტის აღწერით, თრუსოს ხეობაში
ლოკალიზდება[30].
საინტერესოა, რომ არჩილი აშენებს აგრეთვე მონასტერს კახეთის მომავალი
სამთავროს ცენტრის მახლობლად: “ვითარცა აღესრულა წმინდა მოწამე არჩილ, წერს ჯუანშერი, - მოვიდეს ღამესა მას გოდერძიანნი და ტბიელნი და მათ თანა
სხუანიცა აზნაურნი მამეანნი, და მოიპარეს გუამი წმიდისა მოწამისა არჩილისი;
წამოიღეს და შემურეს პატივითა დიდითა, დამარხეს ნოკტორას, მის მიერვე
აღშენებულსა ეკლესიასა”[31].
იმავე VIII-IX სს. ძეგლების სხვაც მრავალია კახეთ-კუთხეთ-წანარეთში.
უჯარმა (რომლის გარკვეული ფენა სწორედ ამ დროით თარიღდება), ბოჭორმა,
კვეტარი, ვერონას ციხე, ჟალეთი, სიონი (ივრის ხეობის), სიონი (ყაზბეგის რიაონის),
გარბნის ეკლესია[32], ახალციხე (ხევში) და მრავალი სხვ[33].
კახეთის სამთავროს ეკონომიური სიძლიერე[34], აღნიშნულ ხელშემწყობ
გარემოებასთან ერთად (სახალიფოს დაშლა, ქართლის მოუძლურება) ქმნის
საფუძველს კახეთის სამთავროს გაერთიანებისა და დამოუკიდებელ პოლიტიკურ
ერთეულად ჩამოყალიბებისათვის. ეს პროცესი VIII ს. შუა წლებში იწყება, ხოლო
VIII ს. დასასრულისათვის კახეთის სამთავრო უკვე დამოუკიდებელ ფეოდალურ
ერთეულად იქცევა, ადგილობრივ მთვართა დინასტიით სათავეში.
ტერიტორიულად კახეთის სამთავრო არ მოიცავს მთლიანად იმავე მიწაწყალს, რაც გვიანფეოდალურ ხანაში კახეთის სამეფოს სახით არსებობდა და რასაც
ჩვენ დღეს კახეთს ვუწოდებთ. კახეთის სამთავრო მოიცავდა კახეთ-კუხეთგარდაბანს.ამ სამთავროს სამხრეთ-აღმოსაველეთიდან ჰერეთის სამთავრო
ესაზღვრებოდა. საზღვარი კახეთ-ჰერეთს შორის ამ დროს დაახლოებით ხუნანის
სამხრეთიდან იწყებოდა და თურდოშტორი-სამების ხევებს მიუყვებოდა[35].
დასავლეთიდან კახეთის სამთავრო მდ. არაგვი და თბილისის საამირო
ესაზღვრებოდა.
კახეთ-კუხეთ-გარდაბნის
გაერთიანება
კახეთის
ტომთა
მოთავეობით მოხდა და ამ ახალ გაერთიანუბლ პოლიტიკურ ერთეულს “კახეთი”
ეწოდება.
ისევე როგორც ზოგი სხვა ქვეყნის სახელებს (მაგალითად, “ქართლი”,
“აფხაზეთი”...), “კახეთსაც” რამდენიმე სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს, ვიწრო და
ფართო.
”კახეთი” თავისი ვიწრო მნიშვნელობით მოიცავს საკუთრივ კახეთს, უკეთ
რომ ვთქვათ, კახეთის საერისთავოს. VIII ს. დასასრულიდან, დაახლდოებით მას
შემდეგ, როცა იქმნება კახეთის სამთავრო, ტერმინ “კახეთის” მნიშვნელობა
ფართოვდება და ამიერიდან ის უკვე კახეთ-კუხეთ-გარდაბნის, ანუ ამ ახალი
ფეოდალური სამთავროს აღმნიშვნელ სახელად იქცევა. ესაა ტერმინი “კახეთის”
პოლიტიკური მნიშვნელობა, მაგრამ “კახეთის” ეს პოლიტიკური მნიშვნელობაც

შემდგომ გაფართოებას განიცდის. სახელდობრ, მას შემდეგ, რაც კახეთის მთავრები
ჰერეთს იპყრობენ და კახეთის სამთავროს უერთებენ, ტერმინი კახეთი ჰერეთსაც
მოიცავს (ყოფილ ჰერეთის სამთავროს სულ თუ არა, მის უდიდეს ჩრდ. ნაწილს
მაინც). კახეთის “გავრცელება” ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ ხდება[36];
თავდაპირველად კახეთის სამთავროს ორგანიზაცია ჩრდილო რაიონებში
იწყება. მოუძლურებული ბარი (ბრძოლა არაბებთან) ჩამოდის ისტორიული ამბების
სცენიდან. მთა, რომელმაც უკეთ შეინახა თავი, იწყებს ბრძოლას არაბთა უღლის
გადაგდებისა და სამთავროს ორგანიზაციისათვის. ამ ბრძოლის სათავეში წანარები
დგანან. თუ მივიღებთ, რომ წანართა ცენტრი, დაახლოებით, დღევანდელი
ყაზბეგის რაიონია, მაშინ უნდა დავუშვათ, რომ სწორედ აქედან იწყება წანართა
შეტევა კახეთის ბარზე. ჩრდილოეთი თანდათან უტევს ბარს და იმორჩილებს
კიდეც მას. ეს მთისა და ბარის ურთიერთობის ერთ-ერთი სახეა. ბარის
დასუსტებასთან ერთად მოსახლეობა ჩამოდის მთიდან და ბარში მკვიდრდება.
კახეთის სამთავროს ჩამოყალიბებისას ამ პოლიტიკური ერთეულის ცენტრად
შეიძლება ყოფილიყო ციხე ქალაქი უჯარმა, მაგრამ უჯარმამ მალე დაკარგა
მნიშვნელობა[37] და სამთავროს ცენტრმა თიანეთში გადაინაცვლა[38]. ამ დროის
თიანეთის რაიონი[39] საკმაოდ დაწინაურებული მხარის შთაბეჭდილებას ტოვებს. აქ
მრავლადაა ციხე-სიმაგრეები (ბოჭორმა, უჯარმა, ვერონა, კვეტერა და სხვ.). ივრის
ხეობა მჭიდროდ დასახლებული რაიონია. უჯარმიდან ზევით, დაახლოებით იმ
რაიონამდე, სადაც ივრის ხეობა არაგვის ხეობას ემიჯნება, ივრის ორივე ნაპირას
დიდი რაოდენობითაა პატარა ეკლესიები, რომლებიც სოფლის ეკლესიების
შთაბეჭდილებას ტოვებენ (“კვირიები”, როგორც ზოგ მათგანს ადგილობრივ
უწოდებენ). ნიშანდობლივია, რომ გაერთიანებული საქართველოს მეფეები
კახეთისათვის წარმოებული ბრძოლის დროს შეტევას თიანეთიდან, სამთავროს
ცენტრიდან იწყებენ. თიანეთიდან იწყებს კახეთის შემუსვრას მეფე ბაგრატ III[40].
თიანეთის სანახებიდანვე ებრძვის ბაგრატ IV კვირიკე კახთა და რანთა მეფეს[41].
კახეთის მთავართა რეზიდენცია ბოდოჯის სასახლეში იყო[42]. ბოდოჯის სასახლე,
კვირიკე მეფის აგებული, მეფე ბაგრატ IV-ს დაუწვია[43] და უკვე XI ს. სამეფოს
ცენტრი თელავშია. შესაძლებელია, რომ თელავში ცენტრი სწორედ ამ კვირიკემ
გადაიტანა. ვახუშტი წერს: ” არს თელავი, რომელი ჰყო კვირიკემ პირველ
გამეფებულმან კახეთს და ერეთს, სასახლე დიდი, ვითარცა ქალაქი”[44]. რომ
ცენტრის გადატანა კვირიკე III-ს (ან მისი უშუალო მემკვიდრეების) დროს უნდა
მომხდარიყო, ამის საბუთად ის გამოდგება, რომ აღსართანის დროს (1058-1084), ე.ი.
იმავე XI ს. შუა ხანებში სამეფოს ცენტრი უკვე ნამდვილად თელავია, აღსართანი
თელავში ზის. შეპყრობილი განძის ამირა ფალდონი, ისაკ თოლოშელიძემ
“წარიყვანა და მიგუარა ახსართანს თელავს”. ბოდოჯის სასახლე დაიწვა-დაინგრა,
ცენტრი თელავში გადავიდა, ბოდოჯის სახელი გაქრა, ყოფილმა ცენტრმა კი მთელი
სანახების - თიანეთის სახელი დაიმკვიდრა.
XI ს. II ნახევარში სამეფოს ცენტრის თიანეთიდან თელავში გადატანა
გასაგები მიზეზების გამო ხდება. იმ დროს, როდესაც თიანეთის რაიონი შედარებით
უფრო მწირი და მთიანი ზოლია, თელავი ნაყოფიერი და ნოყიერი მიწის ზოლში
იმყოფება. მიწათმოქმედება და, განსაკუთრებით, მიწათმოქმედების ყველაზე უფრო
ინტენსიური დარგი - მევენახეობა, აქ ყველაზე უფრო მეტად უნდა ყოფილიყო
იმთავითვე განვითარებული. ამას გარდა, იმ დროს, როდესაც საკუთრივ კახეთის
სამთავრო ხანგრძლივ ბრძოლას ეწეოდა არაბებთან, ჰერეთის სამთავროს მათთან
შედარებით მშვიდობიანი ურთიერთობა ჰქონდა, რამაც ხელი შეუწყო აქ ფართო

აღებ-მიცემობის გაშლა-გაცხოველებას არებებთან და, ამის შესაბამისად, ამ მხარის
(ე.ი. ჰერეთის სამთავროს) ეკონომიურ დაწინაურებას. ამდენად ბუნებრივია, რომ ამ
რაიონის შემოსვლას კახეთის სამთავროს ფარგლებში უნდა მოჰყოლოდა კიდეც
შედეგად ცენტრის აქ გადმონაცვლება. ამავე დროს აქ ნაწილობრივ ალბათ სამეფოს
ცენტრის დაცულობის საკითხიც მოქმედებდა. სამხრეთი ახლა ისე საშიში არაა
(არაბები დაეცნენ, თურქი სელჩუკები ჯერ არ მოსულან). კახეთის სამთავრო
საქართველოს მეფისგან განიცდის შევიწროებას. თიანათი შედარებით უფრო
ადვილად მისადგომია საქართველოს მეფისათვის, ვიდრე ასე შორს მყოფი
თელავი[45].
ამგვარად,
სახელწოდება
კახეთი,
კახეთის
საერისთავოდან
თავდაპირველად კახეთის სამთავროზე გაერთიანებულ კახეთ-კუხეთზე გადადის,
ხოლო შემდეგ კახეთის მთავრების მიერ დაპყრობილ და თავის სამთავროსთან
შემოერთებულ ჰერეთის სამთავროზეც. ამიერიდან ეს გაერთიანებული კახეთჰერეთის სამეფო კახეთად იწოდება. ახლა გასაგებია, თუ რითაა გამოწვეული ის
გარემოება, რომ გაერთიანების ხანის ქართულ წყაროებში ტერმინები “კახეთი”,
“კუხეთი” და “ჰერეთი” ხშირად ერთმანეთს ენაცვლება.
ამ გარემოებას პირველად ივ. ჯავახიშვილმა მიაქცია ყურადღება და
აღნიშნა, რომ ქართულ წყაროებში კახეთ-კუხეთ-ჰერეთის მნიშვნელობა ”არეულია”
ერთმანეთში და ძნელია გაგება იმისა, თუ რომელი პუნქტი სადაა, კახეთში,
კუხეთსა თუ ჰერეთში[46]. ვფიქრობთ, რომ ქართული საისტორიო წყაროების ეს
“არეულობა” სრულიად კანონზომიერი და გასაგებია. ქართველი ისტორიკოსი წერს,
რომ ბაგრატ III კახეთში შევიდა და “აღიღო ქვეყანა ჰერეთისა”, იგივე ისტორიკოსი
საკუთრივ ჰერეთის ციხე ვეჟინს ხან ჰერეთის ციხეს უწოდებს, ხან კახეთისას[47].
ბაგრატ III რომ კახეთში შევიდა, მან ამ კახეთში შემავალი ჰერეთი აიღო. ვეჟინი,
მართალია, საკუთრივ ჰერეთის ციხეა, მაგრამ როდესაც “ჰერეთი” “კახეთად” იქცა
(ე.ი. კახეთის მიერ ჰერეთის დაპყრობისა და შემოერთების შემდეგ), ვეჟინის ციხეც
კახეთის ციხედ იწოდა[48].
კახეთის სამთავროში რეალური ხელისუფლების მატარებლად მთავრები
გვევლინებოდნენ.
კახეთის
ბაგრატიონს.

მთავართა

ზეობის

თარიღები

მოცემული

აქვს

ვახუშტი

როგორც უკვე აღნიშნულია, ვახუშტი ბაგრატიონის კონცეფციის თანახმად,
კახეთის დამოუკიდებელი სამთავროს გამოყოფა ქართლის ერისმთავართა
საგვარეულოს გადაშენებას უკავშირდება. “ხოლო წელსა ქს. ღ ზ (787), ქრ. ზ, (7)
მოკუდა ჯუანშერ ერისთავთ-ერისთავი და შემდგომად მისსა განდგა გრიგორი
მთავარი”[49]. ”მატიანე ქართლისა” არ ახდენს გრიგოლის სამფლობელოს ფარგლების
კონკრეტიზაციას: ”გრიგოლ მთავრობდა კახეთს”[50], წერს ის, ვახუშტი კი აღნიშნავს,
რომ “განდგა გრიგორი მთავარი და ამან დაიპყრა კახეთი, კუხეთი და გარდაბანი”[51].
ვახუშტი ბაგრატიონის მიხედვით, გ რ ი გ ო ლ ი
მთავრობდა 787-827
[52]
წლებში.
ეს გრიგოლი იბრძვის სწორედ ტაო-კლარჯეთის მთავრის აშოტ
კურაპალატის წინააღმდეგ, რომელსაც ეგრის-აფხაზეთის მეფე თეოდოსი ეხმარება.
გრიგოლ-აშოტის ამ ბრძოლის შემდეგ ადგილი ჰქონდა არაბი სარდლის ხალიდ
იაზიდის ძის პირველ ლაშქრობას საქართველოში 829-830 წლებში. ვახუშტის
თანახმად, ამ დროს უკვე გრიგოლის მემკვიდრე ვაჩეა (827-839), რომელსაც “მატიანე

ქართლისა” დაჩის უწოდებს. ვაჩეს შემდეგ მთავარია სამოელი (ვახუშტით 839-861
წწ.). ამ სამოელის მთავრობაზე მოდის იმავე ხალიდ იბნ-იაზიდის მეორე და მესამე
ლაშქრობები საქართველოში, რომელთაც, არაბული წყაროების თანახმად, ადგილი
ჰქონდათ 840-842 წლებში. მის დროსვე ილაშქრა ბუღა თურქმაც (853 წ.).
მომდევნო მთავარია გაბრიელი (ვახუშტით 861-881 წწ.), რომლის
თანამედროვეა თბილისის ამირა მუჰამედ იბნ-ხალიდი. მუჰამედ იბნ-ხალიდი
პირველად თბილისის ამირად იყო 853-870 წლებში. გაბრიელისვე თანამედროვეა
თბილისის ამირა ისე შიხის ძე, რომელიც აქ ამირად იყო 870 წლიდან. მუჰამედ იბნხალიდის მეორეგზისი ამირობაც თბილისში (878 წ.) გაბრიელის მთავრობის ჟამს
მოდის, მის დროსვე ამირობს გაბულოციც (878-882 წწ.).
ფადლა I-ის მთავრობას ვახუშტი 881-893 წლებში დებს. ფადლა მომსწრეა
გვარამ მამფალის ძის, ნასრის მიერ თავისი ბიძაშვილის, დავით ბაგრატის ძის
მოკვლისა 881 წ. და შემდეგ 888 წ. იმავე ნასრის მოკვლისა დავითის მოკავშირეების
მიერ. ფადლა I-ის მემკვიდრე კვირიკე I კი, რომელიც ვახუშტის თანახმად 891-918
წლებში მთავრობდა, კონსტანტინე ეგრის-აფხაზეთის მეფესთან ერთად ლაშქრობს
ჰერეთს X ს. დასაწყისში და მომსწრეა 908-914 წწ. საჯი ამირას, აბულ-კასიმის,
ლაშქრობისა. კვირიკეს მემკვიმდრე ფადლა II ვახუშტით 918-929 წლებში მთავრობს,
ფადლას დროს ადგილი აქვს საჯთა მიერ ლაშქრობას საქართველოში, როდესაც
საჯებმა დაარბიეს კახეთი და დაწვეს მცხეთის ჯვარი.
საჯთა ამ მეორე ლაშქრობის ზუსტი თარიღი ცნობილი არ არის. ვახუშტი
ბაგრატიონი ამ ლაშქრობას ფადლას დროს დებს, ხოლო ნ. ბერძენიშვილი 936-938
წლებით ათარიღებს[53]. თუ სწორია ბერძენიშვილისეული თარიღი, მაშინ ფადლას
მთავრობა ცოტა გადმოსაწევია. ფადლა 925 წელს ეხმარება ეგრის-აფხაზეთის მეფე
გიორგის გამდგარი შვილის წინააღმდეგ წარმოებულ ბრძოლაში.
კვირიკე II-ის მთავრობას ვახუშტი 929-976 წლებით ათარიღებს. წყაროებში
არსებული ცნობები, კვირიკეს მოღვაწეობასთან დაკავშირებით, სრულიად
ეთანხმებიან კვირიკეს მთავრობის ვახუშტისეულ თარიღს. იგივე შეიძლება ითქვას
დავითის მთავრობაზედაც, რომელსაც ვახუშტი 976-1010 წლებით ათარიღებს. რაც
შეეხება კვირიკე II დიდად წოდებულს, რომლის ზეობას ვახუშტი 1010 -1039
წლებით ათარიღებს, როგორც ჩანს, მისი სიკვდილის წელი ცოტა უკანაა
გადასაწევი[54]. ყოველ შემთხვევაში, 1037 წელს, როდესაც მეფე ბაგრატ IV-მ დაიწყო
ბრძოლა თბილისისათვის, კვირიკე დიდი უკვე მოკლული იყო: “მას ჟამსა (ე.ი. 1037
წ.), - წერს მემატიანე, - მოკლულ იყო დიდი მეფე კახთა, კუირიკე, ოვსისა ვინმე
მონისა მიერ, და იყო მეფე კახეთს გაგიკ ძე დავით სომეხთ მეფე სამშუილდარისა და
ზოლოკერტელისა, დისწული კუირიკესი”[55]. თუ მივიღებთ მითითებულ
შესწორებას, მაშინ კვირიკეს მეფობა 1010-1037 წლებით უნდა დათარიღდეს, ხოლო
მისი მემკვიდრის, გაგიკისა - 1037-1050 წლებით. მის შემდეგ მეფობს აღსართან I
(ვახუშტით 1058-1084 წწ.). მეფე ბაგრატ IV-ისა და გიორგი II-ის თანამედროვე. ეს ის
აღსართანია, რომელიც ეახლა სულთან მალიქ-შაჰს. დავით აღმაშენებლის
თანამედროვეა კვირიკე IV (1084-1102), ხოლო აღსართან II კახეთის უკანასკნელი
მეფეა.
როგორც ვხედავთ, ვახუშტისეული თარიღები ძირითადად ემთხვევა
კახეთის მთავართა და მეფეთა საქმიანობა-მოღვაწეობის ფაქტებს. იქნებ ეს
თარიღები მთლად ზუსტი არ არის, მაგრამ დაახლოებით მათზე ორიენტაციის
აღება მაინც შესაძლებელია.

როგორც
ცნობილია,
კახეთის
მთავრები
ქართულ
წყაროებში
ქორეპისკოპოსის ტიტულით იხსენიებიან.
ქართულ ისტორიოგრაფიაში არსებობდა და ახლაც არსებობს ტერმინ
ქორეპისკოპოსის
ქორიკოზით
შეცვლის
ტენდენცია.
ამ
ტერმინის
(“ქორეპისკოპოსის”) მართებულობის ასეთი გადასინჯვა თავდაპირველად სულხანსაბა ორბელიანთან გვხვდება. ის წერს: “ქორეპისკოპოზი უმეცარსა მწერალსა
ქართლის ცხოვრებაში გაურყვნია ქორიკოზი ქარაგმით ქორეპისკოპოზი ჰგონებია.
ქორეპისკოპოზი - უსამწყსო ეპისკოპოზს ეწოდების ბერძნულად და ქორიკოზი
მეფის მონაცვლესა ჰქვიან”[56]. როგორც ვხედავთ, საბა თვლიდა, რომ კახეთის
მთავარი ქორიკოზის (მეფის მონაცვლის) ტიტულს ატარებდა. ამ აზრს იზიარებს
ვახუშტი ბაგრატიონი[57], რითაც აიხსნება მისსავე “ისტორიაში” ქორეპისკოპოსის
მაგიერ ქორიკოზის ხმარება. დიმიტრი ბაქრაძეც “ქორიკოზს” აძლევს
უპირატესობას[58].
ქორეპისკოპოსის ქორიკოზით შეცვლა მართებულად მიაჩნდათ, პროფ. ლ.
მელიქსეთბეგს[59] და პროფ. ს. კაკაბაძეს[60]. ქორიკოზის ტიტულით იხსენიებენ ამ
დროის კახეთის მთავრებს აკად. ნ. ბერძენიშვილი[61] და აკად. გ. ჩუბინაშვილი[62].
კახეთის მმართველები ქორეპისკოპოსებად ჰყავთ მოხსენიებულნი ბ. სენ-მარტენს,
ა. რამბოს, მ. ბროსეს. ქორეპისკოპოსად მიიჩნევს კახეთის მთავარს გ. წერეთელი[63].
”ქორეპისკოპოსად” თვლიან იმდროინდელი კახეთის მმართველებს აკად.
ივ. ჯავახიშვილი[64]. აკად. ს. ჯანაშია[65] და სხვანი.
საფიქრებელია, რომ ტერმინი “ქორეპისკოპოსი” არ არის შერყვნილი
“ქორიკოზით”[66]. აღნიშნული მოსაზრება გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ,
მიუხედავად ”ქართლის ცხოვრების” ნუსხებში ამ სიტყვის სხვადასხვანაირი
ხმარებისა, “ქორიკოზი” მაინც არც ერთ შემთხვევაში არ გვხვდება. “ქართლის
ცხვორების” სხვადასხვა ნუსხაში უმრავლეს შემთხვევაში არის ფორმა
“ქორეპისკოპოსი”, აგრეთვე “ქორეპისკოვზი”, “ქორებისკოვსი”, “ქორაფისკოვზ”[67],
ასე რომ, “ეპისკოპოსის” ელემენტი “ეპის”, “ების” თუ “აფის” სახით ყველგანაა
შემორჩენილი.
უაღრესად ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ X ს. (ე.ი. ამ ინსტიტუტის
არსებობის თანამედროვე) სომეხი ისტორიკოსი იოანე კათალიკოსი კახეთის მთავარ
კვირიკეს
“დიდ
ქორეპისკოპოსს”
(”Քռրհպիսկոպոս”)
უწოდებს[68].
“ქორეპისკოპოსად” არის ეს სიტყვა გადატანილი “ქართლის ცხოვრების” XII
საუკუნისეულ სომხურ თარგმანშიც[69].
დასასრულ აღსანიშნავია, რომ ზედაზნის კანკელზე გამოსახულია X ს.
კახეთის
მმართველი
კვირიკე,
რომელსაც
“ქორეპისკოპოსი”
ეწოდება.
“ქორეპისკოპოსი” დადასტურებულია აგრეთვე კახეთში XII ს. თოღას წარწერაში[70].
ვფიქრობთ, მოტანილი საბუთიანობა უყოყმანოდ უჭერს მხარს ამდროინდელი
კახეთის მმართველთა “ქორეპისკოპოსობას”. შეიძლება ზედმეტი არ იყოს იმისი
აღნიშვნაც, რომ X ს. არაბი ისტორიკოსი მასუდი წანართა მთავარს “კურისკუსს”
უწოდებს[71]”. აქაც შუაში ასო “ს” ზის, რომელიც უცხოა “ქორიკოზისათვის”; ეს,
შეიძლება, “ეპისკოპოზის” ნაშთიც იყოს.
ინტერესმოკლებული არ უნდა იყოს ის ფაქტიც, რომ ნაგვიანევ ხანაში
კახეთის საეკლესიო იეარქიაში არსებობს ქორეპისკოპოსის თანამდებობა.
ქორეპისკოპოსი თავისი თავდაპირველი შინაარსით სოფლური დასახლების
მხარეში ეპსიკოპოსის ხელისუფლების გამტარებლად გამოდის, მაგრამ წანართა
ქორეპისკოპოსმა, ჩანს, თანდათან, ფეოდალიზაციის პროცესის შესაბამისად

მიიტაცა საერო ხელისუფლება[72]. საერო და სასულიერო ხელისუფლების ერთი
პირის ხელში გაერთიანების ასეთი ტრადიცია უცხო არ არის საქართველოს
მთიანეთის მოსახლეობისათვის. ნიშანდობლივია, რომ ეს ტენდენცია ხევის
მოსახლეობასაც ახასიათებს[73], რაც ამჯერად განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან
წანართა თავდაპირველი საცხოვრისი, როგორც ცნობილია, სწორედ ამ რაიონშია
საგულვებელი.
წანართა პოლიტიკურ ექსპანსიას წანართა ქორეპისკოპოსის კახეთის
მმართველ ქორეპისკოპოსად ტრანსფორმაცია მოჰყვა შედეგად[74].
თავდაპირველად კახეთის ქორეპისკოპოსის ხელისუფლება არჩევითი იყო.
“მას ჟამსა შეითქუნეს გარდაბანელნი და განაჩინეს ქორეპისკოპოსად დაჩი ძე
იოვანე, ქუაბულის ძისა”, - წერს მემატიანე[75]. ეს “განაჩინეს” დაახლოებით ისეთივე
ხასიათის მოვლენაა, როგორც ქართლის ფეოდალებმა “განაჩინეს ერისმთავრად
გუარამ”. მაგრამ ეს არჩევითი წესი იმავე IX საუკუნეში ქორეპისკოპოსთა
დადგინების მემკვიდრეობითი წესით იცვლება[76]. ქართული წყაროს ცნობას
ქორეპისკოპოსების არჩევითობის შესახებ მხარს უჭერს სომეხი ისტორიკოსი თომა
არწრუნი, რომლის თანახმად წანარები თავის განმგებელს საკუთარი სურვილით
აყენებენ[77]. “წანართა ქორეპისკოპოსმა” “კახეთის მმართველ ქორეპისკოპოსად”
ტრანსფორმაციის გზაზე მნიშვნელოვანი შინაარსობრივი ცვლილება განიცადა და
ჩვენი ეპოქისათვის (IX ს.) ის კახეთის ადრეფოდალური სახელმწიფოს უზენაესი
საერო ხელისუფალია. კახეთის მთავრად გადაქცევის გზაზე ის კარგავს თავის
სასულიერო ფუნქციას და საერო შინაარსს იღებს[78]. ასეთ საერო ხელისუფლად
გამოდის საერთაშორისო სარბიელზე, სადაც ბიზანტიის ოფიციალური
ხელისუფლება მას წანართა არხონტს უწოდებს[79].
წანარები ერთ-ერთი კახური ტომია, რომლის პირველსაცხოვრისი
დარიალის ხეობაში (დაახლოებით ახლანდელ ხევში) ლოკალიზდება[80].
წანართა პირველსაცხოვრისის საკითხი მრავალი მკვლევარის შრომაშია
აღძრული. ივ. ჯავახიშვილი წანართ არაგვის ხეობის მკვიდრებად თვლის[81].
მინორსკის აზრით, წანარნი დარიალის კარის რაიონში მოსახლეობდნენ[82]. პროფ. ს.
კაკაბაძე წანართა პირველსაცხოვრისად არაგვის ხეობას მიიჩნევს[83]. აქვე ახდენს
მათ ლოკალიზაციას ს. ჯანაშია[84]. აქვე ვარაუდობენ წანართა პირველსაცხოვრისს ნ.
ლომოური, შ. ბადრიძე, დ. მუსხელიშვილი[85]. წანართა ტომის პირველსაცხოვრისის
ასეთი ლოკალიზაცია დამყარებულია რიგი ქართული და უცხოური წყაროების
მონაცემებზე, სახელდობრ, კლავდიუს პტოლემაიოსის განსაზღვრით, წანარნი
ალვაბათის უკან (თუ იქით) მოსახლეობენ[86]. კლავდიუს პტოლემაიოსის ამ
ბუნდოვან ცნობას აზუსტებენ შემდგომი ხანის წყაროები, რომელნიც წანართა
საცხოვრისს თბილისის ჩრდილოეთით, დარიალის კარის მიდამოებში უთითებენ.
ქართლის მოქცევის ავტორი მოგვითხრობს რა VI ს. 30-იან 40-იან წლებში
ირანელთა გაძლიერებას ამიერკავკასიაში აღნიშნავს, რომ ირანელებმა “ქართლი
უმეტესად დაიპყრეს და კავკასიანთა შევიდეს და კარნი ოვსეთისანი აიგნეს და
ერთი დიდი კარი ოსეთსვე და ორნი დვალეთს და ერთი პარჭუანს დურძუკეთისასა,
და იგი მთიულნი მომარდად დადგინეს. და სხუაჲ ვინმე კაცი დაიდგინეს მთავრად
წანარეთისა ჴევსა და მორჩილებაჲ დასდვეს მისი”[87]. მოტანილი ადგილი გვაუწყებს
ირანელთა გამაგრებას ცენტრალურ კავკასიაში[88]. VII ს. სომეხი ანონიმი გეოგრაფი
პირდაპირ უთითებს, რომ ალანთა კარი წანართა ქვეყანაში არის[89]ხოლო X ს. არაბი
ისტორიკოსის, მასუდის ცნობით წანართა ქვეყანა ქართლსა და ალანთა ციხეს

შორის არის მოთავსებული[90]. ამგვარად, წანართა თავდაპირველი საცხოვრისი
დარიალის ხეობაში, დღევანდელი “ხევის” რაიონშია[91].
როგორც უკვე ავღნიშნეთ, VII ს. შუა წლებიდან წანარები აქტიურობენ
აღმოსავლეთ საქართველოს პოლიტიკურ სარბიელზე. წანართა მოთავეობით იწყება
კახეთის შეკრება და ბრძოლა არაბთა წინააღმდეგ, მათივე მოთავეობით
ხორციელდება კახეთის გაერთიანება და დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ერთეულად,
სამთავროდ ჩამოყალიბება. ამასთან დაკავშირებით ფართოვდება ცნება “წანარეთის”
მნიშვნელობა და საკუთრივ ხევიდან ის თანდათან მთელ კახეთზე და ზოგ
შემთხვევაში კახეთთან შემოერთებულ - გაერთიანებულ ქვეყნებზეც ვრცელდება.
აღნიშნული მოვლენის გამოძახილი უნდა იყოს ზოგ წყაროებში წანარეთის,
ზოგადად, კახეთისა და ზოგჯერ, კახეთ-კუხეთის მნიშვნელობითაც ხმარება. ამ
მხრივ ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ XI ს. 20-იან წლებში მეფე გიორგი I-სა და
ბასილ კეისარს შორის წარმოებული ომის დროს, “მატიანე ქართლისას” ავტორის
ცნობით, გიორგი მეფის მხარზე იბრძოდა “ძალი კახეთისა და ჰერეთისა”[92]. ხოლო
სუმბატ დავითის ძის თანახმად, გიორგი მეფემ დამხმარედ მოიყვნა “წანარნი და
შაქნი”[93]. როგორც ვხედავთ, აქ ”კახნი” და “წანარნი” იდენტურ ცნებებს
წარმოადგენდნენ.
”წანარეთის” ფართო მნიშვნელობით (კახეთის და იქნებ კახეთ-ჰერეთისაც)
ხმარება ქმნის საცდურს, მათი განსახლების არეალის ბევრად უფრო დიდ
ტერიტორიაზე ვარაუდისათვის[94].
წანართა პოლიტიკური ჰეგემონობა გარდაბან-კახეთის მასშტაბით
თავისებურად აისახა ქართულ და უცხოურ წყაროებში.
როგორც აღვნიშნეთ, VIII ს. შუა წლებიდან არაბთა წინააღმდეგ აქტიურად
იბრძვიან წანარნი, რომელთაც არაბული წყაროები “სანარებს” უწოდებენ.
VIII ს. დასასრულს, გრიგოლ მთავრის დროს, კახეთ-კუხეთი
გაერთიანებულია და იგივე მთავარი იპყრობს გარდაბანსაც. მაგრამ გრიგოლის
გარდაცვალების შემდეგ (IX ს. 30-იანი წლები) მთავრობას ამ გაერთიანებული
კახეთის სამთავროში ხელში იგდებს გარდაბნელთა სამთავრო სახლი, ამასთან
დაკავშირებით მემატიანე აცხადებს, რომ “მას ჟამსა შეითქუნეს გარდაბანელნი და
განაჩინეს ქორეპისკოპოსად დაჩი, ძე იოვანე ქუაბულის ძისა”[95]. დაჩის შემდეგ
“დასუეს ქორეპისკოპოსად სამოელ დონაური”[96], ხოლო სამოელის შემდეგ
“ქორეპისკოპოსი იყო გაბრიელ დონაური, ძმა სამოელ ქორეპისკოპოსისა”[97].
გარდაბნელთა მთავრობის დროს (ვაჩე - 827-839; სამოელი - 839-861; გაბრიელი 861-881), ქართველი მემატიანეს თხზულებაში კახეთის სამთავრო მთლიანად
(კახეთ-კუხეთ-გარდაბანი) გარდაბნად იწოდება, ხოლო არაბულ წყაროებში
“სანარიად”, ე.ი. საიდანაცაა გამოსული მთავართა დინასტია, იმ სახელწოდებით
იხსენიება მთელი სამთავროც (ეს საერთოდ, ჩვეულებრივი მოვლენაა, მაგ., ლაზთა
სამეფო, აფხაზთა სამეფო...).
იმ ბრძოლაში, რომელიც IX ს. დასაწყისში შიდა ქართლისათვის
მიმდინარეობდა, ქართული წყაროს ცნობით, მოკავშირეები არიან კახეთის მთავარი
გრიგოლი და თბილისის ამირა[98], ხოლო არაბული წყაროს ცნობით თბილისის
ამირა და სანარიელები[99].
IX ს. 40-იან წლებში, როდესაც ბრძოლა თბილისის ამირასა და ხალიფას
ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის განსაკუთრებით მწვავე და დაძაბული ხდება,
არაბული წყაროს ცნობით, თბილისის ამირას სანარები ეხმარებიან. არაბი

ისტორიკოსის თანახმად, სანარების წინააღმდეგ იბრძვის სარდალი ხალიდ იბნიაზიდი[100], ხოლო ქართული წყაროს ცნობით, “კუალად მეორედ მოვიდა იგივე
ხალილ არაბი, შეებნეს გარდაბანელნი გავაზს”[101].
ასევე, როდესაც ხალიდის გარდაცვალების შემდეგ ჩვენში მისი შვილი
მუჰამედ იბნ-ხალიდი მოდის (842 წ. ახლო ხანა), არაბული წყაროს ცნობით,
მუჰამედი თბილისის ამირა საჰაკს და მის მოკავშირე სანარებს შეებრძოლა[102],
ქართული წყაროს ცნობით კი, “მოვიდეს კახნი გარდაბანელნი შუელად
საჰაკისა”[103].
853 წ., როდესაც ბუღა თურქი ლაშქრობს საქართველოში, არაბული წყაროს
ცნობით, თბილისის ამირას მოკავშირეების სანარნი არიან. ბუღა თურქი მათ
ებრძვის და სანარიელები ამარცხებენ მას[104], ქართული წყაროს ცნობით კი ბუღას
ლაშქარს “დაუდგეს წინა გარდაბანელნი ჯუარის-გუერდსა და ავნეს დიდად
ლაშქარს”[105].
როგორც ვხედავთ, IX ს. მანძილზე ყველა შემთხვევაში ქართული წყაროს
გარდაბანელნი და არაბული წყაროს სანარები ერთი და იგივენი არიან. IX ს.
დასასრულს, როდესაც გარდაბანელთა სამთავრო სახლი კარგავს ხელისუფლებას,
ქართულ წყაროებში გარდაბანელნი ქრებიან და ამიერიდან სულ კახეთის
მთავრებზე და კახეთზეა ლაპარაკი, ხოლო არაბულ წყაროებში ისევ სანარები და
სანარია ფიგურირებს.
ამგვარად,
კახეთის
დამოუკიდებელ
სამთავროდ
ჩამოყალიბების
დროისათვის პოლიტიკური ჰეგემონობა წანართა ხელთაა. თავდაპირველად მათ
აქვთ არაბებთან ურთიერთობა და, აქედან გამომდინარე, ჩამოყალიბებულ,
მთლიანი კახეთის სამთავროს, რომელიც თავიდანვე მოიცავს კახეთ-კუხეთ,
წანარეთ-გარდაბანს - არაბი ავტორები სანარიას უწოდებენ. შემდეგ, IX ს.
დასაწყისში, მთავრობას და პირველობას კახეთის სამთავროში გარდაბნელნი
იგდებენ ხელთ, მაგრამ არაბულ წყაროებში ეს ადგილი ძველი ტრადიციით,
სანარებს უკავიათ. ნიშანდობლივია, რომ როგორც კი კახეთში “გარდაბანელთა
დინასტიას”, “არევმანელთა დინასტია” ცვლის, ქართულ წყაროში კახელებისა და
კახეთის მნიშვნელობით აღარ იხსენიებიან, წყაროებში ისინი მხოლოდ მაშინ
ჩნდებიან, როდესაც საკუთრივ გარდაბნელებზეა ლაპარაკი.
არაბულის მსგავსად კახეთის სამთავროს წანარეთს უწოდებენ ზოგიერთი
სომეხი
და ბიზანტიელი ისტორიკოსები[107]. კახების იდენტურ ცნებად მიიჩნევს
წანარებს XI ს. ქართველი ისტორიკოსი სუმბატ დავითის ძე[108].
აღნიშნული გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს ან წანართა ეთნიკური
გავრცელებით მთელი ისტორიული კახეთის ტერიტორიაზე,[109] ან, რაც უფრო
სავარაუდებელია, წანართა პოლიტიკური ჰეგემონობით კახეთის გაერთიანებასა და
მის შემდგომ ისტორიაში. ყოველ შემთხვევაში, წანართა ტომის ეთნიკური
გავრცელების ვარაუდი მეტ საბუთიანობას მოითხოვს, ხოლო მათი პოლიტიკური
ჰეგემონობა, თითქოს დავას არ უნდა იწვევდეს. ამ პოლიტიკური ჰეგემონობის
შედეგად მოხდა საკუთრივ წანართა ხელისუფლის ”ქორეპისკოპოსის” ტიტულის
მთელი კახეთის მმართველის ტიტულად გადაქცევა და ”წანარეთის” ცნების
მნიშვნელობის გაფართოება.
ამგვარად, თავდაპირველად კახეთის მოსახლეობის ბრძოლას არაბთა
წინააღმდეგ წანართა ტომი ხელმძღვანელობს, რომელსაც სათავეში ”წანართა
ქორეპისკოპოსი” უდგას. VIII ს. დასასრულისათვის კახეთის მოსახლეობის ეს
[106]

კავშირი თანდათან პოლიტიკურ ორგანიზმად, სამთავროდ გადაიზარდა, რომლის
მთავარს ახლა უკვე კახთა ქორეპისკოპოსი ეწოდება. IX ს. 30-იან წლებში ”კახეთის
ქორეპისკოპოსობას” გარდაბნელ დონაურთა სახლი იგდებს ხელთ, ხოლო, იმავე
საუკუნის დასასრულს, გარდაბნელებს მთავრობას არევმანელთა დინასტია
მისტაცებს და ახლა უკვე ამ სახლის წარმომადგენელი მთავრები იწოდებიან
”ქორეპისკოპოსებად”.
გაერთიანებული
კახეთის
სამთავრო
ადმინისტრაციულად
საერისთავოებადაა დაყოფილი. ვახუშტი ბაგრატიონი კახეთის სამ საერისთავოს
ასახელებს, რომელთა ერისთავნი ”დასხნა” კვირიკემ. ჩანს, ამ კვირიკეს (კახთჰერეთის გამაერთიანებელი კვირიკე დიდი) რაღაც ადმინისტრაციული რეფორმა
ჩაუტარებია კახეთ-ჰერეთის სამეფოში, რის გამოძახილსაც უნდა წარმოადგენდეს
ვახუშტის ცნობა, რომ კვირიკემ ”დასხნა” ერისთავნი, ”სამი კახეთს და ოთხი
ჰერეთს”; მაგრამ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კვირიკეს ეს ღონისძიება არსებული
ტრადიციით იყო ნაკარნახევი და მისი დროის საერისთავოები, ძირითადად,
ძველიდანვე არსებული საერისთავოების ფარგლებში თავსდებოდა. სახელდობრ:
კახეთში კვირიკემ ერთი ერისთავი დასვა ”რუსთავს და მისცა სრულიად
კუხეთი”[110] მეორე ერისთავი ”დასვა კვეტერისა და მისცა უჯარმას ზემოთი ორთა
მთათა შორის, რომელ არიან კახეთისა და კუხეთისა, ვიდრე კავკასამდე და
გარდაღმად. ეს არს ერწო-თიანეთი, ფხოველნი, ძურძუკი და ღლიღვი. მესამე
პანკისისა ანუ მარილისისა და მისცა ჰერეთის საზღურისზეითი კავკასამდე და
კახეთის მთამდე თუშეთითურთ”[111]. როგორც ვხედავთ, ისტორიული კუხეთი ერთ
საერისთავოს შეადგენდა ცენტრით − კუხეთის საერისთავოს ძველ ცენტრში −
რუსთავში, ხოლო ისტორიული კახეთი ორ ადმინისტრაციულ ერთეულადაა
გაყოფილი ცენტრებით კვეტერასა და პანკისში.[112]
ამგვარად, VIII ს. დასასრულს ჩამოყალიბდა კახეთის სამთავრო კახთა
ქორეპისკოპოსით სათავეში.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კახეთის ადრეფეოდალური სახელმწიფოს
ორგანიზაცია არაბებთან დაძაბული ბრძოლის ვითარებაში მიმდინარეობდა.
კახეთს (კახეთ-კუხეთს), ისევე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა
მხარეებსაც, არაბები VII ს. 50-იან წლებში იპყრობენ. VII ს. II ნახევრისა და VIII ს.
დასაწყისში კახეთი არაბთა მიერ დაპყრობილ სხვა ქართულ პროვინციებთან
ერთად იბრძვის არაბთა წინააღმდეგ. VIII ს. 80-იან წლებში კახეთი ითავისუფლებს
თავს არაბთა ბატონობისაგან, მაგრამ მურვან ყრუს ლაშქრობამ აქაც სტაბილური
მდგომარეობა შეუქმნა არაბებს. მურვან ყრუ კახეთში გარკვეულ საქმიანობას ეწევა,
აქ მან ხაზართა ქვეყნიდან მეამბოხე სლავთა 20 000 კომლი ჩამოასახლა.[113]
მართალია, შემდეგ ეს სლავები გაიქცნენ აქედან, მურვანი დაედევნა მათ და
დახოცა, მაგრამ ჩვენთვის ამჯერად მნიშვნელობა აქვს იმ ფაქტს, რომ მურვან იბნმუჰამედს შეუძლია კახეთში თავისი სურვილის მიხედვით მოქმედება. იმავე
საუკუნის 50-იან წლებში კი არაბებს ხელახლა უხდებათ ბრძოლა კახეთის
დასახარკავად[114].
VIII ს. 70-იან წლებში კახეთში დიდი აჯანყებაა არაბების წინააღმდეგ.
საფიქრებელია, რომ აჯანყებულ კახეთთან ქართლსაც აქვს კავშირი. ამ ვარაუდის
უფლებას იძლევა იოანე საბანისძის მიერ მოთხრობილი ამბავი ქართლის
ერისმთავრის ნერსეს შესახებ. 772 წ. ხალიფა ალ-მანსორმა თავისთან დაიბარა ნერსე
ერისმთავარი, რომელიც ”შესმენითა ბოროტთა კაცთაითა” საპყრობილეში ჩასვა.
ნერსემ 3 წელი დაჰყო საპყრობილეში და 775 წ. ტახტზე ასულმა ახალმა ხალიფამ,

მაჰდიმ, ნერსე გაათავისუფლა და ისევ ქართლის ერისმთავრად დააბრუნა. მაგრამ
კეთილგანწყობილებამ ქართლის ერისმთავარსა და სახალიფოს ცენტრალურ
ხელისუფლებას შორის დიდხანს ვერ გასტანა და 780-781 წწ. ხალიფა მაჰდიმ ისევ
დაიბარა ნერსე, მაგრამ ამჯერად ნერსე გაიხიზნა. ოჯახი მან პირდაპირ დასავლეთ
საქართველოში გაისტუმრა, თვითონ კი ხაზარებზე გავლით წავიდა დასავლეთ
საქართველოში. ნიშანდობლივია, რომ ნერსე ერისმთავარი არაბების პოლიტიკურ
მტრებთან − ხაზარებთან მიდის. შესაძლებელია, რომ ნერსეს კავშირი აქვს იმ დიდ
აჯანყებასთან, რომელსაც ამ დროს კახეთში ჰქონდა ადგილი. საგულისხმოა ისიც,
რომ არაბთა წინააღმდეგ ბრძოლა ამ დროს სომხეთშიც მიმდინარეობს.
სანამ ქართლის საერისმთავრო გარკვეულ ძალას წარმოადგენდა, კახეთი
ქართლთან კავშირში იბრძოდა არაბების წინააღმდეგ, მაგრამ IX ს. დასაწყისიდან,
როდესაც ქართლის საერისმთავრო რეალურ ძალას აღარ წარმოადგენს, კახეთის
მთავარი ახალ მოკავშირეს იჩენს ხალიფას წინააღმდეგ მებრძოლ თბილისის ამირას
სახით. კახეთის სამთავროს ჯერ თავისი დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის,
ხოლო შემდეგ ამ დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისათვის გამუდმებული ბრძოლა
ჰქონდა სახალიფოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. სახალიფომ ფაქტიურად ცნო
კახეთის დამოუკიდებელი სამთავრო, მაგრამ საქმე ამით არ დამთავრებულა.
კახეთის სამთავრო განაგრძობს ენერგიულ ბრძოლას არაბთა მფლობელობის
წინააღმდეგ საქართველოში.
IX ს. ის ხანაა, როდესაც საქართველოში არსებული მუსლიმანური
პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული ერთეული, თბილისის საამირო, იწყებს ბრძოლას
სახალიფოს
ცენტრალური
ხელისუფლებისაგან
დამოუკიდებლობის
მოსაპოვებლად. თბილისის საამიროს ასეთი პოზიცია საგრძნობლად ასუსტებს
სახალიფოს მდგომარეობას საქართველოში. კახეთის მთავრები მოხერხებულად
სარგებლობენ ამ მდგომარეობით და თბილისის ამირასთან კავშირში ებრძვიან
ხალიფას ხელისუფლებას. თვითონ თბილისის საამირო კახეთისათვის საშიშ ძალას
არ წარმოადგენს. კახეთის მთავრები მხოლოდ იყენებენ მაჰმადიანთა ამ ბრძოლას
საკუთარი ინტერესებისათვის.
IX ს. დასაწყისში აჯანყებულ თბილისის ამირას, მუჰამედ იბნ-ათაბს,
ხალიფას ჯარებთან ბრძოლაში კახეთის სამთავრო ეხმარება. მჭიდრო კავშირი აქვს
კახეთის სამთავროს თბილისის ამირა ისაჰაკ იბნ- ისმაილთან, რომელიც, როგორც
ცნობილია, ენერგიულად და აქტიურად ებრძვის სახალიფოს ხელისუფლებას. მას
ეხმარება კახეთის მთავარი 840-841 წწ. ხალიდ იაზიდის ძის წინააღდმეგ და
ამარცხებენ კიდეც კახელები ხალიდს[115]. თბილისის ამირას მოკავშირეა კახეთის
სამთავრო ბუღა თურქის ლაშქრობის დროსაც. კახეთის სამთავრო თავის
მოკავშირის, თბილისის ამირას დამარცხების შემდეგაც განაგრძობს ბრძოლას
ხალიფას სარდალთან ბუღამ მოკლა ამირა საჰაკი, შემუსრა თბილისი, მაგრამ მის
ჯარს კახელები დახვდნენ თავისი სამთავროს მისადგომებთან და დაამარცხეს.
შემდეგ ბუღა თურქი ჩრდილოეთიდან ცდილობს კახეთზე შეტევას, მაგრამ ისევ
მარცხდება[116].
იმ რთულ პოლიტიკურ ვითარებაში, რომელიც IX-X საუკუნეებში შეიქმნა
ამიერკავკასიაში, კახეთის სამთავრო სრულიად გარკვეულ ხაზს ატარებს. მისი
მიზანია დაიცვას თავი არაბთა აგრესიისაგან და შეძლებისდაგვარად იზრუნოს
საკუთარი სამთავროს ფარგლების გაფართოებაზე.
908-914 წლების მძიმე ამბებისაგან (ამირა აბულ კასიმ აბუ-საჯის ძის
შემოსევა) კახეთი შედარებით დაურბეველი გამოვიდა. აბულ-კასიმმა კახეთში

უჯარმისა და ბოჭორმის ციხეები დაიჭირა, მაგრამ კვირიკემ მას მორჩილება
გამოუცხადა და კახეთი დარბევას გადარჩა[117]. საჯის ამ ლაშქრობას არ მოჰყოლია
არაბთა ხელისუფლების აღდგენა კახეთში, ქართლი კი საშინლად დაარბია
შემოსეულმა მტერმა.
არაბებთან ბრძოლის პარალელურად კახეთის სამთავრო აქტიურად
მონაწილეობს იმ ბრძოლაში, რომელიც ქართლის დაუფლებისათვის წარმოებს...
მაგრამ ქართლისათვის ბრძოლაში კახეთის მთავარი დამოუკიდებლად არ გამოდის.
შიდა ქართლს ერთმანეთს ძლიერი მეტოქეები ეცილებიან და კახეთის მთავარი
მხოლოდ ერთ-ერთი მებრძოლი მხარის მოკავშირეობით კმაყოფილდება.
კახეთის სამთავრო საზღვრების გაფართოებას თავისი მეზობლის, ჰერეთის
სამთავროს, ხარჯზე ცდილობს. ბრძოლა კახეთსა და ჰერეთს შორის ცვალებადი
შედეგებით მიმდინარეობდა. IX ს. დასასრულს ჰერეთის მეფემ გრიგოლ ჰამამმა
კახეთის სამთავროს ნაწილი დაიპყრო. X ს. დასაწყისში უკვე უპირატესობა კახთა
მხარეზეა. ჩანს, კახეთმა დაიბრუნა წართმეული მიწა-წყალი და თვითონ გადავიდა
შეტევაზე. მაგრამ დამოუკიდებლად ვერ ბედავს კახთა მთავარი ჰერეთს ლაშქრობას
და გაძლიერებულ ეგრის-აფხაზეთს უკავშირდება. ”მაშინ უჴმო კჳრიკე
ქორეპისკოპოსმან (893-918) კონსტანტი აფხაზთა მეფესა; ჩავიდეს ჰერეთად და
მოადგეს ციხესა ვეჟინისასა”[118]. ჰერეთის მეფე ადარნასე პატრიკი დაზავებას ირჩევს
და ”მოსცა აფხაზთა მეფესა არიში, გავაზნი, და კჳრიკეს ორჭობი”[119]. მართალია, X ს.
დასაწყისში კახეთის მთავრები უტევენ ჰერეთს და კჳრიკე ქორეპისკოპოსს ამ დროს
ჰერეთის ერთ-ერთი ციხე, ორჯობიც კი დაუჭერია, მაგრამ X ს. შუა წლებში
მდგომარეობა ისევ ჰერეთის სასარგებლოდ იცვლება. X ს. 30-იან წლებში (936 წ.)
კახეთმა, აზერბაიჯანის მფლობელ საჯთა შემოსევა განიცადა, ”მოვიდეს
სარკინოზნი, რომელთა უჴმობდეს საჯობით, და მოტყუენეს კახეთი”[120].
სარკინოზთა შემოსევისა და მათ მიერ კახეთის დარბევის შემდეგ კახეთს ლაშქრობს
ჰერეთის მეფე, რომელიც დაიბრუნებს კონსტანტინე-კვირიკეს მიერ მიტაცებულ
ჰერეთის ციხეებს[121]. ამავე დროს კახეთში შინაური არეულობაცაა.
დინასტიური ბრძოლა გარდაბნელ დონაურებსა და არევმანელებს შორის
გარდაბნელთა დამარცხებით დამთავრდა (IX ს. დასასრული), მაგრამ, ჩანს,
გარდაბნელნი არ ცხრებიან. დამარცხებული გარდაბნელნი ”ღონედ უძლურებისა
თვისასა” გარეშე ძალას მიმართავენ, გიორგი ეგრის-აფხაზეთის მეფეს
უკავშირდებიან.
”გარდაიცვალა
ფალდა
ქორეპისკოპოსი»
929
წ.
და
ქორეპისკოპოსად დაჯდა კვირიკე. ჩანს, ფალდას გარდაცვალება თავისთვის
ხელსაყრელ დროდ ჩათვალეს გარდაბნელებმა, ”გადგეს აზნაურნი გარდაბანელნი,
იწყეს ზრახვად გიორგი[122] მეფისა”. გიორგი მეფემ გამოილაშქრა კახეთს, ”მოსწუა
და სწყჳდა»[123]. შემდეგ გიორგიმ კახეთის დასარბევად თავისი ძე, ქართლის
ერისთავი, ლეონი გაგზავნა. კვირიკემ ვერ გაუწია წინააღმდეგობა და ეახლა
ლეონს[124];
კვირიკე ქორეპისკოპოსს ძმამ, შურტამ უღალატა, რომელიც «მოერთო...
გიორგი მეფესა და მოუტანა თანა ციხე მისი უჯარმო»[125]. გარდა ამისა, ”ეუფლნეს
(ეგრის-აფხაზეთის მეფე - მ.ლ.) სხუათაცა ციხეთა კახეთისათა თჳნიერ სამთა
ციხეთა ნახჭევანისა, ბოჭორმისა და ლოწობანთა»[126]. ამის შემდეგ გიორგი მეფემ
ლოწობნისა და ნახჭევნის ციხეებიც დაიჭირა და ”ვითარ იხილა კჳირიკე
ქორეპისკოპოსმან, რამეთუ არღარა იყო ღონე მისი, ითხოვა სიმტკიცე ცოცხლებით
გაგზავნისა, და დაულოცა კახეთი გიორგი მეფესა”[127]. კვირიკემ ითხოვა ბოჭორმის
ციხის მისთვის დატოვება გაზაფხულამდე. მაგრამ, როდესაც კვირიკე ემზადებოდა

ბოჭორმის დასატოვებლად, მასთან ქართლის აზნაურები მოვიდნენ და ეგრისაფხაზეთის მეფის წინააღმდეგ დახმარება შესთავაზეს[128], რომელთა დახმარებით
”კუალად ეუფლა კჳრიკე მამულსა თჳისსა”[129].
გიორგი მეფე არ ეშვება კახეთს და თავის შვილს, ლეონს გზავნის იქ. მას
შიდა ქართლის შემოერთებული აქვს ეგრის-აფხაზეთის სამეფოსთან, ის მთელი
ქართული მიწების გასაერთიანებლად იბრძვის და კახეთს თავს ვერ დაანებებს.
მაგრამ გიორგის გარდაცვალება აიძულებს ლეონს შეწყვიტოს საომარი ოპერაციები
კახეთში. ლეონი ზავს კრავს კვირიკესთან და განიმტკიცებს თუ არა ლეონი
მდგომარეობას ეგრის-აფხაზეთის ტახტზე (ლეონი მეფობდა 957-967 წლებში),
მაშინვე ანახლებს ბრძოლას კახეთისათვის. ლეონი ”ჩადგა არაგუის პირსა,
ასწყუიდა ხერკი, მუხრანი და ბაზალეთი»[130]. მაგრამ ლეონ ”მასვე ლაშქრობასა
დასნეულდა, შეიქცა გარე და მოკვდა»[131]. დასავლეთიდან კახეთის სამთავროს
ეგრის-აფხაზეთი უტევს, ხოლო სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან ამავე საუკუნის 60-იან
წლებში ჰერეთის სამეფო ავიწროებს, ჰერეთის სამეფო იპყრობს კახეთის ნაწილს და
ჰერთა მეფე სენექერიმი წანართა მეფის ტიტულს იღებს[132];
მაგრამ ბრძოლა ცვალებადი შედეგებით მიმდინარეობს და მიღწეულ
წარმატებებს დიდი ხნით ვერც ერთი მებრძოლი მხარე ვერ ინარჩუნებს. კახეთის
სამთავრო მოხერხებულად სარგებლობს იმ შინა არეულობით, რომელსაც ადგილი
აქვს ეგრის-აფხაზეთის სამეფოში ლეონის გარდაცვალების შემდეგ. კახეთის
მთავარი დემეტრე ეგრის-აფხაზეთის მეფის წინააღმდეგ მებრძოლ მეფის ძმას.
თეოდოსის ექომაგება. [133]
ნიშანდობლივია, რომ, როგორც კი ეგრის-აფხაზეთის სამეფო ანარქიამ
მოიცვა, კახეთის სამთავრო იწყებს ბრძოლას შიდა ქართლისათვის, ”მაშინ მოვიდეს
კახნი და მოადგეს უფლისციხესა”[134]. მაგრამ კახეთს არც ამჯერად გაუმართლდა.
ახლა უკვე ის დროა (X ს. 70-იანი წლები), როდესაც საქართველოს გაერთიანების
საქმე რეალურ საფუძველზე დგება და კახთა მთავრის მიერ ქართლის დაპყრობის
ცდას დავით კურაპალატი აღუდგება წინ. ”რაჟამს ცნეს მოსულა მისი (დავით
კურაპალატის - მ.ლ.) კახთა, წარვიდეს ვითარცა მეოტნი და დაუტევეს ქართლი[135]”.
იმ დამაცხებათა შემდეგ, რომელიც X ს. 50-60-იან წლებში კახეთის
სამთავრომ განიცადა ეგრის-აფხაზეთსა და ჰერეთთან ბრძოლაში, საუკუნის
დასასრულისათვის ის გარკვეულ წარმატებებს აღწევს. მართალია, კახეთის
სამთავრო ვერ იპყრობს შიდა ქართლს, მაგრამ იჭერს გრუასა და წირქუალის
ციხეებს შიდა ქართლში[136]. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამავე ხანებში კახეთის
სამთავრო იერთებს ჰერეთის სამეფოს.
კახეთის სამეფო იმთავითვე მოექცა ბაგრატ III-ის ყურადღების არეში.
ბაგრატი ჯერ კახეთის მიერ მიტაცებულ ქართლის ციხეებს მოითხოვს
ქორეპისკოპოს დავითისაგან, მაგრამ დავითი არ თმობს ქართლის ციხეებს და
ბაგრატს გამომწვევად უთვლის, ”უკეთუ ეძიებ ციხეთა, იყოს ჩვენ შორის
დამჯერებელ მკლავი და ომი, ხოლო მე წინა მოგეგებო ქსანსა ზედა[137]”. დავითი
დამარცხდა ბაგრატთან ბრძოლაში, ”რამეთუ იყო ძალი მისი ურიცხჳ[138]”. ამავე
ბრძოლაში ბაგრატმა ”აღიღო ქვეყანა ჰერეთისა”, სადაც თავისი მოხელე დანიშნა
მთავრად. მაგრამ ბაგრატის გაბრუნებისთანავე ჰერეთი დავითმა დაიკავა[139];
ამგვარად, დავითი, რომელიც კახეთთან ერთად ჰერეთსაც ფლობს, გარკვეულ
წარმატებებს აღწევს, მაგრამ დავითის გარდაცვალებისთანავე, 1010 წელს, ბაგრატ
მეფემ დაიკავა ჰერეთიცა და კახეთიც და მათი მმართველი სახლების

წარმომადგენლები დინარ დედოფალი და კახეთის მთავარი კვირიკე ”დაიჭირა
თჳსსა კარსა ზედა”[140]. კახეთი ერთიან საქართველოს სამეფოში შევიდა.
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კრებული” «კავკასიის ისტორიის საკითხები” თბ., 1966, გვ. 170 – 175; დ. მ უ ს ხ ე ლ ი შ ვ ი ლ ი ,
უჯარმა, გვ. 16-22 და სხვ.
[113]
ბ ა ლ ა ძ ო რ ი , ისტორია, ჟუზეს თარგმანი, გვ. 18.
[114]
ი ქ ვ ე , გვერდი 20.
[115] მატიანე ქართლისა, ქართლის ცხოვრება, I, გვ. 252.
[116]
ამ ბრძოლებზე დაწვრილებით იხილეთ მ. ლ ო რ თ ქ ი ფ ა ნ ი ძ ე , ფეოდალური
საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანების ისტორიდან, გვ. 39-44.
[117]
მატიანე ქართლისა, ქართლის ცხოვრება, I, გვ. 263.
[118]
ი ქ ვ ე . გვ. 264.
[119]
იქვე.
[120]
მატიანე ქართლისა, ქართლის ცხოვრება, I, გვ. 265.
[121]
ვ ა ხ უ შ ტ ი , საქართველოს ცხოვრება, გვ. 150.
[122]
ეგრის-აფხაზეთის მეფის.
[123]
მატიანე ქართლისა, ქართლის ცხოვრება, I, გვ. 268.
[124]
იქვე.
[125]
იქვე.
[126]
ი ქ ვ ე . ამ ციხეებიდან ბოჭორმის ადგილ-მდებარეობა ცნობილია. დაუდგენელია
ნახჭევნისა და ლოწობნის ციხეების ადგილ-მდებარეობა; ვახუშტი წერს: «სად მიერთვის ეს ჴევი
(შტორის ხევი − მ.ლ.) ალაზანს, მუნ არს ლალის-ყურის ციხე (ვგონებ ნახჭევანად)”, (გეოგრაფია, გვ.
101). ლოწობნის შესახებ ვახუშტი წერს ”ხოლო უტოს ჴევის შესართავის პირისპირ, ალაზნის
აღმოსავლეთის კიდესზედა, არს ციხე ბახტრიანი ანუ მაღრანისა, რომელმან მოიგო სახელი
დაბნებთაგან მის გარემოისა მყოფთა ვგონებ ლორწობანსაც ამას, ანუ მას ზევით მთას შინა
(გეოგრაფია, გვ. 101) ძნელია ვახუშტის ამ ცნობის უყოყმანოდ გაზიარება, მაგრამ ნიშანდობლივია,
რომ ამ ციხეების ადგილმდებარეობის ასეთი განსაზღვრისას გასაგები ხდება, თუ რას წარმოადგენს
ის ტერიტორია, რაც შერჩა ხელთ კვირიკე კახთა მთავარს. ესაა საკუთრივ კახეთი, ბოჭორმა სამხრეთდასავლეთიდან იცავს კახეთს, ნახჭევანი (თუ ეს ლალისყურია) − ჰერეთიდან, ლოწობანი კი (თუ ის
ბახტრიონია), იცავს პანკისის ხეობაში შესასვლელს (იხ. მ. ლ ო რ თ ქ ი ფ ა ნ ი ძ ე , მასალები... 31,
გვ. 25-46). ამასთანავე, არსებობს ლოწობნის ციხის სხვა ლოკალიზაციაც. პ. ი ნ გ ო რ ო ყ ვ ა
ლოწობანს ლოჭინის ხევთან აიგივებს (იხ. ”რუსთაველიანას ეპილოგი”, გვ. 640, შენ. I), რაც
მიუღებელია (იხ. მ. ლ ო რ თ ქ ი ფ ა ნ ი ძ ე , რამდენიმე შენიშვნა პ. ი ნ გ ო რ ო ყ ვ ა ს
”რუსთაველიანა”-ს და ”რუსთაველიანას ეპილოგი”-ს გამო. ”მაცნე” № 6, 1964, გვ. 314-315; დ.
მ უ ს ხ ე ლ ი შ ვ ი ლ ი , კახეთ-ჰერეთის პოლიტიკური გეოგრაფიის საკითხები, XII – XIII სს.
”საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული”, III, 1967, გვ. 78-81); დ. გ ვ რ ი ტ ი შ ვ ი ლ ი
ლოწობნის ციხეს ქსნის ხეობაში, ლორწომის მთის თხემზე ვარაუდობს (დ. გ ვ რ ი ტ ი შ ვ ი ლ ი ,
ფეოდალური საქართველოს სოციალური ურთიერთობის ისტორიიდან, 1955, გვ. 69). აღნიშნულ
ლოკალიზაციას იზიარებენ დ. მ უ ს ხ ე ლ ი შ ვ ი ლ ი (დასახ. წერილი) და ჯ. გ ვ ა ს ა ლ ი ა (ქსნის

ხეობის ისტორიული გეოგრაფიის საკითხები, საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული,
III, გვ. 41-43). თუ ლოწობნის ციხეს ქსნის ხეობაში ვივარაუდებთ, მაშინ კახთა მეფის ხელთ
დარჩენილი მიწა-წყალი კახთა სამთავროს ჩრდილო ნაწილით შემოიფარგლება.
[127]
მატიანე ქართლისა, ქართლის ცხოვრება, I, გვ. 268-269.
[128]
იქვე. გვ. 269. თუ რატომ ეხმარებიან ქართლის აზნაურები კვირიკეს, ამაზე შემდეგ
გვექნება საუბარი.
[129]
იქვე.
[130]
იქვე.
[131]
ი ქ ვ ე , გვ. 270.
[132]
И б н - Х а у к а л ь , СМОМПК, вып. 38. გვ. 99.
[133]
მატიანე ქართლისა, ქართლის ცხოვრება, I, გვ. 271
[134]
ი ქ ვ ე . გვ. 272.
[135]
იქვე.
[136]
ი ქ ვ ე , გვ. 274-275.
[137]
ი ქ ვ ე , გვ. 278.
[138]
ი ქ ვ ე . გვ. 279.
[139]
იქვე.
[140]
მატიანე ქართლისა, ქართლის ცხოვრება, I, გვ. 279.

§ 2. ჰ ე რ ე თ ი
ჰერეთის ქართული სამთავრო არაბთა ბატონობის ხანაში სხვა ქართულ
ადრეფეოდალურ სამეფო-სამთავროთა გვერდით წარმოიქმნა.
ჰერები ქართლის სამეფოს მოსაზღვრე ძველი ალბანეთის მიწა-წყალზე
განსახლებული ერთ-ერთი ტომი იყო[1], რომლის შერწყმა ქართულ ტომებთან ჩვენ
წელთაღრიცხვამდე დაიწყო[2].
ჰერების კულტურულ-ეთნიკური შერწყმა ქართველ ტომებთან ქართლის
მიერ
ჰერეთის
ტერიტორიის
პოლიტიკურ
შემომტკიცებასთან
ერთად
[3]
მიმდინარეობდა . ქართლის სამეფოს მესვეურთა პოლიტიკურ საქმიანობას
ჰერეთის მიწა-წყალზე ქართული საისტორიო ტრადიცია ძველი წ.ა. II-I
საუკუნეების მიჯნაზე დებს[4].
ამის შემდეგ ქართლის სამეფოს წინსვლა აღმოსავლეთისაკენ, მართალია,
ცვალებადი შედეგებით, მაგრამ საბოლოოდ მყარი უპირატესობით მიიმართება.
როგორც ჩანს, ჰერეთი ჯერ ქართლის სამეფოს ვასალური ქვეყანა იყო, ხოლო,
როდესაც უკვე განხორციელდა ჰერების ასიმილირება ქართველთა მიერ, ჰერეთი
უშუალოდ შეუერთდა ქართლის სამეფოს[5] და ”V საუკუნეში ჰერეთი ქართლის
სამეფოში შემავალი ქვეყანა იყო და მის ერთ-ერთ საერისთავოს შეადგენდა”[6].
ქართლში მეფობის გაუქმებისა და ფეოდალური ურთიერთობის
გამარჯვების შემდეგ, უკვე VI ს. მეორე ნახევარში ისახება ახალ ფეოდალურ
პოლიტიკურ ერთეულთა კონტურები, მაგრამ ამ პოლიტიკურ ერთეულთა
საბოლოო გაფორმებამდე ჯერ კიდევ დიდი დრო იყო საჭირო.
VI საუკუნეში ქართლის საერისმთავროს აღმოსავლეთ ნაწილში დიდი
ადმინისტრაციულ-პოლიტიკური ერთეული ყალიბდება, რომელიც მოიცავს
კახეთსა და ჰერეთს. ”და შვილნი ბაკურ მეფისანი, ნათესავნი დაჩისნი, ვახტანგის
ძისანი, რომლისადა მიეცა მეფობა ვახტანგ მეფესა, იგინი დარჩეს კახეთს. და

დაიპყრეს კუხეთი და ჰერეთი იორითგან, და დასხდეს უჯარმოს, და იყვნეს
მორჩილებასა გუარამ კურაპალატისასა”[7]. როგორც ვხედავთ, ამ ადმინისტრაციულპოლიტიკური ერთეულის სათავეში ვახტანგ მეფის მემკვიდრენი მდგარან,
რომელნიც ქართლის ერისმთავარს გვარამ კურაპალატს მორჩილებდნენ როგორც
მისი ერისთავნი.[8] არაბთა შემოსვლა აღმოსავლეთ საქართველოში ქართლის
საერისმთავროს დაშლას აპირობებს. არაბები თავის მხრივ ყოველნაირად უჭერენ
მხარს ქართლის საერისმთავროს დაქუცმაცებას[9], ნაწილ-ნაწილ იპყრობენ
აღმოსავლეთ
საქართველოს
და
საზავო
ხელშეკრულებებს
ცალკეული
ადმინისტრაციული ოლქების მმართველებთან სდებენ. ხალიფა ოსმანის (644-656)
ბრძანებით, არ-რანს გალაშქრებულმა სარდალმა ”შაკკანისა და კამიბარანის
მფლობელებთან ზავი დასდო ხარკის გადახდის პირობით”[10]. როგორც
სამართლიანად ვარაუდობენ, ეს ”შაკკანი” და ”კამიბარანი” ქართული ”შაქისა” და
’კამბეჩანის” შესატყვისია[11], რაც ადასტურებს ჰერეთის არაბთა მიერ დაპყრობას[12].
მართალია,
არაბ
სარდალთან
ურთიერთობაში
ჰერეთის
ცალკეულ
ადმინისტრაციულ ერთეულთა მმართველნი ქართლის ხელისუფლებისაგან
დამოუკიდებლად მოქმედებენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ჰერეთის სამთავროს
ქართლისაგან დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეულის სახით არსებობას[13]. ამ
თვალსაზრისზე თუ დავდგებით, მაშინ მთელი ჰერეთი კი არ უნდა ვიგულვოთ
დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ერთეულად, არამედ შაქი და კამბეჩანი ცალ-ცალკე
დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეულების სახით უნდა წარმოვიდგინოთ.
დამპყრობელ არაბთა მიერ პოლიტიკური ურთიერთობის აღმოსავლეთ
საქართველოს ცალკეულ ადმინისტრაციულ მმართველებთან დამყარება, და არა
მის საერთო ხელისუფალთან, ზემოაღნიშნული მდგომარეობითაა განპირობებული.
არაბთა მიერ აღმოსავლეთ საქართველოს დაპყრობის შემდეგაც ჰერეთი
პოლიტიკურად არაბთა ხელისუფლების ქვეშ მყოფი ქართლის საერისმთავროს
ფარგლებშია მოქცეული, რასაც ადასტურებს არჩილის ფართო საქმიანობა სწორედ
ჰერეთის ტერიტორიაზე[14].
ჰერეთის დამოუკიდებელი სამთავროს ორგანიზაცია დაახლოებით VIII
საუკუნის დასასრულზე უნდა მოდიოდეს[15] ვახუშტი ბაგრატიონი ჰერეთის
სამთავროს შექმნას ქართლის ერისმთავრის ჯუანშერის გარდაცვალებას
უკავშირებს, რომლის სიკვდილის თარიღად ის 787 წელს სდებს. როგორც ვხედავთ,
ვახუშტი ბაგრატიონი თავის კონცეფციას სამთავროთა ჩამოყალიბების საკითხზე
ჰერეთზეც ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ არჩილის შვილების, იოანეს და
ჯუანშერის გარდაცვალების შემდეგ: ”ჰერეთი დაიპყრეს ძმისწულთა ადარნასე
ბრმისათა, რომელთა დასწვნეს მამისძმისა და არჩილ მოწამე-მან მიუბოძა ამას
შაკიხიდამ გულგულამდე და შემდგომად ჯუანშერის სიკუდილისა დაიპყრეს
სრულიად ერეთი და იწოდეს და დასხნეს ერისთავნი”.[16]
ჰერეთის ფეოდალური სამთავროს შექმნა საქართველოს ადრინდელი
ფეოდალიზმის იმ ეტაპს უკავშირდება, როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე
იქმნება მთელი რიგი ასეთი ფეოდალური პოლიტიკური ერთეულები. ჰერეთის
გამოყოფას ქართლის საერისმთავროდან დაახლოებით იმავე პირობებმა შეუწყვეს
ხელი, რომელთაც შესაძლებელი გახადეს კახეთის გამოყოფა იმავე ქართლის
საერისმთავროდან. არაბებთან ურთიერობის თვალსაზრისით, როგორც ჩანს,
ჰერეთის სამთავრო, ძირითადად, კახეთის სამთავროს საწინააღმდეგო ხაზს
ატარებს, რაც უწყობს კიდეც ხელს მის მომძლავრებას.

ჰერეთის ტერიტორიას ”მეფეთა ცხოვრება” ასე განსაზღვრავს: ”ხოლო
ჰეროსს მისცა ქუეყანა მტკურისა ჩრდილოთ, მცირისა ალაზნისა თავიდგან ვიდრე
ტყე-ტბამდენ; რომელსა აწ ჰქვიან გოლგოლა, და ამან ჰეროს აღაშენა პირველად
ქალაქი შესაკრებელთა შორის ორთავე ალაზანთასა და უწოდა სახელი თუისი
ჰერეთი; და მის გამო ჰქვიან ჰერეთსა ჰერეთი, და აწ მას ადგილსა ჰქვიან
ხორანთა”[17]. ეს ტერიტორია დაახლოებით ასე იფარგლება: წყაროს მტკვრის
ჩრდილოეთი მტკვრის მარცხენა ნაპირია; მცირე ალაზნის თავი, მდინარე ივრის
შესართავია (და არა სათავე); ტყე-ტბა − თელავთანაა, ე.ი. იორ-ალაზნის
შესართავიდან − თელავამდე. ამგვარად, ამ სამთავროს საზღვრავს სამხერთდასავლეთიდან მტკვარი, ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან კავკასიონი. უკიდურესი
სამხრეთი პუნქტია იორ-ალაზნის შესაკრებელი, ხოლო უკიდურესი ჩრდილოეთი −
თელავი.[18] ეს ცნობა მეტ-ნაკლებად სანდოდ მიგვაჩნია ჰერეთის სამთავროსათვის,
რადგან იგი ეკუთვნის იმ ხანას, როდესაც ჰერეთის სამთავრო, შეიძლება ითქვას,
ჯერ კიდევ არსებობს ცალკე ერთეულის სახით. ვახუშტი ბაგრატიონი აზუსტებს ამ
ცნობებს. საზღვარი ჰერეთსა და კახეთს შორის მას შტორის, თურდოსა და სამების
ხევებზე გაჰყავს.[19]
ჰერეთის მთავრები უნდა იყვნენ ბაგრატიონთა დინასტიის ერთი შტოს
წარმომადგენლები.[20]
ეს საგვარეულო ფლობს მთელ ქართულ ჰერეთს შაკიხიდან (ე.ი. შაქიდან)
გულგულამდე (დაახლ. თელავამდე) და შაქის მფლობელად იწოდება.[21]
ამ სახლის წარმომადგენელთა შორის საკმაოდ ცნობილი პიროვნებაა საჰლ
იბნ-სუმბატი, რომელიც თავის შვილთან, ადარნასესთან (იგივე ატერნერსეჰ) ერთად
ლაშქრობს მარჯვენა ნაპირის ალბანეთის მფლობელთა წინააღმდეგ.
საჰლ იბნ-სუმბატმა და მისმა ვაჟმა გაილაშქრეს მარჯვენა ნაპირის
ალბანეთის
მფლობელთა
მიჰრანიდების
დინასტიის
უკანასკნელი
წარმომადგენლების წინააღმდეგ, ამოხოცეს ისინი და დაიპყრეს მათი
სამფლობელო, რის შემდეგ საჰლ იბნ-სუმბატმა მიიღო მიჰრანიდი ვარაზ-თრდატის
ტიტული ”არან-შაჰი” (”რანთა მეფე”)[22]; ეს საჰლ იბნ-სუმბატი IX ს. I ნახევარში
მთავრობდა ჰერეთს.
ჰერეთის მთავართაგან საჰლის შემდეგ ცნობილია გრიგოლი, იგივე ჰამამი,
რომელიც მთავრობდა IX ს. უკანასკნელ მეოთხედში და რომელმაც 893 წელს მიიღო
”მეფის” ტიტული[23];
X ს. დასაწყისში ჰერეთში ადარნასე პატრიკი მეფობს. ადარნასე ტახტზე
უნდა იყოს X ს. დასაწყისიდან დაახლოებით ამავე საუკუნის 30-იან წლებამდე[24],
რადგან X ს. 30-იან წლებში, საქართველოში საჯი ამირას შემოსევის დროს, ჰერეთის
მეფედ ზის ამ ადარნასეს შვილი და დინარ დედოფლის მეუღლე. ”ჟამსა მისსა, −
წერს ვახუშტი, − მოვიდნენ სარკინოზნი საჯნი და მოსტყვევნეს კახეთი და წარიღეს
საჯთა ჯუარი დაჭრილი. არამედ რა იხილა შეავება ფადალასი ძემან ადარნასესამან
და ქმარმან დინარ დედოფლისა − მან კვალად დაიპყრა კვირიკესა და კონსტანტინე
მეფისაგან მიღებულნი ჰერეთისა თვითვე და იწოდა კვალად მეფედ”[25]. საჯთა ამ
ლაშქრობას, როგორც ცნობილია, ადგილი ჰქონდა X ს. 30-იან წლებში[26] კახეთის
მთავრის, ფადლა II-ის დროს[27]. ხოლო მის (ადარნასეს) შემდეგ უკვე მეფობს მისი
შვილი იშხანიკი, რომლის თანამმართველადაც არის დედამისი, დინარ
დედოფალი. იშხანიკი, როგორც ჩანს, X ს. 40−50-იან წლებში მეფობს[28].
იშხანიკის შემდეგ, X ს. II ნახევარში ჰერეთს მეფობს მისი შვილი იოანე
სენექერიმი[29], რომლის შემდეგ ჰერთა მეფენი წყაროებში აღარ იხსენებიან.

ამგვარად, VIII-IX საუკუნეთა მიჯნაზე, სხვა ქართულ ადრეფეოდალურ
სამეფო-სამთავროთა პარალელურად ყალიბდება ჰერეთის სამეფო ბაგრატიონთა
დინასტიით სათავეში, რომელიც აქტიურად ებმება როგორც საშინაო, ქართულ
სამთავროთა შორის წარმოებულ ბრძოლაში, ისე საერთაშორისო − ბიზანტიასა და
სახალიფოსთან ურთიერთობაში.
ჰერეთის ჩამოყალიბება დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეულის სახით
განაპირობეს ჰერეთის ეკონომიურმა განვითარებამ და იმ ფაქტორებმა, რომელთაც
შეუწყვეს ხელი კახეთის სამთავროს გამოყოფას ქართლის საერისმთავროდან.
ჰერეთის ეკონომიურ დაწინაურებაზე VIII–IX საუკუნეებში მეტყველებენ
ისტორიული ჰერეთის მიწა-წყალზე შემორჩენილი მატერიალური კულტურის
მრავალრიცხოვანი ძეგლები.
ადმინისტრაციულად ჰერეთი საერისთავოებადაა დაყოფილი. ვახუშტი
ჰერეთში ოთხ საერისთავოს ასახელებს: ”ერისთავი შტორისა, ერისთავი
ხურნაბუჯისა, ერისთავი ვეჯინისა, ერისთავი მაჭისა”[30]. ვახუშტის წყაროს ”მატიანე
ქართლისა” უნდა წარმოადგენდეს, რომლის ცნობით XI ს. 40-იან წლებში მეფე
ბაგრატ IV-მ გაილაშქრა კახეთს (კახეთ-ჰერეთს) და ”შეიპყრნა: სტეფანოს
ვარჯანისძე, პანკისის ერისთავი, და ვაჩე გურგენ ბერისა, ხორნაბუჯის ერისთავი;
და ჯედი; დისწული გოდერძისა, შტორის ერისთავი და მაჭელისა”[31]. პანკისის
ერისთავს ვახუშტი მართებულად გამორიცხავს ჰერეთიდან და რჩება ხორნაბუჯის,
შტორისა და მაჭელის საერისთავოები. ვახუშტის მიერ დასახელებულ ამ
საერისთავოთა არსებობა რეალურია. სულთან ალფ-არსლანის შემოსევის დროს
მოხსენებულია ”ვეჟინის ერისთავი წირქუალელი”[32]. ვახუშტი მხოლოდ იმ
საერისთავოებს ასახელებს, რომელთა ერისთავები ბაგრატ მეფემ იგდო ხელთ.
სავარაუდებელია, რომ ჰერეთში სხვა საერისთავოებიც იყო. მაგალითად, არიშის
ერისთავი, გიშის ერისთავი... აღსანიშნავია, რომ საერისთავოებს ერთვის
საეპისკოპოსოებიცა. ხორნაბუჯი, ვეჟინი, გიში საეპისკოპოსო ცენტრებიცაა.
ამდენად ასეთი ადმინისტრაციული დაყოფა რეალურია, მით უმეტეს, რომ
საერისთავოებადაა დაყოფილი ამ ხანის სხვა ქართული პოლიტიკური
ერთეულებიც.
სამთავროს ხელსაყრელი პირობები თავიდანვე უწყობდნენ ხელს აქ
მარცვლეული კულტურების, მესაქონლეობისა და სოფლის მეურნეობის
ინტენსიური დარგების: მებაღეობა-მევენახეობის განვითარებას. ჰერეთზე გადიოდა
ერთ-ერთი მთავარი გზა, რომელიც ამიერკავკასიის ხალიფას მოხელის
რეზიდენციას − ბარდავს საქართველოსთან აკავშირებდა[33], რაც უწყობდა ხელს ამ
მხარის დაწინაურებას.
ჰერეთის სამთავროს საკმაო მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონდა
სახალიფოსთან, რასაც სამთავროს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ამ ხანის
მრავალრიცხოვანი არაბული მონეტები ადასტურებენ[34]. ჰერეთის სამთავრო არაბთა
მსოფლიო სატრანზიტო ვაჭრობაში საკუთარი საქონლითაც მონაწილეობდა.
ჰერეთის
სამთავროს
ორგანიზაცია,
ეტყობა,
სხვა
ქართული
სამთავროებისაგან განსხვავებით მიმდინარეობდა. თუ კახეთი და ტაო-კლარჯეთი
არაბებთან ბრძოლით იპოვებენ დამოუკიდებლობას, ჰერეთში ასეთი დაძაბული
ბრძოლა არ ჩანს. შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ კახეთსა და ტაო-კლარჯეთში
მდგომარეობის გამწვავება არაბებს ჰერეთის მიმართ უფრო მოქნილი
დიპლომატიის წარმოებას უკარნახებდა და იმ დროს, როდესაც საქართველოს
თითქმის ყველა კუთხე ებრძოდა არაბებს, ჰერეთის ძველი სამთავრო სახლის

წარმომადგენლები გარკვეულ უფლებებს იღებდნენ არაბთაგან და შედარებით
მშვიდობიანი გზით აღწევდნენ მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებელი სამთავროს
ორგანიზაციას. ჰერეთის სამთავროს ხელისუფლები თავის სამთავროს ფარგლების
გაფართოებას მტკვრის მარჯვენა ნაპირის, ალბანეთის მიმართულებით ცდილობენ.
ამ მხრივ განსაკუთრებით აქტიურად მოქმედებდა საჰლ იბნ-სუმბატი[35].
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 822 წელს საჰლ იბნ-სუმბატმა და მისმა ვაჟმა
ადარნასემ გაილაშქრეს მარჯვენა ნაპირის ალბანეთის მფლობელთა წინააღმდეგ.
მათ ამოხოცეს მიჰრანიდთა დინასტიის უკანასკნელი წარმომადგენლები და
დაიპყრეს მათი სამფლობელო. მარჯვენა ნაპირის ალბანეთის დაპყრობის შემდეგ
საჰლმა მიიღო ”არრან-შაჰის” ანუ ”რანთა მეფის” ტიტული[36].
შემდგომ გაძლიერებას ჰერეთის სამთავრო აღწევს საჰლ იბნ-სუმბატის
შვილიშვილის, გრიგოლ ჰამამის დროს, რომელიც შექთან ერთად ფლობდა
მარჯვენა ნაპირის ალბანეთს[37]. 893 წ. გრიგოლ ჰამამმა მეფის ტიტული მიიღო.
ნიშანდობლივია, რომ ისტორიკოს მოსე კალანკატუელის სიტყვით, გრიგოლ ჰამამმა
აღადგინა ალბანეთის სამეფო. ამ ”ალბანეთის სამეფოს აღდგენაში” ისტორიკოსი
გრიგოლის მიერ ”მეფის” ტიტულის მიღებასთან ერთად, შეიძლება იმ ფაქტსაც
გულისხმობდეს, რომ გრიგოლი ერთდროულად ფლობდა როგორც ყოფილი
კლასიკური ალბანეთის მარცხენა სანაპიროს (ქართული ჰერეთი//შაქი), ასევე
მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს (რანი) ნაწილსაც[38]. ჰერეთის სამთავროს ფარგლების
ასეთი გაფართოებით უნდა იყოს გამოწვეული ის გარემოება, რომ «ჰერეთი» X ს.
ახლო ხანებში მთელი ალბანეთის მნიშვნელობით იხმარებოდა ქართულ
მწერლობაში[39]. მარჯვენა ნაპირის ალბანეთის გარდა გრიგოლ ჰამამს წანარეთიც
დაუპყრია[40]. ამდროინდელი (IX ს. დასასრული) ”წანარეთი”, როგორც ცნობილია,
კახეთის სამთავროს ნიშნავს. შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ იმ ბრძოლაში,
რომელიც ქართულ სამეფო-სამთავროებს შორის მიმდინარეობდა ამ დროს,
ჰერეთის სამეფომ შეძლო კახეთის სამთავროს ნაწილის მიტაცება, მაგრამ თუ
ნამდვილად ასეც იყო, მაშინ ეს მდგომარეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა, რადგან
გრიგოლ ჰამამის გარდაცვალების შემდეგ (დაახლ. 897 წ.) ჰერეთის სამეფო
საგრძნობლად დასუსტებულა, კერძოდ, მას ჩამოსცილებია მარჯვენა ნაპირის
ალბანეთი[41], ხოლო X ს. დასაწყისში ჰერეთის სამეფოს კახეთის სამთავრომ შეუტია.
დაახლოებით 915-920 წლებში კახთა ქორეპისკოპოსი კვირიკე და ეგრისაფხაზეთის მეფე კონსტანტინე ჰერეთს ლაშქრობენ. ჰერეთის მეფე ადარნასე
დამარცხდა, ჰერეთის ციხეთა ნაწილი კონსტანტინემ და კვირიკემ დაიკავეს.
კონსტანტინემ აიღო ჰერეთის ციხეები არიში და გავაზი, ე. ი. ხელთ იგდო ჰერეთზე
გამავალი, ბარდავიდან მომავალი დიდი სავაჭრო გზის მნიშვნელოვანი ნაწილი,
ხოლო ჰერეთის ერთ-ერთი ციხე ორჭობი კვირიკეს ერგო[42].
X ს. შუა წლებში საგრძნობლად გაუარესდა კახეთის სამთავროს
მდგომარეობა. ამით სარგებლობენ ჰერთა მეფეები და იბრუნებენ დაკარგულ
მიწებს. ”ჟამსა მისსა მოვიდნენ სარკინოზნი საჯნი[43], − წერს ვახუშტი, − და
მოსტყვევნეს კახეთი და წარიღეს საჯთა ჯუარი დაჭრილი. არამედ რა იხილა
შეავება ფადალასი ძემან ადარნასესამან და ქმარმან დინარ დედოფლისა − მან
კვალად დაიპყრა კვირიკესა და კონსტანტინე მეფისაგან მიღებულნი ჰერეთისა
თვითვე და იწოდა კვალად მეფედ”[44]. ჰერეთის სამეფოს გაძლიერება ამაზე არ
შეჩერებულა. დაახლოებით X ს. 60-იან წლებში, იმ დროს, როდესაც კახეთის
ქორეპისკოპოსი კვირიკე ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს შემოსევისაგან იცავდა თავს,
ჰერეთის მეფე იოანე სენექერიმი კახეთს უტევს და იპყრობს მის ნაწილს, რის გამოც

მას წანართა მეფის ტიტულიც მიუღია[45]. ამავე იოანე სენექერიმმა აღადგინა
ჰერეთის სამეფოს ძველი დიდება, შემოიერთა მტკვრის მარჯვენა ნაპირის
ალბანეთი და დაიმკვიდრა ”ალბანეთის სამეფოს აღმდგენელის”[46] წოდება.
ამგვარად, როგორც ჩანს, X ს. შუა წლებში ჰერეთის მდგომარეობაში დიდი
გარდატეხა მოხდა. კახეთისა და ეგრის-აფხაზეთის მიერ ჰერეთის განაწილების
შემდეგ ფაქტიურად შეწყვიტა არსებობა ჰერეთის სამეფომ, რომელმაც თავისი
პოლიტიკური სუვერენიტეტის აღდგენა მხოლოდ X ს. შუა წლებში მოახერხა;
ხოლო ამავე საუკუნის 60-იანი წლებისათვის კახეთის სამეფოს ნაწილიც დაიპყრო
და მტკვრის მარჯვენა ნაპირის ალბანეთი. ამ ფაქტს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა
ჰერეთის ისტორიისათვის და ის სათანადოდ იქნა კიდეც შეფასებული
თანამედროვეთა მიერ.
ალბანეთის სამეფოს ”აღდგენა” აკურთხა ეკლესიამ, ხოლო იოანე
სენექერიმს სამეფო გვირგვინი ალბანეთის კათალიკოსმა დაადგა[47].
ალბანეთის სამეფოს ამ გაძლიერებას დიდი რეზონანსი ჰქონდა მთელ
მახლობელ აღმოსავლეთში. იოანე სენექერიმის მეფობა ცნეს სამხრეთ აზერბაიჯანის
მფლობელმა სალარიანებმა[48]. იოანე სენექერიმი მეფედ ცნო აგრეთვე ტაოს მეფე
დავით III-მ, რომელმაც ალბანთა მეფეს სამეფო გვირგვინი გაუგზავნა[49];
ჰერეთის დიდი და ძლიერი სამეფოს შექმნა მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო
მთელი მახლობელი აღმოსავლეთის მასშტაბით. ბარდაველი სალარიანები
ეცდებოდნენ, რათა ალბანეთის ძლიერი სამეფო მათი უშუალო მეტოქეების,
შირვან-შაჰებისა და განჯის ემირებისათვის დაეპირისპირებინათ[50], ხოლო დავით
III, რომელიც ამიერკავკასიის სამხრეთ-დასავლეთით ქმნიდა ძლიერ ქართულ
სახელმწიფოს და ერეკებოდა მაჰმადიანებს სამხრეთ კავკასიის მისადგომებიდან,
მიესალმა ამიერკავკასიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ პერიფერიაზე ძლიერი ქართული
სახელმწიფოს შექმნას, რომლის უმთავრეს მიზნადაც მას, ალბათ, მაჰმადიანთაგან
კავკასიის მისადგომების გაწმენდა მიაჩნდა.
მაგრამ ჰერეთის სამეფოს სიძლიერე დღეგრძელი ვერ აღმოჩნდა.
ჩანს, უკვე X ს. დასასრულს მას ისევ უტევს ხელახლა გაძლიერებული
კახეთის სამთავრო.
კახეთისათვის ჰერეთის შემოერთება მის სასიცოცხლო ინტერესებთან იყო
დაკავშირებული. კახეთის მიერ ჰერეთის შემოერთება უძველესი დროიდანვე
დაწყებული ისტორიული პროცესის კანონზომიერი დაგვირგვინებაა[51], პროცესისა,
რომელიც ფაქტიურად მთელი ქართული მიწების ერთ პოლიტიკურ ერთეულად
გაერთიანებით უნდა დამთავრებულიყო.
როგორც აღვნიშნეთ, ჰერეთის სამთავროს ორგანიზაცია, სახალიფოს
ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შედარებით, მშვიდობიანი ურთიერთობით
მოგვარდა. ასეთი პოლიტიკური კურსი ჰერეთის სამთავროს მეტ-ნაკლებად
თითქმის მთელი მისი არსებობის მანძილზე ახასიათებს.
იმ დროს, როდესაც VIII-IX საუკუნეებში სომხური და სხვა ქართული
პოლიტიკური ერთეულები სისტემატურად განიცდიან არაბთა დამსჯელი
ექსპედიციების
შემოსევებს,
ჰერეთში
მხოლოდ
ერთეული
ბრძოლების
[52]
შემთხვევებია დადასტურებული .
სახალიფოსთან ურთიერთობის თვალსაზრით, ჰერეთის სამთავრო
ცდილობს დაიცვას წონასწორობა და მახლობელ აღმოსავლეთში შექმნილი
პოლიტიკური ვითარება თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს. რასაკვირველია,
როდესაც ეს სამთავროს პოლიტიკურ მესვეურებს შესაძლებლად მიაჩნიათ, ისინი

არც სახალიფოს ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოსვლას ერიდებიან.
მაგალითად, 822-823 წწ., როდესაც ბარდავში გამაგრებულმა არაბებმა დაანგრიეს
ალბანეთის ერთ-ერთი ოლქი ამირასი და აქედან დიდი რაოდენობის ტყვეები
წაასხეს, ჰერეთის მთავარმა საჰლ იბნ-სუმბატმა ამ ამბის გაგებისთანავე გაილაშქრა
მათ წინააღმდეგ, გაფანტა ისინი და გაათავისუფლა ტყვეები[53].
ნიშანდობლივია, რომ ეს ინციდენტი უშუალოდ მოსდევს საჰლ იბნსუმბატის გაძლიერებას, მის მიერა 822წ. მარჯვენა ნაპირის ალბანეთის თავის
სამფლობელოსთან შეერთებას. ჰერეთის მთავრის ეს ღონისძიება გარკვეული
თვალსაზრისით ლახავდა ამიერკავკასიის დამპყრობელი არაბების ინტერესებს და
შეიძლება მათი გალაშქრება პასუხიც იყო საჰლის მოქმედებაზე, რაზეც საჰლმაც
დაუყოვნებლივ მოახდინა რეაგირება.
როგორც ჩანს, გაძლიერებული საჰლ იბნ-სუმბატი მთლად ერთგულად
მორჩილი არ იყო არაბებისა, რისი გამოძახილიც უნდა იყოს ქართული წყაროს
ცნობა, ხალილ იაზიდის ძის მიერ 828 წ. სომხეთის, ქართლისა და ჰერეთის
დაპყრობის შესახებ[54].
დიდი სამსახური გაუწია სახალიფოს ცენტრალურ ხელისუფლებას საჰლიბნ სუმბატმა ხურამიტთა აჯანყების დროს. ხურამიტთა აჯანყება, რომელსაც 816
წლიდან სათავეში ჩაუდგა ბაბეკი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სოციალური
მოძრაობა იყო იმ სახალხო აჯანყებათა შორის, რომელთაც დიდად შეარყიეს
სახალიფოს ძლიერების საფუძველი.
ბაბეკის აჯანყება მთელ აზერბაიჯანს, ალბანეთსა და სომხეთს მოედო.
ბაბეკის აჯანყებას აზერბაიჯანის, სომხეთისა და ალბანეთის ფეოდალთა ნაწილიც
შეუერთდა, რომელთაც სურდათ აჯანყებისათვის ძირითადად ანტიარაბული
მოძრაობის ხასიათი მიეცათ. მაგრამ ამ მოძრაობის აშკარად გამოხატულმა
სოციალურმა ხასიათმა თანდათან ჩამოაცილა მას ფეოდალური ზედაფენა.
თავდაპირველად საჰლ იბნ-სუმბატიც მიმხრობია ბაბეკს, მაგრამ შემდეგ ის
გადაუდგა მას, გამაგრდა გოროზის (ახლანდელი გორისი) ციხეში და რამდენიმე
წლის განმავლობაში ფლობდა მთიან ყარაბაღს[55]. დამარცხებულმა ბაბეკმა
საჰლთან შეაფარა თავი (837), მაგრამ ალბანეთის მთავარმა ის გასცა და
დატყვევებული არაბებს მიჰგვარა.
როგორც მოსალოდნელი იყო, არაბებმა სათანადოდ დააფასეს საჰლის ეს
ერთგულება, მას საჩუქრები მიართვეს (სამეფო კაბა, გვირგვინი, ცხენი),
გაათავისუფლეს გადასახადებისაგან[56]. კალანკატუელის ცნობით, უბოძეს
მბრძანებლობა ”სომხეთსა, ალბანეთსა და საქართველოზე, რათა ემეფა მათზე”. ჩვენ
სრულიად მართებულად მიგვაჩნია მკვლევართა (ზ. ბუნიატოვი, თ. პაპუაშვილი)
მოსაზრება, რომ მოსე კალანკატუელის ეს ცნობა გაზვიადებულია და მიზნად
ისახავს ალბანეთის მბრძანებლის განდიდებას[57]. ამას ისიც უნდა დავუმატოთ, რომ
არაბებს კიდეც რომ ებოძათ საჰლ იბნ-სუმბატისათვის სომხეთი და ქართლი, ამ
ქვეყნების დაპყრობა იყო საჭირო, ხოლო ამისი შესაძლებლობა საჰლს არა ჰქონდა.
იმ ბრძოლაში, რომელსაც IX საუკუნის შუა წლებში სახალიფოს
ცენტრალური
ხელისუფლება
აწარმოებდა
ამიერკავკასიის
გამდგარი
მმართველების წინააღმდეგ, ჰერეთის მმართველი ხალიფას მოკავშირე ჩანს.
840-841 წწ., როდესაც ამიერკავკასიის გამდგარი მმართველების და კერძოდ,
თბილისის ურჩი ამირას დასასჯელად ხალიფამ მეორედ გამოგზავნა დამსჯელი
ექსპედიცია
ხალილ
იეზიდისძის
სარდლობით,
ხალილი
ბარდავიდან
საქართველოსაკენ ხალიფას მოკავშირე ჰერეთის სამფლობელოზე გამოვლით

მოდის, სადაც მას გავაზს კახთა ლაშქარი დაუხვდება[58]. მაგრამ ეტყობა საჰლ იბნსუმბატს მოკავშირეობისათვის[59] სათანადოდ არ სცეს პატივი არაბებმა, ამით
განაწყენებული საჰლი 852 წ. ბუღა თურქის ამიერკავკასიაში ლაშქრობის დროს,
ბუღას მოწინააღმდეგეთა ბანაკშია.
როგორც ცნობილია, ბუღამ სისხლში ჩაახშო სახალიფოს საწინააღმდეგო
მოძრაობა და სხვებთან ერთად საჰლ იბნ-სუმბატი დატყვევებული გაგზავნა
სახალიფოში.[60] ჩანს, ბუღას ლაშქრობამ და მისმა წარმატებებმა გარკვეული
გავლენა იქონიეს ჰერეთ-სახალიფოს ურთიერთობაზედაც, რადგან, მიუხედავად
ჰერეთის სამეფოს გაძლიერებისა, რომელსაც მან X ს. შუა ხანებში მიაღწია, ის მაინც
უხდიდა ხარკს სახალიფოს.[61]
როგორც ვხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე VIII-IX საუკუნეთა
მიჯნაზე ჰერეთი დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეულის სახით ჩამოყალიბდა,
ის მსგავსად სხვა ქართული სახელმწიფოებისა, იძულებულია ანგარიში გაუწიოს
არაბთა სახალიფოს, ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან ძალას ამიერკავკასიაში, თუმცა ეს
ანგარიშის გაწევა თანდათან ფიქტიურ სახეს იღებს.
მას შემდეგ, რაც ამიერკავკასია არაბთა მფლობელობაში მოექცა, ბიზანტიის
პოზიციები აქ საგრძნობლად შეირყა. მართალია, აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის
ქვეყნების მიმართ ბიზანტიის იმპერია ვეღარ ახორციელებდა თავის გავლენას,
მაგრამ სახალიფოს თანდათან დასუსტებასთან ერთად ბიზანტიის პოლიტიკა
აქტიურდება, საერთოდ, მახლობელ აღმოსავლეთსა და, კერძოდ, ამიერკავკასიაში.
რისი გამოძახილიც უნდა იყოს ჰერეთის მფლობელი სახლის წარმომადგენლების
ბიზანტიური საკარისკაცო ტიტულები. სახელდობრ, ადარნასე ჰერთა მეფე (X ს.
დასაწყისი) პატრიკის ტიტულს ატარებს, ხოლო გაერთიანებული კახეთ-ჰერეთის
მეფე კვირიკე დიდი (XI ს.) ბიზანტიური მაგისტროსის ტიტულს. ბიზანტიის
იმპერია უხვად ურიგებს ამ დროს ამიერკავკასიის მფლობელთ საკარისკაცო
ტიტულებს. ეს მფლობელნიც საკუთარი პრესტიჟის ამაღლების მიზნით,
სიამოვნებით ატარებენ ამ ტიტულებს. ეს გარემოება გარკვეულ დიპლომატიურ თუ
პოლიტიკურ ურთიერთობაზე და ორივე მხარის ურთიერთდაახლოებაგამოყენების სურვილზე მიუთითებს, მაგრამ რეალურად ამ დროს ბიზანტიის
გავლენა აქ არ უნდა იგრძნობოდეს, რადგან ჰერეთის სამეფოსათვის ამ ხანებში
დღის წესრიგში სხვა ქართულ პოლიტიკურ ერთეულებთან ურთიერთობისა და
ერთიან ქართულ სახელმწიფოსთან გაერთიანება-შერწყმის საკითხი იდგა.
საქართველოს გაერთიანებისათვის ბრძოლის ხანაში ჰერეთის საკუთარი
გავლენის ქვეშ მოქცევას და მასზე თავისი ხელისუფლების გავრცელებას
ენერგიულად ცდილობენ ეგრის-აფხაზეთის მეფეები, კახთა ქორეპისკოპოსები,
გაერთიანებული საქართველოს მეფეები[62]... მეორე მხრივ, როგორც ცნობილია,
ჰერეთის მიმართ ასეთ ტენდენციას სომხეთიც ამჟღავნებდა. ქართველ-სომეხთა
მეტოქეობა ჰერეთში დიოფიზიტიზმ-მონოფიზიტიზმის ჭიდილშიც ვლინდება.
სომხური გავლენა აქ, როგორც ცნობილია, მნიშვნელოვან წარმატებებსაც აღწევს.
უაღრესად ნიშანდობლივია ისიც, რომ ”ერეთს ვიდრე მეფობამდე იშხანიკისსა
პირველნი ყოველნი იყუნეს მწვალებელნი”[63] (ე. ი. მონოფიზიტნი), მაგრამ X ს. II
ნახევარში აღსდგა ჰერეთში მართლმადიდებლობა. ”იშხანიკ დისწული იყო გურგენ
ერისთავთა ერისთავისა, და დედამან მისმან მოაქცივნა მართლმადიდებელად
დინარ დედოფალმან”[64]. ამგვარად, განხორციელდა ჰერთა გაერთიანება ერთიან
ქართულ ეკლესიასთან[65].

ჰერეთის ეკლესიის გაერთიანებას საერთო-ქართულ ეკლესიასთან ღრმა
კულტურულ-ისტორიული
საფუძველი
ჰქონდა.
მიუხედავად
შექმნილი
ისტორიული ვითარებისა, რამაც განაპირობა VIII-X საუკუნეებში ჰერეთის საერთოქართული სხეულისაგან პოლიტიკურად განცალკევებით არსებობა, ამ ხანის
ჰერეთის კულტურა ზოგადქართული კულტურის შემადგენელ ნაწილს
წარმოადგენს, რაც ვლინდება როგორც არქიტექტურაში[66], ისე სამწერლობო ენაში.
აღებული ხანის ჰერეთის არქიტექტურის ძეგლები, მიუხედავად კუთხური
თავისებურებებისა, საერთო-ქართული არქიტექტურის ნაწილს წარმოადგენს,
ხოლო ჰერეთის ტერიტორიაზე დადასტურებული VII-X სს. ქართული წარწერები
აშკარად მეტყველებენ ამ მხარის ქართულობაზე ისტორიულ-კულტურულად[67].
ჰერეთის გაერთიანება სხვა ქართულ სახელმწიფოებრივ წარმონაქმნებთან
იმ ზოგადი პროცესის ერთი მხარე იყო, რომელიც საბოლოოდ საქართველოს
გაერთიანებით და ერთიანი ქართული სახელმწიფოს შექმნით დასრულდა.
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სწორი იქნება “ადმინისტრაციულ-პოლიტიკურ” ერთეულის წოდება და არა ”პოლიტიკურის”,
როგორც ამას დ. მ უ ს ხ ე ლ ი შ ვ ი ლ ი გვთავაზობს, რადგან წყაროს ჩვენებით აშკარაა მისი
ქართლის საერისმთავროს შემადგენლობაში ყოფნა, რასაც დ. მუსხელიშვილიც აღნიშნავს; თ.
პ ა პ უ ა შ ვ ი ლ ი (იხ. IX-XII სს. ჰერეთის პოლიტიკური ისტორიიდან, ”მაცნე”, № 3, 1967, გვ. 61-62)
ჰერეთს ამ დროს კახეთისაგან განცალკევებით არსებულ პოლიტიკურ ერთეულად ვარაუდობს,
მაგრამ წყაროს ზემომოტანილი ცნობა, რომ ვახტანგის მემკვიდრეებმა, რომელნიც კახეთს დარჩნენ,
დაიპყრეს კუხეთი და ჰერეთი, ვფიქრობთ, მხარს უჭერს დ. მუსხელიშვილის მოსაზრებას, რომელიც
კახეთ-კუხეთ-ჰერეთს ერთ დიდ ერთეულად თვლის, რომლის შიგნით ვარაუდობს შედარებით
წვრილი საერისთავოების არსებობას (იხ. დ. მ უ ს ხ ე ლ ი შ ვ ი ლ ი , უჯარმა, გვ. 77-78).
[9]
არაბები მათ მიერ სხვადასხვა სახელმწიფოთა დაპყრობის დროს, სამშვიდობო
ხელშეკრულებებს დაპყრობილი ქალაქების, ოლქებისა და მხარეების მმართველებთან სდებდნენ,
ნაკლებად უწევდნენ ანგარიშს საერთო-სახელმწიფო ხელისუფლებას, რაც სხვასთან ერთად
მებრძოლი ქვეყნების ძალების გათიშვას ისახავს მიზნად. ქართლის ერისმთავრის ხელისუფლება,
რომელიც არაბთა შემოსვლის დროისათვის ისედაც შემცირებულ-დასუსტებული იყო, არაბებმა
მხოლოდ საკუთრივ ქართლის მიმართ გაატარეს და აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა მხარეების
დაპყრობის შემდეგ ურთიერთობა ცალკეული კუთხეების ადმინისტრაციულ ხელისუფლებთან
დაამყარეს.
[10]
ბ ა ლ ა ძ ო რ ი , ჟუზეს გამ., გვ. 14.
[11]
დ. მ უ ს ხ ე ლ ი შ ვ ი ლ ი, უჯარმა, გვ. 85; თ. პ ა პ უ ა შ ვ ი ლ ი , XI-XII სს. ჰერეთის
პოლიტიკური ისტორიიდან, გვ. 62.
[12]
მართებული ჩანს ვარაუდი, რომ უფრო გვიანი არაბული წყაროების ”შაქი” − ქართული
”ჰერეთის” შესატყვისია (დ. მ უ ს ხ ე ლ ი შ ვ ი ლ ი , უჯარმა, გვ. 85, შენ. 37. გვ. 106-107). მაგრამ აქ,
როგორც ჩანს, ”შაკანი” ჯერ მთელ ჰერეთს არ მოიცავს და არაბების ეს ხელშეკრულება ჰერეთის ორ
ადმინისტრაციულ ერთეულს ეხება (იხ. თ. პ ა პ უ ა შ ვ ი ლ ი , ჰერეთის პოლიტიკური
ისტორიიდან, გვ. 62).
[13]
როგორც ამას თ. პაპუაშვილი ვარაუდობს (იხ. ჰერეთის პოლიტიკური ისტორიიდან, გვ.
62).
[2]

[14]

წინააღმდეგ თ. პაპუაშვილისა, რომლის აზრით ქართული წყაროები ”შესაძლებელია
გვიხატავენ ჰერეთს, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებრივ ერთეულს, უკვე VIII საუკუნის I
ნახევარში” (იხ. დასახ. ნაშ., გვ. 62-64). ჩვენი თვალსაზრისით სწორედ მის მიერ მოტანილი ქართული
წყაროები აშკარად მიუთითებენ, რომ ჰერეთი არჩილის ხელქვეით მყოფი ქვეყანაა. არჩილი ”დაჯდა
წუქეთს, და აღაშენა კასრი, და ჴევსა ლაკუასტისასა აღაშენა ციხე. და პოვნა წუქეთს მთავარნი,
რომელთადა მიებოძა ვახტანგ მეფესა წუქეთი და იყო მაშინ რომელი ერისთავობდა თუშთა და
ხუნზთა ზედა და ყოველთა წარმართთა მის მთისათა, სახელით აბუხუასრო, და არა ინება მისგან
წაღებად წუქეთი” (ქც., I, გვ 243). ეს წუქეთი შემდეგ იმავე არჩილმა მისცა მასთან მოსულ პიტიახშის
ერთ ნათესავს (იქვე, გვ. 244). იმავე არჩილმა ”აღაშენა ციხე-ქალაქი ერთი ნუხპატოს ორთა წყალთა
შუა, ხოლო ნუხპატელნი უწინარეს იყვნეს კაცნი წარმართნი და მჴეცის ბუნებისანი. და იძულებით
მონათლა არჩილ იგინი» (იქვე, გვ. 244). არჩილის ბრძანებით, შაკიხს ვიდრე გულგულამდე
ბაგრატიონთა გვარის წარმომადგენელნი დაემკვიდრნენ (იქვე). როგორც ვხედავთ, არჩილი ჰერეთის
ტერიტორიაზე მშენებლობას აწარმოებდა, ახორციელებდა ჰერეთში სხვადასხვა ტომთა
გაქრისტიანებას, განაგებდა ჰერეთის მიწა-წყალზე პიტიახშთა ნათესავების თუ ბაგრატიონთა
გვარის წარმომადგენელთა დამკვიდრებას. ასეთ ვითარებაში გაუმართლებლად მიგვაჩნია არჩილის
მოღვაწეობის ხანაში ლაპარაკი ჰერეთის დამოუკიდებელი სამთავროს სახით არსებობაზე. როგორც
ცნობილია, არჩილის მოღვაწეობის ხანა არ არის ზუსტად დადგენილი, მაგრამ ამჯერად ჩვენ ის
გვსურს შევნიშნოთ, რომ როდესაც არჩილი მოღვაწეობდა, მაშინ ჰერეთი არ იყო დამოუკიდებელი
პოლიტიკური ერთეული. ზოგი ავტორი არჩილის მიმართ გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ის კახეთის,
კახეთ-ჰერეთის მმართველია (გ. ჩუბინაშვილი. დ. მუსხელიშვილი), მაგრამ ასეთ შემთხვევაშიც
ჰერეთი არაა ცალკე, ის კახეთთანაა გაერთიანებული არჩილის ხელქვეით.
[15]
ნ. ბ ე რ ძ ე ნ ი შ ვ ი ლ ი , საქართველოს ისტორიის საკითხები, III, გვ. 254; დ.
მ უ ს ხ ე ლ ი შ ვ ი ლ ი , უჯარმა, გვ. 108.
[16]
ვ ა ხ უ შ ტ ი ბ ა გ რ ა ტ ი ო ნ ი , საქართველოს ისტორია, ზ. ჭიჭინაძის გამ., გვ. 147.
[17]
ქართლის ცხოვრება, I, გვ. 5.
[18]
მ. ლ ო რ თ ქ ი ფ ა ნ ი ძ ე , ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანების
ისტორიიდან, გვ. 19-22; მ ი ს ი ვ ე , რამდენიმე შენიშვნა პ. ინგოროყვას ”რუსთაველიანას” და
”რუსთაველიანას ეპილოგი”-ს გამო, გვ, 308-310; მ ი ს ი ვ ე , ფეოდალური საქართველოს
პოლიტიკური გაერთიანება, გვ. 171.
[19]
ჰერეთის
ისტორიული
საზღვრების
საკითხთან
დაკავშირებით
იხ.
დ.
მ უ ს ხ ე ლ ი შ ვ ი ლ ი , ციხე- ქალაქი უჯარმა.
[20]
საკითხი შაქში // ჰერეთში დამკვიდრებული სამი ძმის გენეალოგიისა და
შემდეგდროინდელი ჰერეთის მთავრების მათგან მომდინარეობის შესახებ მკვლევართა შორის
აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს, რიგი მკვლევარებისა მათ ბაგრატიონებს აკუთვნებს (მინორსკი,
თუმანოვი, ბერძენიშვილი, პუპუაშვილი), რიგი მიჰრანიდებს ან მათ წინამორბედებს (ბროსე,
დოვსეტი, ბუნიატოვი...) აღნიშნულ საკითხზე არსებული წყაროებისა და ლიტერატურის
მიმოხილვა იხ. (თ. პ ა პ უ ა შ ვ ი ლ ი , ჰერეთის პოლიტიკური ისტორიიდან, გვ. 64-69).
[21] თ. პ ა პ უ ა შ ვ ი ლ ი , ჰერეთის პოლიტიკური ისტორიიდან, გვ. 66.
[22] М. К а г а н к а т в а ц и , История Агван, СПБ, 1861, кн. II, гл. XVII გვ. 136. აღნიშნულ
საკითხზე იხ. Е А. К р ы м с к и й , Страницы из истории Северного или Кавказского Азербайджана;
Шеки, Сб. памяти Н. Я. Марра, М. Л., 1938; V. Minorsky, Caucasica, IV; მ ი ს ი ვ ე , История Ширвана
и Дербенда, გვ. 30; თ. პ ა პ უ ა შ ვ ი ლ ი , ჰერეთის პოლიტიკური ისტორიიდან, გვ. 68.
[23] თ. პ ა პ უ ა შ ვ ი ლ ი , ჰერეთის პოლიტიკური ისტორიიდან, გვ. 70-71.
[24] მატიანე ქართლისა, ქართლის ცხოვრება, I, გვ. 264, 266; ვახუშტი ბაგრატიონი,
საქართველოს ისტორია, II, ზ. ჭიჭინაძის გამ., გვ. 147. М. К а г а н к а т в а ц и , Кн. III гл. XXIII, გვ.
278-279; თ. პ ა პ უ ა შ ვ ი ლ ი მასუდის ცნობაზე დაყრდნობით, ადარნასეს მეფობას X ს. 40-იან
წლებამდე ვარაუდობს (იხ. დასახ. ნაშრ., გვ. 74), მაგრამ მასუდის სიტყვები, რომ მისი წიგნის
შედგენის დროისათვის (ე.ი. 944 წ.) შაქის მეფედ იყო ადარნასე იბნ-ჰამამი, არ უნდა ნიშნავდეს იმას,
რომ 944 წელს ადარნასე აუცილებლად ცოცხალია, მასუდი თავისი წიგნისათვის მასალას ხომ ერთ
დღეს არ აგროვებდა და ეს მისი ცნობა წიგნის შედგენის დროს უნდა უსწრებდეს წინ.
[25] ვ ა ხ უ შ ტ ი , საქართველოს ცხოვრება, გვ. 150.
[26] ნ. ბ ე რ ძ ე ნ ი შ ვ ი ლ ი , მცხეთის საბუთი XI საუკუნისა, მუზეუმის მოამბე, VI, 1931,
გვ. 473.
[27] მ. ლ ო რ თ ქ ი ფ ა ნ ი ძ ე , ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანების
ისტორიიდან, გვ. 28.

[28]

თ. პ ა პ უ ა შ ვ ი ლ ი , ჰერეთის პოლიტიკური ისტორიიდან, გვ. 77.
М. К а г а н к а т в а ц и , кн. III, гл. XXII, გვ. 279.
[30] ვ ა ხ უ შ ტ ი ბ ა გ რ ა ტ ი ო ნ ი , საქართველოს ისტორია, II, ზ. ჭიჭინაძის გამ., გვ.147.
[31] მატიანე ქართლისა, გვ. 298.
[32] ი ქ ვ ე , გვ. 308.
[33] თ. ლ ო მ ო უ რ ი , სასანურ-არაბული ფულების სამი კახური განძი, 1945 წ. ხელნაწერი;
მ. ლ ო რ თ ქ ი ფ ა ნ ი ძ ე , ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანება, გვ. 175.
[34] მ. ლ ო რ თ ქ ი ფ ა ნ ი ძ ე , ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანება, გვ.
175-176; (ნუმიზმატიკური ფაქტები მოწოდებულია პროფ. დ. კაპანაძის მიერ).
[35] როგორც სადავოა საკითხი საჰლ იბნ-სუმბატის წარმოშობის შესახებ, ასევე სადავოა
საკითხი მისი სამფლობელოს, სახელდობრ, ”შექის” ლოკალიზაციის შესახებ, კრიმსკი ”შექის” ქვეშ
გულისხმობდა მტკვრის მარცხენა ნაპირზე მდებარე შაქს (ნუხა), (იხ. Страницы из истории
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§ 3. ეგრის-აფხაზეთი
აღმოსავლეთ საქართველოს პარალელურად ადრეფეოდალური სამეფო
დასავლეთ საქართველოშიც ჩამოყალიბდა.
VIII ს. მანძილზე თანდათან ძლიერდება აფხაზეთის საერისთავო. ის
სარგებლობს ეგრისის დასუსტებით, ნელ-ნელა იერთებს აფშილეთსა და
მისიმიანეთს და აფხაზთა სამთავროდ ყალიბდება. VIII ს. დასასრულისათვის
აფხაზთა სამთავრო ახორციელებს მთელი დასავლეთ საქართველოს გაერთიანებას
ერთ პოლიტიკურ ერთეულად და განთავისუფლებას ბიზანტიის ვასალობისაგან.
აღნიშნული გარემოება განპირობებული იყო იმ ისტორიული ვითარებით,
რომელიც დასავლეთ საქაროველოში შეიქმნა. ამ დროისათვის, ძველი ეგრისის
სამეფო საგრძნობლად დასუსტებული იყო. VI საუკუნეში ბიზანტია-ირანს შორის
ეგრისის მიწა-წყალზე წარმოებულმა ხანგრძლივმა ომმა დიდი ზარალი მოუტანა
დასავლეთ საქართველოს ეკონომიურად და კულტურულად წამყვან რაიონებს.
ეგრისის სამეფომ თანდათან დაკარგა პოლიტიკური გავლენა დასავლეთ
საქართველოს სამთავროებზე. VI ს. დასასრულს მას, როგორც ზემოთ ითქვა,
გამოეყო აბაზგია და ის უშუალოდ ბიზანტიის იმპერიას დაუქვემდებარდა, ასევე
გამოეყო მას თანდათან მისიმიანეთი, სვანეთი, აფშილეთი და სხვა წვრილი
პოლიტიკური ერთეულები. ეგრისი მთლიანად ბიზანტიის გავლენაში მოექცა,
ბიზანტიელებმა აქ მეფობაც გააუქმეს და ეგრისის მეფის ხელისუფლება ეგრისის
პატრიკოზის (მთავრის) ხელისუფლებით შეცვალეს[1]. კიდევ უფრო დასუსტდა
ეგრისი VII-VIII საუკუნეებში არაბთა შემოსევებისა და მათ წინააღმდეგ
წარმოებული ბრძოლის შედეგად. VIII ს. დამდეგს ეგრისში საერთოდ აღარ ჩანს

ადგილობრივი ხელისუფალი და მთელი დასავლეთ საქართველო აფხაზეთის
სამთავრომდე ქართლის ერისმთავრების მფლობელობაში იმყოფება[2].
ამავე ხანებში თანდათან ძლიერდება აბაზგიის საერისთავო, რომელმაც
შედარებით ნაკლებად განიცადა როგორც ირანელთა, ასევე არაბთა შემოსევათარეშები. თავდაპირველად აბაზგიის გაძლიერებას ბიზანტიის იმპერიაც უჭერდა
მხარს, როგორც თავის დასაყრდენს დასავლეთ საქართველოში. აბაზგიის
საერისთავო ნელ-ნელა აფართოებს თავის საზღვრებს ჩრდილოეთითა და
სამხრეთით. VII საუკუნეში იგი თავის ხელისუფლებას ჩრდილოეთით სანიგეთზე
ავრცელებს, ხოლო სამხრეთით − აფშილეთის დიდ ნაწილსა და მისიმიანეთზე[3].
VIII ს. 40-იანი წლებისათვის აბაზგიის, ანუ აფხაზთა სამთავრო (ბიზანტიის
იმპერიის ვასალი) ასეთ გაფართოებულ საზღვრებშია წარმოდგენილი და მისი
მთავარი ლეონ I ფაქტიურად ხელმძღვანელობს ანტიარაბულ ფრონტს დასავლეთ
საქართველოში. (VIII ს. 80-იანი წლებისათვის ლეონ I-ის მემკვიდრე, ლეონ II
აერთიანებს მთელ დასავლეთ საქართველოს (ეგრის-აფხაზეთს), ხოლო საუკუნის
დასასრულისათვის თავისუფლდება ბიზანტიელთა ვასალობისაგან და იღებს
”მეფის” ტიტულს[4].
ეგრისის სამეფოს დასუსტებასთან ერთად აფხაზეთის საერისთავოს ასეთ
გაძლიერებას იმ გარემოებამაც შეუწყო ხელი, რომ ბიზანტია მას თავდაპირველად
ზურგს უმაგრებდა როგორც თავის დასაყრდენს საქართველოში. აფხაზთა
საერისთავოს მბრძანებლებმა კარგად გამოიყენეს ბიზანტიის ეს მხარდაჭერა დას.
საქართველოს სხვა პოლიტიკურ ერთეულთა წინააღმდეგ. ხოლო, როდესაც
”მოუძლურდეს ბერძენნი, გადგა მათგან ერისთავი აფხაზთა”; ამასთანავე, აფხაზთა
ერისთავებმა მჭიდრო პოლიტიკური კავშირი დაამყარეს ხაზარებთან. ეს
პოლიტიკური კავშირი დინასტიური დანათესავებითაც შეამაგრეს, ისარგებლეს
ხაზარ-ბიზანტიელთა ინტერესების დაპირისპირებით და ხაზართა ძალა
ბიზანტიის წინააღმდეგ გამოიყენეს. როგორც ცნობილია, ამ დროს ხაზარები
აქტიურად ერეოდნენ ამიერკავკასიის, კერძოდ, აღმოსავლეთ და დასავლეთ
საქართველოს ცხოვრებაში. უაღრესად ნიშანდობლივია ამ მხრივ VIII ს. 80-იან
წლებში არაბთაგან დევნილი ქართლის ერისმთავრის, ნერსეს კავშირი ხაზართა
ხაკანთან და ხაკანის დახმარება აფხაზთა მთავრისადმი ბიზანტიის წინააღმდეგ
ბრძოლაში, რაც ხაზართა ეკონომიური ინტერესებითაც უნდა ყოფილიყო
განპირობებული, სახელდობრ, შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს ხაზართა
ქვეყანა აფხაზეთზე გამავალი ზეკარებით უკავშირდებოდა. ამდენად გასაგები უნდა
იყოს ხაზარების დახმარება ლეონისათვის[5]. ქართული წყარო მოგვითხრობს ლეონ
აფხაზთა მთავრის ბიზანტიელთაგან განდგომას და აღნიშნავს, რომ ”ესე მეორე
ლეონ ასულის წული იყო ხაზართა მეფისა, და ძალითა მათითა გაადგა ბერძენთა”[6].
ამგვარად, VIII ს. 80-იანი წლებისათვის ბიზანტიის ვასალი ლეონ აფხაზთა
ერისთავი ბიზანტიის იმპერიის მხარდაჭერით (თუ სანქციით) აერთიანებს ეგრისაფხაზეთს[7], ხოლო VIII ს. დასასრულს ეს გაერთიანებული ეგრის-აფხაზეთი
ითავისუფლებს თავს ბიზანტიელთა ვასალობისაგან და ”სამეფოდ” ყალიბდება[8].
ეგრის-აფხაზეთის გაერთიანება აფხაზთა ერისთავის მეთავეობით, ჩანს,
განხორციელდა როგორც ნებაყოფლობითი აქტი[9]. ქართული საისტორიო
ტრადიცია ლეონის მიერ აფხაზეთისა და ეგრისის ”დაპყრობას” (ე. ი. ამ ორი ქვეყნის
მმართველობის ხელპყრობას) ეგრისის მფლობელ ქართლის ერისმთავრის,
არჩილის, მემკვიდრის იოანეს გარდაცვალებასა და ჯუანშერის მოხუცებულობას
უკავშირებს[10], რომელთა ნათესავად ლეონს თვლის.[11]

ეგრის-აფხაზთის სამეფო ტერიტორიულად მოიცავს მთელ დასავლეთ
საქართველოს. ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს დასავლეთი საზღვარი შავი ზღვაა,
ჩრდილოეთით − სამხრეთ ჯიქეთი ნიკოფსიითურთ მის შემადგენლობაში შედის,
აღმოსავლეთით ის ლიხის ქედამდე აღწევს, ხოლო სამხრეთით − მდ. ჭოროხის
ხეობამდე[12].
ამგვარად, ამ სამეფოს შემადგენლობაში შევიდა: ქართველებით (სვანებით)
დასახლებული სანიგეთის მიწა-წყალი[13], აფხაზეთ-აფშილეთის მიწა-წყალი,
ქართველებით (სვანებით დასახლებული) მისიმიანეთის[14] სამთავრო და
ქართველებით (ძირითადად მეგრელებითა და ქართებით) დასახლებული ეგრისის
სამთავრო. ასე რომ, ტერიტორიულად ამ სახელმწიფოს უდიდეს ნაწილს ქართული
მიწები შეადგენდნენ და ეთნიკურადაც მოსახლეობის უმრავლესობას ქართველი
ტომები წარმოადგენდნენ.
ამ სახელმწიფოს ასეთი შემადგენლობა შესანიშნავად ჩანს ამ სამეფოს
ადმინისტრაციულ დაყოფაში საერისთავოებად. ვახუშტის თანახმად, ლეონ
ერისთავმა ”მოიღო საერისთაოსა თჳსისა სახელი ეგრისსა ზედა”[15] და მანვე დაყო ეს
ქვეყანა რვა საერისთავოდ: აფხაზეთის, ცხომის, ეგრისის, ცენტრით ბედიაში,
გურიის, რაჭა-ლეჩხუმის, სვანეთის, არგვეთის, ცენტრით შორაპანში, ვაკე
იმერეთის, ცენტრით ქუთაისში[16]. როგორც ვხედავთ, ეს სამეფო ძირითადად
ქართულ მიწებს მოიცავდა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ აფხაზეთის
საერისთავოც, რომელიც არის აფხაზეთი და ჯიქეთი ვიდრე ზღვამდე და ხაზართა
მდინარემდე, საკუთრივ აფხაზეთთან ერთად მოიცავდა ყოფილი სანიგებისა და
ჯიქების მიწა-წყალს[17]. ამგვარად, ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს ტერიტორიის
უდიდეს ნაწილს ქართული მიწები შეადგენდნენ, მოსახლეობის უმრავლესობას −
ქართული ტომები.
ეგრის-აფხაზეთის სამეფო ქართული სახელმწიფო იყო არამხოლოდ თავისი
ტერიტორიისა და მოსახლეობის ეთნიკური შედგენილობის დიდი უმეტესობით. ამ
სახელმწიფოს
ქართულმა
შინაარსმა
განსაზღვრა
ის
გარემოება,
რომ
გაერთიანებისთანავე ეგრის-აფხაზეთის დედაქალაქად იქცა ქ. ქუთაისი, ძველი
ქართული ქალაქი, ქართული კულტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცენტრი.
ქუთაისის დედაქალაქობას იმანაც შეუწყო ხელი, რომ ის მნიშვნელოვან
სამიმოსვლო-სავაჭრო გზასაყარზე მდებარეობდა[18].
ეგრის-აფხაზეთის სახელმწიფოს სათავეში მდგომმა ხელისუფლებმა
იმთავითვე მიიღეს ”მეფის” ტიტული და იწოდდნენ ”მეფე აფხაზთა”[19].
აღნიშნულთან დაკავშირებით ისმის ცნებების − ”აფხაზეთის” და ”აფხაზთა” −
მნიშვნელობის საკითხი[20]. ცნება ”აფხაზეთი” საკუთრივ აბაზგიიდან, ანუ აფხაზთა
საერისთავოდან, მისი პოლიტიკური გავლენის გავრცელებასთან ერთად, თანდათან
გავრცელდა აფშილეთზე (კელასურიდან ღალიძგამდე − აფსუებით დასახლებული
ქვეყანა), სანიგეთსა (მიწა-წყალი მდ. ბზიფიდან ჯიქეთამდე) და მისიმიანეთზე
(სვანური ტომების დასახლება მდინარეების კოდორის და კელასურის ზემო
წელზე). ხოლო ეგრის-აფხაზეთის გაერთიანების შემდეგ ”აფხაზეთის” ცნების
მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაფართოვდა და ის ეგრისზეც გავრცელდა. როგორც
ვხედავთ, აქ დაახლოებით ისეთივე სურათია, როგორც აღმოსავლეთ
საქართველოში, წანარეთ-კახეთში, სადაც კახთა პოლიტიკური სუვერენიტეტის
გავრცელებას ”კახეთის” ცნების საკუთრივ კახეთიდან, კახეთ-კუხეთზე, ხოლო
შემდეგ ჰერეთზე გავრცელებაც მოჰყვა.

ამდენად, IX-X საუკუნეების ქართულ თუ უცხოურ წყაროებში
მოხსენიებულ აფხაზთა მეფეების, აფხაზების თუ აფხაზთა სამეფოს ქვეშ
იგულისხმებიან დასავლეთ საქართველოს ეგრის-აფხაზეთის მეფენი, დასავლეთ
საქართველოს მცხოვრებნი (მეგრელ-ჭანები, ქართები, სვანები, საკუთრივ
აფხაზები)
და
დასავლეთ
საქართველოს,
ეგრის-აფხაზეთის
სამეფო[21].
რასაკვირველია, არის შემთხვევები, როდესაც ”აფხაზში” საკუთრივ ”აფხაზი”
იგულისხმება, მაგრამ ”აფხაზთა სამეფო” და ”აფხაზთა მეფე” არ გულისხმობს
საკუთრივ აფხაზეთს. ამდენად, უფრო მართებულად მიგვაჩნია ამ სახელმწიფოს
ეწოდოს ეგრის-აფხაზეთის სამეფო და მის მეფეებს ეგრის-აფხაზეთის მეფენი,
როგორც მას ვახუშტი ბაგრატიონი უწოდებდა. ასეთი სახელწოდება ისტორიულ
ტრადიციას არ ღალატობს, რადგან IX-X საუკუნეების რიგი წყაროები ამ
სახელმწიფოს, მისი შინაარსიდან გამომდინარე, ეგრისს, მის მეფეებს კი ეგრისის
მეფეებს, ხოლო მის მცხოვრებლებს ეგრისელებს უწოდებენ[22]. სახელწოდება
”ეგრის-აფხაზთა სამეფო” უკეთ გამოხატავს ამ სახელმწიფოს როგორც
შედგენილობას, ისე არსებით შინაარსსაც.
შინაარსით კი ეს სამეფო იმთავითვე ქართული იყო, რადგან ის ძირითადად
ქართულმა ეთნიკურმა ელემენტმა შექმნა (რასაკვირველია, საკუთრივ აფხაზური
ელემენტის აქტიური მონაწილეობით). ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს ეთნიკურმა
შედგენილობამ
განსაზღვრა
ამ
სახელმწიფოს
ქართულობა,
ქუთაისის
დედაქალაქობა და ის ზოგადი ქართული სახელმწიფოებრივი კურსი, რომელსაც ეს
სახელმწიფო ატარებდა საშინაო თუ საგარეო-პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს ორგანიზაცია სხვა ქართული სამეფო
სამთავროებისაგან განსხვავებულ ვითარებაში მიმდინარეობდა. აქ გარეშე ძალას
ბიზანტიის იმპერია წარმოადგენდა, რომელიც ძალიან ღრმად იყო შეჭრილი
დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკასა და იდეოლოგიაში. აღნიშნული გარემოება
საკმაოდ აფერხებდა დასავლეთ საქართველოს გაერთიანების პროცესს. დასავლეთ
საქართველო ეკლესიურად ბიზანტიას ექვემდებარებოდა. დასავლეთ საქართველოს
გაერთიანებისა და პოლიტიკურად ბიზანტიის გავლენისაგან გამოსვლის შემდეგ
შეუძლებელი იყო ბიზანტიის საეკლესიო სუვერენიტეტის მოთმენა. ბიზანტია
დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის მეშვეობით ცდილობდა მასზე გავლენის
განხორციელებას, ეგრის-აფხაზეთის სახელმწიფოს ქართული პოლიტიკა
აქტიურად აყენებდა ეკლესიურად მცხეთასთან, საერთო-ქართულ ეკლესიასთან
გაერთიანების საკითხს. ბრძოლა ხანგრძლივი და მძიმე იყო. პოლიტიკური
დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მსგავსად საეკლესიო გამოყოფაც თანდათან
ხორციელდებოდა. ვახუშტი ბაგრატიონი დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის
ბიზანტიისაგან გამოყოფას პოლიტიკურ დამოუკიდებლობის მოპოვებასთან
აკავშირებს. ”ოდეს განდგა ლეონ, − წერს ვახუშტი, − და იწოდა აფხაზთა მეფედ,
მაშინ მოუძლურებულ იყუნენ ბერძენნიც და ამ ლევანის მიერ, ანუ შემდგომად
მისთაგან, განთავისუფლდა თხოვნითა ბერძენთაგანვე, ვინაიდგან სახელიცა მისი
ესრეთვე წარმოაჩინებს, რამეთუ უწოდებენ კათალიკოზსა აფხაზეთისასა, და არა
ეგრისისასა და იმერეთისასა[23].
აკად. ივ. ჯავახიშვილი დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის გამოყოფას
ბიზანტიისაგან და მცხეთის ტახტთან გაერთიანებას VIII-IX სს. ბიზანტიაში
არსებულ ხატმებრძოლობას, ბიზანტიის დასუსტებას და დასავლეთ საქართველოს
მიერ პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მოპოვებას უკავშირებს[24].

დასავლეთ
საქართველოს
ეკლესიის
ბიზანტიისაგან
გამოყოფა
უკავშირდება ეგრისისა და აფხაზეთის ეკლესიების გაერთიანებას და დასავლეთ
საქართველოს ერთიანი საეკლესიო ხელისუფლების ჩამოყალიბებას.
დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის კონსტანტინოპოლის სამწყსოსაგან
გამოყოფის
გარკვევისათვის
გადამწყვეტი
მნიშვნელობა
ენიჭებათ
ე.წ.
ექთეზისტებს, კონსტანტინოპოლის სამწყსოში შემავალი კათედრების ნუსხებს.
აღნიშნული საკითხი, სწორედ ამ ნუსხების მონაცემების საფუძველზე, მრავალი
მკვლევარის შრომაშია განხილული[25].
დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის ბიზანტიისაგან გამოყოფის პროცესს ნ.
ბერძენიშვილი ორ ეტაპად ყოფს. ”პირველ ხანებში, − წერს ნ. ბერძენიშვილი, −
საფიქრებელია, პოლიტიკურად ჯერ წელმოუმაგრებელი აფხაზეთის მეფეები
მოერიდებოდნენ საეკლესიო საკითხის გამწვავებას და კონსტანტინოპოლის
საპატრიარქოს მხოლოდ საეკლესიო გაერთიანების დასტურს მოსთხოვდნენ”[26]. ამ
დასტურისა და ე. ი. ეგრის-აფხაზეთის ეკლესიების გაერთიანების შემდეგ ეწოდა ამ
სამწყსოს მეთაურს ”აფხაზთა კათალიკოსი”, რომელიც ავტორის ვარაუდით,
ბერძნული ეკლესიის წარმომადგენელი იყო დასავლეთ საქართველოში[27].
დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის გამოყოფას ბიზანტიისაგან ნ. ბერძენიშვილი
ბაგრატ აფხაზთა მეფის ხანას უკავშირებს[28]. იმავე ტაქტიკონებზე და სხვა (სომხურ
და ქართულ) წყაროებზე დაყრდნობით, პ. ინგოროყვა შესაძლებლად თვლის, რომ
დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვება IX ს.
პირველი ნახევრით დაათარიღოს[29].
კ. კეკელიძის აზრით, დასავლეთ საქართველოს საკათალიკოსო X ს. მეორე
ნახევარში ჩამოყალიბდა, როდესაც გაუქმდა ლაზიკის სამიტროპოლიტო და
აბაზგიის ავტოკეფალი საარქიეპისკოპოსო[30]; ხოლო ს. ყაუხჩიშვილის აზრით,
დასავლეთ საქართველოს კათედრები X ს. დასაწყისში უკვე გამოეთიშა
კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს[31].
ზ.
ანჩაბაძეს
საეჭვოდ
მიაჩნია
აფხაზეთის
არქიეპისკოპოსის
კონსტანტინოპოლის პატრიარქისადმი დაქვემდებარება X ს. დასაწყისამდე[32].
როგორც
აღვნიშნეთ,
საკითხის
კვლევის
უმთავრეს
საყრდენს
კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსადმი დაქვემდებარებულ კათედრათა ნუსხები
წარმოადგენენ. ჩვენთვის საინტერესო საკითხისათვის მნიშვნელობა აქვს ამ
ნუსხათა ორ ჯგუფს. პირველი ჯგუფის ნუსხები შედგენილია ლეონ VI-ის
მეფობამდე (ლეონი მეფობდა 886-911 წწ.), ამ ნუსხებში დასავლეთ საქართველოს
ყველა
კათედრა,
ფაზისის
მიტროპოლიტით
ლაზეთში,
მისდამი
დაქვემდებარებული
ოთხი
ეპისკოპოსით,
აფხაზეთის
სებასტოპოლის
ავტოკეფალური არქიეპისკოპოსი და ჯიქეთში ნიკოფსიის ავტოკეფალური
არქიეპისკოპოსი კონსტანტინოპოლის სამწყსოს ექვემდებარებიან[33]. მეორე ჯგუფის
ნუსხებიდან ჩანს, რომ X ს. დასაწყისში დასავლეთ საქართველოს არც ერთი
კათედრა (ლაზეთის, აფხაზეთისა და ჯიქეთის, ნიკოფსიისა) აღარ ექვემდებარება
კონსტანტინოპოლის პატრიარქს[34]. აღნიშნულის საფუძველზე აშკარად ჩანს, რომ
ცვლილება დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის მდგომარეობაში, მისი გამოყოფა
კონსტანტინოპოლიდან და მცხეთის ტახტისადმი დაქვემდებარება IX საუკუნის
მანძილზე მოხდა, რადგანაც პირველი ჯგუფის ნუსხების ყველაზე ნაგვიანევი ნუსხა
IX ს. დასაწყისშია (820-829 წწ.) შედგენილი[35], ხოლო მეორე ჯგუფის პირველი
ნუსხა − X ს. დასაწყისში (901-907 წწ.)[36].

ნოტაციებით წარმოდგენილი სურათი თითქოს სრულიად რეალური ჩანს,
რადგან
საეკლესიო
გამოყოფის
საკითხი
მხოლოდ
პოლიტიკური
დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ შეიძლებოდა დასმულიყო. სრულიად
ბუნებრივია, რომ დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო დამოუკიდებლობის
საკითხი დიდ წინააღმდეგობას წააწყდებოდა, მაგრამ, ჩანს, ბიზანტიის იმპერიის
მარცხმა
დასავლეთ
საქართველოში
პოლიტიკური
ხელისუფლების
შენარჩუნებისათვის
ბრძოლაში,
საეკლესიო
ურთიერთობის
პრობლემაც
გადაწყვიტა.
წყაროებიდან არ ჩანს, რომ ჯერ ეგრის-აფხაზეთის ეკლესიების გაერთიანება
მომხდარიყო და შემდეგ ამ ეკლესიის მეთაურის აფხაზთა კათალიკოსად აღზევება,
როგორც ამას ნ. ბერძენიშვილი ვარაუდობს, მაგრამ ის გარემოება, რომ ამ ეკლესიის
მეთაური აფხაზთა კათალიკოსის ტიტულს ატარებს და რომ დასავლეთ
საქართველოს ეკლესია მცხეთის სამწყსოში ასე მთლიანად შევიდა, მხარს უნდა
უჭერდეს მოტანილ მოსაზრებას.
გაერთიანებული დასავლეთ საქართველოს ეკლესია პირველ ხანებში
კონსტანტინოპოლზე იყო დამოკიდებული და ოფიციალურად ბერძნულ ეკლესიას
წარმოადგენდა, ხოლო ამ ეკლესიის მეთაური აფხაზთა კათალიკოსი − ბერძნული
ეკლესიის წარმომადგენელი; მაგრამ დიდხანს ამ მდგომარეობას ვერც ეგრისაფხაზეთის მეფეები მოითმენდნენ და ვერც მცხეთის კათალიკოსები[37];
ეგრის-აფხაზეთის მეფეების პოლიტიკისათვის მიუღებელი იყო დასავლეთ
საქართველოს ბერძნული ეკლესია. ამასთანავე, ეგრის-აფხაზეთის მეფეები
დასავლეთ საქართველოს გაერთიანების შემდეგ აქტიურად ჩაებნენ იმ დიდ
ბრძოლაში, რომელიც მიზნად ისახავდა ერთიანი ქართული ფეოდალური
მონარქიის შექმნას. ამ საქმეში დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ქართული ეკლესიის
პოზიციას. ამდენად, აფხაზთა მეფეებს იმთავითვე უნდა დაეჭირათ მხარი მცხეთის
კათალიკოსების ინტერესებისათვის დასავლეთ საქართველოში. “ამიერიდან
მცხეთის საკათალიკოსოსა და აფხაზთა მეფეებს შორის სრული შეთანხმება უნდა
მომხდარიყო. მცხეთა ლიხთ-იმერეთის კულტურულ-რელიგიური გაერთიანებაშემოერთებისათვის მიიწევდა, აფხაზთ მეფეები კი იმერეთ-ამერეთის პოლიტიკურ
მთლიანობას უყრიდნენ საფუძველს”[38].
როგორც ცნობილია, ეგრის-აფხაზეთის სახელმწიფოს შემადგენლობაში
იმთავითვე შევიდა არგვეთი, მცხეთის სამწყსოს მოზრდილი ნაწილი[39], რასაც
დიდად უნდა შეეწყო ხელი დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს ეკლესიების
გაერთიანებისათვის. გარკვეული ტენდენცია ეგრის-ქართლის ეკლესიების
დაახლოება-გაერთიანებისა VIII-IX საუკუნეებში მჟღავნდება[40]. მისი საფუძველი
VIII ს. ეგრისზე ქართლის ერისმთავრების ხელისუფლების გავრცელებით უნდა
შექმნილიყო[41].
მაგრამ ერთი იყო იერარქიულად კონსტანტინოპოლის სამწყსოდან
გამოსვლა და მეორე, იმ დიდი გავლენის აღმოფხვრა, რაც საუკუნეთა მანძილზე
ბიზანტიასთან დაკავშირებულ საეპისკოპოსო კათედრებს ჰქონდათ ადგილობრივ
მოსახლეობაზე. ეს შედარებით უფრო ძნელი იყო, რადგან ამ გავლენას ღრმა
კულტურული საფუძველი გააჩნდა.
ამიტომ იყო, რომ ეგრის-აფხაზეთის მეფეებმა ეკლესიური გამოყოფის
მოპოვებისთანავე დაიწყეს ძველი (ბიზანტიური) საეპისკოპოსო კათედრების
მოშლა დასავლეთ საქართველოში და მათ საპირისპიროდ ახალი ქართული
კათედრების დაარსება[42]. X ს. მანძილზე მოიშალა გუდაყვის (ძიღანევის) კათედრა,

ფოთის კათედრა, ხოლო აშენდა ჭყონდიდის, მოქვის, ბედიისა და სხვა საყდრები,
სადაც შეიქმნა ახალი, ქართული საეპისკოპოსო კათედრები. ასე თანდათან
იდევნებოდა ბიზანტიის ეკლესიის გავლენა. ბიზანტიის ეკლესია ღვთისმსახურებას
დასავლეთ საქართველოში ბერძნულ ენაზე აწარმოებდა. მცხეთის ტახტს კი
ქართული ენა შემოჰქონდა. აღნიშნული გარემოება დიდად უწყობდა ხელს მცხეთის
ტახტისა და ეგრის-აფხაზეთის მეფეების ერთობლივ საქმიანობას, რადგან
დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობისათვის ქართული
ეროვნული ენა იყო და ამდენად ბევრად უფრო მისაღები, ვიდრე ბერძნული.
ასეთ ვითარებაში შემუშავდა “ქართლის” პოლიტიკური მნიშვნელობის ის
ფართო გაგება, რომელიც გვამცნობს, რომ “ქართლად ფრიადი ქვეყანაჲ
აღირაცხების, რომელსაცა შინა ქართულითა ენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვაჲ
ყოველი აღესრულების. ხოლო კჳირელეჲსონი ბერძნულად ითქუმის,რომელ არს
ქართულად: უფალო წყალობა ყავ, გინა თუ უფალო შეგვიწყალენ”. ნიშანდობლივია,
რომ გიორგი მერჩულეს ეს ფორმულა IX ს. შუა წლების მოვლენებს ასახავს[43].
ეგრის-აფხაზეთის მეფეების ზემოგანხილული საეკლესიო პოლიტიკა,
რომელიც დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის მცხეთის ტახტთან დაკავშირებას
ახორციელებდა, თვალნათლივ მიუთითებს თვით ამ სახელმწიფოს აშკარად
გამოხატულ ქართულ შინაარსზე.
მცხეთის ტახტი აფხაზთა მეფეებს უჭერდა მხარს არა მხოლოდ საეკლესიო
გაერთიანების საქმეში, არამედ იმ ბრძოლაშიც, რომელსაც ისინი შიდა ქართლის
დასაპყრობად ეწეოდნენ, რადგან ერთადერთ რეალურ ძალას, რომელსაც
საქართველოს გაერთიანება შეეძლო ამ დროს, ეგრის-აფხაზეთის სამეფო
წარმოადგენდა. ბიზანტიასთან შებმა კი ადვილი საქმე არ იყო. კონსტანტინოპოლი
ეკლესიაში ჯერ კიდევ მძლავრობდა, ავტორიტეტიც დიდი ჰქონდა, მაგრამ
დასავლეთ საქართველოს მეფეთა ხაზი გამართლებული და მომგებიანი იყო და
დასავლეთ საქართველოს ქართულ მოსახლეობასაც მისთვის უნდა დაეჭირა მხარი.
მიუხედავად ამისა, დასავლეთ საქართველოში კონსტანტინოპოლის გავლენის
აღმოფხვრა ძალიან ძნელი იყო. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ საუკუნეთა მანძილზე
გაბატონებული ტრადიცია კონსტანტინოპოლს უჭერდა მხარს, გარდა ამისა,
კონსტანტინოპოლს ჰყავდა დასავლეთ საქართველოში ისეთი დიდი დასაყრდენი
ძალა, როგორიც იყო ბიზანტიის მიერ დასავლეთ საქართველოში დაარსებული
საეკლესიო ცენტრები, რომელნიც არა მხოლოდ ეკლესიის დასაყრდენს ქმნიდნენ,
არამედ ბიზანტიის პოლიტიკურ გავლენასაც უმაგრებდნენ საფუძველს. ბიზანტიის
ამ დასაყრდენის წინააღმდეგ ბრძოლით აიხსნება ძველი კათედრების მოშლა და
მათ საპირისპიროდ ახლის დაარსება. ეს ახალი კათედრები გადაიქცეოდნენ მეფეთა
დასაყრდენად სამეფო ხელისუფლების ცენტრალიზაციისათვის ბრძოლაში.
ამასთანავე, ეს ახალი კათედრები წარმოადგენდნენ ქართული მწიგნობრობისა და
კულტურის კერებს დასავლეთ საქართველოში. ამ მხრივ საინტერესო მაგალითს
წარმოადგენს X ს. მოღვაწის, ცნობილი მთარგმნელისა და ჰიმნოგრაფის
ჭყონდიდელ სტეფანე სანანოჲსძის სამწერლო მოღვაწეობა მარტვილის ტაძარში[44].
ეგრის-აფხაზეთის სამეფო ქართული მწერლობის მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო და
აფხაზთა მეფენი დიდად მფარველობდნენ ქართული კულტურის მოღვაწეებს.
დასავლეთ საქართველოდან იყო მიქაელ საბაწმინდელის მარტვილობის
”აბუკურას” ავტორი, ეგრის-აფხაზეთის სამეფოში მოღვაწეობდა ქართველი
ჰიმნოგრაფი იოანე მინჩხი, რომელიც მეფე გიორგი II-ის (922-957) მფარველობითა

და მხარდაჭერით სარგებლობდა. აქ იქმნებოდა ”აფხაზთა ცხოვრება” ანუ ეგრისაფხაზეთის მეფეთა მატიანე VIII-X საუკუნეებისა და სხვ[45].
ამგვარად, დასავლეთ საქართველოს მიერ პოლიტიკური სუვერენიტეტის
მოპოვებას უშუალოდ უკავშირდება ეკლესიურად გამოყოფის საკითხი. ეს
საეკლესიო გამოყოფა, როგორც ვთქვით, ერთბაშად არ ხდება. ჯერ ხორციელდება
ეგრის-აფხაზეთის ეკლესიების გაერთიანება, როგორც კონსტანტინოპოლის
სამწყსოში შემავალი ეპარქიისა, რომელსაც სათავეში აფხაზთა კათალიკოსი ედგა
(VIII ს. ბოლო ან IX ს. დასაწყისი); შემდეგ IX ს. მანძილზე (საფიქრებელია, უფრო
მის პირველ ნახევარშივე) დასავლეთ საქართველოს ეკლესია გამოეყოფა
კონსტანტინოპოლს და მცხეთის ტახტს უერთიანდება, ხოლო აფხაზთა
კათალიკოსი სრულიად საქართველოს კათალიკოსს უქვემდებარდება.
კონსტანტინოპოლიდან გამოყოფის შემდეგ იწყება ბერძნული კათედრების
მოშლა და მათ საპირისპიროდ ქართული საეპისკოპოსო ცენტრების დაარსება, ეს
საეკლესიო რეფორმა ნ. ბერძენიშვილის ვარაუდით, საბოლოოდ X საუკუნეში
სრულდება[46].
მცხეთის საკათალიკოსოს ემორჩილება ამ დროს უკვე კახეთის, ჰერეთის,
ქართველთა სამეფოს (ტაო-კლარჯეთის) ეკლესია. ეგრის-აფხაზეთის შემოერთებით
საქართველოს საეკლესიო გაერთიანებამ წინ გაუსწრო საქართველოს პოლიტიკურ
გაერთიანებას. ეს დიდი ეროვნული საქმე, ერთიანი ქართული საეკლესიო
იერარქიის შექმნის დასრულება მასში დასავლეთ საქართველოს შემოყვანით,
ეგრის-აფხაზეთის მეფეთა მოთავეობა-ინიციატივითა და მცხეთის ტახტის
აქტიური მხარდაჭერით განხორციელდა.
ეგრის-აფხაზეთის სამეფო, ძირითადად, ქართული ქვეყანაა არა მხოლოდ
ტერიტორიულ-ეთნიკურ-ეკლესიურად, არამედ ენობრივადაც. ამ სახელმწიფოს
ტერიტორიისა და მისი მოსახლეობის ეთნიკური შედგენილობა განსაზღვრავდა იმ
გარემოებას, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისათვის (ქართები, მეგრელჭანები, სვანები) ეროვნული ქართული ენა იყო. მაგრამ, სანამ დასავლეთ
საქართველო პოლიტიკურად ბიზანტიის ხელისუფლების ქვეშ იმყოფებოდა,
ოფიციალური, ეკლესიისა და სახელმწიფო კანცელარიის ენის როლს ბერძნული
ასრულებდა.
ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს ქართული სახელმწიფოებრივი ხელისუფლების
ერთ-ერთი მიზანი იყო სახელმწიფო ეკლესიის ენად ბერძნულის ნაცვლად
ქართულის დამკვიდრება, ვინაიდან იგი დიდად გააადვილებდა სახელმწიფო
ღონისძიების გატარებას. ბერძნული კათედრების მოშლა და მათ ადგილას
ქართული კათედრების შექმნა ამ ახალ საეკლესიო ცენტრებში მღვდელმსახურების
ქართულ ენაზე წარმოებას გულისხმობდა. სწორედ ამ მოვლენას ასახავს X
საუკუნის ქართველი ისტორიკოსის გიორგი მერჩულეს ზემომოტანილი ფორმულა
”ქართლის” ცნების მნიშვნელობის შესახებ. ამ ფორმულის მიხედვით, ქართლია იქ,
სადაც მღვდელმსახურება ქართულად წარმოებს; ქართლია იქ, სადაც მცხეთას
ნაკურთხი მირონი იხმარება, ამდენად, დასავლეთ საქართველოც ქართლია[47].
ქართული ენის მიერ ასეთი გაბატონებული მდგომარეობის მოპოვებას, საერთოდ,
ეგრის-აფხაზეთის სამეფოში, კერძოდ კი, საკუთრივ აფხაზეთშიც, ისიც
ადასტურებს, რომ უკვე IX-X საუკუნეებიდან ოფიციალურ წარწერებში, ბერძნული
ენის ადგილს ქართული იკავებს[48].
ამგვარად, ეგრის-აფხაზეთის სამეფო ტერიტორიით, მოსახლეობის
უმრავლესობით, ეკლესიით, კულტურითა და ენით ქართული სახელმწიფოა, ამ
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სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას ატარებდნენ და თავიდანვე ”მეფედ” იწოდებოდნენ,
განსხვავებით, ვთქვათ, კახთა მმართველებისაგან, რომელნიც თავდაპირველად
ქორეპისკოპოსისა და მთავრის ტიტულით მოიხსენებიან და მხოლოდ შემდეგ
იღებენ ”მეფის” ტიტულს.
აფხაზთა მეფეების გენეალოგიისა და მათი მეფობის ქრონოლოგიის
დადგენა აფხაზთა ”მეფეთა დივანის” მიხედვით, სცადა ე. თაყაიშვილმა[49]. ”მეფეთა
დივანის” მონაცემებში, სხვა წყაროების ცნობების გათვალისწინებით, რიგი
ცვლილებები შეიტანა ივ. ჯავახიშვილმა[50], დასავლეთ საქართველოს მეფეთა
ქრონოლოგია შეადგინეს პ. ინგოროყვამ[51] და სხვა ავტორებმა. წყაროთა მონაცემებს
შორის განსხვავების გამო, როგორც ჩანს, ზუსტი ქრონოლოგიის დადგენა არ
ხერხდება, მაგრამ მათი მეფობის ქრონოლოგია დაახლოებით ასეთია: ლეონ II (758798), თეოდოსი II (798-825), დემეტრე II (825-861), გიორგი I[52] (861-868), იოანე I და
ადარნასე I (868-881), ბაგრატ I (881- 893), კონსტანტი III (893-922), გიორგი II (922957), ლეონ III (957-967), დემეტრე III (967-975), თეოდოსი III (975-978)[53].
როგორც უკვე აღნიშნულია, ადმინისტრაციულად სამეფო საერისთავოებად
იყო დაყოფილი, ხოლო ეკლესიის სათავეში იდგა აფხაზთა კათალიკოსი, რომელიც
ჯერ კონსტანტინოპოლს, ხოლო IX საუკუნიდან მცხეთის საკათალიკოსო ტახტს
ექვემდებარებოდა.
ეგრის-აფხაზეთის მეფენი თავიდანვე სახელმწიფო ხელისუფლების მკაცრი
ცენტრალიზაციის პოლიტიკას ადგნენ. ეს პოლიტიკა არ შეიძლებოდა
უმტკივნეულოდ გატარებულიყო, მაგრამ, სამწუხაროდ, წყაროებმა არ ასახეს IX-X
საუკუნეებში აქ მიმდინარე არც კლასობრივი და არც შინაკლასობრივი ბრძოლა.
ეგრის-აფხაზეთის მეფეთა გაზრდილ ხელისუფლებას და მათ მკაცრ ცენტრალურ
სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას უნდა გამოქცეოდა არგვეთის მფლობელი ლიპარიტ
ბაღვაში, რომელიც IX ს. 80-იან წლებში წამოვიდა[54] თავისი სამკვიდრო მამულიდან
არგვეთიდან
და
კლდეკარს
დასახლდა,
ტაო-კლარჯეთის
სამთავროს
ტერიტორიაზე, სადაც ნაკლებად იგრძნობოდა ერთიანი ცენტრალური
ხელისუფლების ძალა და მეტი გასაქანი ჰქონდა სამფლობელო ქვეყნების
დამოუკიდებლად მართვას მიჩვეულ და მოსურნე ფეოდალთა მისწრაფებებს.
სამეფოში, როგორც მოსალოდნელიც იყო, ადგილი ჰქონდა ბრძოლას
ტახტისათვის, რომელიც სახელმწიფოს საერთაშორისო, მის საგარეო-პოლიტიკურ
ურთიერთობებს ეჯაჭვებოდა. IX ს. 60-იან წლებში, როდესაც მეფე გიორგის
გარდაცვალების შემდეგ, ტახტს სხვა, შავლიანთა დინასტიის წარმომადგენელი
იოანე იგდებს ხელთ, ტახტის კანონიერი მემკვიდრე ბაგრატ უფლისწული
ბიზანტიას აფარებს თავს და ტახტზე ასვლას მხოლოდ IX ს. 80-იან წლებში (დაახლ.
881 წ.) ახერხებს. არ ჩანს, რა საზოგადოებრივ ფენებს, ან ძალებს ეყრდნობოდა
ბაგრატი. მემატიანე მხოლოდ იმ დახმარებაზე ლაპარაკობს, რაც მას ბიზანტიამ
აღმოუჩინა, მაგრამ, საეჭვოა, ადგილობრივ დასაყრდენის გარეშე და მხოლოდ
ბიზანტიის დახმარებით დაებრუნებინა მას ტახტი.
IX ს. 80-იან წლებში აღდგა ძველი დინასტია ეგრის-აფხაზეთის სამეფო
ტახტზე, მაგრამ ეტყობა, უთანხმოებას საგვარეულოს შიგნითაც ჰქონდა ადგილი.
როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ არ იყო მტკიცედ დადგენილი ტახტის
მემკვიდრეობის ის წესი, რომლითაც მეფობა მამიდან უფროს შვილზე გადადიოდა.
საამისო ტენდენცია ჩანს ეგრის-აფხაზეთის მეფეთა საგვარეულოში, მაგრამ მაინც
არის შემთხვევები ძმიდან ძმაზე ტახტის გადასვლისა. მაგალითად, IX ს. 60-იან

წლებში (დაახლოებით 861), როდესაც გარდაიცვალა მეფე დემეტრე II, მიუხედავად
იმისა, რომ მას ჰყავდა ვაჟი ბაგრატი, ტახტი მისმა ძმამ გიორგიმ დაიკავა. რატომ
ავიდა ტახტზე გიორგი და არა ბაგრატი, წყაროებიდან არ ჩანს. შეიძლება, ეს
ბაგრატის მცირეწლოვანებით იყოს გამოწვეული, ანდა გიორგის მიერ ბაგრატის
უფლებების უგულვებელყოფით. საინტერესოა, რომ ბაგრატს გიორგის
გარდაცვალების შემდეგაც წაართვეს ტახტი, მაგრამ ახლა უკვე შავლიანებმა და
ბაგრატმა მხოლოდ ბიზანტიის დახმარებით და ბრძოლით დაიბრუნა ის. ბაგრატის
შემდეგ ერთხანს თითქოს სწორდება ხაზი და მეფობა მამიდან უფროს შვილზე
გადადის (ბაგრატ I, კონსტანტინე III, გიორგი II), მაგრამ გიორგის შემდეგ ისევ
იწყება ძმებს შორის ბრძოლა. მეფე გიორგის, რომელსაც, ჩანს, ოთხი ვაჟი ჰყავდა
(ლეონი, დემეტრე, თეოდოსი, ბაგრატი), ორი ვაჟი, თეოდოსი და ბაგრატი,
თავიდანვე მოუშორებია და ბიზანტიას გაუგზავნია, ”რათა შემდგომად
სიკუდილისა მისისა არა იყოს მათ შორის ბრძოლა და ჴდომა”[55]. მაგრამ თეოდოსი
მაინც დაბრუნებულა ლეონის გარდაცვალებისა და დემეტრეს გამეფების შემდეგ[56].
დემეტრეს ბევრი მოწინააღმდეგე უნდა ჰყოლოდა. თეოდოსის ”უჴმეს კაცთა ვიეთმე
ამის ქუეყანისათა, რათა გამოვიდეს ძმასა თჳსსა ზედა”[57]. ძმის წინააღმდეგ
მებრძოლ თეოდოსს მესხი აზნაურებიც უჭერდნენ მხარს. დამარცხებული
თეოდოსი ძამელმა მთავარმა ადარნასემ შეიფარა. დემეტრეს მოწინააღმდეგეთა
ასეთი ფართო წრე (მესხი აზნაურები, ძამელი მთავარი) იმ პოლიტიკის შედეგი
უნდა იყოს, რომელსაც ეგრის-აფხაზეთის სამეფო ატარებდა.
დასავლურქართულმა სახელმწიფომ ადრევე დაიწყო სამხრეთქართული
სახელმწიფოს საშინაო საქმეებში ჩარევა. IX ს. 80-იან წლებში ბიზანტიის
მხარდაჭერით ეგრის-აფხაზეთის ტახტზე განმტკიცებული ბაგრატი ეხმარება
ბიზანტიაში გახიზნულ თავის ცოლისძმას, გვარამ მამფალის ვაჟს, ნასრს. ბაგრატმა
გამოიყვანა ნასრი ბიზანტიიდან, ”მისცა ლაშქარი მისი. ხოლო ნასრმა შეიპყრნა
სამნი ციხენი სამცხეს, ოძრჴე, ჯუარისციხე და ლომსიანთა”[58]. X ს. 60-იან წლებში
ეგრის-აფხაზეთის მეფე ლეონი ჯავახეთს ფლობს და მას იქ თავისი მოხელე,
ერისთავი ჰყავს[59]. ეგრის- აფხაზეთის მეფეების ასეთ ენერგიულ ჩარევას სამხრეთ
საქართველოს საქმეებში და, რაც მთავარია, მათ დამპყრობლურ ტენდენციებს უნდა
გამოეწვია მესხი აზნაურების პოზიცია ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს შიგნით ატეხილ
ბრძოლაში. ხოლო ქართლის აზნაურის, ძამელი მთავრის, ადარნასეს მიერ ტახტის
მაძიებელი თეოდოსის შეფარება და მისთვის მხარდაჭერა ეგრის-აფხაზეთის
სამეფოს იმ აქტიური პოლიტიკის შედეგი იყო, რომლის უპირველეს ამოცანას
ქართლის დაპყრობა შეადგენდა.

***
იმდროინდელი
დასავლეთ
საქართველო
შედარებით
მჭიდროდ
დასახლებულ ქვეყანას წარმოადგენდა. დასავლეთ საქართველოში მრავლად იყო
ქალაქები, ციხეები, ტაძრები. ქალაქთა შორის თავისი მნიშვნელობით გამოირჩეოდა
სამეფოს დედაქალაქი ქუთაისი, რომელიც დაწინაურებული რაიონის (ძველი
წყაროებით სამოქალაქოს) ცენტრში მდებარეობდა. მნიშვნელოვან ქალაქებს
წარმოადგენდა ფაზისი, ცხუმი, ანაკოფია, ვარციხე, ციხე-გოჯი და სხვა ზღვისპირა
ქალაქები, რომელნიც უძველესი დროიდან მჭიდროდ იყვნენ დაკავშირებულნი
ბიზანტიასთან.

აღსანიშნავია აგრეთვე, მრავალრიცხოვანი ციხე-სიმაგრეები, როგორც
ზღვის სანაპიროზე, ასევე ქვეყნის შიგნით, კერძოდ, ჩრდილოეთ კავკასიისაკენ
მიმავალ გზებზე, ჩრდილოეთ კავკასიიდან მომთაბარე ტომების თავდასხმებისაგან
დასაცავად. მაგალითად, ციხე მდ. ბზიფის ხეობაში; სობღისის ციხე ალანებისაკენ
მიმავალ გზაზე; ციხე წობილი აფშილეთში და სხვა სიმაგრეები კოდორის ხეობაში.
ეგრის-აფხაზეთის სამეფო თავისი დროისათვის დაწინაურებული სოფლის
მეურნეობისა და ვაჭრობა-აღებ-მიცემობის ქვეყანას წარმოადგენდა. მასზე
საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის მრავალი სავაჭრო გზა გადიოდა,
რომლითაც ის უკავშირდებოდა დასავლეთით ბიზანტიას; სამხრეთით −
ქართველთა სამეფოსა და სომხურ სახელმწიფოებს, სახალიფოს, აღმოსავლეთ
საქართველოს; ჩრდილოეთით − ოსებსა და ხაზარებს.
როგორც საერთოდ მთელი საქართველოს, ასევე დასავლეთ საქართველოს
მიწა-წყალზე აღმოჩენილი VIII-X საუკუნეების ბიზანტიური[60] და არაბული[61]
მონეტები ნათლად მეტყველებენ დასავლეთ საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიურ
ურთიერთობაზე ამ ქვეყნებთან. ქვეყანა კარგად იყო დაცული საზღვისპირო თუ
ხეობების შემოსასვლელებში აგებული ციხე-სიმაგრეებითა და საფორტიფიკაციო
ნაგებობებით.
ქვეყნის ეკონომიური დაწინაურების აშკარა მოწმობას წარმოადგენს ის
დიდი სამშენებლო საქმიანობა, რომელიც IX-X საუკუნეებში ეგრის-აფხაზეთის
მეფეთა თაოსნობით გაიშალა სამეფოს ტერიტორიაზე.

***
ბიზანტიის
გავლენა
დასავლეთ
საქართველოზე,
მიუხედავად
პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მოპოვებისა, მაინც დიდხანს ვრცელდებოდა და
მისი აღმოფხვრა, ცხოვრების ყველა სფეროში, თანდათან ხდებოდა.
დასავლეთ საქართველოს სამეფო ხელისუფლება და მოსახლეობა
ცდილობდა ყოველგვარი შესაძლებლობის გამოყენებას ბიზანტიის წინააღმდეგ. ამ
თვალსაზრისით ინტერესმოკლებული არ უნდა იყოს ქართველების მონაწილეობა
821-823 წწ. დიდ მოძრაობაში, რომელსაც თომა სლავი ხელმძღვანელობდა. თომა
სლავის აჯანყება ბიზანტიის იმპერიაში მიმდინარე ღრმა სოციალური და
პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთი აშკარა გამოვლინება იყო, მასში
მონაწილეობდნენ როგორც სოციალურად დაბეჩავებული კლასები, ისე იმპერიის
მიერ დაპყრობილი ხალხები, რომელნიც ბიზანტიის უღლის გადაგდებისათვის
იბრძოდნენ[62]. ამ აჯანყებაში სლავებთან, სომხებთან და ბიზანტიის მიერ
დაპყრობილ სხვა ხალხების წარმომადგენლებთან ერთად, იბრძოდნენ ლაზები,
აფხაზები და იბერები[63].
VIII ს. დასასრულს, ბიზანტიის იმპერია იძულებული შეიქნა ეცნო
დასავლეთ საქართველოში შექმნილი ვითარება, მაგრამ ეს არ ნიშნავდა იმპერიის
მიერ ხელის აღებას ამ ქვეყანაზე. IX ს. პირველი ნახევრის მანძილზე ბიზანტიის
იმპერიის ფლოტი და ლაშქარი რამდენჯერმე შემოიჭრა დასავლეთ საქართველოში:
პირველად 832 წელს[64], შემდეგ 40-იან წლებში ორჯერ, მაგრამ ყოველთვის
სასტიკად დამარცხდა.[65]. IX ს. 30-40-იან წლებში ბიზანტია მარცხს განიცდის
არაბებთან ბრძოლაში, მეორე მხრივ მას ბულგარელები უტევენ, დიდ ძალად იქცევა

პავლიკიანთა მოძრაობაც. ისევ მწვავდება ბრძოლა ხატების თაყვანისმცემლებსა და
ხატმებრძოლებს შორის[66].
მართალია, IX ს. მეორე ნახევარში ბიზანტიის იმპერიის მდგომარეობა
საგრძნობლად გაუმჯობესდა, ე. ი. სტაბილური მდგომარეობა შეიქმნა ქვეყნის
შიგნითაც და იმპერიამ მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწია არაბებთან
ბრძოლაშიც[67], მაგრამ დასავლეთ საქართველოში თავისი ძველი მდგომარეობის
აღდგენა მაინც ვეღარ მოახერხა. ამიერიდან ბიზანტიის იმპერია ტაქტიკას იცვლის
დასავლეთ საქართველოს მიმართ და ცდილობს თავისი ფორმალური გავლენა
მაინც შეინარჩუნოს დასავლეთ საქართველოზე. ამას, როგორც ჩანს, ის, ასე თუ ისე,
მაინც ახერხებს. ბიზანტიის იმპერიის უფლება ამ დროს, საერთოდ, ქართულ
სახელმწიფოებზე
და,
კერძოდ,
ეგრის-აფხაზეთის
სამეფოზე
უბრალო
მფარველობისა და გავლენის საზღვარს არ გასცილებია, რადგან, ბიზანტიის
იმპერიას სამეფოს საშინაო საქმეებში ჩარევის უფლება არ ჰქონია[68]. ”ამ დროს
ქართველთა ყმობა მხოლოდ გარეგნული ყოფილა და უფროს-უმცროს სამეფოთა
შორის
კავშირს
უფრო
უდრიდა
ვიდრე
ნამდვილს
პოლიტიკურ
[69]
დამოკიდებულებას ”. მაგრამ ამ ფორმალურ გავლენას და უფროს-უმცროს შორის
დამოკიდებულებას იმპერიის ხელისუფლება დიდი გულმოდგინებით იცავდა და
უსვამდა ხაზს. ეს გარემოება კარგად ჩანს ბიზანტიის იმპერიის ხელისუფლების
მიერ ეგრის-აფხაზეთის მეფეთადმი ბოძებულ ტიტულატურაში და მათდამი
მიმართვის წესში. ბიზანტიელები არასოდეს საქართველოს არც ერთი ქვეყნის
მეფეს, და რაც მთავარია, არც გაერთიანებულ საქართველოს მეფეებს ”მეფეს” არ
უწოდებდნენ. ისინი დასავლეთ საქართველოს მეფეთა მიმართ ხმარობდნენ
ტიტულებს
”მთავარი”
(არხონტი)
ან
”მფლობელი”
(ექსუსიასტი)[70].
ნიშანდობლივია, რომ ასევე უწოდებდნენ ისინი სხვა ქართული სახელმწიფოების
თუ მეზობელი სომხეთის მეფეებს. ”ბიზანტიის ხელისუფლებას ამით სურდა ეთქვა,
რომ ბიზანტიასთან შედარებით საქართველოს და სომხეთის სამეფოებს უფრო
დაბალხარისხოვანი ადგილი ეკავათ”[71]. ეგრის-აფხაზეთის ხელისუფალთ,
რომელთაც უკვე VIII ს. დასასრულს ოფიციალურად მიიღეს ”მეფის” წოდება,
ბიზანტიის ხელისუფლება უწოდებს ”მთავარს”, ”მფლობელს” (”ექსუსიასტს”)[72].
მართალია, ”ექსუსიასტი” უფრო მაღალი წოდებაა, ვიდრე არხონტი, მაგრამ ის მეფე
მაინც არ არის. ამასთანავე, ”ექსუსიასტი” უფრო ”მჭიდრო პოლიტიკური
დამოკიდებულების გამომხატველი იყო, მას ბერძნები თითქოს ბიზანტიის კეისრის
წარმომადგენლად თვლიდნენ მის სამეფოში”[73]. ბიზანტიის იმპერიის პატრიარქი
ნიკოლოზ მისტიკოსი მეფე გიორგი II-ისადმი (922-957) გაგზავნილ წერილებში მას
უწოდებდა ”ექსუსიასტს”[74], ”ბრწყინვალე ექსუსიასტს”[75], და მისი ”მეფური
ღირსების”[76] შესახებაც ლაპარაკობს, მაგრამ არსად ”მეფობით” არ მიმართავდა.
ამით ბიზანტიის ხელისუფალთ გარკვეული პოლიტიკური და უფლებრივი აზრის
გამოთქმა სურდათ. ამ სურვილს დასავლეთ საქართველოს მეფეთადმი გაგზავნილი
დიპლომატიური საბუთების სახელწოდებაც ადასტურებს, რომელთაც ისინი
”ბრძანებას” (”კელეუსის”) უწოდებდნენ. ბიზანტიის იმპერატორები სხვა
სახელმწიფოთა მბრძანებლებისათვის გაგზავნილ მიმართვებს ჩამოჰკიდებდნენ
ოქროს ბეჭედს (ბულას), რომელზედაც ამოკვეთილი იყო იმპერატორის პორტრეტი.
ბეჭდის ღირებულება ადრესატის ღირსებას შეესაბამებოდა.[77] ეგრის-აფხაზეთის
მეფისადმი გაგზავნილ მიმართვას ეწერა ”აბაზგიის მთავარს” (ექსუსიასტს) და
შეკიდული ჰქონდა ორი სოლიდის ღირებულების ოქროს ბულა[78]. ნიშანდობლივია,
რომ ქართველთა მეფეებისადმი[79] გაგზავნილ მიმართვასაც ორსოლიდიან ბულას

შეჰკიდებდნენ[80]. ბიზანტიელები იბერიის კურაპალატის მიმართ ხმარობენ
ეპითეტს − ”უდიდებულესი[81]”, ხოლო აბაზგიის მთავრის მიმართ −
”ბრწყინვალე[82]”. თუ შევადარებთ ბიზანტიის საიმპერატორო კარის მიმართვის
წესებს სხვადასხვა მფლობელისადმი, ”დავინახავთ, რომ ზოგი მეზობელი
სახელმწიფო უფრო მაღალ რანგში ჰყავს აყვანილი ბიზანტიის მთავრობას,ზოგიც
უფრო დაბალ საფეხურზე ჰყავს[83]. საქართველოს მეზობლებთაგან ეგრისაფხაზეთის მეფეებზე უფრო მაღალ რანგში აყვანილია დიდი არმენიის ერისთავთერისთავი, რომელსაც მიმართვა სამსოლიდიანი ბულით ეგზავნება და
”უბრწყინვალესი” ეწოდება[84], ასევე ხაზარეთის ხაკანი, რომელსაც სამსოლიდიანი
ბულით ეგზავნება მიმართვა და ”უკეთილშობილესი” და ”უბრწყინვალესი”
ეწოდება[85], სამსოლიდიანი ბულითვე ეგზავნება მიმართვა ვასპურაკანის
ერისთავთ-ერისთავს (არხონტთა არხონტს) და ეწოდება უბრწყინვალესი”[86].
ალანიის მთავარს, აბაზგიის მთავრის მსგავსად ყოველგვარი ეპითეტის გარეშე
ორსოლიდიანი ბულით ეგზავნება მიმართვა[87]. ხოლო ამიერკავკასიის მთელ რიგ
მთავრებს მიმართვები საერთოდ ბულების გარეშე ეგზავნებათ. როგორც ბიზანტიის
საიმპერატორო კარის ამ ოფიციალური დოკუმენტიდან ირკვევა, ამიერკავკასიის
სახელმწიფოთა შორის ეგრის-აფხაზეთის მთავარზე მეტი პატივით ბიზანტიის
იმპერია სომხეთის მთავრებს მიმართავდა, ხოლო ქართულ სახელმწიფოთა შორის
ეგრის-აფხაზეთის მეფეს, რომელსაც ის, მართალია, მეფეს არ უწოდებდა, მაგრამ
მაინც დამოუკიდებელ ხელისუფლად თვლიდა. განსხვავებით ეგრის-აფხაზეთის
მეფეებისაგან “ქართველთა მეფეებს” ის მხოლოდ არხონტს, მთავარს უწოდებდა,
მართალია, მათაც ორსოლიდიანი ბულით უგზავნიდა მიმართვებს, მაგრამ
”ქართველთა მეფეებს” ბიზანტიის იმპერატორები ბიზანტიური საკარისკაცო
ტიტულებით ამკობდნენ. აფხაზთა მეფის მსგავსად ორსოლიდიანი ბულით
ეგზავნება მიმართვა ალანთა მთავარსაც, რომელსაც ექსუსიასტეკრატორის
ტიტულით მიმართავენ, მაგრამ აფხაზთა მეფისაგან განსხვავებით მას არავითარი
ეპითეტით არ ამკობენ. ბიზანტიასა და ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს შორის
არსებული ოფიციალური ურთიერთობა ფაქტიურად მეგობრობა-მოკავშირეობის
ფარგლებს არ სცილდებოდა, რაზედაც აშკარად მეტყველებს პატრიარქ ნიკოლოზ
მისტიკოსის წერილი გიორგი ეგრის-აფხაზეთის მეფისადმი, სადაც ის მას
ფაქტიურად სთხოვს, რათა გიორგიმ დაიცვას ბიზანტიელებთან ”მეგობრობის
სიწმინდე”, შეინახოს ”მოკავშირეობის ქველი სული და ერთგულება”[88].
ეგრის-აფხაზეთის
სამეფოს
ასეთი
ოფიციალური
მდგომარეობა
იმდროინდელ საერთაშორისო ურთიერთობაში განპირობებული იყო ამ
სახელმწიფოს პოლიტიკური სიძლიერით, მისი როგორც დამოუკიდებელი
სახელმწიფოს რეალური მდგომარეობით და უძლიერესი პოლიტიკური ერთეულის
უფლებით ქართულ სამეფო-სამთავროთა შორის.
IX ს. შუა წლებში განცდილი მარცხის შემდეგ, ბიზანტია აღარ ცდილობს
სამხედრო ჩარევით თავისი მდგომარეობის აღდგენას დასავლეთ საქართველოში,
მაგრამ პოლიტიკური ინტრიგებისა თუ ტახტისმაძიებელი უფლისწულებისათვის
მხარდაჭერით ცდილობს ხელი შეუშალოს ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს გაძლიერებას
და შეაფერხოს საქართველოს გაერთიანებისა და ერთიანი ქართული სახელმწიფოს
შექმნის ის დიდი ეროვნული საქმე, რომელსაც ამ დროს დასავლურქართული
სახელმწიფო ჰეგემონობდა.
IX ს. 60-იან წლებში ეგრის-აფხაზეთის მეფის გიორგი I-ის გარდაცვალების
შემდეგ, სამეფოში ტახტისათვის დაიწყო ბრძოლა. ამ ბრძოლაში, როგორც ჩანს.

ბიზანტიის იმპერიაც მონაწილეობდა. გიორგი მეფეს მემკვიდრე არ ჰყავდა და
მეფედ თავისი ძმის, დემეტრეს, ვაჟი − ბაგრატი სურდა, რომელიც მან თავისსავე
სიცოცხლეში ქართლის (შიდა ქართლის) ერისთავად დააყენა. მაგრამ გიორგის
გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე ასვლის პრეტენზიას აცხადებს შავლიანთა
საგვარეულოს წარმომადგენელი იოანე, რომელსაც მხარს უჭერს გარდაცვლილი
გიორგის მეუღლე[89]. 868 წ. იოანე შავლიანმა დაიკავა ტახტი, ბაგრატ უფლისწულმა
კი თავი კონსტანტინოპოლს შეაფარა. იოანეს შემდეგ ტახტზე მისი ძე ადარნასე
ავიდა. ადარნასეს მდგომარეობის განმტკიცების მიზნით, მამამისმა ცოლად შერთო
გვარამ აშოტის ძის, ბაგრატიონის, ქალიშვილი[90].
IX ს. 80-იან წლებში (დაახლ. 881 წ.) ბაგრატ უფლისწულს ბიზანტიის
იმპერიამ რეალური დახმარება აღმოუჩინა და ”მოსცა ბერძენთა მეფემან ლაშქარი,
და მოგზავნა ზღჳთ და ნავითა შემოვიდა აფხაზეთად, მოკლა ადარნასე, ძე
იოვანესი, და დაიპყრა აფხაზეთი”[91]. ჩანს, ბაგრატის მომხრე დასი ძლიერი იყო
დასავლეთ საქართველოში. ბიზანტიაში ხანგრძლივი დროის მანძილზე ყოფნა მან
კარგად გამოიყენა თავის მომხრეთა დასარაზმავად და იმპერიისაგან რეალური
დახმარების მისაღებად. ამჯერად, როგორც ვხედავთ, იმპერია ტახტის კანონიერ
მემკვიდრეს უჭერს მხარს ალბათ იმ იმედით, რომ გამეფებული ბაგრატი უფრო
მეტად გაუწევს ანგარიშს ბიზანტიის იმპერიას.
იმპერია შემდეგაც სარგებლობს ეგრის-აფხაზეთის სამეფო სახლში
არსებული წინააღმდეგობით და ცდილობს ტახტზე თავისთვის სასურველი
კანდიდატის გაყვანას. მეფე გიორგი II-მ (922-957), შვილებს შორის ტახტისათვის
ბრძოლის თავიდან აცილების მიზნით, ორი ვაჟი: თეოდოსი და ბაგრატი ადრევე
გაგზავნა ბიზანტიას და მოაშორა სახელმწიფო საქმეებს; მაგრამ გიორგის
მემკვიდრის, ლეონ III-ის (957-967) გარდაცვალების შემდეგ გამეფებულ დემეტრეს
ოპოზიცია ჰყავდა, რომელმაც გამოიწვია თეოდოსი ბიზანტიიდან, ”რათა
გამოვიდეს ძმასა თჳსსა ზედა”. ხანგრძლივი ბრძოლა ძმებს შორის დემეტრეს
გამარჯვებით დამთავრდა. თეოდოსის ამ ბრძოლაში მესხი აზნაურები და სხვა
მთავარნი უჭერენ მხარს. წყაროებიდან არ ჩანს, ბიზანტიის აქტიური მონაწილეობა
დემეტრე-თეოდოსის შორის წარმოებულ ბრძოლაში, მაგრამ სავარაუდოა, რომ
ბიზანტიიდან წამოსულ თეოდოსს, რეალური თუ არა, მორალური მხარდაჭერა
მაინც ექნებოდა კონსტანტინოპოლისა, რადგან ძმათა შორის ომი, რომელიც
დაასუსტებდა ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს, ხელს აძლევდა ბიზანტიის იმპერიას.
ამგვარად, VIII ს. დასასრულს მოპოვებული მდგომარეობა კარგად
შეინარჩუნა ეგრის-აფხაზეთის სამეფომ, ბიზანტიამ კი დაკარგა თავისი ოდინდელი
გაბატონებული მდგომარეობა დასავლეთ საქართველოში.
მეორე დიდი სახელმწიფო, რომელთანაც ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს
ურთიერთობა ჰქონდა, არაბთა სახალიფო იყო.
VIII ს. შუა წლებისათვის დასავლეთ საქართველო გაიწმინთა არაბთაგან და
ეს ქვეყანა ”კრძალულ იყო არაბთა შიშისაგან”. მაგრამ არაბები ადვილად არ
თმობდნენ პოზიციებს ამიერკავკასიაში. ბიზანტიის იმპერიასთან წარმოებული
ომის პირობებში ამიერკავკასიის ქვეყნებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ორივე
მხარისათვის (ბიზანტია და სახალიფო). ამის გამო ცდილობდნენ ისინი დასავლეთ
საქართველო თავის მოკავშირედ ჰყოლოდათ. ჩანს, IX ს. დასაწყისში არაბები მაინც
ახერხებდნენ დასავლეთ საქართველოში შეჭრას, სადაც 830 წელს არაბთა
წინააღმდეგ აჯანყებულ დასავლეთ საქართველოს დასახმარებლად ბიზანტიის
იმპერატორ თეოფილეს (829-842) სამხედრო ექსპედიცია გაუგზავნია თეოფობეს და

ბარდას სარდლობით[92], მაგრამ ბიზანტიელები სასტიკად დამარცხდნენ და დიდად
შემცირებულნი დაბრუნდნენ უკან[93].
ამის შემდეგ ჩვენ აღარავითარი ცნობა არა გვაქვს არაბთა შეჭრის შესახებ
დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, სამაგიეროდ, ეგრის-აფხაზეთის მეფენი
აქტიურად იბრძოდნენ აღმოსავლეთ საქართველოში მოქმედი არაბი სარდლების
წინააღმდეგ.
წყაროთა მონაცემების სიმცირის გამო ძნელია თქმა, თუ რა სახის
ურთიერთობა არსებობდა სახალიფოს ხელისუფლებასა და დასავლეთ
საქართველოს შორის არაბთა განდევნის შემდეგ. ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს
არაბებთან დამოკიდებულების შესასწავლად გარკვეულ ინტერესს იწვევს X ს. არაბი
ისტორიკოსის, მასუდის ცნობა, რომ ”აფხაზები და ხაზარები უხდიდნენ
ხარაჯას სანაპირო ციხე თბილისის უფროსს თბილისის დაპყრობისა და მისი
მუსლიმებით დასახლების დროიდან ხალიფა მუთავაქილის დრომდე”[94]. თუ
მასუდის ეს ცნობა სინამდვილეს გამოხატავს, მაშინ უნდა ვივარაუდოთ, რომ VIII ს.
და IX ს. შუა წლებამდე (მუთავაქილი ხალიფად იყო 847-861 წლებში) დასავლეთ
საქართველო ხარკს უხდიდა არაბებს. შესაძლებელია, სწორედ ამ ხარკის
წინააღმდეგ იყო მიმართული 839 წლის აჯანყება და აფხაზთა მეფის ბრძოლაც 853
წ. მუთავაქილის სარდლის ბუღა თურქის წინააღმდეგ. თუ ასეთი ”ხარაჯა”
არსებობდა, ის, რასაკვირველია, ჩვეულებრივი, საადგილმამულო გადასახადი კი არ
იქნებოდა, არამედ ერთდროული ხარკი, რომელსაც დასავლეთ საქართველო,
მსგავსად ხაზარებისა, უხდიდა არაბებს მშვიდობიანობის შესანარჩუნებლად[95].
როგორც აღვნიშნეთ, VIII ს. შუა წლებში დასავლეთ საქართველოდან
არაბებს ფეხი ამოუკვეთეს. მაგრამ დასავლეთ საქართველოს არაბებისათვის
თუნდაც ერთდროული ხარკი რომ ეძლია, ეს არ ნიშნავს არაბთა რაიმე სახის
მფლობელობას დასავლეთ საქართველოში. ერთდროულ ხარაჯას არაბებს
ხაზარებიც უხდიდნენ იმ დროს, მაგრამ ხაზარები არაბთა ქვეშევრდომნი არ
ყოფილან.
ეგრის-აფხაზეთის მეფენი ყოველგვარ შესაძლებლობას იყენებდნენ არაბთა
წინააღმდეგ საბრძოლველად ამიერკავკასიაში.
IX ს. შუა წლებში, როდესაც ხალიფას ხელისუფლებას უკვე თავისივე
მოხელე, თბილისის ამირა აღარ ემორჩილებოდა, გახშირდა სახალიფოს დამსჯელი
ექსპედიციები საქართველოში. ამ ექსპედიციათაგან, როგორც ცნობილია, ყველაზე
მნიშვნელოვანი იყო ბუღა თურქის სარდლობით მოწყობილი ლაშქრობა 852-854 წწ.
ბუღას წინააღმდეგ გამოვიდა ეგრისაფხაზეთის მეფეც[96], მას შემდეგ, რაც ბუღა თურქმა დაამარცხა და
სიკვდილით დასაჯა თბილისის ამირა ისჰაკ იბნ-ისმაილი (853 წ. 5 აგვისტო).
“თევდოსი, მეფე აფხაზთა, გამოვიდა წინააღმდგომად მისა, და დადგა
კუერცხობს”[97]. ბუღამ ეგრის-აფხაზეთის მეფის წინააღმდეგ გაგზავნა სპასალარი
ზირაქი და თავისი მოკავშირე, ტაო-კლარჯეთის მთავარი, ბაგრატ კურაპალატი.
“შეიბნეს და გააქცივნეს აფხაზნი, და მოსწყდა სიმრავლე ურიცხჳ”[98].
დამარცხებული ეგრის-აფხაზეთის მეფე “წარვიდა მეოტი გზასა დვალეთისასა”[99].
მიუხედავად დიდი სამხედრო წარმატებებისა, როგორც ცნობილია, ბუღა თურქის
ლაშქრობამ ვერ შეაჩერა თბილისის საამიროს სახალიფოსაგან ჩამოშორების
პროცესი და ვეღარ აღადგინა არაბთა უპირატესობა ამიერკავკასიაში.
სახალიფოს დაშლის შემდეგ მახლობელ აღმოსავლეთში მის ნანგრევებზე
აღმოცენებული მაჰმადიანური სახელმწიფოები ცდილობენ ამიერკავკასიაზე

თავისი ხელისუფლების გავრცელებას. X ს. დასაწყისში ამ მხრივ ყველაზე
ენერგიულად
აზერბაიჯანის
საჯი
ამირები
მოქმედებდნენ,
რომელნიც
ფორმალურად თავს ხალიფას მოხელეებად აცხადებდნენ და სახალიფოს
ინტერესებისათვის იღვწოდნენ. სინამდვილეში კი სრული დამოუკიდებლობით
სარგებლობდნენ და საკუთარი ძალაუფლების დამკვიდრებას ცდილობდნენ
საქართველოსა და სომხეთში.
907–915 წლებში აზერბაიჯანის ამირა აბულ-კასიმ იუსუფ აბუ-საჯის ძე
ამიერკავკასიაში ლაშქრობს. ამირა საჯის მთავარი მიზანი სომეხთა მეფის, სუმბატ
ბაგრატუნის დამორჩილება იყო. სუმბატმა ვერ გაუწია წინააღმდეგობა საჯს და
მოკავშირე ეგრის-აფხაზეთის მეფის, კონსტანტინეს სამფლობელოს შეაფარა თავი.
ამირა საჯმა ქართლს ილაშქრა. შიდა ქართლი ამ დროისათვის ეგრის-აფხაზეთის
სამეფოსთან იყო შეერთებული, მაგრამ ვერც კონსტანტინემ გაუწია საჯის ლაშქარს
წინააღმდეგობა. “შემოვიდა ქართლად (აბუსაჯისძე), და მოაოხრა ქართლი”, – წერს
მემატიანე[100], მას წინააღმდეგობა ვერ გაუწიეს და რათა არ გამაგრებულიყო
ქართლში “მოარღუივნეს ზღუდენი უფლისციხისანი, რომელ არა დაიმჭირონ”[101].
ამირა საჯის სამხედრო წარმატებებმა შედეგი მაინც ვერ გამოიღო,
მაჰმადიანებმა ქართლი ვერ შეინარჩუნეს და ის ისევ ეგრის-აფხაზეთის მეფემ
დაიკავა. მაჰმადიანთა ხელისუფლების აღდგენა აქ უკვე შეუძლებელი იყო.
მაჰმადიანთა ხელისუფლების აღდგენაზე, საერთოდ, საქართველოში ამ დროს
ოცნებაც აღარ შეიძლებოდა.
ამგვარად, IX–X საუკუნეებში ეგრის-აფსაზეთის სამეფო არაბებთან
წარმოებული ბრძოლების ინიციატორად გამოდის: ეგრის-აფხაზეთის მეფე ბუღა
თურქის წინააღმდეგ ილაშქრებს, ხოლო აბულ-კასიმის მოწინააღმდეგე სომეხთა
მეფე სუმბატს მოკავშირეობს და თავის ქვეყანაში თავშესაფარს აძლევს. მართალია,
მეფე კონსტანტინემ ვერ დაიცვა შიდა ქართლი და ის აბულ-კასიმმა დაიკავა, მაგრამ
მან კარგად ისარგებლა აბულ-კასიმის ლაშქრობის შედეგად სომეხთა სამეფოს
დასუსტებით და შექმნილი მდგომარეობა ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს საზღვრების
შემდგომი გაფართოებისათვის გამოიყენა. ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს ასეთი
მონაწილეობა, საერთოდ, ამიერკავკასიისა და, კერძოდ, ქართული სამეფოსამთავროების საქმეებში განპირობებულია იმ ჰეგემონური როლით,რომელიც ამ
დროს მას უკავია საქართველოს გაერთიანებისათვის ბრძოლის საქმეში.
IX ს. დასაწყისში ეგრის-აფხაზეთის სამეფო თანდათან იმტკიცებს თავის
მდგომარეობას – ქვეყნის შიგნით გატარდა ღონისძიებანი ხელისუფლების
ცენტრალიზაციის მიზნით, განხორციელდა საეკლესიო რეფორმა, მოპოვებულ იქნა
სრული პოლიტიკური სუვერენიტეტი... და ამის შემდეგ კი იგი გადადის აქტიურ
საგარეო პოლიტიკაზე, რომლის მიზანია სამეფოს საზღვრებისა და ეგრისაფხაზეთის სახელმწიფოს გავლენის სფეროების გაფართოება.
ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგში
თავიდანვე მწვავედ იდგა ქართლის საკითხი. აფხაზთა მთავარი ლეონი ჯერ კიდევ
VIII ს. 80-იან წლებში აბამს ურთიერთობას ქართლის ერისმთავარ ნერსესთან და
არაბთაგან ლტოლვილ ერისთავს ოჯახიანად შეიკედლებს და პოლიტიკურ
თავშესაფარს აძლევს.
IX ს. 80-იანი წლებიდან კი ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს ჩარევა შიდა
ქართლისათვის წარმოებულ ბრძოლაში სრულიად რეალურ სახეს იღებს.
შიდა ქართლთან ერთად ეგრის-აფხაზეთის მეფეები ჰერეთის დაპყრობასაც
ცდილობენ.

კახეთის მთავარი კვირიკე ეგრის-აფხაზეთის მეფე კონსტანტინეს ჰერეთს
იწვევს . ეგრის-აფხაზეთის სამეფო ჰერეთში ხელთ იგდებს არიშსა და გავაზს[103].
ნიშანდობლივია, რომ ეგრის-აფხაზეთის მეფე ერთდროულად იბრძვის იმ
გზებისათვის, რომლებიც გადის შიდა ქართლზე, ერთი მხრივ, დარიალის
გზისათვის და ამავე დროს ბარდავიდან საქართველოსაკენ მომავალი გზის იმ
მონაკვეთისათვის, რომელიც ალაზნის გაყოლებით გავაზზე გადიოდა.
ეგრის-აფსაზეთის მეფენი თავის ექსპანსიას სამხრეთის მიმართულებითაც
ავრცელებდნენ. როგორც კუმურდის 964 წლის წარწერიდან ჩანს, X ს. შუა წლებში
ჯავახეთზე
ეგრის-აფხაზეთის
მეფის
ლეონის
(957-967)
ხელისუფლება
[104]
ვრცელდებოდა ; იმ დროს იქ აფხაზთა მეფის მოხელე, ერისთავი ზვიად
მარუშიანი იჯდა[105].
ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს ჩრდილოეთიდან ალანთა ქვეყანა ემიჯნებოდა.
იგი დასავლეთით მოიცავდა დღევანდელი ჩერქეზეთის ტერიტორიას ზელენჩუკის
რაიონის ჩათვლით.
ალანები, ისევე როგორც აფხაზები, თავის დროზე ბიზანტიელთა ვასალები
იყვნენ, მაგრამ აფხაზეთში ბიზანტიელებმა ადრე დაკარგეს ხელისუფლება,
ალანებში კი ის შედარებით დიდხანს შეინარჩუნეს. მართალია, აფხაზეთმა
ბიზანტიელთაგან დამოუკიდებლობა VIII ს. დასასრულს მოიპოვა, მაგრამ ბრძოლა
დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის უფრო ადრე დაიწყო. ნიშანდობლივია, რომ
განზე გამდგარი აფხაზეთის წინააღმდეგ ბიზანტიელები ალანების დახმარებას და
მოკავშირეობას იყენებენ[106].
ალანთა შემოტევებისაგან თავდასაცავად უნდა აეგოთ აფხაზთა მთავრებს
ბზიფისა და კოდორის ხეობებში ციხეები, რომელთა ნანგრევები დღემდეა
მოღწეული. ბზიფის ხიდიდან დაახლოებით 8 კმ-ზე, რიწის გზაზე კოშკია
აღმართული, რომელსაც გარშემო კედელი აქვს შემოვლებული. ამ ციხეს უნდა
ჩაეკეტა ჩრდილო კავკასიიდან შემოსასვლელი გზა. ასეთივე დანიშნულების უნდა
იყოს ციხე კოდორის ხეობაში. ეს ციხეები მაშინ უნდა აეგოთ (VIII ს.), როდესაც
ჩრდილოეთ კავკასიიდან უტევდნენ დასავლეთ საქართველოს, ხოლო IX-X
საუკუნეებში, ეგრის-აფხაზეთის ძლიერი სამეფო თვითონ უტევდა ჩრდილო
კავკასიას და შემდეგ კი ოსეთი თავის მოკავშირედ გაიხადა.
როგორც ჩანს, IX ს. შუა წლებში ოსები უკვე ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს
მოკავშირენი იყვნენ და ზურგს უმაგრებდნენ მას მტრებთან ბრძოლაში. 853 წ.
არაბებთან ბრძოლაში დამარცხებული ეგრის-აფხაზეთის მეფე “წარვიდა
(დაბრუნდა თავის სამეფოში – მ. ლ.) მეოტი გზასა დვალეთისასა”[107]. “დვალეთის
გზა” ოსეთში გადადიოდა და დამარცხებული მეფე ოსთა მომხრეობის სრული
გარანტიის შემთხვევაში წავიდოდა ამ გზით. ოსეთსა და ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს
შორის ურთიერთობის ნორმალიზაცია VIII ს. 80-იან წლებში უნდა იყოს მომხდარი,
კერძოდ მაშინ, როდესაც არაბთაგან დევნილი ქართლის ერისმთავარი ნერსე
აფხაზეთში წავიდა, ხაზარების ქვეყანაზე შემოვლით, რისთვისაც მან “განვლო კარი
იგი ოვსეთისა”[108] და ისე გადავიდა ხაზარეთს. თუ ოსებისათვის ცნობილი იყო
ნერსეს მოგზაურობის საბოლოო მიზანი, მაშინ, საეჭვოა, ოსებს მტრულად
განწყობილ ქვეყანაში მიმავალი ნერსესათვის გზა მიეცათ. თუმცა, შეიძლება, ოსთა
ასეთ დამოკიდებულებას ნერსესადმი მათი საერთო მტრის, არაბების წინააღმდეგ
ბრძოლის ინტერესებიც განსაზღვრავდა.
IX ს. 80-იან წლებში კი თითქოს სადავო აღარ უნდა იყოს აფხაზ-ოსთა
მოკავშირეობა. 888 წ. ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს მიერ ქართლისათვის წარმოებულ
[102]

ბრძოლაში ოსები დასავლურქართული სახელმწიფოს მოკავშირეებად გამოდიან.
ქართველი ისტორიკოსის ცნობით, “მოვიდეს გურგენ და ადარნასე, ძე დავითისი,
უშუელეს სომეხთა, შეიბნეს მტკუარსა ზედა, იძლივნეს აფხაზნი, მოკლეს ნასრა და
ბაყათარ, მთავარი ოვსი, და ერისთავი აფხაზთა”[109].
მატიანეს ამ ცნობაში ლაპარაკია ბრძოლაზე შიდა ქართლისათვის სომეხთა
და ეგრის-აფხაზეთის სამეფოებს შორის IX ს. 80-იან წლებში. ოსი მთავრის
მოხსენიება აფხაზთა მხარეზე, ეგრის-აფხაზეთის სამეფოსა და ოსეთის
მოკავშირეობაზე მიუთითებს. როგორც ჩანს, განვლილია ის პერიოდი, როდესაც
ბიზანტიის იმპერია ოსებს იყენებდა აფხაზთა წინააღმდეგ. ახლა ეგრის-აფხაზეთის
სამეფო იწყებს ოსების გამოყენებას თავისი მიზნებისათვის. მატიანეს ეს ცნობა
იქნებ იმაზედაც მიუთითებდეს, რომ ოსები ამ დროს აფხაზთა მხოლოდ
მოკავშირეები კი არა, ქვეშევრდომებიც იყვნენ. მემატიანე განსხვავებულად
მოიხსენიებს მებრძოლი მხარეების მოკავშირეებს და ქვეშევრდომებს. “მოვიდა
გურგენ და ადარნასე, ძე დავითისი, უშუელეს სომეხთა[110]”. – წერს მემატიანე.
გურგენი და ადარნასე სომეხთა მოკავშირეები არიან. ნასრა, ბაყათარ ოვსი მთავარი
და აფხაზთა ერისთავი კი, სხვა კონტექსტში მოიხსენიებიან: “იძლინეს აფხაზნი,
მოკლეს ნასრა და ბაყათარი, მთავარი ოვსი, და ერისთავი აფხაზთა”[111]. აქ ბაყათარ
ოვსი მთავარი აფხაზთა ერისთავის გვერდით და მის მსგავსადაა მოხსენიებული.
აფხაზთა ერისთავი ეგრის-აფხაზეთის მეფის მოხელეა, ნასრ გვარამის ძე, ეგრისაფსაზეთის მეფის მიერაა გამოყვანილი ბიზანტიიდან და მისი შეწევნითაა
დამკვიდრებული ჯავახეთს. ოსი მთავარი მათ მსგავსადაა მითვლილი ეგრისაფხაზეთის მეფის მომხრედ. აღნიშნული გარემოება გვაფიქრებინებს, რომ ოსები
მხოლოდ მოკავშირეებად არ ჩანან ეგრის-აფხაზეთის სამეფოსი.
IX ს. დასასრულსა და X ს. დასაწყისში ჩრდილოეთის, კერძოდ, ალანთა
კარის მიმდგომი ქვეყნისათვის ენერგიულად იბრძოდა ეგრის-აფხაზეთის მეფე
კონსტანტინე III (593–922). X ს. სომეხი ისტორიკოსის იოანე დრასხანაკერტელის
სიტყვით, “ეგრისის მეფე კონსტანტინემ... შეკრიბა ჯარი და გაემართა ჩრდილოეთის
მხრით კავკასიის მთის ხევებით, რათა გუგართა ქვეყანა და ალანთა კარის ახლოს
მცხოვრები მოსახლეობა ერთხელვე თავის ხელქვეით დაემორჩილებინა”[112]. ეგრისაფხაზეთის მეფის ამ განზრახვას სომეხთა მეფე სუმბატ ბაგრატუნი აღუდგა.
კონსტანტინე დამარცხდა ბრძოლაში, მაგრამ საბოლოოდ ეტყობა, ვერც სომეხთა
მეფემ შეძლო ალანთა კარის ახლომდებარე ტერიტორიის დაკავება.
ეგრის-აფხაზეთის სამეფოსა და ალანთა ურთიერთობისათვის დიდი
მნიშვნელობა ენიჭება ალანთა შორის ქრისტიანობის გავრცელების საკითხს.
ქრისტიანობას ოსეთში ადრევე იცნობდნენ. VI ს. ბიზანტიის იმპერია
განსაკუთრებით აქტიურად ცდილობდა ოსეთში ქრისტიანობის გავრცელებას,
მაგრამ, სანამ საამისო სოციალური ნიადაგი თვით ოსეთში არ იყო მომწიფებული,
ქრისტიანობის ქადაგება იქ ფეხს ნაკლებად იკიდებდა, ხოლო IX საუკუნიდან
ოსების გაქრისტიანება შედარებით წარმატებით წარიმართა[113].
ბიზანტიის
იმპერიისა
და
გაძლიერებული
ეგრის-აფხაზეთის
სამეფოსათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ოსეთზე გავლენის გავრცელების
საკითხს.
ბიზანტიის იმპერია და ეგრის-აფხაზეთის სამეფო ერთნაირად ცდილობენ
ოსთა დამორჩილებას. ამ მიზნით ორივე ქვეყანა იყენებდა იდეოლოგიურ
საშუალებას, ქრისტიანულ სარწმუნოებას და ცდილობდა ქრისტიანობის შეტანასა
და გავრცელებას ოსებში.

როგორც ჩანს, ქრისტიანობა ოსეთში ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს
მხარდაჭერით შევიდა[114]. ამ საქმეში დიდ აქტივობას ამჟღავნებდა ბიზანტიის
პატრიარქი ნიკოლოზ მისტიკოსი[115]. ნიკოლოზ მისტიკოსი თავის რამდენიმე
წერილში საგანგებოდ მოუხმობს გიორგი აფხაზთა მეფეს მფარველობა გაუწიოს
ალანთა არქიეპისკოპოსს. ნიკოლოზ მისტიკოსის წერილებიდან ჩანს, რომ ალანებში
ქრისტიანობის შეტანის საქმე ჯერ კიდევ გიორგის მამის დროს დაწყებულა. ჩანს,
ბიზანტიელებს იქ თავისი არქიეპისკოპოსი გაუგზავნიათ და მისთვის ითხოვს
მხარდაჭერა-დახმარებას
კონსტანტინოპოლის
პატრიარქი:
“ალანიის
არქიეპისკოპოსის შესახებ მოსაწერი არაფერი მაქვს, – წერს ნიკოლოზ მისტიკოსი
გიორგი მეფეს, – შენ საკმაოდ შეგნებული და გონიერი ხარ და მამაშენის
საქმიანობასაც იცნობ, რომ ადამიანთა ხსნისათვის, ღვთის დიდი სახელის
დიდებისათვის, საზოგადოდ და ჩვენი წერილის გარეშეც, შენი მოღვაწეობით
გვერდში ამოუდგე მას[116] და მონაწილეობა მიიღო მის შრომაში[117], რათა
ღვთისმეგობრებს მიანიჭო კუთვნილი საზღაო და თუ მას[118] ამ ტომში, უცხო
ქვეყანაში მყოფს[119] რამე უჭირს ცხოვრების პირობების შესამსუბუქებლად,
აღმოუჩინე დახმარება გულისხმიერად”[120]. როგორც ვხედავთ, ბიზანტიის
პატრიარქი მოუწოდებს ეგრის-აფხაზეთის მეფეს, მისი მამის მოღვაწეობის
შესაბამისად[121], დახმარება და შემწეობა აღმოუჩინოს ალანებში დადგენილ
არქიეპისკოპოსს. პატრიარქი ნიკოლოზი სხვა წერილში პირდაპირ ლაპარაკობს
გიორგის უშუალო მონაწილეობაზე ალანთა გაქრისტიანების საქმეში: “ჩვენ
შევფიცეთ..., – წერს ნიკოლოზ მისტიკოსი, – რომ შენ ღვთის ცნების მიხედვით
დიდი ამაგი დასდე და განანათლე ალანიის მმართველი და ყველა ისინი, ვინც
მასთან ერთად ღირსი გახდა წმინდა ნათლისღებისა[122]”. როგორც ვხედავთ,
ბიზანტიელები თავის მხრივ ალანთა შორის ქრისტიანობის გავრცელებისა და
განმტკიცების მიზნით იქ თავის არქიეპისკოპოსს გზავნიან, ხოლო ეგრისაფხაზეთის მეფე უშუალოდ მონაწილეობს ალანთა მთავრისა და მისი ახლობლების
მონათვლაში. ნიკოლოზ მისტიკოსი მადლობას უხდის გიორგი მეფეს
არქიეპისკოპოსის მფარველობისათვის და აგრეთვე იმ მზრუნველობისა და
სტუმართმოყვარეობისათვის, რაც მას აღმოუჩენია ალანთა არქიეპისკოპოსისათვის.
როგორც ჩანს, ეგრის-აფხაზეთის ხელისუფალნი ქრისტიანობის შეტანით
და ქრისტიანობაზე დაყრდნობით ცდილობდნენ თანდათან თავისი გავლენის
გავრცელებას ოსეთზე. ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს ეს პოლიტიკა გარკვეულ
წარმატებას აღწევს. ამისი აშკარა მოწმობაა ოსთა მთავრის მონათვლა უშუალოდ
ეგრის-აფხაზეთის მეფის მონაწილეობით, ჩრდილოკავკასიურ და, კერძოდ, ოსურ
ენაში დადასტურებული ქართული ქრისტიანული ტერმინოლოგია (მაგალითად,
ჯვარი – ოსებში, ჩერქეზებში, ყაბარდოელებში...)[123], IX–X სს. ქართული ტაძრები
დასავლეთ საქართველოდან ოსეთში გადასასვლელ გზებზე და სხვ. ოსეთში
ქრისტიანობის დასავლეთ საქართველოდან გავრცელების ნივთიერი ნაკვლევია მდ.
ტებერდას ხეობაში, ყუბანის სათავეებში, ქართული ხუროთმოძღვრების
მნიშვნელოვანი ძეგლის არსებობაც. ეს ძეგლები აფხაზეთ-ოსეთის გზის გაყოლებით
არის აგებული და ამ ურთიერთობის უტყუარ საბუთს წარმოადგენს[124]. მართალია,
ეგრის-აფხაზეთის სამეფო ენერგიულ ღონისძიებებს ატარებდა ოსეთში
ქრისტიანობის შეტანა-გავრცელებისათვის, მაგრამ, ჩანს, ამ საქმეში მას დიდ
კონკურენციას უწევდა ბიზანტიის იმპერია, რომელმაც მიაღწია კიდეც იმას, რომ
ალანთა არქიეპისკოპოსად თავისი წარმომადგენელი ჰყოლოდა და ალანთა

ქრისტიანული
ეკლესია
თავისი
ტახტისათვის
დაექვემდებარებინა
[125]
სამიტროპოლიტოს უფლებებით .
ეგრის-აფხაზეთის სამეფოსა და ბიზანტიის გავლენით ქრისტიანობა
ოსეთის იმ ნაწილში უნდა გავრცელებულიყო, რომელიც უშუალოდ ემიჯნებოდა
ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს, ხოლო ოსეთის აღმოსავლეთ რაიონებში, სადაც
ბიზანტიის გავლენა ვერ აღწევდა, ქრისტიანობა ქართული ფეოდალური
მონარქიიდან იჭრებოდა[126].
როგორც აღვნიშნეთ, ქრისტიანული სარწმუნოების შეტანა და გავრცელება
ოსეთში იქ პოლიტიკური გავლენის მოპოვების მიზნით ხდებოდა. მართალია,
საბოლოოდ ოსთა შემომტკიცება ეგრის-აფხაზეთის სამეფომ ვერ შეძლო, მაგრამ
მაინც ნიშანდობლივია, რომ IX–X საუკუნეებში, ე. ი. ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს
სიძლიერის ხანაში, ადგილი აქვს ჩრდილო კავკასიაზე გავლენის გავრცელების
ცდას. როგორც ჩანს, აქ ეყრება საფუძველი იმ ფართო გეგმებს, რომლებიც
საქართველოს გაერთიანებისა და ძლიერი ქართული ფეოდალური მონარქიის
შექმნის შემდეგ ხორციელდება.
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§ 4. ტაო-კლარჯეთის («ქართველთა სამეფო»)
IX ს. დასაწყისში ს ა მ ხ რ ე თ ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი მიმდინარეობს
ადრეფეოდალური სამთავროს ჩამოყალიბება. ამ სამთავროს ჩამოყალიბებას
საფუძველი ჩაუყარა ქართლის ერისმთავარმა აშოტ ბაგრატიონმა. სამხრეთდასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებული ადრეფეოდალური
პოლიტიკური ერთეული ქართულ ისტორიოგრაფიაში ცნობილია ტაო-კლარჯეთის
სამთავროს ან “ქართველთა სამეფოს” სახელწოდებით[1].
VIII ს. დასასრულსა და IX ს. დასაწყისში აშოტ ბაგრატიონი ქართლში
არაბების სამსახურში იმყოფებოდა[2].
აშოტ ქართლის ერისმთავრისა და არაბების ხელისუფლება ქართლში
აშკარად დაუპირისპირდა ერთმანეთს და IX ს. დასაწყისში აშოტი დიდი ამალით
სამხრეთის სამფლობელოში გადავიდა. აშოტი არტანუჯს დაემკვიდრა და აქედან
დაიწყო ახალი სამთავროს ორგანიზაცია. აშოტ ბაგრატიონმა თავისი საქმიანობა
ძალიან ენერგიულად დაიწყო.
სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო აშოტ ბაგრატიონის აქ დამკვიდრების
დროისათვის, არაბთა შემოსევების შედეგად, საკმაოდ დაზარალებული იყო.
არაბთა შემოსევებმა და მფლობელობამ მძიმე შედეგი მოუტანა მთელ
საქართველოს და, განსაკუთრებით, მის ცენტრალურ რაიონებს. საკმაოდ
დაზარალდა არაბთა ლაშქრობებისა და დარბევების შედეგად სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოც. გარკვეულ დროს საქართველოს ამ კუთხეზე სრულიად რეალურად
ვრცელდებოდა არაბთა ხელისუფლება. ასე რომ, ქართული წყაროების მოწმობა,
არაბთა შემოსევების შედეგად აქ მოსახლეობის შემცირებისა და ქალაქთა და
სოფელთა მოშლის შესახებ, საფუძველს მოკლებული არ უნდა იყოს[3]. მაგრამ ამავე
დროს გასათვალისწინებელია ამ წყაროთა გარკვეული ტენდენციურობაც. სუმბატ
დავითის ძე, ბაგრატიონთა გვარის მემატიანე, აშოტ ბაგრატიონის დამსახურების
უკეთ წარმოჩენის მიზნით საგანგებოდ უსვამს ხაზს იმ მხარეთა გავერანებას, სადაც
შემდეგ იშლება აშოტის მოღვაწეობა. ასევე გიორგი მერჩულე, გრიგოლ ხანძთელისა
და მისი მოწაფეების მოღვაწეობის განდიდების მიზნით, ქმნის ისეთ
შთაბეჭდილებას, თითქოს, სამონასტრო კოლონიზაციის დაწყების დროისათვის ეს
მხარე მთლიანად გაპარტახებული იყო. როგორც აღვნიშნეთ, ორივე ავტორის
მსჯელობას გარკვეული რეალური საფუძველი აქვს, მაგრამ იმავე ავტორების
თხზულებებიდან ჩანს, რომ ცარიელ ადგილზე აქ არც სამონასტრო კოლონიზაცია
დაწყებულა და არც აშოტ ბაგრატიონის საქმიანობა. სუმბატის სიტყვებით რომ
ვთქვათ, აქ “მცირედღა დაშთეს კაცნი ადგილ-ადგილ” და იმ “დაშთომილთა მათ
მკჳდრთა შავშეთისა შეიწყნარეს იგი (აშოტ ბაგრატიონი – მ. ლ.)”[4], ხოლო გიორგი
მერჩულეს თანახმად, “კლარჯეთს და ტაოთა შინა და შავშეთს და ყოველთა მათ
მახლობელთა ქუეყანათა მცირედნი იპოვებოდეს დაშენებული ტყეთა შინა ადგილადგილ”[5]. ასე რომ, ეს “მცირედი” მოსახლეობა მაინც არსებობდა, რომელიც ქმნიდა
საფუძველს აქ ცხოვრების აღორძინებისათვის.
ის დიდი სამონასტრო კოლონიზაცია, რომელიც გაიშალა სამსრეთდასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, საერო ხელისუფლების მხარდაჭერითა
და
მატერიალური
შეწევნით
ხორციელდებოდა.
ეკლესია-მონასტრების
მშენებლობის ინიციატივა და ხელმძღვანელობა სასულიერო პირების, ხოლო
მატერიალური დახმარება-შეწევნა, როგორც წესი, საერო ხელისუფლებისა იყო.
მაგალითად, ზარზმის შენების დროს, როგორც მემატიანე წერს: “ღვთისმსახურმან

გიორგი (ჩორჩანელმა - მ. ლ.) მისცა ყოველნი სახმარნი, ჯორები და კარაულები და
რაოდენი უჴმდა სიმრავლესა ძმათასა[6]”. ხანძთის შენების დროს, გრიგოლ
ხანძთელს მატერიალურ დახმარებას უწევს გაბრიელ დაფანჩული. “გაბრიელ
დიდებულმან აზნაურმან, ფრიადითა კეთილითა წარმოგზავნა მამაჲ გრიგოლ და
მოსცნა კირითხურონი და ნივთი ყოველი ქვითკირისა ეკლესის საშენებლად[7].
შატბერდის შენების დროს გრიგოლ ხანძთელს ბაგრატ კურაპალატი შეეწევა, “მაშინ
სიხარულით უბრძანა ბაგრატ კურაპალატმან შენება მისი და მისცა ყოველივე
საჴმარი საშენებლად[8]. ხანძთის ახალი ეკლესიის მშენებლობა აშოტ კუხის
(ერისთავთ-ერისთავი, 918 წ.) შეწევნით ხორციელდება. “არამედ შემდგომად
გურგენ კურაპალატისა, ძემან მისმან, აშოტ ერისთავთა-ერისთავმან, ხანძთის ახალი
ეკლესიაჲ დაიწყო წადიერად და ურიცხჳ შესაწირავი გარდაჰმატა მას”[9].
ამგვარად,
ეკლესია-მონასტრების
მშენებლობის
საქმეში
იდეური
ხელმძღვანელობა, თაოსნობა და განხორციელება ბერ-მონაზვნებისაა, ხოლო
მატერიალური შეწევნა – საერო ფეოდალების[10]. ეს გარემოება იმდროინდელ
მოღვაწეებსაც კარგად ესმოდათ. დიდებული აზნაური გაბრიელ დაფანჩული
გრიგოლ ხანძთელს ეუბნება: “აწ ჩუენ თანა არს ჴორციელი კეთილი და თქუენ თანა
არს სულიერი კეთილი, და ესე შევზავნეთ ურთიერთას. თქუენ მონაწილე გუყვენით
წმიდათა ლოცვათა თქუენთა ცხორებასა ამას და შემდგომად სიკუდილისა და
ძუალნი ჩვენნი ყვენით დასხმად წმიდათა თანა ძუალთა თქუენთა, და ლოცვაჲ
ჩუენ თჳს უკუნისამდე განაწესეთ მონასტერსა თქუენსა, და ჩუენ აღგითქუამთ
ცხორებასა ჩვენსა და ცხორებასა შვილთა ჩუენთასა”[11]. ე. ი. ჩვენ შეგეწევით
მატერიალურად მონასტრის მშენებლობაში და თქვენ იზრუნეთ ჩვენი სულის
საცხონებლადაო.
როგორც ცნობილია, სამთავროში სასულიერო ხელისუფლება დიდი
ავტორიტეტით სარგებლობს და დიდ ძალას წარმოადგენს ქვეყნის ცხოვრებაში.
სასულიერო ხელისუფლება ცდილობს კიდეც უპირატესობის მოპოვებას საეროზე.
ყოველ შემთხვევაში, საერო ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებლობის მისწრაფებას
სასულიერო ხელისუფლება აშკარად ავლენს.
IX-X სს. ქართველთა სამეფოში მიმდინარე საეკლესიო-სამონასტრო
მოძრაობა ისეთ ვითარებაში, როდესაც ქართლის ცენტრალური რაიონები არაბთა
მფლობელობაშია მოქცეული, დიდ მნიშვნელობას იღებს არა მარტო ტაოკლარჯეთის, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
ეკლესია დიდ ძალად იქცევა. ის, საერთოდ, ქვეყნის მმართველობის ხელში
ჩაგდებას ლამობს. ჭიდილი საეკლესიო და საერო-სამოქალაქო ხელისუფლებას
შორის, საბოლოოდ უკანასკნელის გამარჯვებით მთავრდება.
როგორც აღვნიშნეთ, აშოტ ბაგრატიონი ენერგიულად იწყებს თავის
საქმიანობას. თავდაპირველად, როგორც ქართლის ერისმთავარი, ის საქართველოს
ცენტრალურ რაიონებზე ავრცელებს თავის ხელისუფლებას და არაბთაგან
დამოუკიდებლობის მოპოვებას ცდილობს. ქართლის ერისმთავრის ამირასთან
დაპირისპირება უნდა ყოფილიყო ერთი მიზეზთაგანი ამ ინსტიტუტის გაუქმებისა.
მაგრამ აშოტი დამარცხდა არაბებთან ბრძოლაში და განშორდა ქართლს “და
დაემკვიდრა მუნ (არტანუჯს, – მ. ლ.) და მისცა ღმერთმან გამარჯვება, და
აჴელმწიფა იგი შავშეთ-კლარჯეთსა ზედა. და მისცა ღმერთმან და განამტკიცა
ჴელმწიფება მისი ნებითა ბერძენთა მეფისათა”[12]. ამგვარად: აშოტი გაემართა
“საბერძნეთად” და შავშეთ-კლარჯეთში დამკვიდრებულმა ჴელმწიფობის
იურიდიული დადასტურება მიიღო “ნებითა ბერძენთა მეფისათა”.

იურიდიული დასტური რეალურ ხელისუფლებას მაინც არ ნიშნავს და
აშოტი რეალური ხელისუფლების მოპოვებისათვის თვით იღვწის[13].
აქ დამკვიდრებისათვის აშოტს არაბებთანაც უხდება ბრძოლა. იქნებ,
არაბებს შავშეთ-კლარჯეთზე ხელი არ მიუწვდებათ, მაგრამ ისინი საქართველოს ამ
კუთხეს მაინც არ ელევიან და ყოველთვის ცდილობენ მის შემომტკიცებას.
ქართლიდან ლტოლვილ აშოტს არაბები დაეწივნენ და ებრძვიან.
აშოტი შავშეთსა და კლარჯეთში მკვიდრდება და რეზიდენციად არტანუჯს
ირჩევს. “პოვა კლარჯეთის ტყეთა შინა კლდე ერთი, რომელიც პირველ ვახტანგ
გორგასალს ციხედ აღეშენა, სახელით არტანუჯი; და აოჴრებულ იყო ბაღდადელისა
მის ყრუობითგან. იგი განაახლა აშოტ და აღაშენა ციხედ, და წინა-კერძო მისსა,
ქუეშეთ აღაშენა ქალაქი. და აღაშენა ციხესა მას შინა ეკლესია წმიდათა მოციქულთა
პეტრესი და პავლესი, და შექმნა მას შინა საფლავი თჳსი, და დაემკვიდრა ციხესა მას
შინა ცხოვრებად”[14].
ე. ი. აშოტ ბაგრატიონი ანახლებს არტანუჯს, ციხეს და აშენებს ქალაქს,
იქმნის საჯდომს, სასაფლაოს, კარის ეკლესიას.
როგორც ჩანს, აშოტი აქედან განავრცობს თავის ხელისუფლებას მთელ
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოზე. კერძოდ, იმ პროვინციებზე, რომელნიც
შემდეგ სამთავროს შემადგენლობაში შევიდნენ. აშოტის დროს სამთავროს
ფარგლებში შედიოდა შავშეთი, კლარჯეთი, ნიგალი, აჭარა, ტაო, სპერი, სამცხე,
ჯავახეთი, არტაანი. აშოტი აფართოებს სამთავროს საზღვრებს[15].
IX ს. დასაწყისში საერთაშორისო ვითარება აშოტის საქმიანობის
სასარგებლოდ შეიცვალა. საგრძნობი ხდება სახალიფოს დასუსტება. ამ გარემოებას
კარგად ასახავს ქართული წყარო და შენიშნავს, რომ “მოუძლურებულ იყვნეს
სარკინოზნი, და განდიდნა აშოტ კურაპალატი”[16] აშოტმა გაილაშქრა და დაიპყრო
შიდა ქართლის ნაწილი, მან თავისი ხელისუფლება განავრცო, “კლარჯეთითგან
ვიდრე ქსნამდე”[17] ბაგრატიონთა გვარის მემატიანე სუმბატ დავითის ძე აშოტის
მიერ დაპყრობილ ქვეყანათა საზღვარს ბარდავამდე ავრცობს. აშოტ ბაგრატიონი
“ეუფლა ქვეყანათა ვიდრე კარამდე ბარდავის ქალაქისა[18]. და მრავალგზის მოსცა
ღმერთმან აშოტს კურაპალატსა ძლევა და დიდი დიდება ბრძოლათა შინა”[19].
სუმბატ დავითის ძის ეს ცნობა ცოტა გაზვიადებულის შთაბეჭდილებას ტოვებს,
რადგან ჯავახეთიდან და შიდა ქართლიდან აშოტი ბარდავამდე რომ დაუფლებოდა
ქვეყანას, მას თავისი ხელისუფლება თბილისის საამიროს და კახეთის
საქორეპისკოპოსოს ნაწილზეც უნდა განევრცო. მხოლოდ ამის შემდეგ თუ
შეძლებდა ის ბარდავამდის მიღწევას, რაც წყაროების ჩვენებით არ დასტურდება.
ნიშანდობლივია “მატიანე ქართლისას” ცნობა, რომ “მოკლეს აშოტ კურაპალატ
გარდაბანს, ეკლესიასა შინა; და სისხლი მისი, რომელი მაშინ დაინთხა აწცა
იხილვების ვითარცა ახალი”[20]. რა უნდოდა აშოტ კურაპალატს გარდაბანს? იქნებ,
აქედან ლაშქრობდა ის “სარკინოზთა ზედა” და მოკლეს? მემატიანეს ეს ცნობა ისეთ
შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ მასში ეჭვის შეტანა ძნელია[21], თუმცა ამას
თითქოს უპირისპირდება სუმბატის თხრობა აშოტის სიკვდილის შესახებ, რომ,
როდესაც საბრძოლველად გასულ აშოტს სარკინოზნი დაესხნენ, ის წარმოემართა
“და მოიწია ჴევსა ნიგალისასა”. აქ იწყებს ის ძალების შეკრებას არაბთა წინააღმდეგ,
მაგრამ მოყვარეთა მაგიერ მას მოღალატენი მიუვიდნენ, რის გამო “შეივლტოდა
აშოტ კურაპალატი ეკლესიად, და მოკლეს იგი მახვილითა საკუთრხეველსა
ზედან[22]”.

უნებლიეთ ისმის კითხვა, ნიგალის ხევიდან რატომ უნდა წასულიყო აშოტი
გარდაბანს? ის ხომ ნიგალის ხევში არაბთაგან ლტოლვილი მივიდა და გარდაბანს
რაღად გაემგზავრებოდა? აშოტი რომ ეკლესიაში მოკლეს, ეს ეჭვს არ იწვევს, მაგრამ
სად, გარდაბანს თუ ნიგალისხევს? თუ აშოტი მართლაც იყო გარდაბანს და იქიდან
ლაშქრობდა “სარკინოზთა ზედა”, მაშინ, შეიძლება, ნაწილობრივ მაინც ვენდოთ
სუმბატის ცნობას აშოტის სამფლობელოს ბარდავამდე გავრცელების შესახებ[23].
გასათვალისწინებელია გიორგი მერჩულეს სიტყვებიც აშოტ ბაგრატიონის
სიკვდილის გამო წარმოთქმული: “მეფეო, ჩემო, ძლიერო და დიდებულო,
სიმტკიცეო ეკლესიათაო და ზღუდეო ქრისტიანეთაო. სადაჲთმე მოგელოდი,
აღმოსავლითმე ანუ დასავლით, ჩრდილოჲთმე ანუ სამხრით? რამეთუ ყოველთა
ზედა
ნათესავთა
მფლობელი
იყავ
რომელიცა
წყობით
ჴელმწიფეთა
[24]
დაიმორჩილებდი” . მართალია, ეს მიმართვა ალბათ გაზვიადებუალია, მაგრამ,
იქნებ, მაინც უჭერს მხარს ცნობას აშოტის მიერ თავისი ძველი სამფლობელოს
ნაწილის დაპყრობის შესახებ, გამოხატულს სუმბატის სიტყვებში, რომ ის “კუალად
ეუფლა ქუეყანათა ვიდრე კარადმდე ბარდავის ქალაქისა”[25].
ეჭვს არ იწვევს ცნობა აშოტის მიერ შიდა ქართლის ნაწილის დაპყრობის
შესახებ, მაგრამ, ჩანს, ეს შიდა ქართლიც ვერ შეინარჩუნეს მისმა მემკვიდრეებმა,
რადგან აშოტის გარდაცვალების შემდეგ “რომელ გარეთ ქუეყანა ჰქონდათ ძეთა
აშოტისთა – წარუღეს სარკინოზთა”[26], ეს “გარეთ ქუეყანა” უნდა იყოს ქართლი,
რომელიც სომხეთთან და ჰერეთთან ერთად 829 წ. აქ მოსულმა არაბმა სარდალმა
ხალილ იაზიდის ძემ დაიპყო.[27]
აშოტ I-ის გარდაცვალების შემდეგ[28], შიდა ქართლი არაბებმა დაიკავეს და
აშოტის შვილებს საკუთრივ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს თემები დარჩათ.
აშოტ I, როგორც ჩანს, მთელი სამთავროს ერთადერთი უზენაესი
ხელისუფალი იყო. აშოტის სიკვდილის შემდეგ სამთავროს ხელისუფლება
თანდათან[29] ნაწილდება მის მემკვიდრეებს შორის და შეიქმნება ტაო-კლარჯეთის
ბაგრატიონთა სახლის ორი მმართველი შტო: ტაოსი და კლარჯეთისა. ტაოს შტოც,
თავის მხრივ, ორად იყოფა. ტაოს შტოში IX ს. დასასრულიდან მკვიდრდება
(ადარნასე II) “ქართველთა მეფობა”[30]. ადარნასე II-ის შემდეგ “ქართველთა მეფობა”
მის შვილზე, დავით II-ზე გადადის (923-937). 937-945 წწ. მეფობა მის ძმას, ბაგრატსა
აქვს, რომლისგანაც ეს პატივი მისი ძმის (სუმბატის) ვაჟიშვილზე ბაგრატზე
გადადის, და ამ ბაგრატის შტოში დამკვიდრდება საბოლოოდ “ქართველთა მეფობა”
(ბაგრატ III). ამავე ტაოს შტოს განაყოფია ბაგრატ ერისთავთ-ერისთავი და დავით
ერისთავთ-ერისთავი, რომელსაც ტაოს მეფეს უწოდებენ.
“ქართველთა მეფეებში” პირველად ბაგრატ III-ის მამის, გურგენის
ტიტულატურაში ჩნდება “მეფეთა-მეფე” რაც, სუმბატის თქმით, მისი შვილის,
ბაგრატის მეფობითაა განპირობებული (“ესე ბაგრატ მეფე იქმნა აფხაზეთს და
ამისთჳს გურგენს მეფეთ მეფობა ეწოდა”)[31].
აშოტ ბაგრატიონმა ვრცელი და ძლიერი სამთავრო შექმნა, მას დიდ
ანგარიშს უწევდნენ მისი თანამედროვე ქართველი თუ უცხოელი სახელმწიფო
მოღვაწეები, დიდად აფასებდნენ, აგრეთვე მემკვიდრეებიც. აშოტის დროს
განსაკუთრებით აღზევდა ბაგრატიონთა გვარი და სათანადოდ დასაბუთდა კიდეც
ამ გვარის პოლიტიკური ხელისუფლების კანონიერება.
ბაგრატიონები წარმოშობით სამხრეთ საქართველოდან, ქართული
ისტორიული პროვინციიდან, სპერიდან იყვნენ[32]. მათი ერთი შტო სომხეთში
გადასახლდა.
ამ
გვარის
წარმომადგენლები
სწრაფად
დაწინაურდნენ

ამიერკავკასიაში და პოლიტიკურ სარბიელზე დაწინაურებული გვარის წარმოშობის
შესახებ სხვადასხვა ლეგენდა შეიქმნა.
ქრისტიანობის ხანაში განსაკუთრებით გავრცელდა თეორიები სამეფო
საგვარეულოთა ღვთიური წარმოშობის შესახებ. განვითარების გარკვეულ
საფეხურზე საქართველოშიც იქმნება ბაგრატიონთა დინასტიის ღვთიური
წარმოშობის თეორია. ზოგი მათ სომეხთა ეპონიმის ჰაიკისი ჩამომავლებად
თვლიდა[33]. ზოგი წარჩინებული ებრაელი ტყვის ჩამომავლად[34], უკანასკნელ ხანს
გამოითქვა მოსაზრება ბაგრატიონთა გვარის ორონტიდებისაგან მომდინარეობის
შესახებ[35]; ერთი ძველი საისტორიო ტრადიცია ბაგრატიონებს ქართლის მეფეების,
ფარნავაზიანთა დინასტიის ჩამომავლებად მიიჩნევს[36]. ამ გვარის განსაკუთრებული
აღზევება-გაძლიერების ხანაში შეიქმნა ლეგენდა მათი ღვთიური წარმოშობის
შესახებ. “დავით წინასწარმეტყველისა და უფლისა მიერ ცხებულისა შვილად
წოდებულო ხელმწიფეო”[37], – მიმართავს გრიგოლ ხანძთელი აშოტ კურაპალატს და
ამ მიმართვით აღნიშნავს, რომ მას აშოტ ბაგრატიონი, მეფე წინასწარმეტყველის
მეშვეობით, უშუალოდ ღმერთის ჩამომავლად მიაჩნია[38]. ქართულ სინამდვილეში
შექმნილი ეს ლეგენდა გაიზიარეს ჩვენმა მეზობელმა ხალხებმა, სომხებმა,
ბიზანტიელებმა,
რასაც
იოანე
დრასხანაკერტელისა
და
კონსტანტინე
[39]
პორფიროგენეტის შრომებში დაცული ცნობები ადასტურებენ . ბაგრატიონთა
გვარის შემდგობ აღზევებას ამ ლეგენდის სათანადო დამუშავება-დახვეწა მოჰყვა.
XI საუკუნეში იქმნება ისტორიკოს სუმბატ დავითის ძის საგანგებო თხზულება,
ბაგრატიონთა სრული გენეალოგიით, მათი ღვთიური წარმოშობისა და სამეფო
ხელისუფლების
თუ
პოლიტიკურ-კლასობრივი
ბატონობის
ვრცელი
იდეოლოგიური დასაბუთებით.
ამგვარად, ლეგენდამ ბაგრატიონთა გვარის ღვთიური წარმოშობის შესახებ
მოქალაქეობრივი უფლებები ამ გვარის ერთ-ერთი უძლიერესი ხელისუფლის, აშოტ
ბაგრატიონის დროს მოიპოვა[40]. როგორც აღვნიშნეთ, აშოტი მთელი ტაოკლარჯეთის სამთავროს ხელისუფალი იყო. დაახლოებით ასეთივე მდგომარეობა
ჰქონდა ბაგრატ კურაპალატსაც (აშოტის შუთანა შვილს). ნიშანდობლივია, რომ
ბაგრატ კურაპალატი ერთნაირად მონაწილეობდა როგორც შატბერდის
(კლარჯეთი), ისე იშხანის მშენებლობაში (ტაო). ის ფაქტი, რომ ბაგრატი
შატბერდის მაშენებელია, იმისი მოწმობა უნდა იყოს, რომ ბაგრატიონთა
კლარჯეთის შტო ჯერ საბოლოდ არაა გამოყოფილი, თუმცა საამისო მიკერძოებანი
უკვე აშოტ კურაპალატის მეორე თაობაში იჩენს თავს. გვარამმა (აშოტის უმცროსმა
ვაჟმა) დაიპყრო “ჯავახეთი, ტაშირი, აბოცი და არტანი”. ამავე დროს ჩანს, რომ
სამფლობელოების საზღვრები ჯერ კიდევ მკვეთრად არ არის გამოყოფილი. IX ს. 80იან წლებში თრიალეთს ჩამოსახლებულმა ლიპარიტ ბაღავშმა თავის პატრონად
დავით I კურაპალატი გამოაცხადა (ბაგრატ I-ის ვაჟი), დავითმა მიიღო მისი ყმობა.
ე. ი. დავითი თვლიდა, რომ თრიალეთი მის სამფლობელოს შეადგენდა, ამავე დროს
გვარამ მამფალი და მისი ვაჟი – თრიალეთს თავის მამულად მიიჩნევდნენ. ამ
ნიადაგზე, როგორც ცნობილია, ამ ერთი სახლის ორი შტოს წარმომადგენლებს
შორის სისხლისმღვრელი ბრძოლა გაიმართა. როგორც ვხედავთ, უკვე მეორე
თაობაში მიმდინარეობს დაძაბული ბრძოლა სამფლობელოთა გამიჯვნისათვის. ამ
ნიადაგზევე უნდა მომხდარიყო აშოტის უფროსი ვაჟის, ადარნასეს შვილის,
გურგენის დამკვიდრება შავშეთსა და არტაანს. “ხოლო გურგენ კურაპალატი
წამოვიდა ტაოთ, კალმახით, მამულით თჳსით, ცხოვრებად შავშეთს და არტანს[41], –
წერს მემატიანე. ეს “წამოსვლა”, ჩანს, მიწის მფლობელობის საკითხთან იყო

დაკავშირებული, რადგან ის მარტივად არ დამთავრებულა. გურგენი და ადარნასე
ქართველთა მეფე აიშალნენ. ადარნასე ქართველთა მეფეს მიემხრო გურგენის ძმის,
სუმბატ მამფალის, არტანუჯელის ვაჟიშვილი, ბაგრატ I მამფალი. ეტყობა აქ, ამ
გამოყოფილ შტოში, არტანუჯელობისათვის (სახლის უფროსობისათვის) იყო ქიშპი.
“და ამისა შემდგომად შეიმტერნენ ურთიერთას და შეკრიბეს ლაშქარი
ერთმანერთსა ზედა ერთ კერძო გურგენ კურაპალატმან და ერთა მისთა, მეორე –
კერძ ადარნასე ქართველთა მეფემან და ბაგრატ არტანუჯელმან. მოვიდეს ესენი
ჴევსა არტანისასა, სოფელსა მგლინავსა, და ჰბრძოდეს ერთმანეთსა”[42]. გურგენი
დამარცხდა “და მეოტ იქმნა გურგენ კურაპალატი. წყლეს და შეიპყრეს და მოკუდა
წყლულებითა მისითა გურგენ კურაპალატი. ძე ადარნასესი, ძისა აშოტ დიდისა,
ქრონიკონსა რია” (III, ე. ი. 991 წ.)[43]; ხოლო არტანუჯელობა ამიერიდან ბაგრატის
ძმის, დავითის სახლმა დაიმკვიდრა (სუმბატ III, ბაგრატ II, სუმბატ IV, 1011 წ.
გარდაიცვალა თმოგვის ციხეში).
როგორც ჩანს, აშოტ კურაპალატის მეორე-მესამე თაობაში ცხარე ბრძოლაა
სამთავროს ფარგლებში მოქცეულ ორ ძირითად სამთავრო სახლს შორის,
საზღვრების დადგენისათვის. მესამე თაობის შემდეგ კი – ამ ორი ძირითადი შტოს
სამფლობელოს საზღვრები მეტ-ნაკლებად დადგენილია.
ქართეელთა მეფობას ტაოს შტო დაიმკვიდრებს, ხოლო კლარჯეთისა –
არტანუჯელ-კლარჯეთის ხელმწიფობას.
ქ. არტანუჯი იყო არტანუჯელი-კლარჯი ხელმწიფეების რეზიდენცია.
ქართველთა მეფეებისა კი ბანა უნდა იყოს[44]. ბანაში მშენებლობას ეწევა ადარნასე
ბაგრატიონი (პირველი “ქართველთა მეფე”). სუმბატი წერს “ადარნასე, ძე დავით
კურაპალატისა, დასუეს ქართველთა მეფედ (ნაცვლად) მის მოკულულისა, და ამან
ადარნასემ, ძემან დავით მოკულულისამან, აღაშენა ბანა ჴელითა კჳრიკე
ბანელისათა, რომელი იგი იქმნა პირველ ეპისკოპოს ბანელ”[45]. ბიზანტიიდან
სამშობლოში დაბრუნებულ ბაგრატ IV-ზე მემატიანე შემდეგს მოგვითხრობს: “და
მოიწია ბაგრატ ტაოს და შემოვიდა თჳსსა მამულსა ბანას”[46].
მფლობელობის შესაბამისად ბაგრატიონთა მშენებლობაც მათ მიერ
დამკვიდრებულ სამფლობელოებში მიმდინარეობს. ტაოს ბაგრატიონები აშენებენ
ძირითადად ტაოში (ბანა, ოშკი, ხახული, პარხალი, ოთხთა ეკლესია) კლარჯიარტანუჯელები კი – კლარჯეთში, სამცხეში, შავშეთში.
როგორც ჩანს, ნომინალურად უფროსობა ტაოს შტოში იყო და ქართველთა
მეფობაც მათ დაიმკვიდრეს. ფორმალურად კლარჯეთის სახლი ემორჩილებოდა
ტაოს სახლს, მაგრამ ფაქტიურად ის დამოუკიდებლობით სარგებლობდა როგორც
საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკის საკითხებში[47].
ამგვარად, IX ს. დასასრულიდან უკვე სრულიად აშკარად არსებობს ორი
სამთავრო, ტაოსი – ცენტრით ბანას და კლარჯეთისა – ცენტრით არტანუჯში.
უფროსობა ტაოს შტოსა აქვს და ნომინალურადაც ტაოს სახლი ითვლება უფროსად,
თუმცა, ფაქტიურად კლარჯეთის შტო სრული დამოუკიდებლობით სარგებლობს.
ძნელია თქმა, თუ რეალურად რაში გამოიხატება ამ ორ სახლს შორის
უფროს-უმცროსობა. ფორმალურად კი ასეთი ვითარებაა: უმაღლესი ბიზანტიური
საკარისკაცო. ტიტული – კურაპალატობა ტაოს შტოში მკვიდრდება, ასევე ტაოს
შტოში მკვიდრდება “ქართველთა მეფობაც”.
IX-X საუკუნეების მანძილზე სამთავროს სახლის უზენაესი ხელისუფლების
წარმომადგენლები აშოტ I-ის საშუალო შტოს ჩამომავლები იყვნენ[48], მაგრამ აშოტის
შვილები მაინც ერთად განაგებდნენ საქვეყნო საქმეებს[49]. ამ პერიოდში

ბაგრატიონთა მმართველობა ფეოდალური კოლეგიალობის საფუძველზე იყო
დამყარებული[50]. ბაგრატიონთა სახლის სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლები, ამ
კოლეგიალობის პრინციპით, დიდ მთავართან, მეფე კურაპალატთან ერთად
მონაწილეობდნენ
საერთო
საკურაპალატო-სამეფოს
მმართველობაში.
ნომინალურადაც ისინი მეფე-კურაპალატის მიმართ ფეოდალური იერარქიის
სხვადასხვა საფეხურზე იდგნენ და მის უზენაესობას აღიარებდნენ. ეს ე. წ.
კოლეგიალობა და მეფე-კურაპალატის უზენაესობა, არ უშლიდა ხელს მათ
ერთმანეთის საწინააღმდეგო სამხედრო-პოლიტიკურ დაჯგუფებებში მიეღოთ
მონაწილეობა, და როდესაც ეს კერძომთავრული ინტერესებისათვის იქნებოდა
საჭირო, ერთმანეთის წინააღმდეგაც ებრძოლათ იარაღით ხელში. აღნიშნული
გარემოება სრულიად ბუნებრივად თავსდება ფეოდალური ურთიერთობის
ჩარჩოებში და არ არღვევს ბაგრატიონთა სამფლობელოში არსებულ კოლეგიალობაიერარქიულობის პრინციპს.
სამთავრო სახლის ყველა წარმომადგენელი თავის თავს, “მეფეს” უწოდებს,
“მეფედ” თვლინ იმ ხანის ქართველი ისტორიკოსებიც, მაგრამ ეს “მეფობა” ზოგადად
ხელისუფლების აღმნიშვნელი ცნებაა და ბაგრატიონთა სახლის მმართველობის
კოლეგიალურ ხასიათზე მიუთითებს[51], მაგრამ “ქართველთა მეფე”, რაც
კონკრეტულ ხელისუფლებას ნიშნავს, ისევე როგორც “ქართველთა კურაპალატი”,
რომელიც ბიზანტიასთან ურთიერთობის გარკვეულ ფორმას გამოხატავს, ამ
გვარიდან მხოლოდ ერთი პირის მიმართ იხმარება.
ორივე სამთავრო სახლი სრულიად დამოუკიდებელ პოლიტიკას
აწარმოებს[52]. სამთავრო სახლის ასეთი დაქსაქსვა დიდად უშლის ხელს და
აფერხებს სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს საბოლოო გაერთიანებას. იმ დროს,
როდესაც ეგრის-აფხაზეთის სამეფო ერთი, მეტ-ნაკლებად კომპაქტური
პოლიტიკური სხეულია, ერთიანი პოლიტიკური ერთეულია კახეთის სამთავროც,
ქართველთა სამეფოს პოლიტიკური გაერთიანება შეყოვნებულია, პოლიტიკური
დაქსაქსულობა ასუსტებს სამთავროს და საქართველოს გაერთიანებისათვის
ბრძოლაში ქართველთა სამეფო იძულებულია ჰეგემონობა ეგრის-აფხაზეთს
დაუთმოს.
ბაგრატიონთა სამთავრო ქართულ პოლიტიკურ ერთეულთა შორის
უძლიერესი აშოტ ბაგრატიონის დროს იყო, შემდეგ კი ის თანდათან სუსტდება და
მხოლოდ დავით დიდის დროს ახერხებს ისევ ინიციატივის ხელში ჩაგდებას.
როგორც აღვნიშნეთ, გაყოფა გათიშვის ტენდენცია ტაოს სახლშიც იჩენს თავს.
ადარნასე ქართველთა მეფის შვილებში “ქართველთა მეფობა” ძმიდან ძმაზე
გადადის. დავით II-ის (923-937) შემდეგი მეფეა მისა ძმა ბაგრატი (937-945). X ს. შუა
წლებიდან “კურაპალატობა” და “მეფობაც” იყოფა და, როგორც ჩანს, ამ ორ ტიტულს
ისევ ბაგრატ III აერთიანებს.
მთავართაგან რომელი ბაგრატიონი იყო ქართველთა კურაპალატი და
რომელი არა, ეს საკითხი უფრო მარტივად წყდება შედარებით იმასთან, თუ
რომელი მათგანი იყო ქართველთა მეფე და რომელი არა.
ტაო-კლარჯეთის ბაგრატიონების “მეფობით” მოხსენიებაში ქართულ და
ბიზანტიურ წყაროებში ერთი პრინციპი არ არის დაცული. უკეთ რომ ვთქვათ,
ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, თითქოს საისტორიო წყაროები ამ ტიტულს სხვათა
შორის ხმარობენ, მაგრამ სინამდვილეში წყაროები გარკვეულ პრინციპს მაინც
იცავენ.

გიორგი მერჩულე ხშირად ხმარობს ტაო-კლარჯეთის ბაგრატიონთა
მიმართ გამოთქმას – “მეფე” მაგალითად, როდესაც გრიგოლ ხანძთელმა აშოტ I
კურაპალატის სიკვდილის ამბავი შეიტყო “გლოით იტყოდა: “მეფეო ჩემო
ძლიერო...”[53], საბა იშხნელი კიდევ ასე მიმართავს ბაგრატ კურაპალატს:
“დიდებულო მეფეო, შენ ქუეყანასა ჴელმწიფე ხარ[54]”, ან კიდევ: “ღმრთის მსახური
მეფე აშოტ კურაპალატი”[55].
სუმბატ დავითის ძე აშოტ კურაპალატს მხოლოდ ჴელმწიფობით იხსენიებს
(ან უფალს ეძახის). ბაგრატიონების მიმართ კი ხმარობს ბიზანტიურ ტიტულებს,
ანდა მამფალისა და ერისთავის ტიტულს. “მეფეა” (“ქართველთა მეფე”) სუმბატთან
მხოლოდ ადარნასეა და შემდეგ მისი მემკვიდრეები ატარებენ ამ ტიტულს, ამ
საკითხში სუმბატი ძალიან ფრთხილია.
“მატიანე ქართლისა” აშოტს კურაპალატს უწოდებს, ხოლო დავით დიდს
ტაოს მეფეს. კონსტანტინე პორფიროგენეტი იბერიის (ე. ი. ტაო-კლარჯეთის)
მთავარს კურაპალატად იხსენიებს.
“მეფედ” იწოდებიან ბაგრატიონი მთავრები ქართულ წარწერებში. ჩვენ
ხელთ რომ გვქონდეს ამ მეფეთა ოფიციალური საბუთები, იქ, ალბათ, დაცული
იქნებოდა მათი ტიტულატურა. პ. ინგოროყვა ძირითადად გიორგი მერჩულესა და
აგრეთვე საკმაოდ საეჭვოდ გაშიფრულ ოპიზის წარწერაზე დაყრდნობითა[56]
თვლის, რომ “მეფობა” (“ქართველთა მეფობა”) ბაგრატიონთა სახლში უკვე აშოტ I
დიდის დროიდანვე იყო აღდგენილი[57]. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მხოლოდ
“ხანძთელის ცხოვრებაში” აშოტის “მეფობით” მოხსენიება არ მიგვაჩნია ასეთი
დასკვნისათვის მყარ საფუძვლად. ამ შემთხვევაში მეტი ანგარიში უნდა გავუწიოთ
სუმბატის თხზულებას, რომელიც სპეციალურად ბაგრატიონთა ჩამომავლობის,
მათი მფლობელობისა და ტიტულების საკითხისადმია მიძღვნილი. ამ
თხზულებით “ქართველთა მეფის” წოდებულება მხოლოდ IX ს. დასასრულიდან
არსებობს. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ, ზოგადად, “მეფე” და,
კონკრეტულად, “ქართველთა მეფე” ერთი და იგივე არ არის. “მეფე”, “ხელმწიფე”
შეიძლება, საერთოდ, ხელისუფლების აღმნიშვნელ ტერმინად ეხმარათ, მაგრამ
“ქართველთა მეფე” უკვე გარკვეულ შინაარსს გამოხატავს, ისევე როგორც რეალური
და კონკრეტული შინაარსი აქვს “აფხაზთა მეფესა” და “კახთა მეფეს”. “ქართველთა
მეფობამდე” ბაგრატიონი მთავრის უზენაესი ტიტული იყო “ქართველთა
კურაპალატი”, რომელიც აშოტ I-ის შუათანა შვილის ჩამომავლობამ დაიმკვიდრა.
სანამ “ქართველთა მეფის” ინსტიტუტი შეიქმნებოდა, უზენაესი ხელისუფლების
მატარებელ ბაგრატიონთა შორის “კურაპალატი” იყო. “ქართველთა მეფობის”
დამკვიდრების შემდეგ კი “კურაპალატობამ” მეორეხარისხოვანი მნიშვნელობა
მოიპოვა[58]. ასე რომ, “მეფე”, ზოგადად, ყველა ბაგრატიონ მმართველს ეწოდებოდა.
ისინი თავის თავს ბაგრატიონთა შორის უზენაესის, ანუ “მეფის” ხელისუფლების
თანაზიარად თვლიდნენ და ასეც იწოდებოდნენ წარწერებში[59]. მაგრამ ეს «მეფე»
სხვაა, და სხვაა “ქართველთა მეფე”, ე. ი. გარკვეული კონკრეტული ხელისუფალი,
ტიტული, რომელიც ყოველთვის ერთის მიმართ იხმარება.
თუ წარმოვიდგენთ ქართველთა სამეფოს ორგანიზაციას, ის ასეთ სახეს
ატარებს: “სამთავროს” სათავეში დგას “კურაპალატი” ან “ქართველთა მეფე”, “დიდი
მთავარი” (ტაოს ბაგრატიონები), არტანუჯელ-კლარჯი ხელმწიფეები კი ამ “დიდი
მთავრის” ქვეშევრდომებად ითვლებიან. ტაოს შტოში შექმნილი განშტოებაც
“მეფის” ქვეშევრდომი უნდა იყოს. ესაა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ფორმალური

ვითარება. ამ “დიდი მთავრის” “მეფის”, “კურაპალატის” ხელისუფლება, როგორც
დანარჩენ ბაგრატიონთა მთავრის სიუზერენისა, სრულიად ნომინალურია.
ამ ნომინალობის აშკარა დადასტურებას წარმოადგენს ბაგრატიონთა
სახლში “მამფალის” ინსტიტუტის არსებობა. “მამფალი”, რომელიც “დედოფალის”
მსგავსადაა ნაწარმოები, უკვე თავის სახელწოდებაშივე გამოხატავს უფალთა
მამობას, უფროსობას[60]. ბაგრატიონთა სახლში პირველად “მამფალად” აშოტ I-ის
უმცროსი ვაჟი, გვარამი იხსენიება. ამ გვარამის მთელი საქმიანობა მამფალის
უფლებებზე მეტყველებს. გვარამის მფლობელობაში იმყოფებოდა ჯავახეთი,
თრიალეთი, ტაშირი, აბოცი და არტაანი[61]. თავისი სამფლობელო ფარგლები
გვარამმა არაბებთან ბრძოლით და მათგან ქართული მიწების განთავისუფლების
გზით მოიპოვა. “ჰბრძოდა სარკინოზთა” (გვარამ – მ. ლ.), – წერს მემატიანე და
“ზოგჯერ სძლის გვარამ და ზოგჯერ სარკინოზთა[62]”. გვარამი აქტიურად იბრძვის
ბუღა-თურქის წინააღმდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ სახლის უფროსი ბაგრატი
ბუღას მოკავშირეა. შემდეგ, როდესაც თბილისში გაამირებული გაბულოცი
გაძლიერდება და საამიროს მეზობელი ტერიტორიის დაპყრობას იწყებს, გვარამი
მის წინააღმდეგაც ილაშქრებს. აღსანიშნავია, რომ გვარამისა და თბილისის
საამიროს სამფლობელოები უშუალოდ ემიჯნებიან ერთმანეთს. გაბულოცი
გარდაბანს იპყრობს, რომელიც ამ დროს კახთა ქორეპისკოპოსებს უნდა
ეკუთვნოდეს. გვარამი შეიპყრობს გაბულოცს და ბიზანტიაში გადაასახლებს[63].
საინტერესოა ისიც, რომ არაბთაგან წართმეულ მიწებს გვარამი თავის ძმებსაც
უნაწილებს (ადარნასეს და იმ ბაგრატს, რომელიც ბუღას ეხმარებოდა ქართლში)[64].
გვარამ მამფალის დიდ ძალასა და უფლებებზე მეტყველებს მისი აქტიური
ჩარევა, საერთოდ, მთელი ქართული სამყაროსათვის ისეთი მნიშვნელოვანი
საკითხის გადაწყვეტაში, როგორიც კათალიკოსის არჩევაა. ნიშანდობლივია, რომ
ჯავახეთის საეკლესიო კრებას, სადაც ეს საკითხი უნდა გადაწყვეტილიყო, გვარამი
იწვევს და თვითვე ხელმძღვანელობს. ამ პოსტზე მას საკუთარი კანდიდატიც ჰყავს.
მართალია, გვარამი დამარცხდა ამ კრებაზე და თავისი კანდიდატი ვერ გაიყვანა
კათალიკოსად, მაგრამ აქ მნიშვნელობა ენიჭება თვითონ ფაქტს, კერძოდ, გვარამ
მამფალის ასე ფართო საქმიანობას.
გვარამის შტოს ამოწყვეტის შემდეგ, მისი მამულები ძმათა შთამომავლებმა
გაინაწილეს და “მამფალობაც” უფროსი ძმის, ადარნასეს შთამომავლებში,
კლარჯეთის სახლში დამკვიდრდა. არტანუჯელ-კლარჯ მამფალთაგან ცნობილი
არიან: სუმბატ I (გარდ. 889) და მისი ორი ვაჟი: დავითი (გარდ. 943) და ბაგრატი
(გარდ. 909).
მამფალთა მოღვაწეობის შესახებ ცნობები არ მოგვეპოვება, მაგრამ გვარამ
დიდი მამფალის მოღვაწეობის ხასიათი, კურაპალატ ძმისაგან დამოუკიდებლად
საქმიანობა და, საერთოდ, ფართო პოლიტიკის წარმოება, უფლებას იძლევა
გამოითქვას ვარაუდი, რომ “მამფალი” სახლის უფროსისაგან დამოუკიდებელი
ხელისუფალია, რომელიც ხელმწიფობისაკენ მიისწრაფვის[65].
მამფალთა პარალელურად ბაგრატიონთა სახლში დამოწმებულია
ერისთავებისა და ერისთავთ-ერისთავების ინსტიტუტები, რომელნიც უზენაესი
ხელისუფლის,
მეფე-კურაპალატისადმი
დაქვემდებარებულ
მოხელეებს
[66]
წარმოადგენენ .
ტაო-კლარჯეთის სამთავროს ორგანიზაცია მიწების შემომტკიცების
პარალელურად და თანადროულად ეკლესია-მონასტრების მშენებლობასა და, რაც
მთავარია, საეპისკოპოსო კათედრების დაარსებაში გამოიხატება. აშოტ კურაპალატი

დამკვიდრდა კლარჯეთში, შეიქმნა საჯდომად არტანუჯი, განაახლა-გაამაგრა და
ააშენა კარის ეკლესია[67];
აშოტ კურაპალატის დროსვე იწყება სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში
დიდი საეკლესიო მშენებლობა. მის დროს შენდება ხანძთა[68], აგებენ ახალ ეკლესიამონასტრებს, ანახლებენ ძველიდანვე არსებულს. აშოტის მემკვიდრეების დროს და
მათი შეწევნით შენდება შატბერდი[69], ოპიზა. გვარამ მამფალი ოპიზის მეორედ
მაშენებელია[70]. ოპიზა ერთ-ერთი იმ ძველი ცენტრთაგანი იყო, რომელიც
ძნელბედობის ხანას გადურჩა და ტაო-კლარჯეთის სამთავროს ორგანიზაციის
დრომდე მოიტანა თავი. ოპიზელებმა ხანძთის მშენებლობისას დიდი დახმარება
გაუწიეს მშენებლებს. “არამედ ოპიზელთა მამათა მისცეს ყოველი, რომელი იპოვა
ჴელთა მათთა, და თანაშემწე ექმნნეს ყოვლითა საჴმრითა და ჴორცთა საღუაწითა,
რამეთუ მას ჟამსა სხუა მონასტერი არა შენ იყო მათ ქუეყანათა თჳნიერ ოპიზისა”[71].
ბაგრატ კურაპალატის დროს შენდება ზარზმის ეკლესია[72].
სამთავროში ძველი საეპისკოპოსო ცენტრები არსებობდა და
დასაწყისში, სანამ ერთი იყო სამთავრო სახლი, ახალი საეპისკოპოსო ცენტრების
დაარსების საკითხი, ეტყობა, მაინცდამაინც მწვავედ არ იდგა, მაგრამ უკვე
პირველივე ბაგრატიონების დროს არსდება იშხნის კათედრა. სახელდობრ, ბაგრატ
კურაპალატის დროს ხდება VII ს. ნერსეს კათალიკოსის მიერ აშენებული და შემდეგ
მოშლილი იშხანის კათედრის აღდგენა. კათედრას აღადგენს საბა – შემდეგში
იშხნის პირველი ეპისკოპოსი[73]; იშხნის კათედრის რეალური დამაარსებელი
ბაგრატ კურაპალატია[74]. აშოტ კურაპალატის შუათანა შვილის ბაგრატის მიერ
ტაოში დაარსებული საეპისკოპოსო კათედრა გადაიქცევა ტაოს ბაგრატიონთა ერთერთ მთავარ დასაყრდენად. ისინი შემდეგ სულ აშენებენ და ამკობენ ამ კათედრას.
ნიშანდობლივია, რომ მიუხედავად საკმაო რაოდენობის საეპისკოპოსოების
არსებობისა (სამცხეში – აწყურის; ჯავახეთში – კუმურდოს, წყაროსთავის,
ერუშეთის; ტაოში – იშხანის; კლარჯეთში – ანჩის), საგვარეულოს გაყოფისთანავე
ორივე მხარე თავის პროვინციებში ერთმანეთის საპირისპიროდ საეპისკოპოსო
კათედრებს აარსებს.
ადარნასე ქართველთა მეფემ IX ს. ბოლოსა და X ს. დასაწყისში ტაოში, ტაოს
ბაგრატიონთა ძირითად სამფლობელოში იშხნის გვერდით, ბანაში[75] დააარსა
ახალი საეპისკოპოსო.
დაახლოებით იმ ხანებში, როდესაც ადარნასე (888-923) ბანას კათედრას
აარსებს, არტანუჯელი-კლარჯი მფლობელები ტაოს ბაგრატიონთა საპირისპიროდ
შავშეთში აარსებენ ტბეთის ახალ საეპისკოპოსო კათედრას. “აშოტ ერისთავთაერისთავმან, ძემან გურგენ კურაპალატისამან, რომელსა ეწოდა კუხი, აღაშენა
ტბეთი შავშეთს და განასრულა იგი ყოვლითა განგებითა, და დასუა პირველად
ეპისკოპოსად სანატრელი სტეფანე უწყებითა სულისა წმიდისათა”[76].
ამგვარად, პოლიტიკური ხელისუფლების დაქსაქსვის პარალელურად
მიმდინარეობს ახალი საეპისკოპოსო კათედრების დაარსება, რომლებიც მათი
დამაარსებელი სამთავრო “სახლების” დასაყრდენ ობიექტებს წარმოადგენენ.
ქართველთა სამეფოს პარალელურად საქართველოში ამ დროს სხვა
სამთავროებიც არსებობს – ეგრის-აფხაზეთის სამეფო, კახეთის სამთავრო... ეგრისაფხაზეთიცა და კახეთიც ადრინდელი ფეოდალური ხანის პოლიტიკური
ერთეულებია, მაგრამ ქართველთა სამეფოსთან შედარებით ისინი ბევრად უფრო
ცენტრალიზებული არიან. ეგრის-აფხაზეთის მეფე ერთი უზენაესი ხელისუფალია,
რომელსაც ქვეყანა საერისთავოებად აქვს დაყოფილი, ეს ერისთავები მეფის

მოხელეები არიან და მეტ-ნაკლებად მას ექვემდებარებიან. კახეთის მთავარსაც
სამთავრო საერისთავოებად აქვს დაყოფილი. კახეთის ერისთავებიც კახეთის
მთავრის (შემდეგ მეფის) მოხელეები არიან. რასაკვირველია, ისევე როგორც ყველა
ადრეფეოდალურ სამეფოში, ეგრის-აფხაზეთისა და კახეთის სამეფოებშიც შინაგანი
დეცენტრალიზაცია, განსაკუთრებით კი დეცენტრალისტური ტენდენციები,
გამორიცხული არ არის, მაგრამ, ძირითადად, იქ ხელისუფლება ერთი პირის, მეფის,
მთავრის, ხელშია გაერთიანებული.
რითაა გამოწვეული ის გარემოება, რომ განვითარების ერთ საფეხურზე
(ადრეული ფეოდალიზმი) შექმნილი ეს ერთი ტიპის ქართული ფეოდალური
პოლიტიკური
ერთეულები
შინაგანი
სტრუქტურით
განსხვავდებიან
ერთმანეთისაგან?
ეს სტრუქტურული განსხვავება ამ სამთავროებში არსებული საშინაო
ვითარებითა და მათი ორგანიზაციის სხვადასხვა საშინაო და საგარეო
მდგომარეობითაა განპირობებული, სახელდობრ:
ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს ორგანიზაცია ბიზანტიის იმპერიასთან
ბრძოლისა და მისგან დამოუკიდებლობის მოპოვების პირობებში მიმდინარეობდა.
აფხაზთა მეფე აერთიანებს დასავლეთ საქართველოს ცალკეულ კუთხეებს,
იმორჩილებს ადგილობრივ ფეოდალებს[77] და მოიპოვებს დამოუკიდებლობას
ბიზანტიისაგან. ბიზანტიასთან და ადგილობრივ ფეოდალებთან ბრძოლაში
ყალიბდება ეგრის-აფხაზეთის მეფის შედარებით ძლიერი ერთ-პიროვნული
ხელისუფლება.
კახეთის სამთავროს ორგანიზაცია არაბების განდევნის პარალელურად
მიმდინარეობს. წანარებისა და მათი მთავრის გარშემო ხდება კახეთის შინაგანი
ძალების მობილიზაცია და დარაზმვა არაბების წინააღმდეგ. წანართა მთავრები
არაბების განდევნასთან ერთად კახეთის ცალკეული კუთხეების შემომტკიცებას და
სამთავროს ორგანიზაციას ახდენენ. ასეთ ვითარებაში კახეთშიც კახთა მთავრების
შედარებით ძლიერი ერთპიროვნული ხელისუფლება იქმნება.
სხვა ვითარებაში მიმდინარეობს ქართველთა სამეფოს ორგანიზაცია. აშოტ
ბაგრატიონი
არაბებთან
კონფლიქტის
შედეგად
მკვიდრდება
სამხრეთ
საქართველოში არაბები მას ებრძვიან. შავშეთ-კლარჯეთში კი მისი ადგილობრივი
დასაყრდენი ძალა სუსტია, რადგან ის მოსული კაცია. აშოტს მხარს უმაგრებს
ბიზანტია[78] და მისი თანმხლები ამალა, რომელიც ალბათ, არცთუ ისე დიდ
სამხედრო რაზმს შეადგენდა.
აშოტ ბაგრატიონი თავისი რაზმის დახმარებით ზოგიერთ მიწას იპყრობს,
ზოგს ყიდულობს, ზოგსაც გააშენებს, რაშიც მას ბიზანტია უნდა უჭერდეს მხარს.
ასეთ ვითარებაში აშოტ ბაგრატიონი იძულებულია მეტი ანგარიში გაუწიოს
ბიზანტიის იმპერიასაც და თავისი ამალის წევრებსაც. ის, ალბათ, იძულებულია
დიდი პრივილეგიები მისცეს მათ. საფიქრებელია, რომ შემდეგში ამალის წევრებიც
სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოს
მიწაზე სხდებიან და
ადგილობრივ
ფეოდალებად იქცევიან. ჩვენს ხელთ არსებული წყაროები ბევრს არაფერს ამბობენ,
მაგრამ თვით აშოტის მკვლელობა აშკარად მეტყველებს იმ დიდ შინაგან
წინააღმდეგობაზე, რომლის გადალახვაც უხდებოდა აშოტ ბაგრატიონს
ხელისუფლების განმტკიცებისათვის. აშოტს სამი მცირეწლოვანი ვაჟი დარჩა,
ამანაც გამოიწვია მთავრის ხელისუფლების დასუსტება. ძმები, თითქოს, ახერხებენ
ურთიერთშორის საერთო ენის გამოძებნას და უფროსობას შუათანა ძმას, ბაგრატს
უთმობენ, მაგრამ უფროსი და უმცროსი ძმა, მიუხედავად ამისა, არცთუ ისე უდებენ

თავს გამორჩეულ ბაგრატს. ბაგრატი იძულებულია ანგარიში გაუწიოს ძმებს,
წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება წაართვან კიდეც მას “დიდი მთავრობა”. ამას
ემატება ბიზანტიის პოლიტიკა. ბიზანტია ბაგრატს ანიჭებს კურაპალატობას, მაგრამ
იგივე ბიზანტია უხვად ურიგებს საკარისკაცო ტიტულებს ბაგრატიონთა სახლის
სხვა წარმომადგენლებს და ხელს უწყობს ძმების ჩამომავლობის ერთმანეთისადმი
დაპირისპირებას. აღსანიშნავია ისიც, რომ აქ მოსვლისას აშოტს “მთავართა
სიმრავლე” დახვდა. ქართლის საერისმთავროს პოლიტიკური ხელისუფლების
დასუსტებამ ხელი შეუწყო წვრილ და მსხვილ მთავართა მომრავლებას და სამხრეთდასავლეთ საქართველო მრავალ მფლობელთა შორის დანაწილდა. აშოტ
კურაპალატი იძულებულია ანგარიში გაუწიოს ამ ადგილობრივ მფლობელებსაც:
ჩორჩანელებს, დაფანჩულებს, მირიანის ძეებს და სხვებს.
ასე რომ, სახელმწიფო მმართველობის ის პოლიტიკური ფორმა, რომელიც
სამხრეთ საქართველოში შეიქმნა, სამთავრო სახლის თავისებური მდგომარეობითაა
განპირობებული და სახელმწიფოს მმართველობის ეს პოლიტიკური ფორმა
გარკვეულ დაღს ასვამს ამ სამთავროს მთელ ისტორიას.
ბაგრატიონთა სამთავრო ამიერკავკასიის პოლიტიკურ ერთეულთა შორის
უძლიერესი აშოტ კურაპალატის დროს იყო. ამ ხანაში მთელი სამთავრო ერთ
ხელისუფალს ემორჩილებოდა. მაშინაა აშოტი შიდა ქართლს რომ იპყრობს და
საგრძნობლად აფართოებს თავის სამფლობელოს ფარგლებს. აშოტის შემდეგ,
როგორც ცნობილია, სამთავროს არაბები უტევენ. შემოერთებულ მხარეებს აშოტის
მემკვიდრეები კარგავენ, რადგან შემდეგში ისინი (აშოტის მემკვიდრეები) ცალცალკე მოქმედებდნენ თავისთვის იღვწიან. აშოტის შემდეგ სამთავრო საგარეო
პოლიტიკის საკითხებში აღარ გამოდის როგორც მთლიანი ერთეული, ხოლო ამ
სამთავროს ცალკეული წარმომადგენლები (ბაგრატ კურაპალატი, გვარამ მამფალი)
ვეღარ უწევენ ღირსეულ მეტოქეობას თავის მოწინააღმდეგეებს. ზოგადქართულ
პოლიტიკაში სამთავრო ადგილს უთმობს შედარებით უფრო ცენტრალიზებულ
ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს.
აშოტის ჩამომავალთა შორის ბრძოლის გამწვავებას და ამდენად სამთავროს
დასუსტებას, დიდად შეუწყო ხელი ბაღვაშთა საგვარეულოს ჩამოსახლებამ
თრიალეთს. IX ს. 80-იან წლებში დასავლეთ საქართველოდან ბაღვაშების
თრიალეთს ჩამოსახლების ფაქტი უაღრესად ნიშანდობლივი მოვლენაა და კარგად
ახასიათებს ამ სამთავროს შიგნით არსებულ მდგომარეობას. როგორც ცნობილია,
ბაღვაშები ეგრის-აფხაზეთის მეფის გაძლიერებულ ხელისუფლებას გამოექცნენ,
რადგან ვერ აღუდგნენ ეგრის-აფხაზეთის მეფეთა ცენტრალისტურ პოლიტიკას და
თავისი მთავრული პარტიკულარისტული მიდრეკილებების შენარჩუნებისათვის
შესაფერ ადგილად ქართველთა სამეფო ჩათვალეს. ბაღვაშები თრიალეთს
დასახლდნენ და ლიპარიტ ბაღვაშმა პატრონად ბაგრატის ვაჟი, დავითი აღიარა,
მაგრამ, ცნობილია, რომ თრიალეთი თავის სამფლობელოდ მიაჩნდა გვარამის ვაჟს,
ნასრს. ეს გარემოება, თითქოს, არ უნდა ქცეულიყო კონფლიქტის საბაბად... რადგან
სამთავროს უზენაესი ხელისუფალი ხომ ბაგრატის შტო იყო; მაგრამ, მიუხედავად
ამისა, ბაღვაშთა მიერ თავის პატრონად დავითის აღიარება გვარამის სახლის
გვერდის ავლით, ნასრმა თავისი მთავრული უფლებების შელახვად ცნო და ატყდა
ის სისხლისმღვრელი სამამულო ბრძოლა აშოტის ამ ორ შტოს შორის, რომელიც
გვარამის მემკვიდრეთა ამოწყვეტითა და სამთავრო სახლის დასუსტებით
დამთავრდა.

ამ ქართული ადრეფეოდალური პოლიტიკური ერთეულის ჩამოყალიბების
თავისებურმა პირობებმა განსაზღვრეს როგორც სამთავროს ხელისუფლების
ორგანიზაციის დანაწევრებული ხასიათი, ასევე ამ სამთავროს საერთაშორისო
მდგომარეობაც.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არაბებთან კონფლიქტის შემდეგ, აშოტ I
ოჯახითა და ახლობლებით ილტვის ქართლიდან “და წარემართა, რათა წარვიდეს
საბერძნეთად”[79].
მახლობელი აღმოსავლეთის საერთაშორისო სარბიელზე ამ პერიოდში ორი
დიდი ძალა მოქმედებს: ბიზანტია და სახალიფო. ამიერკავკასიის პოლიტიკური
ხელისუფალნი, თავისი ინტერესების შესაბამისად, ერთ-ერთ მათგანს ეკედლებიან
და არაბთაგან ლტოლვილი აშოტ ბაგრატიონი “საბერძნეთს” მიდის. არაბთა
ადგილობრივი ხელისუფლები მას დიდ რაზმს დაადევნებენ და როდესაც ფარავნის
ტბასთან აშოტი და მისი მხლებლები “გარდაჰჴდეს განსუნებად კიდესა მის ტბისასა.
ჭამეს რა პური, და მცირედ მიერულა და მძინარეთა ეწივნეს დიდნი ლაშქარნი
სარკინოზთანი”. მიუხედავად ამისა, აშოტმა გაიმარჯვა, გზა ბრძოლით გაიკაფა და
შავშეთამდე მიაღწია[80]. შავშეთის ხევში არაბთა ლაშქრობა-შემოსევების,
ეპიდემიურ დაავადებათა და სხვა უძლურებათა შედეგად მოსახლეობა
შემცირებული იყო, მაგრამ “დაშთომილთა მათ მკჳდრთა შავშეთისათა შეიწყნარეს
იგი”. აშოტი თავის მხლებლებიანად შავშეთს დაემკვიდრა. მან ხმლით, ფულით,
მორიგებით, ცბიერებით, დაპირებებით, ქრთამითა და ყოველგვარი საშუალებებით
გაიმრავლა მამულები და საბოლოოდ მას გამარჯვება მაინც “მისცა ღმერთმან და
განამტკიცა ჴელმწიფება მისი ნებითა ბერძენთა მეფისათა”[81] ამგვარად, აშოტის
ჴელმწიფების განმტკიცებისათვის აუცილებელია ბიზანტიის იმპერატორის
დასტური, მისი ნება[82]. შავშეთ-კლარჯეთში დამკვიდრებული აშოტი ბიზანტიის
იმპერატორისაგან კურაპალატის ტიტულს იღებს, რაც მის ვასალობას,
იმპერატორის მოხელეობას ნიშნავს[83]. აშოტის შემდეგ იმპერია კურაპალატობას
აშოტის შუათანა ვაჟს, ბაგრატს უწყალობებს.
ტაო-კლარჯეთის ხელისუფალბა,
როგორც
ბიზანტიის
ვასალები,
ვალდებული იყვნენ მტრად ეცნოთ იმპერიის მტერი, ხოლო მოყვარედ – მისი
მოყვარე, დაეპყროთ იმპერიისათვის ციხეები და გაეწიათ კეისრისათვის სამსახური,
არ გადაელახათ თავისი სამფლობელოს საზღვარი. აღნიშნული ვალდებულების
დაცვას ბაგრატიონი მფლობელები ფიცით ამიტკიცებდნენ. თავის მხრივ
იმპერატორი თანხმობას იძლეოდა არ მოეკლო ხელისუფლება ფიცის მიმცემისა და
მისი მემკვიდრეებისათვის[84]. ბიზანტიის იმპერია თავის პირობას იცავდა და
კურაპალატობას აშოტის შუათანა შტოს წარმომადგენლებს აძლევდა. ამ მხრივ
დარღვევა ერთხელ მოხდა, როდესაც კურაპალატობა ადარნასეს მაგიერ გურგენმა
მიიღო, მაგრამ IX ს. დასასრულს, გურგენის გარდაცვალების შემდეგ,
კურაპალატობა ისევ აშოტის შუათანა შტოში, ბაგრატის მემკვიდრეებში
დამკვიდრდა და “გაიმართა მემკვიდრეობის ხაზი, რომლის გამრუდების
ერთადერთ შემთხვევას გურგენ ადარნასეს ძის კურაპალატობა წარმოადგენს”[85].
ბიზანტიის იმპერია ცდილობდა ურთიერთობა სხვა ბაგრატიონ
მფლობელებთან კურაპალატის გვერდის ავლით დაემყარებინა, რასაც ის
ბიზანტიური საკარისკაცო ტიტულების მიცემით გამოხატავდა. ბიზანტიის ამ
ტენდენციების რეალიზაციას წარმოადგენს მაგალითად, ბაგრატიონ მფლობელთა
მაგისტრობა. აღნიშნული ღონისძიებებით იმპერია ხელს უწყობდა ბაგრატიონთა
სახლის წევრთა გათიშვას და მათ ურთიერთდაპირისპირებას, რაც იმპერიისადმი

მათ ვასალობას უმაგრებდა ზურგს. თავის მხრივ ბაგრატიონი მფლობელნიც მეფეკურაპალატისადმი დაპირისპირებისა და მისგან მეტი დამოუკიდებლობის მიზნით
შეეცადნენ უშუალოდ ბიზანტიის იმპერატორებთან დაკავშირებას. ბიზანტიის
იმპერია ცდილობდა მაქსიმალურად გაეზარდა თავისი ხელისუფლება, რათა
განემტკიცებინა საყრდენი პოზიციები ქართველთა სამეფოში, მაგრამ ყველა
სურვილის რეალიზაციას ვერ ახერხებდა. ასე მაგალითად, გურგენ ერისთავთერისთავმა და მაგისტროსმა (გარდ. 941), რომელიც ებრძოდა თავის სიმამრს, აშოტ
კისკასს (გარდ. 939), წაართვა მას არტანუჯის ციხე და თავისი მფლობელობის
განმტკიცების მიზნით არტანუჯის ბიზანტიელთათვის გადაცემა მოინდომა.
გურგენმა გადასცა კიდეც ის ბიზანტიელებს, რის ნიშნად არტანუჯის ციხეზე
ბიზანტიის კეისრის დროშა აფრიალდა[86]. აღნიშნულმა გარემოებამ სხვა ბაგრატიონ
მფლობელთა გულისწყრომა გამოიწვია. ქართველთა სამეფოს მიწა-წყალზე მდებარე
ერთ-ერთი უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი ციხე-ქალაქის ბიზანტიელთა ხელში
გადასვლა დიდი მარცხი იქნებოდა, საერთოდ, ყველა ბაგრატიონთა პოლიტიკური
მდგომარეობისათვის და ამიტომ მათ ერთხმად განაცხადეს, რომ, თუ კეისარი უარს
არ იტყოდა არტანუჯზე, ისინი გამოვიდოდნენ კეისრის მორჩილებიდან,
სარკინოზებს მიემხრობოდნენ და საერთო ძალით გაილაშქრებდნენ არტანუჯის
წინააღმდეგ[87]. იმპერატორი იძულებული შეიქნა ხელი აეღო არტანუჯის ციხეზე[88].
ნიშანდობლივია, რომ ბაგრატიონი მფლობელები გურგენ მაგისტროსი და დავით
მაგისტროსი, რომელნიც თვითონვე აღიარებენ იმპერატორის მორჩილებას (და ამ
მორჩილებიდან გამოსვლით ემუქრებიან იმპერატორს), ბიზანტიის იმპერატორის
ხელისუფლების შემოჭრის წინააღმდეგ ერთხმად ილაშქრებენ, მიუხედავად იმისა,
რომ საკუთრივ არტანუჯის მფლობელი გურგენ მაგისტროსი თვითონ იწვევს
ბიზანტიელებს. აღნიშნული გარემოება აშკარას ხდის როგორც ბაგრატიონთა
საერთო იურიდიულ უფლებას მთელ “ქართველთა სამეფოზე”, ასევე მათ
ვასალობას იმპერიისადმი და ამ ვასალობის ხასიათსაც, რადგან ვასალობა
უშუალოდ ქვეყნის საშინაო საქმეებში ჩარევას, ან ქვეყნის შიგნით ციხე-ქალაქთა
მფლობელობას არ გულისხმობს. ის, როგორც აღვნიშნეთ, საზღვართ დაცვისა და
ურთიერთ დახმარების ფარგლებს არ სცილდება. ურთიერთობის ასეთი ფორმა კი
IX-X საუკუნეების მანძილზე საერთო მტრის, არაბების არსებობის პირობებში,
ერთნაირად მისაღები უნდა ყოფილყო ორივე მხარისათვის[89].
ამგვარად, “ქართველთა საკურაპალატო”, რომელიც IX ს. დასასრულიდან
“ქართველთა სამეფოდ” იქცევა, მთელი თავისი არსებობის მანძილზე (IX-X სს.)
ბიზანტიის იმპერიის ვასალია, ეს ვასალობა, როგორც აღნიშნულია, მხოლოდ
საზღვართა დაცვასა და სამხედრო კავშირში გამოიხატება, სახელმწიფოს სათავეში
დგას ბაგრატიონთა სახლი, აშოტის შუათანა შტო, ბაგრატის შთამომავალთა ერთერთი წარმომადგენელი, რომელიც უზენაეს ხელისუფლებას ახორციელებს და
მეფისა და კურაპალატის ტიტულს ატარებს[90]. აშოტის სახლი ძირითადად ორი
შტოს, კლარჯი და ტაოელი მფლობელებისაგან შედგება. სხვა ბაგრატიონი
მფლობელნი, აშოტის სხვადასხვა შტოს წარმომადგენელნი, ნომინალურად
უზენაესი ბაგრატიონის მორჩილნი არიან, ხოლო ფაქტიურად დამოუკიდებელი
მმართველნი. ბაგრატიონთა სახლის სამფლობელოს დაქუცმაცება აშოტის
მემკვიდრეებს შორის, რასაც იმპერიაც უჭერს მხარს, ხელს უწყობს ბიზანტიის
გავლენის სტაბილიზაციას. ამასთანავე, შინაგანი მმართველობის თვალსაზრისით,
ბაგრატიონი მფლობელები სრული დამოუკიდებლობით სარგებლობენ.

ქართველთა სამეფოში, ჩანს, შეიქმნა მრავალი ინსტიტუტი და
ჩამოყალიბდა სახელმწიფო მმართველობის ისეთი სტრუქტურა, რომელიც შემდეგ
ერთიანი საქართველოს სახელმწიფოებრიობისათვის დამახასიათებელი[91]. ამ
მხრივ ყურადღებას იმსახურებს “მეჭურჭლის” ჴელის არსებობა ქართველთა
სამეფოში. აშოტ I-ს თავის სამეფოში ჰქონდა “მეჭურჭლის”[92] თანამდებობა,
რომელსაც ებარა “საჭურჭლე” და ევალებოდა კურაპალატის “ყოველი მონაგების”, ე.
ი. ფინანსების დაცვა[93]. ამავე სამეფოში არსებობდა უკვე სახელმწიფო საბუთების
შესანახი დავთარხანები[94] და აქვე დაწესებულა IX ს. ბაგრატ კურაპალატის მიერ
სახელმწიფოს საგანგებო დახმარება ღარიბ-ღატაკთათვის – გლახაკთა ნაწილი[95].
ღონისძიება, რომელიც XII ს. საქართველოში მოქმედებდა[96].
აღნიშნული გარემოება საფუძველს იძლევა ვივარაუდოთ, რომ ქართველთა
სამეფოდან სათავეს მრავალი სხვა სახელმწიფოებრივი დაწესებულებაც უნდა
იღებდეს. ნიშანდობლივია. რომ ამ სახელმწიფოში შექმნილი “ქართველთა მეფის”
ინსტიტუტი შევიდა ერთიანი საქართველოს მეფეთა ტიტულატურაში როგორც
ერთ-ერთი მისი შემადგენელი ნაწილი, აქვე შემუშავდა X-XI საუკუნის მიჯნაზე
“მეფეთა მეფის” ინსტიტუტიც, რასაც ქართული წყარო ბაგრატ III-ის მიერ მეფის
ტიტულის მიღებასთან დაკავშირებით მამამისის “მეფეთა-მეფედ” აღზევებით
ხსნის.
ადრეფეოდალური ხანის ქართულ ფეოდალურ სამთავროთა შორის
ქართველთა სამეფო ერთ-ერთი მდიდარი და ეკონომიურად დაწინაურებული
მხარეა, სადაც რამდენიმე ქართული პროვინცია შედის – სამცხე, ჯავახეთი,
არტაანი, კოლა, შავშეთი, კლარჯეთი, ტაო, ბასიანი, სპერი, თორთომი.
სამეფოს ეკონომიურ სიძლიერეს დიდად უწყობს ხელს მდიდარი და
მრავალფეროვანი ბუნება. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში კარგი პირობებია
მარცვლეულის კულტურებისა და მებაღეობა-მევენახეობისათვის; სამთავროში
სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგი მიწათმოქმედება, მემინდვრეობა და
მევენახეობაა.
სამთავროს ეკონომიურ სიძლიერეზე მიუთითებს უამრავი ძეგლი,
რომელთა მშენებლობა VIII-X სს. მოდის. ვეხებით რა მშენებლობის საკითხს
წყაროთა
სპეციფიკურობის
გამო,
ძირითადად
მხოლოდ
სამონასტრო
მშენებლობაზე შეგვიძლია ლაპარაკი. ეს, რასაკვირველია, არ გამორიცხავს საერო
ძეგლების მშენებლობას, რაზედაც მითითებას, შედარებით უფრო მცირე
რაოდენობით, ვიდრე სამონასტრო მშენებლობის შესახებაა, აგრეთვე წყაროებში
ვპოვებთ. ამ მშენებლობის გრანდიოზულობის წარმოსადგენად ძეგლთა ჩამოთვლაც
საკმარისია. სამცხეში IX საუკუნის 60-იან წლებში აშენდა ზარზმის ეკლესია; X ს.
დასაწყისში ზარზმის ე. წ. ახალი ეკლესია; VIII-IX სს. საფარა (ღვთისმშობლის
მიძინების ეკლესია); ჯავახეთში IX ს. აშენდა კუმურდო, წყაროსთავი, იოანე
წმინდა; X საუკუნის დასაწყისში შავშეთში აშოტ ერისთავთ-ერისთავმა ტბეთს
ააშენა საყდარი; ტაოში – ბანა (VII თუ X სს.), I X ს. – იშხანი, ისი, ხახულის მცირე
ეკლესია (დავით კურაპალატის დროს); X ს. ოშკის მთავარი ტაძარი და ორი მცირე
ეკლესია, ხახულის მთავარი ტაძარი (დავით დიდი კურაპალატის დროს), ოთხთა
ეკლესია, პარხალი; XI ს. დასაწყისში აიგო ეკეკი.
კლარჯეთში IX ს. აშენდა ხნძთა, შატბერდი. არტანუჯის ციხის ხელახალი
შენება და გამაგრება აშოტ კურაპალატის დროს ხდება (IX ს.); სუმბატ I დოლისყანას
აშენებს, ხოლო ოპიზას – ჯერ აშოტი და შემდეგ გვარამ მამფალი (IX ს.); X ს. აშოტ
კუხი ხანძთაში ახალ ეკლესიას აშენებს და მრავალი სხვ.

სამთავროში მრავლადაა ტაძრები, სასახლეები, გზები, ხიდები, სარწყავი
არხები. განვითარებულია მემინდვრეობა, მევენახეობა-მეღვინეობა, მებაღეობა,
მებოსტნეობა, მესაქონლეობა. ყოველივე ეს დიდ დოვლათს ქმნის.
განვითარებულია ხელოსნობა, განსაკუთრებით მრავლად გვხვდებიან
სამშენებლო დარგის ხელოსნები, რაც დიდ მშენებლობას უნდა უკავშირდებოდეს.
ხელოსნები ჩნდებიან დიდ ფეოდალთა კარზე, ალბათ საკუთარ ყმათაგან.
მაგალითად: გაბრიელ დაფანჩულმა გრიგოლ ხანძთელს ეკლესიის შენებაში
დახმარება გაუწია და გარდა სამშენებლო მასალისა “მოსცნა კირით-ხურონი”. ეს
კირითხურონი, სამშენებლო საქმის სპეციალისტები, ეტყობა, გაბრიელ
დაფანჩულის
ყმები
არიან,
რომელთაც
დიდი
ფეოდალი
თავისი
მოთხოვნილებისამებრ
იყენებს,
მაგრამ,
როდესაც
დიდი
მშენებლობა
მიმდინარეობს და ასეთი ხელოსნები ვერ აკმაყოფილებენ მოთხოვნას, მაშინ
ქირაობენ ხელოსნებს. მაგალითად, ოშკის ეკლესიის მშენებლობაზე მრავალი
დაქირავებული ხელოსანი მუშაობდა. ოშკის წარწერაში ვკითხულობთ: “ესე იყო
გალატოზთა და მოქმედთა მიზდი და აზავერთა მექუიშეთა, რომელ წელიწადსა
წარეგების დრამა: კ: ათასი, ღჳნო ფასი (ე. თაყ. ფისოსი) ჭ: რკინაი ლიტრა ხვარბალი,
გრივი: ს:მ:ი: გალატოზი და ხურო და მჭედელი რომელი მარადის შვრებოდა: :ი:”[97].
X ს. II ნახევარში სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით
გაძლიერებულ ტაოს სამეფოს ეკონომიურ დაწინაურებასა და მის ფართო სავაჭროეკონომიურ კავშირზე აშკარად მეტველებს დავით კურაპალატის მიერ მოჭრილი
ქართული მონეტა, რაც ქვეყნის საერთო-ეკონომიური აღმავლობითა და
გაცხოველებული სავაჭრო ურთიერთობითაა განპირობებული.
ჩვენ ხელთ არსებული მასალები ნათლად მეტყველებენ ამ მხარის
კულტურულ აღმავლობაზე.
როგორც ცნობილია, სამხრეთი საქართველო ადრინდელი ფეოდალიზმის
ხანის ქართული კულტურის ერთ-ერთ მთავარ და უმძლავრეს კერას
წარმოადგენდა, სადაც მრავლად იყო კულტურისა და განათლების ცენტრები.
შემორჩენილი წყაროების სპეციურობისა და აგრეთვე ეპოქის ხასიათის გამო ჩვენ
ვიცნობთ ეკლესია-მონასტრებთან არსებულ ასეთ ცენტრებს ჩანს, ყველა დიდ
მონასტერთან არსებულა სემინარიები, სადაც კულტურის მოღვაწეთა აღზრდა
ხდებოდა.

***
ქართველთა სამეფოს ისტორია აშოტის იქ დასახლების დროიდან იწყება.
აშოტ
ბაგრატიონი
საკუთრივ
სამხრეთ-დასავლეთ
საქართველოს
შემომტკიცების შემდეგ იწყებს სამთავროს საზღვრების გაფართოებას შიდა
ქართლის ხარჯზე. აშოტი აქტიურად ებმება იმ ბრძოლაში, რომელიც
მიმდინარეობს ამიერკავკასიის მეფე-მთავართა შორის და მიზნად ისახავს
ამიერკავკასიაში პირველობის მოპოვებას. როგორც ცნობილია, ბრძოლის ერთ-ერთი
ძირითადი უბანი შიდა ქართლია და სწორედ ამ შიდა ქართლს იპყრობს აშოტ
ბაგრატიონი. “შემდგომად სიკუდილისა ადარნასესისა, განადიდა უფალმან მეფობა
აშოტ კურაპალატისა, რამეთუ ეუფლა ქართლს და საზღვართა მისთა”[98] შიდა
ქართლისათვის ბრძოლაში აშოტ ბაგრატიონს კახეთის მთავარი გრიგოლი ეცილება,
მაგრამ აშოტი ეგრის-აფხაზეთის მეფის დახმარებით სძლევს გრიგოლ კახეთის

მთავარს. “მეორესა წელსა, მას ჟამსა, გამოილაშქრა აშოტ კურაპალატმან და უშუელა
თეოდოს აფხაზთა მეფემან, ძემან მეორისა ლეონისამან, რომელი იგი სიძე იყო აშოტ
კურაპალატისა. მოვიდა გრიგოლ კახეთით, და გრიგოლს უშუელეს მთიულთა და
წანართა. ამირამან ტფილელმან. და შეიბნეს ქსანს ზედა აშოტ და გრიგოლ, გააქციეს
გრიგოლ, მთავარი კახეთისა, და იპყრეს ქუეყანა, რომელი ჰქონდა ქართლისაგან, და
დაიპყრა აშოტ კლარჯეთითგან ვიდრე ქსნამდე»[99].
აშოტის მონაპოვარი მისმა შვილებმა ვერ შეინარჩუნეს. არაბებმა მათ
ქართლიც წაართვეს და ხარკიც დააკისრეს, და “შემდგომად აშოტის სიკუდილისა,
მამისა მათისა, რომელ გარეთ ქვეყანა ჰქონდათ ძეთა აშოტისათა წაუღეს
სარკინოზთა, რამეთუ იყუნეს იგინი უსრულ ასაკითა... და ვიდრე უსრულოდა
იყვნეს იგინი ასაკითა, იზარდებოდეს ციხესა შინა არტანუჯისასა, და იყვნეს ხარკის
მიმცემელ სარკინოზთა ყოველნივე ჴევნი შავშეთ-კლარჯეთ-ნიგალისანი”[100].
როგორც ცნობილია, IX ს. უკვე ის ხანაა, როდესაც სახალიფოს ცენტრალურ
ხელისუფლებას ბრძოლით უხდება თბილისის გამდგარი ამირების დამორჩილება.
ქართველი მეფე-მთავრები, საკუთარი ინტერესების შესაბამისად, ამ ორი მებრძოლი
მხარის გარშემო ჯგუფდებიან. აშოტ I-ის დროს ქართველთა სამთავრო ერთ-ერთი
უძლიერესია ქართულ პოლიტიკურ ერთეულთა შორის და ის აქტიურად იბრძვის
ქართლისათვის. აშოტის შემდეგ კი, სამთავრო სახლის დაყოფისა და დასუსტების
გამო, აშოტის მემკვიდრეები ქართლისათვის ბრძოლაში დამოუკიდებელ
პოლიტიკას ვეღარ აწარმოებენ.
აშოტის ჩამომავლებს შორის შიდა ქართლისათვის ბრძოლას განაგრძობს
მისი შუათანა ვაჟი ბაგრატ კურაპალატი, მაგრამ არა დამოუკიდებლად, არამედ
არაბთა დახმარებით. 842 წ., როდესაც თბილისის ურჩი ამირას დასასჯელად
საქართველოში სარდალი ხალიდ იაზიდის ძე (მესამედ) მოდის, ბაგრატ
კურაპალატი «მოერთო მას”[101] და გაწეული დახმარებისათვის ხალიდმაც მისცა მას
ქართლი”[102].
იმ ბრძოლაში, რომელიც ამ დროს თბილისის ამირასა და სახალიფოს
ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის მიმდინარეობს, ბაგრატ კურაპალატი
სახალიფოს ცენტრალური ხელისუფლების მხარეს იჭერს, რადგან, ბაგრატს არ
აწყობს მის გვერდით თბილისის საამიროს გაძლიერება. ბრძოლა შიდა
ქართლისათვის, სადაც ერთმანეთს ქართველი მეფე-მთავრები, ეგრის-აფხაზეთის
მეფე, კახეთის მთავარი და ქართველი კურაპალატი ეცილებიან, თბილისის ამირას
დასასჯელად მოსული სარდლის წყალობით, ბაგრატის გამარჯვებით მთავრდება.
ბაგრატ კურაპალატი 853 წ. აქ მოსული ბუღა თურქის მოკავშირედაც გამოდის.
ნიშანდობლივია,
რომ
ბიზანტიის
ვასალი,
ბიზანტიის
მიერ
ძმათა
შორის უფროსად ცნობილი და კურაპალატად წოდებული ბაგრატ ბაგრატიონი,
საკუთარი მთავრული ინტერესებისათვის არაბთა მოკავშირეობას არ თაკილობს და
მათი დახმარებით თავისი სამფლობელოს ფარგლებს აფართოებს.
სხვა გზით ცდილობს სამფლობელოს გაფართოებას ბაგრატ კურაპალატის
უმცროსი ძმა გვარამ მამფალი, რომელიც მთელი თავისი მთავრობის მანძილზე
ებრძვის არაბებს. შეიძლება ითქვას, რომ ის ანტიარაბული ფრონტის ერთგვარი
ორგანიზატორია ამიერკავკასიაში[103];
ბუღა თურქის ამიერკავკასიაში მოსვლასთან დაკავშირებით დიდი
კოალიცია შეიქმნა მის წინააღმღეგ. ამ კოალიციის ერთ-ერთი აქტიური წევრი
სომხეთის მთავარ აბულ აბასთან ერთად გვარამ მამფალიც იყო.

853 წ. აგვისტოში, თბილისის ამირა საჰაკის დამარცხების შემდეგ ბუღა
თბილისის ამირას მოკავშირეებისა და ადგილობრივი ურჩი მფლობელების
წინააღმდეგ იბრძვის. აფხაზთა მეფის დამარცხების შემდეგ ბუღა თურქი
მთიულეთს ლაშქრობს, რომელთაც ოსეთში გზის გასახსნელად 300 მძევალს
ართმევს. მაგრამ გვარამ მამფალი და სომეხთა ერისთავი აბულ აბასი გადაიბირებენ
მთიულებს, შთააგონებენ, რათა არ მისცენ ბუღას ოსეთზე გზა და, “მათ გაწირნეს
მძევალნი მათნი”, ბუღამ აქ დიდი ზარალი ნახა და ბარდავს შემოიქცა[104].
ბუღას გაწვევის შემდეგ გვარამი აგრძელებს ბრძოლას არაბების
წინააღმდეგ. “ზოგჯერ სძლის გუარამ და ზოგჯერ სარკინოზთა”[105]. გვარამმა თავის
ხელისუფლებას დაუმორჩილა ჯავახეთი, თრიალეთი, ტაშირი, აბოცი, არტაანი.
როგორც აღნიშნულია, ბრძოლა ბაგრატიონთა ჩამომავლებს შორის საკუთარ
სამფლობელოთა საზღვრების დადგენისათვის მიმდინარეობს.
თრიალეთი, როგორც მემატიანეს ჩვენებიდან ჩანს, გვარამს დაუპყრია,
მაგრამ IX ს. 80-იან წლებში დასავლეთ საქართველოდან თრიალეთს ლიპარიტ
ბაღვაში ჩამოსახლებულა, რომელსაც თავის პატრონად ბაგრატ კურაპალატისა[106]
ვაჟი, დავითი უცვნია[107], ამან გამოიწვია ბრძოლა ბაგრატისა და გვარამის
მემკვიდრეებს შორის. ეს ბრძოლა ქართველ-სომეხ მთავართა შორის შიდა ქართლის
გამო წარმოებულ ბრძოლას გადაეჯაჭვა. ნასრ გვარამ მამფალის ძეს[108] არ აწყობდა
სომხების ქართლში გაძლიერება, რადგან აქ გაძლიერებული სომეხი მთავარი
ადვილად წაართმევდა მას აბოცსა და ტაშირს. ნასრი ამ ბრძოლაში დამარცხდა და
ბიზანტიას შეაფარა თავი, მაგრამ 888 წელს, დემეტრე აფხაზთა მეფის შემწეობით
დაბრუნდა სამშობლოში და განაახლა ბრძოლა მამისეულ სამფლობელოსათვის.
ნასრი დამარცხდა და დაიღუპა[109], ხოლო “ქუეყანა ნასრისი დაიპყრეს სხუათა ამათ
მთავართა”[110]. გვარამ მამფალის მამული მისმა მოწინააღმდეგეებმა გაინაწილეს.
ადარნასეს ძეს, გურგენს არტაანი მიუღია, აბოცი და ტაშირი, ალბათ, სომეხთა მეფეს
უნდა რგებოდა, ჯავახეთ-თრიალეთი, ეტყობა, აშოტის უფროსი შტოს
წარმომადგენლებმა მიიტაცეს[111], ხოლო X ს. 60-იან წლებში, როგორც ცნობილია,
ჯავახეთი ეგრის-აფხაზეთის მეფესა აქვს დაპყრობილი[112].
აშოტ კურაპალატის შუათანა შტოსა და სომხეთის ბაგრატუნ მფლობელებს
შორის თავიდანვე მჭიდრო კავშირი დამყარდა, რომელიც მათი საერთო მეტოქის,
ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს წინააღმდეგ იყო მიმართული.
როგორც ცნობილია, IX ს. დასასრულს დიდ სიძლიერეს მიაღწია სომხეთის
შირაქის სამეფომ, რომლის სათავეში სომეხი ბაგრატუნების დინასტია იდგა და,
რომლის წარმომადგენელმა აშოტმა 885 წელს მიიღო სომეხთა მეფის ტიტული.
დავით კურაპალატს, ხოლო შემდეგ მის ძეს – ადარნასეს კეთილგანწყობილება
ჰქონდათ სომეხთა მეფესთან და როდესაც 891 წ. გარდაიცვალა სომეხთა მეფე აშოტ
ბაგრატუნი, ადარნასე კურაპალატი სომხეთს გაემგზავრა, რათა მხარი დაეჭირა
აშოტის ვაჟის, სუმბატისათვის, რომელსაც მეფობას აშოტის ძმა, ვანანდის
მფლობელი, აბასი ეცილებოდა.
ადარნასე ქართველთა კურაპალატს ზურგს უმაგრებდა სომხეთის ძლიერი
სამეფო და ამ ძლიერი მოკავშირის დაკარგვა არ სურდა.
სუმბატთან მიმავალმა ადარნასე ქართველთა კურაპალატმა ვანანდის
მხარეში შეუხვია და აშოტის ძმას, აბასს მიუსამძიმრა. ადარნასე, მართალია,
პატივისცემით მიიღეს, მაგრამ აბასს მისი სუმბატთან გაშვება არ უნდოდა, თუმცა
შემდეგ იძულებული შეიქნა გზა მიეცა ადარნასესათვისა[113]. სუმბატთან მისულმა
ადარნასემ, რომელმაც უკვე იცოდა აბასის განზრახვა “გახადა მას (სუმბატს – მ. ლ.)

თალხი სამოსელი და სამეფო ტანსაცმელით შემოსა[114]”. როგორც ვხედავთ,
ადარნასეს ზომები მიუღია, რათა აბასს არ ესარგებლა სუმბატის მგლოვიარეობით
და არ დაესწრო მისთვის გამეფება. მაგრამ ადარნასე ვერ გადაურჩა აბასის რისხვას.
მან შეიპყრო უკან მიმავალი ადარნასე და მხოლოდ სუმბატის აქტიური ჩარევის
შემდეგ გაათავისუფლა ის[115].
ამის
შემდეგ
ურთიერთდამოკიდებულება
ადარნასე
ქართველთა
კურაპალატსა და სუმბატ სომეხთა მეფეს შორის კიდევ უფრო გაღრმავდა.
ადარნასეს სახით სუმბატს ჰყავდა ერთგული მოკავშირე იმ დიდ ბრძოლაში,
რომელსაც ის ამიერკავკასიაში აწარმოებდა, ხოლო ადარნასემ სუმბატის სახით
ზურგი გაიმაგრა ეგრის-აფხაზეთის გაძლიერებული სამეფოს წინააღმდეგ.
აღნიშნული ურთიერთობის საფუძველზე სუმბატს ხელს აძლევდა
ადარნასეს შემდგომი გაძლიერება და სუმბატმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღო
ადარნასეს “ქართველთა მეფედ” დადგენის საქმეში. ბაგრატიონთა მემატიანის,
სუმბატ დავითის ძის ცნობით, “ადარნასე ძე დავით კუროპალატისა, დასუეს
ქართველთა მეფედ”[116]. ქართულ წყაროებში არაფერია ნათქვამი იმის შესახებ, თუ
რა ვითარებაში მოხდა ადარნასეს მეფედ დასმა, ან რომელმა სახელმწიფომ ცნო
ადარნასეს მეფობა. სომეხი ისტორიკოსი იოანე კათალიკოსი ადარნასეს გამეფებას
მთლიანად სუმბატ სომეხთა მეფეს მიაწერს. ივ. ჯავახიშვილმა ეჭვქვეშ დააყენა
იოანეს ეს ცნობა[117]; შესაძლებელია, იოანე კათალიკოსი მართლაც აჭარბებს,
როდესაც ადარნასეს გამეფებას მხოლოდ სუმბატ სომეხთა მეფის დამსახურებად
თვლის, მაგრამ თვით ფაქტი სუმბატის მონაწილეობისა ადარნასეს გამეფებაში,
საეჭვო არ უნდა იყოს. როგორც თავის დროზე ადარნასე კურაპალატს შეეძლო
მიეღო მონაწილეობა და ხელი შეეწყო სუმბატის გამეფებისათვის[118], ასევე შეეძლო
სუმბატს, როგორც ძლიერი მეზობელი სახელმწიფოს წარმომადგენელს, დაეჭირა
მხარი ადარნასეს გამეფებისათვის.
როგორც აღვნიშნეთ, სუმბატ-ადარნასეს კავშირი უმთავრესად ეგრისაფხაზეთის წინააღმდეგ იყო მიმართული და როგორც კი სომხეთსა და ეგრისს
შორის კავშირი დამყარდა, დაირღვა კიდეც სუმბატ ადარნასეს კეთილი
ურთიერთობა[119].
ნიშანდობლივია. რომ აშოტ I-ის შუათანა შტოს წარმომადგენლები,
რომელნიც ნომინალურად ბაგრატიონთა სახლის უფროსობას ფლობენ და
ქართველთა მეფის ტიტულს ატარებენ, საგარეო პოლატიკის საკითხებში საკმაოდ
ინერტულნი არიან, რადგან არ ჩანს, რომ მათ სამფლობელოს საზღვრები
გაეფართოებინოთ. ამ მხრივ ამ სახლის სხვა შტოების წარმომადგენლები თითქოს
უფრო აქტიურად მოქმედებენ.
ადარნასე ქართველთა მეფის (923 წ.) გარდაცვალების შემდეგ, როგორც
ცნობილია, ქართველთა მეფობა დაიმკვიდრა მისმა ძემ, დავითმა (923-937).
დავითის შემდეგ ქართველთა მეფედ 937-945 წლებში მისი ძმა ბაგრატ
მაგისტროსია. 945-958 წლები უმეფობის ხანაა, როდესაც ქართველთა მეფის
ტიტულს არც ერთი ბაგრატიონი არ ატარებს, აღნიშნული გარემოება, როგორც
ვარაუდობენ, ბიზანტიის იმპერიის ინტრიგების შედეგია. რაც გამოწვეული უნდა
იყოს ურთიერთობის გამწვავებით არტანუჯის ციხისა და ბასიანის მხარის
საკითხის გამო[120]. ქართველთა მეფის ტიტული 958 წ. აღდგა, როდესაც ასეთად
ცნეს ბაგრატ მაგისტროსის ძმის, სუმბატ კურაპალატის ძე, ბაგრატ ერისთავთერისთავი, რომელიც 958 წლიდან 964 წლამდე მეფობდა (ბაგრატ III-ის მამის,
გურგენ მეფეთა-მეფის მამა). რატომ მოხდა, რომ მეფობა ამ შტოში დამკვიდრდა, არ

ვიცით, მაგრამ ფაქტია, რომ ბაგრატ მაგისტროსის, ქართველთა მეფის (937-945)
შვილმა ადარნასემ ჯერ მაგისტროსის (945 წ.), ხოლო შემდეგ (958 წ.) კურაპალატის
ტიტული მიიღო. ადარნასეს შვილებმა ბაგრატ ერისთავთ-ერისთავმა და დავით
ერისთავთ-ერისთავმა მამას ხელისუფლება წაართვეს და ბერად აღკვეცეს[121].
პირველ ხანებში ძმები ერთად მოღვაწეობდნენ. ისინი ერთად აშენებენ
ოშკის ტაძარს[122], ხოლო ბაგრატ ერისთავთ-ერისთავის გარდაცვალების შემდეგ (966
წ.) ბაგრატიონთა ამ შტოში უფროსი დავით ერისთავთ-ერისთავია, რომელიც ჯერ
მაგისტროსის ტიტულს იღებს, ხოლო შემდეგ, 977 წ. კურაპალატისას[123].

***
ქართველთა სამეფოში არსებული რეალური ვითარება, რაც ბაგრატიონთა
სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლების ფაქტიურ დამოუკიდებლობაში ვლინდება,
შესაძლებელს ქმნის ამ სამეფოს შიგნით დამოუკიდებელი პოლიტიკური
ერთეულის, ტაოს სამეფოს ჩამოყალიბებას.
ტაო განსაკუთრებულ სიძლიერეს X ს. II ნახევარში აღწევს, როდესაც ამ
პოლიტიკური ერთეულის სათავეში დგას მეფე დავით III ბაგრატიონი, რომელსაც
მიეკუთვნება
ტიტული
“დიდი”
და
“აღმოსავლეთის
კურაპალატი”.
ნიშანდობლივია, რომ ასეთი ტიტული მანამდე არც ერთ ბაგრატიონს არ ჰქონია.
ეს განშტოება უკვე ადარნასე (888-923) ქართველთა მეფის, ე. ი. აშოტის
შუათანა შვილის ჩამომავლებში შეიქმნა. ცნობილია, ადარნასეს ოთხი ვაჟი.
ადარნასეს შვილთაგან მეფობა ჯერ დავითმა მიიღო (923-937), ხოლო შემდეგ ეს
ტიტული ადარნასეს სხვა შვილის, სუმბატ კურაპალატის ჩამომავლებში
დამკვიდრდა. ადარნასეს ერთ-ერთი შვილი ბაგრატი, მაგისტროსის ტიტულს
ატარებს, ხოლო ბაგრატის შვილი, ადარნასე – კურაპალატისას. ამ ადარნასე
კურაპალატის შვილები არიან ბაგრატი და დავით ერისთავთ-ერისთავები,
რომელთა სამფლობელოა საკუთრივ ტაო. სწორედ აქედან იღებს დავითი, ტაოს
მეფისა და მემდეგ “ყოვლისა აღმოსავლეთისა კურაპალატის”[124] ტიტულს.
ამ დავითს განსაკუთრებული ადგილი უკავია X ს. II ნახევრის
საქართველოს ისტორიაში. ის დიდ და წარმატებით ბრძოლებს აწარმოებს ტაოს
სამეფოს საზღვრების გასაფართოებლად და აქტიურად მეთაურობს საქართველოს
გაერთიანების საქმეს. ტაოს სამეფოს განსაკუთრებული მდგომარეობა ეკავა სხვა
ქართულ სამეფო-სამთავროთა შორის. სამხრეთ-დასავლეთიდან ტაოს სამეფო
უშუალოდ ბიზანტიის იმპერიის სამფლობელოებს ემიჯნებოდა და მისი საზღვარი
მდ. არაქსზე გადიოდა[125], ხოლო სამხრეთ-აღმოსავლეთით ტაოს სამეფოს
თურქული მოდგმის ხალხით დასახლებული სომხეთის მიწა-წყალი ემიჯნებოდა,
სადაც ამ დროს მაჰმადიანური საამიროები იყო შექმნილი. ტაო ორად იყო
გაყოფილი, ამიერტაო ბაგრატ ქართველთა მეფეს ეკუთვნოდა, ხოლო იმიერტაო,
ჩრდილო ბასიანითურთ, თორთომი და სპერი X ს. 60-იანი წლებიდან დავით
დიდის სამფლობელოს შეადგენდა.[126]
დავით ბაგრატიონი უაღრესად საინტერესო ფიგურაა X ს. მეორე ნახევრის
მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიაში. თავდაპირველად ის ცნობილია
ერისთავთ-ერისთავისა და მაგისტროსის ტიტულით, X ს. 70-იან წლებში (ჩანს,
ბარდა სკლიაროსის წინააღმდეგ აჯანყებაში დახმარებისათვის აღმოჩენის
საფასურად) ბიზანტიის იმპერატორი მას კურაპალატის ტიტულს ანიჭებს. მაგრამ

არა “ქართველთა კურაპალატისა”, რადგან ამ ტიტულს გვარის მეორე შტოს
წარმომადგენლები ატარებდნენ (ამ დროს ამ ტიტულს აშოტის საშუალო შტოს
ჩამომავალი, ადარნასე პირველ ქართველთა მეფის შვილიშვილი ატარებდა),
არამედ “ყოვლისა აღმოსავლეთისა კურაპალატისას”, რაც, როგორც სამართლიანად
ვარაუდობენ, დავითის ხელში ბიზანტიის იმპერიის აღმოსავლეთის პროვინციების
ნაწილის გადასვლას უკავშირდება. იგივე დავითი წყაროებში იხსენიება როგორც
ტაოს მეფე, მეფეთა-მეფე და “დიდი”, რაც იმ დიდ საქმეთაგანაა განპირობებული,
რომლებიც მის მოღვაწეობას უკავშირდება.
X ს. არაბთა დასუსტება აღმოსავლეთის ქრისტიანულ სახელმწიფოებს
არაბების წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურების შესაძლებლობას აძლევდა.
ბიზანტიის იმპერია სახალიფოს წინააღმდეგ საბრძოლველად აქტიურად იყენებდა
ამიერკავკასიის ქრისტიან მფლობელთა და, კერძოდ, ტაო-კლარჯეთის
ბაგრატიონთა მომხრეობა-მოკავშირეობას. აღსანიშნავია, რომ ბაგრატიონი
მფლობელები ენერგაულად იბრძოდნენ მაჰმადიანთა წინააღმდეგ. ბიზანტიის
იმპერია იძულებულა იყო თვით ქართველთა მიერ მაჰმადიანთათვის წართმეული
მიწა-წყალი ქართველთა სამფლობელოდ ეცნო. ასე შემოიერთა დავით ტაოს მეფემ
ბასიანი[127].
X ს. შუა წლებში ბიზანტია შეტევაზე გადავიდა არაბთა მიმართ და
წარმატებებსაც მიაღწია. ბიზანტიის ლაშქარში ტაოს ქართული ნაწილებიც
იბრძოდნენ, რისთვისაც იმიერტაოს მმართველი გარკვეულ კომპენსაციასაც
იღებდა[128]. მაგრამ X ს. 70-იან წლებში ბიზანტიაში შექმნილმა საშინაო
გართულებებმა
შეზღუდა
იმპერიის
შესაძლებლობანი
და
ბიზანტიის
ხელისუფლება იძულებული შეიქმნა დახმარებისათვის ტაოს მეფისათვის
მიემართა.
როგორც ცნობილია, 976-979 წლებში მცირე აზია სამოქალაქო ომის
ასპარეზად იქცა, ბრძოლას იმპერატორის წინააღმდეგ სათავეში ედგა მცირე აზიის
სამხედრო არისტოკრატიის ერთ-ერთი უძლიერესი წარმომადგენელი ბარდა
სკლიაროსი. საიმპერიო ხელისუფლებას დიდად გაუძნელდა ბარდა სკლიაროსის
წინააღმდეგ ბრძოლა და დახმარებისათვის ტაოს მეფე დავითს მიმართა[129].
როგორც ქართული და უცხოური (სომხური, ბერძნული) წყაროები,
გადმოგვცემენ[130], ბიზანტიის ლაშქრის სათავეში დაყენებულმა ბარდა ფოკამ,
რომელსაც პირადი ნაცნობობა და ურთიერთობა აკავშირებდა დავით
ბაგრატიონთან, ურჩია მცირეწლოვანი იმპერატორების – ბასილისა და
კონსტანტინეს დედას, თეოფანას, დახმარების მიზნით დავით ბაგრატიონისათვის
მიემართა. დავითთან შუამდგომლობა ათონის მონასტერში ბერად შემდგარ იოანეთორნიკეს სთხოვეს. იოანე-თორნიკე უარს ამბობდა საერო საქმეში გარევაზე, მაგრამ
ბიზანტიის ხელისუფლების რისხვის შიშით იოანე-თორნიკე დაითანხმეს[131]. იოანეთორნიკე ეახლა იმპერატორებს კონსტანტინოპოლს და მას ვედრების წიგნი
გაატანეს დავით ბაგრატიონთან. დავითმა ბარდა სკლიაროსის წინააღმდეგ
ბრძოლაში დახმარებისათვის იმპერიას გარკვეული მოთხოვნები წაუყენა.
ბიზანტიის იმპერიამ აღუთქვა დავითს გარკვეული ტერიტორიული დათმობანი,
კერძოდ, “ზემონი ქვეყანანი”[132]. “ზემონი ქვეყანანი” მოიცავდა არზრუმის ანუ
კარინის ოლქს, სამხრეთ ბასიანს[133], ჩორამაირის თემს მდინარე ჭოროხის
სათავეებთან, ციხე სევუკს მდინარე არაქსის სათავეებთან, ჰაქსისა და აპაჰუნის
პროვინციებს აღმოსავლეთ ევფრატის ზემო ხეობაში[134]. ეს პროვინციები ბიზანტიამ
დავითს აღუთქვა, “რათა თავისა სიცოცხლესა ჰქონდინ”[135].

დავით ბაგრატიონმა იოანე-თორნიკეს სარდლობით გაგზავნა 12000
ცხენოსანი რაზმი. რომელიც შეიჭრა ბარდა სკლიაროსის მიერ დაკავებულ მიწაწყალზე, დიდი დახმარება აღმოუჩინა უკვე რამდენჯერმე დამარცხებულ და
დაფანტულ საიმპერიო ჯარებს და გადამწყვეტი როლი შეასრულა სკლიაროსის
საბოლოო დამარცხების საქმეში. იმპერატორმა ბასილ II-მ შეინარჩუნა ტახტი და
იმპერიაც სკლიაროსის მიერ საიმპერიო ტახტის ხელში ჩაგდებას გადარჩა.
დავით ბაგრატიონს დანაპირები აღუსრულეს. სათანადოდ დაფასდა იოანეთორნიკეს დამსახურებაც და ათონის ქართველთა მონასტერმა მიიღო “ადგილნი და
სოფელნი” ქართველთა დიდი დახმარების საფასურად. დავით ტაოს მეფის მიერ
ბიზანტიის იმპერიისათვის აღმოჩენილი დახმარება ტაოს სამეფოს სასიცოცხლო
ინტერესებიდან გამომდინარეობდა.
ბარდა სკლიაროსი აჯანყებამდე იმპერატორმა ბასილ II-მ ხანზიტისა და
ხალიდიატის ოლქების მმართველად დანიშნა[136]. ხანზიტა მეოთხე არმენიის ერთერთი ოლქი იყო და ის ტარონს ესაზღვრებოდა, ხოლო ხალიდიატი ტარონის
ოლქში შედიოდა[137]. აჯანყებული ბარდა სკლიაროსი არმენიაში გამაგრდა,
დაიპყრო იმპერიის აღმოსავლეთი პროვინციები და ის მიწა-წყალი, რომელიც ტაოს
სამეფოს ესაზღვრებოდა[138].
სკლიაროსი დიდად გაძლიერდა. მან იმპერია ორად გაყო, მისი აზიური
ნაწილი თითქმის მთლიანად დაიპყრო, ხოლო 978 წ. ხელთ იგდო საიმპერიო
ხელისუფლების უკანასკნელი დასაყრდენი აზიაში ნიკეა[139], შემდეგ ხელში ჩაიგდო
საზღვაო გზები და ჩაკეტა კონსტანტინოპოლი[140]. გაძლიერებული და ტაოს
მოსაზღვრე პროვინციებში დამკვიდრებული სკლიაროსი დავით ტაოს მეფის
უშუალო მეტოქედ იქცა[141].
იმპერიის დასუსტებით ისარგებლა ხლათისა და ნეპერკერტის
(მაიაფარიკინის) ამირა ბადმა, რომელიც 968 წ. აქედან განდევნა ბარდა ფოკამ[142].
ამირა ბადის გაძლიერება სრულიად მიუღებელი იყო დავით მეფისათვის.
მცირე აზიაში შექმნილი ეს რთული ვითარება და ტაოს სამეფოს
ინტერესების შეჯახება სკლიაროსის ინტერესებთან, ცნობილი უნდა ყოფილიყო
საიმპერიო კარისათვის და ალბათ ამიტომაც მიმართეს დახმარებისათვის ტაოს
მეფე დავითს. აღნიშნული დახმარების საფასურად მიღებული “ზემონი ქვეყანანი”
მართლაც მნიშვნელოვანი შენაძენი იყო ტაოს სამეფოსათვის, მაგრამ, ეს მხარენი,
ხელშეკრულების თანახმად, დავითს მხოლოდ მის სიცოცხლეში ეძლეოდა. ასეთი
პირობა კი მიუღებელი უნდა ყოფილიყო დავითისათვის, რომელიც საქართველოს
გაერთიანების ერთ-ერთი აქტიური მონაწალე იყო. ამიტომ დავითი ეცდებოდა
მიღებულ მხარეთა მყარად შემოერთებას ტაოს სამეფოსათვის, რომელიც მან თავის
შვილობილს, მის მიერ ქართლისა და დასავლეთ საქართველოს ტახტზე გამეფებულ
ბაგრატ III -ს უანდერძა.
ამ მისწრაფების განხორციელებისათვის ხელსაყრელ დროდ დავით მეფემ
საიმპერატორო კარის მდგომარეობის ახალი გართულება მიიჩნია, რაც გამოწვეული
იყო 987 წელს ჯერ ისევ ბარდა სკლიაროსის აჯანყებით, ხოლო შემდეგ იმავე წელს,
სკლიაროსის წინააღმდეგ საბრძოლველად გაგზავნილი ბარდა ფოკას განდგომითა
და თავის იმპერატორად გამოცხადებით. 987 წელს, როდესაც ბარდა სკლიაროსი
ხელმეორედ აუჯანყდა იმპერატორს, მის წინააღმდეგ ბრძოლა ბასილმა ისევ ბარდა
ფოკას დაავალა. ბარდა ფოკას ლაშქარში აჯანყებული სკლიაროსის წინააღმდეგ
იბერიელებიც იბრძოდნენ. 987 წელს ბარა ფოკა და ბარდა სკლიაროსი შეთანხმდნენ
საერთო მოქმედებაზე იმპერატორის წინააღმდეგ. მაგრამ ბარდა ფოკამ მოატყუა

მისდამი მინდობილი სკლიაროსი, დაატყვევა ის. დაიმორჩილა მთელი მცირე აზია,
ხელთ იგდო ანტიოქიაც და იმპერატორს დაუპირისპირდა.
დავით ტაოს მეფემ, ეტყობა, იცოდა, რომ ბასილი იმპერატორისაგან “ზემო
ქვეყნებს” სამემკვიდრეო სამფლობელოდ ვერ მიიღებდა და ამიტომ მან აჯანყებული
ფოკას მხარე დაიჭირა. დავითს ფოკასთან ძველ მეგობრობა აკავშირებდა და
გამარჯვების შემთხვევაში ფოკა ალბათ აღნიშნული საწადელის შესრულებასაც
დაჰპირდა[143].
მაგრამ 989 წელს ბარდა ფოკას აჯანყება მარცხით დამთავრდა[144].
აჯანყებულთა მთავარი ძალების დამარცხების შემდეგ ბასილ კეისარი ბარდას
მომხრეთა წინააღმდეგ გზავნის ლაშქარს... საფრთხე ემუქრება ტაოს სამეფოსაც,
რომელსაც ამ დროისათვის მძიმე მდგომარეობა შეექმნა. ფოკას დამარცხების
შემდეგ, ეს სამეფო სამხრეთიდან და სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან მისდამი
მტრულად განწყობილი პოლიტიკური ერთეულების რკალში აღმოჩნდა. 988 წელს
დავით კურაპალატს გაურთულდა ურთიერთობა აგრეთვე თავის შვილობილ
ბაგრატ III-თანაც. მართალია, ეს კონფლიქტი უსისხლოდ მოგვარდა, მაგრამ
ბაგრატის დიდი იმედი დავითს უკვე აღარ უნდა ჰქონოდა. ასეთ ვითარებაში
დავითმა დათმობა არჩია. “ქართველთა მეფე დავითმა დანაშაულის პატიება და
შენდობა თხოვა ბასილ კეისარს, შეპირდა მას მორჩილებას და აღუთქვა, რომ მისი
(დავითის) გარდაცვალების შემდეგ, რადგან მას არ ჰყავდა შვილი და არც სხვა ვინმე
მემკვიდრე[145], და თვითონაც ძალზე მოხუცია, მისი სამფლობელო შეუერთდება მის
(ბასილის) სახელმწიფოს”[146]. ამ პირობის განსამტკიცებლად დავითი სთავაზობს
იმპერატორს დიდებულების გაგზავნას, რომელნიც იმპერატორს ფიცით
დაუმტკიცებენ დავითის მიერ მიცემულ პირობას[147]. მაგრამ, სახელდობრ, რა
იგულისხმება ამ სამფლობელოში, მთლიანად ტაოს სამეფო, თუ ის მიწები,
რომელნიც დავითმა ბარდას სკლიაროსის აჯანყებაში დახმარებისათვის მიიღო
იმპერატორისაგან? მკვლევარნი ამ საკითხზე განსხვავებული აზრისანი არიან.
მაგალითად, ივ. ჯავახიშვილი თვლის, რომ დავით კურაპალატმა მთელი მისი
სამეფო უანდერძა ბიზანტიის იმპერიას[148], ს. ჯანაშიას აზრით, ამ ანდერძში
დავითის მიერ 979 წელს მიღებული ოლქები იგულისხმება[149].
წყაროები თითქოს საფუძველს იძლევიან ვივარაუდოთ. რომ დავითმა
მთელი თავისი სამფლობელო უანდერძა ბიზანტიას, რითაც იხსნა ქვეყანა
დარბევისაგან. იაჰია ანტიოქიელი კონკრეტულ მითითებას არ იძლევა და ზოგადად
აღნიშნავს, რომ დავითის გარდაცვალების შემდეგ “მისი სამფლობელო
შეუერთდება მის (ბასილის) სახელმწიფოს[150]. ქართული წყაროები ამ ანდერძის
შესახებ პირდაპირ მითითებას არ იძლევიან, მაგრამ დავითის გარდაცვალებასთან
დაკავშირებით სუმბატ დავითის ძე აღნიშნავს, რომ “დაიპყრა ბასილი მეფემან
მამული დავით კურაპალატისა”[151]. სუმბატი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ დავითის
აზნაურებმა ბასილს მისცეს ციხენიო[152], როგორც ჩანს, ციხეების გადაცემა იმ
ფიცისა და ანდერძის საფუძველზე მოხდა, რაზეც იაჰია ანტიოქიელი
მოგვითხრობს.
მაგრამ არისტაკეს ლასტივერტელის ერთი ცნობა თითქოს უფლებას
გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ საქმე სწორედ მხოლოდ “ზემონი ქვეყანანის”
გადაცემას ეხება. მოგვითხრობს რა XI ს. 20-იან წლებში მეფე გიორგი I-სა და ბასილ
იმპერატორს შორის ე. წ. “დავით კურაპალატის მემკვიდრეობის გამო” წარმოებული
ბრძოლის შესახებ, არისტაკესი აღნიშნავს, რომ ბრძოლა იმ მიწებისთვის
წარმოებდა, რომელნიც იმპერატორმა უწყალობა დავით კურაპალატს[153].

საკითხის ასეთი გადაწყვეტაც კი დავით კურაპალატის პოლიტიკის დიდი
მარცხი იყო, მაგრამ ამ ეტაპზე საქმე სხვანაირად ვერ მოგვარდებოდა.
ბიზანტიასთან განცდილი მარცხის მიუხედავად, დავით კურაპალატი
ენერგიულად განაგრძობდა ბრძოლას საკუთარი სამფლობელოს გასაფართოებლად
და ახლა უკვე ის თავის მეზობელ მაჰმადიან მფლობელებზე იწყებს შეტევას.
არაბთა მფლობელობის ხანაში სამხრეთ სომხეთში, ვანის ტბის ჩრდილო
სანაპიროებზე, დიდი რაოდენობით ჩამოსახლდა თურქული მოდგმის ხალხი.
სომხეთის ეს მხარე არაბთა მფლობელობაში იმყოფებოდა და მრავალი სომხური
ქალაქი, მანასკერტი, ხლათი, ბერკერი, არჭეში და სხვ. მაჰმადიანი ამირების
რეზიდენციად იქცა[154].
ჩამოსახლებული და გაბატონებული მაჰმადიანების ზეგავლენით ამ
სომხურ თემებში თანდათან მაჰმადიანობა გავრცელდა და ეს ძველი სომხური
პროვინციები მაჰმადიანთა დასაყრდენ პუნქტებად იქცა სომხეთისა და
საქართველოს წინააღმდეგ საბრძოლველად.
დავით კურაპალატი სწორედ ამ საამიროებს უტევდა, იგი ყოველგვარ
ხელსაყრელ მომენტს იყენებდა, რათა მოსაზღვრე მაჰმადიანი მფლობელებისათვის
და განსაკუთრებით, ნეპერკერტისა (მაიაფარიკინის) და მისი მოსაზღვრე რაიონების
ამირა ბადისათვის გამოეგლიჯა მიწა-წყალი[155].
990 წ., როდესაც გარდაიცვალა ნეპერკერტის ამირა ბადი, დავით
კურაპალატმა მანასკერტს ილაშქრა, ალყა შემოარტყა ქალაქს და შიმშილით და
იარაღის ძალით აიძულა მტერი დანებებოდა მას. დავით კურაპალატმა განდევნა
ქალაქიდან მაჰმადიანნი და იგი ქართველებითა და სომხებით დაასახლა[156].
მანასკერტის დაპყრობას პოლიტიკურთან ერთად დიდი ეკონომიური
მნიშვნელობაც ჰქონდა. ამიტომ იყო დავითმა, რომ იქ ქრისტიანული ქართული და
სომხური მოსახლეობა ჩაასახლა[157]. დავით კურაპალატი ცდილობდა მაჰმადიანთა
წინააღმდეგ შემდგომი ბრძოლის გაფართოების მიზნით მტრის მიერ დაკავებული
სომხეთის ყოფილი მიწა-წყლის არა მარტო წართმევას, არამედ მასში ძლიერი
დასაყრდენის შექმნასაც.
მანასკერტის დაკავებამ მაჰმადიანთა შეშფოთება გამოიწვია, ამიტომ მათ
დავით კურაპალატთან ელჩები გამოგზავნეს და ქალაქის დაცლა მოსთხოვეს,
მაგრამ რადგან უარი მიიღეს, ჯარის შეგროვება დაიწყეს. დავითმაც თავისი
მოკავშირეები, ქართველთა მეფე ბაგრატ II, ანისის მეფე გაგიკ I და ვახანდის მეფე
აბასი მოიწვია. დავით კურაპალატი თავისი ლაშქრით ვალაშკერტში დაბანაკდა.
მაჰმადიანებმა ვერ გაბედეს შებმა, მაგრამ მთელი ღამის განმავლობაში არბევდნენ
ბაგრევანდის მხარეს, ბევრი სოფელი ცეცხლს მისცეს და ისე გაბრუნდნენ უკან[158].
დავით კურაპალატმა კიდევ უფრო შორს, სამხრეთით გადაიტანა საომარი
ოპერაციები. 997 წელს ქართველებმა ალყა შემოარტყეს ციხე-ქალაქ ხლათს (ვანის
ტბის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე) და დიდი ზიანი მიაყენეს ქალაქს, მაგრამ
შემდეგ ხლათის დასახმარებლად ამიდის ამირა წამოვიდა და ქართველებმაც
დატოვეს ხლათი.
ტაოს სამეფოს ასეთი გაძლიერება და ქართველთა წარმატებები მძიმე
მდგომარეობაში აყენებდა მახლობელი აღმოსავლეთის მაჰმადიან მფლობელებს.
ისინი კარგავდნენ საყრდენ პოზიციებს, რაც საფრთხეს უქმნიდა მათ ბატონობას.
ასეთი მდგომარეობის მოთმენა აღარ შეეძლოთ და 998 წ. თავრიზში, ადარბადაგანის
ამირასთან შეიკრიბა ხორასნისა და სხვა საამიროების ლაშქარი, რომელსაც, პირველ
რიგში, მანასკერტის დაბრუნება ჰქონდა განზრახული. მაჰმადიანთა ლაშქარმა

გაიარა ვასპურაკანი და აპაჰუნიკის ოლქში დაბანაკდა[159]. დავით კურაპალატმა
მოიხმო თავისი მოკავშირეები, ქართველთა მეფემ 6000 მხედარი გამოუგზავნა
ფერის ჯოჯიკის ძის სარდლობით, ხოლო ანისის მეფე გაგიკმაც 6000-იანი ლაშქარი
გაუგზავნა. დავითს ვანანდის მეფე აბასიც მიუვიდა[160].
დავითმა მოხუცებულობის გამო მხედართმთავრობა გაბრიელ ოჩოპინტრეს
ძეს ჩააბარა. მტრის აურაცხელ, 100.000-იან ლაშქარს ქართველთა და სომეხთა
შეერთებული მხედრობა მხნედ დაუხვდა. მძიმე ბრძოლაში ქართველ-სომეხთა
ლაშქარმა გაიმარჯვა, მტრებს არჭეშამდე სდია და დიდი ალაფით დატვირთული
დაბრუნდა[161].
როგორც აღვნიშნეთ, დავით კურაპალატის ეს ბრძოლა ამიერკავკასიის
მაჰმადიანი მფლობელების წინააღმდეგ მიზნად ისახავდა ტაოს სამეფოს
მოსაზღვრე ქართული და სომხური პროვინციებიდან მაჰმადიანი მფლობელების
განდევნას, სომხური მიწა-წყლიდან მაჰმადიანი მოსახლეობის აყრას და ამ
მხარეების ქრისტიანი ქართველებითა და სომხებით დასახლებას. აღნიშნული
პოლიტიკა დავითის საერთო-სახელმწიფოებრივი ღონისძიებების ერთი და ფრიად
მნიშვნელოვანი მხარე იყო.
ამ მხარეთა მაჰმადიანთაგან გაწმენდა, ისევე როგორც ბიზანტიის
იმპერიისაგან
”ზემო
ქვეყანათა”
შემოერთება,
ემსახურებოდა
როგორც
სტრატეგიულ (დავითი ღრმად იჭრებოდა სამხრეთ-დასავლეთითა და სამხრეთაღმოსავლეთით საკუთარი მიწა-წყლის აქტიური დაცვის მიზნით), ასევე
ეკონომიურსა და ეროვნულ ამოცანებს.
”ზემონი ქვეყანანის” შემოერთებამ საგრძნობლად აღამაღლა ტაოს სამეფოს
არა მხოლოდ პოლიტიკური, არამედ ეკონომიური მდგომარეობა. ტაოს სამეფოსთან
შემოერთებულ ქვეყანაზე გადიოდა იმდროინდელი აღმოსავლეთის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზა, რომელზედაც მდებარეობდა ქალაქები არცნი, კარნუ
ქალაქი (იგივე თეოდოსიოპოლი, არზრუმი). ეს სავაჭრო გზა სახალიფოდან
არტანუჯის გავლით დვინზე გადადიოდა და ტრაპეზუნტს მიემართებოდა[162]. ამ
სავაჭრო გზიდან და ქალაქებიდან ტაოს სამეფოს დიდი შემოსავალი შემოსდიოდა,
რამაც საგრძნობლად გაზარდა ამ სახელმწიფოს მატერიალური შესაძლებლობა და
ხელი შეუწყო დავითს დაეწყო ძლევამოსილი ომები სამხრეთისა და სამხრეთაღმოსავლეთის მიმართულებით[163].
ასევე დიდი ეკონომიური მნიშვნელობა ჰქონდა ქალაქ მანასკერტს,
აპაჰუნიკის ოლქის ცენტრსა და სამხრეთის მაჰმადიანური საამიროებიდან ჩრდილო
სომხეთში მიმავალ სავაჭრო გზაზე მდებარე დიდ სავაჭრო პუნქტსა და გამაგრებულ
ციხე-ქალაქს. ხოლო ეროვნული პოლიტიკა გულისხმობდა ამ მიწა-წყლის
ქრისტიანი ქართველებითა და სომხებით დასახლებას და ტაოს სამეფოს, ამ
ქართული სახელმწიფოს საზღვრების გაფართოებას, რაც საბოლოო ჯამში დავითის
გეგმებით ერთიან საქართველოს უნდა შეერთებოდა.
ტაოს სამეფო, რომელიც იმიერტაოს, ბასიანისა და მისი მიმდგომი სომხური
პროვინციებისაგან შედგებოდა, ძირითად ქართულ მოსახლეობასთან ერთად
სომხურ ეთნიკურ ელემენტებსაც შეიცავდა. აღნიშნული გარემოება დავითის მიერ
სომხური თემების დაპყრობისა და შემოერთების გარდა განპირობებული იყო
საუკუნოვანი მეზობლობითა და ქალკედონიტი სომხების იმიგრაციით ქართულქალკედონურ ტაოში. თვითონ ტაოს ქართულობა მიწა-წყლითა და ძირითადი
მოსახლეობის ეთნიკური შედგენილობით ეჭვს არ იწვევს, რაზედაც ადრინდელი
ისტორიული ვითარების გარდა აშკარად მეტყველებენ სომხური წყაროები,

რომელთა მიხედვით, ადრეულ შუა საუკუნეებში კლარჯეთი, არტაანი, შავშეთი,
ჯავახეთი, სამცხე, აჭარა და ტაოც ქართულ სახელმწიფოში შემავალ ერთეულებად
არის წარმოდგენილი[164].
V — VI სს. სომხეთში ირანელთა მკაცრი რეჟიმის დამყარების პირობებში
შეიძლება ჰქონოდა ადგილი სომხურ იმიგრაციას მეზობელ ქართულ ქვეყნებში,
ხოლო შედარებით უფრო ფართოდ ეს პროცესი სომხეთში ქალკედონიანთა დევნის
შემდეგ გაიშალა და, როგორც ცნობილია, ტაო ქალკედონიტ სომეხთა თავშესაფრად
იქცა, სადაც სწრაფად მიმდინარეობდა მცირერიცხოვანი მოსული სომხური
ეთნიკური ელემენტის გაქართველება. ტაო, ისევე როგორც ტაო-კლარჯეთის
სამთავრო, ანუ “ქართველთა სამეფო”, ქართული იყო ენითა და კულტურით.
გარდა უცხო, პირველ რიგში, ბიზანტიელ ავტორთა ცნობებისა, რომელნიც
ტაო-კლარჯეთის მფლობელთ იბერებს (ე. ი. ქართველებს) უწოდებენ, მოსახლეობას
იბერებად, ხოლო ქვეყანას იბერიად თვლიან, აღნიშნულ გარემოებაზე აშკარად
მიუთითებს ამ სახელმწიფოში მწერლობის, კულტურისა და სახელმწიფო
ოფიციალურ ენად ქართული ენის გამოყენება. დამახასიათებელია ამ მხრივ ტაოს
მეფე დავით დიდი კურაპალატის მიერ მოჭრილ მონეტაზე ქართული წარწერა: ”ქ ე
შეიწყალე დავით კურაპალატი”[165].
როგორც ცნობილია, დავით კურაპალატის, მისი უშუალო წინაპრებისა და
მემკვიდრეების დროს ტაოში არაერთი ტაძარი აიგო. ამ ტაძრებზე შემონახულია
წარწერები და ეს წარწერები მხოლოდ ქართულია. ქართული წარწერებია ბანას
ტაძარზე[166]. შემონახულია აგრეთვე იშხნის ისტორიული წარწერა, რომლის
მაშენებელია დავით კურაპალატის უშუალო წინაპარი ქართველთა კურაპალატი და
პირველი ქართველთა მეფე ადარნასე[167]. ოშკის შესანიშნავი ქართული წარწერა
გვაუწყებს, რომ ეს ტაძარი აგებულია დავით III-ის უშუალო მონაწილეობით[168].
დავითის თუ სხვა ბაგრატიონთა მიერ აგებულ ტაძრებზე მრავალი სხვა წარწერაა
ასევე ქართულად შესრულებული, რომლებიც აშკარად მეტყველებენ როგორც ამ
წარწერების შემკვეთ ხელისუფალთა ეროვნულ კუთვნილებაზე, ისე ამ ტაძრების
ირგვლივ მცხოვრები მოსახლეობის ეთნიკურ შემადგენლობაზე. ტაოს სამეფოს
ქართულ სახელმწიფოებრიობაზე აშკარად მეტყველებს აგრეთვე დავით III-ის
ქართული წარწერა მის ჯვარზე (”ქრისტე, ადიდე დღეგრძელობით დავით
კურაპალატი. ამინ”[169]) და ის დიდი კულტურული საქმიანობა, რომელიც სამხრეთ
საქართველოს ცენტრებში ხახულის, ოშკის, ტბეთისა თუ სხვა სავანეებში
მიმდინარეობდა. ნიშანდობლივია, რომ დავით კურაპალატი არ კმაყოფილდება იმ
დიდი ქართული სამწერლობო მოღვაწეობით, რომელიც აქ მიმდინარეობდა და
ათონზე მოღვაწე ქართველ მამებს საგანგებოდ უკვეთავდა ქართულ წიგნებს.
ექვთიმე ათონელმა თავისი ქართულად ნათარგმნი ”მრავალნი წიგნნი წარსცნეს
წინაშე დავით კურაპალატისა”, ხოლო დავით კურაპალატი ”ზედაჲს-ზედა
მოუწერნ, რაჲთა თარგმნიდეს და წარსცმიდეს”[170].
როგორც აღნიშნულია, დავით კურაპალატი იბრძოდა მაჰმადიან
მფლობელთაგან არა მხოლოდ ქართული, არამედ მოსაზღვრე სომხური მიწების
გასათავისუფლებლად და ამ მხარეებში ხშირად ქართველებსა და სომხებს
ასახლებდა. 90-იან წლებში წარმოებული ბრძოლების შედეგად მის სახელმწიფოს
ყოფილი სომხეთის სამეფოს მნიშვნელოვანი ნაწილი შეუერთდა და ამიტომ არის,
რომ X —XI საუკუნეების სომეხი ისტორიკოსები ასეთი პატივითა და დიდებით
იხსენიებენ ხოლმე დავითს. ასე მაგალითად, XI ს. სომეხი ისტორიკოსი სტეფანოს
ტარონელი
(ასოღიკი)
დავითზე
წერდა:
”ლმობიერებითა
და

მშვიდობისმოყვარეობით დავითი ჩვენი დროის ყველა ხელმწიფეებს აღემატებოდა.
მისი წყალობით დამყარდა მშვიდობა და კეთილდღეობა აღმოსავლეთის ქვეყნებში
და, განსაკუთრებით, სომხეთსა და იბერიაში. მან ბოლო მოუღო ომებს, რომელნიც
განუწყვეტლივ წარმოიშვებოდნენ ხოლმე ყოველი მხრიდან. გაიმარჯვა ყველა
მეზობელ ხალხებზე, ისე რომ ყველა ხელმწიფენი ნებაყოფლობით დაემორჩილენ
მას”[171].
მართალია, დავითი დიდად ზრუნავდა მის ქვეშევრდომ არაქართველ და,
კერძოდ, სომეხ მოსახლეობაზე, მაგრამ მის სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას აშკარად
გამიზნული ქართული ხასიათი ჰქონდა და თუ სომეხი ისტორიკოსი ასოღიკი
დიდად აქებს მას როგორც სომეხთა მოწყალეს, იგივე სომეხი ისტორიკოსი
იძულებულია აღიაროს, რომ გრიგორიანი სომხებისა და მათი სალოცავების მიმართ
დავითი ყოველთვის მოწყალე და ლმობიერი როდი იყოო.
ამ მხრივ ნიშანდობლივია ქ. ხლათში მომხდარი ინციდენტი. 997 წელს
დავითის ლაშქარმა ალყა შემოარტყა მაჰმადიანთა ხელთ მყოფ სომხურ ქალაქ
ხლათს. ”სომხური ეკლესია, რომელიც ქალაქის კედლის გარეთ იყო, არქიერეის
სასახლე, ის ადგილები, სადაც მათი აყვავების ხანაში სომხები სალოცავად
დადიოდნენ, (ეკლესიები) წმინდა ჯვრისა და წმინდა გამალილას სახელზე,
ყველაფერი
ეს
გადააქციეს
თავლებად
და
სადგომებად
იბერიელთა
[172]
ლაშქრისათვის” .
ქრისტიანული
სალოცავების
ასეთი
შეგინება,
ჩანს,
გაჰკვირვებიათ მაჰმადიანებს და ისინი ქალაქის კედლებიდან ყვიროდნენ — “ასე
სცემთ ქრისტიანები პატივს ქრისტიანულ სალოცავებს”, ამაზე იბერიელები
პასუხობდნენ: ”ჩვენ ერთნაირად ვუყურებთ სომხურ ეკლესიას და თქვენს
მეჩეთს”[173]. ეტყობა, დავითის წყალობა უმთავრესად მის სამეფოში მცხოვრებ
ქალკედონელ სომხებზე ვრცელდებოდა და პოლიტიკური მოსაზრებებით,
შეიძლება,
გარკვეულ
შემწყნარებლობას
იჩენდა
მის
სახელმწიფოსთან
შემოერთებულ ტერიტორიებზე მოსახლე არაქალკედონიტი სომხების მიმართაც,
მაგრამ, ძირითადი კურსი რომ ქართულ-მართლმადიდებლური იყო, სრულიად
უდავოა, და ეს ინციდენტიც კარგად მიუთითებს ამგვარ პოლიტიკაზე.
ამგვარად, ტაოს მეფე დავით III თავისი მოღვაწეობით ქართული
სახელმწიფოს მშენებლობის დიდ საქმეს ემსახურებოდა. იგი მაჰმადიათანგან
განთავისუფლებულ და შემოერთებულ მიწებზე ქართველებსა და ქალკედონ
(გაქართველებულ) სომხებს ასახლებდა, რათა ეს მხარეები მყარად შემოეყვანა
ქართული სახელმწიფოს შემადგენლობაში.
მართალია, იმ პოლიტიკური მარცხის გამო, მას რომ 989 წელს შეემთხვა,
დავითი იძულებული შეიქნა თავისი სამფლობელო (რომელიც მას ერთიანი
საქართველოს მეფის, ბაგრატისათვის უნდა გადაეცა) ბიზანტიის იმპერიისათვის
ეანდერძა, მაგრამ, ალბათ, მაინც ფიქრობდა ამ მდგომარეობის გამოსწორებას და
ამის საკომპენსაციოდ 90-იან წლებში იწყებს იმ დიდ დაპყრობით ომებს, რომელთა
შედეგად ხელთ იგდებს მთელ რიგ სომხურ პროვინციებს.
მართალია, სომხური პროვინციები იმ რთული ვითარების გამო, რომელიც
XI ს. დასაწყისში შეიქმნა, ვერ შეუერთდა ერთიან საქართველოს, ხანგრძლივი ომი
ატყდა ბიზანტია-საქართველოს შორის დავით კურაპალატის მემკვიდრეობის
გამოც, მაგრამ უაღრესად ნიშანდობლივია ის გარემოება, რომ ქართული
სახელმწიფოს იმ საგარეო-პოლიტიკურ კურსს, რომელიც მისი ძლიერების ხანაში
მეზობელი სომხური მიწების შემოერთებისათვის ბრძოლაში გამოიხატა,
წინამორბედი ჯერ კიდევ ტაოში ჰყავდა.

X ს. დასასრული ის ხანაა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, როდესაც ქართული
მიწების ერთ პოლიტიკურ სხეულად შეკვრის საკითხი ყოველმხრივ
მომზადებულია წინარე ხანის პოლიტიკური, სოციალ-ეკონომიური და
კულტურული განვითარებით. აღნიშნული გარემოება სათანადო გამოხატულებას
პოვებს ფეოდალური საზოგადოების მოწინავე და პროგრესულად მოაზროვნე
ნაწილის პრაქტიკულ საქმიანობაში. ამ დიდი მნიშვნელობის ისტორიული აქტის,
საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანების გეგმა X ს. 70-იან წლებში ქართლის
აზნაურთა იმ მოწინავე წრეში შემუშავდა, რომლის იდეური ხელმძღვანელი
ქართლის ერისთავი იოანე მარუშისძე იყო.
იმ დროს, როდესაც ძალიან გამწვავდა ბრძოლა შიდა ქართლისათვის,
ქართლის ერისთავმა იოანე მარუშისძემ, იმდროინდელ ქართველ მეფე-მთავართა
შორის ყველაზე ძლიერს, დავით კურაპალატს მიმართა წინადადებით, რათა მან ან
თვითონ დაიჭიროს ქართლი, ან ”უბოძოს ბაგრატს ძეს გურგენისსა, ასულის წულსა
გიორგი აფხაზთა მეფისასა, რომელსა ეყოდა დედუალად აფხაზეთი და
ქართლი”[174].
ბაგრატი, როგორც ცნობილია, წარმომადგენელია აშოტ კურაპალატის
შუათანა შტოს იმ ოჯახისა, რომელმაც დაიმკვიდრა ”ქართველთა მეფობა”. ასეთ
ტიტულს ამ დროს ბაგრატის მამა, გურგენი ატარებდა. ბაგრატის დედა,
გურანდუხტი, ეგრის-აფხაზთა მეფის, უსინათლო თეოდოსის და იყო, ბაგრატი კი
ამ ოჯახის ერთადერთ მემკვიდრეს წარმოადგენდა. მემატიანე გარკვევით
აღნიშნავს, რომ აფხაზეთი და ქართლი მისი დედულეთი, ე. ი. დედის მხრივ
მიღებული მემკვიდრეობა იყო. რაც შეეხება ”ქართველთა სამეფოს”, ანუ ტაოკლარჯეთს, იურიდიულად ის მთელი ამ დიდი სამთავროს მფლობელობის
მემკვიდრედ ითვლებოდა მამის მხრივ, მაგრამ ფაქტიურად, როგორც აღვნიშნეთ,
”ქართველთა სამეფოში” ყველა მთავარი დამოუკიდებლობის პრეტენზიებით
გამოდიოდა და სარგებლობდა კიდეც ამ დამოუკიდებლობით. ამ დროს ტაოს მეფე
დავითი, რასაკვირველია, არ ექვემდებარებოდა გურგენ ”ქართველთა მეფეს”. მაგრამ
დავითი უძეო იყო და ნიშანდობლივია, რომ სამშობლოს კეთილდღეობისათვის
მზრუნველმა ერისთავმა, იოანე მარუშისძემ, სწორედ მას შესთავაზა
ბაგრატისათვის მხარის დაჭერა, რადგან ეს ბაგრატი დავითს ”გაეზარდა შვილად
თჳსად”[175]. დავითმა ისმინა იოანე მარუშისძის წინადადება და, ჩანს, მისი გეგმა
მისაღებად ცნო, ამიტომაც გამოემართა ქართლს, სადაც ამ დროს უფლისციხეს კახნი
მოსდგომოდნენ[176]. მაგრამ, როგორც კი კახელებმა დავითის მოსვლის ამბავი
შეიტყვეს, ანებეს ქართლს თავი და წავიდნენ. დავითმა უფლისციხეში ქართველთა
მეფე გურგენი და მისი ძე ბაგრატი დატოვა, ხოლო ქართლის აზნაურებს აუწყა, რომ
ბაგრატი ”არს მკვიდრი ტაოსი, ქართლისა და აფხაზეთისა, შვილი და გაზრდილი
ჩემი, და მე ვარ მოურავი ამისი და თანაშემწე; ამას დაემორჩილენით ყოველნი”[177].
ეს ამბავი 975 წელს მომხდარა[178]. სამი წლის შემდეგ, დასავლეთ საქართველოს
საშინაო საქმეების არეულობა ხელსაყრელი მომენტი იყო ბაგრატის გასამეფებლად
და იმავე იოანე მარუშისძემან ”ინება, რათა მოიყვანოს ბაგრატ მეფედ
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განხორციელდა ბაგრატის გამეფება, რამაც დასაბამი მისცა ეგრის-აფხაზეთქართლისა და ტაო-კლარჯეთის პოლიტიკურ გაერთიანებას.
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§ 5. თბილისის საამირო
განვითარების
თავისებური,
სხვა,
ქართული
ადრეფეოდალური
სამთავროებისაგან განსხვავებული, გზა განვლო იმ პოლიტიკურმა ერთეულმა,
რომელიც ”თბილისის საამიროს” სახელწოდებით არის ცნობილი.
თბილისის
საამირო
არაბთა
მიერ
საქართველოში
შექმნილი
ადმინისტრაციულ-პოლიტიკური ერთეული იყო.
არაბი ავტორების ცნობით, თბილისის საამირო არაბთა სახალიფოს დიდი
პროვინციის ე. წ. “არმენიის” (ე. ი. ამიერკავკასიის) ერთ-ერთი ოლქი იყო და
თბილისის ამირა ამ “არმენიის” ვალის, მის არაბ მოხელეს ემორჩილებოდა.
თბილისის ამირას უშუალოდ ხალიფა ნიშნავდა, თუმცა არმენიის ვალის მიერ
ამირას დანიშვნის შემთხვევებიც არის[24].
თავდაპირველად თბილისის ამირას მთელი აღმოსავლეთი საქართველო
ექვემდებარებოდა, მაგრამ VIII — IX საუკუნეთა მიჯნიდან, ჩვენში
დამოუკიდებელი სამთავროების შექმნასთან ერთად, საამიროს ტერიტორია
თანდათან იზღუდება. ყველაზე მტკიცედ ამირები ქვემო ქართლში იყვნენ
ჩამდგარნი და შედარებით დიდხანს შეინარჩუნეს შიდა ქართლიც[25], მაგრამ IX ს.
შიდა ქართლი ამირებმა დაკარგეს და ის ქართველ მეფე-მთავართა შორის ბრძოლის
ორბიექტად იქცა.
IX — XI საუკუნეებში თბილისის საამიროს ჩრდილო საზღვარი დიღმის
ხევამდე (ჩათვლით) ვრცელდებოდა[26].
სამხრეთით თბილისის ამირას ეკუთვნოდა ციხეები ბირთვისი, ორბეთი და
ფარცხისი. IX ს. დასასრულიდან ქვემო ქართლის სამხრეთი ნაწილი სომეხი
ბაგრატუნების ხელში გადავიდა. მათ ეპყრათ სამშვილდე და ქართველთა ველი,
ქვემო ქართლის სამხრეთი მდ. ქციის შიდა და ქვემო წელის ჩათვლით[27].
დასავლეთით საამიროს თრიალეთი ესაზღვრებოდა, რომელიც ჯერ გვარამ
მამფლის, ხოლო შემდეგ ბაღვაშთა ხელში იმყოფებოდა, ბაღვაშებსვე ეკუთვნოდათ
ალგეთის ზემო წელი და სკვირეთი[28]. აღმოსავლეთი საზღვარი ძირითადად
მტკვარზე გადიოდა, თუმცა, ჩანს, მტკვრის აღმოსავლეთ ნაპირზე თბილისს
ეკუთვნოდა ისნის ველი, “ავჭალა და აქედან დაწყებული მტკვრის პირი “ჩაღმართ”,
მდინარის დინების ჩაყოლებით, თვით ივრის პირამდეც კი”[29].
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ იმ დროს, როდესაც ტაშირი და ქართველთა
ველი სომეხთ ეპყრათ და ლორე-ტაშირის მეფეთა საჯდომი ციხე-სიმაგრე
სამშვილდე იყო, მაშინ დმანისი, ეტყობა, თბილისის საამიროს შემადგენლობაში
შედიოდა. სწორედ ამის წინააღმდეგ გაილაშქრა X ს. დასასრულს დავით ტაშირის
მეფემ და აიღო დმანისი[30]. სომეხი ისტორიკოსის ასოღიკის ცნობით, დავითმა
დმანისი აიღო და “თბილისის ამირა დაიმორჩილა თავისი ქალაქითურთ”[31], მაგრამ
XI ს. დმანისი ისევ თბილისის ამირებს ეკუთვნის[32]. ასე რომ, ჩანს აქ ამირასა და
ლორე-ტაშირის მეფეებს შორის ბრძოლაა ქვემო ქართლისათვის.
თბილისის საამიროს, ამ ქართული ფეოდალური სამთავროს, განვითარების
გზა, მასში უმაღლესი მაჰმადიანური ხელისუფლებისა და მაჰმადიანური
მოსახლეობის არსებობის პირობებში, საგრძნობლად განსხვავდებოდა დანარჩენი
ქართული სამეფო-სამთავროების განვითარების გზისაგან.
პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ თბილისში ამირას დანიშვნას
მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოჰყვა არაბთა მიერ დაპყრობილი ქართული ქვეყნის

ცხოვრებაში. თბილისში საკუთარი მოხელის დანიშვნის ფაქტი უკვე არაბთა
სიძლიერის მაუწყებელია. აღმოსავლეთ საქართველოს მნიშვნელოვან ქალაქებში
არაბული სამხედრო ნაწილები, გარნიზონები ჩააყენეს. თბილისის ამირას კარზე,
ადგილობრივი ფეოდალების წარმომადგენელის, ქართლის ერისმთავრის გარდა
მაჰმადიან მოხელეთა საკმაოდ დიდი შტატი იმყოფებოდა.
თბილისის გარდა ამირები ისხდნენ რუსთავში, დმანისში[33]. ეს ამირები აქ
არაბთა ხელისუფლების მძლავრობის ხანაში დამკვიდრდნენ და, ჩანს, თბილისის
ამირას ექვემდებარებოდნენ, ე. ი. მის ხელქვეით მოხელეებს წარმოადგენდნენ[34].
ამირების გარდა თბილისის ამირას უფრო მცირე ადმინისტრაციული ერთეულების
განმგებელნიც ემორჩილებოდნენ. თბილისის ამირას ასეთი მოხელე უნდა იყოს
დიღმის ხევის განმგებელი ჰომად კიტრის ძე, რომელსაც 853 წ. ახლო ხანს მაჩხანში
(დიღმის ხეობა) აშენებული ეკლესიის წარწერა მოიხსენიებს[35].
თბილისის ამირას კარზე, როგორც ჩანს, მრავალი სხვა მოხელეც
იმყოფებოდა, მათ შორის იყო შურტა, რომელსაც ქალაქში წესრიგისა და
საზოგადოებრივი უშიშროების პასუხისმგებლობა ეკისრებოდა; მუჰთასიბი,
რომლის მოვალეობას ქალაქის ბაზრის წესრიგი, ქუჩების კეთილმოწყობა, ვალების
გადახდევინება და სხვა ფუნქციები შეადგენდა[36].
თბილისის საამიროს მრავალმხრივი მიწერ-მოწერა და საქმიანი
ურთიერთობა ჰქონდა სახალიფოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. გარდა ამისა,
ამირას კარზე რთული სამოხელეო აპარატის არსებობა საგანგებო საქმის
მმართველობას მოითხოვდა, რისთვისაც სამდივანმწიგნობროც არსებობდა. ეს
საკანცელარიო საქმე სპეციალური მოხელის, ამიდის ფუნქციებში შედიოდა. მის
მოვალეობას შეადგენდა სათანადო საბუთების შედგენა, მიწერ-მოწერა ხალიფასთან
და სხვა სახელმწიფოებთან.
ქართლში ამირას დანიშვნისა და სამხედრო გარნიზონების ჩაყენების
შემდეგ საქართველოს ქალაქებში, განსაკუთრებით თბილისში, მომრავლდა
მაჰმადიანური მოსახლეობა. თბილისის მაჰმადიანურ მოსახლეობას, რომელიც
ძირითადად ქალაქის გაბატონებულ არისტოკრატიას წარმოადგენდა, ამირას კარზე
თავისი წარმომადგენელი ჰყავდა ქალაქ რესის სახით[37]. თბილისში მაჰმადიანური
სჯულის მეცნიერი ყადიც იყო.
თბილისს არაბთა მფლობელობის პერიოდშიც არ დაუკარგავს დიდი
სავაჭრო ქალაქის მნიშვნელობა და აქ იმდროინდელი მსოფლიოს მრავალი
კუთხიდან იყრიდნენ თავს ვაჭრები. ქალაქში შემოსულ მრავალრიცხოვან საქონელს
ბაჟი და სხვადასხვა სავაჭრო გადასახადი ედო. ქალაქის ბაჟისა და სავაჭრო
გადასახადის საკითხი არაბთა მფლობელობის დროიდან ქალაქის მუშრიბს
ევალებოდა[38].
თბილისის ამირას ამ მრავალრიცხოვანი სამოხელეო შტატის შენახვა
საამიროს მოსახლეობას ეკისრა. ამ მოხელეთა სასარგებლოდ დაწესებული სარგოს
გვიანდელი გამოძახილი უნდა იყოს XI — XII სს. ქართულ საბუთებში
დამოწმებული საამირო, საშურტაო, სარაისო, საამიდო, საგუსტასიბო და სხვა
გამოსაღებები.
თბილისის
საამიროში
იმთავითვე
უნდა
შექმნილიყო
ამირას
განკარგულებაში მყოფი მიწების ფონდი და აგრეთვე მაჰმადიანური სალოცავების
მიწები — ვაკუფი. მაჰმადიანური მოსახლეობის არსებობამ განაპირობა
მაჰმადიანური სამლოცველოების კულტის მსახურებისა და ყადის თანამდებობის
არსებობა. თბილისის ყადი XII — XIII საუკუნეების ქართულ წყაროებშია

დადასტურებული, მაგრამ, უეჭველია, რომ XII — XIII სს. თბილისის ყადი, აქ
მაჰმადიანთა მფლობელობის დროინდელი ინსტიტუტია.
ვაკუფის მიწების არსებობა თბილისის საამიროში თითქოს საეჭვო არ უნდა
იყოს. თბილისის ამირაც, საამიროს კარის მოხელეებიცა და მაჰმადიანური
სალოცავებიც ამ მიწებზე მსხდომი ადგილობრივი მოსახლეობის ექსპლოატაციას
ეწეოდნენ.
ასე რომ, დამპყრობელი არაბები ადგილობრივი მოსახლეობის “ჭამის”
გარდა,
საკუთარი
მემამულეობის
შექმნით
მათი
შრომის
უშუალო
ექსპლოატაციასაც ეწეოდნენ.
არაბთა მიერ საქართველოს დაპყრობილ მოსახლეობაზე დაკისრებული
ხარაჯაც და ჯიზიაც ძირითადად ფულადი გადასახადი იყო და მძიმე ტვირთად
აწვა საქართველოს მოსახლეობას. არაბთა მფლობელობის დამყარებით
საქართველოში არ გაუქმებულა ადგილობრივ არსებული მიწისმფლობელობა და
მასთან დაკავშირებული საგადასახადო სისტემა. ქართველი მწარმოებელი თავის
ვალდებულებას ქართველი მემამულის მიმართ ძველებურადვე ახორციელებდა.
ამას საარაბო გადასახადიც ემატებოდა, რაც საგრძნობლად ამძიმებდა მწარმოებელი
საზოგადოების მდგომარეობას. საფიქრებელია, რომ მძიმე საარაბო ხარკი ხელს
უწყობდა და აჩქარებდა ადრეფეოდალური ხანის საქართველოში წვრილი
კერძომესაკუთრული
მეურნეობის
გაჩანაგებას
და
სასოფლო
თემებში
გაერთიანებული მწარმოებლების დაყმევებასა და გლეხობაში გადასვლის პროცესს.
საარაბო ხარკი, როგორც წესი, თემის წევრებს ინდივიდუალურად კი არ
ეკისრებოდათ, არამედ მთლიანად თემებს[39]. ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ
კომლობრივად გაწერილი ჯიზიაც ერთნაირი სიმძიმით არ აწვებოდა ყოველ
კომლს, რადგან კომლები საგრძნობლად განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან
ეკონომიური შეძლებით და, რასაკვირველია, “არაბულ ხარკს უნდა შეეტანა
გაცილებით უფრო ღრმა რღვევა ცალკე ეკონომიურ ჯგუფებში, ვიდრე ეს ხდებოდა
წინათ. ქონებრივი უთანასწორობა იზრდება, ბევრად უფრო სწრაფად, ფულადი
ურთიერთობის ზრდაც იმავე მიმართულებით მოქმედებს”[40]. ასე რომ, არაბული
ხარკი ყველაზე მძიმედ ყველაზე სუსტებს აწვებოდა კისერზე. განსაკუთრებით
სასოფლო თემებში გაერთიანულ თემის შედარებით ღარიბ წევრებსა და წვრილ
კერძო მიწისმფლობელებს. ეკონომიურად დასუსტებული და გაჩანაგებული
მეურნე, ბუნებრივია, შველას და დახმარებას შედარებით მდიდარ და ძლიერ
მფლობელთან ეძებდა, ისეთ მფლობელთან, რომელიც უკეთ უძლებდა უცხოურ
ხარკს. საფიქრებელია, რომ ამ გარემოებასაც უნდა შეეწყო ხელი ჩვენში
კომენდაციის პროცესის დაჩქარებისათვის, რაც თავის მხრივ ფეოდალიზაციის
პროცესის განვითარებას უკავშირდება.
გარდა ძირითადი გადასახადისა, საქართველოს მწარმოებელ მოსახლეობას
არაბების მიმართ სხვა ვალდებულებებიც ეკისრა. არაბთა სახალიფოში გლეხებს
ევალებოდათ მძიმე საბეგრო სამუშაოები. “მათს სხვადასხვა ნატურალურ
ვალდებულებაში შედიოდა ქალაქების კედლების, სასახლეების, მეჩეთების
მშენებლობა, გზების გაყვანა, სარწყავი არხების მოვლა, ხიდების შენება-შეკეთება
და სხვა”[41].
საფიქრებელია, რომ თბილისის ამირების მიერ აგებული და გამაგრებული
ციხე სოღდებილი თბილისში, მტკვრის მარცხენა ნაპირზე (დაახლოებით
დღევანდელი მეტეხის მიდამოებში[42]), ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობის
ასეთი საბეგრო ვალდებულების ხარჯზე იყო აგებული.

არაბთა მფლობელობის ხანაში დიდი სამუშაოები ტარდებოდა აგრეთვე
გზების კეთილმოწყობისა და ხიდების მშენებლობის ხაზით, იმ მიზნით, რომ ხელი
შეწყობოდა თბილისის ვაჭრობას მახლობელი აღმოსავლეთის სხვა ქალაქებთან, ამ
სამუშაოებსაც ქართველი მწარმოებლები ასრულებდნენ.
ასეთი და სხვა მსგავსი სამუშაოები მძიმე ტვირთად აწვა მწარმოებელ
საზოგადოებას. ყოველივე ამას ემატებოდა გადასახადის ამკრები მოხელეების
უსამართლობა საკუთარი მოგების მიზნით და სხვ. საბეგრო სამუშაოები რომ
გავრცელებული იყო არაბთა მფლობელობის დროინდელ საქართველოში, ამას XI ს.
ქართულ საბუთში დადასტურებული არაბული სიტყვა “სუხრაც” მიუთითებს.
როგორც ცნობილია, არაბული “სუხრა” სპარსული “ბეგარის” შესატყვისია და
შრომით ვალდებულებას ნიშნავს[43]. ჩანს, ქართველ გლეხებს არაბების მიმართ
“სუხრაობაც” ეკისრათ.
არაბთა
მფლობელობის
დამყარების
დროისათვის
ქართლი
ადრეფეოდალურ
სახელმწიფოს
წარმოადგენდა.
არაბთა
გაბატონებამ
საგრძნობლად დაამუხრუჭა ქვეყნის შემდგომი განვითარება, მაგრამ აღმავალი
ფეოდალური ურთიერთობის განვითარების გზით მიმავალი საქართველო,
არაბებმა საბოლოოდ მაინც ვერ დაუმორჩილეს თავის სოციალურ-ეკონომიურ
განვითარებას და ქვეყანა, მართალია დიდი შეფერხებით, მაგრამ მაინც
განვითარების თავისი გზით მიდიოდა.
როგორც აღნიშნულია, თბილისში საკუთარი მოხელე ამირა არაბებს VIII ს.
30-იანი წლებიდან უნდა ჰყოლოდათ. VIII ს. დასასრულსა და IX ს. დასაწყისში,
როდესაც ვლინდება არაბთა სახალიფოს დასუსტებისა და დაშლის ნიშნები,
სახალიფოსაგან დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის ბრძოლას იწყებენ თბილისის
ამირებიც.
ჰარუნ არ-რაშიდის (786 — 809) და ალ-მამუნის (813 — 833) გარეგნულად
ბრწყინვალე ხანა ნამდვილად წარმოადგენდა აბასიანთა სახალიფოს ძლიერების
დასასრულის დასაწყისს. IX საუკუნის დამდეგიდან განსაკუთრებით ძლიერდება
ამირების
ცენტრალური
ხელისუფლებიდან
განკერძოება
და
ამირობის
სამემკვიდრეოდ შემომტკიცება. IX ს. დამდეგიდანვე ”სულ უფრო და უფრო ცხადი
ხდება თბილისის ამირების პარტიკულარიზმიც”[44]. ალ-ამინის (809 — 813)
ხალიფობის დასაწყისში გამდგარია თბილისის ამირა ი ს მ ა ი ლ ი ბ ნ - შ უ ა ბ ი ,
რომლის წინაპრები, როგორც ირკვევა, კარგა ხანია ცხოვრობენ თბილისში.
ისმაილ იბნ-შუაბის ახლო ნათესავია ს ა ი დ ი ბ ნ-ა ლ-ჰ ა ი ს ა მ ი ბ ნშ უ ა ბ ი . ეს უკანასკნელი მოქმედებს ჯურზანსა და სანარიაში VIII ს. დამლევს და
IX ს. დამდეგს. კერძოდ, იგი მონაწილეობს ხ უ ზ ა ი მ ა ი ბ ნ - ხ ა ზ ი მ ი ს
(არმენიის ვალის) სასტიკი მმართველობით გამოწვეული აჯანყების ჩაქრობაში[45].
უაღრესად საინტერესოა, რომ საიდი შუაბიანთა “სახლის” (რომელსაც ეკუთვნოდა
თბილისის თითქმის ყველა ამირა IX ს. პირველ ნახევარში) წევრია. ამიტომ
უნებლიეთ ისმის კითხვა: ხომ არ არის ს ა ი დ ი ბ ნ-ა ლ-ჰ ა ი ს ა მ ი ბ ნ-შ უ ა ბ ი
თბილისის საამიროს შუაბიანთა “დინასტიის” ფუძემდებელი? ყოველ შემთხვევაში,
IX ს. პირველ ათეულში თბილისის ამირადაა მისივე საგვარეულოს წევრი (ძმა?)
ისმაილ იბნ-შუაბი, რომელიც ალ-ამინის ხალიფობის დასაწყისში ცდილობს თავისი
მდგომარეობის განმტკიცებას და ცენტრალური ხელისუფლების გავლენის
ჩამოშორებას. ასე რომ, ისმაილ იბნ-შუაბი 809 წლამდე (ალ-ამინის გახალიფებამდე)
უნდა მჯდარიყო თბილისის ამირად. ამავე დროს ყურადღებას იქცევს ის გარემოება,
რომ აჯანყებულ ისმაილს კავშირი აქვს ი ა ჰ ი ა ი ბ ნ-ს ა ი დ თ ა ნ , არმენიის

რომელიღაც სხვა ოლქის მმართველთან[46], რომელიც იქნებ ზემოხსენებული საიდის
შვილია. ყველა ამასთან ერთად საყურადღებოა, რომ იაკუბი ისმაილ იბნ-შუაბს
უწოდებს მერვან იბნ-მუჰამად იბნ-მერვანის (მურვან ყრუს, რომელიც ხალიფად
გახდომამდე არმენიის მმართველად იყო) კლიენტს ჯურზანში[47], ხოლო მუსადი კი,
საჰაკს (ამავე საგვარეულოს უკანასკნელ ამირას თბილისში) ომაელთა კლიენტად
თვლის[48]. ამრიგად, შუაბიანთა “სახლის” წევრები ჯერ კიდევ VIII საუკუნის 30-იან
წლებში მსხდარან თბილისში (საინტერესოა, რომ ცნობილი ამირა ს ა ჰ ა კ ი
არაბულ წყაროებში თბილელად იწოდება — ისჰაკ იბნ-ისმაილ ათ-თაფლისი)[49].
VIII საუკუნის დამლევისათვის, ეტყობა, მათ აქ იმდენად განუმტკიცებიათ
მდგომარეობა, რომ თბილისის ამირობა უგდიათ ხელთ (გამორიცხული არაა, რომ
შუაბიანთა “სახლის” რომელიმე წევრი მანამდეც ყოფილიყო თბილისში ამირად), IX
ს. დამდეგისათვის კი ისინი, ისევე როგორც სხვა ამირები აბასელთა სახალიფოში,
განკერძოების გზას დასდგომიან.
ხალიფა ალ-ამინი ავალებს არმენიის ვალის თბილისის ამირა ისმაილის
დასჯას (არმენიის სხვა გამდგარი ოლქების მმართველებთან ერთად). არაბი
ისტორიკოსის ი ა კ უ ბ ი ს ცნობით, ამ გადამდგარ ამირას დაამარცხებს და
დააპატიმრებს ხალიფას მიერ არმენიის ვალიდ დანიშნული უსეიდ იბნ-იაზიდი,
რომელიც შემდეგ შეიწყალებს მას და გაათავისუფლებს[50].
თბილისის ამირას ეს განდგომა უნდა მომხდარიყო ალ-ამინის ხალიფობის
დასაწყისში, რადგან უსეიდ იბნ-იაზიდი ალ-ამინმა არმენიის ვალიდ
გახალიფებისას დანიშნა[51] და მანვე გადააყენა[52] არმენიაში აჯანყების ჩაქრობის
შემდეგ.
ისმაილ იბნ-შუაბი თბილისის ამირად ჩანს 813 წლამდე. მას უსარგებლია
ალ-ამინსა და ალ-მამუნს შორის გამართული ბრძოლით და ისევ განდგომია
ხალიფას. 813 წ. ახლად გახალიფებულმა ალ-მამუნმა (813 — 833) გადააყენა ის და
მის მაგიერ თბილისის ამირად დანიშნა მ უ ჰ ა მ ა დ ი ბ ნ-ა თ ა ბ ი [53]. ეს
უკანასკნელი თბილისის ამირად ზის 813 — 814 წ. მოყოლებული 829 — 830
წლამდე. მისი ამირობის წლები ზედმიწევნით თარიღდება იაკუბის ცნობის
საშუალებით, რომლის მიხედვით, ამირა მუჰამად იბნ-ათაბი აჯანყებულა 829 — 830
წელს, მაგრამ მალე იძულებული გამხდარა მორჩილებით ხლებოდა მის წინააღმდეგ
გამოგზავნილ, ქართული წყაროებით კარგად ცნობილ, ხ ა ლ ი დ
ი ბ ნ[
5
4
]
იაზიდს
.
როგორც ვხედავთ, ხალიფასთან დამოკიდებულებაში მუჰამადი ისმაილ
იბნ-შუაბის გზას დასდგომია და ურჩობა დაუწყია. ხალიფას წინააღმდეგ ბრძოლაში
მუჰამადს ადგილობრივი მკვიდრნიც (წანარნი) ეხმარებოდნენ. ხალიფას მიერ
არმენიის ვალიდ დანიშნული აბდ ალ-ალა დამარცხდა ამირასთან ბრძოლაში.
წარმატებას მიაღწია მხოლოდ ხალიფას მიერ არმენიის ახალ ვალიდ დანიშნულმა
ხალიდ იბნ-იაზიდმა. ხალიდი, ქართლში პირველი ლაშქრობის დროს, თბილისის
ამირად ნიშნავს ა ლ ი შ უ ა ბ ი ს ძ ე ს “ვითარცა წარვიდა ხალილ, დაუტევა
ამირად ალი შუაბის ძე”[55].
მ ა რ კ ვ ა რ ი ტ ი ს და აკად. კ . კ ე კ ე ლ ი ძ ი ს აზრით, “ალი შუაბის ძე
თბილისის ამირად დაუყენებია ხალიდ იაზიდის ძეს, მისი პირველი შემოსევის
შემდეგ, არა უადრეს 829 წლისა. ტფილისის ამირად ის 830 წ. ჩანს”[56].
ალი შუაბის ძე (ალი იბნ-შუაბი), სახელის მიხედვით, ხალიფა ალ-ამინის
დროინდელი თბილისის ამირა ისმაილ იბნ-შუაბის ძმა უნდა იყოს, ამრიგად,
თბილისის ამირობა ისევ შუაბიანთა სახლს მიუღია (რატომ და როგორ ვითარებაში,

ეს წყაროებიდან ნათლად არ ჩანს). ალის ამირობა მხოლოდ ერთ წელს
გაგრძელებულა.
ალი შუაბის ძის შემდგომ ალ-მამუნს თბილისის ამირად დაუნიშნავს
ი ს ჰ ა კ ი ბ ნ-ი ს მ ა ი ლ ი ბ ნ-შ უ ა ბ ი (ქართული წყაროების საჰაკი)[57]. ეს ისჰაკ
იბნ-ისმაილი ერთადერთია თბილისის ამირათა შორის, რომლის შესახებაც
შედარებით საკმაო ცნობები მოგვეპოვება. ის 23 წ. განმავლობაში ხალიფასაგან
დამოუკიდებლად მართავს ქ. თბილისს და მის მიმდგომ ქვეყანას.
საჰაკი კიდევ უფრო ენერგიულად იბრძვის დამოუკიდებლობისათვის
“ოცდაათიანი წლების დამდეგს იგი უკვე აღარ ემორჩილება ხალიფას და ითვისებს
აქაურ ხარკს”[58]. ყველა ამირა, ჩვეულებრივად, ხარკის ძლევის შეწყვეტით იწყებდა
ბრძოლას დამოუკიდებლობისათვის. ჯერ კიდევ ხალიფა ალ-მამუნმა გაგზავნა
საჰაკის წინააღმდეგ სარდალი ჰ უ ს ე ი ნ ი ბ ნ-ა ლ ი ა ლ-ბ ა ზ ა ღ ი ს ი . ჰუსეინმა
დვინს დაიბანაკა, საიდანაც საჰაკს მოციქულები მიუგზავნა. ხალიფას სარდალი
თბილისის ამირასაგან იმ სახალიფო ხარკს თხოულობდა, რომელსაც საჰაკი
საამიროში კრებდა, მაგრამ სახალიფოს სალაროში გაგზავნის მაგიერ თითონ
ითვისებდა. თავგასულმა ამირამ მოციქულები უარით გაისტუმრა.
მაგრამ, როდესაც განრისხებული ჰუსეინი დაიძრა მის წინააღმდეგ, საჰაკს
შეეშინდა და ჰუსეინს ხარკი მიართვა. ამ გზით შესაძლებელი გახდა მათი
მორიგება[59]. ამის შემდეგ, მუთასიმის (833 — 842 წწ.) ხალიფობის პირველ წლებში,
საჰაკი შედარებით მშვიდობიანად იქცევა. მუთასიმის დროს არმენიის ვალიდ
დანიშნულ მუჰამედ იბნ-ხალიდ ბუხარახოჯას, რომელიც წანარებს ებრძოდა, საჰაკი
დამორჩილდა და მოკავშირედაც გაუხდა[60], მაგრამ მშვიდობიანობამ დიდხანს ვერ
გასტანა. მუჰამად იბნ-ხალიდის შემდეგ, არმენიის ვალიდ დანიშნული ალი იბნალ-ჰუსეინ იბნ-საბაყ ალ-კაისი, რომელსაც სისუსტის გამო ობოლი (არაბული
ტექსტი) უწოდეს, ვერ გაუძღვა ქვეყანას და არმენია აჯანყებამ მოიცვა. აჯანყების
ჩასაქრობად ხალიფა ისევ ხალიდს გზავნის. ეს ხალიდის მეორე ლაშქრობაა.
ხალიდის წინააღმდეგ საჰაკს გარდაბნელნი ეხმარებიან. დროებითი მორჩილების
შემდეგ, საჰაკი ისევ განმდგარა და ხალიდის მეორე ლაშქრობაც ქართლში მარცხით
დამთავრებულა. “კუალად მეორედ მოვიდა იგივე ხალილ არაბიით, შეებნეს
გარდაბანელნი გავაზს; გააქცივნეს ხალილ და მოსწყდა სიმრავლე ფრიადი. კუალად
დაჯდა ამირად ტფილისს საჰაკ ისმაილის ძე”[61]. ხალიდის სიმკაცრემ არმენიაში
აჯანყება გამოიწვია. აჯანყებამ მოიცვა თითქმის ყველა სამთავრო. ხალიფამ
ხალიდი უკან გაიწვია, მაგრამ არმენიის დამორჩილება ვერავინ მოახერხა და
ხალიფამ, ახლა უკვე ალვასიყმა, დიდი დამსჯელი ექსპედიცია გამოგზავნა ისევ
ხალიდ იბნ-იაზიდის სარდლობით[62]. ეს ხალიდის მესამე და უკანასკნელი
მოსვლაა.
დაშინებულმა მთავრებმა ხალიდს მორჩილება გამოუცხადეს. ხალიდის
ბრძანებას მხოლოდ საჰაკმა არ ათხოვა ყური. ხალიდი დაიძრა მისკენ, მაგრამ
ხალიდის უეცარმა სიკვდილმა იხსნა საჰაკი განსაცდელისაგან. ხალიდის ეს მესამე
ლაშქრობა 842 წ. მოხდა[63]. ხალიდის სიკვდილს ისევ ურჩობა მოჰყვა.
მდგომარეობის გამოსასწორებლად ხალიფა ვასიყმა ხალიდის ადგილზე მისი
შვილი დანიშნა. მუჰამად იბნ-ხალიდის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი აჯანყებული
საჰაკისა და მისი მოკავშირე წანარების დამარცხება იყო. ქართველი მემატიანის
ცნობით, საჰაკ-მუჰამადის ბრძოლა უშედეგოდ დამთავრდა. “მოჰამად მოვიდა
ქართლს... გამოვიდა სააკ ამირა ტფილელი ლაშქრითა და დადგა რეჴსა[64]... და
შეიბნეს რეჴს და იყო ბრძოლა მათ შორის, არცა იგინი გააქციეს და არც იგინი,

ვიდრემდის გაიყარნეს. და მოემად წარვიდა ბარდავს”[65]. ი ა კ უ ბ ი ს ცნობით კი,
მუჰამადმა საჰაკი განდევნა და წანარები დაამარცხა[66]. მაგრამ, როგორც აკად. ივ.
ჯავახიშვილი აღნიშნავს, “ქართველი მემატიანების ცნობა უფრო სწორეა და
ტფილისის ამირა დამარცხებული არა ყოფილა, ამას ბუღა თურქის ლაშქრობაც
ამტკიცებს. ამირა საჰაკი რომ დამარცხებული ყოფილიყო, მისი საგანგებო
დამორჩილება საჭირო აღარ იქნებოდა”[67].
ჩვენ არ ვიცით, როგორია მდგომარეობა ქართლში მუჰამადის
ლაშქრობიდან (842 წ.) ბუღა თურქის ლაშქრობამდე (853 წ.).
არმენია აჯანყების ცეცხლშია გახვეული. ხალიფა ალ-მუთავაქილის მიერ
არმენიის ვალიდ დანიშნული და აჯანყების ჩასაქრობად გაგზავნილი აბუ-საიდ
მუჰამად იბნ-იუსუფი გარდაიცვალა; მისი ძე, იუსუფი, აჯანყებულებმა მოკლეს.
იუსუფის სისხლის ასაღებად და აჯანყების ჩასაქრობად ხალიფა ალ-მუთავაქილი
გზავნის ბუღა თურქს. ბუღამ სისხლში ჩაახშო სომხეთის აჯანყება; დაიჭირა
მთავრები და ხალიფას გაუგზავნა, ხოლო შემდეგ გაემართა საჰაკის წინააღმდეგ. მან
საჰაკს ნებით დამორჩილება მოსთხოვა და უარის მიღების შემდეგ გაილაშქრა მის
წინააღმდეგ.
არაბ და ქართველ ისტორიკოსებს დაწვრილებით აქვთ აღწერილი ბუღას
ბრძოლა საჰაკთან, თბილისის გადაწვა და საჰაკის დატყვევება[68]. ბუღას
ლაშქრობისა და თბილისის გადაწვის შესახებ ქართველი მემატიანეც მოგვითხრობს:
“აქა ჟამნი გარდასრულ იყუნეს მოამადის გამოჩინებითაგან ორას ცხრამეტი[69], მაშინ
მოვიდა ბუღა თურქი მონა, რომელი გამოეგზავნა ამირ-მუმნს ბაღდადით სპითა
დიდითა, და შემუსრა ყოველი სომხეთი და ტყუე ყუნა ყოველნი მთავარნი მათნი.
მოვიდა და მოადგა ტფილისის ქალაქსა, რამეთუ არა მორჩილობდა სააკ ამირა.
მოკლა სააკ. შემუსრა ტფილისი, დაწუა ცეცხლითა და მოაოხრნა ყოველნი არენი
მისნი”[70]. ბუღას ლაშქრობაზე ატენის სიონის კედლის წარწერაც მოგვითხრობს[71].
საჰაკის განადგურების შემდეგ ბუღა იბრძვის არმენიის სხვა მხარეებშიც, მაგრამ
“მოუვლინა ბუღას (ხალიფამ), რათა დაუტეოს ქართლი მუმედს, ხალილის ძესა, და
წარვიდა ბუღა”[72]. ეს ის მუჰამადია, რომელიც უკვე ებრძოდა ერთხელ საჰაკ ამირას
“და წარვიდა ბუღა და ამირობდა მუმედ ხალილის ძე”, აღნიშნავს ქართველი
მემატიანე[73]. ამ ცნობას იაკუბიც ემოწმება.
საჰაკი იყო უკანასკნელი ამირა შუაბიანთა “სახლიდან”. მის მაგიერ
ხალიფას, “მატიანე ქართლისას” და იაკუბის ცნობით, დაუნიშნავს მუჰამედ
ხალილის ძე შაიბანიანი[74].
მუჰამედი შაიბანიანთა “სახლის” პირველი ამირაა თბილისში. ის აქ ამირად
მჯდარა 853 — 870 წწ. მისი ამირობის წლები ზედმიწევნით თარიღდება, რადგან ის
ამირობიდან გადაუყენებია 870 წ. გახალიფებულ ალ-მუთამიდს (870 — 892 წწ.).
870 წ. ხალიფა ალ-მუთამიდმა, ჩვენთვის უცნობი მიზეზების გამო, აქ
ახალი კაცი დანიშნა. ი ს ა ი ბ ნ-ა შ-შ ე ი ხ-ა შ-შ ა ი ბ ა ნ ი. ქართველი მემატიანე
მოგვითხრობს: “გარდაადგინა ამირ მუმმან მაუმედ, და დაადგინა ისე, შეიხის ძე,
ნათესავი უმედისავე[75]. მუჰამადის შემცვლელი და მუჰამადისავე ნათესავი
(შაიბანიანთა “სახლიდან”) ამირა “ისე შიხის ძე მოხსენიებულია სომხურ და
არაბულ წყაროებშიც. მისი სრული სახელი იყო ისა ბენ-აშ-შეიხ-აშ-შაიბანი და
სომხეთის ვალიდ დანიშნული იყო 870 წ.” ისა შიხის ძის ამირობის გამო აკად. ივ.
ჯავახიშვილი შენიშნავდა, რომ “იმავე დროს იგი აღმოსავლეთ საქართველოს
მმართველადაც იქნებოდა დადგენილი”[76]. ისა შიხის ძე, რომ თბილისის ამირადაც
(ან, შეიძლება ვიფიქროთ, მხოლოდ თბილისის ამირად) იყო, გვაფიქრებინებს ამ

დროისათვის არაბულ წყაროებში თბილისის სხვა ამირას მოუხსენებლობა (თუმცა,
იქ საკმაოდ ვრცლად არის აღწერილი ქართლში დატრიალებული მღელვარე
ამბები). გარდა ამისა, არმენია, როგორც შევნიშნავდით, ფართო გაგებით,
ამიერკავკასიას გულისხმობდა. ამიერკავკასიაში კი წარმოდგენილი იყო თბილისის
საამიროც. ამიტომ არმენიაში ამირას დანიშვნა ყოველთვის არ გულისხმობდა მის
საკუთრივ სომხეთში დანიშვნას[77]. გასათვალისწინებელია სხვა მნიშვნელოვანი
მომენტიც. საფუძველი არა გვაქვს ეჭვი შევიტანოთ “მატიანე ქართლისას”
სისწორეში და მხედველობაში არ მივიღოთ ამ ქართული წყაროს საგულისხმო
გამონათქვამები: “დაუტეოს ქართლი (ბუღამ) მუამედს”, “წარვიდა ბუღა და
ამირობდა მუმედ”, “წარვიდა ისე და მოვიდა სხუა ამირა აბრაჰამ” თუ “კუალად
მოვიდა ამირა ხალილის ძე ჰუმედ”[78]. აქ, თითქოს ყველგან ამირების მოსვლაზე
(თბილისში) და წასვლაზეა (თბილისიდან) საუბარი.
ისას ამირობა დიდხანს არ გაგრძელებულა, რადგან, როგორც ჩანს, მალე
გაუწვევიათ უკან და მის მაგიერ სხვა ამირა დაუნიშნავთ: ”წარვიდა ისე და მოვიდა
სხუა ამირა სახელით აბრაჰამ”[79]. ეს აბრაჰამ “იქნებ ის იბრაჰამი იყო, რომელიც
ბუღას დროს სომხეთის ათისთავად და სამეფო ხარჯის გამგედ იყო, ხოლო შემდეგ
ნახჭევანის ამირად ჩანს. რამდენ ხანს დაჰყო აბრაჰამმა ნათქვამი არ არის”[80]. ვიცით
მხოლოდ, რომ ქართლში გართულებული მდგომარეობის გამოსასწორებლად 878 წ.
შემდგომ, ხალიფას აქ ისევ მუჰამად ხალიდის ძე დაუნიშნავს. მან დააწყნარა
აჯანყებულები და დაიმორჩილა ქვეყანა (როგორც ჩანს, მას ქართლის გარდა
ამიერკავკასიის სხვა ოლქებიც დაუმორჩილებია). “და კუალად მოვიდა ამირა
ხალილის ძე ჰუმედ, და უფროს ნებიერად დაიპყრა ყოველი ესე ქვეყანა, სომხითი,
ქართლი და რანი”[81]. 870 — 878 წწ. ზედიზედ ცვლის ერთმანეთს სამი ამირა, რაც
გართულებული პოლიტიკური ვითარების უტყუარი მოწმობაა.
საინტერესო მოვლენაა ვინმე გაბულოცის ამირობა, რომელიც მუჰამედ იბნხალიდის წასვლის შემდეგ ჩანს, “და წავიდა ხალილის ძე, და დადგა ამირად კაცი
საჰაკის მონათაგანი, სახელით გაბულოც”[82], ამბობს ქართველი მემატიანე.
გაბულოცი გაძლიერდა, დაიმორჩილა გარდაბანელნი, “მაგრამ გუარამ, ძემან აშოტ
კურაპალატისამან, შეიპყრა გაბულოც და წარსცა საბერძნეთად: რამეთუ
განდიდებულ იყო გაბულოც, და დაემორჩილნეს გარდაბანელნი”[83]. გაბულოცის
გაამირება და შემდეგ მისი შეპყრობა 878 — 882 წწ. შორის უნდა მომხდარიყო;
გაამირდა გაბულოცი მუჰამად იბნ-ხალიდის შემდგომ (იგულისხმება მისი აქ
მესამედ ლაშქრობა და მეორედ ამირობა 878 წ.), ხოლო განდევნა ის 882 წ.
გარდაცვლილმა გვარამ მამფალმა[84].
მიუხედავად საჰაკის მოკვლისა, თბილისში ხალიფების ხელისუფლების
აღდგენა ვერ ხერხდება. მუთავაქილი დაცემის ეპოქის პირველი ხალიფაა. მას კიდევ
შეეძლო ისეთი დიდი ექსპედიციის მოწყობა, როგორიც ბუღას ლაშქრობაა, მაგრამ
ეს იყო უკანასკნელ შესაძლებლობათა მაქსიმალური გამოყენების ცდა. მის
მომდევნო ხალიფებს უკვე აღარ აქვთ ასეთი შესაძლებლობები. ეჭვი არაა, რომ
ამირები სახალიფო ხარკს აღარ იხდიან.
მდგომარეობა თბილისის საამიროში გაბულოცის განდევნის შემდეგ
ჩვენთვის უცნობია. საფიქრებელია, რომ უკვე IX ს. 80-იან წლებში თბილისში ზის
ამირა ჯაფარი, რომელიც დასაბამს აძლევს თბილისის ამირების ჯაფარიანთა
დინასტიას. ამ დინასტიის პირველ წარმომადგენელს წყაროებში ვხვდებით აბულ
კასიმ აბუსაჯის ძის შემოსევის დროს (908 — 914 წწ.) “მოვიდა აბუ-საჯის ძე
ტფილისს, და მას ჟამსა ამირა იყო ჯაფარ, ძე ალისი”[85].

ჯაფარიანებმა შეძლეს ის, რაც ვერ შეძლო შუაბიანთა “სახლის” ამირათა
ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელმა — საჰაკმა. მათ თბილისის ამირობა
ჯაფარიანთა “სახლის” მემკვიდრეობით კუთვნილებად აქციეს. თუ საჰაკისა და მის
წინამორბედ ამირთა მოქმედებაში ძლიერი იყო ამირობის მემკვიდრეობით
თანამდებობად გადაქცევის ტენდენცია, ჯაფარიანებმა ახალ ხელსაყრელ
ვითარებაში
(აბასიანთა
სახალიფოს
შეუჩერებელი
რღვევა-დასუსტება
განსაკუთრებით IX ს. შუა წლებიდან ძლიერდება) დაწყებული საქმე ბოლომდე
მიიყვანეს და თბილისში 200 წლის განმავლობაში ბატონობდნენ.
თბილისის ამირების ჯაფარიანთა დინასტიის შესახებ საინტერესო ცნობებს
გვაწვდის ნუმიზმატიკური მასალა. თბილისში ჰიჯრ. 342 (953 — 954) და 343 (954 —
955) წლებშია მოჭრილი ხალიფა მუტისა და თბილისის ამირა მანსორ იბნ-ჯაფარის
სახელით დირჰემი. 364 (974 — 975), 366 (976 — 977) და 370 (980 — 981) წლებშია
მოჭრილი ხალიფა ატ-ტაისა და თბილისის ამირა ჯაფარ იბნ-მანსორის დირჰემი.
386 (996 — 997) წელსაა ხალიფა ატ-ტაისა და თბილისის ამირა ალი-იბნ-ჯაფარის
დირჰემი[86]. ამ ცნობების საფუძველზე შესაძლებელია დავადგინოთ, რომ 953 — 954
წწ. თბილისში იყო ამირა მ ა ნ ს ო რ ი ბ ნ-ჯ ა ფ ა რ ი; 974 — 975, 980 — 981 წწ. მისი
ძე ჯ ა ფ ა რ ი ბ ნ-მ ა ნ ს ო რ ი და 996 — 997 წწ. მისი შვილიშვილი ა ლ ი ი ბ ნჯ ა ფ ა რ ი. დ. კ ა პ ა ნ ა ძ ე აღნიშნავს, რომ “ალი ბენ ჯაფარის თბილური დრამა
განსაკუთრებით საინტერესოა კიდევ იმ მხრივ, რომ მასზე აღბეჭდილია ხალიფა ატტაის სახელი, რომელიც, როგორც ცნობილია, ამ დრამის მოჭრამდე ხუთი წლით
ადრე, სახელდობრ, ჰიჯრის 381 (991 — 992) წ. იყო ტახტიდან ჩამოგდებული და
ჩვენ მიერ აღწერილი დრამის თანამედროვე უკვე ხალიფა ელ-კადერი იყო”[87].
მაგრამ ეს თბილური დრამა ამ მხრივ გამონაკლისს არ შეადგენს. როგორც
ცნობილია, ხალიფა ატ-ტაის სახელი, რომელიც 381 წ. ჩამოაგდეს ტახტიდან, 389
წლამდე იმპერიის აღმ. ნაწილში, ხუტბაში იხსენიებოდა და ფულიც მისი სახელით
იჭრებოდა. თბილისის ამირა ალი იბნ-ჯაფარის მიერ ტახტიდან გადაგდებული
ხელიფას უზენაესობის აღიარების მიზეზი მათი პოლიტიკური ურთიერთობა უნდა
იყოს. ეს ამირა ალი, ალბათ, ის ალია, რომელიც მოხსენიებულია მელქისედეკ
კათალიკოსის სიგელში: “რომელი ქალაქისა გასავალი იყო ამის წმიდისა
დედაქალაქისაგან: ცხუარი, ცხენი, ღჳნო, ზედანი და რაჲცა იყო ყოველი ალი
ამირამან ამოგჳგდო და ავჴადე ამას წმიდასა კათოლიკე ეკლესიისასა”[88]. რადგან
მელქისედეკ კათალიკოსის სიგელის ამირა ალი ბაგრატ III-ის თანამედროვეა[89],
ამიტომ, ვფიქრობთ, რომ 996 — 997 წწ. მოჭრილ ფულზე მოხსენიებული ალი იბნჯაფარი და მელქისედეკ კათალიკოსის სიგელის ალი ამირა ერთი და იგივე
პიროვნებაა. თბილისში ჯაფარიან ამირათა დინასტია XI ს. 80-იან წლებამდე
არსებობს.
წყაროებით ცნობილია საქართველოს მეფის, ბაგრატ IV-ის დროინდელი
თბილისის ამირა ჯაფარ[90] და მისი ორი ვაჟი — მანსური და აბულ-ჰეიჯა[91],
რომელნიც ერთმანეთს ტახტს ეცილებიან XI ს. შუა წლებში. ჩვენთვის ცნობილი
თბილისის უკანასკნელი ამირაა ვინმე სითილარაბა, ჯაფარიანთა “სახლის”
წარმომადგენელი, რომელიც ამირად ბაგრატ IV-მ დააყენა. ეს სითილარაბა
ჯაფარიანთა სახლის ერთ-ერთი უკანასკნელი ამირაა. ისტორიკოს ფარიკის
ცნობით, “515 (1121 — 2) წ. თბილისის ხალხმა ნეჯმ-ად-დინ ილ-ღაზისთან (კაცი)
გაგზავნა და სთხოვა ჩაებარებინა თბილისი, რომელიც 40 წელს, დაახლოებით,
თვით ხალხის ხელში იყო. მათი (თბილისელების) ხელმწიფეები იყო ჯგუფი
ხალხისა, სახელად “ჯაფარის გვარი” (“ან ჯაფარის სახლი”), რომელსაც ორას წელს

ეპყრა ბატონობა და შემდეგ გამგებლობა თვით ხალხს ჩაუვარდა ხელში”[92]. ამ
ცნობით ჯაფარიანები დაახლოებით IX ს. 80-იანი წლებიდან XI ს. 80-იან წლებამდე
ყოფილან თბილისის ამირებად. ფარიკის ეს ცნობა კარგად დასტურდება სხვა
წყაროების ცნობებითაც.
როგორც ვნახეთ, IX ს. 80-იან წლებში თბილისის ხელისუფლება ერთი
საგვარეულოს, ჯაფარიანების საკუთრებად იქცევა. ამ დროს მათ, შეიძლება ითქვას,
ფაქტიურად კავშირი აღარ აქვთ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. თბილისის ამირა
ამ ხანაში აღიარებს ბაღდადის ხალიფას მხოლოდ რელიგიურ უზენაესობას და X ს.
შუამდე ფულს მარტო ხალიფას სახელით ჭრის. შემდეგ კი ამირები ფულებზე
ხალიფას სახელთან ერთად თავის სახელსაც ათავსებენ. მაგალითად, მხოლოდ
ხალიფას სახელით მოჭრილი ჩვენთვის ცნობილი უკანასკნელი თბილური დირჰემი
942 — 943 წლისაა, ხოლო 953 — 954 წწ. თბილისში მოჭრილ დირჰემზე ხალიფა
მუტის სახელთან ერთად აღბეჭდილია თბილისის ამირა მანსორ იბნ-ჯაფარის
სახელიც. თბილურ დირჰემებზე ხალიფას გვერდით ამირას სახელის გაჩენა
მოწმობს, რომ ამირა თავს სრულიად დამოუკიდებლად თვლის ცენტრალური
ხელისუფლებისაგან. თბილისის ამირას მიერ ვერცხლის ფულის მოჭრის ფაქტი
უკვე მისი ფაქტიური დამოუკიდებლობის მაჩვენებელია, რადგან ვერცხლის
ფულის მოჭრა მხოლოდ ასეთ მმართველს შეუძლია. ეჭვს გარეშეა, რომ ამირა
სახალიფო ხარკს აღარ იხდის და, როგორც აკად. ს. ჯანაშია აღნიშნავს: “მეათე
საუკუნის ორმოციან წლებიდან ისინი (ამირები) უკვე ფორმალურადაც საჯაროდ
აცხადებენ თავიანთ დამოუკიდებლობას”[93].
თბილისის საამიროს დაარსებიდან, ვიდრე IX ს. დასაწყისამდე,
აღმოსავლეთი საქართველო შედარებით მშვიდობიანობით სარგებლობდა. ყოველ
შემთხვევაში, არაბთა მსხვილ ექსპედიციებს და საომარ ოპერაციებს ადგილი არ
უნდა ჰქონოდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში თბილისის ამირა ხალიფას
ადგილობრივი მოხელე იყო, რომელიც, როგორც ჩანს, აქ აკრებილ საარაბო ხარკს
მეტ-ნაკლები სიზუსტით გზავნიდა ხალიფას სალაროში.
VIII ს. II ნახევარში თბილისის ამირას მძიმე მდგომარეობა შეექმნა.
ადგილობრივი მთავრების პარტიკულარიზმი, ქართველი ხალხის წინააღმდეგობა,
რაც ქართული ადრეფეოდალური სამთავროების წარმოქმნით დასრულდა,
ამირასაგან
გარკვეული
ზომების
მიღებას
მოითხოვდა.
ცენტრალური
ხელისუფლება ამირას დიდ დახმარებას ვერ უწევდა. ამირას საკუთარი
შესაძლებლობანი კი საკმარისი არ იყო ამ დიდი მოძრაობის შესაფერხებლად.
აბასიანი ხალიფები იძულებული იყვნენ დაკმაყოფილებულიყვნენ იმით, რომ
ქართლში მათ თავისი მოხელე ჰყოლოდათ, რომელიც ხარკს ჩააბარებდა (ხარკი
წლითიწლობით კლებულობდა), და ასე თუ ისე, მაინც დაიცავდა სახალიფოს
ხაზართა შემოტევებისა და ბიზანტიის საშიშროებისაგან.
მაგრამ,
როგორც
მოსალოდნელი
იყო,
ამ
მოვლენას
მთლად
უმტკივნეულოდ მაინც არ ჩაუვლია. საქართველოს ცალკეული კუთხეების
პარტიკულარიზმის წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლის გამოძახილი უნდა იყოს
არაბი ისტორიკოსის ბალაძორის ცნობა მანსურის ხალიფობის დროს (754 — 775)
კახეთში მომხდარი დიდი ბრძოლის შესახებ. ამ ბრძოლას უნდა უკავშირდებოდეს
ხალიფების გულისწყრომა ქართლის ერისმთავრის ნერსეს მიმართ, რასაც შედეგად
ნერსეს სამწლიანი პატიმრობა (772 — 775), ხოლო შემდეგ (780 — 781), აფხაზეთში
გახიზვნა მოჰყვა.

თბილისში ამირას დანიშვნის შემდეგ თავისებურ მდგომარეობაში
აღმოჩნდა ქართლის ერისმთავარი. ამიერიდან ერისმთავარი იქცა ადგილობრივი
ხელისუფლების წარმომადგენლად ამირას კარზე. მაგრამ, ეტყობა, გარკვეულ
დრომდე, ქართლის ერისმთავარი ამირას კარზე გავლენით სარგებლობდა.
მიუხედავად იმ დიდი კონფლიქტისა, რომელიც VIII ს. 70-იან წლებში მოხდა,
არაბებმა მაინც ვერ გააუქმეს აქ ერისმთავრის ხელისუფლება. ქართლის
ერისმთავარი ნერსე არაბებმა ჯერ ბაღდადში გაიწვიეს და სამ წელს პატიმრობაში
ამყოფეს, მაგრამ შემდეგ ისევ ერისმთავრად გამოუშვეს. ნერსემ მაინც ვერ შეძლო
არაბებთან მშვიდობიანი ურთიერთობის შენარჩუნება და “შესმენითა ბოროტთა
კაცთაითა”, ის ისევ დაიბარეს ბაღდადში. ამჯერად, ნერსემ გაქცევა გადაწყვიტა.
აღსანიშნავია, რომ არაბებმა არც ამის შემდეგ გააუქმეს ერისმთავრის ხელისუფლება
ქართლში და ერისმთავრად ნერსეს დისწული, ვინმე სტეფანოზი დანიშნეს, მაგრამ
IX საუკუნისათვის, ჩანს, ქართლის ერისმთავრის მნიშვნელობა ეცემა და არაბები
აუქმებენ კიდეც ამ ხელისუფლებას.
ქართლის ერისმთავრის უფლებების შეზღუდვა-შემცირება და შემდეგ მისი
მნიშვნელობის დაცემა აღმოსავლეთ საქართველოში არაბთა ხელისუფლების
გავრცელების ფარგლებისა და თბილისის საამიროს, როგორც პოლიტიკური
ერთეულის ისტორიის საკითხს, უკავშირდება. როგორც ს. ჯანაშია მიუთითებს,
“ამირას ტერიტორიის შევიწროვება იმავე დროს ქართლის ერისმთავრის
იურისდიქციის ფარგლების დაკნინებასაც ემთხვევა ქრონოლოგიურად”[94].
ფაქტიურად აშოტ ბაგრატიონის სამხრეთ საქართველოში გადასვლის შემდეგ
ერისმთავრობის ინსტიტუტი უქმდება.
IX საუკუნის დასაწყისიდან თბილისის საამირო და ახლად შექმნილი
ქართული სამეფო-სამთავროები ერთმანეთის მეტოქეებად გამოდიან საქართველოს
შიდა რაიონებისათვის ბრძოლაში. მაგრამ ფაქტიურად თბილისის საამირო
მხოლოდ თავის დასაცავად იბრძვის, თუმცა უშედეგოდ, რადგან თანდათან კარგავს
თავის მიწებს. იმავე დროს, საამირო იწყებს ბრძოლას სახალიფოსაგან
დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად.
IX ს. 80-იანი წლებიდან თბილისში, როგორც ვთქვით, ჯაფარიან ამირათა
მემკვიდრეობითი ხელისუფლება მყარდება, რომელიც XI საუკუნიდან თანდათან
საქართველოს მეფეთა გავლენაში ექცევა.
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მ. ლ ო რ თ ქ ი ფ ა ნ ი ძ ე, ქალაქის მოხელეთა საკითხისათვის ფეოდალურ
საქართველოში, მასალები…, 30, 1954, გვ. 144, შენ. 3 შდრ. ნ. ბ ე რ ძ ე ნ ი შ ვ ი ლ ი, საქართველოს
ისტორიის საკითხები, I, გვ. 337.
[34]
ნ. ბ ე რ ძ ე ნ ი შ ვ ი ლ ი, საქართველოს ისტორიის საკითხები, I, გვ. 337; დ.
მ უ ს ხ ე ლ ი შ ვ ი ლ ი, კახეთ-ჰერეთის პოლიტიკური გეოგრაფიის საკითხები, გვ. 76 – 77.
[35] გ. ჩ უ ბ ი ნ ა შ ვ ი ლ ი, VIII – IX საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრულ ძეგლთა
ერთი რიგის დათარიღებისათვის, საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე, 8, № 7, 1952, 44 – 45; თ.
ბ ა რ ნ ა ვ ე ლ ი, მაჩხანის ეკლესიის წარწერები, „საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე“, 29, № 5, 1962,
649 – 655; დ. მ უ ს ხ ე ლ ი შ ვ ი ლ ი, კახეთ-ჰერეთის..., გვ. 75. როგორც ვხედავთ, თბილისის ამირას
აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა ამირებიც ექვემდებარებიან, დმანისის, რუსთავის, ხუნანის... (იხ. ნ.
ბ ე რ ძ ე ნ ი შ ვ ი ლ ი, გვ. 337), და იქნებ უფრო მართებული იყოს მას ქართლის ამირა ვუწოდოთ,
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თავი მერვე
ქართული ფეოდალური მონარქიის შექმნა
§ 1. ქართული მიწების გაერთიანების საფუძვლები
საქართველოს გაერთიანების ერთ-ერთი ძირითადი საფუძველი ქვეყნის
ეკონომიური განვითარება იყო. საერთო-ეკონომიური აღმავლობა, კერძოდ,
ცალკეული რაიონების დაწინაურება მეურნეობის სხვადასხვა დარგში, დღის
წესრიგში აყენებდა ქვეყნის გაერთიანების საკითხს.
მაგრამ
განვითარების
ამ
ეტაპზე,
ფეოდალური
ეკონომიკის
განუსაზღვრელი ბატონობის პირობებში, ქვეყნის გაერთიანებისა და ერთიანი
ცენტრალიზებული მონარქიის შექმნის აუცილებელი პირობა იყო ისეთი
შეძლებდა
ძირითადი
დამაჩქარებელი
ფაქტორის
არსებობა,
რომელიც
საზოგადოებრივი ფენების ინტერესების ერთი მიზნისაკენ მიმართვას. ასეთი
ფაქტორის როლში კი ამ დროს საქართველოს ისტორიაში საგარეო საშიშროების
საფრთხე გამოდიოდა.
როგორც ცნობილია, საქართველო გამუდმებულ შემოტევებს განცდიდა
დასავლეთიდან, სამხრეთიდან და ჩრდილოეთიდან მომავალი ბიზანტიის,
არაბების, ხაზარებისა თუ სხვა დამპყრობთაგან. უაღრესად მძიმე საგარეო ვითარება
საქართველოს წინაშე გაერთიანებისა და მტრის წინააღმდეგ საერთო ძალით
ბრძოლის საკითხს აყენებდა.
საქართველოს გაერთიანებისათვის ბრძოლა არაბთა და ბიზანტიელთა
უღლისაგან მისი განთავისუფლების პარალელურად მიმდინარეობდა. ჯერ კიდევ
საბოლოოდ გაუერთიანებელ საქართველოს, ერთი მხრივ, თურქ-სელჩუკების
წინააღმდეგ უხდება ბრძოლა, ხოლო, მეორე მხრივ — ბიზანტიის. საქართველოს
საბოლოო გაერთიანება კი თურქ-სელჩუკთაგან საქართველოს გაწმენდას
გულისხმობს. ამდენად, საგარეო საშიშროების ფაქტორი, ე. ი. უცხოელ
დამპყრობთაგან თავდაცვის აუცილებლობა, აჩქარებს ქვეყნის გამაერთიანებული
ძალების მოქმედებას.
აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ გარეშე მტრების წინააღმდეგ ქართველი ხალხის
ბრძოლა საგრძნობლადაა გაადვილებული, აგრეთვე, ხელსაყრელი საგარეო
ვითარებით, სახელდობრ, არაბებისა და ბიზანტიის შედარებითი დასუსტებით.

თუ გავადევნებთ თვალს მთელ პროცესს, რომლის ობიექტური შედეგი
საქართველოს გაერთიანებაა, დავინახავთ, რომ ეს პროცესი ჯერ ცალკეულ
კუთხეებში იწყება. არაბთა და ბიზანტიელთა უღელქვეშ მოქცეული საქართველოს
სხვადასხვა მხარე მათ წინააღმდეგ იწყებს ბრძოლას და დამოუკიდებელ
ფეოდალურ სამთავროებად ეწყობა. ბიზანტია-არაბებთან ბრძოლის პარალელურად
ეს სამთავროები ერთმანეთს ებრძვიან პირველობისათვის.
X ს. საქართველოს გაერთიანებას, პირველ რიგში, აპირობებს ეკონომიური
აღმავლობა, ამის შემდეგ კი ძირითადი საზოგადოებრივი კლასების დარაზმვა
ქვეყნის გაერთიანებისათვის ბრძოლაში, რაც კლასობრივი და ეროვნული
მომენტითაა შეპირობებული, ხოლო ქვეყნის გაერთიანების პროცესს აჩქარებს
უშულო საგარეო საფრთხის არსებობა.
ფეოდალური ქვეყნების გაერთიანებისა და ერთიანი ცენტრალიზებული
ფეოდალური მონარქიის შექმნის პროცესი მსოფლიო-ისტორიული მასშტაბით,
ძირითად ხაზებში საერთო მოვლენებით ხასიათდება. მაგრამ ამავე დროს, ყველა
ქვეყანას თავისი საკუთარი თავისებურებანი გააჩნია, რაც კონკრეტულისტორუილი მოვლენებითაა განპირობებული.
ფეოდალური საქართველოს გაერთიანებისა და ცენტრალიზებული
მონარქიის შექმნის ერთ-ერთი ძირითადი თავისებურება იმაში მდგომარეობდა,
რომ, თუ გაერთიანება დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მსგავსად, აქ განვითარებული
ფეოდალიზმის დასაწყის ხანას ემთხვევა, ქვეყნის შემდგომი ცენტრალიზაცია და
ცენტრალიზებული მონარქიის შექმნა ჩვენში უფრო ჩქარდება. დასავლეთ ევროპის
ქვეყნებში ცენტრალიზებული მონარქიები საბოლოოდ ძირითადად გვიანდელი
ფეოდალიზმის საფეხურზე ყალიბდებიან, ხოლო ჩვენში ასეთი ტიპის მონარქია
განვითარებული ფეოდალიზმის საფეხურზე შეიქმნა და ისიც მრავალერიანი
სახელმწიფოს სახით.
ქართული ფეოდალური მონარქია ფეოდალურ ურთიერთობათა აღმავალი
განვითარებისა და მისი განმტკიცების საფეხურზე ჩამოყალიბდა. ამავე დროს, ჯერ
ქვეყნის გაერთიანება, ხოლო შემდეგ ხელისუფლების ცენტრალიზაცია ქვეყნის
ფეოდალურ ძალებსა და სისტემას ემყარება, რაც საქართველოს გაერთიანების ერთერთ თავისებურ მხარეს წარმოადგენს.
აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოს გაერთიანების ერთ-ერთი
თავისებურებაა გაერთიანებისათვის ბრძოლის პერიოდში ქალაქებისა და
მოქალაქეთა ფენის შედარებით სუსტად განვითარება. მართალია, ამდროინდელი
ქალაქები აქტიურად მონაწილეობენ ამ პროცესში, მაგრამ ისინი არ წარმოადგენენ
გაერთიანებისათვის ბრძოლის წარმმართველ ძალას.
ფეოდალური საქართველოს გაერთიანების თავისებურებად მიგვაჩნია
აგრეთვე ის გარემოება, რომ განსხვავებით აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის
ქვეყნების დიდი უმრავლესობისაგან, სადაც ქვეყნის დანაწევრებული ნაწილების
გაერთიანება ერთი ცენტრის გარშემო მიმდნარეობს და გარეშე მტრის წინააღმდეგ
ბრძოლასაც მეტ-ნაკლებად პოლიტიკური ცენტრი ხელმძღვანელობს. ქართველი
ხალხის ბრძოლა არაბი და ბიზანტიელი დამპყრობლების წინააღმდეგ
პერიფერიებში იწყება და აქვე ისახება დამოუკიდებელი სამეფო-სამთავროთა
ჩამოყალიბებისა და საქართველოს გაერთიანებისათვის ბრძოლის პროცესი. ახლად
შექმნილი სამეფო-სამთავროები ბრძოლას აწარმოებენ ქვეყნის ცენტრალური
რაიონისათვის და ”მეფის” ხელისუფლებაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ძირითადი
რაიონების გაერთიანების შემდეგ იქმნება.

პოლიტიკური
დაქსაქსულობის
ლიკვიდაცია
და
ერთიანი
ცენტრალიზებული სახელმწიფოების ჩამოყალიბება, ისტორიული პროცესის
განვითარების თვალსაზრისით, პროგრესული მოვლენა იყო. ხელისუფლების
ცენტრალიზაცია ქმნიდა პირობებს შემდგომი ეკონომიური განვითარებისა და
კულტურული აღმავლობისათვის. ”ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური
გაერთიანება საზოგადოებრივი ურთიერთობის დაწინაურების შედეგიც იყო და
თან იყო პირობა ამ საზოგადოების შემდგომი წინსვლისა”[95]. IX — X საუკუნეებში
საქართველოს საზოგადოებრივი კლასების დამოკიდებულება გაერთიანების
საკითხისადმი გარკვეულად განსაზღვრავდა ამ პროცესს.
გაერთიანების ხანისათვის ქართული აზნაურობა უკვე აღარ წარმოადგენდა
ერთფეროვან სოციალურ ფენას, რის შესაბამისადაც აზნაურების ცალკეულ
კატეგორიათა ინტერესები და დამოკიდებულება აღნიშნული პროცესისადმი
ყოველთვის ერთნაირი არ იყო.
ძლიერი ცენტრალური ხელისუფლების არსებობა მთლიანად აზნაურობის
კლასობრივი ბატონობის განმტკიცების მიზანსაც ემსახურებოდა.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, IX — X საუკუნეებში თავისუფალ მწარმოებელთა
ძირითადი მასის დაყმევების პროცესი მიმდინარეობს, რაც კლასობრივი ბრძოლის
გამძაფრებას იწვევს. ასეთ ვითარებაში აზნაურობისათვის ძნელდება საკუთარი
აზნაურული უფლებების დაცვა-განმტკიცება. მას ესაჭიროება ძლიერი
მხარდამჭერი და დასაყრდენი ცენტრალური ხელისუფლების სახით. აღნიშნული
კლასობრივი ინტერესი მთელ ფეოდალთა კლასს გამაერთიანებელი ძალის
ირგვლივ რაზმავს და გაერთიანებისათვის მებრძოლ ძალას ქმნის.
გაერთიანებისათვის მებრძოლი ცენტრალური ხელისუფლების ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან დასაყრდენ ძალას საქართველოს მწარმოებელი საზოგადება
წარმოადგენს. მართალია, მწარმოებელი საზოგადოება ამ ხანაში ძლიერ განიცდის
ფეოდალური ექსპლოატაციის სიმძიმეს და იბრძვის კიდეც მის წინააღდმეგ, მაგრამ
ქართველი მწარმოებელი საზოგადოებისათვის, როგორც ჯერ კიდევ თავისუფალი,
ისე დაყმევებული, ან დაყმევების პროცესში მყოფისათვის, მძიმეა გარეშე ძალის
უღელიც (სახალიფო, ბიზანტია). ის დიდი გადასახადები, რაც განსაკუთრებით
საარაბო ხარკის სახით აწვებოდა მოსახლეობას და გარეშე მტრების ხშირი
შემოსევების სიმძიმე, აერთიანებდა და რაზმავდა ამ ძალას ცენტრალური
ხელისუფლების
გარშემო
გარეშე
მტრის
განსადევნად.
საქართველოს
გაერთიანებისათვის ბრძოლაში ქართველი მწარმოებელი საზოგადება ძალიან
აქტიურ ძალას წარმოადგენდა და ეს აქტიურობა მისი რეალური მდგომარეობით
იყო განპირობებული.
ამდენად, როგორც ვხედავთ, საკუთარი მისწრაფებები აერთიანებენ ამ
ეტაპზე ძირითადი საზოგადოებრივი ფენების ინტერესებს და მათ საერთო
მიზნისაკენ, სახელდობრ, ქვეყნის გაერთიანებისაკენ მიმართავენ. აღნიშნული
გარემოება, რასაკვირველია, არ გამორიცხავს მნიშვნელოვან წინააღმდეგობათა
არსებობას და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფს შორის ამა თუ იმ ანტაგონისტური
და ქვეყნის გაერთიანებისადმი მტრულად განწყობილი დაჯგუფებების არსებობას.
ფეოდალთა კლასი მთლიანად, რომელსაც სათავეში მეფე უდგას, ძლიერი
ფეოდალური სახელმწიფოს შექმნისათვის იბრძვის, რასაც მისი კლასობრივი და
სახელმწიფოებრივი ინტერესები განსაზღვრავს. მაგრამ იგივე ფეოდალთა კლასი,
განსაკუთრებით, და, უპირატესად, მისი ზედაფენა, დიდებული აზნაურების სახით,
მძიმედ განიცდის საკუთარი უფლებებისა და დამოუკიდებლობის შეზღუდვას, რაც

ძლიერი ცენტრალისტური ხელისუფლების დამყარებას ერთვის თან და ამდენად,
დიდებულ აზნაურთა გარკვეული დაჯგუფებები თუ ცალკეული დიდებული
აზნაურები პიროვნულად, გაერთიანების წინააღმდეგ გამოდიან. იმავე დიდებულ
აზნაურებში წარმოდგენილია როგორც პროგრესული, ასევე რეაქციული ფრთაც,
რომლის პოზიცია საზოგადო და პირადული ინტერესებითაა განპირობებული.
ყოველივე აღნიშნული ფეოდალიზმის შინაგან წინააღმდეგობათა გამოვლინებაა.
ფეოდალიზმის შინაგანი წინააღმდეგობანი გარკვეულად აფერხებენ
საქართველოს გაერთიანების საქმეს, ხელს უშლიან მას.
მაგრამ, რადგან საერთო ინტერესი უფრო ძლიერი და დიდია, ამდენად ეს
საერთო ინტერესი აერთიანებს ძირთად საზოგადოებრივ ფენებს და მათ
შესაძლებლობას ერთი მიზნისაკენ მიმართავს. ეს გარემოება, შეპირობებული
საქართველოს ფეოდალური ეკონომიკის მძლავრი აღმავლობით, წარმოადგენს
ერთ-ერთ უმთავრეს პირობას ქვეყნის გაერთიანებისათვის.
გარკვეულ როლს საქართველოს გაერთიანების საქმეში ეროვნული
ერთიანობის შეგნებაც ასრულებდა.
ეროვნული და კულტურული ერთობა შეპირობებულია ეკონომიური და
პოლიტიკური ერთიანობით.
ერთიანი ქართველი ხალხის ჩამოყალიბების ხანგრძლივი პროცესი,
რომლის საწყისები უკლასო საზოგადოების რღვევისა და კლასობრივი
საზოგადოების ჩასახვის საფეხურს უკავშირდება, თავის საბოლოო ფორმირებას
სწორედ ადრეფეოდალურ ხანაში ამთავრებს.
საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანების პროცესს თან ერთვოდა
საქართველოს ფეოდალურ-კულტურული გაერთიანების პროცესი[96] და ერთიანი
ქართველი ხალხის საბოლოო ფორმირება.
ქართველი ხალხის კონსოლიდაციის პროცესში დიდი როლი ენიჭება
ქრისტიანულ რელიგიას.
ქრისტიანობის გავრცელება ადრეულ საფეხურებზე აღმოსავლეთ
საქართველოს მთიანეთში ხელს უწყობდა აღმოსავლური ქართული ტომების
გაერთიანებას. შემდგომ ეტაპზე კი დასავლურქართული ქრისტიანობის, თუ
შეიძლება ასე ითქვას, ”გაქართველება” წარმოადგენდა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
პირობას ფეოდალური საქართველოს გაერთიანების პროცესში აღმოსავლეთ და
დასავლეთ საქართველოს დასაკავშირებლად.
როგორც ცნობილია, დასავლეთ საქართველოში თავიდანვე ბერძნული
ეკლესია
გაბატონდა.
საეკლესიო
მღვდელმსახურებაც
ბერძნულ
ენაზე
მიმდინარეობდა. მაგრამ დასავლეთ საქართველოში ბერძნულ ეკლესიასა და
ბერძნულ ენას იმთავითვე უპირისპირდებოდა ქართული ეკლესია მცხეთის
საკათალიკოსოს სახით[97].
მცხეთის ტახტს ”ძველიდანვე შეუდგამს ფეხი ეგრისში და აქ
თანდათანობით განმტკიცებულა”[98]. მცხეთის საკათალიკოსოს პოზიციების
განმტკიცებას დასავლეთ საქართველოში ხელს უწყობდა როგორც პოლიტიკური
მდგომარეობა (გარკვეულ პერიოდში), ისე დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის
ეთნიკური
შედგენილობა
და
აღმოსავლურქართული
ეკლესიის
მიერ
მღვდელმსახურების ქართულ ენაზე წარმოება.
ეგრის-აფხაზეთის მეფეების თავიდანვე აშკარად გამიზნული ზოგადქართული პოლიტიკა მხარს უჭერდა აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს)
ეკლესიის ბიზანტიიდან გამოყოფას და ამ ეკლესიის მცხეთის საკათალიკოსო

ტახტისადმი დაქვემდებარებას. როგორც უკვე აღნიშნულია, X ს. დასავლეთ
საქართველოს ეკლესია მცხეთას დაექვემდებარა და დასავლეთ საქართველოში
ქართული ეკლესია გაბატონდა, მღვდელმსახურებით ქართულ ენაზე.
საქართველოს პოლიტიკურ გაერთიანებას წინ უსწრებდა საეკლესიო
გაერთიანება. იმ დროს, როდესაც ტაო-კლარჯეთი, კახეთი, ჰერეთი ჯერ კიდევ
დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ერთეულებს წარმოადგენდნენ, ეკლესიურად
იმთავითვე ყველა ესენი მცხეთის ტახტს ექვემდებარებოდნენ, ხოლო დასავლეთ
საქართველოს ეკლესია, თუ უფრო ადრე არა, X ს. შუა წლებში, უკვე
გაერთიანებულია სრულიად საქართველოს ეკლესიასთან. ამდენად, ქართული
ეკლესია, ძირითადად, გაერთიანების ხელშემწყობი ძლიერი ფაქტორის როლში
გამოდის.
ასეთ რეალურ პირობებში შემუშავდა ქართლის ერსიმთავრის იოანე
მარუშიძის და მისი მომხრე მოწინავე ქართველების გეგმა, რომელიც ”ყოველი
საქართველოსთვის” ერთი ხელისუფლის — მეფის ყოლას თვლიდა საჭიროდ და
აუცილებლად. შემთხვევითი გარემოება არ არის, რომ მათი არჩევანი სწორედ
ბაგრატ ბაგრატიონზე შეჩერდა. გარდა საკუთარი ინტერესებისა, აუცილებელი იყო
მეფობის კანდიდატისათვის გამეფების კანონიერი საფუძვლის არსებობა. ბაგრატ
ბაგრატიონის გენეალოგია კი ასეთი კანონიერი საფუძვლის მოძებნის
შესაძლებლობას იძლეოდა.
როგორც ცნობილია, დედის ხაზით მას ”აფხაზთა მეფობა” მოსდგამდა,
მამის ხაზით — ”ქართველთა მეფობა”, ხოლო დავით კურაპალატის
შვილობილობით — დავითის მემკვიდრეობა. ასე რომ, ბაგრატ ბაგრატიონი
მემკვიდრეობით იღებდა საქართველოს დიდ ნაწილს. ბაგრატი თავის პიროვნებაში
საქართველოს ცალკეული კუთხეების ერთიანობის იდეას ახორციელებდა.
აღნიშნული გარემოება არ გამორიცხავდა ბაგრატის გამეფების ხანაში, თუ
შემდეგდროინდელ ხელსაყრელ მომენტებში, მის წინააღმდეგ სხვადასხვა
კოალიციის არსებობას.
ბაგრატს, გაერთიანებული საქართველოს პირველ მეფეს, განსაკუთრებით
მძიმე პირობებში უხდებოდა მოღვაწეობის დაწყება. ის იბრძოდა ქართლის
შემომტკიცებისათვის,
კახეთისა
და
აფხაზეთისათვის
(დასავლეთ
საქართველოსათვის), სადაც მას, ჩანს, თავისი მფლობელობის კანონიერების
დასაბუთება ესაჭიროებოდა; ამისი მაუწყებელია ე. წ. აფხაზეთის ”მეფეთა დივანი”,
რომელიც უნდა იყოს ისტორიული მემორანდუმი, რითაც ბაგრატ III ხაზს უსვამს
თავის
მემკვიდრეობით
უფლებებს
და
კავშირს
დასავლურქართულ
[99]
დინასტიასთან .
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ნ. ბ ე რ ძ ე ნ ი შ ვ ი ლ ი და სხვ. საქართველოს ისტორია, I, გვ. 139.
Очерки истории СССР, გვ. 523.
[97]
ნ. ბ ე რ ძ ე ნ ი შ ვ ი ლ ი, სავაზირო ფეოდალურ საქართველოში, საქართველოს
ისტორიის საკითხები, III, გვ. 43 – 51.
[98] ი ქ ვ ე, გვ. 43.
[99] ს. ჯ ა ნ ა შ ი ა, შრომები , II, გვ. 325.
[96]

§ 2. ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისათვის
ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისათვის ხანგრძლივი და დაუნდობელი
იყო. VIII — IX სს. საქართველოს ტერიტორიაზე ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი
ძლიერი პოლიტიკური ერთეულების შექმნა ხელს უშლიდა ქვეყნის გაერთიანებას.
ყველა სამთავრო კი გაერთიანების მოთავის პრეტენზიით გამოდიოდა. აღნიშნულმა
გარემოებამ გაახანგრძლივა გაერთიანებისათვის ბრძოლის პროცესი. ეს პროცესი
ჯერ ცალკეულ სამთავროებში მიმდინარეობდა, ხოლო შემდეგ ის საერთო
მოძრაობაში გადაიზარდა და მთელ საქართველოს მოედო.
ქართული ფეოდალური სამეფო-სამთავროების წარმოშობა-ჩამოყალიბების
პროცესს თან ერთვის ამ სამთავროთა შორის ბრძოლის პროცესი.
სამთავროთა შორის ბრძოლის უშუალო მიზანია ურთიერთის მიწების
მიტაცება. მიწისათვის წარმოებული ბრძოლა დაძაბული და დაუნდობელია.
მიწისათვის ბრძოლას შეეწირა აშოტ ბაგრატიონი, ამ ბრძოლაში ამოწყდა აშოტ
ბაგრატიონის უმცროსი ძის, გვარამ მამფალის შთამომავლობა, ამავე ბრძოლას
შეეწირა ბაგრატ კურაპალატის ვაჟი დავითი, ხოლო ყველაზე ”დიდმა” ამ მთავართა
შორის ”ბაგრატ მეფემ, თავისი სახლისკაცები სულ ერთიანად გაჟლიტა და მათი
ქვეყნები მიისაკუთრა”[100].
საქართველოს გაერთიანებისათვის ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე
უმნიშვნელოვანესი ობიექტია ”ბრძოლა ქართლისა ზედა”.
ეს საცილობელი ”ქართლი” საკუთრივ შიდა ქართლია.
სამეფო-სამთავროთა ჩამოყალიბების შემდეგ ყოველ პოლიტიკურ
ერთეულს მეტ-ნაკლებად თავისი სტაბილური საზღვრები აქვს[101]. ისტორიულად
კახეთის დასავლეთი საზღვარი დაახლოებით მდ. არაგვია, მაგრამ IX — X
საუკუნეებში კახეთის სამთავრო არაგვიდან დასავლეთით ქსნის ხეობამდე
(ჩათვლით) ფლობს ტერიტორიას. ”მტკვრის მარცხენა სანაპირო მუხრანის ველიდან
(მდ. ქსნიდან) ვიდრე ჯვარი-ავჭალამდე კახეთის სამთავროში შედიოდა
(შესაძლებელია, მცხეთის გამოკლებით)”[102]; ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს სამხრეთაღმოსავლეთი საზღვარი ლიხის ქედამდე აღწევს. ტაო-კლარჯეთის ბაგრატიონთა
სამფლობელო აღმოსავლეთით ტაშისკარამდე მიდის. ქვემო ქართლი თბილისის
ამირებს და სომეხთა მეფეებს უპყრიათ. ამათ შუა ტერიტორია, საკუთრივ შიდა
ქართლია და ამ ”ქართლისათვის” წარმოებს დაძაბული და სისხლისმღვრელი
ბრძოლა მთელი IX და X საუკუნის მანძილზე.
ასეთ ინტერესს ქართლისადმი განსაზღვრავს მისი მნიშვნელობა
იმდროინდელი ამიერკავკასიისა და, კერძოდ, საქართველოსათვის. ”ქართლი
ქვეყნის შუაგული იყო და თითოეული მთავრის მომავლისათვის დიდი
მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ ეს ადგილი იმას შერჩენოდა”[103].
ქართლის მდებარეობა როგორც ქვეყნის შუაგულისა, გარკვეული
თვალსაზრისით აპირობებდა მისი როგორც ეკონომიური და პოლიტიკური
ცენტრის მნიშვნელობას მთლიანი საქართველოსათვის, მაგრამ ფეოდალური
საქართველოს გაერთიანების პროცესში ამ ცენტრის მნიშვნელობა ძალიან
თავისებურად იყო წარმოდგენილი. ქართლის გარშემო და მისი მეთავეობით კი არ
ხდება საქართველოს გაერთიანება, არამედ ქართლი გაერთიანებისათვის მებრძოლი

მხარეების საცილობელ ობიექტს წარმოადგენს და ქართლ-ეგრის-აფხაზეთის
გაერთიანება ქმნის კიდეც გაერთიანებული ფეოდალური საქართველოს ბირთვს,
რომლის გარშემოც ხდება ქართული მიწა-წყლის კონსოლიდაცია. ქართლის ასეთი
მნიშვნელობის ერთ-ერთი პირობა, მის ცენტრალურ მდგომარეობასთან ერთად,
მასზე გამავალი გზების არსებობა იყო.
შიდა ქართლზე გადიოდა და აქ უკავშირდებოდა ერთმანეთს უდიდესი
მნიშვნელობის სავაჭრო გზები. შიდა ქართლი გზებით იყო დაკავშირებული
დასავლეთ საქართველოსთან (სურამის უღელტეხილი), ”ქართველთა სამეფოსთან”
(მტკვრის ხეობით), ჩრდილოეთ კავკასიასთან (დარიალით), კახეთთან (გომბორით),
სამხრეთით სომხეთთან და სხვ. სწორედ ეს ტერიტორია ”არაგვიდან ტასის
კარამდე” წარმოადგენდა ამ გზათა საყარს, რომელთა ნაწილს (მტკვრის ხეობას,
დარიალის გზას...) ადგილობრივ (კავკასიურ) მნიშვნელობასთან ერთად, უძველესი
დროიდანვე მსოფლიო სავაჭრო გზების მნიშვნელობა ჰქონდა.
აღნიშნული გარემოება თავიდანვე უწყობდა ხელს ქართლის დაწინაურებას
და მისი ეკონომიური მნიშვნელობის გაზრდას საქართველოს სხვა კუთხეებთან
შედარებით. ამ გზასაყარის ხელში ჩაგდება იყო მებრძოლ მეფე-მთავართა ერთერთი საზრუნავი.
საერთოდ, გაერთიანების ხანის საქართველოს ისტორიაში გზებისათვის
ბრძოლას უაღრესად დიდი ადგილი უკავია. გზის მფლობელობა არა მხოლოდ
ვაჭრობის, არამედ პოლიტიკური ბატონობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
იარაღია. ასეთ იარაღად იყენებდნენ ჩრდილოეთ კავკასიაში გარდამავალ გზებს
ჯერ დასავლეთ საქართველოს, ხოლო შემდეგ ერთიანი საქართველოს მეფეები
მთიანეთის ხალხებზე თავისი გავლენის გასავრცელებლად.
ხაზარეთიდან შავ ზღვამდე გამავალი გზის აფხაზთა მეფის ხელში
არსებობა იყო ხაზართა ხაკანის დახმარების უმთავრესი საწინდარი ლეონ აფხაზთა
ერისთავისათვის, რომელიც ბრძოლას ეწეოდა ბიზანტიის წინააღმდეგ[104].
ქართველთა სამეფოს ხვედრითი წონისათვის უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა იმ
მრავალ სავაჭრო გზას, რომელთა შესაყარზე ქ. არტანუჯი მდებარეობდა, ხოლო ამ
სამთავრო
სახლის
უმცროსი
შტოს,
სახელდობრ,
გვარამ
მამფალის
სიძლიერისათვის,
თრიალეთ-ტაშირ-აბოც-არტაანზე
გამავალი
გზების
მფლობელობას. ასევე სამხრეთ საქართველოს და შიდა ქართლის დამაკავშირებელი
გზის მფლობელობა უნდა ყოფილიყო თრიალეთის ჩამოსახლებული ბაღვაშების
სიძლიერის ერთ-ერთი საწინდარი, რის გამოც საშინელი სისხლის ღვრა
დატრიალდა IX ს. 70-იან წლებში[105].
ამგვარად, შიდა ქართლი იმდროინდელი ამიერკავკასიისა და მახლობელი
აღმოსავლეთის უმნიშვნელოვანესი გზების გზაჯვარედინზე მდებარეობდა და ამ
გზაჯვარედინების
ფლობა
ამიერკავკასიაში
გაძლიერების
ერთ-ერთი
განმაპირობებელი გარემოება იყო.
ამავე დროს, ქართლი წარმოადგენდა იმდროინდელი საქართველოს ერთერთ ყველაზე უფრო მჭიდროდ დასახლებულ და დაწინაურებულ ქვეყანას როგორც
ეკონომიურად, ისე კულტურულად[106]. მატერალური კულტურის ძეგლების
სიმრავლე ადრეფეოდალური ხანის შიდა ქართლში ამ დაწინაურების ერთ-ერთი
მანიშნებელი გარემოებაა.
ქართული ქრისტიანობის ცენტრი, საიდანაც ქართული ქრისტიანული
სარწმუნოება და ქართული კულტურის გავლენა ვრცელდებოდა საქართველოს

დანარჩენ ნაწილებზე და რომლის გარშემოც ხდებოდა კულტურული და
საეკლესიო კონსოლიდაცია, შიდა ქართლში — მცხეთაში იმყოფებოდა.
შიდა ქართლისადმი განსაკუთრებული ინტერესი და ლტოლვა
საქართველოს გაერთიანებისათვის მებრძოლ მეფე-მთავართა შორის გარკვეული
ისტორიული ტრადიციებითაც უნდა იყოს განპირობებული. როგორც ცნობილია,
შიდა ქართლი წარმოადგენდა ძველი ქართლის სამეფოს სეფე-სახლის უმთავრეს
დომენს.
ქართლის
მეფის
თავდაპირველი
ხელისუფლებაც
ამ
ქვეყნის
[107]
მფლობელობის საფუძველზე უნდა იყოს აღმოცენებული . აღნიშნული გარემოება
აძლიერებდა ქართლის მფლობელობის მნიშვნელობას გაერთიანებისათვის
ბრძოლაში.
ბრძოლა შიდა ქართლისათვის ქართველ მეფე-მთავრებს შორის
განსაკუთრებით დაძაბული ხდება VIII ს. დასასრულიდან.
VIII ს. დასასრულს შიდა ქართლი კახეთის მთავარს გრიგოლსა აქვს
დაპყრობილი[108]. შიდა ქართლის დაპყრობა შესაძლებლობას უქმნის კახეთის
მთავარს თავისი კონტროლის ქვეშ მოაქციოს ამიერკავკასიის სავაჭრო გზის ის
მონაკვეთები, რომელნიც ალაზნის, ივრისა და არაგვის ხეობებს მიჰყვებოდნენ.
აქედან ეხსნებოდა კახეთის მთავარს ჩრდილოეთისაკენ მიმავალი გზა და მისი
კონტროლის ქვეშ აყენებდა დარიალის ხეობას[109].
IX საუკუნის დასაწყისში საერთაშორისო ვითარება მახლობელ
აღმოსავლეთში და, კერძოდ, საქართველოში, საკმაოდ რთული და დაძაბული იყო.
თბილისის ამირების ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის იწვევს საპასუხო
მოქმედებას სახალიფოს ცენტრალური ხელისუფლების მხრივ.
IX ს. მანძილზე ბაღდადის სახალიფო მრავალრიცხოვან დამსჯელ
ექსპედიციებს გზავნის საქართველოში. ბრძოლა ცვალებადი შედეგებით
მიმდინარეობს და საბოლოოდ თბილისის საამიროს დამოუკიდებელი სამთავროს
ჩამოყალიბებით სრულდება.
ამ ხნის მანძილზე მაჰმადიანური სამყაროს ძალა საქართველოში ორი
მხარის — ხალიფებისა და ამირების — სახითაა წარმოდგენილი და ქართველი
მეფე-მთავრებიც, თავისი ინტერესების შესაბამისად, ამ ორი ძალის გარშემო
ჯგუფდებიან.
თბილისის ამირასა და ქართლის ერისმთავრის (აშოტ ბაგრატიონი)
ინტერესების დაპირისპირებამ მისცა ბიძგი აშოტ ბაგრატიონის ქართლიდან
გადახვეწას. აღნიშნული გარემოება თავიდანვე ასვამს დაღს ქართველთა
სამთავროსა და თბილისის საამიროს ურთიერთობას.
IX ს. დასაწყისში შიდა ქართლისათვის ბრძოლაში ერთმანეთს
უპირისპირდებიან ქართველთა სამთავრო და კახეთის სამთავრო. ქართველთა
მთავარი აშოტ ბაგრატიონი ებრძვის კახთა მთავარ გრიგოლს. გრიგოლს ეხმარება
აშოტ ბაგრატიონის მტერი — თბილისის ამირა, აშოტს — ეგრის-აფხაზეთის მეფე,
თეოდოსი. ”შეიბნეს ქსანსა ზედა აშოტ და გრიგოლ. გააქციეს გრიგოლ, მთავარი
კახეთისა და დაიპყრეს ქუეყანა, რომელი ჰქონდა ქართლისაგან. და დაიპყრა აშოტ
კლარჯეთითაგან ვიდრე ქსნამდე”[110]. ამგვარად, ამჯერად ”შიდა ქართლი”
კლარჯეთიდან ქსნამდე ქართველთა სამთავროს შეუერთდა, ხოლო არაგვიდან
ქსნამდე კახეთის მთავარს დარჩა.
IX საუკუნის მანძილზე ბრძოლა შიდა ქართლისათვის ქართველ, ხოლო
შემდეგ ქართველ და სომეხ მეფე-მთავრებს შორის ცვალებადი წარმატებით

მიმდინარეობს. ეს ძალები თავისი ინტერესებისათვის იყენებენ წინააღმდეგობას
ხალიფასა და თბილისის ამირებს შორის და ამ ბრძოლიდანაც სარგებლობის
მიღებას ცდილობენ.
X საუკუნის დასაწყისისდან თანდათან აშკარა ხდება ეგრის-აფხაზეთის
უპირატესობა საქართველოს გაერთიანებისა და, ამდენად, შიდა ქართლისათვის
ბრძოლაში. აფხაზთა სამეფოს რეალურ მეტოქედ ამ საქმეში სომხეთის ბაგრატუნთა
სამეფო გამოდის.
აშოტ ბაგრატიონის შემდეგ ქართველთა სამთავროს დასუსტებით
ისარგებლეს არაბებმა და ”რომელ გარეთ ქუეყანა ჰქონდათ ძეთა აშოტისთა —
წარუღეს სარკინოზთა”[111]. ე. ი. ჩამოართვეს ქართლი[112]. ამიერიდან ქართველთა
მთავრები დამოუკიდებლად ვეღარ იბრძვიან ”ქართლსა ზედა”. ისინი მაჰმადიანთა
შორის წარმოებულ ბრძოლას თავისი ინტერესებისათვის იყენებენ და 842 წელს,
როდესაც ურჩი საჰაკ ამირას დასასჯელად მოვიდა სარდალი მუჰამად ხალიდის ძე,
”მოერთო მას ბაგრატ, ძე აშოტ კურაპალატისა” და დახმარებისათვის მუჰამადმა
”მისცა მას ქართლი”[113]. მაგრამ ქართლისათვის ბრძოლაში თანდათან აქტიურად
იწყებს ჩარევას ეგრის-აფხაზეთის სამეფო და ქართველთა მთავრებიც
დამოუკიდებლად, გარეშე ძალის დაუხმარებლად ვეღარ ახერხებენ ქართლის
შენარჩუნებას. IX ს. 60-იან წლებში ”გამოვიდა გიორგი აფხაზთა, მეფე, ძმა
თეოდოსესი და დემეტრესი, ძე ლეონისი; დაიპყრა ქართლი”[114]. გიორგი ეგრისაფხაზეთის მეფემ დაპყრობილი ქართლი თავის სამეფოს შეუერთა და იქ
ერისთავად თავისი ძმისწული, ტახტის მემკვიდრე, ბაგრატ უფლისწული
დააყენა[115]. ბაგრატ კურაპალატმა ვერ გაუწია წინააღმდეგობა ეგრის-აფხაზეთის
ძლიერ ხელმწიფეს და ქართლი დაკარგა.
IX ს. დასასრულს ქართლისათვის ბრძოლაში სომეხთა ბაგრატუნი მეფეები
ერევიან. ამ დროს უნდა დაეპყროთ მათ ქვემო ქართლის სამხრეთი ნაწილი[116],
ამისათვის უწოდებს აშოტ ბაგრატუნს ასოღიკი ”სომეხთა და ქართველთა
ერისთავთ-ერისთავს”[117].
IX ს. ბოლოს სომხეთის ბაგრატუნთა დინასტიის პირველმა მეფემ, აშოტმა
(885 — 891), თავის სამფლობელოს ფარგლების ჩრდილოეთით გაფართოებაც
მოისურვა. მან ”ხელი აღმართა ჩრდილოეთის მხარეზე, დიდი მთის კავკასიის
ხეობებზე, მის ჭალებსა და გრძელწიაღოვან ხევებში მცხოვრები ტომები
დაიმორჩილა — ასევე დაიქვემდებარა მან გუგარეთის ნარევი მოსახლეობა და
უტიის გავარის ავაზაკობას მიმდევარი ხალხი[118]”. როგორც ამ მოტანილი
ცნობებიდან ჩანს, აშოტს ქვემო ქართლის ნაწილი, გუგარეთი დაუმორჩილებია[119].
სომხეთის მეფეთა გამოსვლამ ამიერკავკასიის სარბიელზე და მათმა ჩარევამ
ქართველ მეფე-მთავართა შორის წარმოებულ ბრძოლაში, ძალთა ახალი
გადაჯგუფება გამოიწვია. ამდროინდელ სომხეთში სამეფო-სამთავროთა შორის
ყველაზე ძლიერი ბაგრატუნთა, ანუ შირაქის სამეფო იყო, მის გვერდით
ვასპურაკანის,
არწრუნთა
და
სივნიეთის
სამთავროები
ცდილობდნენ
საერთაშორისო პოლიტიკაში ჩაბმას. ქართლისათვის წარმოებულ ბრძოლაში
სომეხი ბაგრატუნებიც ცდილობენ ჩარევას, რადგან მათი ფართო ზრახვები,
ამიერკავკასიაში პირველობას რომ ისახავდა მიზნად, ქართლის დაუფლებას
სასურველს ხდიდა ბაგრატუნებისათვის. ამგვარად, IX ს. დასასრულს
ქართლისათვის მებრძოლ ქართველ მეფე-მთავრებს ახალი მონაწილე, ბაგრატუნთა
სომხეთი მიემატა. სახალიფოს დაშლის შემდეგ კი ატრპატაკანში (ადარბადაგანში)
გაამირებული
საჯი
ხელისუფალნიც
ცდილობდნენ
ხელის
დადებას

ამიერკავკასიაზე და თავისი ინტერესების შესაბამისად მოხერხებულად
სარგებლობდნენ ქართულ-სომხური სამეფო-სამთავროთა შორის წარმოებული
ბრძოლით. აღნიშნული გარემოება ართულებდა პოლიტიკურ სიტუაციას და ხელს
უწყობდა რთული დაჯგუფებების შექმნას. მაგრამ ეს დაჯგუფებები არ იყო მყარი
და ყოველი მთავარი ამა თუ იმ დაჯგუფებაში მხოლოდ საკუთარი სამთავროს
ინტერესებიდან გამომდინარე მონაწილეობდა.
IX ს. ბოლოსა და X ს. დასაწყისში, როგორც ავღნიშნეთ, უძლიერეს
პოლიტიკურ
ერთეულებს
ეგრის-აფხაზეთი
და
ბაგრატუნთა
სომხეთი
წარმოადგენდნენ და ”იბრძოდეს სომეხნი და აფხაზნი ქართლსა ზედა”. ამ
ბრძოლაში გვარამ მამფალი, მისი ძე ნასრი და გურგენ ერისთავთ-ერისთავი ეგრისაფხაზეთის მხარეზე იყვნენ. ამისი მიზეზი იყო ის, რომ გვარამს ტაშირი და აბოცი
ჰქონდა დაპყრობილი, მისი სამფლობელო სომეხთა სამფლობელოს ემიჯნებოდა და
სომეხთა მეფის გაძლიერება მაინცდამაინც არ აწყობდა. დავით კურაპალატი (876 —
881) და მისი ძლიერი ყმა, კლდეკარის ერისთავი, ლიპარიტ ბაღვაში, სომხებს
ეხმარებოდნენ. დავითის უძლიერესი მოქიშპე საქართველოში ეგრის-აფხაზეთის
სამეფო იყო და დავით კურაპალატიც სომეხთა დახმარებით ცდილობდა მის
დასუსტებას[120]. დავით კურაპალატის გარდაცვალების შემდეგ მამის პოლიტიკას
განაგრძობს ადარნასე კურაპალატი ქართველთა მეფე, რომელიც 891 წ. საგანგებოდ
მიემგზავრება სომხეთს, რათა მხარი დაუჭიროს თავისი მოკავშირის, სომეხთა
მეფის, აშოტის შვილის, სუმბატის გამეფებას. როგორც ცნობილია, ადარნასეს ამ
მისიას მნიშვნელოვანი გართულებები მოჰყვა. კერძოდ, ადარნასე სუმბატის ტახტის
მოცილე აბასმა შეიპყრო, მაგრამ სუმბატმა სომეხთა ტახტიც დაიპყრო და თავისი
მოკავშირე ადარნასეც გაათავისუფლა.
როგორც აღვნიშნეთ, სუმბატ-ადარნასეს კავშირი ეგრის-აფხაზეთის მეფის
წინააღმდეგ იყო მიმართული.
IX ს. დასასრულსა და X ს. დასაწყისში ეგრის-აფხაზეთის სამეფომ დაკარგა
შიდა ქართლი და ”იპყრობდეს ქართლს აზნაურნი”[121], ე. ი. ქართლის
ადგილობრივი ფეოდალები. მაგრამ ეგრის-აფხაზეთის სამეფო ვერ თმობდა
ქართლს. ამ მიზნით ილაშქრა 904 წ. კონსტანტინე მეფემ და ისევ დაპყრო
ქართლი[122]. ამის გამო მას ”ემტერა სომეხთა მეფე სუმბატ ტიეზერაკალი”[123].
გამარჯვება კონსტანტინეს ხვდა და ქართლი უფლისციხითურთ მას დარჩა[124].
კონსტანტინე აფხაზთა მეფის მდგომარეობა შიდა ქართლში X ს.
დასაწყისში სრულიად რეალური ჩანს. კონსტანტინეს მეფობის აღნიშვნით იწყებს
სამშენებლო წარწერას 906 წ. ერედვის ეკლესიის მაშენებელი თეოდორე
თაფლაისძე[125].
ასევე კონსტანტინეს მეფობით ათარიღებს თავის საქმიანობას სამწევრისის
ეკლესიის წარწერაში რუს გამომყვანი[126].
X ს. პირველ ოცეულში მთელი აღმოსავლეთი ამიერკავკასია შეარყია საჯი
ამირა აბულ-კასიმის შემოსევამ. აბულ-კასიმის შემოსევას დასავლეთ საქართველო
გადაურჩა, მაგრამ შიდა ქართლი კი დიდად დაზარალდა. ”შემოვიდა (აბულ-კასიმ)
ქართლად, და მოაოჴრა ქართლი; და ვიდრე იგი შემოვიდოდა, მოარღჳვნეს
ზღუდენი უფლისციხისანი, რომელ არა დაიმჭირონ”[127]. როგორც ჩანს,
კონსტანტინემ ვერ გაბედა ამირა საჯის დახვედრა ქართლში და მხოლოდ
უფლისციხის ზღუდის მორღვევა ჩათვალა მიზანშეწონილად, რათა მტერი მასში არ
გამაგრებულიყო. მაინც ყველაზე უვნებლად საჯთა ამ შემოსევიდან ეგრისაფხაზეთის სამეფო გამოვიდა, რითაც კარგად ისარგებლა კონსტანტინემ. კახეთის

ქორეპისკოპოსმა მიიწვია კონსტანტინე ჰერეთში ”მაშინ უჴმო კჳრიკე
ქორეპისკოპოსმან კოსტანტი აფხაზთა მეფესა, ჩავიდეს ჰერეთად, და მოადგეს
ციხესა ვეჟინისასა. აფხაზთა მეფე მოადგა ზედათ-კერძო და კჳირიკე ქუემოთ. და
ვითარ მისწურეს წაღებად, მაშინ ადარნასე პატრიკი მოვიდა, პარასკევსა ჯუარსა
მიუპყრა ზავის პირი, მისცა აფხაზთა მეფესა არიში, ხოლო კჳირიკეს ორჭობი; და
ვითარ დაიზავნეს, შემოიქცეს. მოვიდა კოსტანტი, აფხაზთა მეფე, ილოცა ალავერდს
წმიდის გიორგის წინაშე, და შემოსა ხატი მისი ოქროთა. ხოლო ლაშქარი მისი
უმრავლესი წარავლინა გარესა და ფრიად პატივსცა კჳრიკე ქორეპისკოპოსმან და
წარვიდა ქუეყანად თჳსად”[128].
ეგრის-აფხაზეთის მეფის ლაშქრობას ჰერეთში, მის გამარჯვებას და
ალავერდს ლოცვას ერედვის წარწერაც ადასტურებს: ”...ჴელმწიფობასა ღმრთივ
დამყარებოლოსა წმიდისა კონსტანტინე მეფისასა, რომელმან ბრძანა და ჩავიდა
ჰერეთს შიგან, ჰერთა მეფე გააქცია და მონით მშვიდობით იქცა ცისკრად ალავერდს
ილოცა, მწუხრი ბრეძას გარდაჰჴდა, მეორედ კულა ავიდა, ვეჯინისა ციხე
დალეწა”[129]. როგორც ვხედავთ, ეს წარწერა ამაგრებს მატიანეს ცნობას და თავის
მხრივ აზუსტებს კიდეც ზოგიერთ დეტალს. აქაც უაღრესად ნიშანდობლივია
კონსტანტინე ეგრის-აფხაზეთის მეფის მიერ ჰერეთში არიშისა და გავაზის,
ალაზანზე გამავალი სავაჭრო გზის დაკავება.
კონსტანტინეს გარდაცვალების შემდეგ, მის შვილებს, გიორგისა და
ბაგრატს შორის ტახტისათვის ატეხილმა ბრძოლამ დროებით არია ეგრისაფხაზეთის სამეფოს საქმეები.
ეგრის-აფხაზეთის სამეფო სახლის არეულობით სარგებლობენ მისი მეტოქე
ტაო-კლარჯეთის ბაგრატიონები და ძმებს შორის ბრძოლაში ერევიან: ”ხოლო ესე
ბაგრატ (კონსტანტინეს შვილი) იყო სიძე გურგენ ერისთავთ-ერისთავისა; უშუელდა
გურგენ ყოვლითა ძალითა მისითა, ვიდრე არა მიიცვალა ბაგრატ, არა იყო მშჳდობა.
და შემდგომად სიკუდილისა მისისა მიიღო სრულობით მეფობა აფხაზთა გიორგი
მეფემან”[130].
გიორგი მეფის წინაშე მწვავედ იდგა ქართლის საკითხი. ქართლი გიორგის
მამამ, კონსტანტინემ, X ს. დასაწყისში დაიპყრო, მაგრამ, როგორც ჩანს, ეგრისაფხაზეთის მეფეებმა იგი დაკარგეს, რადგან გიორგის ისევ უხდება ქართლისათვის
ბრძოლა. მათი მეტოქეები ამ ბრძოლაში სომეხთა და ქართველთა მეფეები იყვნენ.
ეგრის-აფხაზეთის სამეფოს ქართლი უნდა დაეკარგა ან აბულ-კასიმის შემოსევის,
ანდა სამეფო სახლში ტახტისათვის წარმოებული ბრძოლის დროს. ამ საკითხთან
დაკავშირებით საინტერესო ცნობა აქვს ვახუშტის: ”ამანვე გიორგი მეფემან,
შემდგომად მეფისა ადარნასე კურაპალატის სიკუდილისა დაიპყრა ქართლი”.
შემთხვევითი არ უნდა იყოს ის გარემოება, რომ ვახუშტი გიორგი მეფის მიერ
ქართლის დაპყრობას ადარნასე ქართველთა მეფის გარდაცვალებას უკავშირებს.
აბულ-კასიმის შემოსევის დროს, სუმბატ სომეხთა მეფისა და კონსტანტინე მეფის
საპირისპიროდ, ადარნასე ქართველთა მეფემ შემოსეული მტრის მხარე დაიჭირა.
შესაძლებელია, ქართლი ადარნასე ქართველთა მეფემ საჯი ამირასაგან მიიღო
მოკავშირეობისათვის ან დაიპყრო იმ დროს, როდესაც დასავლეთ საქართველოში
ტახტისათვის ომი მიმდინარეობდა. ეს ძალიან ხელსაყრელი დრო იქნებოდა
ქართველთა მეფისათვის. ადარნასეს გარდაცვალების შემდეგ ქართლი ისევ ეგრისაფხაზეთის მეფემ დაიკავა. ქვეყნის შიგნით წესრიგის დამყარებისთანავე გიორგის
წინაშე ქართლის საკითხი დადგა. რადგან ვახუშტი გიორგის მიერ ქართლის
დაპყრობას ადარნასე ქართველთა მეფის სიკვდილს უკავშირებს, ამ ფაქტის

თარიღად 923 — 924 წწ. (ადარნასეს გარდაცვალებას ივ. ჯავახიშვილი 923 წ.
ანგარიშობს) უნდა მივიღოთ. ქართლის ერისთავობა გიორგიმ თავის უფროს ვაჟს,
კონსტანტინეს მისცა. ”ხოლო გიორგი, აფხაზთა მეფემან, მისცა ქართლი ძესა თჳსსა
უხუცესსა კონსტანტის”[131].
მაგრამ ქართლის აზნაურებმა გადაიბირეს უფლისწული ”და ვითარ დაყო
სამი წელიწადი, იწყო მტერობად მამისა თჳსისა და ძებნად მეფობისა. და ვითარ
გამოაცხადნა საქმე მისი, შედგა იგი უფლისციხეს და შეუდგეს თანა ტბელნი და
სხუანი მრავალნი აზნაურნი”[132]. გამდგარ კონსტანტინესთან ბრძოლა გიორგი
მეფეს ძალიან გაუჭირდა და ბოლოს ისევ ქართლის აზნაურებს შორის არსებული
წინააღმდეგობა გამოიყენა: ”გიორგი მეფემან აბირნა აზნაურნი საზუერელნი”[133].
”აზნაურნი საზუერელნი” მტკვრის მარჯვენა მხრიდან არიან მომდგარნი და აქეთ
ეპატიჟებიან კონსტანტინეს. უკანასკნელს სწამს, რომ, თუ მტკვრის მარჯვენა ნაპირს
გავა და ”აზნაურნი საზუერელნი” მოისურვებენ, ისინი შეძლებენ მის უვნებლად
გადაყვანას ”აფხაზეთში”[134]. მაგრამ გიორგიმ მეამბოხე შვილი შეიპყრო.
ამავე დროს გიორგი მეფე კახეთისათვის იბრძოდა. გიორგი მეფისა და
კვირიკე კახეთის ქორეპისკოპოსის ბრძოლაში გარდაბნელი აზნაურები გიორგი
მეფეს უჭერდნენ მხარს, ხოლო კახეთის აზნაურთა მეორე ჯგუფი კვირიკეს
ემხრობოდა[135]. როგორც ცნობილია, კახეთისათვის ბრძოლა უშედეგოდ
დამთავრდა.
იმავე გიორგის დროს კონსტანტინეს შემდეგ ქართლის ერისთავად ლეონ
უფლისწული
გვევლინება,
რომელიც
ენერგიულად
იბრძოდა
კახეთის
შემომტკიცებისათვის ”და ვითარ ამას შინა გარდაჴდა ზამთარი კუალად გაგზავნა
(გიორგი მეფემ, — მ. ლ.) ლაშქარი თჳსი და ძე მისი ლეონ უჩინა წინამძღურად”[136].
ლეონი წარმატებით იბრძოდა კახეთში ”და მოწუა კახეთი”, მაგრამ ამ დროს მამის
გარდაცვალების ამბავი შეატყობინეს და მან მაშინვე ზავი შეკრა კვირიკესთან. ”და
მასვე ლაშქრობასა შინა მოართუეს ამბავი: მიცვალება დიდისა და
ღმრთისმოყუარისა გიორგი მეფისა. მოუწოდა ლეონ ქორეპისკოპოსსა კჳრიკეს; და
შეკრბეს ბაზალეთს, ტბის პირსა, თჳთო ცხენოსნითა და იუბნეს დღე ერთი,
ვიდრემდის განუცხადა მიცვალება მამისა თჳსისა, და აჰკიდა სიყუარული და
უქადა ძისა მისა სიძობა. და ვითარცა ესმა ესე კჳრიკეს, გარდაჴდა ცხენისაგან და
თაყუანისცემითა მისცა მადლი, და განიხარა ზავი და სიყუარული, და უფროს პირი
მზახობისა”[137].
ნიშანდობლივია, რომ ლეონი როგორც კი მამის გარდაცვალების ამბავს
გაიგებს, მაშინვე ზავითა და მეგობრობით ეკვრის კახეთის ქორეპისკოპოსს და
დაუყონებლივ დასავლეთ საქართველოს მიეჩქარება. ”შეიქცა ლეონ, და ეუფლა
მამულსა და სამეფოსა თუისსა, რამეთუ მაშინვე შთაიდა აფხაზეთად”[138]. ჩანს,
ლეონს ხელისუფლების განმტკიცების მიზნით პირველ ხანებში ესაჭიროებოდა
კავშირი კახეთის ქორეპისკოპოსთან, თუმცა ლეონს კახეთის დაპყრობისა და
უშუალო შემოერთების გეგმა არ უარუყვია. როგორც კი განიმტკიცა ლეონმა
მდგომარეობა, მაშინვე დაარღვია ზავი კახეთის ქორეპისკოპოსთან (ამავე
ხანებისათვის მისი ასულიც, კახეთის ქორეპისკოპოსის რძალი, გარდაცვლილიყო)
და ”კუალად იწყო მტერობად კჳრიკესა და ძებნად კახეთისა, გაილაშქრა სპითა
დიდითა, ჩადგა არაგჳს პირსა, ასწყჳდა ხერკი, მუხრანი და ბაზალეთი”. მაგრამ
კახეთის დაპყრობა არ დასცალდა ”მასვე ლაშქრობასა დასნეულდა, შეიქცა გარე და
მოკუდა”[139].

X საუკუნეში ეგრის-აფხაზეთის მეფე ჯავახეთსაც ფლობდა, რაც მას დიდ
უპირატესობას
აძლევდა
საქართველოს
გაერთიანებისათვის
ბრძოლაში.
”ჯავახეთის მფლობელ აფხაზთ მეფეს ხელი ადვილად მიუწვდებოდა სამხრეთისა
და აღმოსავლეთ საქართველოს ყოველ მხარეს. მის ხელში იყო მთავარი გზები
სამხრეთიდან (სომხეთი) თუ სამხრეთ-დასავლეთიდან (ბიზანტიიდან). ჯავახეთზე
გამოვლით შედიოდნენ ეს გზები ”აფხაზეთში” (სამცხით), შიდა ქართლში (სამცხით,
თრიალეთით), მცხეთა-თბილისში (თრიალეთ-მანგლისით) და კახეთში”[140].
ეგრის-აფხაზეთის მეფეები არც ლეონის გარდაცვალების შემდეგ
ღალატობენ თავის ხაზს, რომელიც მიზნად ცალკეული ქართული კუთხეების
შემომტკიცებას ისახავს. ქართლისათვის იბრძვის ლეონის შემდეგ დემეტრეც.
”დაჯდა მეფედ დემეტრე, ძმა ლეონისი, ეუფლა ქართლს”[141]. გიორგი მეფეს,
რომელმაც კარგად იცოდა, თუ რა მდგომარეობა იყო მის ქვეყანაში, ”გაეგზავნეს
საბერძნეთს ორნი შვილნი, თეოდოსი და ბაგრატ, რათა მუნ იზარდებოდიან,
ამისათვის რათა შემდგომად სიკუდილისა მისისა, არა იყოს მათ შორის ბრძოლა და
ჴდომა”[142]. მაგრამ ”უჴმეს კაცთა ვიეთმე ამის ქუეყანისათა, რათა გამოვიდეს ძმასა
თჳსსა ზედა...”[143].
თეოდოსის მოკავშირეებად მის ბრძოლაში დემეტრე მეფის წინააღმდეგ
ქართლის აზნაურებს გარდა, გამოდიან დავით კურაპალატი და კახეთის
ქორეპისკოპოსი. ეგრის-აფხაზეთის მეფის გაზრდილი ხელისუფლების ყველა
ქართველ მთავარს ეშინია, რადაგან მომავალში ყოველი მათგანის სამფლობელო,
შეიძლება მისი ექსპანსიის საგნად იქცეს.
მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როდესაც მიმდინარეობს დაძაბული
ბრძოლა შიდა ქართლისათვის, მთლად ნათლად არ ჩანს საკუთრივ შიდა ქართლის
მფლობელთა მდგომარეობა და როლი.
შიდა ქართლის აზნაურები აქ ჯერ ეგრის-აფხაზეთის, ხოლო შემდეგ
გაერთიანებული
საქართველოს
მეფეთა
ხელისუფლების
დამკვიდრების
წინააღმდეგ იბრძვიან. X ს. 80-იან წლებში ქართლის აზნაურების ბრძოლას
ბაგრატ III-ის
ქართლში
დამკვიდრების
წინააღმდეგ
ქავთარ
ტბელი
ხელმძღვანელობს. ქართლის აზნაურებს ”არა ენება გარდამოსვლა მისი (ბაგრატ IIIის — მ. ლ.), რამეთუ თითოეულად განაგებდეს საქმეთა ქართლისათა”[144]. და ამ
აზნაურებმა ”იწინამძღურეს ქავთარ ტბელი, მიეგებნეს ბრძოლად და დაუდგეს
თავსა ზედა მოღრისასა”[145].
ტბელების საგვარეულოს წარმომადგენელნი ეგრის-აფხაზეთის მეფის,
გიორგის შიდა ქართლში დამკვიდრების წინააღმდეგ მებრძოლი აზნაურების
წინამძღოლებადაც ჩანან (X ს. 20-იანი წლები). გიორგი მეფის მიერ ქართლის
ერისთავად დანიშნულ უფლისწულ კონსტანტინეს, რომელმაც ”იწყო მტერობად
მამისა თჳსისა და ძებნად მეფობისა... შეუდგეს თანა ტბელნი და სხუანი მრავალნი
აზნაურნი”[146]. რომ ტბელებს ამ დროს სხვა აზნაურებზე მეტი მნიშვნელობა უნდა
ჰქონდეთ ქართლში, ამას გვაფიქრებინებს წყაროს დამოკიდებულება მათდამი.
მემატიანე ამბობს: ”ტბელნი და სხუანი აზნაურნი”. მას საჭიროდ მიაჩნია ტბელების
გამოყოფა დანარჩენთაგან. ასევე გამოყოფს ის ტბელებს აჯანყების დამარცხების
შემდეგ. გიორგი მეფემ ”აზნაურნი, რომელნი დგეს ციხესა შინა მინდობით
გამოიყვანნა, და ტბელნი განუტევნა მშვიდობით”[147]. ორივე შემთხვევაში მემატიანე
ტბელებს განსაკუთრებით მოიხსენიებს. საფიქრებელია, რომ მას ამის საფუძველს
ტბელების ”სხვა აზნაურთაგან” განსხვავებული მდგომარეობა აძლევს.

ტბელების საგვარეულოს ადგილის გარკვევისათვის ამ ხანის შიდა
ქართლის ისტორიაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა შიდა ქართლის ეპიგრაფიკულ
ძეგლებს ენიჭებათ. აქ მოხსენიებული არიან ტბელების საგვარეულოს სხვადასხვა
წარმომადგენელნი[148]. სოფელ ერედვის ეკლესიის მაშენებელი 906 წლის
სამშენებლო წარწერაში აღნიშნავს: ”ქართლსა შინა უფლებასა ტბელისა ივანესა”, და
ეს ისეთ კონტექსტშია მოყვანილი, რომ ივანე ტბელი შიდა ქართლის განმგებლად
უნდა ვიგულვოთ. წარწერა ასეა შედგენილი: ’’სახელითა ღმრთისაჲთა, მამისა და
ძისა
და
სულისა
წმიდისაჲთა.
მეოხებითა
წმიდისა
ღმრთის
მშობელისაჲთა, შეწევნითა წმიდისა გიორგისითა, ჴელმწიფობასა ღმრთივ
დამყარებოლოსა კონსტანტინე მეფისასა... ქართლს შინა ოფლობასა ტბელისა
ივანესა, მთავარებისკოსობასა სანატრელსა ყე˜სა, ჯვრითა მისითა, გაზრახვითა
ნიქოზელისა სანატრელისა სტეფანე ებისკოსისაჲთა, ძალითა შეწევნითა
მოყოასთაჲთა’’[149]. როგორც ვხედავთ, ეკლესიის აღმშენებელი ჯერ მოიხსენიებს
ღმერთს, მამას, ძესა და სული წმინდას და ბოლოს, წმიდა გიორგის (ვისი
სახელობისაცაა ეკლესია), შემდეგ გადადის საერო ხელისუფლებზე. პირველ რიგში
მოიხსენიებს კონსტანტინე აფხაზთა მეფეს და ამის შემდეგ ივანე ტბელს.
კონტექსტის თანახმად, ივანე ტბელი, უფალი, არის კონსტანტინე მეფის შემდეგ
პირველი პირი შიდა ქარლში.
იმავე საუკუნის 20-იანი წლებისათვის შიდა ქართლში მდგომარეობა
იცვლება. კონსტანტინე აფხაზთა მეფის შემდეგ ტახტზე დამკვიდრებული გიორგი
მეფე ქართლში ერისთავად ნიშნავს უფლისწულ კონსტანტინეს. ამიერიდან უკვე
აშკარად ჩანს ტბელებისა და აფხაზთა მეფეების ინტერესების დაპირისპირება.
ქართლის აზნაურებმა აამხედრეს კონსტანტინე ბატონიშვილი და
აჯანყების დროს მას ’’შეუდგეს თანა ტბელნი’’.
აღნიშნულის
საფუძველზე
ტბელნი
შეიძლება
შიდა
ქართლის
ერისთავებად ვიგულვოთ, ჯერ კიდევ აფხაზთა მეფეების მიერ საკუთარი
ერისთავების დანიშვნამდე. ამასვე უნდა უჭერდეს მხარს დოდოთის ეკლესიის
წარწერა, სადაც მოხსენიებულია ’’ივანე ტბელი ერისთავი’’[150]. ივანე ერისთავის
შვილი უნდა იყოს ამავე ეკლესიის მეორე წარწერის ’’ტბელის ძე ქავთარი’’[151].
ტბელები მოხსენიებულნი არიან აგრეთვე სოფ. ქვემო ტბეთის ბორცვისჯვრის
წარწერებში[152].
დოდოთისა და ტბეთის ძეგლებს რ. მეფისაშვილი X–XI სს. მიჯნით
ათარიღებს[153], თუმცა ისტორიული რეალიების გათვალისწინებით უფრო
მართებულად გვეჩვენება აღნიშნული ძეგლების წარწერების X ს. დათარიღება[154].
თუ ტბელების შესახებ არსებულ ცნობებს გავადევნებთ თვალს, აშკარა
გახდება, რომ X ს. შიდა ქართლში ერთმანეთს უპირისპირდება აფხაზთა მეფეებისა
და ადგილობრივი ერისთავების, ანუ ტბელების ხელისუფლება. X ს. დასაწყისში
(ერედვის წარწერა) ქართლის ’’უფალი’’ ივანე ტბელია. X ს. 20-იან წლებში აფხაზთა
მეფის ერისთავს შიდა ქართლში, უფლისწულ კონსტანტინეს ’’შეუდგეს’’ ტბელნი
და სხვა აზნაურნი და აამხედრეს მამის წინააღმდეგ ’’ძებნად მეფობისა’’, ქართლის
აზნაურთა წყალობით გამეფებული კონსტანტინე ისერიგად ვეღარ შეზღუდავდა
ტბელების ხელისუფლებას. კონსტანტინეს დამარცხების შემდეგ, გიორგი აფხაზთა
მეფე უფლისწულ ლეონს ნიშნავს ქართლის ერისთავად[155], ხოლო X ს. 70-იან
წლებში ქართლის ერისთავად აფხაზთა მეფის მოხელე ივანე მარუშისძეა[156]. ივანე
მარუშისძის და მისი მეფის, ბაგრატის, ქართლში დამკვიდრების წინააღმდეგ
იბრძვიან ისევ ტბელები.

ნიშანდობლივია, რომ ერედვის წარწერა კონსტანტინე აფხაზთა მეფის
ზეობით იწყებს თხრობას, ხოლო ტბეთისა და დოდოთის წარწერებში მეფის სახელი
არსად არ არის მოხსენიებული. X ს. ტბელები ქართლში აფხაზთა მეფის
ხელისუფლების დამკვიდრების წინააღმდეგ მებრძოლი დასის მეთაურები არიან.
როგორც ჩანს, მეფესა და ადგილობრივ ფეოდალებს შორის კონფლიქტის
შემთხვევაში, ურჩი ფეოდალები, ჩვეულებრივ, თავის წარწერებში მეფეს არ
ახსენებენ[157]. აქვე დგება ტბეთის წარწერაში მოხსენიებული ქავთარის ძის
სახელწოდების საკითხი. წარწერაშია ’’პტკნმ ძემან ქავთარისამან’’. აკად. ვ.
თოფურია, ამ სიტყვას კითხულობს ’’პატკანმან’’ (?), რ. მეფისაშვილი კი ’’პეტრიკმან’’ და თვლის, რომ აქ ეს არის არა ტიტული ’’პატრიკი[158]’’, არამედ
საკუთარი სახელი ’’პეტრიკი’’. საკუთარი სახელის ’’პეტრიკის’’ არსებობა მართლაც
დასაშვებია, მაგრამ, ვფიქრობთ, არც ტბელების ’’პატრიკიოსობა’’ უნდა იყოს
გამორიცხული.
ამდროინდელი ტბელების პატრიკობასთან დაკავშირებით გვახსენდება
ფეოდალური ქართლის პირველი ერისმთავრების პატრიკობა. შეიძლება ამ ეპოქის
შიდა ქართლის ერისთავების, ტბელების პატრიკობა, როგორღაც ეხმაურებოდეს
კიდეც ძველი ერისმთავრების პატრიკობას.
წყაროების სიმცირის გამო ძნელია გადაჭრით რაიმეს თქმა, მაგრამ მაინც
ნიშანდობლივ გარემოებად უნდა მივიჩნიოთ X–XI საუკუნეების საქართველოს
სხვადასხვა კუთხის გამგებელთა შორის ბიზანტიური საკარისკაცო ტიტულების
მომრავლება: მაგალითად, X ს. ჰერეთის პატრიკი ადარნასე[159], კახეთის მეფე
კვირიკე მაგისტროსი[160] (აღარას ვამბობთ ტაო-კლარჯეთის ბაგრატიონებზე). ხომ
არ არის ეს ბიზანტიის იმპერიის ერთ-ერთი დიპლომატიური სვლა, მიმართული
გაძლიერებულ აფხაზთა მეფეების წინააღმდეგ?
როგორადაც არ უნდა გადაწყდეს საკითხი ამ სიტყვის წაკითხვის შესახებ, ე.
ი. იქნება ეს ტბელი ქავთარის ძე პატრიკიოზი თუ არა, ტბელების ერისთავობა, ამ
დროის შიდა ქართლში გამორიცხული მაინც არ უნდა იყოს[161].
ტბელების სიძლიერესა და მათი სახლის მნიშვნელობაზე ამ ხანაში მათ
სახელთან და სამფლობელოსთან დაკავშირებული მატერიალური კულტურის
ძეგლების სიმრავლეც მეტყველებს. ტბელების სამფლობელოს ’’დაახლოებით მდ.
დიდი და პატარა ლიახვის შუა წელის ტერიტორია ეკუთვნოდა’’[162]. მათი
გაძლიერებისათვის
გარკვეული
მნიშვნელობა
ჰქონდა
ტბელების
[163]
სამფლობელოზე გამავალ გზას ჩრდილოეთ კავკასიისაკენ . ეს ხეობა კარგად
ყოფილა გამაგრებული ციხეებითა და გალავნებით[164]. ტბელების სახელთან დიდი
სამშენებლო საქმიანობაა დაკავშირებული: ერედვის წმ. გიორგის ეკლესია, სოფ.
ხეითის საბა-წმინდა, ერედვის ე. წ. ბერის საყდარი, ზემო ნიქოზის
მცირეგუმბათიანი ტაძარი, ივანე ტბელის მიერ აგებული დოდოთის ცხრაკარა, სოფ.
ტბეთის დიდი ეკლესია და აგრეთვე სხვა, ნაკლებად მნიშვნელოვანი ძეგლები[165]. ეს
ტბელები, როგორც შიდა ქართლის ერისთავები, ხელმძღვანელობენ შიდა ქართლის
აზნაურთა ბრძოლას ეგრის-აფხაზეთის მეფეთა და გაერთიანებული საქართველოს
მეფეთა წინააღმდეგ, ’’რამეთუ თითოეულად განაგებდეს საქმეთა ქართლისათა’’, და
რაც მთავარია, ’’მათ კარგად იცოდნენ, რომ შიდა ქართლში გადმოსული მეფე
მოიკითხავდა სამეფო ქვეყანასა, რომელიც დიდი ხანია, დიდაზნაურებს
დაჩემებული ჰქონდათ’’[166].

ამგვარად, ქართლის აზნაურების ბრძოლას ეგრის-აფხაზეთის მეფეების
წინააღმდეგ, ტბელების საგვარეულო მოთავეობს, რომელიც შეიძლება კიდევაც
ვიგულვოთ ამ დროის შიდა ქართლის საერისთავო სახლად[167];
ტბელების აღზევება შიდა ქართლის ერისთავებად IX ს. უკავშირდება.
სწორედ IX ს. დასაწყისში გაუქმდა ქართლის ერისმთავრის ხელისუფლება და,
შესაძლებელია, ამის შემდეგ იწყება შიდა ქართლის ძლიერი ფეოდალური სახლის,
ტბელების გაძლიერება და მათი გაერისთავება. უკვე 906 წ. წარწერაში ისინი
’’ქართლის უფალის’’ სახელწოდებით იხსენიებიან[168], ხოლო X ს. დასასრულს,
ბაგრატ III-ის ქართლში გამეფების შემდეგ, მათი ერისთავობა საგულვებელი
აღარაა[169].
ამ ეპოქის შიდა ქართლის ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქ.
უფლისციხე. უფლისციხე უნდა იყოს შიდა ქართლის პოლიტიკური ცენტრი[170].
უფლისციხეს
განსაკუთრებული
მნიშვნელობა
ენიჭება
შიდა
ქართლისათვის.
შიდა ქართლისათვის მებრძოლი ბაგრატ კურაპალატი, მუჰამედ ხალიდის
ძესთან კავშირში, IX ს. 40-იან წლებში უფლისციხეს იკავებს, ’’ხოლო მოჰამად და
ბაგრატ წარიღეს უფლისციხე[171]’’.
შიდა ქართლში მებრძოლი აფხაზთა მეფე კონსტანტინე და სომეხთა მეფე
სუმბატ ბაგრატუნი (X ს. დასაწყისი) უფლისციხისთვის იბრძვიან. ’’მას ჟამსა
გამოვიდა კონსტანტი, აფხაზთა მეფე, დაიპყრა ქართლი, და ემტერა სომეხთა მეფე
სუმბატ ტიეზერაკალი; გამოილაშქრა სპითა დიდითა, და მოადგა უფლისციხესა,
მოიღეს პალანკურდანი, აღმოაგდეს ზემო-კერძო და წარიღეს ციხე ჴერხითა’’[172].
ხოლო დაზავების შემდეგ სუმბატმა ’’უკუმოსცა (კონსტანტინეს – მ. ლ.) უფლისციხე
და ყოველი ქართლი[173].
ამირა აბულ-კასიმ აბუსაჯის ძის ქართლში შემოსევის დროს ’’მოარღჳვნეს
ზღუდენი უფლისციხისანი, რომელ არა დაიმჭირონ’’[174].
ჩანს, ქართლში განმტკიცებისათვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონია
უფლისციხეში გამაგრებას. უფლისციხეშივე გამაგრდა, გიორგი აფხაზთა მეფის
წინააღმდეგ ქართლში გამეფების მოსურნე, კონსტანტინე უფლისწული (X ს. 20იანი წლები)[175].
X ს. 70-იან წლებში ქართველ მეფე-მთავართა შორის ქართლისათვის
წარმოებულ ბრძოლას ქართველი ისტორიკოსი უფლისციხისათვის წარმოებულ
ბრძოლად თვლის[176]. ხოლო ბაგრატ ბაგრატიონის (ბაგრატ III) ქართლში
გამეფებისას დავით კურაპალატმა ’’აიღო მისგან (ქართლის ერისთავ იოანე
მარუშისძისაგან – მ. ლ.) უფლისციხე და მიუბოძა ბაგრატს[177].
უფლიციხეშივე იჯდა ბაგრატ III-ის მიერ ქართლის განმგებლად
დატოვებული დედოფალი გურანდუხტი[178].
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ქართლის აზნაურების ბრძოლას დასავლეთ
საქართველოს
მეფეთა
წინააღმდეგ
ტბელების
(ყოფილი
ერისთავების)
საგვარეულოს წარმომადგენელნი უდგანან სათავეში. მათ უპირისპირდებიან
აფხაზთა მეფეების მიერ ქართლში დანიშნული ერისთავები, რომელთა ერთ-ერთი
წარმომადგენელია იოანე მარუშისძე. სწორედ ამ იოანე მარუშისძემ წამოაყენა
საქართველოს გაერთიანების ის გეგმა, რომელიც ბაგრატის გამეფებას
გულისხმობდა. იოანე მარუშისძე უდგა მხარში დავით კურაპალატსა და ბაგრატ
ბაგრატიონს ამ გეგმის განხორციელებისათვის ბრძოლაში.

იოანე მარუშისძისა და დავით კურაპალატის შეერთებულ ძალას მოარიდეს
თავი ამ დროს ქართლისათვის მებრძოლმა კახელებმა. ’’ესევე ივანე მარუშის-ძე
ეძებდა ბაგრატს მეფედ’’, - წერს მემატიანე. – ’’და ვითარცა მოისმინა დავით
კურაპალატმან სიტყვა ივანე მარუშის-ძისა, წარმოემართა ძალითა თჳსითა
ყოვლითა, და მოვიდა ქართლად და რაჟამს ცნეს მოსვლა მისი კახთა, წარვიდეს
ვითარცა მეოტნი. და დაუტევეს ქართლი[179]’’.
ამგვარად, საქართველოს გაერთიანებისათვის წარმოებული ხანგრძლივი
ბრძოლა წარმატებით დაგვირგვინდა, დამთავრდა ამ ბრძოლის ერთი ძირითადი
ეტაპი, გაერთიანდა დასავლეთ საქართველო, სამხრეთ საქართველო და შიდა
ქართლი, ხოლო ამ ქვეყნის მეფედ ბაგრატ III გამოცხადდა.
ეს ბაგრატი პირველია, რომელიც უკვე იწოდება ’’აფხაზთა და
ქართველთა’’[180], ე. ი. დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს მეფედ. დასავლეთ
და აღმოსავლეთ საქართველოს დიდი ნაწილის გაერთიანებით X საუკუნის
დასასრულს შეიქმნა სახელმწიფო ’’საქართველო’’, რომლის ირგვლივ ხდება
შემდგომ დანარჩენი ქართული მიწების თანდათანობითი შემომტკიცება.
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თავი მეცხრე
ქართული კულტურა და ყოფა VI–X საუკუნეებში
§ 1. ყოფა და კულტურა არქეოლოგიური მასალების მიხედვით
ქართული ქვეყნების კულტურა – ნივთიერიცაა და სულიერიც – მკაფიოდ
აირეკლავს განსახილველი ეპოქის ეკონომიურ, სოციალურ და პოლიტიკურ
ვითარებას, რადგან იგი მისი ¨სისხლი სისხლთაგანი და ხორცი ხორცთაგანია¨.
რა თქმა უნდა, ამჟამად ჩვენთვის საინტერესო ხანა წინა ხანასთან (IV–V სს.)
შედარებით უფრო ვრცელსა და მრავალმხრივ სურათს ასახავს, თუნდაც იმიტომ,
რომ ნივთიერი კულტურის ძეგლები, კერძოდ, ხუროთმოძღვრებისა და ჭედური
ხელოვნების მიწისზედა ნიმუშები, ბევრად მეტია შემორჩენილი და ისინი უკვე
მაღალ დონეზე მდგარ, თვისებრივ ახალ ფორმებსა თუ ბრწყინვალე მინაღწევარს
შეიცავენ და მკაფიო ევოლუციას, კვლავ ეროვნული ფორმებისადმი შემობრუნებას,
გვიჩვენებენ. სამაგიეროდ, უნდა ითქვას, ნაკლებმდიდარი ვართ იმ ეპოქისათვის
არქეოლოგიურ განათხართა მხრივ – თუნდაც IV–V საუკუნეებთან შედარებით,
გვიანანტიკურსა და შუაფეოდალურ ხანებზე რომ აღარა ითქვას რა.
მაგრამ ნივთიერი ძეგლების ამ ერთგვარ ნაკლოვანებას ის გვინაზღაურებს,
რომ საკმაოდ მრავლად მოგვეპოვება წერილობითი ძეგლები: საერო და სასულიერო
თხზულებანი, საბუთები, წარწერები.

ა.წყარო-ძეგლების მიმოხილვა

ს ა მ ა რ ხ ე უ ლ ი ძ ე გ ლ ე ბ ი დ ა ნ , უპირველეს ყოვლისა, კვლავ უნდა
დავასახელოთ ს ა მ თ ა ვ რ ო ს ს ა მ ა რ ო ვ ა ნ ი , რომლის უახლესი სამარხები
მიეკუთვნება VI–VIII საუკუნეებს, ე. ი. განსახილველი ხანის პირველ ნახევარს. იგი
იმ დროის ბოლომდე აგვისახავს ხალხმრავალსა და ცხოველ ქალაქს (ისევე როგორც
მცხეთის სხვა სამაროვნები), მიუხედავად იმისა, რომ VI საუკუნის დამდეგს უკვე
თბილისი იქცევა ქართლის დედაქალაქად. VIII საუკუნეში ყველა ამ სასაფლაოს
გაუქმება, ეტყობა, უკავშირდება მურვან ყრუს ლაშქრობას, რომელმაც იმსხვერპლა
მცხეთა, როგორც ქალაქი და ზოგიერთი მისი უბანი პირწმინდად აღგავა პირისაგან
მიწისა.
სამთავროს ათასწლოვან სამაროვანზე IV საუკუნის აქეთ გვაქვს მხოლოდ
ფილაქვით (ან, ერთხანს, ნაწილობრივ ქვა-თიხით) ნაშენი სამარხები, რომელთაც
მეტწილ საოჯახო-საგვარეულო აკლდამათა სახე აქვთ. იგივე სურათია დიდი
მცხეთის სხვა სამაროვნებზე, კუხეთის რუსთავისა და წალკის სამაროვნებზე. ერთი
შეხედვით, თითქოს ამ სამარხთა ხასიათი და ნივთიერი შინაარსი IV–VIII
საუკუნეთა მთელ მანძილზე ერთნაირი იყო, მაგრამ სამთავროს სამაროვნისა და
მისი ინვენტარის გულდასმით შესწავლამ ცხადყო საბოლოოდ, რომ ინვენტარის
მიხედვით თითქმის შეუცდომლად შეიძლება გამოყოფა VI–VIII საუკუნეთა
კუთვნილი ფენისა IV–V საუკუნეთა ფენისაგან.
IV–VIII საუკუნეთა ინვენტარის ძირითად ნაწილს შეადგენს: ლითონ-ქვის
სამკაული თუ ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის შესაბნევი საკინძები, მშვილდსაკინძები,
ბეჭდები, საყურეები, ლითონის დეტალები და მინის ჭურჭელი. მონეტები თითოოროლაა. ინვენტარი ცხადყოფს, რომ წინარე ხანაში აღნიშნული მიმოქცევადი
პროცესი ახალ-ახალი ფორმების ძიება-შემუშავებისა, დასრულებულა და ფორმების
სტაბილიზაციასთან გვაქვს საქმე, რაც საკუთარი წარმოებისა და მხატვრული
ფორმებისადმი მიდრეკილების ძლიერ ნაკადთან არის დაკავშირებული. აქ კიდევ
უფრო თვალნათლივ ჩანს კონტრასტი ანტიკური ხანისათვის დამახასიათებელი
საყოველთაო-კოსმოპოლიტური ფორმებისადმი მიდრეკილების მიმართ. ზოგადად
იგივე ითქმის ქართლის ყველა სხვა სამაროვანზე, რომელიც კი შესწავლილია
არქეოლოგიურად.
თუ უცხოურ გავლენასა და შემონატანზე მოგვიხდება საუბარი, ისევ და
ისევ მონეტებისა და ინტალიოთა მიმართ. ფული სამარხებში აღმოჩენილია
ბიზანტიური (სპილენძისა), სასანური (ვერცხლისა) და არაბული (¨ფელსი¨,
სპილენძის უმცირესი ერთეული). სწორედ ესენია, რომ VIII საუკუნით
გვითარიღებენ უახლეს ფენას. გემათა უმრავლესობა ნამდვილად ადგილობრივ
ნაკეთებ ოქროს, ვერცხლისა თუ ბრინჯაოს ბეჭდებშია ჩასმული და ალბათ აქვეა
მოჭრილიც, ოღონდ სასანურ-ირანული სიუჟეტების (ღვთაებათა თუ ზღაპრულ
არსებათა, ცხოველთა, ზოდიაქოს ნიშანთა და აქა-იქ ფალაურ ასოთა თანხლებითაც
კი) მიხედვით, მეორე ადგილი უჭირავს ადრებიზანტიური სამყაროდან მომდინარე
ნაკადს, რომელიც წარმოდგენილია თითო-ოროლა ბერძნულწარწერიანი საგნისა
თუ V საუკუნიდან შემორჩენილი და სამკაულად ქცეული, ლეონ პირველის
სპილენძის ორიოდე მონეტის სახით. ასეთ ფულს ნუმიზმატები სულაც ჩვენებურ
მ ე რ მ ი ნ დ ე ლ მინაბაძად მიიჩნევენ[1]. რაც შეეხება არაბულ გავლენას, რომელიც
ლოგიკურად თითქოს მოსალოდნელი იყო VII საუკუნიდანვე, მას მარტოოდენ
მოგვაგონებს VIII საუკუნის ფელსების აღმოჩენა სამარხებში. ესეც უფრო
კულტურულ გავლენას კი არა, იმას მოასწავებს, რომ არაბთა მიერ დაპყრობილ
ქართულ ქალაქებში მათ მიერ მოჭრილი ფული მიმოიქცეოდა. არც მცხეთისა და

არც სხვა სამაროვნებში ჯერაც არსადა ჩანს ქართული თუ ქართულ-სასანური
ფული, რომელიც VI – VIII საუკუნეებში იჭრებოდა[2]. სამაგიეროდ, გადაჭრით
შეიძლება თქმა, რომ სამთავროსა და სხვა სამარხეულ მასალებში იოტის ოდენაც არ
შეიმჩნევა არაბული მუსლიმური სარწმუნოება-კულტურის ანარეკლი და ეს
ხაზგასმით აღსანიშნავი გარემოებაა.
ამასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ ის ასეულობით სამარხი,
რომლებიც სამთავროს და ¨დიდი მცხეთის¨ სხვა სამაროვნებზე, კუხეთის
რუსთავისა და წალკის სამაროვნებზეა გათხრილი, თავიდან ბოლომდე ყველა
ნამდვილად ქრისტიანულია დაკრძალვის წესის მხრივ: მიცვალებულები
ჩვეულებრივ დასვენებული არიან გულაღმა, თავით აღმოსავლეთისაკენ,
ხელჩამოშვებით, გულხელდაკრებილი ან პირისახესთან ხელებმიტანილი. როგორც
უკვე აღგვინიშნავს, აგრეთვე ქრისტიანობის დამკვიდრების შედეგი ჩანს
კოლექტიურ, საგვარეულო საძვალეებად ქცევა დიდრონი ფილაქვის სამარხებისა.
ერთგვარი გაკვირვებით უნდა ითქვას, რომ სამარხეულ ინვენტარში უაღრესად
იშვიათია მთავარი, უძველესი და უმარტივესი ქრისტიანული სიმბოლო –
ყელსაკიდი ლითონის მცირე ჯვარი, მაშინ, როცა იქ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
ადგილი
უჭირავთ
სწორედ
ყელსაბამებს,
ნაირ-ნაირი
მძივებისა
და
მძივსაკიდებისაგან შემდგართ. ჩანს, ამ მოვლენას ახსნა სჭირდება და
ქრისტიანობის ჯერაც გაუვრცელებლობას მას ვერ მოვაწერთ. ჯერჯერობით კი
ნამდვილი სამკერდული ჯვარი კუხეთის რუსთავის ერთადერთ სამარხში
გვეგულება[3]. სამთავროში მხოლოდ ერთი ფილაქვაა (ჩადგმული ზეგან-უბნის
სამარხის კედლად), რომელზედაც ჯვარი იყო ამოკვეთილი.
სამთავროს სამაროვანი ჩვენთვის დიდად ყურადსაღებ კიდევ ორ ძეგლს
(სამარხებს) გვაწვდის. ერთ მათგანში, რომელიც VI – VII საუკუნეებს მიეკუთვნება,
წყვილად იყვნენ დაკრძალული ცოლ-ქმარი და ამ უკანასკნელს თან ახლდა
უნიკალური, მეტყველი ინვენტარი: პაწია სასწორი (რკინის უღელი და
სპილენძის თხელი თეფშები), ბრინჯაოს ბრტყელკვადრატული საწონები
(რომლებზედაც ამოკაწრულია გვირგვინი და ჯვარი) და ხუთი სხვადასხვა ქვის
თვალი, რომელთაგან ორზე ცხოველთა გამომხატველი ინტალიოებია ამოკვეთილი.
საწონები სპეციალისტების მიერ განისაზღვრა როგორც ¨ბიზანტიური ექსაგიონი¨,
ოღონდ, ისისც ითქვა, რომ წონა-შეფარდების მხრივ ისინი განსხვავდებიან
ნამდვილ ბიზანტიურთაგან და ალბათ ქართული წონითი ერთეულების
შესაბამისად არის ჩამოსხმული[4]. უეჭველია, რომ საქმე გვაქვს პატიოსანი თვლების
დამმუშავებელ-გამომთლელ ოსტატ-იუვილირთან (ეგებ ოქრომჭედელთანაც?),
რომლისთვისაც
ჩაუტანებიათ ფაქიზი ხელობისათვის დამახასიათებელი
ხელსაწყოები და ნაწარმის ნიმუშები. პროფ. ლ. მაცულევიჩმა გამოთქვა სხვაგვარი
ვარაუდი: ის ოსტატი იმავე დროს ზარაფი, ანუ მეკერმეც უნდა ყოფილიყოო.
მეორე ასეთსავე განუმეორებელ სამარხში, ზოგადად იმავდროულში,
დაკრძალულს ჩატანებული აქვს მინის 39 სანელსაცხებლე ჭურჭელი, რაც თითქმის
ერთიათად აღემეტება ¨საშუალო ნორმას¨. ეს კი მიზანშეწონილობის მხრით
გაუგებარი იქნებოდა, თუ აქაც ¨პროფესიული ატრიბუტების¨, ანუ ნაწარმის
თანგაყოლებას არ ვიგულისხმებდით, მით უმეტეს, რომ იმავე სამარხში
აღმოჩენილია რკინის მოგრძო, ღეროვანი საგნის ნატეხები, რომელშიაც მინის
საბერავ მილს გულისხმობენ, ხოლო სამარხში – მინამბერი ოსტატის დაკრძალვას.
ეს ორი განსხვავეუბლი არქეოლოგიური ძეგლი იმიტომ არის კულტურულისტორიული
თვალსაზრისით
ფრიადსაღები,
რომ
უფლებას
გვაძლევს

განვაცხადოთ:
მცხეთაში,
დედაქალაქობის
¨ჩამორთმევის¨
შემდეგაც,
ინტენსიურად უმუშავიათ მხატვრული განხრით დასპეციალებულ ხელოსნებს და
მინისა თუ საიუველირო წარმოების ადგილობრივი კერები უთუოდ
ანგარიშგასაწევი ყოფილა. მტკიცე საბუთები გვეძლევა ხელთ სამარხებში მრავლად
წარმოდგენილი სათანადო ნაწარმის მცხეთაშივე ნაკეთობისა.
ჭეშმარიტად ¨მცხეთური¨ ჩანს (და სხვა ადგილებში იშვიათად გვხვდება,
ეგებ სწორედ მცხეთიდან გავრცელებული) ის ფრიად მარვალრიცხოვანი სერია
ბრინჯაოსი თუ რკინის მარჯნისთავიანი ან ლაჟვარდისთავიანი (ბროწეულის
ყვავილის ან ნაყოფის წარმომსახველი) საკინძებისა და თმის სარჭებისა, რომლებიც
ესოდენ დამახასიათებელი ჩანს სწორედ IV – VIII და უფრო კი V – VIII საუკუნეთა
სამარხებისათვის – სამთავროშიც, არმაზიხსევშიც, სანგრისხევშიც.
ოქროს სამკაული, მიუხედავად სამარხთა ძლიერი ნაძარცვობისა, მაინც
გვხვდება. იგი აგრეთვე ხასიათდება თავისებური, არსებითად ჯერ კიდევ
ტრადიციული ¨მცხეთური¨ ფორმებით. საქმე იქამდეც მიდის, რომ არმაზისხევის
ერთ იმდროინდელ სამარხში აღმოჩენილი მოთვალული გულსაკიდი და წყვილი
საყურე აღნაგობრივაც და სტილისტურადაც გასაოცრად იმეორებს იქაურ, II
საუკუნის უმდიდრეს სამრხებში აღმოჩენილ საყურეებს: თითქოს რამდენიმე
საუკუნის მანძილზე შემონახულა მაშინდელი სამკაულებიო. საერთოდ კი,
ოქროული ტიპოლოგიურად მაინც განსხვავებულია უწინდელი არისტოკრატიული
სამაროვნებიდან მომდინარე სამკაულთაგან და გარკვეულ ევოლუციას,
¨გახალხურებას¨ მიგვანიშნებს.
სამოსელთაგან დაკავშირებული ლითონის საგნების ერთი ყველაზე უფრო
გავრცელებული და დამახასიათებელი ჯგუფის – მშვილდსაკინძების სახეობათაგან
VI-დან VII საუკუნეში გადმოდის მხოლოდ ორი, V საუკუნეში გაჩენილი. მძივთა
ოდენობა საერთოდ კლებულობს და მათ მასალაში ქვებიდან სარდიონიღა რჩება,
ხოლო მატულობს პასტა; კლებულობს გემათა რიცხვი. მკვლევარ ნ. უგრელიძის
დაკვირვებით, VI საუკუნიდან საბოლოოდ გამქრალი ჩანს წინარე, გარდამავალი
ხანისათვის დამახასიათებელი მერყეობა და ძიება და, VIII საუკუნის ჩათვლით,
სამკაულის ყველა სახეობაც და მინის ჭურჭელიც მკვიდრი, ერთგვაროვანი
ფორმებით არის წარმოდგენილი.
ჩვენი მხრივ დავუმატებდით კიდევ ზოგ სხვა დაკვირვებას სამთავროს
სამაროვანზე: მატულობს კოლექტიურ სამარხთა და შიგ დაკრძალულების რიცხვი;
აღარ გვხვდება უცხოენოვანი ეპიტაფიები თუ სხვა რამ ლაპიდარული წარწერები,
თუმცა ჯერ არც ქართული ჩანს[5] (მიუხედავად იმისა, რომ ქართული
ხუცურწარწერიანი ქვები უკვე V საუკუნიდანვეა ცნობილი სხვადასხვა ადგილას)5
ნაკლებია უცხოური იერის სამკაული და, პირიქით, მშვილდსაკინძების (ისიც მათი
პროტოტიპების!) გარდა, ყველაფერი ადგილობრივია, ქართულად გამოიყურება;
ჩნდება ქვისაგან მთლიანად გამოთლილი ბეჭდები, ხოლო სულ გვიან–მინის
ბეჭდებიც. სამთავროს სასაფლაოზე დაკრძალულ მცხეთელთა ინვენტარი
უეჭველყოფს მათ ქონებრივ-სოციალურ დიფერენციაციას: მრავლად არის
უინვენტარო სამარხები, ხოლო, მეორე მხრივ, ვხედავთ საკმაოდ მრავალრიცხოვან
და ზოგჯერ საკმაოდ მდიდრული ინვენტარის შემცვლელ სამარხებს.
ა რ მ ა ზ ი ს ხ ე ვ ი ს ს ა მ ა რ ო ვ ა ნ ზ ე სამარხები ბევრად ნაკლებია
გათხრილი და მხოლოდ ორ მათგანშია მონეტები, არაბული ფელხები VIII
საუკუნისა (ეს სამარხები გამოირჩეოდნენ შედარებითი მდიდრულობით და
შეიცავდნენ ოქრო-ვერცხლს). არაბობასავე მიგვანიშნებს კულტურულ ფენაში

აღმოჩენილი ვერცხლის ბეჭედი, რომელსაც ფარაკზე კუფური წარწერა აქვს
ამოკვეთილი. აღსანიშნავია ერთ სამარხში შემორჩენილი ნაშთები ქალის თხელი,
ნატის (საფიანისებური ტყავის) ფეხსაცმლისა და რამდენიმენაირი თხელი
ქსოვილისა (ტილოსი, მონარინჯისფრო აბრეშუმისა)[6]. ეს გარემოება მოასწავებს
დაკრძალული ქალის (ჩანს, ახალგაზრდის, ფერადით მოსილის) კარგ ჩაცმულობას
და საკმაო შეძლებულობას; მოხდენილი მდიდრული ფეხსაცმლის დამამზადებელ
სახელოსნოთა და მათი ნაწარმის მყიდველთა არსებობას მცხეთაში; მოსახლეობის
არცთუ მთლად დაწინაურებულსა და შეძლებულ ფენებში აბრეშუმის
ქსოვილებისადმი მიდრეკილებას (ამის მანიშნებელი მონაპოვრები IV – V
საუკუნეთა სამთავროულ სამარხებშიც გვაქვს). ეს უკანასკნელი გარემოება
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება ჩვენში აბრეშუმის ადრევე ფართოდ
გავრცელების დადგენის თვალსაზრისით.
არმაზისხევის მეზობლად, ს ა ნ გ რ ი ს ხ ე ვ ი ს ( მ ა რ ტ ა ზ ი ს ხ ე ვ ი ს )
ს ა მ ა რ ო ვ ა ნ ზ ე დ ა ც არის გათხრილი ქვის სამარხები, რომელთა უმეტესობა VI
– VII საუკუნეებს მიეკუთვნება[7]. იქ ნაპოვნია VII საუკუნის ბიზანტიური
ვერცხლიცა (ჰერაკლე-კონსტანტინეს მოჭრილი) და ინვენტარიც, რომელიც
თითქმის სავსებით ჰგავს სამთავრო-არმაზისხევისას. გამოირჩევა ბრინჯაოს
ვეებერთელა, ნისკარტიანი აბზინდა (რკინის ჯაჭვური სარტყლისა), რომლის
მსგავსი იყო არმაზისხევში[8], ხოლო ერთი სულ ახლახან აღმოჩნდა ერწოში.
ვერცხლის მედალიონიც არის, თითქოს ჯვრიანი. ოქროს რამდენიმე სამკაულში
გამოირჩევა ორი ლამაზი საკინძი, იმთავითვე მართებულად მიჩნეული ¨ქართული
თავსაკრავის კუთვნილად¨[9].
კ უ ხ ე თ ი ს რ უ ს თ ა ვ ი ს სამაროვანზე, რომელიც ფილაქვით ნაშენი
ათეულებით სამარხებით არის წარმოდგენილი, შეინიშნება რამდენიმე
განსხვავებული, ჩვენთვის ყურადსაღები მომენტი. სამარხები ჯგუფ-ჯგუფადაა
გაფანტული ათიოდე ჰექტარზე (ამის მიხედვით იმდროინდელი ქალაქის
მოსახლეობის პირველგამთხრელი მ. ივაშჩენკო 20000 ანგარიშობს, მაგრამ ეს
გაზვიადებულად მიგვაჩნია). ინვენტარი, მიუხედავად კოლექტიურობისა, მცხეთის
სამაროვანთაგან განსხვავებით, იშვიათია და მცირერიცხოვანი. რაც მოგვეპოვება,
იმის მიხედვით VI – VII საუკუნეებით ივარაუდება, უმთავრესად ქვისთავიანი
საკინძების სამთავროული ანალოგიების მოშველიებით. დაკრძალვის წესისა და
უკვე ხსენებული ვერცხლის გულსაკიდი ჯვრის აღმოჩენის მიხედვით სასაფლაო
ნამდვილად ქრისტიანულია. ამასთანავე, იგი ქალაქური ჩანს (ჯერ კიდევ IV – V
საუკუნეებში გვაქვს ასეთივე, ოღონდ გაღმა ნაპირზე), რაც მნიშვნელოვანია. ცალკე
აღსანიშნავია მინის სამაჯური, რომელიც ძალიან ადრინდელ ნიმუშს წარმოადგენს
და ეტყობა, სხვა ქალაქთა უწინ სწორედ რუსთავში დაუწყიათ ამ სამკაულთა კეთება
მინისაგან, მით უმეტეს, რომ IV – V საუკუნეთა სამარხებში უკვე აღმოჩნდა მინის
საუცხოო და უთუოდ ადგილობრივ ნაკეთები ჭურჭლეული[10].
უ რ ბ ნ ი ს ი ს ვრცელი ნაქალაქარი და სხვადასხვა დროის სამაროვნები
წლობით ითხრებოდა, მაგრამ დღემდე იქ არც ერთი არქეოლოგს არ გამოუყვია VI
და მომდევნო საუკუნეთა სამარხეული ძეგლები[11], თუმცა, რა თქმა უნდა, ისინი იქ
უთუოდ მოსალოდნელია, რაკი ქალაქი, მცხეთასავით, VIII საუკუნემდე
ნამდვილად დიდქალაქობდა.
ამ ბოლო ხანებში აღარცთუ ცოტაა გათხრილი ადრეფეოდალური
ხანისადმი მისაკუთვნებელი სამარხები ი ვ რ ი ს ა უ ზ ი ს მთიან უბნებსა (მაგ.,
თიანეთის მახლობელ სოფელ ჯ ი ჯ ე თ შ ი ), თუ ბარში (მაგ., სოფ. კ ა ჭ რ ე თ შ ი

დ ა ე რ წ ო ს ვ ე ლ ი ს რამდენსამე ადგილას). ერთხმად არის აღნიშნული ყველა
ამათი ინვენტარის – ნაირ-ნაირი სამკაულის – სრული თანხვდენა მცხეთისა და
უმთავრესად სამთავროს VI – VIII საუკუნეთა სამარხების ინვენტართან (თუმცა თან
ყურადღებას იპყრობს სრული უქონლობა მინის ჭურჭლეულისა). ეს კი მიეწერა
მცხეთის ქვეყნის უშუალო მეზობლობას და იქიდან ამავალი ძველი, ძლიერ მოკლე
და მარჯვე გზების მოქმედებას.
VIII–IX საუკუნეთა ჯგუფს გამოყოფენ გამთხრელები ი ვ რ ი ს ს ი ო ნ ი ს
ცნობილ მრავალფენოვან სამაროვანში (მდინარის შუა წელზე)[12]. გარდა
ჩვეულებრივი ფილაქვის სამარხებისა, აქ ვხედავთ სრულიად უნიკალურთაც,
რომელთა შორის აღსანიშნავია ჩუქურთმიანები. ამ უკანასკნელთ საშენი მასალითა
და
დეკორით
უკავშირებენ
(და
უმთავრესად
ამრიგად
ათარიღებენ)
ადრეფეოდალური ქართლის ხუროთმოძღვრების ისეთ ძეგლებს, როგორიცაა ჯერ
ბოლნისისა
და
შემდეგ ივრისავე
სიონის
საყდრები,
თავდაპირველი
სვეტიცხოველი, წრომი, აკვანება, წოფის საყდარი და სხვ. ინვენტარი მათში
მცირერიცხოვანია, მაგრამ ეს მიეწერება ამ კოლექტიურ სამარხთა ხანგრძლივ,
რამდენიმეგზის გამოყენებას.
ყურადსაღები და თავისებური სამაროვნებია გამოვლენილი ქ ი ზ ი ყ შ ი ,
ძველი ხორნაბუჯის მიდამოებში (ანაგა, ყოღოთო, წითელწყარო). აქ ვხედავთ რიყის
ქვით ან ქვათლილებით და დუღაბით თაღურად ამოყვანილ, მოგრძოკიბიან და
კარიან, დერეფნიან-კამერიან აკლდამებს (!)[13]. ისინი ადრევეა გაძარცვული, მაგრამ
შიგ მაინც შემორჩენილია ბრინჯაოს სამაჯურები, მშვილდსაკინძები, მძივები და
ოქროს ნივთებიც კი. ამ უკანასკნელთა შორის გვაქვს თავისებური, ყურადსაღები,
ჭვირული და ინკრუსტაციით შემკული ბალთები, ინსკრუსტაციულივე საკინძი და
სხვ. ისისნი მიეკუთვნებიან VI – VIII საუკუნეებს[14] და ზოგი მათგანი წარმოადგენს
იმდროინდელი მცირე ხელოვნების ძეგლთა ფონდის უნიკალურ შენამატს.
სამარხები კოლექტიურია, საოჯახო. ქვათლილებით ნაშენი აკლდამა, ივრის სიონის
დიდი აკლდამის მსგავსად, შეიძლება დიდკაცისას წარმოადგენდეს. დაკრძალვის
წესი ყველგან გარკვევით ქრისტიანულია.
ასეთი თავისებური და შინაარსიანი სამარხეული ძეგლებით შემოდის
ადრეფეოდალური ხანის კულტურაში აღმოსავლეთ საქართველოს ეს ერთ-ერთი
განაპირა ქვეყანა.
წ ა ლ კ ა - თ რ ი ა ლ ე თ ი ს რამდენსამე ადგილასაც არის გათხრილი ქვის
სამარხები, რომელთა ნაწილი მაინც VI – VIII საუკუნეებს მიეკუთვნება[15], მით
უმეტეს, რომ ერთ მათგანში VI საუკუნის სასანური (კავად მეფის) მონეტაა
აღმოჩენილი. ნაპოვნია აგრეთვე ქვისაგან თლილი ბეჯდები, თავსაკრავთა
საკინძები და სხვა ¨მცხეთური¨ ნივთები, რომლებიც სწორედ აღნიშნულ ხანას
მოასწავებენ. ალგეთის ხეობის სოფ. ხოპისში 1954 წ. გაითხარა რამდენიმე ასეთი
ქვის სამარხი.
თბილისში
ამ ეპოქისათვის ჯერჯერობით თითქმის სრული
¨არქეოლოგიური სიცარიელე¨ სუფევს. მის მახლობლად, წყნეთსა და ბეთანიაში კი
აღმოჩენდა და გაითხარა მცხეთურის მსგავსი ინვენტარიანი სამარხები[16].
დასასასრულ, უთუოდ აღსანიშნავია ჩვენთვის ყურადსაღები დროის
სამაროვანი საქართველოს ჩრდილოეთ მხარეში – ხ ე ვ შ ი , რომელიც კავკასიონს
გადაღმა, თერგის პირზე მდებარეობს. სწორედ ეს განათხარი მოწმობს, რომ ხევი
უმჭიდროესი ურთიერთობით დაკავშირებია ქართლის სამეფოს. დარიალის
ხეობაში[17], ¨გიგიას სათიბზე¨ გათხრილი 16 (იქაური შავი ფიქლით, ანუ ¨ჭაჭით¨

ნაშენი) სამარხიდან ინვენტარს შეიცავდა სხვებზე უფრო დაბლა მდებარე მხოლოდ
6 (მაშასადამე, მერე და მერე ინვენტარი იქაც ქრება). ეს იყო ფეხთით დადგმული
თითო თიხის ჭურჭელი, მძივები, ბრინჯაოს პაწია მშვილდსაკინძები და
აბზინდები, რკინის დანები, შავი მინის ბეჭდები და გრეხილი სამაჯურები,
ვერცხლის ორი თვალბუდიანი ბეჭედი (ერთს არაბულწარწერიანი ინტალიო უზის),
მინის სასმისი, ბრინჯაოს კოვზი (ანტიკური წესის გადმონაშთი?!) და IX საუკუნის 2
არაბული მონეტა (იემენური, რომელიც პირველად აღმოჩნდა საქართველოში).
ინვენტარის ერთი წყება, მოსალოდნელიც იყო, ეხმაურება დარიალისავე
ხეობაში და, საერთოდ, ჩრდილო კავკასიაში (ბალთა, ლარსი-გველეთის შუა
მდებარე ადგილები, კუმბულთა) აღმოჩენილ სამარხეულ ადგილებს, მეორე კი –
აღმოსავლეთ საქართველოს სამარხეულ ინვენტარს. მთავრი კი ისაა, რომ ზოგი რამ,
ჩანს, სულაც აქედან უნდა მიმდინარეობდეს (მინის სასმისი, შავი ბეჭდები და
სამაჯურები – მაგ., ორბეთის VIII – IX საუკუნეთა სახელოსნოდან), რაც
ყურადსაღები მინიშნებაა ქართლითან ხევის მჭიდრო კავშირისა. თანაც ერთი
მეცნიერულად ღირებული გარემოება გვაქს: მაგ., მცხეთის სამაროვანთაგან
განსხვავებით, რომელთა ხნოვანებაა VIII საუკუნის პირველ ნახევარში თავსდება
(მურვან ყრუს შემოსევის გამო!), დარიალის სამაროვნის ხნოვანება ნამდვილად
შემოდის IX და ეგებ X საუკუნეშიც კი. ამის გამოა, კერძოდ, რომ მასში გვაქვს მინის
სამაჯურებიც (ბეჭდები სამთავროშიცაა, უფრო ადრე, მის უახლეს სამარხებში),
ისევე როგორც რუსთავის თითო-ოროლა სამარხში. ამრიგად, ფართოვდება
აღმოსავლეთ საქართველოს მეტყველ სამარხეულ ძეგლთა ქრონოლოგიური
დიაპაზონი. ხოლო ის, რაც ორბეთის სახელოსნოს ნაშთებში გვაქვს, თითქმის
იმავდროულ შორეულ, მაგრამ პოლიტიკურად და კულტურულად ძალიან
მახლობელი ქვეყნის – ხევის სამარხებშიც დაუნჯებულა. მეორე მხრივ, ისიც
აღსანიშნავია, რომ გადმოღმა საქართველოში არსად გვეგულება არაბული საგნების
ესოდენი სიმრავლე.
¨გიგიას სათიბეს¨ სამაროვანს (თითო-ოროლა შემთხვევითი აღმოჩენის
მიხედვით, აგრეთვე ზოგ სხვას ხევში)მნიშვნელობა და დამაჯერებლობა ემატება
ისეთი კარგი ხუროთმოძღვრული ძეგლების გარემოცვაში, როგორიცაა: გარბანის
დარბაზული საყდარი (მას უწინ VIII, ხოლო ახლა IX – X საუკუნეებს აკუთვნებენ)
და სიონისა და ახალციხის ბაზილიკური, ზოგადად იმავდროული საყდრები[18].
თანაც ეს ყოველივე წარმოიქმნება და არსებობს არაბობის ხანაში.
დ ა ს ა ვ ლ ე თ ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი აღმოსავლეთისაგან თვალნათლივ
განსხვავებული ვითარებაა და ჩვენი თემის წყაროთმცოდნეობითი თვალსაზრისით
იგი რამდენადმე ვრცლად უნდა დავახასიათოთ. უპირველეს ყოვლისა, აქ
გაცილებით ნაკლები სამაროვნები გვაქვს გათხრილი და მეცნიერულად
შესწავლილი, რის გამოც უფრო შემთხვევით მონაპოვრებს ვეყრდნობით. მეორე
ისაა, რომ მკაფიოდ განირჩევა ერთიმეორისაგან უშუალოდ ზღვისპირა ზოლისა და
შიდა მხარეების ს ა მ ა რ ხ ე უ ლ ი ძ ე გ ლ ე ბ ი .
ზღვისპირა ზოლში აღსანიშნავია: გ ა გ რ ი ს მახლობლად ადრევე
აღმოჩენილი სამარხეული, V– VI საუკუნეთა მიჯნის საკმაოდ მდიდრული
კომპლექსი (ვერცხლის თასი, სარკე, პირსაფარეშო საგნები და სხვ.), რომელიც
შედგენილობით ჯერ კიდევ ანტიკური ხანის სამარხთა ინვენტარს მოგვაგონებს[19],
ა ხ ა ლ ა თ ო ნ შ ი (ანაკოფიაში) VI საუკუნის დამდეგის (ანატასიოსის) ვერცხის
ფულის თანხლებით აღმოჩენილი ქარვის მძივები და ბრინჯაოს ფრიად
თავისებური სამაჯურებია[20]; ¨ადრებიზანტიური ხანით¨ დათარიღებული

სამარხები (რკინის გრძელი რომბულკვეთიანი შუბისპირები, ვერცხლის ჯვარედინა
მშვილდსაკინძები და საყელურები, ბრინჯაოს პირხსნილი სამაჯურები, ფერადი
მინის მძივები). აღმოჩენილი ბ ზ ი ფ ი ს ხ ე ო ბ ი ს სოფლებში, მიწარსა და
კალდახვარაში[21].
ამ სამარხთაგან ზოგი ინჰუმაციურია, ზოგი კი – ნაწილობრივ მაინც
კრემაციული. ეს უკანასკნელი გარემოება, ისევე როგორც ინვენტარის ¨ბიზანტიურქერსონესული¨ პარალელები, იმის მოწმობად ითვლება, რომ საქმე გვაქვს
უცხოელთა სამარხებთანაც და შემოტანილ ნივთებთანაც. მაგრამ შეიძლება არც ასე
იყოს: კრემაცია ჩვენში ბევრად ადრეც ყოფილა წესად (ალაგ-ალაგ მაინც), ხოლო
ბიზანტიური წარმოშობის სამკაული ხომ აუცილებლად იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი
ბიზანტიელ მიცვალებულთათვის ჩაუტანებიათ?!
რამდენადმე განსხვავებული სურათი ისახება აფხაზეთის მთიანი
კუხეთის,
წებელდის
ზოგიერთ სოფელში გათხრილი სამაროვნების
მიხედვით. თავდაპირველად იქ გამოვლენილ იქნა სამარხები, რომელნიც III – IV
საუკუნეებს მიაკუთვნეს[22]. სადღეისოდ კი ასზე მეტი სამარხია შესწავლილი და
მათი საერთო ხნოვანება I – VI საუკუნეებში ექცევა, ოღონდ VI საუკუნის მხოლოდ
დამდეგი იგულისხმება[23]. ამიტომ ეს ყურადსაღები, თავისებური სამარხეული
მასალები ზემოთ (IV – V საუკუნეებისადმი მიძღვნილ ნარკვევში) გვაქვს
განხილული. აქ კი გაკვრით აღვნიშნავთ, რომ VI საუკუნეშიც გრძელდება
დაკრძალვის წესის საკმაო სიჭრელე (ინჰუმაცია, კრემაცია – ხშირად უსრულო) და
თან სხვადასხვაგვარი სამარხების მიმობნეულობა ყოველგვარი კანონზომიერების
გარეშე. ესეც არ იყოს, ინვენტარი ყველგან ერთგვაროვანია და ამიტომ არ
მოგვიხდება მსჯელობა ეთნიკურ სხვადასხვაობაზე. დასავლურ ქართული
ქვეყნებისათვის ჩვეული ვითარების შესაბამისად აქაც გრძელდება VI საუკუნეში
სხვაგან თითქოს უკვე ¨დრომოჭმული¨ ელემენტები დაკრძალვის წესისა:
მრავალრიცხოვანი ხელსაწყო-საჭურვლის, თიხის ჭურჭლისა და აქა-იქ აგრეთვე
წარმართულ-საკულტო ქანდაკებათა ჩატანება;მინის ჭურჭლის ჩატანება (სოფელ
ადგილებში!) და შეკაზმული ცხენების თანადამარხვა. გამთხრელი ამტკიცებს, რომ
იმ სამაროვნებში წარმოდგენილი ¨წებელდური კულტურა¨ მონაცვლეობას იჩენს
წინამორბედი, კოლხურ-ყობანური კულტურის მიმართ (საჭურველი, ბრინჯაოს
ზოგი სამკაული, თიხის ჭურჭელი და ორნამენტის მოტივები). ჩვენი აზრით კი, იგი
ზოგადეგრული კულტურის ერთ-ერთი გამოვლინებაა და სამხრეთის, მეზობელ
ტომთა კულტურისაგან მას გამოარჩევს თიხის ჭურჭელი, რომელსაც კვერცხისებრი
თუ ყუმბარისებრი ტანი, თავისებრი პირი და თავისებური ორნამენტი აქვს; რკინის
ცულები; სარდიონით შემკული ვერცხლის საყურეები და სხვ.
კიდევ უფრო ადგილობრივი და მკვიდრი ქართველური ტომის კულტურის
ამსახველია ის ნივთიერი ძეგლები, რომელიც
საკმაოდ ამოგვიმზეურა
გათხრამ ს ა გ ვ ა რ ჯ ი ლ ი ს ქვაბში (გამოქვაბულში) და მის წინ[24]. ეს ქვაბი
მდებარეობს აწინდელი თერჯოლის რაიონში, სოფ. ძევრის მიდამოებში
(ისტორიული არგვეთი, ანუ ¨მარგვი¨)[25].აქ იყო ინჰუმაციური ორმოსამარხები,
რომლებიც საერთოდ განსახილველ ხანაშიც ჯერ კიდევ გაბატონებულია დასავლეთ
საქართველოში და ეს აღმოსავლეთისაგან ერთი ძირეულად განმასხვავებელი
გარემოებაა. საგვარჯილის ათეულობითი სამარხის ნაწილი მიეკუთვნება III – VI
საუკუნეებს, დანარჩენი – მომდევნო ხანას (ძნელი დასაზუსტებელია, ინვენტარს
სულ არ შეიცავენ). ორ სამარხს გარდა მიცვალებული ყველგან სათითაოდ არის
დაკრძალული. ძველ სამარხებში მოკუნტულნი წვანან, ახლებში კი – ნამდვილ

¨ქრისტიანულად¨, გულაღმა და გულხელდაკრეფით. III – VI საუკუნეთა
სამარხებში ინვენტარს შეადგენს: წითელი თიხის ჭურჭელი, რკინის საჭურველი
(სატევარი, შუბები, ცული, დანა), ბრინჯაოსა და რკინის მშვილდსაკინძეები და
ბეჭდები, ბრინჯაოსა და ვერცხლის საყურეები, აბზინდები და ბალთები; მინის,
ქარვის, სარდიონის, პასტის და ძვლის ნაირ-ნაირი მძივები. ამ ინვენტარის
აღმოსავლურქართული (მცხეთური, რუსთავული) ანალოგიების მიხედვით არის
დადგენილი ამ სამაროვნის ხნოვანება, რომელიც VI საუკუნესაც მოიცავს.
გამოირჩევა ბრინჯაოს სამი ბეჭედი, რომელთაც ფარაკებზე ამოკვეთილი
აქვთ უნიკალური ინტალიოები: ა) ადამიანის პროფილი და პირამიდულ
სადგარზე აღმართული ჯ ვ ა რ ი ; ბ) თითქოს შ ა რ ა ვ ა ნ დ ე დ ი ა დ ა მ ი ა ნ ი ,
ნამგალა მთვარე, ფრინველი და ჯ ვ ა რ ი ; გ) ბოლოებგანშტოებული ჯ ვ ა რ ი .
ცხადია, სამივე ქრისტიანული სიმბოლოა. გამომქვეყნებელი მართებულად ხედავს
მეორე ინტალიოში მაზდეანურ-ქრისტიანული ნიშნების შერწყმას, იმ ¨ქართულსასანურ დრამებზე¨ გამოხატულს, VI – VII საუკუნეებს რომ მიეკუთვნება[26].
ჯვრიანი ინტალიოების საფლავში ჩატანება ბუნებრივად უნდა მივიჩნიოთ, რადგან
ქრისტიანობა ეგრისში ადრე იკიდებს ფეხს: V საუკუნის მესამე მეოთხედში იგი
დიდი ხნის გაქრისტიანებული ჩანს (გელასი კვიზიკელის ცნობით)[27]. ესეც არ იყოს,
ძევრულის ხეობის მიყრუებულ, ქვაბოვან ჩიხში ცალკეული ადრექრისტიანული
თემის არსებობაც არ იქნებოდა შეუძლებელი. ალბათ აღნიშნული მოვლენის
ერთგვარ დაგვიანებასვე უნდა მივაწეროთ ისიც, რომ VI საუკუნის წიაღში
შემოსდევს საგვარჯილეს სამაროვანს დაკრძალვის წესისა და ინვენტარის არქაულწარმართული ხასიათი (მაგ., კუხეთის რუსთავში ეს მარტოოდენ წესზე ითქმის,
ინვენტარზე კი – არა).
წებელდის სამაროვნების მსგავსად საგვარჯილეს სამაროვანიც ძალიან
გვიმდიდრებს, გვიმრავალფეროვნებს წარმოდგენას განსახილველ ხანაში ქართული
ქვეყნების სარწმუნოებრივი ვითარების შესახებ. აქაც ცხადია, რომ ამ მხრივ
ქართლის სამეფო უფრო ადრე დასდგომია ქრისტიანობის კანონიკურ წესებს და,
კერძოდ, იქ თავიდანვე გაბატონებულა ფილაქვით ნაშენი საოჯახო სამარხები.
მათში მიცვალებულთ გულაღმა გაშოლტილთ აწვენდნენ და თან ატანდნენ
ნივთებს, რომელთა შემადგენლობა გაერთფეროვანებული და შემცირებულია
(სამკაულს, ხოლო ქალაქ ადგილებში – მინის ჭურჭელსაც).

***
საბოლოოდ, ერთი რამ უნდა დავსძინოთ, სამარხეული ძეგლების
მიმოხილვას: რაც არ უნდა შინაარსიანსა და რიგიანად გათხრილ-შესწავლილ
სამაროვანთან გვქონდნეს საქმე, თითქმის ყველას ერთი ნაკლი თუ ხარვეზი აქვს: IX
საუკუნის სამარხები ორიოდე შემთხვევაში თუ გვხვდება, ხოლო X საუკუნისათვის
მისაკუთვნებელი ფენები და თუნდაც ცალკეული სამარხები – არსად ჩანს (თუ ასეთ
ძეგლებად არ მივიჩნევთ, მაგ., ბოლნისის სიონში აღმოჩენილ წარწერებიან და
გამოსახულებიან საფლავის ქვებს, რომლებიც VI – X საუკუნეებს მიეკუთვნება[28]).
მცხეთის მიმართ ამას იმითა ვხსნით, რომ მურვან ყრუს ლაშქრობის შემდეგ ქალაქი
ძალზე დაზარალდა, დაკნინდა და შემცირებული სასაფლაოები, ეტყობა,
გადატანილ იქნა არსებულ ტაძართა მახლობლად, გალავნებში.

საერთოდ კი, ეს საკმაოდ უცნაური მოვლენაა და მას ყველგან, კერძოდ,
დასავლეთ საქართველოში, არაბების მრისხანე პარპაშს ვერ მივაწერთ.
ასეა თუ ისე, IX – X საუკუნეთა სამარხეული ძეგლები ჩვენთვის
ჯერჯერობით თითქმის ¨თეთრი ლაქაა¨ (სიონისა და ხევის გამოკლებით). XI – XIII
საუკუნეთა განათხრებში კი კვლავ გვაქვს მათთან საქმე და საკმაოდ ხშირადაც
(სვეტიცხოველი, უჯარმა, რუსთავი, დმანისი, სიონი).
ნამოსახლარი
არქეოლოგიური
ძეგლები.
თუ
თავდაპირველად
არქეოლოგთა
ყურადღება
უმთავრესად
სამარხეული
ძეგლებისადმი იყო მიპყრობილი და ნამოსახლართა გათხრა-გამოვლენა ჩრდილში
რჩებოდა, ბოლო დროს ამ მხარემაც წამოიწია და ახლა უკვე საკმაოდ ბევრი რამ
გვაქვს შესწავლილი, ოღონდ VI – X საუკუნეთა ძეგლები და ფენები ან წინამორბედი
ხანის, IV – V საუკუნეთა, ფენებთან ერთადაა წარმოდგენილი (და ასეთი ძეგლები
უფრო დაწვრილებით წინა ნარკვევში გვაქვს განხილული), ან მომდევნო, XI – XIII
საუკუნეთა, ფენებთან ერთად. სამაგიეროდ, შესანიშნავი, მიწის ზემოთ მეტნაკლებ
მთლიანად შემორჩენილი ნიმუშებით არის წარმოდგენილი ეს ხანა ქართული
ხუროთმოძღვრების
ისტორიაში,
რომელსაც
ახასიათებს
კონფენსიურად
თავმოხვეული ბაზილიკური არქიტექტურისაგან ¨თავის აშვება¨ და მძლავრი
¨აფეთქება¨ ხალხური საწყისების მქონე ცენტრულგუმბათოვანი არქიტექტურისა
(ნინოწმინდა, მცხეთის ჯვარი, ატენის სიონი, წრომი, სამწევრისი, თავდაპირველი
იშხანი, ვაჩნაძიანის(ახლანდელი სოფ. შრომის), ყველაწმინდა, გურჯაანი,
კუმურდო, ოშკი, ერედვი, ქოროღო, ბოჭორმა და სხვ.). ამ ძეგლებს თან ახლავს
წარწერები, რელიეფიური პორტრეტები, ჩუქურთმები, მოზაიკური მხატვრობა და
სხვ. ცალკე შემორჩენილი და შესწავლილია საკულტო ოქრომჭედლობის
პირველხარისხოვანი ძეგლები (VIII – X სს.) და ა. შ. ეს ყოველივე დიდად ავსებს
კულტურის სურათს და ანაზღაურებს განათხართა ხარვეზებს, მაგრამ ამ
უკანასკნელთაც ენიჭებათ სავსებით განსაკუთრებული და განუმეორებელი
მნიშვნელობა.
მცხეთაში
უკვე
რამდენსამე
ადგილას
არის
გამოვლენილი
საცხოვრებელ-სამეურნეო ნაგებობათა ნაშთები და მათთან დაკავშირებული
კულტურული ფენები. სვეტიცხოველთან გამოყოფილია VI – X საუკუნეთათვის
მისაკუთვნებელი რიყის ქვა-ალიზის შენობის ნაშთი. თონეების, სამარცვლეულო
ორმოების, საკანალიზაციო კოლექტორის, მოუჭიქავი კერამიკისა და მინის
ჭურჭლის თანხლებით[29]. ახლახან კარგი განათხარი წარმოიქმნა სამხედრო გზის
პირასაც. მთა ქართლად წოდებული ქედის თხემზე, ნინოწმინდის მცირე საყდრის
გარშემო საკმაოდ მკვიდრი, ზღუდე-გოდოლებიანი კედლების გარდა, მათ შიგნით
გაითხარა რიგით საცხოვრებელ და სამეურნეო (მარანი და სხვ.) შენობათა ნაშთები,
მოუჭიქავი კერამიკითა და სხვ. მონაპოვრებითურთ (მოჭიქული თიხის ჭურჭელი
არც იქ გამოერევა). ეს, საკმაოდ გაურკვეველი დანიშნულების სამოსახლო VI – VIII
საუკუნეებით დათარიღდება[30] და ისიც მურვან ყრუს მსხვერპლი ჩანს, არმაზის
ქალაქთან ერთად, რომლის ერთ-ერთ გარეუბნად უნდა ჩაითვალოს.
არმაზისხევის რთულ კომპლექსში ყურადღებას იქცევს ერთი, სანახევროდ
¨პარაზიტულად¨ აგებული, მაგრამ მანც მონუმენტური, ორსენაკიანი შენობა (ასევეა
ხელახლა გამოყენებული ანტიკური დროის ქვათლილები ნინოწმინდის
საყდარშიც), რომელიც თავზე ადგას IV–V საუკუნეთა ქვის სამარხებს და
მაშასადამე, VI და მომდევნო საუკუნეებს უნდა მიეკუთვნოს. მის სენაკებში
ჩადგმულია ორ-ორი ქვის სამარხი, ნაწილობრივ აგრეთვე ¨პარაზიტულად¨

აშენებული. შენობის დანიშნულება გაურკვეველია, მაგრამ იგი არ უნდა იყოს
იმთავითვე სამარხავი. ნივთიერი მონაპოვრებიდან აღსანიშნავია მოზრდილი
კერამიკული საბეჭდავები (ხვიები, ტოლმკლავა ჯვარი და ირგვლივ ორნამენტული
წრეები)[31].
ნავთსადენში (სანგრისხევის, ანუ მარტაზისხევის შესართავთან) აღმოჩნდა
შენობათა ნაშთები, არცთუ დიდად მნიშვნელოვანი. აღსანიშნავია მარანი[32] და ქვათიხით ამოყვანილი შენობა, რომელშიც ქვევრები, თონეები და ნაირ-ნაირი (ოღონდ
კვლავ მოუჭიქავი) თიხის ჭურჭელი იყო[33]. აღმოჩენილია VI ს. სასანური მონეტების
ორი განძიც.
თ ბ ი ლ ი ს შ ი ადრეფეოდალური ხანა ჯერჯერობით მხოლოდ ერეკლე
მეორის მოედნის განათხარში გამოიყოფა[34]. იგი დიდად მნიშვნელოვანია და
ამიტომ უფრო დაწვრილებით გვექნება განხილული. მარვალფენიანი, ღრმა ჭრილის
ზემოდან მეოთხე ფენა მიეკუთვნება IV –X საუკუნეებს (IV – V საუკუნეთა ქვეფენის
შესახებ წინარე ნარკვევში გვქონდა საუბარი). საკუთრივ ნამოსახლარის ნაშთები
მაინცდამაინც ხელშესახებად გამოვლენილი არ არის, მაგრამ, სამაგიეროდ,
მონაპოვრის – კერამიკისა და მინის – საყოველთაოდ გავრცელებული ჯგუფების
ახლებური ხნოვანებაა დადგენილი და პირველადაა გამოყოფილი ადრინდელი
წყება. ესა და თვით მონაპოვრის, თბილური ნაწარმის, სიმრავლე გვინაზღაურებს
საკვლევი ხანის სამაროვნებში მათ (მეტადრე კერამიკის) დიდ სიმწარეს, ხოლო
თბილისში – სრულიად უქონლობასაც.
პერიოდის მეორე მესამედი, VI – VIII საუკუნეები ამ განათხარში
თარიღდება წარმოდგენილი ბრინჯაოს მშვილდსაკინძებითა და სხვა ნივთსამკაულებით, ხოლო მესამე – IX – X საუკუნეები იმდროინდელი 4 არაბული
ფელსითა და თავისებური კერამიკით. ზოგადად, V – X საუკუნეებით თარიღდება
სათუნე და მინის სადნობ ქურათა სუსტად შემორჩენილი ნაშთები
(საცეცხლურებისა, ნედლეულისა).
V – X საუკუნეებით თარიღდება წითლად და მოთეთრო-მოვარდისფროდ
გამომწვარი (ეს უკანასკნელი გაპრიალებულებიცაა), ნაირ-ნაირი საოჯახო-სასუფრე
ჭურჭელი, ჭრაქები (მერმინდელი, ნიჟარებისებრიც!), სამარილეები და სხვა. V – VIII
საუკუნეებს მიეკუთვნება თეთრად ან წითლად გამომწვარი, უანგობოდ,
გამჭვირვალე ჭიქურით დაფარული ჯამები და ფიალები; თეთრი ანგობით
მოხატული და ფერადი ჭიქურით დაფარული ჯამები და სამარილეები (თუ
სავსებით გავიზიარებთ გამთხრელთა ამ თარიღს, აქ საქმე გვქონია შუა საუკუნეთა
საქართველოს მოჭიქული კერამიკის უძველეს ნიმუშებთან! – გ. ლ.). IX – X
საუკუნეებს მიაკუთვნებენ წითელკეციანსა და მწვანედ, მოყვითალოდ ან
ყავისფრად
მოჭიქულ
ჯამ-ლანგრებს,
სამარილეებსა
და
სარძევეებს;
თეთრანგობიანსა და ერთფერჭიქურიან ჯამებს, ჭრაქსა და სურას; თეთრანგობიანსა
და ფერადჭიქურიან ჯამებს, ამოკაწრულნახატიანსა და ჭიქურით დაფარულ
ჯამებს.
მოჭიქული კერამიკის უფრო ადრინდელ ჯგუფთა ასე გადაჭრით გამოყოფა
ჯერ სხვა განათხარებში თითქმის არ არის დადასტურებული[35], IX – X საუკუნეთა
ჯგუფისა კი დამოწმებულ იქნა კუხეთის რუსთავში, უჯარმაში და სხვაგანაც.
მინის ჭურჭელში (საერთოდ ბევრად უფრო მცირერიცხოვანში)
გამთხრელები გამოყოფენ ორ ჯგუფს: VII – VIII (მწვანე ბუშტულებიანი
სანელსაცხებლე და ჭიქა, მცხეთურთაგან განსხვავებული) და IX – X საუკუნეებისას
(მწვანე თხელი ჭიქა, ფიალა, ¨ვაზა¨, სანელსაცხებლე; ლურჯი პატარა ჭურჭელი).

ასეა თუ ისე, შინაარსიანი საყრდენი გვაქვს ადრეფეოდალური ხანის
თბილისისა და საერთოდ, ქართლის ნივთიერი კულტურის ძეგლთა შესწავლადათარიღებისათვის (თუნდაც ამ საყრდენის საგრძნობლად დაზუსტებითაც!).
მეორე და უმნიშვნელოვანესი ძეგლი თბილისში, რომელიც სულ ახლახან
იქცა გათხრა-შესწავლის საგნად, არის დედაციხე (¨შურისციხე¨, ¨ნარიყალა¨)[36].
ოღონდ იქ ჯერჯერობით რუსთაველისა და გვიანი ხანა (XVII – XVIII სს.) არის
სისავსით წარმოდგენილი, ადრეფეოდალური კი მხოლოდ თითო-ოროლა ნიშნით
გამოიცნობა. ქალაქისა და მისი უძველესი, უმთავრესი ციხის წერილობითი
ისტორია სარწმუნოს ხდის, რომ მთელი ადრეფეოდალური ხანის განმავლობაში
ციხე მოქმედებდა და, მაშასადამე, განათხარის თანდათან ჩაღრმავება
იმდროინდელ ნაშთებამდეც ჩაგვიყვანს. რაც შეეხება ნიშნებს, უნდა დავასახელოთ
მოჭიქულ კერამიკაში ადრინდელი, IX –X საუკუნეთათვის დამახასიათებელი
ნიმუშების, ხოლო ტაძრის XII – XIII საუკუნეების ჩუქურთმის ნატეხებს შორის
ერთი განსხვავებული, თითქოს VI – VII საუკუნეთათვის დამახასიათებელი
მოტივების მქონე ნიმუშის გამორევა. ამასთანავე, ციხის ზღუდის გარეთა პერანგში
მხოლოდ ერთ ადგილას სამ ფასადზე არის შემორჩენილი ცეცხლში ძალზე
გარუჯული ქვათლილები, რომლებიც მკაფიოდ გამოირჩევა მერმინდელოი ქვააგურისა (შუა ფეოდალური ხანის) და აგურის (გვიანი შუა საუკუნეების)
პერანგებისაგან და ადრეფეოდალურ ხანას უნდა მივაკუთვნოთ (ისევე როგორც
კუხეთის რუსთავში – იხ. ქვემოთ). თუ მართლაც გამოვლინდა ადრინდელი
საყდარი, იგი VI – VII საუკუნეებში იქნება აგებული დედაციხის შიგნით (შუა
ფეოდალურ ხანაში კი მის ნაშთზე დადგამდნენ დიდ, გუმბათიან ტაძარს; ისევე
როგორც მტკვარგაღმა მეტეხში, სიონში, მცხეთის სვეტიცხოველში და ა. შ..), თორემ
შემდგომ მოდის ჯერ არაბთა და მერმე თურქ-სელჩუკთა კარგა ხნით დაბუდება
ქართლის დედაქალაქსა და და მის მთავარ სიმაგრეში, რაც, ცხადია, არაფრით არ
შეუწყობდა ხელს აქ ქრისტიანული საყდრის აშენებას. საქართველოს სხვა
კუთხეებში კი, ცნობილია, მათ დროსაც შენდებოდა კარგი საყდრები.
კ უ ხ ე თ ი ს რ უ ს თ ა ვ შ ი ორ ადგილას, მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა
ნაპირზეა გამოვლენილი იმ დროის ნამოსახლარი ნაშთები[37].
მარცხენა ნაპირზე გაითხარა რამდენიმე სახლის ნანგრევი. მათში ნაპოვნ
კერამიკაში მოჭიქული სულ არ გამოერულა. იგი V საუკუნეზე მერიმნდელი ჩანს.
სხვაგან, IV – V სს. სამაროვნის თავზე გამოვლინდა მარან-ბეღელთა ნაშთი,
რომელთანაც დაკავშირებული უნდა იყოს ქვის მოზრდილი, მრგვალი საბეჭდავი,
“ბოლნური” ჯვრის გამოსახულების, დაქარაგმებული ბერძნული წარწერისა და
ამოკაწრული, რამდენიმე ქართული მთავრული ასოს მქონე. წარწერას VI – X
საუკუნეებით ათარიღებენ (იქვე ახლოს ნაპოვნია VII საუკუნის ბიზანტიური
ვერცხლის ფული, კონსტანტინე III-ისა, ხოლო ერთ ქვევრში VII – VIII საუკუნეთა
მშვილდსაკინძი, რომლებიც თითქოს აზუსტებენ ამ მეტისმეტად “გაშლილ”
თარიღს) და ასეთი ხნოვანებაცა და ბერძნული წარწერის შინაარსიც თუ გავრცელდა
მარან-ბეღელზე, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ეს უკანასკნელი ეკლესიის
საკუთრება ყოფილა და ჯვრიანი საბეჭდავით “ილუქებოდა”. არც იქა ჩანს
მოჭიქული თიხის ჭურჭელი. თვით ქვევრები გლუვი ან წიბოებიანია. იქვე ახლოს
კრამიტით დახურული, ე. ი. არც თუ ჩვეულებრივი შენობის ნაშთები გამოვლინდა.
მარცხენა ნაპირას უფრო მეტია გამომზეურებული ადრეფეოდალური
ხანების ნაშთები. შუა ფეოდალური ხანის ნაქალაქარის თხრისას უფრო
ადრინდელმა ფენამ იჩინა თავი. მასში ვხედავთ: დიდრონი, დაკუთხული (და არა

მერმინდელივით რიყის) ქვით და თითქოს კირით ნაშენი კედლების ნაშთებს,
ადრეულ შუა საუკუნეთათვის დამახასიათებელ ზოგიერთ მოუჭიქავ თიხის
ჭურჭელს (ერთზე ორგზის ამოკაწრულია ხუცური წარწერა “თეფალე” – პატრონის
სახელი?), ბრინჯაოს აბზინდებს, ქვისგან თლილ ორ ბეჭედს (ერთზე სასანური
ინტალიო, ფრთოსანი გენიუსი “სეროშია” ამოკვეთილი და იგი VII საუკუნეს უნდა
ეკუთვნოდეს), ბიზანტიურ სპილენძის ფულს (იუსტინიანესი, VI ს.) და ა. შ.
საფიქრებელია, რომ ადრე დახასიათებულ სასაფლაოებზე ამ უბნის მკვიდრნიც
იმარხებოდნენ.
ნაციხვარის განათხარში უფრო მკაფიოდ გამოიყოფა ციხის შიდა შენობათა
შორის უძველესი და უმკვიდრესი, ქვითკირის (რაც იშვიათია და მერმე სულაც
აღარ გვხვდება) თუ, ზუსტად, ქვითგაჯის მოზრდილი სამსენაკიანი ნაგებობა,
რომელზედაც მიშენებული ყოფილა მარანი და აგურის აბანო. იგი საკმაოდ
ემსგავსება ჯერ კიდევ ანტიკური ხანის განათხარ აბანოებს (მცხეთაში).
მონაპოვარში უძველესი და უმნიშვნელოვანესია ნამდვილად ადრინდელი
ნიმუშები ჩვეულებრივი მოჭიქული ჯამებისა, რომლებიც თბილისის განათხარის
მიხედვით IX–X საუკუნეებს მიეკუთვნება.
ამავე ნარკვევში კვლავ გავამახვილებთ ყურადღებას რუსთავის ციხის
ზღუდესა და თავდაპირველი პერანგის ნაშთებზე, რომელთაც ჩვენ IV – V
საუკუნეებს ვაკუთვნებთ. საქმე ისაა, რომ დღემდე არც ნაციხვარის და არც
ნაქალაქარის გათხრას არსად მოუცია დანამდვილებით იმ საუკუნეთა თუ უფრო
ადრინდელი, ანტიკური ხანის ნივთიერი მონაპოვარი. სავარაუდოა, რომ ანტიკური
იერის, ერთნაირი ქვათლილებისაგან შემდგარი გალავნის პერანგი V საუკუნის
შემდგომაც კი იყოს აგებული. დამადვილებით ამას მომავალი გათხრა გამოარკვევს.
რუსთავის ორსავე (ნაქალაქარისა და ნაციხარის) განათხარში უკვე საკმაოდ
დამაჯერებლობით არის “დაჭერილი” ნაშთები უმოწყალოდ დაქცეული და
შემდგომ საშენ მასალად გამოყენებული საყდრისა. ნაქალაქარში გვაქვს
ჩუქურთმიანი ქვების რამდენიმე ნატეხი, რომელთაგან ერთი, პროფ. რენე
შმერლინგის აზრით, კანკელის სვეტს უნდა ეკუთვნოდეს და VIII–IX–X საუკუნეებს
მიგვანიშნებდეს. გვაქვს აგრეთვე ნატეხი “ბოლნური ჯვრის” მქონე მედალიონისა,
რომელიც თავის დროზე კედლის პერანგზე იქნებოდა. ნაციხარის ზღუდის
მერმინდელი სახე მუსლიმთა მიერ აღდგენილ-შეკეთებულია (თურქ-სელჩუკების
დროს? ნაზარ ალი-ხანის დროს?)და პერანგის წყობაში ჩართულია რამდენიმე
ნატეხი დაკბილული ლავგარდნისა (ნამდვილად ადრეფეოდალური ხანისა) და
ჩუქურთმიანი ქვებისა, თითქოს სტელისაც. რომელსაც აგრეთვე “ბოლნური” ჯვარი
ამკობს. ათეულობითაა დიდრონი კუთხოვანი ქვათლილი, ნახევარწრიული სვეტის
ნაწილი და სხვ.
ნაქალაქარში აღმოჩნდა სავარაუდო ტაძრის მოგრძო, სწორკუთხოვანი
ძირიც, in situ. იგი გამოცნობილ იქნა 6 სვეტის ძირისა და ფილაქვის იატაკის
მიხედვით; აბსიდის მომრგვალება არ ჩანდა. ახლოს იყო ჯვრიანი კრამიტებიც და
ზემოაღნიშნული ჩუქურთმიანი ქვებიც. შორიახლოს გაითხარა მომდევნო ეპოქის
სამაროვანი. ჯერ არ ვიცით, მხოლოდ ეს ტაძარი ყოფილა და ნაციხარზე
აღმოჩენილი დეტალებიც მასვე ეკუთვნის, თუ გალავნის შიგნით კვლავ სხვა
მდგარა (“ციხის საყდარი” მსგავსად, მაგ., თბილისის დედაციხისა?). მხოლოდ ერთი
ტაძარიც რომ ყოფილიყო, იგი უნდა ვიგულისხმოთ საყდრად იმ რუსთველი
ეპისკოპოსისა, რომელიც ვახტანგ გორგასალს დაუსვამს: ნაპოვნი დეტალები
ბოლნისის ტაძრისას მოგვაგონებენ, ხოლო თუ მეორეც ყოფილა, იგი მოგვიანებით,

VIII–X საუკუნეებში უნდა აღემართათ დამატებით, რასაც იმდროინდელი
ჩუქურთმის ნაშთებიც ადასტურებენ.
ის კი უეჭველია, რომ ამ ძველ საყდარს თუ საყდრებს სელჩუკთა შემოსევის
შემდეგ, მთელი შუა ფეოდალური ხანის მანძილზედაც, გაუწევიათ ქალაქისათვის
მომსახურება, რადგან არსად ჩანს ამ ხანის დამახასიათებელი დეტალები (1225
წელს კი საყდარიც ქალაქთან ერთად საბოლოოდ დაღუპულა, ისე რომ, რუსთველი
ეპისკოპოსი მარტყოფში გადასულა). ასევე იყო, მაგ., ბოლნისსა და ურბნისში,
თუმცა ისიც სათქმელია, რომ როგორც ქ ა ლ ა ქ ე ბ ი , ისისნი, რუსთავისაგან
განსხვავებით, შუა ფეოდალურ ხანას ვეღარ შემოჰყვნენ. ასევეა ჯავახეთში
(ახალქალაქში, სადაც XI საუკუნემდე მხოლოდ სოფელია საგულისხმებელი),
მაგრამ არა ჩანს მცხეთაში (V ს. ბაზილიკაზე XI ს. დიდი ტაძარი დაშენდა),
თბილისში (იხ. ზემოთ), დმანისში (VI ს. ბაზილიკას XIII ს. კარიბჭე მიაშენეს).
უ ჯ ა რ მ ი ს ციხე-ქალაქის ნაშთებიდან ჯერჯერობით არქეოლოგიურად
შესწავლილია მხოლოდ “გორგასლისეული ციხე-დარბაზი”[38]. მისი თავდაპირველი
შენობა წინა ნარკვევში გვაქვს განხილული და აქ აღარ დავუბრუნდებით. შემდგომი
მშენებლობა იქ შუა ფეოდალურ ხანაში წარმოებს, ასე რომ ამ მხრივ არაფერი
გვექნება ახლა საკვლევი ეპოქისათვის მისაწერი. მაგრამ რომ ციხე-დარბაზში
სიცოცხლე მთელი ადრეფეოდალური ხანის განმავლობაში გაგრძელებულა, ამას
მოწმობს ორი გარემოება: ა) X საუკუნეში (914 წელს) არაბთა სარდალს აბულ-კასიმს
დ ა ს ჭ ი რ ვ ე ბ ი ა ციხის აღება; ბ) განათხარში საკმაოდ არის წარმოდგენილი
ერთგვარი მონაპოვარი (უმთავრესად თავისებური, ძველებური ხშირად უანგობო
მოჭიქული ჯამები), რომელიც ვერაფრით ვერ მოთავსდება შუა ფეოდალურ ხანაში
და ნაწილობრივ შეიძლება VI – VIII საუკუნეებს მიეკუთვნოს (თბილისის
განათხარის მგვასად). ამ ჭურჭლის წარმოება უჯარმაში თითქოს ადგილობრივი
ჩანს.
უჯარმის შორიახლოს, წყალაღმა მდებარე ი ვ რ ი ს
სიონთან
მოკვლეული და უჯარმის მხარდამხარ გათხრილ-შესწავლილი მოზრდილი
ბაზილიკური ეკლესიის ნანგრევი[39] რამდენიმე მხრივ გამოდგა ყურადსაღები. იგი
ხუროთმოძღვრების თვალსაზრისით ორიგინალურია, შიდა სივრცით თავისებური,
ხოლო კომპოზიციით მთლიანი. სვეტისთავები და კანკელის ქვები მდიდრულადა
აქვს შემკული ჩუქურთმით, რომლის სახეებიც ეხმაურება ჩვენი ადრექრისტიანული
ძეგლებისას (უპირველეს ყოვლისა, ბოლინისის სიონისას, მცხეთის ჯვრის მცირე
ტაძრისას და ა. შ.), ოღონდ აქ ისინი უფრო უხვადაა წარმოდგენილი. ამის გამო
ტაძარი თავდაპირველად მიჩნეულ იქნა V – VI საუკუნეთა ძეგლად, ოღონდ ახლა,
აზრთა გაცვლა-გამოცვლისა და მეცნიერული სიფრთხილის გათვალისწინებით,
VIII საუკუნისად (სამშვილდის სიონის ტოლად) ითვლება.
არა გვგონია, რომ დიდი სხვაობა იყოს ხნოვანებაში ივრის სიონსა და ამ
ტიპის საწყის ძეგლს – ბოლნისს (V ს. ბოლო)შორის. მაგრამ მთავარი მაინც ის არის,
თუ რა მკაფიოდ შემოუღწევია ისტორიული ივრის კახეთის სიღრმეში (კერძოდ,
ადრეფეოდალური ქალაქის ჟალეთის მიდამოში) ჯერ ქვემო ქართლსა და შემდგომ
ყოფილ დედაქალაქ მცხეთაში ჩამოყალიბებული ბაზილიკური ტაძრებისა და მათი
სამკაულის ტიპს. ეს ქართული ქვეყნების მჭიდრო დაახლოების ერთი
მანიშნებელია.
თვით ჟ ა ლ ე თ ი ს შესწავლა ჯერ დაზვერვასა და გათხრით მოსინჯვას არ
გასცილებია[40], მაგრამ უკვე ნათელია, რომ იქ ადრეულ შუა საუკუნეთა ნაშთები
კვლავაც იჩენს თავს. თან ისიც ისახება, რომ ივრის სიონიც უნდა შესულიყო ამ

ქალაქის ფარგლებში – ისევე როგორც “დიდ მცხეთაში” შედიოდა რამდენიმე
საკმაოდ დაშორებული სამოსახლო. ის კი არა და, “სიონის” ვრცელი და შინაარსიანი
სამაროვნის მიხედვით (იხ. ზემოთ) ის ეგებ სულაც ერთი მთავარი უბანი
ყოფილიყო ქალაქისა.
თ ე ლ ა ვ ი , ჯერ ადრეული და შემდეგ გვიანი შუა საუკუნეების კახეთის
სამეფოს დედაქალაქი, სადღეისოდ მცირედ არის არქეოლოგიურად შესწავლილი,
მაგრამ ზოგი რამ უკვე გარკვეულია[41].მისი “ძველი გალავანი” თავდაპირველი
მთავარი სიმაგრე და ციხე-დარბაზია ქალაქისა და არქიტექტურული იერით
სწორედ X–XI საუკუნეთა მიჯნით[42] თარიღდება, ე. ი. ადრეფეოდალური ხანის
მიწურულით – ისევე როგორც ალაზანაღმა, მთიანში მდებარე მისი მსგავსი
კვეტერის ციხე-დარბაზის პირვანდელი ნაშენობა (იხყ ქვემოთ). “ძველი გალავნის”
მიმდებარე ადგილას გათხრილი, უკვე შუა ფეოდალური ხანის მეთუნე ხელოსანთა
უბნის ნაშთებს ქვეშ თავი იჩინა წინა დროის სამოსახლოს ნაშთებმა, რომლებიც
წარმოდგენილია დამახასიათებელი კერამიკით: IX–X საუკუნეთა მოჭიქული
ჯამებით, “ლუთერიუმით” და სხვ. შუა ქალაქში მდგარი “ღვთაების ტაძრის”
თავდაპირველ ნაშენობას VI საუკუნეში გულისხმობენ ხელოვნებათმცოდნენი[43].
ამრიგად, უკვე ითქმის, რომ ქალაქ თელავის ისტორიის საწყისი გადასატანია უფრო
ძველ ხანაში, კერძოდ, ადრეფეოდალური ხანის პირველ ნახევარში, ვიდრე იქ
კახეთის პირველი სამეფოს მესვეურნი დამკვიდრდებოდნენ. ამ მხრივ ის
გარემოებაც ყურადსაღებია, რომ ქალაქის უახლოეს მიდამოში, ალაზნის პირას
გათხრილ იქნა ორი თავისებური ტაძრის ნანგრევები და ეს ტაძრები აღნიშნულ
დროს მიეკუთვნება.
კ ვ ე ტ ე რ ა ალაზნის ზემო სადინელში, მდ. ილტოს აუზში, თიანეთისაკენ
(ე. ი. ივრის ხეობის ზემო სადინელისაკენ) გარდამავალ ძველისძველ, მოკლე გზაზე
მდებარეობს. იგი, როგორც ერისთავთა ადგილსამყოფელი, სწორედ X–XI
საუკუნეებში იხსენიება. ხელოვნების ისტორიკოსების აზრით[44], იქაური ციხედარბაზის შესანიშნავი ანსამბლი აღნიშნულ საუკუნეებში, ე. ი. ადრეფეოდალური
ხანის მიწურულში უნდა იყოს ერთბაშად აგებული (ორსართულიანი
სასახლე, კარის საოცრად მოხდენილი, მცირეგუმბათიანი საყდარი, საცხოვრებელი
გოდოლი, ზღუდე-ბურჯები, ჭიშკარი). იქვეა ზღუდის გარეთა მოზრდილი
სამოსახლოც. 1968 წელს გათხრისას გამოვლინდა ერთი ბევრად ადრინდელი ციხედარბაზის გალავნის ქვეშ მოქცეული მცირე ბაზილიკური საყდარიც. ამას სავსებით
შეესაბამება ის, რომ დიდძალ კერამიკულ (კერძოდ, მოჭიქულ) მონაპოვარში
გამოერია IX–X საუკუნეთა ჯამებიც[45]. ასე რომ, კვეტერაში სიცოცხლე საკმაოდ
მჩქეფარე ყოფილა ადრეფეოდალური ხანის მეორე ნახევარშივე და ასე
გაგრძელებულა XIII საუკუნის ბოლომდე, როცა ქალაქს დაკნინება დაუწყია
(მონგოლების გამო?).
დ მ ა ნ ი ს ი ს ცნობილი ნაქალაქარი[46] მეტს აძლევს ჩვენთვის ახლა
ყურადსაღები ეპოქის არქეოლოგიურ ძეგლებს. იქ ქალაქური სამოსახლოს
წარმოქმნას ისტორიკოსები IV–V საუკუნეში გულისხმობენ, კერძოდ, იმხანად იქ
საეპისკოპოსო კათედრის დაწესების მიხედვით[47] - ისევე როგორც ამას ჩვენ
კუხეთის რუსთავში ვგულისხმობთ (იხ. ზემოთ). აღნიშნულ დროს იქ უკვე საკმაოდ
მჭირო მოსახლეობა ივარაუდება და თან ხომ VII საუკუნის უგვიანეს არ უნდა იყოს
აგებული დღესაც მდგარი სამნავიანი ბაზილიკა, დმანისის სიონი.
ნაქალაქარის განათხარში VI და მომდევნო ოთხიოდე საუკუნე მცირედ,
მაგრამ მაინც არის წარმოდგენილი. მეტადრე აღსანიშნავია VI ს. ბიზანტიური

(ისევე იუსტინიანეს!) სპილენძის ფული, რომელიც, ცხადია, აქაც ქალაქის
სათანადო
სავაჭრო
ურთიერთობას
მოწმობს.
პირველგამთხრელის
ლ.
მუსხელიშვილის აზრით, დმანისში საქალაქო ცხოვრება, ს პ ე ც ი ფ ი კ უ რ ი
გაგებით, იწყება არაუადრეს X საუკუნისა, ვინაიდან მონაპოვარში მას შემდეგ
მატულობს ფული, მაგრამ ისტორიკოსთა შენიშვნით იგი ქალაქად VIII – IX
საუკუნეებშიაც იხსენიება[48].
VIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან XI საუკუნემდე დმანისში განუწყვეტლივ
ბატონოდნენ არაბები (შემდეგ მათ იქაც თურქ-სელჩუკები შეენაცვლნენ) სწორედ
მას აქეთ ჩაეყარა საფუძველი იქ მოსახლეობის ეროვნულ სიჭრელეს, ისევე როგორც
წინა აზიასთან მნიშვნელოვან და ფართო აღებ-მიცემობაში ჩაბმულ სახელოსნოსავაჭრო ცენტრის წამოქმნას. იქ რომ ყოველნაირი კერამიკისა და მინის წარმოება
ყოფილა, ამას განათხარიც უეჭველყოფს. ბოლო დროს დანამდვილებით მოხერხდა
IX-X საუკუნეთა მოჭიქული ჯამ-ჭურჭლის გამოყოფა შუა ფეოდალური ხანის
კერამიკისაგან. ეს კი უფლებას გვანიჭებს დმანისში ასეთი წარმოება ადრე
ფეოდალური ხანის ბოლო ორი საუკუნიდან მაინც ვიგულისხმოთ.
სამწუხაროდ, ჯერჯერობით არც ერთ გამთხრელს არ გაუმახვილებია
ყურადღება სათანადო ან უფრო წინა დროის თავდაცვით და საცხოვრებელსამეურნეო ნაშენობის გამოყოფაზე. ამიტომ სიონი რჩება ადრინდელი დიდი
მშენებლობის ერთადერთ უტყუარ და უთუოდ მრავლისმთქმელ ძეგლად,
რომელიც ალბათ აღიმართებოდა უკვე შემოზღუდელსა და კარგა მოზრდილ
სამოსახლოში.
აღმოსავლეთ საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთი მხარე ერთი ძეგლით
არის წარმოდგენილი. ეს არის ჯავახეთის ახალქალაქი1213, რომელიც როგორც ციხექალაქი არსებითად შუა ფეოდალური ხანის დამდეგს წარმოქმნილა, თუმცა ზოგი
ახლანდელი მკვლევარი მასაც IX-X საუკუნეებს აკუთვნებს (დმანისი, არტანუჯი,
თმოგვი, ახალციხე და სხვ.)1214. თხრამ ცხადყო, რომ მართლაც შეგვიძლია
ვიგულისხმოთ მნიშვნელოვანი სამოსახლო მაინც (თუ ქალაქი არა) ზეგანის იმ
განაპრას, რომლის საწინააღმდეგო მხარეზედაც შემდგომ, სწორედ XI საუკუნეში
შიდაციხე მოუზღუდავთ და შიგ უმთავრესი ნაგებობანი აღუმართავთ. ამას
გვაფიქრებინებს აღნიშნულ განაპირას გათხრილი ნანგრევი თითქოს მომცრო,
მაგრამ მოხდენილად, გეგმით ჯვარისებრ ნაშენი და დაკუთხული ქვებით
შემოსილი საყდრისა. ჩუქურთმის შემორჩენილი ნაწილები ემსგავსება ნამდვილად
ადრეფეოდალური ხანის (უფრო მისი მეორე ნახევრის) ძეგლების ორნამენტს უპირველეს ყოვლისა თვით ჯავახეთშივე. ეტყობა, ეს საყდარი ემსახურებოდა
ქართულ მართმადიდებელ მოსახლეობას ქალაქის მთელი ისტორიის მანძილზე.
მის მახლობლად გათხრილმა საცხოვრებელ-სამეურნეო შენობების კომპლექსმა
ცხადყო, რომ საქმე გვაქვს სწორედ სამოსახლოს ადრეფეოდალური ხანის უბანთან,
რაც უმთავრესად სტრატიგრაფიული დაკვირვებისა და მოუჭიქავი კერამიკის
მიხედვითაც დასტურდება. ეს უკანასკნელი ზოგი ნიშნით მოგვაგონებს სხვ?
ნაქალაქერებზე მოპოვებულ კერამიკას და ზოგითაც ნამდვილად ადგილობრივი და
თავისებურია (პრიალა წერნაქიანი).
ამრიგად, ქალაქის ისტორიის ადრინდელ საფეხურებშივე უკვე
დამაჯერებლად ჩაგვახედა ახალმა განათხარმა. ყველა შენობა ნაგები და შემოსილია
ადგილობრივი მაგარი, ანდეზიტ-ბაზალტური ქანის ქვებით – ქვითკირით ან
ქვათიხით[49].

შიდა ქართლის ცნობილი ქალაქი, უ რ ბ ნ ი ს ი [50] სწორედ განსახილველი
ხანის დამდეგს, V საუკუნის ბოლოს ან VI საუკუნის მიჯნაზე განიცდის მტრისაგან
განადგურებას (მეორედ ელინისტური ხანის შემდგომ), რასაც ვრცელი ნაცროვანი
ფენა მოწმობს. მას შემდეგ წარმოქმნილი, VI–VIII საუკუნეთა ფენა შეესაბამება
ურბნისის ქალაქობის უკანასკნელ ხანას მურვან ყრუს შემოსევამდე. მასში
წარმოდგენილია საცხოვრებელ-სამეურნეო ბანური შენობები, აგებული ალიზით,
რიყის ქვის საფუძველზე. ერთ ბეღელში (შემდეგ მარნად გადაკეთებულში)
მრავლად აღმოჩნდა დანახშირებული რბილი ხორბალი; სხვაგან – დიდრონი
დერგები (ერთში – ქართლური ჯიშის ყურძნის წიპწები), რკინის ჯაჭვის პერანგი,
მახვილის ნატეხი; სხვაგან – სპილენძის საოჯახო ჭურჭლეულის განძი. კერამიკა
(ქვევრი, დოქი, ხელადა, ჯამი, ქოთანი და სხვ.) ჩამოჰგავს V–VI საუკუნისას, მაგრამ
ახალ სახეებსაც შეიცავს; ანტიკური გადმონაშთები აღარ იგრძნობა. ერთ ქვევრზე
სამი ხუცური ასოა “ქჭე”, ერთ დოქზე – “ს ე” (პატრონის სახელი?). არავითარი ნაშთი
მოჭიქული კერამიკისა არ ჩანს, ასეთი ჭურჭელი ხომ სწორედ VIII საუკუნის
შემდგომ ვრცელდება, ხოლო უფრო ადრინდელი ჯერჯერობით მხოლოდ
თბილისსა და უჯარმაშია აღნიშნული.
გამოვლენილი მარნების (13-15 ქვევრი) სიმრავლე მოწმობს მეღვინეობის
მნიშვნელობას ქალაქის ცხოვრებაში.
მურვან ყრუს თარეშს საბოლოოდ უმსხვერპლია ურბნისიც. გადარჩენილი
ნაწილი საუკუნის დიდი, სამნავიანი ბაზილიკური ტაძრის ირგვლივ მიყუჟულა,
ხოლო შემდგომ სოფლად ქცეულა. ასეთივე ვითარება ჩანს მცხეთაში.ჯერ
არაბობისა და შემდგომ თურქ-სელჩუკობის მძიმე ხვედრს, ეტყობა, ხელი შეუშლია
ამ ორი ქალაქის კვლავ წარმოდგომისათვის და მცხეთას თუ თბილისი შენაცვლებია,
ურბნისს-ჯერ უფლისციხე (IX-X სს.) და მერე გორი.
ნასახლართა სტრატიგრაფიას შეესაბამება ურბნისის თავდაცვითი
სისტემის ისტორიაც.[51] იგი, ალიზით ამოყვანილი (პერიმეტრით ორიოდე
კილომეტრი), 23 ჰექტარ ვაკე ადგილს შემოფარგლავს და, ჯერ კიდევ ანტიკურ
ხანაში არსებული, დროთა ვითარებაში საგრძნობლად არის სახეცვლილი. მას
ჰქონია მცირე შიდაციხეც (“ხიზანაანთ გორა”), სადაც ზედა 4 ფენა ადრეფეოდალურ
ხანას ეკუთვნის. ალიზის ერთი გოდოლისებრი მრავალსენაკიანი ბანური ნაგებობა
VI საუკუნის მეორე ნახევარში არის ამოყვანილი. ქალაქის გალავნისაგან
შემორჩენილ ნაწილში (300 მ) 6 გოდოლი იყო. ამ ზღუდე გოდოლთა აგებასაც VI
საუკუნის მეორე ნახევარს მიაწერენ. კუთხის გოდოლი დიდია, ექვსსენაკიანი.
გოდოლებს აქვთ სარკმელ-საჭვრეტები და სასროლები, რომლებიც ერთიმეორეს
სავალით უკავშირდებოდნენ. ჭიშკარი ორგან უნდა ყოფილიყო.
სადავოდ რჩება ზღუდის გარეთა თხრილისა და მიწაყრილის და აგრეთვე
მათი ხნოვანების საკითხი. არ არის მთლად უარსაყოფი აზრი, რომ ისინი VIII
საუკუნეზე უფრო ადრინდელია და რომ ირგვლივ თხრილში საჭიროებისას
ლიახვიდან გადმოღებული რუს წყალი (“რუისი”) იქნებოდა შეშვებული.
საერთოდ კი, ურბნისის სიმაგრე შედარებით კარგად შენახულა და
აღნაგობითაც სწორუპოვარი ჩანს საქართველოში. ზოგი რამით იგი მოგვაგონებს
აგრეთვე ვაკეზე მდებარე კუხეთის რუსთავს, მაგრამ მკაფიოდ გამოირჩევა მისგან
იმით, რომ მთელ ქალაქს მოიცავს.
გამოქვაბული ქალაქი უ ფ ლ ი ს ც ი ხ ე როგორც ციხე-ქალაქი, ურბნისის
შორიახლოს და მხარდამხარ არსებოს ანტიკური ხანის წიაღიდან ვიდრე
ადრეფეოდალური ხანის ბოლომდე. VIII საუკუნიდან იგი თითქოს ენაცვლება

ურბნისს და IX-X საუკუნეებში ხომ კიდევაც პირველობს ქართლში
(დედაქალაქივითაა მუსლიმთა მიერ თბილისის დაპყრობის გამო). თხრამ
გამოარკვია, რომ ამ ანტიკურ ქალაქში შუა ფეოდალურ ხანაში კი არ ჩამკვდარა
სიცოცხლე, ჩვეულებრივი მშენებლობა და ქვაბთა კვეთაც კი, ხოლო
ადრეფეოდალურში – მით უმეტეს. ამას მოწმობის იმ დროისათვის
მისაკუთვნებელი (არქეოლოგიურად) ქვაბთა ჯგუფები და ნაგებობანი. პირველთა
მკაფიო ნიმუშია ადრინდელი, ორსვეტიანი დარბაზის მქონე სასახლის გვერდით
გამოკვეთილი სამნავიანი ბაზილიკა, რომლის ფართობი 400 კვ მეტრს
უახლოვდება[52]. შესაძლოა, მის ადგილას ძველი ქვაბებიც იყო, მაგრამ
დასახელებული საყდარი ნამდვილად გამოირჩევა ადრეფეოდალური ხანისათვის
დამახასიათებელი ელემენტებით, რომლებიც უნიკალური ჩანს. მაგრამ დროთა
გასვლის შემდეგ ის ქვაბსაყდარი ვეღარ დააკმაყოფილებდა უფლისციხელთა
მოთხოვნილებას და IX–X საუკუნეებში მის ახლოს (ჩანს, ძველ ქვაბთა ნანგრევზე)
აგურით ა უ შ ე ნ ე ბ ი ა თ სამნავიანი ბაზილიკა. იმავე ხანებში უნდა იყოს
აგურითვე გამაგრებული შუა ქალაქის დასაცავი ზღუდე. გამთხრელი ორთავე
საყდარს VI–VII საუკუნეებს მიაკუთვნებს[53], მაგრამ ეს ნაკლებდამაჯერებელია.
აქვეა აგრეთვე ადრეფეოდალური ხანის კიდევ რამდენიმე სხვა შენობისა და
ქვაბის (ზოგჯერ – ხელახლა გამოყენებულ-გამართულის) ნაშთები. მათ შორის
გვაქვს მარნები და ბეღლებიც.
ბოლო დროს ჩვენში დაწინაურებულმა ნ ა ს ო ფ ლ ა რ თ ა არქეოლოგიამ
უმთავრესად უფრო შინაარსიანი, შუა ფეოდალური ხანის ძეგლები გამოგვივლინა,
მაგრამ ორ ადგილას აქაც ჩავდივართ ადრეფეოდალურ ხანაში.
ერთია თბილის-სამგორის გზაზე, ლ ო ჭ ი ნ ი ს ხევის თავს მდებარე
ზეგანზე შემთხვევით აღმოჩენილი ნასოფლარი, რომელშიც ორი შენობის ნაშთი
გაითხარა. ეს ყოფილა მომცრო, სწორკუთხოვანი, ნატეხი ქვითა და თიხით ნაშენი
სახლები. მათ ნანგრევებში მოიკრიბა რამდენიმე მოუჭიქავი თიხის ჭურჭელი (უკვე
ეს იყო ძეგლთა ადრინდელობის ნიშანი!) და ერთიც თიხისავე საბავშვო ჩანჩხურა.
ჭურჭელში
ნაპოვნია
ნამდვილად
ადრეული
შუა
საუკუნეებისათვის
დამახასიათებელი პატარა, წაბლისფერპრიალა ხელადა, რომელზედაც გამოწვის
შემდგომ ორი ხუცური ასოა მოჭრილი[54].
ბორჯომიის მიდამოებში, თ ო რ ი ს ა და ლ ი კ ა ნ ი ს ნასოფლარებში
(მტკვარს გაღმა-გამოღმა) ორგზის ჩატარდა გათხრა და გამოვლინდა ნამდვილად
ადრეფეოდალური ხანის შენობათა ნანგრევები, რომელთაც მეტ-ნაკლებად
დამახასიათებელი კერამიკა თუ სხვა მასალა ახლავთ[55].
ამ ნასოფლარებში ყველგან არის ძველი საყდრის ნანგრევები და ეს
აძლიერებს დათარიღებას. შესწავლილი სოფლები შედარებით მშვიდობიანად
მიუტოვებიათ, მათი განადგურება არ ჩანს და ამიტომ შემორჩენილი ნივთებიც
ცოტაა. ის კი ეტყობა, რომ კერამიკაში მოჭიქული არ გამოერევა და მოუჭიქავში კი
ადრეული სახეები გამოიცნობა. სახლთა აღნაგობა, ერთი შეხედვით, არქაულია და,
თუმცა მთლიანად ქვით არის ნაშენი, თვალნათლივ ჩანს მიბაძვა ხის ერდოგვირგვინიანი დარბაზებისა. ეს კი ქვით მშენებლობისათვის უნიკალურად უნდა
ჩაითვალოს.
განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს განსახილველ ძეგლთა შორის მინის
წარმოების ნაშთებს, რომლებიც ო რ ბ ე თ შ ი (ძველი მანგლისის ქვეყანა)[56]
გაითხარა. ეს არის შუა საუკუნეთა საქართველოს საწარმოო არქეოლოგიის ერთი
საუკეთესო, შინაარსიანი ძეგლი.

მინის სალღობი ქურა, ანუ თაკარა ჩაქცეულ-ნაკლული აღმოჩნდა, მაგრამ
მრავლად შემორჩენილი ნაწარმის ხარისხი ცხადყოფს, რომ თაკარაც და
ტექნოლოგიაც მაღალ დონეზე ყოფილა გამართული. ნაწარმის არქეოლოგიური
პარალელიზაცია და აღმოჩენილი არაბული მონეტა სახელოსნოს VIII ან IX
საუკუნის დასაწყისისათვის მიგვაკუთვნებინებს. ესოდენ ძველი მინის საწარმოს არ
იცნობს მსოფლიო არქეოლოგია. იგი უნიკალურია და შედარებით დაწვრილებითი
დახასიათების ღირსი.
სახელოსნოს ფრიად მრავალგვარი “საწარმოო პროფილი” ჰქონია, იქ
უკეთებიათ: ნაირფერადი მინის ჭურჭელი, სამაჯურები, ბეჭდები, სამოზაიკო
კენჭები
და
აგრეთვე
სასარკმლე
მინა.
ჭურჭელში
წარმოდგენილია
სანელსაცხებლები, სასმისები და ბოთლებიც კი. სასმისები არის სქელიცა და
თხელიც, ძაფებითა და რელიეფური სახეებით შემკულიც, მინანქრის საღებავით
მოხატულიც (პირველად საქართველოში!), ობსიდიანის დანით ამოღარული
სახეებით დამშვენებულიც და ა.შ. გასაოცარი ნაირნაირობა ჩანს მინის ფერში,
სხვადასხვაგვარი სპილენძის, კობალტისა და რკინის გამოყენების წყალობით
(წითელი, ლურჯი, ცისფერი, მწვანე, შავი, თეთრი, ყვითელი, ორფერი და სხვ.).
მინის ხარისხი ნამდვილად კარგია: ჩანს, ხელოსნებს საუცხოოდ ემარჯვებოდათ
კაზმის შემზადება, სასურველი ფერის მინიჭება და გამოლღობა. წითელი და ჭრელი
მინა პირველად აქ გვხვდება საქართველოში.
ნაირფერადი და ნაირსახოვანია ბეჭდებიცა და სამაჯურებიც. აღსანიშნავია,
რომ სამარხეულ ინვენტარში (სამთავროში) მინის ბეჭდები VII – VIII საუკუნეებში
გვხვდება და, მაშასადამე, მაშინ შემოდის ჩვენებურ ქალთა სამკაულში. მინის
სამაჯურები კი კარგა ხანს მხოლოდ XI–XIII საუკუნეთა კუთვნილებად
ითვლებოდა, ორბეთში კი VIII– IX საუკუნეებში უკვე მრავლად უწარმოებიათ, რაც
რუსთავის ზოგიერთ ადრეულ სამარხშიც არის აღნიშნული. ამრიგად, შუა
საუკუნეთა მინის სამკაულის რაგვარობისა და გავრცელების დროის დადგენის
მხრივაც ორბეთის განათხარი ახალ სიტყვას გვეუბნება.
სრულიად იგივე ითქმის სასარკმლე მინის თაობაზე. უეჭველია, რომ ამ
კარგად მოწყობილსა და ყოველმხრივ მაღალ დონეზე მომუშავე სახელოსნოში
ჯეროვანი ხარისხის, ბრტყელი, მწვანე თუ ყვითელი მინაც უკეთებიათ –
განსაკუთრებული დანიშნულების მქონე შენობათა სარკმლებში ჩასასმელად. უწინ
განათხრებში ასეთი მინის ნატეხები მხოლოდ შუა ფეოდალური ხანის ძეგლებთან,
უფრო სასახლეებთან, ჩანდა ხოლმე. “ზეზე მდგარ” ძეგლთაგან კი მხოლოდ წრომის
ტაძრის (VII ს.) სარკმლებში ჩარჩენილა მწვანე მინის ნატეხები. ეს ორი გარემოება
ცხადყოფს, რომ დიდრონ, საზეიმო ნაგებობათა ყოველმხრივ გამართვადამშვენებისათვის ყოველნაირი მასალა უმზადებიათ ჩვენს სახელოსნოებს,
ადრეფეოდალური ხანის მეორე ნახევრიდან მაინც, მანამდე თუ არა.
ამ მხრივ განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ტაძართა ისეთი სამკაული,
როგორიც არის კედლებისა და იატაკის მოზაიკის მოხატულობა. შუა საუკუნეთა
საქართველოში მოზაიკას ¨სოფიის კენჭი¨ (ერთი ვარიანტით ¨ს ე ფ ი ს კ ე ნ ჭ ი ¨!)
ერქვა და ერთხანს კიდევაც ეგონათ, რომ თვით ¨კენჭებიც¨ კი, მოხატვის წესთან
ერთად, ბიზანტიიდან მოდიოდა. ახლა კი ცხადი ხდება, რომ ეს ნაირფერადი,
გაუმჭვირვალე მინოვანი ნივთიერება, რომელსაც სმალტა ეწოდება, ორბეთისა და,
ჩანს, აგრეთვე სხვა სოფლების სახელოსნოებშიც უკეთებიათ. სწორედ მისგან
ჩამოსხმული პატარა-პატარა, პრიალა პარალელოპიპედებისაგან შედგებოდა
მოზაიკური ნახატი.

ბიჭვინტის V ს. ტაძრის ნაშთის განათხარმა გამოგვივლინა ნაირფერადი
კირქვის წვრილი ნატეხებისაგან შედგენილი მოზაიკა, ხოლო საგანგებოდ მინისაგან
გამომლღვარ მრავალფერ დეტალებს პირველად ორბეთში ვხედავთ. უფლება
გვენიჭება განცხადებისა, რომ ორბეთის ან მის მსგავს (უფრო ადრინდელ თუ
მერმინდელ) საწარმოებში ყოფილა დამზადებული იმ მოზაიკათა კენჭები,
რომლებიც ცნობილია დღემდე შემორჩენილ ტაძრებში: მცხეთის მცირე ჯვრის (VI ს.
მეორე ნახ.), შორეთის, წრომისა (VII ს). და გელათისა (XII ს.). მთავარი ისაა,რომ
მტკიცე საწარმოო და მხატვრული ტრადიცია გასდევს მთელ ადრეფეოდალურსა და
შემდეგ შუა ფეოდალურ ხანასაც. ორბეთის სახელოსნო ერთი ყველაზე უფრო
მეტყველი და ჯერჯერობით ერთადერთი არქეოლოგიურად შესწავლილი რგოლია
ამ ჯაჭვისა. ცარკე აღსანიშნავია ზედმიწევნითი მსგავსება წრომის მოზაიკის
კენჭებისა (მეტადრე ოქროფერილისა) ორბეთულ კენჭებთან, რაც გვაფიქრებინებს,
რომ ეგებ სწორედ ორბეთში (ქვემო ქართლში) ყოფილა (ოღონდ შესწავლილ
სახელოსნოზე ბევრად ადრე არსებულში) ნაკეთები ის დეტალები, რომლითაც
შეუდგენიათ მოზაიკური ნახატი წრომში (შიდა ქართლი). ესეც კიდევ ერთი
მოწმობაა ამ ქვეყნებს შორის მჭიდრო ურთიერთობისა VII საუკუნისათვის.
დასასრულ ხაზგასასმელია, რომ ორბეთულის დიდად მსგავსი სასმისები
და ბეჭდები აღმოჩენილია ჩრდილო კავკასიის (უფრო ოსეთის და აგრეთვე
დარიალის ხეობის) “ალანურ”და ქართულ სამარხებში, რომლებიც თერგის შუა
სადინელშია გათხრილი. არ არის გამორიცხული, რომ ეს ნივთები აქედან და
სწორედ ორბეთიდან იყოს ჩადილოეთით გაზიდული. ეს კი ბევრად უფრო
შორეულ ეკონომიკურ ურთიერთობასა და კულტურულ გავლენას მოასწავებს
(ისევე
როგორც
დაღესტანში
“გაჟონილი”
მცხეთური
საკინძები,
იხ.ზემოთ),არაბობის ხანაში.
დასავლეთ
საქართველოში
მხოლოდ ამ ბოლო დროს
დაწინაურდა ნამოსახლარი ძეგლების არქეოლოგიური გათხრა-შესწავლის საქმე,
თორემ კარგა ხანს ნოქალაქევის მცირე განათხარის ამარა ვიყავით. სადღეისოდ იქ
მხოლოდ ციხე-ქალაქების თხრაა დაწყებული. ჩვენთვის ამჟამად ყურადსაღები
ხანაც სათანადო განათხარებში მხოლოდ ერთ-ერთი ფენით არის წარმოდგენილი.
ერთი თავისებურება ისაა, რომ თითქმის ყველა ციხე-ქალაქი მეტ-ნაკლებ
აღწერილი და დახასიათებული აქვთ ბიზანტიელ მწერლებს, უმთავრესად იმის
გამო, რომ ის ქვეყანა – ეგრისი ანუ ლაზიკა – ხანგრძლივი იყო ადრეული
ბიზანტიისა და სასანური სპარსეთის ომიანობის ასპარეზი და, გარდა ამისა, თვით
ბიზანტიას ჰქონდა მუდმივი პოლიტიკური ინტერესები თუ გავლენა ლაზიკაში და
მისი მოხელეები იქაურობას თავისთავად აღწერდნენ. ამ მასალების მიხედვით
ადრევე, იმ მხარის არქეოლოგიური კვლევა-ძიების გაშლამდე, შეიქმნა
მიმოხილვითი ნარკვევი [57].
მდ. ტეხურზე, შუა სამეგრელოში მდებარე ნ ო ქ ა ლ ა ქ ე ვ ი (ბიზანტიელ
ავტორთა “არქეოპოლისი”), როგორც ითქვა, ყოფილა გვიანანტიკურ ხანაში
აგებული ციხე-ქალაქი, ეგრისის, ანუ ლაზიკის სამეფოს ცენტრი IV-VII საუკუნეთა
მანძილზე და ბერძნული, მეორადი სახელწოდების (“ძველი, ყოფილი ქალაქი”)
გარდა მას უნდა მიერგოს პირველადი “ციხე გოჯი” (“ქუჯის ციხე”), რომელიც
ვახუშტის ცნობით (“სამზღუდიანი ქალაქი”) ელინისტურ ხანაში აუშენებიათ და
ბევრ სხვა ციხე-ქალაქთან ერთად VII საუკუნეში მურვან-ყრუს გაუნადგურებია.
ნოქალაქევის გამთხრელთა ვარაუდით[58] ეს ციხე-ქალაქი, ანტიკური
ხანიდან მოყოლებული, არაერთგზის არის ზღუდეშემოვლებული. გალავანს

რამდენიმე ჭიშკარი ჰქონია, შიგ კი მდგარა ორი მკვიდრი შენობა (მათგან ერთი –
სასახლე), კრამიტით დახურული ხის ნაგებობანი, მერე ზღუდეში გოდოლები
შეუშენებიათ და ჯერ დიდი ციხე აუგიათ, შემდეგ კი საყდარი. აღმოჩენილი
მონეტების განძის მიხედვით ეს მომხდარა VI საუკუნეში, პირვანდელი გალავანი კი
IV საუკუნისაა და მცირე ციხე-დარბაზს უნდა მიეკუთვნებოდეს. მოპოვებული
კერამიკა ზოგადად IV-VII საუკუნისად არის ჩათვლილი.
ახლახან ეგრისის ძეგლთა ხელახლა შესწავლისა და, კერძოდ, ამ ძეგლის
ხნოვანების გადასინჯვის ცდის[59] მიხედვით (რომელიც, ნივთიერი მონაპოვრის
მიუწვდომლობის გამო, მარტოოდენ ისტორიული ცნობების ანალიზს ემყარება),
უძველესი, ჯერაც ანტიკური იერის თავდაცვითი ნაშენობა III-IV საუკუნეებს უნდა
მიეუკთვნოს. ქვედა ციხის უძველესი ზღუდე დაქცეული ჩანს VI საუკუნის შუა
ხანებამდე. მის მაგიერ აუგიათ, იმ საუკუნის 50-იანი წლების შემდგომ, ორმაგი
კედელი. ზედა ციხეს კი შემორჩენია ძველი ზღუდეები, რომლებიც მურვან ყრუს
დრომდე ემსახურებოდა მას.
პროკოპი კესარიელის მიხედვით, არქეოპოლისი «ლაზების უპირველესი და
უმნიშვნელოვანესი ქალაქი»ყოფილა და ამიტომ ვერ ჩაითვლება ბიზანტიელთა
ბაზად თუ ნაშენად სპარსელებთან ომიანობასთან დაკავშირებით, რაც მხოლოდ VI
საუკუნეში დაიწყო.
ახლანდელ აფხაზეთში მდებარე ბიჭვინტა (ბერძ. “პიტიუნტი”, “პიტიუსი”)
არსებითად გვიანანტიკური დროის მნიშვნელოვანი ზღვისპირა და ბერძენრომაელთაგან დიდად “დავალებული” და გამოყენებული ციხე-ქალაქი, VI
საუკნემდე განაგრძობს სისხლსავსე ცხოვრებას, მერე კი კნინდება, მაგრამ მაინც
მნიშვნელოვანი სამოსახლოა და თანაც ბიჭვინტელი ეპისკოპოსის საჯდომი ტაძრის
მქონე.
ნაქალაქარის განათხართა[60] შორის ყველაზე უფრო ყურადსაღებია
სამნავიანი ბაზილიკა, რომლის ნაშთებშიც გამოირჩევა ორი ფენა: V–VI და VII
საუკუნეებისა. ეს ტაძარი VIII საუკუნეში უქმდება და სამარხავად იქცევა, ხოლო
ზედ შენდება მცირე ტაძარი, მოშორებით კი – ახალი, დიდი.
V-VI და VII საუკუნეთა გადაკეთება-ნაშენობის მომასწავებელი ძეგლები და
რიგითი არქეოლოგიური მონაპოვარი (კერამიკა, კერძოდ, წითელლაკიანი და სხვ.)
ხშირად არის გამოვლენილი ვრცელი, გალავნიანი ნაქალაქარის სხვადასხვა უბანზე
[61].
ერთ უბანზე, ზღვის ნაპირას, გათხრილია საქართველო-კავკასიისათვის
უჩვეულო აღნაგობის საყდრის ძირა ნაწილი, რომელშიც ჩანს ორი ერთნაირი
მომრგვალო აბსიდა. ეს ტაძარი აგებულია არაუადრეს VI საუკუნისა და
დანგრეულია XI საუკუნის მორე ნახევარში. ამ ძეგლს ანალოგია მოეძებნება
მხოლოდ მცირე აზიაში (IV-VI სს.) და ესეც ერთი იმ გარემოებათაგანია, რომელიც
საქართველის ზღვისპირა რაიონებში უცხოური გავლენის სიძლიერეს მოასწავებენ
(ისევე როგორც თიხის ჭურჭელში სიჭარბე იმპორტული წითელლაკიანი
კერამიკისა და ა.შ.) [62].
შესაძლო ხდება დასკვნა, რომ ჰუნების გამანადგურებელი ლაშქობა
ბიჭვინტასაც მოსწვდომია, იგი ძირფესვიანად აუოხრებია და ამიტომაა, რომ V
საუკუნის კულტურული ფენა საერთოდ, თითქმის არ მოიპოვება. გამონაკლისია
მხოლოდ ამ საუკუნის მეორე ნახევრის 11 მონეტა.
V საუკუნის პირველ მესამედში, როდესაც ბიზანტია ცდილობს კვლავ
განავრცოს თავისი უფლება შავი ზღვის სანაპიროზე, ბიჭვინტაშიც იწყება

აღორძინება, მაგრამ ახლა იგი უფრო ციხე-სიმაგრეა ვიდრე ქალაქი და, შესაბამისად,
არქეოლოგიურ მონაპოვარსაც ბევრად ნაკლებს გვაძლევს. ოღონდ აღსანიშნავია
გამოცოცხლების მაუწყებელი მომრავლება ამ საუკუნის მონეტებისა: ნაპოვნია 77
ცალი მონეტა, მათგან 55 ერთ განძს შეადგენდა [63]. იმ დროისაა ზემოაღნიშნული
მცირე ტაძარიც.
სპარსელებთან ომის გაცხოველებისას ბიჭვინტას თვით ბიზანტიელები
ანგრევენ (VIს. 40-იან წლებში) და ეგებ მას შემდეგ ეპატრონებიანი მას აფხაზთა
მთავრები. კონსტანტინე აბაზგის ბეჭდის (VII ს. მეორე ნახ.) მიხედვით თუ
ვიმსჯელებთ, ბიზანტიელები აღდგენა-მშენებლობას სებასტოპოლისშიღა (სოხუმი)
აწარმოებენ [64].
მაგრამ სოხუმის ნაქალაქარში ჯერჯერობით არსად გამოვლენილა V
საუკუნის მომდევნო დროის მნიშვნელოვანი კულტურული ფენა [65].
ა ხ ა ლ ა თ ო ნ შ ი (ანაკოფიაში), “ივერიისად” წოდებულ მაღალ მთაზე
შემორჩენილი მძლავრი ციხე-ქალაქის ნაშთების თხრის[66] შედეგად გაირკვა, რომ
ჯერ კიდევ გვიანელინისტური ხანიდან მჯდარა იქ საეთაშორისო-სავაჭრო
ურთიერთობაში ჩაბმული მოსახლეობა, მაგრამ ცხოვრება უმეტესად VII-XII
საუკუნეებში ჩქეფს. ამ ხანაში უშენებიათ ფერდობზე, “სიმაგრის მეორე
ხაზის”ფარგლებში, უმთავრესად ხის, მაგრამ აგრეთვე ქვითკირისა და აგურის,
კრამიტით დახურული სახლები. ამასთანავე, მათ უცხოვრიათ გოდოლებში,
რომლებიც კრამიტითვე ყოფილა გადახურული. “მეორე ხაზი” მკვიდრთა მიერ
აშენებულად ითვლება, ვინაიდან სათანადო საოჯახო კერამიკა ნამდვილად
ადგილობრივია. აქვეა აღსანიშნავი საკირის აღმოჩენაც. გოდოლებს შიგნით
თხრისას გამოვლენილ სამ ფენაში შუათანა მიეკუთვნება VIII-IX საუკუნეებს (ამ
დროს იქ ნაწილობრივი ნგრევა-აღდგენა ხდება), ქვედა კი – VII საუკუნეს.
ზღვისპირა საქართველოს ერთი უძველესი ქალაქი, ფ ო თ ი (ანტიკურ
მწერალთა “ფაზისი”) შუა საუკუნეებშიც ინარჩუნებს მნიშვნელობას, მაგრამ ამ ხანის
ფენები იქ ჯერ მცირედ არის არქეოლოგიურად გამოვლენილი. ერთი მცირე
განათხარია მის ჩრდილო გარეუბან ყულევში [67], რომელიც არხებით უკავშირდება
ზღვასაც და სამიწათმოქმედო უბნებსაც. განათხარის უახლესი ფენა ეკუთვნის
ადრეფეოდალურ ხანას და წარმოდგენილია ორი შენობის ნაშთებით (ქვითკირის
საძირკველი, აგურის კედლები, მარმარილოსა და კერამიკული ფილებისაგან
შემდგარი პერანგი), რომელთა შორისაც მოკრებილია ნიშნიანი აგურები (ეს ნიშნები
ქართულ ასოთა მსგავსია) და კერამიკული საბეჭდავი. ნაპოვნია ალბათ სარკმლის
თხელი მინის მრავალი ნატეხიც.
სამხრეთ-დასავლეთ განაპირას მდებარე გ ო ნ ი ო ს (ბერძ. “აფსაროსის”)
ნაქალაქარი[68] მხოლოდ მოსინჯულია საცდელი თხრილებით და მისი ხნოვანება
უკვე საკმაოდ ღრმად არის “გადაწეული”ანტიკურ ხანაში. გარკვეულია, რომ
ჭოროხის ზღვასთან, შესართავის მახლობლად, ვაკე ადგილას ფართოდ
მოზღუდვილი ციხე შიგნით კარგად ყოფილა მოწყობილ-გამართული. ახ. წ.
პირველ საუკუნეთა ფენის შემდგომ მოდის შუა საუკუნეთა ფენები, რომლებშიც
გამოირჩევა ერთი, VII-X საუკუნეთა; იგი ადგილობრივი, მოუჭიქავი კერამიკისა და
ცოტაოდენი სინოპური იმპორტის შემცველია. მინის მცირერიცხოვან ნაწარმში
გამოერევა VI-VIII საუკუნეებისათვის დამახასიათებელი (ბიჭვინტის, სოხუმის და
სხვ. ანალოგიების მიხედვით) პატარა სასმისებიც. ამრიგად, შესაძლოა მსჯელობა
იმის თაობაზე, რომ აღნიშნულ საუკუნეთა მანძილზე გონიოს ციხე-ქალაქში
ცხოვრება საკმაოდ ინტენსიური ყოფილა.

ახლახან დაიწყო ბათუმში შემორჩენილი თ ა მ ა რ ი ს ც ი ხ ი ს დ ა
ა ჭ ა რ ი ს ც ი ხ ი ს ძ ი რ ი ს (ბერძ. “პეტრას”) ნანგრევთა თხრა. ციხისძირში,
როგორც ვიცით, უკვე გამოვლინდა სამნავიანი, შესანიშნავი ქვათლილებით
შემოსილი ბაზილიკისა და აგრეთვე აბანოს ნაშთები. ნაქალაქარის სხვა უბანშიც
(ბობოყვათს) იჩინა თავი სამნავიანმა ბაზილიკამ, რომელსაც თან ახლავს ქვის
სვეტისთავი, მარმარილოს სვეტის ნატეხები, “ბოლნურ-ჯვრიანი” ქვა, ქვიანი
მოზაიკის ნაშთები, მინის ჭურჭელი, კერამიკული (უმთავრესად სამშენებლო)
ნაწარმი და სხვ. ბობოყვათის ტაძარი აუგიათ VI საუკუნეში, შიდაციხის
ბაზილიკის,აბანოსა და სხვა შენობათა დანგრევის შემდგომ[69].
ზღვიდან საკმაოდ დაშორებით, გურიის წინა ქედების ზოლში
მდებარე ვ ა შ ნ ა რ ი ს ნანგრევთა თხრამ[70] საკმაოდ მეტყველი “ ქალაქური”
ნაშთები გამოავლინა. დამაჯერებლად არ მიგვაჩნია ვაშნარის ციხექალაქობის
უარყოფისა და “გამაგრებულ მონასტრად”გამოცხადების ცდა [71].
ციხე-ქალაქი გაშენებული ყოფილა ორი მოზრდილი მდინარის
შესართავთან, მაღალ და ვიწრო ზეგან-კონცხზე (ერთი ყველაზე უფრო
გავრცელებული და ეფექტური ტიპია ძველი საქართველოს ციხე-ქალაქებისა!). მას
შემოვლებული ჰქონია ორმაგი ზღუდე ქვითკირისა, თანაბარი, წესიერი კვადრებით
შემოსილი (უჯარმის ციხე-დარბაზის მსგავსად!). შიდა კედელში ყოველ 40 მეტრზე
გოდოლები ყოფილა დატანებული.
გალავნის შიგნით მდგარ ნაგებობათაგან გაითხარა ქვითკირის, ქვით
მოსილი ტაძრისა და მცირე სამლოცველოს ნანგრევები. ტაძარი გამოდგა სამნავიანი
ბაზილიკა, ხუთწახნაგოვანი (ბიჭვინტურის მსგავსი) აბსიდისა და მარმარილოთი
შემოსილი საკურთხევლის მქონე. შიგ აღმოჩნდა სანათლავი და წარჩინებულ პირთა
(?) სამარხავი. გამოვლინდა ქალაქის კარგად ნაკეთები კერამიკული წყალსადენი,
რომელიც ზოგან კედლის ძირშია ჩაფლული. მოპოვებულ იქნა თიხისა და მინის
ჭურჭლის ნატეხები.
საერთოდ, გათხრილი კომლექსი თარიღდება V-VIII, საკუთრივ ტაძრები V-VI საუკუნეებით. ეს უკანასკნელნი იმდენად კარგ შენობებს წარმოადგენენ, რომ
სავსებით ამოუდგებიან მხარში ბიჭვინტაში გათხრილ ძველ ტაძრებს, რომლებიც
მართლაც შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც აკადემიკოსი ნ. ბერძენიშვილი
ვარაუდობდა, ეგრისში შემავალი ერთ-ერთი მოზრდილი ქვეყნის (მერმინდენლი
გურიის) ცენტრადქცეული ქალაქის დამამშვენებლად. ნაგებობათა მხატვრული
იერი, სამშენებლო კერამიკისა (კრამიტის, აგურის, მილების) და კირის ხარისხი,
პერანგის კვადრების დამუშავება, მარმარილოს “სამოსელი”, აგრეთვე ზღუდეში
შემავალი წყალსადენიცა და კერამიკანარევი წყალგამძლე იატაკებიც კულტურის,
სახელდობრ, სამშენებლო ხელოვნებისა და ტექნიკის განვითარების ისეთ მაღალ
დონეს მოწმობს, რომ ეს ძეგლი ერთ-ერთ თვალსაჩინო მოწმობად გამოდგება ეგრისლაზიკის ყოველმხრივი დაწინაურებისა.
შენების ტექნიკისა და არქიტექტურის ზოგიერთი ელემენტი რომაულბიზანტიურ გავლენას მიგვანიშნებს, ისევე როგორც (თუმცა კი ნაკლებ) ბიჭვინტაში,
ციხისძირ-პეტრაში, ქართლის საზღვართან მდგარ შორაპანსა და სხვ. ესაა opus
mixtum-ი (აგურის ფენათა გამორევა ქვის წყობაში), ხუთკუთხიანი აბსიდა,
“აკანთის” სახეები, “ვოლუტები”სვეტის თავებზე და სხვ.
მეორე მხრივ კი, ქალაქის ზღუდისა და შენობათა პერანგის
თანაბარკვადროვანი, ჰორიზონტალურად წესიერი წყობა იმეორებს ქართლის
აღმოსავლეთ განაპირას მდგარი უჯარმის ციხე-დარბაზისა და რამდენიმე

შორიახლოს მდგარი ძეგლის წყობას, რომელთაც ჩვენ პირობით “უჯარმულს” ან
“გორგასლურს”ვუწოდებთ და რომელთაც არ მოეპოვებათ ანალოგია არც საკუთრივ
ბიზანტიურსა და არც ეგრისში იქაური გავლენით ნაშენ ძეგლებში. ეს კი ეგრისისა
და ქართლის მჭიდრო კულტურული ურთიერთობის ერთ ნიშნად უნდა
მივიჩნიოთ.
გურიის დაბლობ ნაწილში, შ უ ხ უ თ შ ი აღმოჩნდა და გაითხარა საკმაოდ
რთული და კარგად ნაშენი აბანოს ნაშთი. მას ჰქონია კეთილხარისხოვანი,
ორნამენტიანი, ქვაკენჭური მოზაიკური იატაკი. ძეგლი VI საუკუნით თარიღდება[72].
ეს უკვე მესამე შემთხვევაა ბიჭვინტასა და ციხისძირ-ბობოყვათის შემდეგ
დასავლეთ საქართველოში ამონათხარ ნაგებობებში მოზაიკური იატაკის
აღმოჩენისა. ეტყობა, ასეთი მოხატულობა საკმაოდ გავრცელებული ყოფილა V-VI
საუკუნეთა ეგრისში.
იმერეთის მიწა-წყალზე მრავლად არის დადგენილი და წინასწარვეა
აღწერილი ადრეფეოდალური ხანის ციხე-ქალაქთა ნაშთები[73]. ორ მათგანს –
ს კ ა ნ დ ა ს ა დ ა შ ო რ ა პ ა ნ ს მცირე დაზვერვით თხრაც კი შეეხო [74]. მესამის,
ვ ა რ დ ც ი ხ ი ს (ბენრძნ. “როდოპოლისის”) ციხის ნანგრევის თხრა კი ახლახან,
1968 წელს დაიწყო და უკვე გამოინაკვთა ძეგლის ისტორია და არქეოლოგიური
სტრატიგრაფია,
რომელიც
წერილობით
ცნობებზე
უფრო
სრულია.
გვიანფეოდალური ხანის ზღუდის ქვეშ თავი იჩინა ადრეფეოდალური ხანის
შენობამ (მერმინდელი ზღუდე ზედ უვლის მის ნაშთს), რომელშიც
დამახასიათებელი, მოუჭიქავი კერამიკა ამოვიდა. აქვეა მოჭიქული კერამიკის
შემცველი, შუა ფეოდალური ხანის ფენა და სულ ძველი, გვინანტიკური კერამიკისა
(ნაწილობრივ იმპორტულის). მესხეთიდან გადმომავალი უმნიშვნელოვანესი გზის
შესაყარზე აგებულ ამ ციხე-ქალაქს ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და
მისი არქეოლოგიური შესწავლა უთუოდ ნაყოფიერი იქნება.

ბ. ყოფა-კულტურის ზოგადი მონახაზი
ზემოთ განხილული არქეოლოგიური წყაროები – ძეგლები და განათხარები
(სხვა ეპოქებთან შედარებით ჯერაც ნაკლებად წარმოდგენილნი), ჩვენი აზრით,
საკმაო მეტყველებით ფენენ სინათლეს იმ წინსვლით პროცესს, რომელიც
მიმდინარეობდა ჩვენთვის საინტერესო ხანაში.
უპირველესი ზოგადი დაკვირვება და შთაბეჭდილება ისაა, რომ ყოფისა და
კულტურის განვითარება არსებითად ჩვეული, ლოგიკური გზით მიმდინარეობს;
IV-V
საუკუნეთა
ძიების
შედეგად
ბუნებრივშემუშავებული
ფორმებია
გავრცელებული და შემდგომ განვითარებული. ისევე როგორც წინარე ხანაში,
უცხოური იერი გადაკრავს ყოფა-კულტურის ძეგლებს ზღვისპირა საქართველოში,
ოღონდ უშუალოდ სანაპირო ზოლში. ესა თუ ის გავლენა ეტყობა კულტურის ზოგ
ფორმას ყველგან.
ადამიანთა (თითქმის მხოლოდ რიგითი ან რამდენიმე დაწინაურებულ
პირთა) ჩ ა ც მ უ ლ ო ბ ი ს ა დ ა შ ე მ კ უ ლ ო ბ ი ს არსებითი ცვლილება არსად
შეიმჩნევა წინარე (IV-V სს.) ხანასთან შედარებით. ამას გვაფიქრებინებს იმავე
ლითონის მშვილდსაკინძების, ღეროვანი საკინძებისა, აბზინდებისა და შესაბნევის
ლითონის დეტალების გავრცელებულობა სამარხეულ ინვენტარში. საგანგებოდ
აღსანიშნავია, რომ მშვილდსაკინძები IX-X სუკნეებშიც გვხვდება (მაგ., ხევში). ახლა

უფრო მკაფიოდ გამოსჭვივის, თუ რა დიდმნიშვნელოვანი ფუნქცია ჰქონია
დაკისრებული მარჯნის, ლაჟვარდის ან სხვაგვარი მასალის მქონე ბრინჯაოს თუ
რკინის ”მცხეთური ტიპის”საკინძების ერთ წყებას, რომელიც ნამდვილად დღემდე
შემორჩენილ ქალთა საზეიმო თავსაბურავის (”ლეჩაქ-ჩიხტი-კოპის”, ”თავსაკრავის”,
”თავხურის”) დასამაგრებელ და დასამშვენებელ თუ თმაში ჩასარჭობ სამკაულებს
წარმოადგენენ. შესაძლოა საუბარი ჩრდილო კავკასიაში (მაგ., დაღესტანში) თვით
საკინძთა თუ მათი ტიპის გატანადეზაც. მათ სრულიად ვერა ვხედავთ დასავლეთ
საქართველოს სამარხებში და შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ მაშინაც სხვანაირი,
უქინძისთავო და უჩიხტი-კოპო თავსაბურავები უტარებიათ ქალებს ეგრისში.
რაც შეეხება თმის დაყენებას, ზოგ სამარხზე დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ
ქალებს ”ბულულად”უტარებიათ იგი და შიგ გრძელი, თავიანი საკინძები ჰქონიათ
დასამშვენებლად ჩარჭობილი.
მცხეთის ზოგ სამარხში გამონაკლისის სახით შემორჩენილი ნაფლეთების
მიხედვით შეიძლება დავასკვნათ,რომ არცთუ დიდად გამორჩეული ოჯახის
ქალებს, ალბათ ახალგაზრდებს, გარდა ჩვეულებრივი (ბევრგან დამოწმებული)
სელისა
თუ
მატყლის
სქელი
ქსოვილებისა,
საზეიმო
შემთვევაში
(მიცვალებულებსაც!) სცმიათ ფერადი აბრეშუმის ქსოვილისაგან შეკერილი ფაქიზი
სამოსელი და ნატის (საფიანის) თხელი და რბილი ტყავისაგან შეკერილი
ფეხსაცმელი. ეს ნიშნავს, ამასთანავე, მცხეთაში (და ეგებ სხვაგანაც) მოხდენილი და
საკმაოდ ძვირფასი ფეხსამოსის სახელოსნოების (გავიხსენოთ ოსტატი ე ვ ს ტ ა თ ე
მ ც ხ ე თ ე ლ ი ძველი ქართული ლიტერატურის ცნობილი ძეგლიდან ”ევსტათე
მცხეთელის მარტვილობა”...) და აგრეთვე მათი ნაწარმის შემკვეთ-მყიდველთა
ფართო წრეების არსებობას. დასასრულ, ამ გარემოებას მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენში
აბრეშუმის ადრევე (როგორც ვიცით, IV-V სუკუნეებიდანვე) გავრცელების
დადგენის თვალსაზრისით.
დიდკაცობის საზეიმო ტანსაცმელ-ფესაცმლის რაგვარობის გასარკვევად
არქეოლოგია ვერას გვეუბნება, მაგრამ, სამაგიეროდ, მათ შესახებ მსჯელობა
შეგვიძლია
მცხეთის
ჯვრის
VI-VII
საუკუნეთა
მიჯნის
რელიეფებისა (ერისმთავრები, ხუროთმოძღვარი?) და ზოგიერთი ადრინდელი
ფრესკის (დოდოს რქა გარეჯაში, ატენი, იშხანი და სხვ.)მიხედვით, უკვე
განსახილველი ხანის მეორე ნახევარში.
სამკაული საკმაოდ უხვად არის წარმოდგენილი სამარხეულ ინვენტარში.
გარდა უკვე ხსენებული ყოველნაირი საკინძებისა (ამ დროს ვრცელდება
მარჯნისთავიანი!) და შესაბნევებისა, კვლავ გვაქვს ლითონის (ოქროსიც) ფარაკითა
და გემათი შემკული ბეჭდები; ჩნდება ქვისაგან თლილი ბეჭდები; მძივები
(უწინდელზე ნაკლებია, უფრო პასტისა, ქვათაგან – სარდიონისა; სამაჯურები,
საყურეები, ოქროს ინკრუსტაციული ბალთები და საკინძები. ერთ შემთხვევაში
(არმაზისხევი) აღნიშნულია გასაოცარი მსგავსება ოქროს მოთვალული
მრავალნაწილიანი საყურეებისა და გულსაკიდისა, იქვე II საუკუნის სამარხთაგან
ცნობილ ასეთ სამკაულებთან (შემონახვა? მიწაში პოვნა და კვლავ გამოყენება?).
გემები ნამდვილად ადგილობრივ ნაკეთებ ბეჭდებშია გამოყენებული, მაგრამ ამ
გამოსახულებაში ხშირად ვხედავთ ზოროასტრულ სიუჟეტებს, პერსონაჟებს და
ფალაურ ასოებსაც კი. გვაქვს ცოტა რამ ბიზანტიური სამყაროდან მომდინარეც.
ზოგჯერ სწორედ ბიზანტიური ლითონის ფულია გახვრეტილი და მძივებთან
ერთად ყელსაბამზე აცმული.

კვლავ მცირერიცხოვანია ქრისტიანული სიმბოლოები, მაგრამ ეს, ცხადია,
არ ნიშნავს იმას, რომ ქრისტიანობა არ იყო გავრცელებული. დასავლეთ
საქართველოს სამარხებში სამოსელ-სამკაული წარმოდგენილია: ქარვისა და მინის
მძივებით, სამაჯურებით, ბრინჯაოსბეჭდებით ) ზოგჯერ უკვე ფარაკიანით),
მშვილსაკინძებით, საკინძებით, საყურეებით, აბზინდებით. ნაპოვნია სარკე და
პირსაფარეშო ხელსაწყოებიც (საფრჩხილე, ყურსაჩიჩქნი და სხვ.)
ზოგი რამ შეგვიძლია ვთქვათ მამაკაცთა საომარ-სანადირო აღჭურვილობის
შესახებ (დასავლეთში – წებელდაში, საგვარჯილეში, ზღვისპირეთში ჯერაც
სამარხებში ატანდნენ, აღმოსავლეთში კი მხოლოდ ერთ ნამოსახლაშია ნაპოვნი). ეს
არის რკინის მახვილები, სატევრები, შუბები, ჯაჭვის პერანგი, ცულები, დანები და
სხვ.
სამეურნეო საოჯახოდ გამოყენებული ჰქონიათ ისევ და ისევ თიხის არცთუ
დიდად კეთილხარისხოვანი ჭურჭელი და მინის ჭურჭელი, ზოგჯერ ტლანქი,
ზოგჯერ მოხდენილი (მაგ., რუსთავში). ზოგ განათხარში წარმოდგენილია ქვევრები
და დერგები.
სოფლის მეურნეობას ქალაქადაც კი (მცხეთა, ურბნისი, კუხეთის რუსთავი,
ჯავახეთის ახალქალაქი და ა.შ.) ძალიან დიდი ადგილი უკავია მოსახლეობის
საქმიანობაში. საყოველთაოდ და მძლავრად არის წარმოდგენილი: მევენახეობა და
მეღვინეობა, - ახალქალაქის გარდა – რაც დასტურდება შემორჩენილი ყურძნის
წიპწებით, მემინდვრეობა (ნაპოვნია ბეღლები, ორმოები) და ყოველნაირი
მესაქონლეობა (შემონახულია ნასუფრალი ძვლები). საერთოდ კი მეურნეობის ეს
დარგები ღონიერი ჩანს და შემდგომი განვითარების გზაზე მდგარი საკმაოდ
მკაფიოდ გვეხატება, მიუხედავად დამპყრობლების თარეშისა, ხელოსნობისა და,
კერძოდ, მხატვრული ხელოსნობის ზოგიერთი დარგის მეტ-ნაკლებ მაღალი დონე.
წინასწარვე კი შევიშნავთ, რომ ზოგი რამ, მაგალითად, თიხის ჭურჭლის კეთება,
კარგა ხანს მ ხ ა ტ ვ რ უ ლ ა დ სერთოდ კვლავ დაქვეითებული ჩანს. ამ მხრივ
გრძელდება იგივე ვითარება, რაც IV-V საუკუნეებსა და თვით ანტიკურ ხანაშიც კი
იგრძნობა. ოღონ ეს, რასაკვირველია, სრულიად არ არის დამახასიათებელი
მარტოოდენ ქართული ქვეყნებისათვის, საყოველთაო ჩანს, მეტადრე იმ
ბრწყინვალე ნაწარმთან შედარებით, რომელიც წინარე, ანტიკურ ხანას მოსდგამს.
ჩვენ თავის დროზე გვქონდა საშუალება ამის ერთ-ერთ მიზეზად ის
დაგვესახელებინა, რომ ანტიკურ ხანაში წინ გამოდის ლითონია და მინის
ჭურჭელი, რომელიც ჩრდილავს თიხისას[75].
ამ, ადრევე წამოყენებულ დაკვირვებას სავსებით იზიარებენ ჩვენებური
ადრეფეოდალური ხანის კერამიკის მკვლევრები, რომლებიც აღნიშნავენ სახეობათა
ერთფეროვნებას, საერთოდ, ”გაღარიბებას” და აცხადებენ, რომ მცირერიცხოვანი,
საუკეთესო (არასამზარეულო და სამეურნეო) თიხის ჭურჭლის მხატვრული
ღირსებაც კი არსებითად მოყვანილიბაში, ზედაპირის დამუშავებასა და ფერში
გამოიხატება; ორნამენტი მარტივი და ერთგვარია. ”გაღარიბების” მთავარ მიზეზად
მიიჩნევენ მეურნეობის ნატურალიზაციას, ფეოდალურ კარჩაკეტილობას და
აგრეთვე იმას, რომ სოფლის მეურნეობისა და, კერძოდ, მევენახეობის განვითარებამ
მოითხოვა ერთგვაროვანი ნაწარმი და მაშასადამე ასეთივე ტექნოლოგია [76].
აღნიშნულია აგრეთვე ერთი ყურადსაღები მოვლენა: აღმოსავლურქართული კერამიკა, საერთოდ, გვიანანტიკური ტრადიციებით მოსაზრდოვე
კერამიკისაგან განსხვავებით, თავისებურ, ძველ ტექნიკურ ტრადიციაზე
(გაპრიალება და სხვ.) დამყარებით ეხმაურება ამ საყოველთაო მიდრეკილებას.

თავისთავად ჩანს სამზარეულო-სამეურნეო კერამიკა. ისიც აღსანიშნავია, რომ
დიდი სიახლოვე იგრძნობა აღმოსავლურსა და დასავლურქართულ კერამიკაში
მოყვანილობის, ორნამენტისა და კეცის დამუშავების მხრივ. ნაწილობრივი
მსგავსებაა სომხურ-აზერბაიჯანულთან და ერთგვარი-ჩრდილოკავკასიურთან.
სათუნე წარმოების უშუალოდ მანიშნებელი ნაშთები ჯერჯერობით
ურბნისში ჩანს მხოლოდ (ისიც – ქურა არა), მაგრამ, უეჭველია, რომ ყველა ქალაქსა
და ეგებ ბევრ დაბაშიც არის საგულისხმებელი სახელოსნოები.
აღსანიშნავია ქართული მცირე წარწერების (ზოგჯერ მხოლოდ ცალკეული
ასოების) სიმრავლე თიხის ნაირ-ნაირ ჭურჭელზე (ეს მოსახლეობის ფართო
წიგნიერების მომასწავებელიც არის).
შედარებით უფრო ლაზათიანია მოჭიქული თიხის ნაწარმი, უმთავრესად
ჯამები. მაგრამ ისინი დ ა ნ ა მ დ ვ ი ლ ე ბ ი თ ყველგან მხოლოდ IX-X საუკუნეებში
გვევლინებიან და ტექნიკურად თუ მხატვრულად ღირსეულნიც არიან. რაც შეეხება
V-VIII საუკუნეთა მოჭიქულ კერამიკას, იგი ჯერ მხოლოდ თბილისის ერთ
განათხარშია გამოყოფილი, ხოლო პირობითად ჩანს აგრეთვე უჯარმის
გორგასლისეულ ფენაში. (იქაც უანგობოა!), სხვაგან კი არსად გვხვდება, რაც
რამდენადმე ჩრდილს აყენებს ადრეულად მიჩნეულ ”ჭიქურთა”გამოყოფის
მართებულობას. მოჭიქული ჯამ-ჭურჭლის წარმოების დიდი გაფურჩქვნა XI-XIII
საუკუნეებში ჩანს ჩვენში, ხოლო ადრეფეოდალური ხანის მეორე ნახევარში უკვე
ძლიერი ”ფესვებით” არის წარმოდგენილი და ხალხის ყოფაში ღრმადაა შეჭრილი
(მანამდე კი თითო-ოროლაა).საერთოდ ხომ მისი წამოწევა და ფართოდ გავრცელება
საბოლოოდ ისლამურ კულტურას უკავშირდება, ხოლო თუ წინაისლამური
მართლაც დამტკიცდება ჩვენში, ეს დიდად მნიშვნელოვანი გარემოება იქნება.
ადრეფეოდალური ხანის ქართლში მინის წარმოებას – თანდათან უფრო
მომძლავრებულსა და დახვეწილს – გვიმოწმებს, ჯერ ერთი, დიდძალი სამარხეული
მასალა (უმთავრესად მცხეთის სამაროვნებიდან მომდინარე), და მეორეც, თვით
საწარმოს ნაშთი (ორბეთში), რომელიც ზემოთ დაწვრილებითა გვაქვს აღწერილი
როგორც უნიკალური ძეგლი და მეცნიერული ინფორმაციის წყარო[77].
აქაც სავსებით გადაჭრით შეიძლება ითქვას, რომ მინის თითქმის
ყველანაირი ნაწარმი ფართოდ არის ერის ყოფაში შეჭრილი – საოჯახოც,
დაკრძალვის
რიტუალთან
დაკავშირებულიც
(”საცრემლეები”,
ანუ
”სანელსაცხებლები”, რომელთაც ზოგჯერ – მაგ., რუსთავში, ნამოსახლარშიც
ვხვდებით ხოლმე და სამკაულიც, კეძოდ, ბეჭდები (ჯერ კიდევ გვიანანტიკური
ხანიდან მოკიდებული) და სამაჯურები (პირველად ჩნდება VII-VIII საუკუნეებში,
ხოლო ყველგან ”მოზღვავდება” – მაგ., რუსეთისაგან განსხვავებით, სოფლებშიც –
XI-XIII საუკუნეებში).
VI-VIII საუკუნეებში უკვე მოთავებულია სანელსაცხებლეების ფორმათა
ძიების ის ”ციებ-ცხელება”, რომელიც IV-V საუკუნეებში ოცზე მეტ ტიპს
წარმოქმნის; ხდება მათი სტაბილიზაცია, და სულ 3 – 4 ტიპიღა გამოიყოფა. თან
არავითარი ეჭვი არაა, რომ უკვე ნამდვილად საკუთარი, ან ძლიერ
”გაშინაურებული”ფორმები გვაქვს და ზოგ მათგანს მოენახება კიდეც პროტოტიპი
ჩვენებურ, გვიანანტიკურ ოქროს ფლაკონებში. მინის ხარისხი საკმაოდ კარგია,
ტექნოლოგია – ჯეროვან დონეზე მდგარი. ცალკე კვლავ ხაზგასმით უნდა ითქვას,
რომ მცხეთაში იმხანდ ნამუშევარი ერთი მინის მბერავი ოსტატი თავისი ხელობის
აღმნიშვნელი ინვენტარის (ორმოციოდე სანელსაცხებლისა და საბერავი მილის)
თანხლებით დაუკრძალავთ. ეს ყოფის დამახასიათებელიც არის, თვით ხელოსანთა

ცხოვრებასა და შრომის დადასტურებაზე რომ აღარა ითქვას რა. გარდა მცხეთისა,
იმდროინდელი წარმოება შეგვიძლია ვივარაუდოთ ურბნისშიაც და რუსთავშიაც...
დასავლეთ საქართველოში სულ სხვა ვითარებაა და, კერძოდ, ბიჭვინტაში თუ
შემოზიდული არა, უცხოურის (ბიზანტიურის) მიხედვით ნაკეთები მაინც უნდა
იყოს ჭურჭელი.
ორბეთის საწარმო ყოველმხრივ მოწიფულად გვევლინება და მინისი არც
ერთი შესაძლო სახეობა არ არის მის საქმიანობაში გამორჩენილი: ჭურჭლეული,
სასარკმლე მინა, სამოზაიკო კენჭები, თვალთა მინაბაძები, სამკაული. ეს კი
მოხმარების ყველა სათანადო სარბიელს მიგვანიშნებს. კერძოდ, ტაძრებისათვის
მოზაიკა ჩვენშივე უკეთებიათ, ოქრომჭედლური ნაწარმისათვის მინის თვლები
უხმარიათ (ზოგჯერ მაინც), შენობების (ცხადია, გამორჩეული მნიშვნელობის
მქონეთა) სარკმლებში კარგი მინა ჩაუსვამთ, სასმისად მინის თასები და სხვ.
უხმარიათ და ა.შ. (სამკაულზე უკვე გვქონდა საუბარი). ასე ერთბაშად ეფინება შუქი
ყოფისა და კულტურის რამდენსამე მხარეს ერთი შინაარსიანი არქეოლოგიური
ძეგლის წყალობით. თანაც, ვინ იცის, ორბეთულის მსგავს რამდენ სახელოსნოს
უმუშავნია ქართულ ქვეყნებში და ისიც VIII-IX, ”არაბობის” საუკუნეებში?! მეტიც
ითქმის: ორბეთის, ან მისი მსგავსი, სახელოსნოს ზოგიერთი ნაწარმი (მაგ., თასები
და ბეჭდები) საქართველოს გარეთაც უზიდავთ: ხევზე რომ აღარა ითქვას რა,
ჩრდილო ოსეთშიც ჩანს ისინი უხვად. მაშასადამე, მინის ნაწარმი სააღებმიცემო
საქონლადაც ყოფილა.
საიუველირო საქმეზე, ოქრომჭედლობასა და ლითონდამუშავებაზე
არქეოლოგია ბევრს ვერას გვეუბნება, გარდა იმისა, რომ ერთიც გრძელდება და
მეორეც, ოღონდ ვიცით მხოლოდ მასობრივი, ხალხის ფართო მასებისათვის
განკუთვნილი სამკაული, რომელიც ნამდვილად ადგილობრივ ცენტრებშია (იმავე
მცხეთაში და სხვ.) ნაკეთები. სამარხეულ ინვენტარში მათი ოდენობა თანდათან
კლებულობს (მეტადრე IV-V საუკნეებთან შედარებით, უფრო ადრინდელზე რომ
აღარა ითქვას რა). მაგრამ ეს სრულიადაც არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი ნაკლებ
გამოიყენებოდა. აქაც დიდად ყურადსაღები ფაქტია სამთავროში დაკრძალული
”ოქრომჭედელ-იუველირის”, ანდა ეგებ ”მეკერმის” სამარხში ძირითადი ხელსაწყო
(სასწორი, საწონები) და გამოთლილ-ნაჭრევი რამდენიმე თვალიც არის
ჩატანებული. ადრეფეოდალური ხანის ოქრო-ვერცხლის ხატები, ჯვრები და
საეკლესიო ჭურჭელიც კარგად არის ცნობილი.
მხატვრული ხელოსნობის დანარჩენი დარგების შესახებ არქეოლოგიური
განათხრების მიხედვით აღარა გვეთქმის.
საერთოდ კი უნდა დავასკვნათ, რომ ეს ხელოსნობა ერთ-ერთი არსებითი
წყაროა ქართული ქვეყნებისა და მეტადრე მათი ქალაქების ეკონომიური
პოტენციალისა, რომლის საკმაო სიდიდე მიუხედავად ომიანობა-დაპყრობისა
უეჭველად ჩანს.
რაკი სიტყვამ მოიტანა, აქვე განმეორებით გავიხსენებთ, რომ არც
ბიზანტიის, არც ირანის, არც არაბების მოძალადეობას არ მოუხდენია წამლეკავი
თუ დამშრეტავი გავლენა ქართული ქვეყნების სამეურნეო-კულტურულ
ვითარებაზე. ან, თუ ერთი მხარე ზარალდებოდა და ჩამორჩებოდა, სხვანი
წინაურდებოდნენ ხოლმე. გამონაკლისს წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, მურვან ყრუს
ლაშქრობა, რომელმაც წელში გატეხა და სულაც ძირს დასცა რამდენიმე ძველი,
”ტრადიციული” ქალაქი, მაგრამ მათი მაგივრობაც სხვებმა იკისრეს. ხაზგასასმელია,
რომ არაბობა ა რ , ანდა ვ ე რ ახდენს გავლენას ჩვენს კულტურაზე. ასეთი რამ

იგრძნობა ტრადიციულად უფრო ირანისა თუ ბიზანტიის მხრივ ქართლშიც და
ეგრისშიც, ოღონდ ისიც საკმაოდ ”ვიწრო დასპეციალებით”(გემათა გავრცელება,
ზოგი სამკაული, ფალაურწარწერიანი, თუ ბერძნულწარწერიანი ნივთები –
რუსთავსა და მცხეთაში კი – და ა. შ.). ზღვისპირა საქართველოში კი ბიზანტიის
გავლენა, ცხადია, ბევრად მეტია და ძლიერი.
ორიოდე სიტყვის თქმა შეგვიძლია მშენებლობის ტექნიკის შესახებ (იმ
ეპოქის დიდად საინტერესო ხუროთმოძღვრება, ამ ნარკვევის ფარგლებს სცილდება
და ამიტომ ცალკეა განხილული). ზოგ ნაქალაქარში გათხრილი ნაგებობანი – ციხეტაძართა გარდაც – გაცილებით უფრო მკვიდრი, დიდი და კარგად დაკუთხული
ქვითა და კირის ან გაჯის დუღაბით ნაშენი ჩანს, ვიდრე, ვთქვათ, შუა ფეოდალური
ხანის რიგით სამოსახლოთა დიდი უმეტესობა (სადაც გამოიყენება რიყის ან ნატეხი
ქვა, თიხა). შესაძლოა, აქაც უფრო ანტიკურ ხანის გადმონაშთებთან გვქონდეს
ჯერაც საქმე? (მით უმეტეს, რომ ეს ჩვენი პერიოდის პირველ ნახევარში ჩანს).
თუმცა არის ”პარაზიტულად”, ნარევი მასალითა და თიხით, ან ჩვეულებრივი
ნატეხი ქვითა და თიხით ამოყვანილი შენობებიც. ცალკე აღსანიშნავია
ხისგვირგვინიანი დარბაზების მიბაძვით ქვით ნაშენი სოფლური სახლები,
მიკვლეული თორსა და ლიკანში.
ცნობილია, რომ თვით მშენებლობის ორგანიზაცია და ცალკეული
სამუშაოები შესანიშნავად, უნიკალურად არის ასახული ადრეფეოდალრი ხანის
მიწურულის ორი ძეგლის – ოშკისა და ქოროღოს საყდართა წარწერებსა და
რელიეფებში.
ამ ნარკვევში განხილული სათანადო ძეგლები (სამარხები, საკულტო
შენობები) პირწმინდად ქრისტიანულია და სრულიად არ აირეკლავს მაზდეანობისა
და ისლამის გავლენას, თუმცა წმინდა ქრისტიანული სიმბოლოები კვლავ ცოტა
გვხვდება. ამ პერიოდის ბოლოს ჩნდება ქართული ეპიტფიები (ბოლნისში).
ხაზგასმით ითქმის ეს დაკრძალვის წესზედაც, მიუხედავად იმისა, რომ იმ ხანაში,
გარდა ტრადიციული ორმოსამარხებისა (დას. საქართველოში) და ქვის სამარხებისა
(აღმ. საქართველოში) ამა თუ იმ განაპირა მხარეში ახლებური აღნაგობის
სამარხებიც ჩნდება (მაგ.. თაღურად ამოშენებული რთული აკლდამები ქიზიყში და
ჩუქურთმიანნი ივრის სიონში). გამონაკლისს წარმოადგენს კრემაცია წებელდის
სამაროვნებზე, მაგრამ, ჯერ ერთი, მათი ხნოვანება მხოლოდ VI საუკუნეში შემოდის
(როდესაც მთელი დას. საქართველო საბოლოოდ გაქრისტიანდა) და , მეორეც, იმ
მთიან კუთხეში საერთოდ თავიდანვე რამდენიმენაირი წესი თანაარსებობს (მათ
შორის ქრისტიანულიც). ჭეშმარიტად ქრისტიანულია საგვარჯილის სამაროვნის
დაკრძალვის წესიცა და მეტადრე ბრინჯაოს სამი ჯვრიანი ბეჭედი, რომლებიც
ზემოთ დაწვრილებით განვიხილეთ. თუ ის სამარხები ეგრისის მთლიანად
გაქრისტიანების დროს არ ეკუთვნის, მყუდრო ადგილას, ქვაბებში ”მოფარებულ”,
მანამდე არსებულ რომელიღაც მცირე ქრისტიანულ თემს კი მიეწერება.
ქართული ქვეყნებისა და უფრო მცირე ერთეულების განუხრელად
დაახლოება და ”კულტურული გაერთმნიშვნელიანება ” საკმაოდ თვალნათლივ
გამოსჭვივის არქეოლოგიურ მასალებში. ეს აღსანიშნავია, მაგ., ისეთ
დაშორიშორებულ კუთხეებში, როგორიც გურია და ივრის კახეთია, კერძოდ კი,
ვაშნარისა და უჯარმის ციხე-ქალაქთა მშენებლობაში პერანგის ერთი და იმავე
წყობის გამოყენება, თუმცა, მეორე მხრივ, ვაშნარში აგურის ფენებიც არის
გამოყოფილი (ბიზანტ. opus mixtum), უჯარმაში კი არა. საერთოდ კი, აღმოსავლეთ
საქართველოს უკიდურესი ნამოსახლარი, სადაც აგურის ფენებს ვხედავთ,

ურბნისია. მეტადრე ნიშანდობლივია ქვემო ქართლისა და ხევის (და ჩრდ.ოსეთისაც
კი!) უმჭიდროესი ურთიერთობა თუნდაც ორბეთული ყაიდის მინის ნაწარმის იქ
აღმოჩენის მიხედვით, აგრეთვე მცხეთისა და დაღესტნისა, ამ უკანასკნელში
”მცხეთური” საკინძების აღმოჩენის მიხედვით. ეგრისის აღმოსავლეთი ნაწილი და
არგვეთი ხომ არქეოლოგიურად გაცილებით უფრო უახლოვდება ქართლს, ვიდრე
ზღვისპირა მხარეს.
დასასრულ, სულ ორიოდე სიტყვა უნდა ითქვას განსახილველ ხანაში
ქალაქთა ”არქეოლოგიურ ისტორიაზე”. ამ პერიოდის შუა ხანაში (VIII ს., მურვან
ყრუ) საბოლოოდ ვეთხოვებით, როგორც ნამდვილ ქალაქებს მცხეთას, ურბნისს და
ციხე-გოჯს, ხოლო უფრო ადრე, VI საუკნეში ისპობა ქალაქი ბიჭვინტა. ასეთ
განადგურებას გადარჩენილი ჩანან: თბილისი, უფლისციხე, დმანისი, უჯარმა,
კუხეთის რუსთავი, ჟალეთი, თელავი. ჯერაც არაა ნამდვილი ციხე-ქალაქი
ჯავახეთის ახალქალაქი და ალბათ კვეტერაც. ეტყობა, ვაშნარიც, შორაპანიც,
სკანდეცა და ვარდციხეც ადრეფეოდალურ ხანაშივე ამთავრებენ ქალაქობას.
ხაზგასასმელია ქალაქთა გარეშე მდებარე და მომუშავე ისეთი მძლავრი საწარმოები,
როგორიცაა მაგ., ორბეთის სახელოსნო (”მანგლისის ქვეყანაში”). ისიც უნდა
დავსძინოთ, რომ ადრეფეოდალური ხანის ნასოფლარები ჯერჯეობით მაინც
ნაკლები გვეგულება, ვიდრე შუა ფეოდალური ხანისა. ჩანს, მონგოლობისთანა
მძიმე აოხრება და განადგურება ჩვენს სოფელს არ განუცდია, მაგ., მურვან ყრუს
უფრო გამაგრებული ქალაქების დამხობა აინტერესებდა, ვიდრე სოფლებისა.

***
ასეთი რთული, ხშირად შეფერხებული და კვლავ წინმსვლელი პროცესის
სახით მიმდინარეობს ქართული ქვეყნების სამეურნეო-კულტურული მომწიფება,
მათი თანდათან დაახლოება და ურთიერთგამდიდრება ადრეფეოდალური ხანის
ხუთ საუკუნეში. ვიმეორებთ, რომ ამ პროცესს ართულებს მრავალი ფრიად
არახელსაყრელი საგარეო ფაქტორი – ომიანობა, ხანგრძლივი დაპყრობა და ა.შ.,
მაგრამ მთავარი ისაა, რომ ძველი, საღი ტრადიციებით მოსაზრდოვე, თავისთავადი
და თან გარდუვალ უცხოურ გავლენათა შემომქმედებრივ ამთვისებელი ქართული
კულტურა ასეთ ხლართშიც იგნებს გზას და ამ პერიოდის მიწურულში სავსებით
მზად არის იმისათვის, რომ ქართული ქვეყნების პოლიტიკურ გაერთიანებას ხელი
შეუწყოს, რათა შემდგომ ახალი ძალით გაიფურჩქნოს.
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§ 2. ადრეფეოდალური ხანის ქართული ლიტერატურა
და საისტორიო მწერლობა
მნიშვნელოვანი ძვრები და ცვლილებები, რომელთაც ადგილი ჰქლნდათ
VI-X სს. საქართველოს სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში,

გარკვეულ გავლენას ახდენდნენ კულტურის განვითარებაზე, საზოგადოებრივ
აზროვნებაზე, იდეოლოგიაზე.
აღნიშნული ხანის ქართული კულტურა წარმოგვიდგება როგორც მთლიანი
და დასრულებული სახის მოვლენა, რომელიც სავსებით შეესაბამებოდა და
გამოხატავდა VI-Xსს. ქართული ფეოდალური საზოგადოების ინტერესებსა და
მოთხოვნილებებს. ქართული კულტურის ისტორიის ამ მრავალმხრივად
საინტერესო ეპოქაში, რომელიც ძირითადად ემთხვევა საქართველოში არაბთა
ბატონობის და ქვეყნის პოლიტიკური გაერთიანებისათვის ბრძოლის იმ პერიოდს,
როდესაც ქართველი ხალხი თავგამოდებით ბრძოლას აწარმოებდა უცხოელ
დამპყრობთა
წინააღმდეგ
და
იღვწოდა
საქართველოს
პოლიტიკური
გაერთიანებისათვის
–
განსაკუთრებული
დაძაბულობით
ვითარდება
შემოქმედებითი მუშაობა კულტურის ყველა დარგში. ეს დრო ქართული
კულტურის ცხოვრებაში ხასიათდება შესამჩნევი აღმავლობით, რაც განაპირობა
არაბთა ბატონობის წინააღმდეგ გამათავისუფლებელი ომების წარმატებამ,
რისთვისაც გაერთიანებული იყვნენ ეროვნული ძალები. საზოგადოებრივი აზრის
პოლიტიკური იდეალი იყო დამოუკიდებელი, მთლიანი და ძლიერი ქვეყნის შექმნა,
ამას ეწირებოდა მთელი ენერგია. განმათავისუფლებელი მოძრაობის ბუნებრივი
გამოხატულება იყო დიდი კულტურული მუშაობაც. უნდა აღინიშნოს, რომ თუმცა
არაბთა ბატონობა ჩვენში ხანგრძლივი იყო, მაგრამ საქართველოს კულტურულ
ცხოვრებაზე არაბულმა კულტურამ მაინც მცირე გალენა იქონია. იმ დროს, როდესაც
ბევრი სხვა მრავალსაუკუნოვანი კულტურის მქონე ქვეყანა, მაგალითად ირანი,
თითქმის მაშინვე ითვისებს არაბულ კულტურას, იღებს არაბულ დამწერლობას,
რელიგიას და ახალ საფუძველზე ქმნის ლიტერატურასა და ხელოვნებას,
საქართველოს საკუთარ ეროვნულ ტრადიციას განაგრძობს. ეს მოვლენა იმით
აიხსნება, რომ ქრისტიანულმა სარწმუნოებამ და კულტურამ იმდენად ღრმად
გაიდგა ფესვები საქართველოში, რომ არაბებმა, მიუხედავად ენერგიული ზომებისა,
თვალსაჩინო გავლენის მოხდენა ამ მხრივ ვერ შეძლეს. აღნიშნული პერიოდის
საქართველოში, განსაკუთრებით კი მის მეორე ნახევარში (VIII-X სს.), მკვეთრად
იჩინა თავი ეროვნული თვითშეგნების ზრდამ. ეროვნული სულისკვეთების
გამოვლინება კულტურის სფეროში იმაში გამოიხატება, რომ ქართველები ამ დროს
არა მარტო ბერძნების თანასწორუფლებიანად თვლიან თავს, ქართული კულტურა
ამ დროს არა მარტო მხარს უსწორებს მსოფლიო ცივილიზაციის უმთავრეს
მესვეურს – ბიზანტიას, არამედ გარკვეულ მეტოქეობასაც უწევს მას.
საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ბიზანტიური კულტურა ერთ დროს
მსოფლიო კულტურის როლში გამოდიოდა. საშუალო საუკუნეებში მის ნიადაგზე
ვითარდებოდა არა მარტო წინა აზიის ქვეყნების ქრისტიანული კულტურა, არამედ
დასავლეთ ევროპისაც. ეს გასაგებია: ბიზანტია ის ქვეყანა იყო, სადაც საბოლოოდ
გაიფურჩქნა ქრისტიანობა; იქ ჩამოყალიბდა ამ რელიგიის დოგმატიკურფილოსოფიური მხარე, მისი კულტი, მორალი და უმდიდრესი კულტურა.
თითოეული ერი, რომელიც თავის თავს ”ქრისტიან” ერად თვლიდა, ვალდებული
იყო შეეთვისებინა ეს კულტურა. ქრისტიანულმა კულტურულ-საგანმანათლებლო
მოძრაობამ გადალახა საკუთრივ ბიზანტიის საზღვრები და სხვა ხალხებიც ჩაითრია
და წარიტაცა.
ამ საყოველთაო მოძრაობასა და გატაცებას, რასაკვირველია, ქრისტიანული
საქართველოც ვერ ჩამორჩებოდა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც აქ ფეხი
მოიკიდა ბიზანტიის პოლიტიკურმა ორიენტაციამ. ამ დროიდან იწყება ჩვენში

პროცესი ბიზანტიური კულტურის ათვისებისა, რომელშიაც თავს იჩენს ტენდენცია
– ქრისტიანული შინაარსის მქონე ბიზანტიური კულტურა ათვისებული იქნეს
ქართულ ნიადაგზე, ეროვნულ ფორმებში. ერთი სიტყვით, როგორც აკად. კ.
კეკელიძე აღნიშნავს, ეს არის ”ტენდენცია ქრისტიანულ-ბიზანტიური კულტურის
ნაციონალიზაციისა”[1]. ამ ნიადაგზე საქართველო, შეიძლება ითქვას, უდავო
მეტოქეობას უწევდა ბიზანტიას. ეს დამოწმებულია იმ ლიტერატურულ ძეგლებში,
რომელნიც შემონახულან ჩვენამდე. მართალია, ასეთი ძეგლები უმეტეს შემთვევაში
სარწმუნოებრივ-საეკლესიო ხასიათისაა, მაგრამ მათ შინაარსსა და ფორმაში
მკვეთრად ისმის საზოგადოებრივი მოტივების ჟღერა და აღბეჭდილია ჩვენი
წინაპრების პოლიტიკურ-ეროვნული და კულტურული სულისკვეთება.
ბიზანტიელ ბერძნებთან კულტურულად გათანასწორებისა და მეტოქეობის
გამომავლინებელია, პირველ ყოვლისა, თვით სურვილი და მისწრაფება
ბიზანტიური კულტურის ათვისებისა. ამიტომ ქართველებმა მიზნად დაისახეს
ამოეწურათ ბიზანტიური ლიტერატურა, მეცნიერება, ხელოვნება, ფილოსოფია,
ერთი სიტყვით, ბიზანტიური კულტურა. ამ მიზნით ქართულად ითარგმნება
ღირსშესანიშნავი თხზულებები თეოლოგიიდან, ფილოსოფიიდან და მეცნიერების
სხვადასხვა
დარგიდან,
როგორიცაა:
იურისპუდენცია,
მათემატიკა,
ბუნებისმეტყველება, მედიცინა, გრამატიკა, განსაკუთრებით კი ასტრონომია და
ისტორია.ინტენსიური მთარგმნელობა გამოწვეული იყო, სხვათა შორის, ეროვნული
თვითშეგნების ძლიერი გაღვიძებითა და სურვილით – ქართველობა ბიზანტიელებს
გვერდში ამოდგომოდა კულტურულადაც.
რაკი ბიზანტიურ კულტურას ასეთი გამანაყოფიერებელი მნიშვნელობა
ჰქონდა ჩვენი სინამდვილისათვის, სავსებით ცხადია, რომ თვით ბიზანტიური
მწერლობის გავრცელების არეალის შესასწავლად განუზომელი მნიშველობა აქვს ამ
დროის ქართულ მასალებს. ეს კიდევ ცოტაა. ქართულ მწერლობას დღევანდლამდის
შემოუნახავს ისეთი ნათარგმნი თხზულებანი, რომელთაგან ბევრი ბიზანტიურ
მწერლობას დროთა ვითარებაში დაუკარგავს. მაშასადამე, ბერძნულიდან
ნათარგმნი მასალიდან ქართულ ლიტერატურაში დაცულია ისეთიც, რომელიც
საგრძნობლად ავსებს ბერძნულ-ბიზანტიური მწერლობის ისტორიის ხარვეზებს და
მეცნიერულადაც მნიშვნელოვანია. შევჩერდეთ ზოგიერთ მათგანზე. როგორც აკად.
კ. კეკლიძე აღნიშნავს, ბიზანიური ლიტერატურის ისტორიას ქართულმა
მწერლობამ შეჰმატა მეტად შესანიშნავი ეგზეგეტიკური ”კატენები”, ისეთი
მთლიანი და სრული, რომელთა მსგავსი ცნობილ კატენებს შორის მეორე არ
მოიპოვება; მნიშვნელობა ამ თხზულებისა, რომლის კვალი ბერძნულ ენაზე უკვე
აღარ ჩანს, სხვათა შორის, იმაშიც მდგომარეობს, რომ მას შემოუნახავს ექსცერპტები
ისეთი თხზულებებიდან და ავტორებიდან, პრმელთა ხსენება დღეს უკვე გამქრალა.
ხსენებული თხზულება ქართულად ჯერ კიდევ VII საუკუნეშია თარგმნილი [2].
როგორც ვხედავთ, აშკარაა ქართულის წვლილი ბიზანტიურ ლიტერატურაში.
არანაკლები მნიშვნელობა აქვს 1901 წელს აკად. ნ. მარის მიერ X ს. უძველეს
ქართულ ხელნაწერში იპოლიტე რომაელის ( III ს.) რამდენიმე, ეგზეგეტიკური
შრომების აღმოჩენას. ამათგან განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ერთს –
”თარგმანებაჲ ქება-ქებათაისაჲ[3]. სავსებით მართებულად აცხადებდა აკად.
კ.კეკელიძე, რომ ნ.მარის ამ ნაშრომის გამოცემამ ”ყუმბარასავით იფეთქა
სამეცნიერო წრეებში, რადგანაც ბერძნული ლიტერატურის ისტორიაში ეს იყო
მოულოდნელი აღმოჩენა, ნამდვილი სიურპრიზი, რომელიც იპოლიტეს შრომათა
დღესდღეობით ცნობილ რიცხვს ხუთი ნაწარმოებით ადიდებდა” [4].

ძლიერ შესამჩნევია ძველი ქართული ლიტერატურის წვლილი ბიზანტიის
ლიტერატურული მწერლობის დარგშიც. მეცნიერება დიდი ხნის განმავლობაში
დაინტერესებული იყო იმ წიგნის ჩასახვითა და თანდათანობითი განვითარებით,
რომელიც ღვთის მსახურების მამოძრავებელს წარმოადგენდა და ცნობილია
”ტიპიკონის”სახელით. ამ წიგნის ჩამოყალიბება დაიწყო იერუსალიმში, მაგრამ მისი
კვალი პირველი ათი საუკუნის მანძილზე გამქრალი იყო. ქართულ მწერლობაში კი
აღმოჩნდა ამ წიგნის მთლიანი სახე მეშვიდე საუკუნის რედაქციით. მას ეწოდება
”იერუსალიმის განჩინება” ან ”კანონი” და გადმოთარგმნილია ქართულად
არაუგვიანეს მერვე საუკუნის ნახევრისა [5]. უფრო მეტ სამკალს ბიზანტიური
მწერლობის ისტორიას ქართული ლიტერატურა აგიოგრაფიის დარგში აძლევს.
ქართველებს ძველად, ჯერ კიდევ მეათე საუკუნემდე, აგიოგრაფიული
ლიტერატურა
გადმოუღიათ
საქრისტიანო
მწერლობის
ყველა
ენიდან,
განსაკუთრებით ბერძნულიდან. მეათე საუკუნემდეა გადმოღებული თითქმის
მთელი ციკლი იმ დროს არსებულ ”ცხოვრება- მარტვილობათა”, ანუ ”კიმენის”
რედაქციისა, ე.ი. უბრალო, მარტივი ენით დაწერილი წიგნებისა. ამ დროს
გადმოუღიათ ”ცხოვრებანი” და ”მარტვილობანი”, სხვათა შორის, ისეთი პირებისაც,
რომელნიც მოღვაწეობდნენ ბიზანტიის აღმოსავლეთ საზღვრებზე, კერძოდ,
სირიასა და დამასკო-ბაღდადის ხალიფატში და რის გამოც ისინი საბერძნეთში ან
სრულიად
არ
იყვნენ
ცნობილნი,
ანდა
ძალიან
მალე
მისცემიან
დავიწყებას.აღნიშნულ ნაწარმოებთა უმრავლესობის დედანი არ შენახულა,
არსებობს მხოლოდ ქართული თარგმანები, რომლებიც დიდ ინტერესს იწვევენ
ბიზანტიური მწერლობის თვალსაზრისით [6]. აღნიშნულ პერიოდში ქართველები
ეკლესიურ-კულტურულად და ეროვნულადაც კატეგორიულად უპირისპირდებიან
ბერძნულ-ბიზანტიურ მსოფლიოს და VIII საუკუნის ერთ-ერთი საუკეთესო
წარმომადგენლის, იოანე საბანისძის პირით სავსებით თამამად აცხადებენ: ”არა
ხოლო თუ ბერძენთა სარწმუნოებაჲ ესე ღმრთისამიერი მოიპოვეს, არმედ ჩუენცა,
შორიელთა ამათ მკჳდრთა... აჰა ესერა ქართლისაცა მკჳდრთა აქუს სარწმუნოებაჲ
და წოდებულ არს დედად წმიდათა, რომელთამე თჳთ აქა მკჳდრთა და რომელთამე
უცხოთა და სხჳთ მოსრუთა ჩუენ შორის ჟამად-ჟამად, მოწამედ გამოჩინებითა”[7].
აღსანიშნავია, რომ ბერძენთა შორის ხშირად ისმებოდა კითხვა – შეძლებდა თუ არა
ქართული ენა მეცნიერებისა და აზროვნების ენად გადაქცეულიყო? ჰქონდა თუ არა
მას თავისთავადი მნიშვნელობა? აქვთ თუ არა ქართველებს უფლება და საშუალება
ღვთის მსახურება დედაენაზე შეასრულონ? საქმე იმაშია, რომ ბიზანტიაში
განმტკიცებული შეხედულებით, მწერლობა შესაძლებელია მხოლოდ იმ სამ ენაზე,
რომლებზედაც აღნიშნული იყო ბრალდება ჯვარცმული ქრისტესი, ესე იგი –
ბერძნულ, ლათინურ და ებრაულზე. ამიტომ ისინი ეჭვის თვალით უყურებდნენ
სხვა ენაზე არსებულ ქრისტიანულ ლიტერატურას. სინას მთის ერთ-ერთი
გამოჩენილი ქართველი მოღვაწის, იოანე-ზოსიმეს პირით მეათე საუკუნეში
ქართველებმა ასეთი შეხედულების წინააღმდეგ წამოაყენეს თეორია, რომლის
მიხედვით, ქართული ენა სავსებით გათანასწორებულია ბერძნულთან იქამდის,
რომ ისინი ”ორნი” დანი არიან, ვითარცა მარიამ და მართა, და მეგობარნი, ვითარცა
ნინო და ჰელენე ”დედოფალი”. უფრო მეტიც, იოანე-ზოსიმე აყენებს ქართული ენის
მესიანური დანიშნულების იდეას. ქართული ენის საქებრად გასაოცარი ექსპრესიით
დაწერილ ჰიმნში იოანე-ზოსიმე ავითარებს იმ აზრს, რომ ქართულ ენას აქვს
უფლება და შესაძლებლობა არა მხოლოდ ორიგინალური, ადგილობრივი
მნიშვნელობის კულტურის შექმნისა, არამედ შეუძლია მსოფლიო ენად გადაიქცეს,

მსოფლიო კულტურის მესაჭეობა ქართულმა ენამ იკისროს: ”დამარხულ არს ენაჲ
ქართული დღედმდე მეორედ მოსვლისა მისისა საწამებლად, რაჲთა ყოველსა ენასა
ღმერთმან ამხილოს ამით ენითა... ვითარმედ ყოველი საიდუმლოჲ ამას ენასა შინა
დამარხულ არს... და ესე ენაჲ შემკული და კურთხეული სახელითა უფლისაჲთა,
მდაბალი და დაწუნებული, მოელის დღესა მას მეორედ მოსლვასა უფლისასა” [8]...
ქართული ენის ღირებულება და ბერძნულ ენასთან სწორუფლებიანობა
ხაზგასმულია აგრეთვე ილარიონ ქართველის ”ცხოვრებაში” (X ს.), სადაც
გადმოცემულია, რომ იმპერატორმა ბასილ II მაკედონელმა (976 – 1025) თავისი ორი
ვაჟის, ალექსანდრესა და ლეონის, აღზრდა მიანდო არა ბერძნებს, არამედ
ილარიონის ქართველ მოწაფეებს, რომელთაც უთხრა: ”ლოცვა ყავთ ამათთჳს,
წმიდანო მამანო, და ასწავეთ ამათ ენაჲ და წიგნი თქუენი, რათა შვილნი ლოცვისა
თქუენისანი იყვნენ ეგენი [9]”.
ქართველები ჯერ კიდევ IX-X საუკუნეებში არიან გამსჭვალულნი იმ
შეგნებით, რომ მათი კულტურა, ის რაც მათ აქვთ და რაც იციან, სრულიად
საკმარისია როგორც ღვთის გულის მოსაგებად, ისე ამქვეყნიური ცხოვრებისათვის.
ასეთი რწმენა გამოთქმულია გიორგი მერჩულეს გრიგოლ ხანძთელის ”ცხოვრებაში”
(X ს.). გვარამ კურაპალატს უკითხავს ეპისკოპოსებისათვის: ”წმიდანო ღმრთისანო,
უკუეთუ ქუეყნისა ჩუენისა ერის-კაცი ვინმე წიგნთა საღმრთოთა მეცნიერი და
ენათაცა წურთილი მიიწიოს იერუსალჱიმად, ანუ სხუათა წმიდათა ადგილთა, და
იხილოს რაჲმე კეთილი წესი, რომელ ქრისტიანობასა შუენოდის და ჩუენ შორის არა
იყოს, გინათუ წიგნთაგან წმიდათა გულის-ხმა ყოს და თავით თჳსით ერსა
უსწავლელსა აუწყებდეს, კეთილ არსა ანუ არა?” ეპისკოპოსებს უპასუხნიათ:
”წერილ არს : ”ტჳრთი განწესებული ეყოფინ ნავსა, უკუეთუ დაუმძიმო, დაინთქას,
და უკუეთუ სუბუქად იყოს, ქართა და ღელვათა წარუტაცონ”. ეგრეჱთცა ტჳრთი
შჯულისაჲ და წესი ქრისტიანობისაჲ რომელ აწ ქუეყანასა ჩუენსა უპყრიეს, ფრიად
კეთილ არს და ღმერთი დაჯერებულ არს, და ამისთჳს ჩუენ ვართ თავს-მდებნი:
უკუეთუ ვინმე მტკიცედ იპყრას და შეუცვალებლად საქმით ჰყოფდეს და არა
სიტყვით ვაჭრობდეს, ასი წილი აქვე მიიღოს და ცხორებაჲ საუკუნოჲ
დაიმკვიდროს”[10]. კომენტარები, ვფიქრობთ, ზედმეტია. გიორგი მერჩულეს ეს
სიტყვები არ იყო უშინაარსო დეკლარაცია: ეროვნული კულტურის განვითარების
ამ ხანაში ქართველებს მართლაც რომ შესამჩნევად წაუწევიათ წინ. ამ შემთხვევაში
გარკვეული როლი შეასრულა, სხვათა შორის, სომხებისაგან ეკლესიურად
გამიჯვნამ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა VII საუკუნის დასაწყისში. ეროვნული
კულტურის განვითარებას ჩვენ ვხედავთ, უპირველეს ყოვლისა, ორიგინალური
მწერლობის ხაზით; VI- X საუკუნეებში დამუშავდა ნაციონალური აგიოგრაფია,
დაიწერა ქართველ მოღვაწეთა ”ცხოვრებანი”. ამ ხანის ქართული ორიგინალური
აგიოგრაფიის ბრიწყინვალე ნიმუშს წარმოადგენს ანონიმი ავტორის ”ევსტათი
მცხეთელის მარტვილობა (VI ს.)[11], ადრინდელი ფეოდალური ქართული
ლიტერატურის მხატვრული პროზის ისეთი იშვიათი ძეგლები, როგორიცაა: იოანე
საბანისძის ”აბოს მარტვილობა” (VIII ს.)[12], ბასილ ზარზმელის ”სერაპიონ
ზარზმელის ცხოვრება” (X ს.)[13], გიორგი მერჩულეს ”გრიგოლ ხანძთელის
ცხოვრება” (X ს.) [14] და სხვ. ამათგან, როგორც აკად. კ. კეკელიძე აღნიშნავს,
”მარტვილობა” აბო თბილელისა და ”ცხოვრება”გრიგოლ ხანძთელისა ისეთ
მარგალიტს წარმოადგენენ, რომლის მსგავსს მსოფლიო აგიოგრაფიის ისტორიაშიც
იშვიათად შეხვდებით”[15]. სახელდობრ, ”გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება”უნდა
ჩაითვალოს ეპოქის ერთ-ერთ უდიდეს მხატვრულ და ბელეტრისტულ

ნაწარმოებად. ”მკითხველს აქ ხიბლავს სადა, მარტივი ენა და სტილის
ვირტუოზობა, ფართო ისტორიული პერსპექტივები, სიუჟეტის რეალისტური და
დრამატული განვითარება. აქ ჩვენ ვხედავთ მოვლენების სიმართლითა და
დეტალურად აღწერას. წარუშლელ შთაბეჭდილებას ტოვებს აქ მოცემული
მხატვრულად გამოკვეთილი სახეები, განსაკუთრებით თვით გრიგოლ ხანძთელისა;
ბასრი გონება და ფართო განათლება, სამშობლოსადმი სიყვარულით აღგზნებული
გული, ურყევი, შეუდრეკელი ნებისყოფა, უმწიკვლო მორალი, რომელმაც არ იცის
არავითარი კომპრომისი... ნიჭიერი ავტორი ღრმად წვდება მოქმედ პირთა
ფსიქოლოგიურ განცდებს და რელიეფურად გადმოგვცემს მათ”[16]; ვფიქრობთ, აკ. ნ.
მარის ავტორიტეტი საკმარისია X ს. ამ ღირსშესანიშნავი ძეგლის შეფასებისათვის. ნ.
მარის აზრით, მკითხველს ამ ძეგლში აოცებს ”არა იმდენად სრულყოფილება
მწიგნობრული ენისა, რომელიც საუკუნეებით ადრე იყო მიღწეული, არამედ
ქართული ენის ცხოვრებისეული სილაღე, სტილის სისადავე, ცოცხალ კილოკავებთან მიახლოების ტენდენცია ანუ თვისება, რომელიც, როგორც ადრე ეგონათ,
ქართულ ლიტერატურაში პირველად შეტანილი იყო ორი საუკუნით გვიან
მთლიანად საერო მწერლობის მიერ... ავტორს აქვს უფრო არსებითი
ლიტერატურული ღირსებანიც, შინაგანი, ესაა - ფართოთვალსახიერი და
თვითმყოფადი
ინტერესი
გარემომცველი
სამყაროსადმი,
მატერიალური
ცხოვრებისა და მისი ყოველი წვრილმანი გამოვლინებისადმი უშუალო სიყვარული,
რომელიც მოკლებულია ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურისათვის დამახასიათებელ
ტრადიციულ ფორმებსა და შაბლონებს”[17].
გიორგი მერჩულეს შრომა – ”ცხოვრება გროგოლ ხანძთელისა” – იმითაცაა,
სხვათა შორის, საყურადღებო, რომ ის ავსებს ცნობებს მეცხრე- მეათე საუკუნეთა
ქართული მწერლობის მოცულობის შესახებ. აქ მოხსენებულია როგორც
გამოჩენილი ქართველი მწიგნობრები (სოფრომ შატბერდელი, ილარიონ პარეხელი,
გიორგი მაწყვერელი, სტეფანე მტბევარი), ისე უცხოელ ავტორთა თხზულებანი
ეფრემ ასურის, გრიგოლ ნაზიანზელის, ”განძი” კირილე ალექსანდრელისა და
სხვ.),რომელთაც იმდროინდელი ქართველი მკითხველი საზოგადოება იცნობდა.
გარდა ამისა, გ. მერჩულეს თხზულებაში ვხვდებით ციტატებს ისეთ უცხოელ
მწერალთა შრომებიდან, როგორიც იყო იპოლიტე რომაელი. იპოლიტე რომაელი,
რომლის ლიტერატურულ მოღვაწეობას 200-235 წლებს მიაკუთვნებენ, ერთ-ერთი
იმ გამოჩენილი მწერალთაგანი იყო, რომელთა შრომებს ქართულ თარგმანში ჩვენი
წინაპრები ჯერ კიდევ მეათე საუკუნემდე კითხულობდნენ [18].
ორიგინალურ მწერლობასთან ერთად აღნიშნულ ხანაში შემუშავდა
ეროვნული ეორტალოგიაც; ეროვნული მოღვაწეობისა და სხვადასხვა მოვლენათა
აღსანიშნავად და სადიდებლად დაწესებულ იქნა წმინდა ქართული
დღესასწაულები, რომლებიც შეტანილია მათ მიერ შედგენილ ქართულ
კალენდრებში. ამ მხრივ ყურადღებას იპყრობს იოანე- ზოსიმეს (X ს.) კალენდარი,
რომლის სათაურია: ”კრებაჲ თთუეთაჲ წელიწდისათაჲ”. ეს კალენდარი დიდად
მნიშვნელოვანია პალესტინის სხვადასხვა მონასტრისა და წმინდა ადგილის
გასაცნობად და შესასწავლად, ის შეიცავს ცნობებს მონასტრების წინამძღვართა და
კტიტორთა, მათი ადგილმდებარეობისა და ისტორიის შესახებ, საერთოდ, ძვირფას
მასალას წარმოადგენს პალესტინის ტოპოგრაფიის, აგიოგრაფიის და ლიტურგიკის
შესასწავლად. მაგრამ ამჯერად ჩვენს ყურადღებას იქცევს ის გარემოება, რომ იოანეზოსიმეს კალენდარში ქართული წმინდანებიც შეჰყავს, მაგალითად: აბო თბილელი
(7 იანვარი), მეფე არჩილი (15 იანვარი), მანგლისის ჯვარი (20 მაისი), შუშანიკ

დედოფალი (17 ოქტ.) და სხვ.[19]. როგორც ვხედავთ, იოანე-ზოსიმეს თავის
კალენდარში სავსებით აშკარად შეაქვს ქართული ელემენტი. ამ მხრივ იგი
წარმოგვიდგება იმ სახით, რომელსაც თვალწინ უდგას თანამედროვე ეროვნული
მიზნები და საჭიროებანი. ამავე ხანაში, ქართველებს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ
უკვე აქვთ ”განგებაჲ სახარებისაჲ ბერძნულსა წესსა ზედა”, შეუქმნიათ საკუთარი
ქართული ”წესი და განგება” სახარების საკითხავებისა. ეს ნათლად ჩანს
ხელნაწერთა ანდერძებიდან: ”ესე წესი და განგებაჲ საბა წმიდისაჲ არს, ვის
ქართული უნდეს, კანონსა მიუდგეს და მისგან ისწავე” [20]. შეუდგენიათ აგრეთვე
საკუთარი განყოფაჲ კანონთაჲ ან ფსალმუნთა. ამაზე ნათლად მეტყველებს შემდეგი
სიტყვები: ”განყოფაჲ კანონთაჲ სამად გალობასა შინა, სადა ”დიდებაჲ ითქუმის,
ესერჱ თ ცან, ვითარ ქართველნი განჰყოფენ... ხოლო ვითარ ბერძულნი და
იჱრუსალიმელნი განყოფენ, ესრჱთ იხილე და ცან... და არიან რომელნიმე
ერთფერად და სწორად იჱრუსალიმელთაჲ და ქართველთაჲ კანონიცა და
ფსალმუნიცა” [21]. როგორც ეს იოანე-ზოსიმეს სიტყვებიდან ჩანს, ამავე ხანებში
ქართველებს დაუმუშავებიათ საკუთარი, ქართული სისტემა წელთაღრიცხვისა,
რომელსაც ”ბერძნულისაგან” გასარჩევად, ”ქართველთა სათუალავი” ეწოდება [22].
აღნიშნულ ეპოქაში ქართულ ენაზე მოგვეპოვება როგორც ორიგინალური,
ისე ნათარგმნი მდიდარი და საინტერესო ჰიმნოგრაფია, ანუ სასულიერო პოეზია.
ქართული სასულიერო პოეზია იწყება VII-VIII საუკუნეებიდან. თავდაპირველად ის
ნათარგმნი იყო. თარგმნიდნენ ბერძნული ენიდან. მაგრამ ქართული სასულიერო
პოეზია მდიდარია არა მარტო ნათარგმნი ძეგლებით, არამედ ორიგინალურითაც,
რომელმაც თავისი განვითარების კულმინაციურ წერტილს X საუკუნეში მიაღწია.
აღნიშნულ ხანაში გამოჩნდნენ მთელი რიგი შესანიშნავი ჰიმნოგრაფები, რომელთაც
ღრმაშინაარსიანი პოეტური ჰიმნებით შეუმკიათ არა მარტო ქართული, არამედ
მსოფლიო ეკლესიის წმინდანები და დღესასწაულები. ქართველ ჰიმნოგრაფთა
პლეადას X საუკუნეში ამშვენებს ისეთი სახელები, როგორიცაა: იოანე-ზოსიმე,
იოანე მინჩხი, იოანე მტბევარი, მიქელ მოდრეკილი, ეზრა, იოანე ქონქოზის ძე,
კურდანაი, ფილიპე, სტეფანე ჭყონდიდელი, და სხვები [23]. აღსანიშნავია, რომ
ქართული სასულიერო პოეზიისათვის დამახასიათებელია არა მარტო ”იამბიკო”,
რომელსაც გააჩნია მარცვალთა რაოდენობა და, ზოგიერთ შემთვევაში, მარტივი
რითმის ჩანასახი, არამედ თექვსმეტმარცვლოვანი ” შაირიც” (მხედველობაში გვაქვს
ღვთისმშობლის ჰიმნი ფილიპესი, რომელიც ” ბეთლემის საგალობელის [24]”
სახელწოდებით არის ცნობილი და ფრიად საყურადღებოა ქართული მეტრიკის
ისტორიისათვის). ფილიპე ბეთლემელის (X ს.) ამ ლექსის გაცნობის შემდეგ ნ. მარი
ამბობდა: ”სამიოდე წლის წინათ მე ვამტკიცებდი, რომ ქართული ლიტერატურული
ენის გამომუშავების დამსახურება უდავოდ ეკუთვნით სასულიერო მწერლებს,
რომელებიც წინ უსწრებდნენ XII საუკუნეს და, რომ საერო მწერლებმა სასულიერო
მწერლობისაგან მემკვიდრეობად მიიღეს სრულყოფილი და ჩამოყალიბებული
პროზა. ახლა კი ვიგებთ, რომ საერო პოეზიის სალექსო ფორმაც სასულიეროსაგან
არის მემკვიდრეობით მიღებული [25].
ქართული კულტურის ისტორიაში X საუკუნის ქართული ჰიმნოგრაფია
სავსებით სამართლიანად იმსახურებს კლასიკურის სახელს, ვინაიდან ამ ხანაში
პოეტური მეტყველების განვითარება იოანე მინჩხის, იოანე მტბევარის, მიქელ
მოდრეკილისა და ფილიპე ბეთლემელის შემოქმედებაში ისეთ მაღალ საფეხურზე
ავიდა, რომ მისი მნიშვნელობა ვიწრო რელიგიურ ეკლესიურ-საკულტო
შესრულების გარემოს გასცდა. როგორც ირკვევა, ქართულმა ეროვნულმა

ჰიმნოგრაფიულმა პოეზიამ წამოაყენა ისეთი მოტივები და თემები, რომელნიც
საერო პოეზიამაც თავისებურ ათვისებაში გაიმეორა. ამ თვალსაზრისით ყველაზე
ნათლად გამოირჩევა ეროვნული თვითშეგნების მოტივების გამოხატულება
ჰიმნოგრაფიაში, რომელიც შემდგომ საერო-სახოტბო პოეზიაში უფრო ფართო,
პატრიოტული ნაკადის სახით ვითარდება. ჰიმნოგრაფიაში ბოროტების ძლევის
აბსტრაქტული იდეალი, რომელიც ხშირად სამშოლოს მტრების წინააღმდეგ
ბრძოლის მოწოდების ფორმითაც მჟღავნდება, საერო ხოტბაში დამთავრებულ
მოტივად გვევლინება. ჰიმნოგრაფიული ტრადიციის გამოძახილი ჩანს აგრეთვე
ქართულ საერო პოეზიაში და ვეფხისტყაოსანშიც. ამრიგად, ამ ხანაში ქართულ
სასულიერო პოეზიას არ შეიძლება შევხედოთ როგორც კლერიკალური
იდეოლოგიის გამომხატველ, განკერძოებული ხასიათისა და დანიშნულების
მოსაწყენ მწიგნობრობას. ჰიმნოგრაფიული შემოქმედება, როგორც ლიტურგიკული
პრაქტიკის ერთი ელემენტი, სარწმუნოებრივთან ერთად, ეროვნულ გრძნობებსაც
გარკვეულ ფორმას აძლევდა. მისი ასეთი ფართო მნიშვნელობა იმ როლით აიხსნება,
რაც
ეკლესიას,
საერთოდ,
მაშინდელი
ფეოდალური
საქართველოს
საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის, განსაკუთრებით კი, განათლების და
მწიგნობრობისათვის ჰქონდა მინიჭებული.
როგორც ზემოთაც აღვნიშნეთ, ქართული კულტურის ბერძნულ
კულტურასთან გათანაბრებისა და მასთან დაპირისპირების ტენდენციამ თავი იჩინა
ჯერ კიდევ VIII საუკუნეში. მომდევნო ხანაში ეს ტენდენცია უფრო მკვეთრად
გამოიხატა, რაც ნათლად ჩანს IX ს. ისეთი საისტორიო ნაშრომიდან, როგორიცაა
”მოქცევაჲ ქართლისაჲ”. ამ თხზულებაში ქართველები სავსებით დაუფარავად
ამჟღავნებენ სურვილს თავისი კულტურით გვერდით ამოუდგნენ ბიზანტიელებს.
სახელდობრ, ამ თხზულებაში საგანგებოდაა ხაზგასმული, ერთი მხრივ, ის
გარემოება, რომ ნინო ქართლში ქრისტიანობის საქადაგებლად მოდის არა
კონსტანტინოპოლიდან, არამედ იერუსალიმიდან და მეორე მხრივ, ის, რომ
ქართლს გაქრისტიანების შემდეგ მოევლინა ისეთი რელიკვიები, როგორიცაა ”ძელი
ცხოვრებისაჲ”, ”ფერჴთა ფიცარნი ქრისტჱსნი” და ”სამსჭუალნი” მისნი. ისმის
კითხვა: რატომაა ეს ხაზგასმული? იმიტომ, რომ ბიზანტიელი ბერძნები, ერთი
მხრივ, თავიანთ თავს, გელასი კესარიელისა და რუფინუსის ცნობათა საფუძველზე,
ქართველთა განმანათლებლად მიიჩნევდნენ, მეორე მხრივ, ისინი სწორედ
აღნიშნული რელიკვიებით ამაყობდნენ კონსტანტინე დიდის დროიდან. ჩვენს
ანონიმ ისტორიკოსს სურს უთხრას ბიზანტიელებს: ქართული ქრისტიანობა
იერუსალიმური წარმოშობისაა და არა ბერძნულ-კონსტანტინეპოლური, ქართველ
მისიონერს, ნინოს ერთგვარი წილიც კი უდევს ბიზანტიელების გაქრისტიანებაში:
ის, სანამ საქართველოში მოვიდოდა, კონსტანტინოპოლს გაემგზავრა ელენე
დედოფლის მოსაქცევად. გარდა ამისა, ქრისტეს ”ძელი”, ან ჯვარი არ შეადგენს
მთლიანად მათ კუთვნილებას: ”ნაწილნი მისნი” ჩვენშია. ჩვენში იმყოფება ის
”სამსჭუალნი” ან ლურსმნებიც, რომლითაც ქრისტე ჯვარზე იყო მიკრული. ჩვენში
იმყოფება ქრისტეს ”ფერჴთა ფიცარიც”, რომელიც თქვენ, ბერძნებს, სულ არ
მოგეპოვებათ. ეს კიდევ ცოტაა: ქართლის როლი საქრისტიანოში, ისტორიკოსის
აზრით, ჯერ კიდევ აქ ქრისტიანობის დამყარებამდე არსებულა: ”ქვეყანასა ამას
ქართლისასა, - ამბობს ის, - წილად ხვადა სამოსელი იგი ქრისტჱესი ზე
გარდმოსილი, რომელ არს კუართი უფლისა” ხოლო ბიზანტიელთა სიამაყის
გრძნობას იმის გამო, რომ მათი სატახტო ქალაქი ღვთისმშობლის საგანგებო
მფარველობის ქვეშ იმყოფება, ქართულმა ეროვნულმა თვითშეგნებამ უპასუხა

სწორედ ამ დროს, მეცხრე საუკუნეში, ჩასახული აზრით, რომ ქართლის ქვეყანა
”წილხვდომილია” იმავე ღვთისმშობლისა. ეს აზრი, მეათე საუეუნეში მთლიან
სისტემად ჩამოყალიბდა და თავი იჩინა ილარიონ ქართველის ”ცხოვრებაში”. აქ
ჩვენ ვკითხულობთ: როდესაც ილარიონი მივიდა ულუმბოს მთაზე, ადგილობრივი
ბერძნული ლავრის მამასახლისმა მოინდომა მისი და მისი მოწაფეების იქიდან
გაძევება. ამისათვის დაიმსახურა კიდეც ღვთისმშობლის მხილება: ”უბადრუკო!
რაჲსა ინებე განძებაჲ უცხოთა მათ, რომელნი მოსრულ არიან სიყუარულისათჳს
ძისა და ღმრთისა ჩემისა? ანუ არა უწყია, ვითარმედ მრავალნი დამკჳდრებად არიან
მთასა ამას მათისა ენისა მეტყუელნი? და რომელნი მათ არა შეიწყნარებენ, მტერ
ჩემდა არიან, რამეთუ ჩემდა მინიჭებულ არს ძისა მიერ ჩემისა ნათესავი იგი
შეურყევლად მართლმადიდებლობისათჳის მათისა, ვინაითგან ჰრწმენა სახელი
ძისა ჩემისაჲ და ნათელ იღეს” [26]. ”მოქცევაჲ ქართლისაჲ” ბიზანტიელებთან
კულტურული მეტოქეობის საკითხში უფრო შორსაც მიდის. როგორც ცნობილია,
ბიზანტია მეცხრე საუკუნეში, როდესაც მას მწვავე ბრძოლები ჰქონდა ხალიფატთან,
ეძებდა არა მარტო კავშირს ქართველებთან, არამედ მათზე პირდაპირ პოლიტიკურ
ბატონობასაც. ასეთი აგრესიული სურვილები თავს იჩენდა საეკლესიო სფეროშიც.
ამ თვალსაზრისით საინტერესოა მეცხრე საუკუნის დამდეგს ბერძნულ ენაზე
დაწერილი თხზულება, რომელსაც ეწოდება: ”მოსახსენებელი მიმოსლვათათჳს და
ქადაგებათა მოციქულთა ანდრეასი”. ამ თხზულებაში ხაზგასმითაა აღნიშნული,
რომ ანდრიამ ქრისტიანობა იქადაგა დასავლეთ საქართველოში, ”სოფელსა
მეგრელთასა” და ”ქვეყანასა ქართლისასა”. ერთი სიტყვით, ამ ლეგენდით ქართულ
ეკლესიას ანდრია მოციქულმა ჩაუყარა საფუძველი. ანდრია ამავე დროს
აღიარებულ იქნა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს პატრონად და მფარველად
განსაკუთრებით 357 წლიდან, როდესაც მისი ნეშტი იმპერატორმა კონსტანტიმ
კონსტანტინოპოლში გადმოასვენა. ეს გარემოება აღნიშნულ საპატრიარქოს იმის
საბუთს აძლევდა, რომ პრეტენზიებისათვის ჩარეოდა ანდრია მოციქულის მიერ
მოქცეულ ხალხთა ცხოვრებაში. როგორც ვიცით, მთელი დასავლეთი საქართველო
მართლაც ამ საპატრიარქოს შემადგენლობაში შედიოდა თითქმის მეათე
საუკუნემდე. მაგრამ, როდესაც მეცხრე საუკუნეში დაიწერა თხზულება ანდრიას
სამისიონერო მოღვაწეობის შესახებ, ამ პრეტენზიებს ქართველების მიმართ
განსაკუთრებით მწვავე ხასიათი მიუღია. ქართველებში დაბადებულა აზრი და
სურვილი გაებათილებინათ ბერძენთა პრეტენზიების საფუძველი, სახელდობრ,
ცნობა იმის შესახებ, რომ ქართული ეკლესია ანდრია მოციქულის მიერაა
დაფუძნებული, სწორედ ქართველების ასეთი მისწრაფებითაა გამოწვეული, რომ
”მოქცევაჲ ქართლისაჲში” უარყოფილია ანდრიას სამისიონერო მოღვაწეობა
ქართველთა შორის და წამოყენებულია სულ სხვა, ანდრიასაგან დამოუკიდებელი
მისიონერი. ქართველების ასეთი მოქმედებისათვის ეს საუკუნე შესაფერ საბაბს
იძლეოდა. საქმე ისაა, რომ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს აღმოსავლურ
მიჯნაზე სწორედ ამ საუკუნეში ჩამოყალიბებულა ახალი ქართული პოლიტიკური
ერთეული – ტაო-კლარჯეთის ფეოდალური სამთავრო. მის შემადგენლობაში
შევიდა იმ ტერიტორიის ეპარქიებიც, ქართული და ქალკედონიტურ-სომხური,
როსლებიც ანდრია მოციქულის მიერ იყო მოქცეული. მეორე მხრივ, დასავლეთ
საქართველოშიაც მეცხრე საუკუნეში იმდენად ღრმად იჭრება ქართული ენა,
ლიტერატურა, მწიგნობრობა, კულტურა და საეკლესიო ტრადიციები, რომ
ბიზანტიელები იძულებულნი არიან თავისი პოზიციები დათმონ. ქართველები
აქედან სდევნიან ბერძნულ ენას, ბერძნულ ვიწრო ეროვნულ კულტურას, შემოაქვთ

და ავრცელებენ საკუთარს, ქართულ ენას, ქართულ ღვთისმსახურებას და ქართულ
საეკლესიო-სამონასტრო წესებს. ქართულ კულტურას თან მოჰქონდა ქართული
პოლიტიკური შეგნება და იდეალი, ასე რომ მეცხრე-მეათე საუკუნის მოღვაწენი
პირდაპირ ამბობდნენ: ”ქართლად ფრიადი ქუეყანაჲ აღირაცხების, რომელსაცა შინა
ქართულითა ენთა ჟამი შეიწირვის და ლოცვაჲ ყოველი აღესრულების” [27]. ნ.
ბერძენიშვილი გიორგი მერჩულეს ამ ფორმულის შესახებ წერს: ”მცხეთა ჯერ
ენობრივად (ეთნიკურ ელემენტზე დაყრდნობით შეიჭრა ლიხთიმერეთში, ხოლო
შემდეგ, როგორც ჩანს, ეს საინტერესო ფორმულა წამოაყენა თავისი
ორგანიზაციული გაბატონების დასასაფუძვლებლად. ”ქართლია” იქ, სადაც
მღვდელმახურება ქართულ ენაზეა (მხოლოდ კვირიელეისონი შეიძლება
ბერძნულად). მირონის კურთხევა ”ქართლს” განეწესა. მაშ ქართლს ნაკურთხი
მირონი სავალდებულოა ყველა იმ ეკლესიისათვის, სადაც მღვდელმსახურება
ქართულ ენაზეა. ცხადია, მცხეთის საკათალიკოსოს მხრივ ეს არის კანონიკური
საფუძვლების დაცვით კოსტანტინეპოლის საპატრიარქოს წინააღმდეგ მიმართული
ბრძოლა ლიხთ-იმერეთის ეკლესიაზე ორგანიზაციულად გაბატონების მიზნით”[28].
”უკვე IX საუკუნეში როგორც ქართლში, ისე ტაო-კლარჯეთში, კახეთში,
ჰერეთსა და აფხაზეთის სამეფოში ქართული ენა იყო მწერლობის, სახელმწიფო
მართვა-გამგეობის, სამოქალაქო ურთიერთობისა და ეკლესიის ერთადერთი ენა.
ქრისტიანობის საშუალებით ქართული ენა გადავიდა ჩრდილო კავკასაშიც,
უპირველეს ყოვლისა, - ჩერქეზებსა და ალანებში” [29].
VI-X სს. განვითარების მაღალ საფეხურს მიაღწია ქართულმა
ისტორიოგრაფიამ. აღნიშნული ხანის ქართული ფეოდალური ისტორიოგრაფია
უმთავრესად საეკლესიო-რელიგიურ ხასიათს ატარებდა, რაც გამოწვეული იყო
იმით, რომ მის განვითარებას საფუძვლად დაედო საეკლესიო ისტორიული
ლიტერატურა, ანუ ჰაგიოგრაფიული მწერლობა. აგიოგრაფიული ლიტერატურა
საეკლესიო მწერლობის ყველაზე პოპულარულ დარგს წარმოადგენს. ამ ჟანრის
თხზულებები, უმეტეს შემთხვევაში, იწერებოდა ”მოწამის” თანამედროვეთაგან,
ანდა მისი უახლესი ხანის მოღვაწეთაგან. კიდევ მეტი, ისინი ხშირად მოთხრობილი
ამბების არათუ თანამედროვენი, არამედ მონაწილენიც იყვნენ. ავტორები არ
იფარგდებოდნენ მარტოოდენ ”წმინდანის” ცხოვრების აღწერით; ისინი თავიანთ
შრომებში მდიდარსა და საინტერესო ცნობებს იძლევიან მაშინდელი ქვეყნის
კულტურული, პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიური ვითარების შესახებ,
რაზედაც ოფიციალური ისტორიკოსები ზოგჯერ ან სდუმან, ანდა ძალიან მცირე
ცნობებს გვაწვდიან. ამ პერიოდში ისტორიოგრაფიული ძეგლის აღსანიშნავად
ჩვეულებრივ ხმარობდნენ ისეთ სახელწოდებას, როგორც იყო ”წამება” ან
”მარტვილობა”. თითქმის ”წამება-მრტვილობის” პარალელურად წარმოიქმნა
ტერმინი ”ცხოვრება”. შემდეგში ”ცხოვრება” ძველ ქართულ მწერლობაში
საისტორიო თხზულებათა საზოგადო სახელად იქცა და სამოქალაქო ისტორიის
ძეგლების აღსანიშნავადაც იხმარებოდა[30]. ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ,
საკვირველი აღარ უნდა იყოს ის გარემოება, რომ VI-X სს. ქართული
ისტორიოგრაფია ძირითადად წმინდანთა ”მარტვილობებითა” და ”ცხოვრებებითაა”
წარმოდგენილი. წმინდანთა ცხოვრება-წამებები თავისი შინაარსითა და ხასიათით
რამდენიმე ძირითად ჯგუფად შეიძლება დაიყოს. იგი ერთი ჯგუფით უკავშირდება
ჩვენში ირანელთა ბატონობის ხანას:”მარტვილობა ევსტათი მცხეთელისა” (VI ს.),
”მარტვილობა აბიბოს ნეკრესელისა” (IX-X სს.); მეორე – არაბთა მფლობელობის
ხანას: იოანე საბანისძის ”მარტვილობა აბო თბილელისა” (VIII ს.), ”კონსტანტინე

კახის მარტვილობა” (IX ს.) უცნობი ავტორისა, სტეფანე მტბევარის (X ს.) ”გობრონის
მარტვილობა”; მესამე – წარმართობასთან ბრძოლისა და ქრისტიანული
სარწმუნოების შემოსვლა-დამკვიდრების ხანას: ”ცხრა ძმა კოლაელთა მარტვილობა”
(IX ს.) და ”ნინოს ცხოვრება” (IX ს.); მეოთხე – ამ ხანის დიდ საეკლესიო მოღვაწეთა
ცხოვრების აღწერას: ბასილ ზარზმელის ”სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრება” (X ს.),
გიორგი მერჩულეს ”გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება” (X ს.), ”ილარიონ ქართველის
ცხოვრება” (X ს.).
თავისი ხასიათითა და დანიშნულებით ცალკე დგას სომხურ-ქართულ
საეკლესიო პოლემიკასთან ლაკავშირებით აღმოცენებული არსენ კათალიკოსის
”სომხური და ქართული ეკლესიების გაყოფის ისტორია” (IX ს.) და ისეთი საეროსაისტორიო თხზულება, როგორიცაა ”მოქცევაჲ ქართლისაჲ” (IX ს.)[31].
ირანელთა ბატონობის ხანასთან დაკავშირებული ანონიმი ავტორის
”ევსტათი მცხეთელის მარტვილობა” შესანიშნავ ისტორიულ წყაროს წარმოადგენს
VI საუკუნის ქართლის პოლიტიკური მდგომარეობის შესასწავლად: მასში ევსტათი
მცხეთელის წამებასთან ერთად აღწერილია ირანელების მართვა-გამგეობის წესები,
ურთიერთობა ქართველ მთავრებსა და ირანის ხელისუფლების წარმომადგენელთა
შორის, სასამართლოს წარმოების წესები და სხვა საკითხები. როგორც ამ
ნაწარმოებიდან ჩანს, ქართლში ამ დროს მეფობა უკვე გაუქმებულია და ქვეყნის
უზენაეს გამგედ ითვლება ირანის მარზრპანი (თხზულებაში იხსენიებიან: არვანდ
გუშნასპი და ვეჟან ბუზმირი), რომელიც თბილისში ცხოვრობს. მცხეთაში ზის
ციხისთავი და იგი იქაურ საქმეებს განაგებს. რადგან ქართლში ირანელები
ბატონობენ, ბევრ ირანელს ვხედავთ როგორც თბილისში, ისე მცხეთაში, სადაც
ისინი
სხვადასხვა
ხელობას
მისდევენ.
მაგალითად,
”მეხამლეობას”და
”მეჯადაგობას”. ზოგიერთი მკვლევარი მარტვილობის ამ ძვირფას ცნობაში,
რომელიც გარკვეულ ორგანიზაციას შეეხება, მცხეთელ ხელოსანთა კორპორაციულ
გაერთიანებას ვარაუდობს[32]. მცხეთელ ხელოსნებს თავიანთი კულტის,
ცეცხლთაყვანისმცემლობის შესასრულებლად ჰქონიათ საკუთარი სიწმინდენი,
რომლებშიაც ისინი ”ზოტიკობდნენ”, ან დღესასწეულებს ასრულებდნენ.
მიუხედავად ირანელთა ბატონობისა, ქვეყის შინაურ საქმეებს განაგებდნენ
ადგილობრივი აზნაურნი, რომელთაგანაც ალბათ სხვადასხვა მოხელეს თვით
ირანელები ნიშნავდნენ. მაგალითად, მარტვილობაში მოხსენიებულია: 1) მთავარნი
ქართლისანი, 2) მამასახლისი ქართლისა (გრიგოლი) და 3) პიტიახში ქართლისა
(არშუშა). ”სარწმუნოებრივი მდგომარეობა ქართლისა საკმაოდაა დახასიათებული
ამ მარტვილობაში. აქედან, პირველ ყოვლისა, ჩვენ ვგებულობთ, რომ ჩვენში
პროზელიტიზმი ძლიერი ყოფილა: ქართლის ეკლესიას იმდენი ძალა ჰქონია, რომ
ქრისტიანობას ხშირად ღებულობდნენ მთელი ჯგუფებით სხვა სარწმუნოების
მიმდევარნიც, მაგალითად, ცეცხლთაყვანისმცემელი ირანელები, მიუხედავად
იმისა, რომ ასეთი პროზელიტიზმი ირანის უზენაესი გამგისაგან აკრძალული
ყოფილა. ეს რომ ასეა, იქიდან ჩანს, რომ ევსტათის გარდა ”მარტვილობა” სხვა შვიდ
ქრისტიანს იხსენიებს სპარსთაგან”[33]. ივ. ჯავახიშვილის სიტყვით: ”ევსტათი
მცხეთელის მარტვილობა” მაშინდელი საქართველოს ცხოვრების შესახებ მრავალ
საყურადღებო და ცოცხალს სურათებს შეიცავს და უტყუარი ცნობებითაც არის
შემკული. მაგ., ეს ძეგლი დათარიღებულია სპარსთა მეფობის ინდიკტიონითა და
აღმოს. საქართველოში მყოფი სპარსთა მარზპანობით. არსად მთელს თხზულებაში
ქართველთა მეფის ხსენება არ გვხვდება: ქვეყნის ბატონ-პატრონად შაჰის
წარმომადგენელი მარზპანი ჩანს, ხოლო შინაურობაში მხოლოდ ქართლის

მთავარნი, კათალიკოზი, მამასახლისი და პიტიახში გვხვდება. ამგვარად,
აღმოსავლეთ საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობა დამოუკიდებლობის
მოსპობას, სპარსთა ჩვენს ქვეყანაში სრულ ბატონობას და უმეფობის ხანას
გვისურათებს. ევსტათი მცხეთელის მარტვილობის ეს ცნობები საუცხოოდ უდგება
იმ უტყუარ ცნობებს, რომლებიც მოგვეპოვება ქართლ-კახეთის მაშინდელი
პოლიტიკური მდგომარეობის შესახებ. პროკოპი კესარიელისაგან ვიცით, რომ
სპარსელებმა გურგენ მეფის მიერ 523წ. მოწყობილი აჯანყების შემდეგ აღმოს.
საქართველოში მეფობა მოსპეს და მთლად დაიმორჩილეს, რომ სპარსთა ეს ნაბიჯი
სპარს-ბიზანტიელთა შორის 532წ. დადებულმა ”საუკუნო ზავმა” დაადასტურა.
მარტვილობაში მშვენიერი სიცხოველითა და სისწორით არის აღწერილი აგრეთვე
მაშინდელი სასამართლოს წარმოების წესები, ისევე როგორც სპარსთა მიერ
საქართველოში
დამყარებული
მართვა-გამგეობის
წესები.
საზოგადოდ,
მარტვილობის მთელ შინაარსს თანამედროვეობის ბეჭედი აზის, რასაც ამ ძეგლში
მოხსენებულ პირთა ვინაობისა და სახელების ზედმიწევნილობითი აღნიშვნა და
შიგ ჩართული თარიღებიც უფრო ცხადყოფენ” [34].
არაბთა მფლობელობის პერიოდთან დაკავშირებულია რამდენიმე
მარტვილოლოგიური თხზულება. განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს იოანე
საბანისძის ”აბო თბილელის მარტვილობა” [35] (VIII ს.), რომლის მნიშვნელობა
სცილდება საქართველოს ისტორიის ფარგლებს და შესანიშნავ ისტორიულ წყაროს
წარმოადგენს მეზობელი ქვეყნების: ხაზარეთის, ოსეთის, ბიზანტიის და არაბეთის
სოციალურ-პოლიტიკური ისტორიის შესასწავლად. სწორედ ამითაა გამოწვეული
ის დიდი ინტერესი, რომელსაც აღნიშნული ნაწარმოების მიმართ იჩენენ უცხოელი
მეცნიერები.
თხზულებაში მშვენივრად არის აღწერილი პირველი აბასიდების დროს
ქართლში შექმნილი მდგომარეობა. იოანე საბანისძის ცხოვრებით შემდეგი სურათი
წარმოგვიდგება: სარკინოზები, არაბები, ”მფლობელნი ამის ჟამისანი” არიან, ხოლო
ეს ”ჟამი...მეფობისა ისმაიტელთა დიდებისაა” საერთოდ. იგივე არაბები
”ზედამდგომელნი ჩვენნი” არიან, ე.ი. ”ყოველი ესე სოფელი ჩუენი ქართლი ”
”მძლავრებისა ქუეშე დამონებული” აქვთ ”სოფლის მპყრობელთა ამათ,
ზედამდგომელთა ჩუენთა სარკინოზთაგან ”; ”ქუეყანა იგი ქართლისა სარკინოზთა
უპყრიეს”. მაშასადამე არაბთა მფლობელობა, საერთოდ, ”მძლავრებაა”. თვით
ისინიც, ჩვეულებრივად, ”მძლავრებად” იწოდებიან, მოსახლეობაც ამ ”მძლავრთა
შიშით” არის შეპყრობილი. ამის შესაბამისად, არაბული სარწმუნოებაც ავტორს
წარმოდგენილი აქვს როგორც ”მახუილთა პყრობილი შჯული”.
ქართლს უშუალოდ განაგებს ”ამირა”. ამირა ამავე დროს ”მსაჯულიცაა”,
რომელსაც ავტორი ჩვეულებრივად ”მსაჯულ ამირას”, ან მარტივად ”მსაჯულსაც”
ეძახის. ამირა თბილისში ზის, სადაც არის ”კარი მსაჯულისა მის ამირისა”, ხოლო
”კარი” მერმინდელი ”საამირო დარბაზის” წინამორბედია [36]. ტფილისის ამირები
არიან ”ხელმწიფენი ამირანი ამის ქუეყანისანი” და მათ ”მსახურნი” ჰყავთ.
ავტორი საკმაოდ მუქ ფერებში გვიხატავს არაბულ რეჟიმს ქართლში.
ყველაზე უფრო დამარწმუნებელია საბანისძის ცნობა არაბული ხარკის სიმძიმის
შესახებ – ”ვართ მორწმუნენი მძლავრებისა ქუეშე დამონებულ და
ნაკლულევანებითა და სიგლახაკითა შეკრულნი, ვითარცა რკინითა, ხარკს ქუეშე
მათსა გუემულნი და ქენჯნილნი, ძუირ-ძუირად ზღუეულნი”. ავტორი
სინამდვილის ამ მხარეზე მხოლოდ იმისათვის ჩერდება,რომ არაბთა
სარწმუნოებრივი რეჟიმი დაახასიათოს, რათა გვაჩვენოს სრულიად შეურიგებელი,

ძალადობაზე
დამყარებული,
სხვა
რელიგიურ
აღსარებათა
სავსებით
გამომრიცხველი, უხეში და ფანატიკური პოლიტიკა, რომელიც მიზნად ისახავდა
ქართველთა სარწმუნოებრივ გადაგვარებას. ავტორი გვარწმუნებს კიდეც, რომ ამ
პოლიტიკას საკმაოდ თვალსაჩინო შედეგებიც მოსდევს: ”ნაშობნი ქრისტიანეთანი
გარდაგულარძნეს – რომელნიმე მძლავრებით, რომელნიმე შეტყუვილით,
რომელნიმე სიყრმესა შინა უმეცრებით, რომელნიმე მზაკუარებით და სხუანი”.
ყველა ზემოჩამოთვლილი მიზეზების გამო, ქრისტიანი ქართველები ”შიშითა
განილევიან და ირყევიან ვითარცა ლერწამნი ქართაგან ძლიერთა”.
არაბთა ასეთმა პოლიტიკამ გამოიწვია შესაფერისი რეაქცია – ეროვნული
თვითშეგნების გაღვიძება, იოანე საბანისძის თხზულება ნათლად გვიჩვენებს, თუ
რამდენად ღრმად გაუდგამს ფესვები ეროვნულ იდეას ამ პერიოდის
საქართველოში. აკად. კეკელიძის სიტყვით, იოანე საბანისძე, შეიძლება ითქვას,
”პირველი ქართველია, რომელიც მწერლობაში გამოდის მკვეთრად გამოთქმული
ეროვნული ლოზუნგით” [37]. იოანე საბანისძეს ძალზე აშინებდა და აფიქრებდა
ერთი გარემოება: ”აღვერიენით ერსა უცხოსა, ე.ი. არაბებს, რომელთაგან ვისწავენით
საქმენი მათნი”. არაბთა პოლიტიკის წყალობით ქართველები სარწმუნოებრივ
გადაგვარებასთან ერთად, შესაძლოა, ეროვნული გადაგვარების გზაზედაც
შემდგარიყვნენ. ეს საშიშროება აფიქრებდა ისეთ პატრიოტს, როგორიც იოანე
საბანისძეა. საჭირო იყო შესაფერისი პროპაგანდა, რომლისთვისაც მას
მოხერხებულად გამოუძენებია აბოს მიერ ქრისტიანობისათვის თავდადების ფაქტი.
თუ ასე მოიქცა აბო, ”თესლი არაბიელთა მამულად და დედულად”, რაღა გვეთქმის
ჩვენ, ქართველებს, რომელთაც ხუთას წელზე მეტია ქრისტეს რჯული გვიპყრია,
ნუთუ ჩვენ უფრო მეტი სიმტკიცე და თავდადება არ გვმართებს იმ რჯულისათვის,
რომელსაც აბო მსხვერპლად შეეწირაო? ასეთია იდეური მხარე საბანისძის
თხზულებისა, რომლითაც, მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, ”შერყეულნი
განმტკიცდებოდნენ, განმტკიცებულნი განმხიარულდებოდნენ”. იოანე საბანისძის
ასეთი მოწოდება განამტკიცდება ქართველების სახალხო თვითშეგნებას და
აკაჟებდა მებრძოლთა სულისკვეთებას ეროვნული განთავისუფლებისათვის.
არაბთა რეჟიმის საერთო ხასიათისათვის ნიშანდობლივია ისიც, რომ
”სიმრავლე ქალაქისა ქრისტიანეთაგან” ”განაგდებს” მძლავრთა შიშს და საჯარო
მოლოცვა-თაყვანისცემას აწყობს აბოს უკანასკნელი განსასვენებლის ადგილას.
დამახასიათებელია ცნობა იმის შესახებაც, რომ ქალაქის ცენტრში, მტკვრის ხიდზე
(თანამედროვე მეტეხის ხიდთან) ”აღმართულ იყო ჯუარი ხიდისაჲ” [38].
ისტორიოგრაფიული ძეგლის ”აბო თბილელის მარტვილობის” შეფასებისას
მხედველობაში უნდა მივიღოთ ის გარემოება, რომ ავტორი ისეთი ისტორიული
მოვლენის გაშუქებისათვის, როგორიცაა არაბთა ბატონობა ქართლში, უმთავრესად
საეკლესიო სარწმუნოებრივ მოტივებსა და აქსესუარს იყენებს. ”სხვანაირი
აზროვნება VIII ს. მწერლისათვის შეუძლებელი იყო – იდეოლოგიის აუცილებელი
გარსი იმ დროს რელიგიაა და საბანისძისათვისაც ”სარკინოზთა ერი” და ”ქართველი
ერი”,
უწინარეს
ყოვლისა,
გარკვეული
საეკლესიო-კონფესიონალური
კოლექტივებია, მაგრამ ამ კოლექტივების ურთიერთობა, უფრო სწორედ, მათი
სათანადო საზოგადოებრივი ჯგუფების ურთიერთობა ყველაზე მწვავე
პოლიტიკურსა და ეკონომიკურ სფეროშია. ბრძოლაც აქ მიმდინარეობდა და თავისი
მსვლელობის პროცესში იმოსებოდა საეკლესიო კონფესიონალური იერით” [39].
იოანე საბანისძის იდეურ ხაზს წარმატებით აგრძელებენ IX-X საუკუნეების
ისტორიკოსები, რომელთა თხზულებებშიც აღწერილია ქართველების ბრძოლა

არაბი დამპყრობლების წინააღმდეგ. ასეთებია: ”კონსტანტინე-კახას მარტვილობა”
(IX ს.) და ”გობრონის მარტვილობა” (X ს.). ამ თხზულებებში წინა პლანზეა
წამოწეული პატრიოტული სულისკვეთების ამსახველი მომენტები: ქართველი
ხალხის ბრძოლა და პატრიოტული თავდადება საკუთარი ქვეყნისა და
სარწმუნოებისათვის.
არაბთა ბატონობის მძიმე პერიოდის შემდეგ, საქართველო სოციალურეკონომიკური განვითარების მხრივ უფრო მაღალ დონეზე ავიდა; ადგილი აქვს
ქვეყნის საწარმოო ძალების სწრაფ განვითარებას; ცალკეულ კუთხეთა შორის
ეკონომიური კავშირის განმტკიცება, ვაჭრობისა და ხელოსნობის განვითარება ხელს
უწყობს ქვეყნის გაერთიანებისადმი მიმართული ტენდენციების უფრო
გაძლიერებას. ახალი ძვრები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა ქართულ ფეოდალურ
საზოგადოებაში,
გავლენას
ახდენდა
იდეოლოგიაზედაც,
კერძოდ
კი,
ისტორიოგრაფიის განვითარებაზე. აკად. ივ. ჯავახიშვილი წერს: ”ქართული
საისტორიო მწერლობა მას შემდგომ, რაც VIII საუკუნეში წარმატება დაეტყო, აღარ
შენელებულა და იოანე საბანისძისაგამ მოყოლებული თანდათან შეუფერხებლივ
წინაურდებოდა. უკვე X საუკუნეში ქართულად საუცხოვოდ დაწერილი
საეკლესიო-საისტორიო თხზულებები მოიპოვებოდა” [40]. იმავე ივ. ჯავახიშვილის
სიტყვით, ამ ხანის ქართულ ისტორიოგრაფიაში შემუშავებული ყოფილა ”მტკიცე
თეორიული მოძღვრება, თუ როგორ და რა გზით უნდა დაწერილიყო კარგი და
სამაგალითო საისტორიო თხზულება” [41]. ”ქართული მწერლობის დაწვრილებითმა
შესწავლამ დაგვანახვა, რომ ჩვენს საისტორიო მწერლობას უკვე VIII საუკუნეში
დიდი წარმატება ეტყობა, ხოლო X საუკუნეში უკვე მაღალხარისხოვან
განვითარებამდე მიაღწია. ამ აზრის სიმართლეს ის გარემოებაც ნათელს ჰყოფს, რომ
ძველ ქართულ საისტორიო მწერლობაში, როგორც მონოგრაფიული შესწავლით
მტკიცდება, სამწერლობო ტექნიკა დიდად განვითარებული ყოფილა და უეჭველია
ამისთვისაც შესაფერისი თეორიული მოძღვრება უნდა ყოფილიყო შემუშავებული...
იოანე საბანისძის სამაგალითო ნაწარმოები ამტკიცებს, რომ ქართულ სიატორიო
მწერლობას უკვე VIII საუკუნეში ტექნიკის მხრივ თვალსაჩინო წარმატება ეტყობა
და მარტივი, აღწერილობითი კილოთი მოთხრობილ ნაწარმოებებს გარდა წინასწარ
შედგენილ გეგმაზე აგებული და შეთხზული შრომებიც მოიპოვებოდა” [42].
აღსანიშნავია აგრეთვე ისიც, რომ ამ ხანის საისტორიო ნაწარმოებებს ახასიათებთ
ფორმების დახვეწილობა, ”უკვე კონსტანტინე-კახჲს ცხოვრებისა და წამების
აღმწერელის სიტყვებითგანა ჩანს, რამდენად ამ მხრივ ძნელი და რთული
მოთხოვნილება ყოფილა წამოყენებული. ყოველი კარგი საისტორიო ნაწარმოები
ავტორს ისე უნდა დაეწერა, რომ საისტორიო მოთხრობა ”არა იყოს შემაწუხებელი
ნაკლულევანებითა, არცა ნამეტნავ განგრძობითა” [43].
IX-X სს. ქართული ისტორიოგრაფიის მაღალი განვითარების უტყუარი
მოწმობაა ბასილ ზარზმელის ”სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრება” და გიორგი
მერჩულეს ”გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება”. ამავე პერიოდს მიეკუთვნება
უძველესი საერო საისტორიო თხზულება: ”მოქცევაჲ ქართლისაჲ”.
”მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ავტორი უცნობია. ძეგლი IX საუკუნითაა
დათარიღებული. მასში მოთხრობილია ქართლში ქრისტიანობის გავრცელების
ისტორია. ნაწარმოები ორი ნაწილისაგან შედგება: I ნაწილი წარმოადგენს
ისტორიულ ქრონიკას, რომელშიც მოვლენების თხრობა ძვ. წ. IV საუკუნიდან
იწყება. აქ აღწერილია ალექსანდრე მაკედონელის ლეგენდარული ლაშქრობა
კავკასიში, ჩამოთვლილია წარმართული ეპოქის ქართლის მეფეებისა და მათ მიერ

აღიარებული ღმერთების სახელები; მერე აღნიშნულია ბერძენთა მოქცევის დრო,
რომელსაც ავტორი ქართველთა მოქცევის დასაწყისს უკავშირებს, იხსენიება
ქართველთა განმანათლებელი, მისი მცხეთაში მოსვლა, მცხეთელებისა და მეფის
ოჯახის მონათვლა და აგრეთვე ქართლის სხვადასხვა კუთხის მოქცევა. ამას
მოსდევს სია მოყოლებული მირიანიდან ქართლის მეფეთა, ერისთავთა და
კათალიკოსთა ვიდრე IX საუკუნემდე. II ნაწილი წარმოადგენს ნინო კაპადოკიელის
ცხოვრების აღწერას. მის სახელთან არის დაკავშირებული საქართველოში
ქრისტიანობის გავრცელება. თხზულების ამ ნაწილშიც საკმაოდ ბევრია
აპოკრიფულ-ლეგენდარული ხასიათის ცნობები, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მაინც
საინტერესო
მასალას
იძლევა
აღმოსავლეთ
საქართველოს
უძველესი
ისტორიისათვის. ავტორი იყენებს არა მარტო ქართულ, არამედ სომხურ, სირიულ,
სპარსულ და ბერძნულ წყაროებს. გამოყენებულია რუფინუსის, აგათანგელოსისა და
მოსე ხორენელის თხზულებები [44]. ”ნინოს ცხოვრება” ჩვენამდე მოღწეულია
რამდენიმე რედაქციის სახით. მისი უძველესი ნუსხა შემონახულია X საუკუნის
შატბერდის კრებულში.
ქართული ეროვნული თვითშეგნების ზრდამ, ერთი მხრივ, რომელიც
წარმოადგენდა რეაქციას მიმართულს არაბთა ბატონობის წინაააღმდეგ, და, მეორე
მხრივ, საქართველოს ზოგიერთი რაიონის, განსაკუთრებით კი სამხრეთ
საქართველოს გაძლიერებამ და ეკონომიკურმა აყვავებამ, დიდმა სამონასტრო
კოლონიზაციამ, უმთავრესად ტაო-კლარჯეთის სამთავროს ტერიტორიაზე,
ლიტერატურაში წარმოქმნა ღრმაპატრიოტული მოტივებით გამსჭვალული
ნაწარმოებები. სახე იცვალა აგიოგრაფიის ჟანრმაც. თუ აქამდე მარტიროლოგია იყო
განვითარებული, რომლის მიზანსაც შეადგენდა ქრისტიანული ეკლესიისათვის
წამებულთა განდიდება, ამიერიდან განვითარებას იწყებს ე. წ. ”ცხოვრებითი”
აგიოგრაფია, რომელშიც აღწერილია ეროვნული წმინდანების ცხოვრება და წინა
პლანზეა წამოწეული ეროვნული სარწმუნეობისა და ეროვნული წმინდანების
პატივტსცემის იდეა. ”ცხოვრებითი” აგიოგრაფიის ერთ-ერთ ნათელ ნიმუშს
წარმოადგენს ზემოხსენებული ”ნინოს ცხოვრება”.
უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ქრისტიანობაზე მოქცევის ისტორია
შემონახულია როგორც წერილობით წყაროებში, ასევე ზეპირ გადმოცემებში და
ცნობილია ორი ვერსიის სახით: პირველი ვერსიის მიხედვით, რომელიც ბერძენი
ისტორიკოსების მიერ არის შედგენილი, ქარველთა განმანათლებლად ითვლებიან
ვიღაც ტყვე ქალი და საბერძნეთიდან მოწვეული სამღვდელოება, ხოლო მეორე
ვერსიით, რომელიც სომხური მწერლობიდან მომდინარეობს, ქართველთა
განმანათლებლად აღიარებულია გრიგოლ პართელი, რომელმაც ქრისტიანობაზე
მოაქცია აგრეთვე თვით სომხებიც. ეს უკანასკნელი ვერსია გავრცელებული იყო არა
მარტო მაშინ, როდესაც ქართული და სომხური ეკლესიები არ იყო გაყოფილი და
მათ შორის ჯერ არ არსებობდა დოგმატიკური ხასიათის უთანხმოებანი, არამედ მას
შემდეგაც, როდესაც საეკლესიო განხეთქილება მომხდარი ფაქტია.
როგორც ცნობილია, V საუკუნეში აღმოსავლეთისა და ბიზანტიის
ქრისტიანებს შორის დაიწყო საკმაოდ ძლიერი ქრისტიანული მოძრაობა
მონოფიზიტობა, რომელსაც ქრისტე მიაჩნდა არა ღმერთკაცად, ე.ი. ორი ბუნების
მქონედ – ღვთიურისა და ადამიანისა (დიოფიზიტობა), არამედ მხოლოდ ღმერთად,
ე.ი. ერთი ბუნების მქონედ, მხოლოდ ღვთიურისა (მონოფიზიტობა). მეოთხე
მსოფლიო საეკლესიო კრებამ ქ. ქალკედონში (451 წ.) დაგმო მონოფიზიტური
მოძღვრება და ქრისტიანული ეკლესიისათვის მისაღებ და სწორ მოძღვრებად

დიოფიზიტობა აღიარა. ქრისტიანების გარკვეული ნაწილი, მათ შორის სომხებიც,
არ დაემორჩილნენ ქალკედონის კრების დადგენილებას და მონოფიზიტობას
მიემხრნენ: ქართველებმა ცნეს ქარკედონის კრების დადგენილებანი და
დიოფიზიტიზმის პოზიციებზე დარჩნენ. დაიწყო გააფთრებული პოლემიკა
ქალკედონიტებსა და ანტიქალკედონიტებს შორის; პოლემიკამ მთელი სიძლიერით
იფეთქა ქართველებსა და სომხებს შორისაც, რის შედეგადაც, VII საუკუნის
დასაწყისში, დვინის საეკლესიო კრების დადგენილებით, მათ შორის სრული
საეკლესიო განხეთქილება მოხდა. ამასთან ერთად, შეიქმნა უხერხულობა:
ქართველთა განმანათლებლად ჩაეთვალათ თუ არა სწორედ ის გრიგოლი,
რომელმაც მოაქცია ჭეშმარიტი ქრისტიანობიდან გადამდგარნი ანტიქალკედონიტი
სომხები. საჭირო იყო საკუთარი, ეროვნული განმანათლებლის ყოლა, რომელსაც
საერთო არ ექნებოდა ერეტიკოს სომხებთან. ეს აუცილებლობა განსაკუთრებით
საგრძნობი გახდა IX საუკუნეში, როდესაც ბრძოლა ქალკედონიტებსა და
ანტიქალკედონიტებს შორის ძლიერ გამწვავდა. ამ ნიადაგზე შეიქმნა IX საუკუნეში
თხზულება ”მოქცევაჲ ქართლისაჲ”, რომლის მეორე ნაწილს ნინოს ცხოვრების
აღწერა შეადგენს. მთელს თხზულებაში წითელი ზოლივითაა გატარებული
ავტორის ტენდენცია: საქართველოს თავისი საკუთარი განმანათლებელი ჰყავდა,
რომელსაც არავითარი კავშირი არ ჰქონდა გრიგოლ სომეხთა განმანათლებელთან.
ქართველთა განმანათლებელი წარმოშობით კაპადოკიელია, წარჩინებულ
მშობელთა შვილი. როგორც აკ. ივ. ჯავახიშვილი აღნიშნავს: შატბერდული წ-ა
ნინოს ცხოვრების თანახმად, ”გრიგოლ განმანათლებელს და სომხებს საქართველოს
გაქრისტიანებაში წილი არ უდევთ, ... ღვთისა და წ-ა ნინოს გარდა ამ მოქცევაში და
საქმეში სხვა არავის მიუძღვის რაიმე ღვაწლი. ეს დედა-აზრი აქვს მთელს
ნაწარმოებს” [45].
საყურადღებოა, თუ კონკრეტულად რა დამოკიდებულებას იჩენს
თხზულების ავტორი სომხურ ქრისტიანობასთან. მასში ნათქვამია, რომ ეფესელი
დედაკაცის სახლში ნინომ პოვა ”დედოფალი ვინმე, სახელით რიფსიმე, რომელი
ელოდა იერუსალჱმით ნათლისღებასა და ქრისტჱს აღსარებისათჳს ჰსუროდა”;
ნინო ”ჰმოძღურიდა მთავარსა მას რიფსიმეს: და მივეც”, ამბობს ის, ”ნათელი მას და
ორმეოცსა (და ათსა) სულსა მისთანა სახლისა მისისათა”. ეს კიდევ ცოტაა: ნინო
გამოყვანილია თხზულებაში მთელი აღმოსავლური ამიერკავკასიის მისიონერად;
ქართლ-კახეთისა და მთეულთა მოქცევის შემდეგ ის, მის მიერ მოქცეული სუჯი
დედოფლის მეშვეობით მონათლავს ბოდბეში აგრეთვე (ჭელიშური ვარიანტით)
მთავრებს ისეთი სომხური პროვინციებისას, როგორიცაა სივნიეთი და
გუასპურანგი. ამ მეტად საყურადღებო ადგილიდან ჩანს, რომ ავტორი გარკველი
წრეების წინააღმდეგ პოლემიკას აწარმოებს.
პროცესი
ქართული
ეკლესიის
რაც
უფრო
ღრმავდებოდა
ნაციონალიზაციისა, მით უფრო მწვავდებოდა ქართულ-სომხური პაექრობა
ზემოაღნიშნულ თემაზე. განსაკუთრებით ის მეცხრე საუკუნეში გამწვავდა. საქმე
ისაა, რომ ამ საუკუნეში გააფთრებით ებრძვიან ერთმანეთს სომხეთში
ანტიქალკედონიტები და ქალკედონიტები; ამ ბრძოლაში ქალკედონიტები ჩვენში
პოვებენ თანაგრძნობასა და დახმარებას. ეს ცოტაა. ”ამ საუკუნეში ქართლის
კათალიკოზის იურისდიქცია გავრცელებული იყო ტაო-კლარჯეთის, მდინარე
არაქსამდე, ქალკედონიტ სომეხთა ეპარქიებზე, როგორიცაა იშხანი, ანჩა,
ვალაშკერტი და ბანა. აქაური სომხები იმდენად ეზიარნენ ქართულ კულტურას,
რომ ისინი ქართულად წერენ, კითხულობენ, თარგმნიან, და თავისთავს

”ქართველს” უწოდებენ. რასაკვირველია, ამ გარემოებას ანტიქალკედონიტი
სომხები უფრო მეტად უნდა დაეყენებინა ბრძოლის გუნებაზე. ჩვენი მატიანის
ადგილი ამ ბრძოლაში ნათელია: ის არამცთუ ცდილობს ისტორიულად
გაამართლოს ქართველებში დაბადებული მიდრეკილება და ნინოს სახით
სომეხთაგან დამოუკიდებელი მისიონერი წამოაყენოს, არამედ შეტევაზეც გადადის
და სომეხთა იარაღს მათ წინააღმდეგ მიმართავს: მას ნინო ამიერკავკასიის მთელი
აღმოსავლეთი
ნაწილის,
კერძოდ, სომხეთის განმანათლებლის როლში
გამოჰყავს”[46]. შეიძლება ითქვას, სწორედ ამაში მდგომარეობს ”მოქცევაჲ
ქართლისაჲს” მთავარი კულტურულ-ისტორიული ღირებულება: მასში აშკარად
ვლინდება ჩვენთვის საინტერესო ხანის იდეურ-პოლიტიკური ბრძოლის
მტკივნეული საკითხები; კერძოდ, ეპოქის აზროვნებისა და იდეოლოგიის
თვალსაზრისით, მასში წამოყენებულია ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი,
როგორიცაა ქართულ-სომხური საეკლესიო ურთიერთობის საკითხი, რომელიც
თავის მხრივ მჭიდროდ უკავშირდება და გამომდინარეობს ქართული ეროვნული
თვითშეგნების ზრდიდან.
აღნიშნული ხანის ქართულ ისტორიოგრაფიაში ერთ-ერთი საპატიო
ადგილი უკავია ბასილ ზარზმელის ”სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებას” (X ს.).
ბასილ ზარზმელს, რომელიც სერაპიონის უფროსი ძმის ვაჟიშვილია, თავისი
თხზულების დაწერისას გამოუყენებია სხვადასხვა წყარო: ლიტერატურული
ზეპირგადმოცემანი, სერაპიონის თანამედროვეთა და თანამოღვაწეთა მოგონებანი
და სხვ., რის საფუძველზედაც ავტორმა თხზულებაში გადაგვიშალა უტყუარი
სურათი არა მარტო თავისი ბიძის ცხოვრების, არამედ მაშინდელი სამცხისა და
კლარჯეთის სოციალ-პოლიტიკური და კულტურული ვითარებისა, კერძოდ,
ფეოდალური საზოგადოების დიფერენციაცია და საქმიანობა, სოციალურ ძალთა
ურთიერთობა, განწყობილება და სხვ. განსაკუთრებით ძვირფას ისტორიულ წყაროს
წარმოადგენს იგი სამცხისა და კლარჯეთის სოციალური წყობის შესასწავლად.
თხზულებიდან ნათლად ჩანს, რომ როგორც აქ, ასევე საქართველოს სხვა
რაიონებშიც, ფეოდალიზმი საზოგადოებრივი წყობილების მთავარ ფორმას
შეადგენს. სოციალური კიბის პირველ საფეხურზე მსხვილი ფეოდალები დგანან,
რომელთა ხელშიაც თავმოყრილია ქვეყნის საუკეთესო მიწის ფონდები
(თხზულების მიხედვით ასეთნი არიან მაგ., გიორგი ჩორჩანელი და მირიან
ხურსიძე). მნიშვნელოვანია აგრეთვე თხზულების მითითება კლასობივ ბრძოლაზე,
რომელიც წარმოებს მსხვილ მიწათმფლობელებსა და თავისუფალ გლეხებს შორის.
ამ მხრივ საყურადღებოა თხზულების ის ადგილი, რომელშიც მოთხრობილია, თუ
როგორ წინააღმდეგობას უწევენ ”მდაბიონი” მათ მხარეში მონასტრის მშენებელთ.
გლეხებმა კარგად იციან, რომ მონასტერი, როგორც ფეოდალური სამეურნეო
ერთეული, დიდი გადასახადებით დაბეგრავს მათ. ამიტომაც ”მდაბიონი”, ავტორის
სიტყვით, ”ვითარცა ცოფნი წინარბიოდეს” და არ აძლევდნენ საშუალებას
მონასტრის ადგილის მისაზომად. ”ამას გარდა ბასილ ზარზმელის თხზულებაში
ძვირფასი ცნობები მოიპოვება ქართული ეკლესიის, ქართული სამართლისა და
ქართული ხელოვნების ისტორიისათვის”[47].
VI-X სს. ქართული ისტორიოგრაფიის ნამდვილ გვირგვინს გიორგი
მერჩულეს ”გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება” წარმოადგენს (X ს.), რომელშიაც
ისტორიული სიზუსტითაა ნაჩვენები VIII-IX საუკუნეების სამხრეთ საქართველოში,
ტაო-კლარჯეთში, სამონასტრო მშენებლობის ამბები, ამ მხარის პოლიტიკური და
სოციალურ-ეკონომიკური ცხოვრება, საეკლესიო მდგომარეობა, ურთიეთობა საერო

და საკლესიო ფეოდალთა შორის, ინტიმური მხარეები ფეოდალთა ცხოვრებისა
და სხვ. ”გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ძეგლში მოცემული ცნობები
მხარის არა მარტო პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური, სოციალური თუ
კულტურული ცხოვრების საყრდენი მასალაა ამ ხანის საქართველოს ისტორიის
მეცნიერულად შესასწავალად”[48]. ძვირფასი ცნობებია დაცული თხზულებაში
ქართული ეკლესიის ისტორიის შესახებ. ცნობილია, რომ ქართული ეკლესიის
ავტოკეფალიის საკითხი არაერთხელ გადაუქცევიათ საკამათოდ ძველ ბიზანტიელ
საეკლესიო მოღვაწეებს, ვინაიდან მას ისინი ანტიოქიის საპატრიარქოსაგან
დამოკიდებლად თვლიდნენ. ამ ძეგლში კი, როგორც აკად. ნ.მარი აღნიშნავს, ჩვენ
გვხვდება ”საუკეთესო ფურცლები IX საუკუნის ქართველთა ავტოკეფალიის
საკითხზე, მცხეთის არჩევითი კათალიკოსის შესახებ, კანონზომიერად
წარმოდგენილი თვითმხილველი ქართული ეკლესიის კოლექტიური ნების მიერ,
რომელიც
ყოველგვარი
დამოუკიდებლობის
გარეშეა
რაიმე
უცხო
[49]
მმართველისაგან” ... ასე მაგალითად, გიორგი მერჩულე, ლაპარაკობს რა
საქართველოს კათალიკოსად გრიგოლ ხანძთელის მოწაფის, არსენის არჩევის
შესახებ, საკმაოდ ცოცხლად და რეალურად აგვიწერს არჩევნების სცენებს; ნ. მარის
სიტყვით: ”იგი იხსენიებს არჩევნების ყველა სტადიას, ყველა წვრილმანს,
გვატყობინებს კერძო მოლაპარაკებასც კი ამა თუ იმ კანდიდატურის სასარგებლოდ
(მეორე კანდიდატი იყო ეპისკოპოსი ეფრემი, ასევე გრიგოლის მოწაფე), მაგრამ
ერთი სიტყვითაც კი არ იხსენიება რომელიმე პატრიარქი, რაიმე უცხო
ხელისუფლება[50]”. ამრიგად, ძეგლში ქართული ეკლესია წარმოგვიდგება როგორც
დიდი ხნის წინათ ჩამოყალიბებული საეკლეისო ორგანიზაცია, რომელსაც გააჩნია
დამოუკიდებელი, ავატოკეფალური ეკლესიისათვის დამახასიეთებელი ყველა
ატრიბუტი.
აღნიშნული ეპოქის აზროვნებისა და იდეოლოგიის თვალსაზრისით
განსაკუთრებით საყურადღებოა ის გარემოება, რომ გიორგი მერჩულეს ნაწარმოებში
წამოყენებულია ისეთი დიდმნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა საერო და
სასულიერო ხელისუფლების ურთიერთობა.
გიოგი მერჩულეს თხზულების დაწერის დრო დაემთხვა მსოფლიო
ისტორიის ისეთ მოვლენას, რომელთაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდათ საშუალო
სუკუნეების კულტურისათვის და რომელთაც შემდგომში განაპირობეს
კაცობრიობის განვითარების გზები. წარმართულ რელიგიებზე ქრისტიანობის
საბოლოო გამარჯვებისა და მისი ოფიციალურ სახელმწიფო რელიგიად (IV ს.)
გამოცხადების შემდეგ, ქრისტიანობის წიაღში განვითარებას იწყებს საეკლესიო
მმართველობის საკმაოდ რთული ბიუროკრატიული აპარატი. ეკლესიამ როგორც
ისეთმა ორგალნიზაციამ, რომელიც აქტიურად ებმებოდა სახელმწიფოებრივი და
საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, მჭიდრო კავშირი დაამყარა
სახელმწიფოსთან. ასეთი კავშირის შედეგად ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის
იქმნება ისეთი ურთიერთობა, რომელიც ხასიათდებოდა ეკლესიის უპირატესი
გავლენით სახელმწიფოს ცხოვრებაში. ეკლესია თანდათანობით გადაიქცა
სახელმწიფო მმართველობის ორგანოდ. ეს განსაკუთრებით მკაფიოდ შესამჩნევი
გახდა მას შემდეგ, როდესაც მოხდა რომის იმპერიის დაყოფა ორ სახელმწიფოდ:
დასავლეთ რომის იმპერიად და აღმოსავლეთ ბიზანტიის იმპერიად (IV-Vსს.). და
აი, სწორედ, დასავლეთში, პირველ ხანებში, იმპერატორის ხელისუფლების
არარსებობის და ბარბაროსი გარმანელი ტომების ბატონობის პერიოდში, ეკლესიის
მმართველნი – ეპისკოპოსები და მიტროპოლიტები – რჩებოდნენ კანონიერებისა და

წესრიგის ერთადერთ წარმომადგენლებად ქვეყანაში. რომის საეპისკოპოსო
კათედრის მესვეურნი, რომის პაპები, თანდათანობით თავიანთ ხელში
აერთიანებდნენ საეკლესიო და საერო სახელმწიფო ხელისუფლებას და გადაიქცნენ
იმპერატორის ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელ მმართველებად.
ამავე ხანებში დასავლეთში გაძლიერებას იწყებს ფრანკების ახალი
ქრისტიანული სახელმწიფო, რომლის მმართველნიც თავიანთი ავტორიტეტის
ასამაღლებლად ცდილობდნენ მჭირო კავშირი დაემყარებინათ რომის პაპებთან. 752
წ. პაპმა ზაქარიამ ფრანკთა სახელმწიფოს მეფედ აკურთხა სახლთხუცი პიპინი,
რომელმაც განსაკუთრებული წყალობის სიგელით რომის ეკლესიას სამფლობელოდ
უბოძა ყველა ის მიწა, რომლებიც ჩამოერთვა ლანგობარდებს. ამ აქტით საფუძველი
ჩაეყარა პაპების სარო ხელისუფლებას (755წ.).
IX საუკუნის დასაწყისისათვის დასავლეთში პაპი უკვე ითვლებოდა
ეკლესიის უზენაეს მეთაურად და მსაჯულად; ხოლო სულ მალე, სხვადასხვა
ხელშემწყობი პირობების გამო, დამყარდა ისეთი წესები, რომლის მიხედვითაც
საიმპერატორო ტახტის ბოძება რომის პაპების ხელში მოექცა. იწყება ხანგრძლივი
ისტორიული პროცესი იმ ბრძოლისა, რომელიც მიმდინარეობდა სასულიერო და
საერო ხელისუფლებას შორის. დასავლეთში ეს ბრძოლა სასულიერო
ხელისუფლების გამარჯვებით მთავრდება და მყარდება კათოლიკური ეკლესიის
ბატონობის ხანა, მისთვის დამახასიათებელი რეაქციით, ინკვიზიციით,
იეზუიტური მოძრაობებით და სხვ. აღნიშნული პროცესი თითქმის XVI
საუკუნემდე გრძელდებოდა; ამიტომ არის, რომ დასავლეთის მთელი საშუალო
საუკუნეების კულტურა – მეცნიერება, ხელოვნება, მხატვრული ლიტერატურა –
გამსჭვალულია მკაცრი კლერიკალური კათოლიკური სულისკვეთებით.
აღმოსავლეთის
სახელმწიფოებში,
მათ
შორის
საქართველოში,
ზემოაღნიშნული ისტორიული პროცესი სხვა მიმართულებასა და ხასიათს
ღებულობს. აქ საერო ხელისუფლება იმარჯვებს და ეკლესია ექცევა სახელმწიფო
ხელისუფლებისადმი დაქვემდებარებულ მდგომრაეობაში. თუმცა აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ სამღვდელოების პრეტენზიები, მიმართული ბატონობისაკენ,
საქართველოშიც, გარკვეულ პერიოდში, საკმაოდ ძლიერ ვლინდება. კერძოდ, ეს
ითქმის საქართველოს ტერიტორიაზე ცალკეული ფეოდალური სამთავროების
არსებობის და ერთიანი საერო ხელისუფლების არარსებობის პერიოდზე, როდესაც
ეკლესია ცდილობს დაუპირისპირდეს საერო ხელისუფლებას და უპირატესობა
მოიპოვოს მასზე (IX-X სს.). ასეთი განწყობილების გამომხატველია ”გრიგოლ
ხანძთელის ცხოვრება”. გიორგი მერჩულე თავის ნაწარმოებით ცდილობს
დაგვანახოს ეკლესიის უფლება ბატონობაზე, გვიჩვენოს მისი ავტორიტეტი და
გავლენა საერო ცხოვრებაზე. საამისო ცნობები საკმაოდ მრავლად მოიპოვება მის
თხზულებაში. საფიქრებელია, რომ შორეული გამოძახილი იმ ისტორიული
პროცისისა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა დას. ევროპაში, პროცესისა, რომელიც
სასულიერო ხელისუფლების საერო ხელისუფლებაზე გამარჯვებით დამთავრდა,
საქართველოშიც აღწევდა, სადაც სამღვდელოება ასევე იბრძოდა თავისი
პრიორიტეტისათვის. მაგრამ, როგორც აღვნიშნეთ, ორბიექიურ ისტორიულ
გარემოებათა გამო, ეს პროცესი აქ სხვა მიმართულებას და სხვა დაბოლოებას
ღებულობს. გამარჯვება აქ საერო ხელისუფლებას რჩება.
საერო და სასულიერო ხელისუფლების დაპირისპირების საკითხს გიორგი
მერჩულეს აზროვნებაში საკმაოდ ვრცლად იხილავს შ. ნუცუბიძე. აღნიშნულ
საკითხთან დაკავშირებით იგი წერს: ”საერო და სასულიერო ძალა-უფლებათა

შორის შეტაკება-დაპირისპირებას იცნობს საშუალო საუკუნეთა საქართველოც. გ.
მერჩულე ამის შესახებაც სინტერესო ცნობებს გვაწვდის. საქმე ეხება მეფისადმი
მიმართვას, რომელიც მოხსენებულია გ. ხანძთელთან დაკავშირებით და სადაც
გამოსჭვივის საკლესიო ძალა-უფლების უპირატესობის იდეა საეროს მიმართ. აქ
აღნიშნულია, რომ საერო მეფე დიდია, მაგრამ იგი მხოლოდ მიწიერია და მიწიერთა
მფლობელია. ქრისტე კი, - ნათქვამია იმავე ძეგლში, - მფლობელია როგორც მიწისა,
ისე ზეცისა და ქვესკნელისაც კი. ამ საერთო მითითებას უფრო კონკრეტულისტორიული ვითარება ახასიათებს: მეფე, რომელიც მიმართვის ადრესატია,
მფლობელია მხოლოდ ქართველთა ზედა, ქართული მოდგმისა, ხოლო უფალი –
ყოველთა მოდგმათა. ამ კონკრეტულ ამბავს კვლავ მოსდევს ზოგადფილოსოფიური
დასაბუთება: მეფე მფლობელია დროთა შიგან მედინისა, ხოლო ქრისტე – უფალია
მარადიულისა ზედა”[51]. შ. ნუცუბიძის სიტყვით, ”ეს ტიპიური არგუმენტაციაა,
საეკლესიო დიქტატურის გამომხატველი”[52].
შ. ნუცუბიძის აზრით, ”ქართული იდეა ეკლესიის უპირატესობის შესახებ
საერო, სამეფო უფლებაზე არაპირდაპირი ანარეკლია ბრძოლისა, რომელიც
საქართველოს სინამდვილეში ჩაისახა და განვითარდა X საუკუნისათვის, როცა
დიდაზნაურთა ერთი ტოტი – ბაგრატოვანნი – სამხრეთ საქართველოზე
დამყარებულნი,
აღორძინდებიან
საქართველოს
გასაერთიანებლად
ერთმმართველობის დროშის ქვეშ. ეკლესიას არ შეეძლო ბატონობის ადვილად
დათმობა და ასამეფო ძალაუფლებას ბრძოლით შეხვდა”[53]. საბოლოოდ შ. ნუცუბიძე
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§3. საზოგადოებრივი და ფილოსოფიური აზროვნება
ძველი
ქართული
კულტურის
დარგებს
შორის,
რომლებიც
მრავალფეროვანია და ჩვენამდე საკმაოდ მდიდარი, შინაარსით ღრმა და ფორმით
დახვეწილი ძეგლების სახით მოაღწია, საზოგადოებრივი და ფილოსოფიური
აზროვნების ისტორიას ერთ-ერთი საპატიო ადგილი უჭირავს.

აღსანიშნავია, რომ ფეოდალურ საქართველოში ფილოსოფიური აზრი
ყოველთვის როდი ყალიბდებოდა ტრაქტატების სახით. ფილოსოფიურმა
ტრაქტატებმა აქ შედარებით გვიანდელი ეპოქიდან, სახელდობრ, XI – XII
საუკუნეებიდან მოაღწია (ეფრემ მცირე, იოანე პეტრიწი, არსენ იყალთოელი და
სხვ.), მაგრამ, რა თქმა უნდა, ეს იმას როდი ნიშნავს, რომ ამ საინტერესო ეპოქაში, VI
– X სს. საქრათველოში ფილოსოფიური აზრი არ არსებობდა და სხვადასხვა
მსოფლმხედველობას შორის წინააღმდეგობას ადგილი არ ჰქონდა. ევსტათი
მცხეთელისა და აბიბოს ნეკრესელის შეხედულებანი, ერთი მხრივ, ხოლო აეტისა და
ფარტაძის ცდა საზოგადოებრივი ცხოვრების კანონზომიერების ამოცნობისა, მეორე
მხრივ, აგრეთვე იოანე საბანისძის თხზულება, გიორგი მერჩულე, ქართული
ბალავარიანი და სხვ. გვაძლევენ საფუძველს ვიმსჯელოთ ქართული
საზოგადობრივი და ფილოსოფიური აზრის წარმომადგენლებზე, რომლებიც
გარკვეული მსოფლმხედველობის საფუძველზე იდგნენ, გარე სამყაროს შესახებ
მთლიანი წარმოდგენა ჰქონდათ და ეს წარმოდგენა გამოხატული იყო არა მხოლოდ
ცნებებსა და ლოგიკურ ფორმებში ჩამოყალიბებულ დებულებებში, არამედ
სახეებშიც. ამდენად, ქართული ფილოსოფიური აზრი მჭიდროდაა დაკავშირებული
საზოგადოებრივ აზრთან, მსოფლმხედველობის არსებობის ფაქტთან, საერთოდ, და
გამოხატულია გარკვეულ პერიოდში (VI – X სს.), არა ფილოსოფიურ ტრაქტატებში.
რამდენადაც მხატვრულ მწერლობასა და ხელოვნების სხვა დარგებში[1].
ქართულ ფილოსოფიურ აზროვნებას დიდი ხნის ტრადიცია აქვს. უკვე VI
საუკუნეში ევსტათი მცხეთელის ”მარტვილობის” ავტორი იყენებს არისტიდე
ფილოსოფოსის (II ს.) აპოლოგიას, რომელშიაც კრიტიკულადაა განხილული
საკითხი: შეიძლება თუ არა ბუნების მოვლენები ღმერთად მივიჩნიოთ?[2]
VI-X სს. ქართული მწერლობის ძეგლების შესწავლა ცხადყოფს, რომ
აღნიშნული ხანის საქართველოს იდეოლოგიის სფეროში ორი მიმდინარეობა
არსებობდა – საერო და საეკლესიო, რომლებიც ძველი ქართული კულტურის
ძირითად მიმდინარეობებს შეადგენენ. VI-X სს. ფეოდალური საქართველოს
საზოგადოებრივი და ფილოსოფიური აზრის წარმომადგენლები უპირისპირებენ
”ამქვეყნიურსა” და ”იმქვეყნიურს”, ”საეკლესიო სწავლას” და ” ამის სოფლისა
ფილოსოფოსთა სიბრძნეს”(გიორგი მერჩულე). ზემოაღნიშნული საერო და
სეკლესიო მსოფლმხედველობანი არსებითად ეწინააღმდეგებიან ერთმანეთს. ამ
წინააღმდეგობის
საფუძველი
ამქვეყნიური,
ხილული
სინამდვილისადმი
სხვადასხვაგვარარ
დამოკიდებულებაში
ვლინდება:
საეკლესიო
მსოფლმხედველობისათვის ჭეშმარიტი რეალობა სულიერი და იდეალურია, ხოლო
საერო მსოფლმხედველობა რეალობას ამქვეყნიურ, მატერიალურ სამყაროში
ხედავს. VI-X სს. ქართულ აგიოგრაფიულ თხზულებებში, როგორც წესი, ისეთი
შეხედულებაა გატარებული, რომლის მიხედვითაც ამქვეყნიური ცხოვრება და
მატერიალური სინამდვილე წარმავალია და ამაო. ნამდვილი, ჭეშმარიტი არსებობა
ადამინის საიქიო ცხოვრებაა. ამიტომაა, რომ ამ თხზულებებში აღწერილი გმირები
მხოლოდ საიქიო ცხოვრებისათვის ზრუნავენ და მისთვის მსხვერპლად მოაქვთ
ამქვეყნიური არსებობა. ”შენ იცი, უფალო ჩემო, იესე ქრისტე, - ამბობს ევსტათი
მცხეთელი, - რამეთუ არავინ ვირჩიე შენსა, არცა მამაჲ, არცა დედაჲ,არცა
ძმანი, არცა ნათესავნი, გარნა შენ მხოლოჲ უფალო შეგიყუარე და სახელისა
შენისათჳის ესერა თავი წარმეკუეთების დღეს”[3].
გიორგი მერჩულეს მსოფლმხედველობის მიხედვით მთელი სინამდვილე
ორ ნაწილად, ორ ”სოფლად” არის გაყოფილი. თითოეული ამ სამყაროთაგანი

ისეთი ნიშნებითაა დახასიათებული, რომლებიც ჯერ კიდევ შორეულ წარსულში
ანტიკური იდეალიზმის მიერ იყო გამოთქმული და რომელთა მიხედვით პლატონი
ერთის ჭეშმარიტების, ხოლო მეორის მოჩვენებითი ხასიათის დასაბუთებას
ცდილობდა. ამქვეყნიური სინამდვილე მერჩულისათვის ”საწუთროს”, ე.ი.
წუთიერსა და წარმავალს წარმოადგენს; ”იმქვეყნიური”, სულიერი სინამდვილე –
”საუკუნოს”, ე.ი. ”მარადიულსა და უცვლელს”[4].
საერო და საეკლესიო მოძღვრებათა ცნებების აღსანიშნავად ქართული
ფილოსოფიური აზრის წარმოამდგენლები სპეციალურ ტერმინებს ხმარობდნენ. ასე
მაგალითად, ბასილ ზარზმელი ლაპარაკობს ”სწავლათა საღმრთოთას” შესახებ.
”სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში” ვკითხულობთ: ”ხოლო სანატრელი სერაპიონ
აღივსო
სულითა
წმიდითა
და
მსგავსად
მდინარისა
აღმოადინებდა
[5]
თაფლმწთოლვარითა მით ენითა ს წ ა ვ ლ ა თ ა ს ა ღ მ რ თ ო თ ა ” .
გ.მერჩულესთან ვხვდებით ”სწავლაჲ საეკლესიოჲს” და ”ამის სოფლისა
ფილოსოფოსთა” სიბრძნეს. მის თხზულებაში გრიგოლ ხანძთელის შესახებ
ნათქვამია: ”ხოლო გულისხმიერებაჲ სწავლისაჲ განსაკჳრვებელი იყო ფრიად,
რამეთუ მსწრაფლ ხოლო დაისწავლა ”დავითი” და ხმითა სასწავლელი სწავლაჲ
ს ა ე კ ლ ე ს ი ო ჲ ს ა მ ო ძ ღ უ რ ო ჲ ქართულსა ენასა შინა ყოველი დაისწავლა, და
მწიგნობრობაჲცა ისწავა მრავალთა ენათაჲ და საღმთონი წიგნნი ზეპირით
მოიწუართნა:
ხოლო
სიბრძნჱცა
იგი
ამის
სოფლისა
ფ ი ლ ო ს ო ფ ო ს თ ა ჲ ისწავა კეთილად. და რომელი პოვის სიტყუაჲ კეთილი –
შეიწყნარის, ხოლო ჯერკუალი განაგდის”[6].
როგორც ვხედავთ, გიორგი მერჩულე არჩევს, ერთი მხრივ, ”საეკლესიო
სწავლას”, რომელშიაც საეკლესიო მსოფლმხედველობა იყო გამოხატული, ხოლო,
მეორე მხრივ, ”ამის სოფლისა ფილოსოფოსთა” სიბრძნეს, რაც იმავე საერო
მსოფლმხედველობას ნიშნავს. ყურადღებას იპყრობს ის გარემოება, რომ გიორგი
მერჩულეს გაგებით საერო ფილოსოფია ორი, პინციპულად განსხვავებული
ნაწილისაგან შედგება, ამიტომაა, რომ გრიგოლ ხანძთელი თითოეული
მათგანისადმი არსებითად განსხვავებულ დამოკიდებულებას იჩენს. გრიგოლ
ხანძთელს საერო ფილოსოფია გამორჩევით და, ამავე დროს, ”კეთილად”
შეუსწავლია და ის, რაც საეკლესიო თვალსაზრისით მისაღები ყოფილა –
”შეუწყნარებია”, ხოლო ”ჯერკუალი” – განუგდია.
VI-X საუკუნეების ქართული საზოგადოებრივი და ფილოსოფიური აზრის
განივთარების შესწავლისას, მკვლევარი ერთ დადებითსა და მეტად მნიშვნელოვან
მოვლენას შეამჩნევს. მიუხედავად საეკლესიო მსოფლმხედველობის ბატონობისა და
პერიოდის
მისი
ძირითადი
იდეების
ენერგიული
პროპაგანდისა,
ამ
საზოგადოებრივი და ფილოსოფიური აზრი არ ამოიწურება მხოლოდ საეკლესიო
მსოფლმხედველობით.
ჩვენ
ვხვდებით
სულ
სხვა,
საწინააღმდეგო
მსოფლმხედველობის გამოვლენის ფაქტებსაც. ირკვევა, რომ ამ პერიოდში საერო
აზროვნებას ცალკეული წარმომადგენლებიც ჰყოლია, მაგალითად, VI საუკუნის
მოღვაწენი აეტი და ფარტაძი. ჩვენამდის მოღწეულია VI საუკუნის პოლიტიკური
და სასამართლო მჭერმეტყველების შესანიშნავი ძეგლები, რომლებიც დაუცავს
ბერძნულ წყაროს აგათია სქოლასტიკოსის თხზულებაში, აქ საჭიროა ერთი
წინასწარი შენიშვნის გაკეთება. როგორც სამართლიანად აღნიშნავს შ. ნუცუბიძე –
”სიტყვები, რომლებიც მოღწეულა, არაა ავტორების მიერ ჩაწერილი და ეს იწვევს
კანონიერ საკითხს – რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს ისინი ნამდვილად. რა თქმა
უნდა, უკეთესი მდგომარეობა იქნებოდა, რომ დასახელებული სიტყვები თვით

ორატორების ჩანაწერების სახით გვქონდეს ხელთ, მაგრამ მეცნიერებამ იცის არა
ერთი
შემთვევა,
რომ
ძველად
წარმოთქმული
სიტყვები
ჩაუწერიათ
თანამედროვეებს მახლობელ ხანაში და ასეთის სახით ისინი მიანც გამოიყენება
მეცნიერიების მიერ, როგორც კვლევის ობიექტი. ყოველ შემთხვევაში, აგათიას მიერ
გადმოცემული სიტყვები თავისი ფორმით და შინაარსით სავსებით ეფარდება
თანადროულობას”[7]. აღნიშნული პოლიტიკური სიტყვები წარმოადგენენ საჯარო
დისკუსიის ნაწილებს. დისკუსიის საგანი კი ლაზიკა-კოლხეთის საჭირბოროტო
საკითხია: ”საით უნდა იყოს არჩეული საორიენტაციო გზა: ირანისა თუ
რომაელებისაკენ”. მდგომარეობას ამწვავებს ახლად მომხდარი ამბავი: ლაზიკის
მეფის, გუბაზის მკვლელობა რომაელების მიერ (554წ.). ლაზების საჯარო კრებაზე
წარმოთქმული ორი სიტყვა: ერთი აეტისა, რომელიც ამტკიცებს, რომ ირანის
ორიენტაცია უნდა დავიჭიროთ, ხოლო მეორე - ფატაძისა, რომელიც რომაელების
(ბიზანტიელების) მხარეზე იხრება. აეტისა და ფარტაძის სიტყვები საერო
აზროვნების ბრწყინვალე ნიმუშებს წარმოადგენენ.
აეტი ასე მსჯელობდა: ”გაქრა კოლხების ძველი ღირსება; მე მინდა რომ
კოლხეთის სახელმწიფოს ჰქონდეს თავისი წინანდელი ძლიერება, რომ მას არ
სჭირდებოდეს უცხოელების დახმარება გარედან, რომ როგორც ომის, ისე
მშვიდობის დროს იგი მხოლოდ თავის თავს ეყრდნობოდეს. მაგრამ, რომცა ჩვენ
ჟამთა ვითარების გამო, ან ბედის უკუღმართობის წყალობით ანდა ორივე მიზეზით
ისე დავუძლურდით, რომ სხვისი ხელქვეითი გავხდით, ისევ სჯობია იმის ხელში
ვიყოთ, ვინც უფრო კეთილისმსურველია, ვინც
დაურღვევლად იცავს
კეთილგანწყობილებას თავისიანებთან და მოკავშირეებთან”[8]. როგორც ვხედავთ,
საკმაოდ რთული მსჯელობაა: ”მისი ლოგიკური არქიტექტონიკა, მისი წყობა
აშკარად გვიჩვენებს, თუ რა დიდი სამეტყველო კულტურა უდევს მას საფუძვლად.
ასე აგებული მეტყველების ნიმუში, კიდეც რომ გამოვაკლოთ, რაც გადმომცემმა
ლიტერატურულად შეცვალა თუ შეაკეთა, მაინც ღირსია იმისა, რომ
მჭერმეტყველების საუკეთესო ისტორიულ ნიმუშებს შორის იყოს მოხსენებული”[9].
საერო აზროვნების თვალსაზრისით კიდევ უფრო დამახასიათებელია და
მნიშვნელოვანი მეორე პოლიტიკური სიტყვა, იმავე პოლიტიკურ კრებაზე საჯაროდ
წარმოთქმული. მოწინააღმდეგე პარტიის მეთაური, ფარტაძი ხალხს ურჩევდა, რომ
საქვეყნო საქმის გულისათვის დავივიწყოთ ეს მწუხარება და წყენა და გონების
ძალით საუკეთესო გზა ავირჩიოთო. ”მოხერხებულსა და წარმტაც სიტყვას უნდა
დავუპირისპიროთ გონიერი მოსაზრება, რომელიც საქმის ნამდვილ ვითარებას
ემყარება... მსჯელობის დროს ნუ ავყვებით მოწოლილ ბოღმასა და გილისტკივილს,
რომ არ დავკარგოთ მოსაზრების ღონე და არ დავაბუნდოვანოთ ჩვენი მსჯავრი.
შევინარჩუნოთ უმჯობესის არჩევის უნარი... უგუნური ადამიანები სულ მუდამ
დასტირიან განვლილ უბედურებას, ხოლო გონიერნი შეიგნებენ ხოლმე ბედის
უკუღმართ ტრიალს, არ შფოთავენ ცვლილებების გამო და როცა წინანდელ
მდგომარეობას ჰკარგავენ, არ ისპობენ მომავლის იმედებს... სასოწარკვეთილებასა
და გულჩვილობას კი არ უნდა ავყვეთ და მონებივით კი არ უნდა გადავიქცეთ,
არამედ უნდა გავიმსჭვალოთ კოლხის თავისუფლების შეგნებით, ვაჟკაცურად უნდა
გადავიტანოთ უბედურება და არ ჩავიდინოთ არაფერი უღირსი და მამა-პაპური
წესების შემბღალველი”[10]. ფარტაძის ამ სიტყვებში ” ისმის გონიერების მიერ
როგორც აზროვნების, ისე საქმიანობის გაზომვის ამბავი”... ”იგი პირდაპირ
გვაძლევს არათუ სანიმუშოდ აგებულ სიტყვას არამედ გადმოგვცემს გარკვეულ
შეხედულებას რიტორიკასა და მჭერმეტყველებაზე, რაც ამ დარგში არა მარტო

პრაქტიკულ
დაოსტატებაზე,
არამედ
თეორიულ
განსწავლულობაზე
[11]
ლაპარაკობს” . ფარტაძი თავის სიტყვაში რიტორიკის წესებს იყენებს და მისი
თეორიულ-აკადემიური განსწავლულობა რიტორიკის დარგში ეჭვგარეშეა. პროფ. შ.
ნუცუბიძის აზრით, საქმე გვაქვს იმ ფაქტის უაღრესად მნიშვნელოვან
დოკუმენტაციასთან, რომ აქ მოქმედებდა ლაბორატორია, საიდანაც გამოდიოდნენ
რიტორიკაში მწიგნობრულად განსწავლული ადამიანები და, რომ ”კოლხეთის
უმაღლეს რიტორიკულ სკოლას VI საუკუნის დასაწყისამდე მაინც მიუღწევია”[12].
საერთო აზროვნების თვალსაზრისით ყურადღებას იპყრობს აგრეთვე ამ
პერიოდის თვით საეკლესიო მწერლობის ძეგლები, მკვლევართა მიერ დიდი ხანია
შემჩნეულია, რომ აგიოგრაფიული მწერლობის თითქმის არც ერთი ძეგლი არ ეტევა
საეკლესიო მსოფლმხედველობის ტიპობრივ ჩარჩოებში. მათში ორი საწინააღმდეგო
ტენდენცია პოულობს გამოხატულებას: ამ ქვეყნის სასულიერო უარყოფის
გვერდით რეალური სინამდვილისადმი ცხოველი ინტერესი და სიცოცხლის
მძაფრი წყურვილი ჩანს. ეს მოვლენა განსაკუთრებული სიმკვეთრით გიორგი
მერჩულეს ”გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებისათვის” არის დამახასიათებელი.
სწორედ იგი აძლევდა საფუძველს აკად. ივ. ჯავახიშვილს გიორგი მერჩულეში
”სულ სხვა მიმართულების კაცი” დაენახა.
”ჩვენი ისტორიკოსი,- ამბობს ივ. ჯავახიშვილი გ.მერჩულეს შესახებ, პირადადაც დიდი პოეტური ნიჭით იყო დაჯილდოებული, სხვებსავით მას მარტო
საეკლესიო და სამონასტრო ცხოვრებით არა აქვს დახშული მხედველობა. რაც უნდა
აგვიწეროს მან, ყველაფერი ხორცშესხმული გამოდის, სურათი ცხოველი და
მრავალფეროვანია, როგორც თვით ცხოვრება იყო...ყურადღების ღირსია, რომ
გიორგი მერჩული, გრიგოლ ხანძთელი და მისი მოწაფეები სხვებსავით გონებადახშულს, მხოლოდ წირვა-ლოცვით გართულსა და სხვა აღარაფრისათვის
მზრუნველ მონაზონთა წრეს არ ეკუთვნოდა. სულ სხვა მიმართულების კაცი იყო
იგი: მას გულში უღვიოდა ბუნების მშვენიერების ტრფიალება, იგი აღტაცებით
შეჰხაროდა ბუნებით ლამაზსა და მომხიბლავს სურათებს”[13].
ანალოგიური სახის მოვლენები ქართულ ხელოვნებაშიც გვხვდება.
მხედველობაში გვაქვს X საუკუნის ქართული ჭედური ხელოვნების ძეგლი – 973
წლის იშხნის ჯვარცმა. 973 წლის იშხნის ჯვრის მქანდაკებელი თამამად არღვევს
გაბატონებულ, დოგმატურ თვალსაზრისს ჯვარცმის ინტერპრეტაციის შესახებ და
წინააღმდეგ გაბატონებული შეხედულებისა, ქრისტეს გამოხატავს არა ცოცხალსა და
თვალებღიას, რათა ხაზი გაუსვას მის ღვთაებრივ უძლეველობას, არამედ სახეზე
ღრმა სევდითა და განაწამებს. ”ამ ფაქტში ცოცხალი სინამდვილით ნაკარნახევი
მომენტის ასახვაა საყურადღებო და გვაქვს საფუძველი ოფიციალური
დოგმატიკური
თვალსაზრისის
დარღვევა
ოპოზიციური,
საერო
[14]
მსოფლმხედველობის მხრივ აქაც რეალისტურ ტენდენციებში დავინახოთ” .
ჩვენთვის საინტერესო ეპოქას მიეკუთვნება აგრეთვე ქართული
ფილოსოფიური აზროვნების შესანიშნავი ძეგლი – ”სიბრძნე ბალავარისა ”. ”სიბრძნე
ბალავარისა” აგიოგრაფიულ-მორალური და დოგმატიკური ხასიათის თხზულებაა,
რომელსაც ”სულთა მარგებელ” სასულიერო რომანს უწოდებენ. ეს თხზულება
წარმოადგენს ბუდიზმის მამამთავრის, ბუდას ცხოვრების ქრისტიანიზებულ
რედაქციას, რომელიც თავისი საინტერესო ფაბულით და ღმააზროვანი იგავებით
ძალიან პოპულარული გამხდარა საშუალო საუკუნეებში. დაახლოებით მეათე
საუკუნეში ეს რომანი არაბული ენიდან უთარგმნიათ ქართულად. მიუხედავად
იმისა,
რომ
ფორმის
მიხედვით
”სიბრძნე
ბალავარისა”
მხატვრულ-

ლიტერატურული ნაწარმოებია, მასში მრავლად არის დასმული ფილოსოფიური
საკითხებიც. მსჯელობა წარმოებს არა მარტო ქრისტიანული დოგმატიკის
საკითხებზე, არა მარტო რელიგიაზე, ზოგადად, არამედ ქვეყნის წყობაზე, რომელიც
იმთავითვე ფილოსოფიის მსჯელობის საგანს შეადგენდა. ”სიბრძნე ბალავარისაში”
გამოყენებულია არისტიდეს ”აპოლოგია ” (III ს.), IV საუკუნის ფილოსოფოს
ნემესიოს ემესელის თხზულება ”ბუნებისათვის კაცისა” და არეოპაგიტიკის
ზოგიერთი დებულება[15].
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§ 4. სამართლებრივი კულტურის საკითხები
VI-X სს. საქართველოს კულტურული ცხოვრების სრული სურათის
აღსადგენად არანაკლები მნიშვნელობა ენიჭება ქართველი ხალხის იურიდიული
კულტურის დონის გაშუქებასაც. მართალია, VI-X საუკუნეების ქართულ
საკანონმდებლო ძეგლებს ჩვენამდე არ მოუღწევია, მაგრამ ნარატიული და სხვა
არაიურიდიული ხასიათის წყაროების მეშვეობით ნაწილობრივ მაინც არის
შესაძლებელი აღნიშნული ხანის ფეოდალური საქართველოს იურიდიული
კულტურის დონის სურათის აღდგენა.
როგორც წყაროებიდან ჩანს, აღნიშნულ ხანაში ქართულ სამართალს
შეთვისებული და შემუშავებული ჰქონდა სისხლის სამართლის ისეთი რთული
ცნება, როგორიცაა ”ბრალი”. ამ ცნების დამუშავება ქართველი ხალხის მაღალი
კულტურის მაჩვენებელია.

X საუკუნეში ფეოდალურმა საქარველომ სოციალურ-ეკონომიური და
კულტურული
განვითარების
მაღალ
დონეს
მიღწია.
ფეოდალური
საზოგადოებრივი ურთიეთობის მაღალ საფეხურზე მდგომ ქვეყანაში, რა თქმა
უნდა, არც საოჯახო-საქორწინო ურთიერთობის დონე უნდა ყოფილიყო დაბალი და
მართლაც, იმ ნაწყვეტ-ნაწყვეტი ცნობებიდან, რომელთაც X საუკუნის
საქართველოდან ჩვენამდე მოაღწიეს, ირკვევა, რომ საქართველოში ხსენებულ
ეპოქაში, როგორც ეს მოსალოდნელიც იყო, მაღალგანვითარებულ ფეოდალურ
საოჯახო ურთიერთობასთან გვაქვს საქმე[1].
ბასილ ზარზმელის ”სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაში” ნათლად ჩანს
განვითარებული ფეოდალური საზოგადოება.
როდესაც სერაპიონი და მისი უმცროსი ძმა მიქელს დაემოწაფნენ და
სახლიდან წავიდნენ, მამულის მფლობელი მათი უმცროსი ძმა შეიქნა. ”ხოლო
უხუცჱსი იგი ძმაჲ წესითა მსოფლიოჲთა დამპყრობელ ექმნა მამულსა
სამკჳიდრებელსა”...
ბასილ ზარზმელი გადმოგვცემს, რომ ფეოდალი გიორგი ჩორჩანელი
უშვილო იყო და სიკვდილის ჟამს მან ”ყოველივე, რაჲცა აქუნდა, და მამულნი და
ყოველნი ეკლესიანი და მონაგები მისი, დასა მისსა შეჰვედრა და შვილთა მისთა
საკუთრებით განუთჳსა, რომელთა ეწოდა სულა, ბეშქენ და ლაკლაკი”[2].
გიორგი ჩორჩანელს თავისი უკანასკნელი სურვილი ანდერძით ჰქონდა
გამოთქმული და სერაპიონმაც ”მოიღო ანდერძი დიდისა და მის მთავრისა
გიორგისი და წაიკითხა აღსავსემან ცრემლითა, და ილოცა მისთჳს დ აკურთხა
კურთხეული იგი კაცი, რამეთუ მდიდრად მიეცა ყოველი უხუებით: აგარაკნი
თავისუფლებით და საქონელი მრავალფერი და სიმრავლეჲ სახედართა და
მროწეულთაჲ”[3].
როგორც იურიდიულ მეცნიერებაშია დადგენილი, იმისათვის რომ ამა თუ
იმ დანაშაულის ჩადენისათვის ესა თუ ის შერაცხადი პირი ცნობილ იქნას სისხლის
სამართლის წესის მიხედვით პასუხსაგებად, საკმარისი არ არის იმისი დადგენა,
რომ ეს დანაშაული მან ჩაიდინა. აუცილებლად საჭიროა კიდევ დადგინდეს იმ
პირის ”ბრალი” აღნიშნული დანაშაულის ჩადენაში[4].
კულტურის დაბალ საფეხურზე მდგომ ხალხებში, როგორც წესი, ადამიანი
ყაურადღებას აქცევს მხოლოდ მოქმედების გარეგან მხარეს და ანგარიშს არ უწევს
მოქმედების სულიერ მდომარეობას. სულ სხვა ვითარება გვაქვს ჩვენ ამ მხრივ
ფეოდალურ საქართველოში. ”გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში” გიორგი მერჩულე
ხშირად ხმარობს სიტყვა ”ბრალს” დანაშაულის შინაგანი, ზნეობრივი მხარის
გამოსახატავად.
გ. მერჩულეს სიტყვით, გრ. ხანძთელმა აშოტ კურაპალატის საყვარელს
ურჩია, რომ ცოლ-ქმარს შორის არ შეჭრილიყო და აშოტისათვის თავი დაენებებინა.
გრ. ხანძთელი ეუბნება მას:
”შვილო, იქმნენ სრულიად მორჩილ სიტყუათა ჩემ გლახაკისათა და მე
თავსმდებ გექმენ ქრისტჱს მიმართ, რათა მან თავადმან ყოველნი ბ რ ა ლ ნ ი
შ ე ნ ნ ი შეგინდვნეს”[5].
გ. მერჩულეს თხზულების სხვა ადგილას ვკითხულობთ, რომ ადარნასე
კურაპალატის საყვარელი ”მივიდა წინაშე დედისა ფებრონიაჲსსა” და ”შეუვარდა
მას ცრემლით და აღუვარებდა ყოველთა ბ რ ა ლ თ ა ”[6].
საყურადღებო ცნობებია დაცული წყაროებში ამ ხანის ქართული საოჯახო
სამართლის შესახებაც. არ შევცდებით, თუ აღვნიშნავთ, რომ საზოგადოებრივი

ურთიერთობის განვითარების დონე და კულტურა რელიეფურად ზედნაშენის არც
ერთ სხვა ელემენტში არ პოულობს ისეთ გამოხატულებას, როგორც საოჯახო
სამართლის სფეროში.
გიორგი ჩორჩანელის დისშვილებმა, რომელთაც გიორგიმ მთელი ქონება
დაუტოვა, მოკლეს თავისი სიძე, დისქმარი . ”მოკლა ლაკლაკმან დისიძე თჳსი,
რამეთუ მძლავრებით ეტყოდა, ვითარმედ ”ნაწილი-უც მამულსა თანა თქუენსა დასა
ამას თქუენსა, ვინაჲთგან თქუენცა დედისა მიერ გაქუს”, რომლისათჳისაც
განმრავლდეს სიტყჳს გებანი ურთიერთსა, და ესრეთ მოკლა დისიძე თჳსი”[7].
გიორგი ჩორჩანელის დისშვილებმა იმიტომ მოკლეს სიძე, რომ ეს
უკანასკნელი მათი დისა და თავისი ცოლისათვის გიორგი ჩორჩანელის ქონებიდან
წილს ითხოვდა. თავის მოთხოვნას ის ასეთნაირად ასაბუთებდა: თქვენსა დასაც
ერგება წილი გიორგი ჩორჩანელის ქონებიდან, იმიტომ რომ ეს ქონება თქვენს
დედას ერგო და თქვენც მისი მეშვეობით გერგოთო.
ბასილ ზარზმელის თხზულების ეს ადგილი გვიჩვენებს, რომ
საქართველოში ქარლს მშობლების ქონებაში მემკვიდრეობის უფლება ჰქონია.
ბასილ ზარზმელის თხზულების იგივე ადგილი გვაგულისხმებინებს, რომ ქალს
მშობლების ოჯახიდან გათხოვების დროს ქონება გაფქონდა მზითვის სახით, ეს
მზითევი ალბათ ქალის სამკვიდრო წილიც უნდა ყოფილიყო. ”მაშასადამე ამ დროს,
IX საუკუნეში, მზითევი სიძეს კი არ მიჰქონდა ქალის დედ-მამასთან, პირიქით –
თვითონ მიჰქონდა ამ უკანასკნელთაგან”[8]. მზითვის არსებობა IX საუკუნის
საქართველოში იმაზე მიუთითებს, რომ უკვე განვითარებული სახის საოჯახო
ურთიერთობასთან გვაქვს საქმე.
ამრიგად, ბასილ ზარზმელის თხზულების მიხედვით ირკვევა, რომ IX
საუკუნის საქართველოში ფეოდალი, თუ მას შვილი არ ჰყავდა, წერილობით
ანდერძს ადგენდა და ქონებას უახლოეს ნათესავებს უტოვებდა. მაშასადამე,
იმდროინდელ საქართველოში მზითვის განვითარებული ინსტიტუტი არსებობდა
და ქალის ქონებრივი მდგომარეობა ოჯახში მაღალი იყო.
სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების ის ადგილი, სადაც ნათქვამია, რომ გ.
ჩორჩანელმა თავისი ქონება დასა და დისშვილებს ”საკუთრებით განუთვისაო”
იმაზე მიუთითებს, რომ ქართულ სინამდვილეს X საუკუნეშივე ჰქონია იმავე
შინაარსის საკუთრების უფლების გამომხატველი ტერმინი, რაც მას დღესა აქვს.
აღსანიშნავია, რომ საკუთრების განყენებული ცნება სხვა ფეოდალურ
სახელმწიფოებში გაცილებით გვიან მუშავდება. დასავლეთ ევროპაში მხოლოდ
XIII-XV საუკუნეებიდან ვხვდებით dominium-ის გამომხატველ ტერმინს. რუსეთში
კი ის XVIII საუკუნეში გამომუშავდა[9]. ”ანდერძის, განვითარებული მზითვის
ინსტიტუტის და საკუთრების უფლების გამომხატველი ტერმინის არსებობა – ეს
ისეთი იურიდიული ატრიბუტებია, რომლებიც მხოლოდ მაღალგანვითარებული
სამართლის სისტემისათვისაა დამახასიათებელი”[10].
როგორც ითქვა, გ. მერჩულეს თხზულებაში აღწერილია საკუთრების
გაყოფის წესი. საყურადღებოა აგრეთვე ის გარემოებაც, რომ, როგორც ეს მკვლევარმა
პავლე ინგოროყვამ დაადგინა, ”გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების”ავტორი ყოფილა
გიორგი ”მერჩულე”, ე.ი. სჯულის მეცნიერი, თეოლოგი, სჯულის მოძღვარი,
კანონიკური სამართლის სწავლული მცოდნე. პავლე ინგოროყვამ დაადგინა
აგრეთვე მერჩულეთა (მერჯულეთა) ინსტიტუტის არსებობა იმ დროის
საქართველოში. ”ახლა როცა ჩვენ ვიცით, რომ ამ ძეგლის ავტორი თეოლოგი,
სჯულის-მოძღვარი იყო, ჩვენ დაჯერებით ვკითხულობთ აგრე ბრწყინვალედ

დაწერილს მის საღვთისმეტყველო მსჯელობებს და მტკიცე მეცნიერულ
წარმოდგენას
შევიმუშავებთ
ქართული
ფეოდალური
საზოგადოების
მაღალკულტურულობის შესახებ: აქვე გვაგონდება გიორგი მერჩულეს მიერ არცთუ
ხალისით მოწოდებული ცნობა, რომ იმ დროს საქართველოში ბევრი ვინმე
მერჩულობდა და არა მარტო საეკლესიო პირთაგანი, საერონიც კი, ე.ი. რთული
ფეოდალური საკითხები აინტერესებდა ფართო ფეოდალურ საზოგადოებას და ის
ასეთ საკითხებზე მსჯელობდა”[11]. აქედან გამომდინარე, შემთხვევითი არ არის ის
გარემოება, რომ გიორგი მერჩულე უფლებრივ საკითხებზე სწავლული სამართლის
მეცნიერის სიზუსტით მსჯელობს, რაც დიდი იურიდიული მომზადების
ანარეკლია. გაყრის კლასიკური ფეოდალური წესის გვერდით ჩვენ წინაშეა საოჯახო
ქონების კლასიფიკაცია წარმოშობის წყაროების მიხედვით: მამული, დედული,
მონაგები.
”და ზენონ გულს ეტყოდა: ”რაჲთამცა მამული და დედული, მონაგები დასა
თჳსსა დაუტევა ნებისაებრ მისისა”.
”გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში” საინტერესო ცნობებია დაცული IX-X სს.
საქართველოს ფეოდალური საზოგადოების საოჯახო ურთიერთობისა და ყოფის
შესახებ, ფეოდალთა ცხოვრების ინტიმური მხარეების შესახებ. გ. მერჩულე
იძულებული იყო ეჩვენებინა ანტიასკეტური სამყარო, ქვეყანა, სადაც სიყვარული
უჯანყდება ფეოდალურ საზოგადოებას. ცოლიანი აშოტ კურაპალატი ოჯახის
გარეთ პოულობს ძლიერი სიყვარულის ობიექტს. ზენონის დაც არღვევს
ფეოდალური ოჯახის მორალს. იგი ”ეშმაკისა განმარჯუებით შეაცდუნა ვინმე
უკეთურმან კაცმან და ღამე ყოველ წარვიდის შავშეთს”. როგორც ვხედათ, ”ქალი
უკვე ცდილობს სიყვარულით გათხოვების უფლების მოპოვებას, იგი იბრძვის
იმისათვის, რომ სიყვარული გადააქციოს ეთიკურ ძალად”[12].
მაღალ დონეზე იდგა აღნიშნული ხანის საქართველოში პროცესუალური
სამართალიც. VI საუკუნის ცნობილი ბიზანტიელი ისტორიკოსის, აგათია
მირინელის თხზულებაში აღწერილია მეფე გუბაზის მკვლელობის ამბები და მის
გარშემო გამართული სასამართლო პროცესი[13]. აგათიას სიტყვით, მოეწყო
”ატიკური
სასამართლო
კავკასიონის
ძირში”.
სასამართლო
პროცესში
ბრალმდებლების სახით მონაწილეობდნენ ”დარბაისელი კოლხები, რომელთაც
უკვე კარგა ხანია შეუსწავლიათ ელინთა ენა”. კოლხი ბრალმდებლები, როგორც
აგათიას მოთრობიდან ჩანს, კარგად იცნობდნენ პრცესუალური სამართლის
ტექნიკას და მოხერხებულადაც სარგებლობდნენ ამით. მათ მოითხოვეს საჯაროდ
წაკითხულიყო იმპერატორ იუსტინიანეს წერილი, რომელზეც გუბაზ მეფის
მკვლელები, რუსტიკე და იოანე, ტყუილად უთითებდნენ.
სასამართლო
პროცესზე
კოლხმა
ბრალმდებლებმა
შესანიშნავი
საბრალმდებლო სიტყვა წარმოთქვეს. კოლხების მეფე გუბაზ, რუსტიკემ და იოანემ
გაუსამართლებლად მოკლეს და ამის შემდეგ დაიწყეს მის წინააღმდეგ
ბრალდებების შეთითხნა. ამასთან დაკავშირებით, კოლხი ბრალმდებელი
სასამართლო პროცესზე ასე ამბობდა: ”რომელი კანონი – თქვენი ან ბარბაროსებისა –
მოიწონებს ასეთ მდგომარეობას, რომ ჯერ განაჩენი გამოუტანო ადამიანს და მერე
წამოუყენო ბრალდება?”[14]
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§5. განათლება და კულტურის ცენტრები
იმ ფაქტორთა შორის, რომელნიც ხელს უწყობდნენ ქართული კულტურის
ზრდა-განვითარებას, მნიშვნელოვანი ადგილი უნდა სჭეროდა სკოლასაც. ისმის
კითხვა: იყო თუ არა VI-X სუკუნეებში ჩვენში სკოლები? სომეხ ისტორიკოსთა
(კორიუნი, მოსე ხორენელი) სიტყვით, მწერლობის დაწყებასთან ერთად ჩვენში
სკოლებიც გაჩენილა. საფიქრებელია, რომ მაშინდელი ქართული სკოლები, როგორც
ყვლა ქრისტიანულ ქვეყანაში, იყო ელემენტარული, პირველდაწყებითი, სადაც,
უპირველეს ყოვლისა, საღმრთო წერილს ასწავლიდნენ და ეკლესიის მსახურთ
ამზადებდნენ. რაც შეეხება საშუალოს, ანდა უმაღლეს სასულიერო სკოლას, ამის
შესახებ წყაროებში რაიმე მითითება არ გვაქვს. საფიქრებელია, რომ ასეთი რამ VI-X
სს. არც იყო. ეს თუნდაც იქიდან ჩანს, რომ სომეხი ისტორიკოსის უხტანესის
ცნობით, ქართლის კათალიკოსი კირიონი (VI- VII სს.) სწავლის დასამთავრებლად
იძულებული გამხდარა წასულიყო მცირე აზიის ქალაქ ნიკოპოლში, სადაც 15
წელიწადი დაჰყო და საფუძვლიანი საღვთისმეტყველო განათლება შეიძინა[1].
ასეთივე სკოლების არსებობას უნდა გულისხმობდეს ის მცირე ცნობებიც,
რომელნიც დაცულია გ. მერჩულეს ”გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში” და
”ილარიონ ქართველის ცხოვორებაში”. თუმცა არც მათ მოეპოვებათ გარკვეული
ცნობები მათ შესახებ. ამ სკოლებში, როგორც გ. ხანძთელის ცხოვრებიდან ჩანს,
ისწავლებოდა ”დავითნი და ხმითა სასწავლელი სწავლაჲ საეკლესიოჲ... და
მწიგნობრობაჲ მრავალთა ენათაჲ და საღმრთონი წიგნნი ”. ილარიონ ქართველს
მისი მოძღვარი ასწავლიდა ”წიგნთა სულიერთა ან ღმრთის სულიერთა”.
მაშასადამე, როგორც ჩანს, ამ სკოლებს პრაქტიკული ხასიათი ჰქონიათ:
სწავლობდნენ საღმრთო წერილსა და საეკლესიო-სამოძღვარო სწავლას, აგრეთვე

გალობასაც. მაგალითად, გრიგოლ ხანძთელი შესანიშნავი მგალობელი იყო. IX-X სს.
სასწავლო პროგრამა, ცოტად თუ ბევრად, გაფართოებულა: გრიგოლმა, აღნიშნულ
საგანთა გარდა, შეისწავლა ”მწიგნობრობაჲ მრავალთა ენათაჲ”, რის გამო ის
”მრავალთა ენათა წურთილ იყო” და აგრეთვე ”სიბრძნჱცა იგი ამის სოფლისა
ფილოსოფოსთაჲ”. ესე იგი: მას შეუსწავლია უცხო ენები და ფილოსოფია. ამ
პერიოდში, როგორც ჩანს, ჩვეულება ყოფილა, რომ დიდებულნი თავიანთ შვილებს
გააბარებდნენ ხოლმე გასაზრდელად. გრიგოლ ხანძთელი მიბარებული ყოფილა
აღსაზრდელად თავისი მამიდის, ერისთავთ-ერისთავ ნერსეს მეუღლის სახლში.
გაბარებულ ბავშვებს, რომელნიც სხვის სახლში იზრდებოდნენ, ეწოდებოდათ
ძუძუს-მტე. მიაბარებდნენ ხოლმე ბავშვებს აღსაზრდელად სასულიერო პირთაც.
მაგალითად, ილარიონ ქართველი მისმა მამამ ”მისცა სწავლად კაცსა ღირსსა და
ღმრთისა მოყუარესა, რომელი იყო დაბასა მისსა, სადა იმყოფებოდა თვით იგი”[2].
სკოლების გარდა, კულტურის განვითარებისათვის მტკიცე ნიადაგს
ჰქმნიდნენ
მონასტრები,
რომელნიც
სამართლიანად
არიან
მიჩნეულნი
კულტურულ-ლიტერატურული მოღვაწეობისა და შემოქმედების ნამდვილ
ცენტრებად. მონასტრები, ამ სიტყვის ნამდვილი მნიშვნელობით, ჩვენში VI
საუკუნეში ჩნდება, როდესაც აქ სამოღვაწეოდ მოდის ცამეტი ასურელი მამა. დავით
გარეჯელმა, შიო მღვიმელმა, აბიბოს ნეკრესელმა, იოსებ ალავერდელმა, ზენონ
იყალთოელმა, სტეფანე ქიზიყელმა, ანტომ მარტყოფელმა და სხვებმა დიდად
შეუწყვეს ხელი ქართული ქრისტიანული ეკლესიის გაძლიერებას და სამონასტრო
ცხოვრებისა და მისი ორგანიზაციის დამყარება-ჩამოყალიბებას. მათ მიერ
საქართველოში დაარსებული მონასტრები წარმოადგენდნენ განათლებისა და
კულტურული შემოქმედების მნიშვნელოვან კერებს.

***
აღნიშნულ
პერიოდში
ქართველებს
უკვე
თავიანთი
საკუთარი
კულტურული ცენტრები ჰქონდათ საზღვარგარეთაც: პალესტინაში, სინას მთაზე,
შავ მთაზე ანტიოქიის მახლობლად. X საუკუნეში დაარსდა განთქმული ქართული
მონასტერი ათონის მთაზე, საბერძნეთში.
ქართული კულტურის ისტორიაში განსაკუთრებით დიდი როლი
შეასრულა პალესტინაში არსებულმა განთქმულმა საბაწმინდის ლავრამ. VIII-X
საუკუნეში იქ დუღდა ქართველების ნამდვილი ინტენსიური ლიტერატურული
შემოქმედება. უმეტესი ნაწილი იმ უძველესი ხელნაწერებისა, თარიღიანისა თუ
უთარიღოსი, რომელნიც სინას მთაზე ინახება, ამ ხანაშია დაწერილი და ნათარგმნი
სწორედ საბაწმინდის ლავრაში. საღმრთო წერილის ის რედაქცია, რომელიც
საბაწმიდურადაა ცნობილი, ამავე ხანაშია წარმოშობილი საბას ლავრაში. ამ დროს
უნდა შემუშავებულიყო აქ ის ხელიც, რომელსაც ჩვენი ძველი ძეგლები
საბაწმიდურს უწოდებენ. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებიდან ჩანს, რომ
ქართველებს საბას ლავრასთან განსაკუთრებული მჭიდრო კავშირი მეცხრე
საუკუნეში ჰქონიათ: აქედან გრიგოლმა მოატანინა ”საბაწმიდისა განგებაჲ”. აქ
ყოფილა ამ დროს გრიგოლის ორი მოწაფე, არსენი და მაკარი, რომელთაგან
უკანასკნელს 864 წელს გადაუწერია მრავალთავი[3]. ეს არის ცნობილი ”სინური
მრავალთავი”, საკმაოდ მოზრდილი კრებული , რომელიც შეიცავს 52 სხვადასხვა

შინაარსის ნაწარმოებს. პალესტინაში ქართველებს ჰქონიათ აგრეთვე მეორე
ცენტრიც – ხარიტონის ლავრა.
ქართველების მეორე მნიშვნელოვანი კულტურულ-საგანმანათლებლო
ცენტრი საზღვარგარეთ სინას მთაზე მდებარეობდა. სინას მთაზე ქართველთა
სამონასტრო კოლონია მეათე საუკუნის ნახევარში ჩნდება.
IX-X სს. არაბებმა ძალზე შეავიწროვეს პალესტინის მონასტრები,
განსაკუთრებით კი საბას ლავრა, ამიტომ ქართველები ნაწილობრივ აყრილან
აქედან და სინას მთაზე გადასულან. სინას მთაზე შენახულა სწორედ ჩვენი
უძველესი ხელნაწერებიც. აქვე შემუშავებულა საგანგებო ხელიც, რომელსაც სინას
მთის ხელი ეწოდება. როგორც აკად. კ. კეკელიძე აღნიშნავს, აქ უფრო გადაწერას
მისდევდნენ: წერდნენ არა მარტო ქართულ ხელნაწერებს, არამედ ბერძნულსაც და
არაბულსაც; ეს იქიდან ჩანს, რომ ბევრ იქაურ ბერძნულ-არაბულ ხენაწერს
ქართული პაგინაცია აქვს. მომეტებული ნაწილი აქაური უძველესი ხელნაწერებისა
საბას ლავრადანაა გადმოტანილი. X საუკუნის სინას მთის მოღვაწეთა შორის
ცნობილია: იოანე-ზოსიმე, კვირიკე მიძნაძორელი, იოანე კუმურდოელი, ეზრა
მღვდელმონაზონი და სხვ.[4]. ამ პერიოდში სამონასტრო ცენტრი ქართველებს
ბიზანტიაშიც ჰქონიათ. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი როლი შეუსრულებია ილარიონ
ქართველს, რომლის სახელთანაცაა დაკავშირებული ულუმბოს მონასტრის შექმნა
მცირე აზიის ბითვინიაში, სადაც ილარიონი 864 წელს მოსულა.

***
უფრო მნიშვნელოვანი კულტურის ცენტრები აღნიშნულ ხანაში ჩვენ თვით
საქართველოში გვაქვს, კერძოდ, ტაო-კლარჯეთში. სამონასტრო მოძრაობა ტაოკლარჯეთში განსაკუთრებით მძლავრად VIII საუკუნის დამლევიდან გაიშალა.
სამონასტრო ცხოვრების მეთაურად აქ გვევლინება გრიგოლ ხანძთელი და მისი
მოწაფეები. სწორედ ამ დროს ჩნდება ტაო-კლარჯეთში ისეთი მნიშვნელოვანი
საეკლესიო-კულტურული ცენტრები, როგორიც იყო: ოპიზა, შატბერდი, იშხანი,
წყაროსთავი, ტბეთი, ოშკი, ბერთა, პარხალი, ბანა, ხანძთა და სხვები.
ოპიზაში ქართველები დაახლოებით მერვე საუეუნის ოცდაათიან წლებში
დამკვიდრებულან. იგი გადაიქცა ტაო-კლარჯეთის სამონასტრო ცხოვრების კერად.
აქ მოღვაწეობდნენ გრიგოლ ხანძთელის გარდა მიქელ პარეხელი, გიორგი
მაწყვერელი და სერაპიონ ზარზმელი. მეცხრე საუკუნეში განუახლებია იგი აშოტ
კურაპალატის ძეს გვარამს[5]. ოპიზა იყო ქართული მწერლობის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ცენტრი. აქ არის გადაწერილი, სხვათა შორის, 913 წელს ე. წ.
ოპიზის სახარება.
შატბერდი, ”საქართველოს სინაჲ”, ქართული კულტურის ერთ-ერთი
უდიდესი ცენტრი იყო. აქ არის გადათარგმნილი და გადაწერილი ბევრი ისეთი
მნიშვნელოვანი
ძეგლი,
რომლებითაც
სამართლიანად
ამაყობენ
ჩვენი
სიძველეთსაცავები. შატბერდის მონასტრის სკრიპტორიუმიდან არის გამოსული
ცნობილი შატბერდის კრებული – 973 წლის ახლო ხანებში გადაწერილი. მასში,
სხვათა შორის, მოთავსებულია ფეოდალური ხანის ქართული ისტორიოგრაფიის
ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწარმოებნი, როგორიცაა: ”მოქცევაჲ ქართლისაჲ” და ”ნინოს
ცხოვრება”. აქვეა გადაწერილი ე. წ. ჰადიშის სახარება (897წ.) , ჯრუჭის სახარება (936

წ.)[6], 973 წლის პარხლის სახარება, იოანე ბერაის მიერ გადაწერილი[7]; უდაბნოს
მონასტრის მრავალთავი (X ს.) და სხვ.
როგორც ეს ”გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებიდან” ჩანს, ამავე ხანებში
არსებულა მონასტერი ტბა ანუ იგივე ტბეთი. აშოტ კუხმა, 918 წელს, ტბეთი გახადა
საეპისკოპოსო კათედრად. ტბეთის მწიგნობართა შორის, პირველ რიგში, უნდა
მოვიხსენიოთ სტეფანე მტბევარი, რომელიც არის ავტორი თხზულებისა ”გობრონის
მარტვილობა”.
ოშკის მონასტრის აშენებას IX საუკუნის გასულით და X საუკუნის
დამდეგით ათარიღებენ. ის აუშენებია ადარნასე კურარპალატს (881-923). ოშკში
გადაწერილ ხელნაწერთა შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია ერთადერთი ცალი
უძველესი ქართული ბიბლიისა, რომელიც გადაწერილია ორ წიგნად გიორგი,
მიქელ და სტეფანეს მიერ 978 წელს; აქვე გადაუწერიათ იოანე მოსხის სამოთხე ან
ლიმონარი (977 წ.)[8].
გრიგოლ ხანძთელის დროს არის აშენებული ბერთას მონასტერი, სადაც
მოღვაწეობდა გრიგოლის მეგობარი მიქელ მიძნაძორელი. აქ გადაწერილ
ხელნაწერთაგან დღეს ცნობილია ბერთას სახარება[9].
მეათე საუკუნეში უნდა იყოს აშენებული პარხლის იოანე ნათლისმცემლის
მონასტერი. პარხლისათვის იოანე ბერაის შეუწირავს მის მიერ შატბერდში 973 წელს
გადაწერილი სახარება, რომელიც პარხლის სახარების სახელითაა ცნობილი[10].
ტაო-კლარჯეთის მონასტრებს უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდათ ქართული
კულტურის ისტორიაში. ”უდიდესი ნაწილი იმ საგანძურისა, რაც ჩვენ მოგვეპოვება
მეცხრე-მეათე საუკუნიდან შექმნილია ამ მონასტრებში. აქ ჩამოყალიბდა ტაოკლარჯეთის
საგანგებო
სალიტერატურო
სკოლა,
ეროვნულ
ნიადაგზე
აღმოცენებული, რომელმაც შეიმუშავა თავისი საკუთარი გრამატიკა, ენა, ხელი და
მიმართულება[11].
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§6. ადრეფეოდალური ხანის ქართული ხელოვნება

შუა საუკუნეების ქართულ კულტურაში ხელოვნებას განსაკუთრებული
ადგილი უჭირავს. ამ დროს ვითარდება და სრული მხატვრული სიმწიფის დონეს
აღწევს ხუროთმოძღვრებისა და სახვითი ხელოვნების ყველა უმთავრესი დარგი.
ფართოდაა წარმოდგენილი საკულტო, სამხედრო და, ნაწილობრივ,
ხალხური საცხოვრებლის არქიტექიურა (უფრო ნაკლებ – მონუმენტური საერო
მშენებლობა, რომლის ძეგლთა დიდი ნაწილი დროთა განმავლობაში დაიღუპა),
დარჩენილია ქვასა და ხეზე ნაკვეთი დეკორაციული ქანდაკების, ოქრომჭედლობის,
კედლის მხატვრობის, მინიატურებით შემკული ხელნაწერების, გამოყენებითი
ხელოვნების (კერამიკის, გლიპტიკის, ნაქარგობის) უამრავი ნიმუში. წინა ხანისაგან
განსხვავებით, ახლა ჩვენ თითქმის ყველა ამ დარგში შეგვიძლია არა მარტო
ცალკეული, გათიშული ძეგლების შესწავლა, არამედ ისტორიული ევოლუციის
დანახვა საუკუნეთა მანძილზე.
IV-V საუკუნეებიდან XVIII-XIX საუკუნეთა მიჯნამდე ქართულმა
ხელოვნებამ განვითარების ხანგრძლივი და რთული გზა განვლო. ეს განვითარება
ორგანულად უკავშირდება ქართველი ხალხის, ქართული სახელმწიფოს
ისტორიულ განვითარებას. როგორც ყოველი ცოცხალი ხელოვნება, ქართული
ხელოვნებაც მუდამ მჭიდროდ იყო დაკავშირებული მეზობელი ქვეყნების – წინა
აღმოსავლეთისა და ხმელთაშუა ზღვის აუზის – ხელოვნებასთან, მდიდრდებოდა
მასთან ურთიერთობის პროცესში და თვითონაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეჰქონდა
შუა საუკუნეთა მსოფლიო ხელოლვნების განვითარებაში. ერთი მხრივ, უეჭველია
წინაფეოდალური ხანის ქართულ ხელოვნებასთან გენეზისური კავშირი, მეორე
მხრივ, აშკარაა საერთო დიაპაზონის ზრდა, შინაარსის გაფართოება და
გამდიდრება; სწორედ ამ დროს გამოიკვეთა განსაკუთრებით მკაფიოდ ქართული
ხელოვნების ეროვნული თავისებურება და დამოუკიდებლობა, რომელიც მეტნაკლებად ხელოვნების ყველა დანგში იჩენს თავს.

ა. ქართული ხელოვნება VIII საუკუნემდე
ხ უ რ ო თ მ ო ძ ღ ვ რ ე ბ ა [1]. ამ ხანის შენობათაგან შედარებით მცირე
ნაწილი გადარჩა. ჩვენ ხელთ არსებული მასალის მიხედვით ძნელი წარმოსადგენია
მაშინდელი ხუროთმოძღვრული შემოქმედების მთელი მრავალფეროვნება.
საცხოვრებელ სახლთა და თავდასაცავ ნაგებობათა არსებობა თავისთავად
იგულისხმება. წერილობითი წყაროები მოწმობს მეფეთა და მთავართა სასახლეების,
საზოგადოებრივი დანიშნულების ნაგებობათა არსებობას. რეალურად დღემდე
მოაღწია მხოლოდ ქალაქ-სიმაგრეთა და ცალკეულ ციხეთა ნანგრევებმა. გაცილებით
უკეთ ვიცნობთ მაშინდელ საკლესიო მშენებლობას. ქრისტიანული ეკლესია მაშინაც
და უფრო გვიანაც, ფეოდალური საქართველოს არსებობის მთელ მანძილზე,
იდეური და მხატვრული თვალსაზრისით უმთავრესი ხუროთმოძღვრული თემაა.
ადრეული ფეოდალიზმის ხანამ დაგვიტოვა სხვადასხვა ტიპის ბევრი ეკლესია, მათ
შორის ზოგი პირველხარისხოვანი მხატვრული მნიშვნელობისაა. ეს საშუალებას
გვაძლევს თვალი გავადევნოთ სტილის ევოლუციის ცალკეულ საფეხურებს.
სამშენებლო ტექნიკისა და საშენი მასალების გამოყენების მხრივ შუა
საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების პირველი საფეხურებიდანვე სავსებით
ჩამოყალიბებული სურათი გვაქვს. წინა ხანის ტრადიციებთან კავშირი უეჭველია.
მთელი მონუმენტური არქიტექტურა – ქვის არქიტექტურაა. ეს გასაგებია, თუკი

გავითვალისწინებთ, რომ საქართველო არაჩვეულებრივად მდიდარია ბუნებრივი
საშენი ქვით- ჩვენი ქვეყნის თითქმის ყოველ კუთხეში მოიპოვება კირქვა, ქვიშაქვა,
ტუფები, ბაზალტი, მარმარილო და მრავალი სხვა. ეკლესიების კედლები გარედანაც
და შიგნიდანაც სუფთად გათლილი ქვით იყო მოპირკეთებული; ყოველი ქვა
წესიერი ოთხკუთხა მოხაზულობისაა და ჰორიზონტალურ რიგებადაა დაწყობილი;
დასამაგრებლად კირის დუღაბი იხმარება. მანძილი საპირე ქვებს შუა, ე.ი. ფასადისა
და შიდაპირის წყობას შორის, ბეტონითაა ამოვსებული; სხვა სურათია მხოლოდ
კახეთში – იქ რიყის ქვისა და ნატეხი ქვისაგან აშენებდნენ, გასათლელად კი ძლიერ
ნასვრეტოვან შირიმს ხმარობდნენ (ამიტომაა კახეთის ძეგლები მოკლებული
ჩუქურთმას – იქაური საშენი მასალა ამის საშუალებას არ იძლევა.)
სამოქალაქო და საფორტიფიკაციო შენობებში კედლის ქვა მაინცდამაინც
სუფთად არ არის გათლილი, მაგრამ რიგების წესიერება მაინც დაცულია.
გადასახურავად საეკლესიო შენობებში იხმარება კამარები, კარსარკმელთათვის
–
თაღები;
ამ
ადრინდელ
ხანაში
თაღებისათვის
დამახასიათებელია ნალისებრი მოხაზულობა. კამარები ნახევარწრიულიცაა და
ჯვაროვანიც, ზოგი ქვითაა აწყობილი, ზოგი ქარგილებზეა ბეტონით ჩამოსხმული.
ადრევე ჩნდება კვადრატულ საფუძველზე დაფუძნებული გუმბათი. ამგვარად,
ჩვენში უკვე IV-VII საუკუნეებში გავრცელებული კონსტრუქციები (კამარა,
გუმბათი), რომელიც შუა საუკუნეთა დასავლეთ ევროპულ ხუროთმოძღვრებაში
მხოლოდ X საუკუნიდან, ე.წ. რომანული სტილის ხანიდან, ვრცელდება.
სასახლეებში კამაროვან გადახურვასთან ერთად ხის ბრტყელი ჭერიც იხმარება,
მაგრამ კარ-სარკმლები იქაც თაღოვანია. სახურავი – კამარების თავზედაც ფერდებიანი კეთდებოდა, მის მასალად კი კრამიტს იყენებდნენ (ორგვარვს –
ბრტყელსა და ”კუზიანს”- მონაცვლეობით). ცალკე საყრდენად გავრცელებული არა
მრგვალი სვეტები (კოლონები), როგორც ბერძნულ-ელინისტურ სამყაროში იყო,
არამედ მასიური ბოძები. ტექნიკური შესრულების დონე ძალიან მაღალია.
საკულტო არქიტექტურა საქართველოში არსებითად მას შემდეგ ჩნდება,
რაც ქრისტიანობა აღიარებულ იქნა ოფიციალურ სარწმუნოებად. მანამდე, როგორც
ჩანს, ჩამოყალიბებული სახის სამლოცველო შენობები არც არსებობდა.
ქრისტიანულმა ეკლესიამ მშენებელთა წინაშე სრულიად გარკვეული
ამოცანა დასახა: მათ უნდა შეექმნათ საგანგებო ნაგებობა, რომელიც გამოდგებოდა
მღვდელმსახურებისათვის და, იმავე დროს, ბევრ მლოცველს დაიტევდა. ახალი
ამოცანის ერთბაშად ამოხსნა ძნელი იყო. როგორც წერილობითი წყაროები, ისე
უძველესი გადარჩენილი ეკლესიები მოწმობს, რომ თავდაპირველად მლოცველნი
მაინც გარეთ იდგნენ, ვერ ბედავდნენ შიგ შესვლას, ”რამეთუ შიში დიდი დაცემულ
იყო ყოველსა ზედა კაცსა” ახალი ღმერთის წინაშე (”მოქცევაჲ ქართლისაჲ”).
ეკლესიაში მხოლოდ მღვდელი შედიოდა. ბუნებრივია, რომ პირველი ეკლესიები
მცირე ზომისა იყო. სინამდვილეში, ეს მინიატურული სამლოცველოებია,
რომლებიც მხოლოდ დროთა განმავლობაში, V საუკუნის მიწურულისათვის
გადაიქცევა ნამდვილ დიდ ეკლესიებად.
რადგანაც ქრისტიანული ეკლესიის შენობა ქართველი ოსტატებისათვის
მანამდე სრულიად უცხო თემას წარმოადგენდა, საჭირო იყო მათთვის ნიმუშების
დასახვა. ასეთ ნიმუშებად ოფიციალური ეკლესიის მიერ დასახულ იქნა
პალესტინის უძველესი ბაზილიკები, რაკი, ლეგენდის თანახრმად, ქრისტე
”ხორცშესხმის” შემდეგ ამ ქვეყანაში ცხოვრობდა და იქაური საეკლესიო შენობებიც
უკვე ნაკურთხი და აღიარებული იყო. მაგრამ თვით ბაზილიკის ტიპიც, ე. ი.

თვალსაჩინოდ წაგრძელებული, შიგნით სვეტების მწკრივით ”ნავებად” დაყოფილი
უგუმბათო შენობა, შექმნილი გარკვეული ელემენტების რიტმული განმეორებით,
ასევე უცხო იყო ქართული ხუროთმოძღვრებისათვის: ადგილობრივი ტრადიციები
ე.წ. ”ცენტრალური” ტიპის შენობებს უკავშირდებოდა, ე.ი. ისეთ შენობებს,
რომელთა აღნაგობა უმთავრესად შვეული ღერძითაა ნაკარნახევი (აქ საგანგებოდ
უნდა მოვიხსენიოთ გლეხის საცხოვრებელი სახლი ”დარბაზი”, რომელსაც
”გვირგვინი” – ხისსაფეხურებიანი ”გუმბათი” ხურავს; გვირგვინის შუაში ღია
სარკმელია – შუქის შემოსასვლელად და შუაცეცხლის კვამლის გასაშვებად. ეს ტიპი
რომაელ ავტორს ვიტრუვიუსს აღწერილი აქვს კოლხური სახლის სახელით ჩვენი
წელთაღრიცხვის მიჯნაზე. ”დარბაზმა” არსებითი როლი შეასრულა ქართული
მონუმენტური საეკლესიო ხურთმოძღვრების შემუშავებისათვის).
ბაზილიკის ტიპს პირველი ქართული ეკლესიის მშენებლები, უეჭველია,
მხოლოდ სიტყვიერი გადმოცემით იცნობდნენ. IV-V საუკუნეთა რამდენიმე ნიმუში
მოწმობს, რომ ჩვენი ხუროთმოძღვრები ცდილობდნენ სამლოცველოები
გარეგნულად მაინც მიემსგავსებინათ ბაზილიკისათვის: შუა ნავი აქაც ორ განაპირა
ნავზე უფრო მაღალია, მისი სახურავი ორფერდაა, გვერდის ნავებისა კი
ცალფერდაა. მაგრამ ეს არის და ეს. თვით არსი ბაზილიკისა მათთვის ჯერ კიდევ
უცხო იყო: შენობების სიგრძივი ღერძი ხაზგასმული არ არის და შენობის შიგნით
არც სვეტების გრძელი მწკრივია. ასეთ ადრინდელ ნიმუშად შეიძლება
დავასახელოთ ნ ე კ რ ე ს ი ს მონასტრის უძველესი ეკლესია (IV საუკუნის ბოლო
მეოთხედი) და ძ ვ ე ლ ი შ უ ა მ თ ი ს მონასტრის ბაზილიკა (V საუკუნისა).
ერთიცა და მეორეც კახეთშია (სწორედ კახეთმა შემოგვინახა ქართული
”ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების ” უძველესი ძეგლები).
შუა საუკუნეების დასაწყისის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული
საეკლესიო ნაგებობა ბ ო ლ ნ ი ს ი ს ს ი ო ნ ი ა , მრავალმხრივ ღირსშესანიშნავი
სახელგანთქმული ძეგლი, აგებული V საუკუნის ბოლოს, 478-493 წლებში
(მდებარეობს ამავე სახელწოდების რაიონის ცენტრის მახლობლად, მდ.
ფოლადაურის მარცხენა ნაპირზე)[2]. ეს სამნავიანი ბაზილიკაა; შიგნით სვეტების
ხუთი წყვილია; საკურთხეველი ნახრევარწრიულადაა გამოშვერილი შენობის
ოთხკუთხა მოხაზულობის ფარგლებს გარეთ; თავდაპირველად ჩრდილოეთის
ფასადს მთელ სიგრძეზე გასდევდა ღიათაღებიანი სტოა (გალერია)- ახლა მისი
ნანგრევები ღაა; სამხრეთის მხარეს დარჩენილია მეორე, ორთაღიანი შესასვლელის
მქონე სტოა, რომელსაც ფასადის სიგრძის ნახევარი უჭირავს. მეორე ნახევარი
გარედან დახურული, სანათლავი ოთახია, რომელიც თვით ეკლესიის შიდა
სივრცესთან არის დაკავშირებული. ეკლესიის შესასვლელები სამხრეთისა და
ჩრდილოეთის სტოებიდან იყო, მაშინ, როცა, ჩვეულებრივ, ბაზილიკებს
შესასვლელი დასავლეთიდან აქვს. დასავლეთიდან შესვლისას მნახველს ერთბაშად
წარმოუდგება ბაზილიკის მთელი სიგრძე; ამ შემთხვევაში მკაფიოდაა ხაზგასმული
სწორედ ”ბაზილიკურობა”, სიგრძივობა. ქართველი ხუროთმოძღვარი კი,
აღზრდილი ”ცენტრალურ”ნაგებობათა ტრადიციაზე, თითქოს განგებ ჰკვეთს
სიგრძივ ღერძს: გვერდიდან შემსვლელი შიდა სივრცეს მარჯვნივ და მარცხნივ
თანაბრად გაშლილს ხედავს. მთავარი მახვილი შიგნით, რა თქმა უნდა, მაინც
საკურთხეველია, მისი ღრმა ნახევარცილინდრული სივრცე, რომლისკენაც
მიემართება ბოძების ორი პარალელური მწკრივი.
გარედან
სიონის
შენობა
ძალიან
მარტივია.
იმ
დროისათვის
დამახასიათებელია ასეთი მასიური, ჯმუხი პროპორციები. სიმარტივეს ისიც

უწყობს ხელს, რომ სამივე ნავი საერთო, ორკალთიანი სახურავითაა გადახურული.
შენობა ფართოდაა გართხმული მიწაზე. როცა გალავანში შედიხარ, თვალწინ
წარმოგვიდგება დასავლეთი ფასადის უზარმაზარი, დაუნაწევრებელი, თითქმის
ყრუ სიბრტყე. ღია შესასვლელებში ჩანს კედლების დიდი სისქე (1,5 მეტრამდის). ეს
თითქოს პირველყოფილი არქაული ძალა და მასიურობა ძალიან მკაცრ
შთაბეჭდილებას შექმნიდა, შენობის ფერი რომ არა: ფასადები ულამაზესი
ფირუზისფერის ტუფითაა მოპირკეთებული და ეს ფერი მით უფრო ინტენსიური
ჩანს, მით უფრო მძლავრად ”ჟღერს”, რომ კედლების სიბრტყეები ერთიანია,
დაუქუცმაცებელი. წინათ, როცა ჩრდილოეთის სტოა დანგრეული არ იყო, მისი ღია
თაღების მწკრივი დიდად გააცოცხლებდა საერთო სურათს.
ამ ადრინდელი ხანისათვის დამახასიათებელია ისიც, რომ ფასადს,
როგორც მხატვრულ ამოცანას, მეორეხარისხოვანი მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან
მთავარი ამ დროს ტაძრის შიდა სივრცის საკითხია და ბოლნისის შიდა სივრცეც,
თავისი მარტივი მონუმენტური ფორმებითა და ჰარმონიული პროპორციებით,
ძალისა და დიდებულების შთაბეჭდილებას ქმნის. შენობის მორთულობა ძალიან
ძუნწია: ჩუქურთმა ამკობდა სტოას, ბოძების ბაზებსა და სვეტის თავებს, შიგგნრით
კი – კედლის სვეტების თავებს. მორთულობის სახეები ფრიად საინტერესოა: ერთი
მხრივ გვხვდება სასანურის მონათესავე მცენარეული მოტივები, მეორე მხრივ, ქრისტიანული სიმბოლო, ჯვარი (შეიძლება გამოიყოს სპეციფიკური ”ბოლნური
ჯვარიც” კი: თანაბარმკლავებიანი, ბოლოებგაფართოებული ჯვარი ჩასმული წრეში,
რომელიც სამკუთხედების ორი მწკრივითაა შემოხაზული). არის ცხოველების
გამოსახულებაც (იხ. ქვემოთ).
ცნობილია, რომ ბოლნისის კედლებმა შემოგვინახა ყველაზე ძველი
ქართული წარწერები საქართველოს მიწა-წყალზე აღმოჩენილთა შორის. ერთ-ერთი
მათგანი, ჩრდილოეთის შესასვლელის თავზე მდებარე, საშუალებას გვაძლევს
დავათარიღოთ ძეგლი (ეს წარწერა ჩამოვარდნილი იყო. იგი ძეგლის გაწმენდის
დროს აღმოჩნდა და ახლა თბილისში საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში
ინახება).
ბოლნისის
სიონში
ვხვდებით
შუა
საუკუნეების
ქართული
ხუროთმოძღვრების ადრინდელი საფეხურის ბევრ დამახასიათებელ ნიშანს. ზემოთ
ჩამოთვლილთა გარდა (საერთო სისადავე და სიმკაცრე, შიდა სივრცისათვის
უპირატესი მნიშვნელობის მინიჭება, სამივე ნავის მოქცევა საერთო სახურავქვეშ,
სანათლავისათვის საგანგებო ოთახის გამოყოფა, რაც შემდეგში აღარ გვხვდება),
ნიშანდობლივია სადიაკვნოსა და სამკვეთლოს უქონლობა საკურთხევლის ერთსა
და მეორე მხარეს, თაღების ნალისებრი მოხაზულობა და გახსნილი (გამჭოლი)
თაღოვანი ლუნეტები შესასვლელების ზემოთ.
მთლიანად, ბოლნისის სიონის სახით უკვე თვალნათლივ წარმოგვიდგება
ქართული ბაზილიკის თავისებურება. იგი მკვეთრად განსხვავდება დასავლურ,
ელინისტურ
სამყაროში
გავრცელებულ
ბაზილიკათაგან,
რომელთა
დამახასიათებელია აგურის ფასადები, ბრტყელი (და არა კამაროვანი) ჭერი,
კოლონები (და არა ბოძები), არქიტრავი (და არა თაღები) სვეტები ზემოთ, მკაფიოდ
გამოყოფილი შუა ნავი, სარკმლები სიგრძივ კედლებში და სხვ. ქართულ ბაზილიკას
არ გააჩნია აგრეთვე დასავლეთში გავრცელებული ატრიუმი (შემოფარგლული ეზო
შესასვლელის წინ) და ნართექსი (დერეფანი) დასავლეთის მხრივ – ამის მაგივრობას
ბოლნისში, ალბათ, სამხრეთისა და ჩრდილოეთის სტოები წევდა. ქართული
ბაზილიკები, ისევე როგორც სომხური, სირიული და მცირეაზიული, ”აღმოსავლურ
ბაზილიკათა”ტიპს მიეკუთვნება და თავისებურ, დამოუკიდებელ ჯგუფს ქმნის.

სხვა
მნიშვნელოვანი
ქართული
ბაზილიკებია:
ურბნისი,
წყაროსთავი
(ჯავახეთში),
თბილისის
”ა ნ ჩ ი ს ხ ა ტ ი ”, კ ა წ ა რ ე თ ი ს ს ა მ ე ბ ა დ ა ვ ა ზ ი ს უ ბ ა ნ ი (კახეთში) და
სხვ. – ყველა VI საუკუნისა. ანჩისხატი ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია იყო
თავიდან. როგორც ჩანს, ”მოქცევაჲ ქართლისაჲს” ცნობა, რომ ვახტანგ გორგასლის
მემკვიდრის, დაჩი უჯარმელის დროს ”ტფილისს კაცნი დასხდებოდეს და მარიამ
წმიდაჲ ეკლესიაჲს აღაშენეს”, სწორედ ამ ტაძარს უნდა გულისხმობდეს. ანჩისხატის
ეკლესია მას XVII ს. ეწოდა, როცა აქ დაასვენეს ანჩის მონასტრის სახელგანთქმული
”ხელთუქმნელი” ხატი (ბექა ოპიზარის მიერ მოჭედილი ჩარჩოთი). დროთა
განმავლობაში ეკლესიამ დიდად იცვალა სახე. იგი ჯერ XVII ს. შეაკეთეს
საფუძვლიანად, შემდეგ XIX ს. დაამახინჯეს. 1958 წლიდან დაიწყო მისი გაწმენდა
და მეცნიერული რესტავრაცია, რომლის წყალობითაც აღდგენილ იქნა
თავდაპირველი პროპორციები შიდა სივრცისა, აგრეთვე ცალკეული ფორმები და
დეტალები. ანჩისხატი თბილისის უძველესი საეკლესიო ნაგებობაა.
საქართველოში სწორედ ადრეულ შუა საუკუნეების ხანაში შემუშავდა
ბაზილიკის სპეციალური ტიპი, რომელსაც გ. ჩუბინაშვილმა სამეკლესიანი
ბაზილიკა უწოდა. მის თავისებურებას ის შეადენს, რომ გარედან ჩვეულებრივი
ბაზილიკური პროფილი აქვს (ორფერდასახურავიანი მაღალი შუა ნავი,
ცალფერდგადახურული გვერდის ნავები), შიგნით კი ნავები ბოძებით კი არ არის
გაყოფილი ერთმანეთისაგან, არამედ კედლებით. არსებითად, აქ სამი
დამოუკიდებელი სამლოცველოა და არა ნავები.
ამ ტიპმა გარკვეული ევოლუცია განიცადა. მისი ვარიანტები VIII-IX
საუკუნეებს აღწევს, ”წმინდა” ნიმუშები კი V-VII საუკუნეებს მიეკუთვნება. მათ
შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია: ქ ვ ე მ ო ბ ო ლ ნ ი ს ი ს (ბოლნის- ქაფანაქჩის)
და ნ ე კ რ ე ს ი ს ეკლესიები, ეკლესია დ მ ა ნ ი ს ი ს ნაქალაქარში (გვიანდელი,
გიორგი ლაშას დროინდელი კარიბჭით). საქართველოს გარეთ, დასრულებული
სახით, სამეკლესიანი ბაზილიკები არ გვხვდება[3].
დასასრულ, უგუმბათო ეკლესიათა ჯგუფს მიეკუთვნება ერთნავიანი
სამლოცველოების ტიპიც – ეს ყველაზე მარტივი შენობებია, რომლებიც
ერთადერთი, დაუყოფელი, მცირე დარბაზისა და საკურთხევლის აფსიდისაგან
შედგება. ნიმუშად შეიძლება დავასახელოთ ოლთისი (ახლანდელი კუშჩი,
თრიალეთში – VI-VII სს.) და კაცხის სვეტის ზედა ბაქანზე აგებული ორი
სამლოცველო (VI ს.) – ახლა ორივე მიუწვდომელია და ამ ორმოცმეტრიან კლდოვან
სვეტზე ასვლა მხოლოდ ალპინისტური ტექნიკის გამოყენებით შეიძლება.
VI საუკუნიდან მოყოლებული, თუმცა ამ დროს ბევრი ბაზილიკა,
სამეკლესიანი ბაზილიკა და ერთნავიანი ეკლესია შენდებოდა, თანდათანობით
პირველ ადგილს იჭერს გუმბათოვანი ეკლესიები. ეს შენობები, ისევე როგორც
უგუმბათოებიც, გარკვეულ ნათესავობას ამჟღავნებენ მთელ ქრისტიანულ
სამყაროში და, უპირველეს ყოვლისა, ახლო აღმოსავლეთში გავცელებულ საკლესიო
შენობებთან. ეს აიხსნება საერთო იდეური მიზანდასახულობით, საერთო
ქრისტიანული რიტუალით, ხმელთა შუა ზღვის ქრისტიანულ ქვეყნებს შორის
მჭიდრო კულტურული ურთიერთობით. ბუნებრივია, რომ საერთოა ეკლესიის
დაყოფა უმთავრეს ნაწილებად (ნავები, საკურთხეველი, სადიაკვნე და სამკვეთლო,
ზოგჯერ – პატრონიკეც, ე.ი. მეორე სართულის გალერია). ამას გარდა,
საქართველოში დარჩენილია ადრინდელი ნიმუშები მთელ აღმოსავლეთ
ქრისტიანულ სამყაროში საყოველთაოდ გავრცელებული ტიპებისა, ე.წ.

”თავისუფალი ჯვრისა” და ”ჩახაზული ჯვრისა” (ასე ეწოდებოდა იმისდა
მიხედვით, ჩანს თუ არა ჯვრის მოხაზულობა შენობის გარე კონტურში). მაგრამ
ყველა ეს ტიპი, რომლებიც მიღებულ იქნა იმიტომ, რომ ასე თუ ისე
შეესატყვისებოდა ქართული ხუროთმოძღვრების ტრადიციებსა და ამოცანებს,
საქართველოს ნიადაგზე სრულიად თავისებურ ხორცშესხმას პოვებს, სწორედ ეს
შენობები გამოსახავს ყველაზე უკეთ ქართული ეროვნული ხუროთმოძღვრების
არსს.
საქრთველოში
იქმნება
გუმბათოვან
ნაგებობათა
ორიგინალური,
დამოუკიდებელი ტიპებიც.
ჯვაროვანი გეგმის სხვადასხვა ვარიანტი საქართველოში უკვე VI ს. შუა
წლებიდანაა ცნობილი. ყველა ვარიანტისათვის საერთოა გეგმის ბირთვი –
კვადრატულ საფუძველზე დამყარებული გუმბათი. ამგვარი ბირთვი გენეზისურად
მჭიდროდ
უკავშირედბა
წინა
აღმოსავლეთის
ქვეყანათა
მონუმენტურ
არქიტექტურას (იხ. თუნდაც სასანური ხანის ირანული სასახლეების დარბაზები);
მაგრამ, მეორე მხრივ, მას, როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, უძველეს ქართულ
ხალხურ არქიტექტურაშიაც მოეძებნება ძირები (იხ. გლეხური ”დარბაზის” ტიპი).
ყოველ შემთხვევაში, საქართველო ერთი იმ ქვეყანათაგანია, სადაც ამ თემამ –
კვადრატზე დამყარებულმა გუმბათმა – დიდი როლი შეასრულა ბიზანტიისა და
ახლო აღმოსავლეთის არქიტექტურაში და რომელიც ადრევე ისახება და
ვითარდება.
თავდაპირველად განვითარების ყველაზე სინტერესო სურათს გვიჩვენებს
ჯვაროვან-გუმბათოვანი გეგმის ვარიანტი, რომელიც ტეტრაკონქის სახელითაა
ცნობილი: ჯვარისებრი გეგმა, რომელშიაც ჯვრის ყოველი მკლავი აფსიდით, ე. ი.
ნახევარწრიული მოხაზულობით მთავრდება (აფსიდის კამარას კონქი ეწოდება,
აქედანაა ტიპის ბერძნული სახელიც – ”ოთხკონქა”). იყო სხვა ვარიანტებიც – თითო
აფსიდით (აღმოსავლეთით, სადაც საკურთხეველი იდგა) და სამ-სამი სწორკუთხა
მკლავით.
VI ს. ნიმუშებია: შიომღვიმის მონასტრის ძველი ეკლესია 50-60-იანი
წლებისა[4]. აგებულია შიო მღვიმელის დროს. მისი თავისებურა ის არის, რომ
სანახევროდ მიწაშია ჩამჯდარი, რაც, ალბათ, თვით შიოს სურვილით იყო
ნაკარნახევი (შიო იქვეა დაკრძალული). ეკლესიას მარტივი ჯვარისებრი გეგმა აქვს.
ჯვარი გარედანაც ისახება. აქ უკვე ჩამოყალიბებულია ქართული გუმბათის
აღნაგობა: ნახევარსფერო, ე. ი. საკუთრივ გუმბათი. იგი უშუალოდ კედლებს კი არ
ემყარება, არამედ რვაწახნაგოვან კოშკისებრ ყელს, რომელშიაც სარკმლებია
მოწყობილი. ყელიანი გუმბათი ქართული გუმბათოვანი შენობების აუცილებელ
ატრიბუტად იქცევა. აქ ყელი ჯერ კიდევ დაბალი და ფართოა. შემდეგ, საუკუნეთა
განმავლობაში, მისი სიმაღლე და პროპორციები იცვლება და ამ ცვლილებას
არსებითი მნიშვნელობა აქვს ნაგებობის საერთო სახისათვის. შიომღვიმის ძველი
ეკლესია ასკეტურად უბრალო და მკაცრია. ახლა მას რამდენადმე შეცვლილი აქვს
სახე გვიანდელი მინაშენებით (დასავლეთის მხრივ).
ტეტრაქონკის ტიპის განვითარების პირველ საფეხურად შგეგვიძლია
მივიჩნიოთ ძ ვ ე ლ ი გ ა ვ ა ზ ი ს ეკლესია, რომლის გეგმასაც ოთხყურას სახე აქვს.
შემდგომი საფეხურია ნ ი ნ ო წ მ ი ნ დ ი ს ტ ა ძ ა რ ი გარე კახეთში, საგარეჯოს
მახლობლად (VI საუკუნის მესამე მეოთხედი). სიდიდით იგი ბევრად აღემატება
შიომღვიმისა და ძველი გავაზის ეკლესიებს, ხუროთმოძღვრის ამოცანას შეადგენდა
დიდი შიდა სივრცის შექმნა, რადგან ეს საეპისკოპოსო ტაძარი იყო და როგორც

მნიშვნელოვან საეკლესიო ცენტრს, მეტი მლოცველი უნდა მიეზიდა. გეგმის
საფუძველს აქაც ტეტრაკონქი შედგენს. მაგრამ ჯვრის ოთხ მკლავს შორის, შუა
სივრცის დიაგონალების ბოლოს, აქ დამატებითი ოთახებია ჩასული - ყოველ
კუთხეში თითო. გარედან, ისევე როგორც ტეტრაკონქის მკლავები, ეს ოთახებიც
ნახევარწრიულ მომრგვალებას ქმნის. მთლიანად შენობის გეგმას რვასხივიანი
ვარსკვლავის სახე აქვს, გარედან კი ოთხი მაღალი და ოთხი დაბალი ცილინდრის
მონაცველეობაა. მთელ შენობას აგვირგვინებდა ფართო გუმბათი (ახლა შენობა
ძლიერ დანგრეულია, აღარც გუმბათია და აღარც დასავლეთის კორპუსის ქვედა
ნახევარი). ისევე როგორც ბოლნისში, ხუროთმოძღვრისთვის მთავარი აქაც შიდა
სივრცის პრობლემა იყო. შენობის შიდა სივრცე ჰარმონიულ შთაბეჭდილებას
ტოვებს, ხოლო ნაწილთა პროპორციული თანაფარდობა მონუმენტალობას ანიჭებს.
ენობას. (წიგნის გვ. 625. გასარკვევია.) გარედან აქაც ყველაფერი მარტივია.
არავითარი სამკაული. საერთო მასა ჯერ კიედევ რამდენადმე მოუწესრიგებელი და
ამორფულია.
ნინოწმინდის კათედრალი (საეპისკოპოსო საყდარი) თითქოს გვამზადებს
ადრეული შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების უმაღლეს საფეხურზე
ასასვლელად. ეს საფეხურია საქვეყნოდ სახელგანთქმული მცხეთის ხვრის ტაძარი
და მისი ტიპის რამდენიმე ძეგლი, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეშია
აგებული.
მცხეთის ჯვარი (586/604/5)[5] ჩვენი ეროვნული ხელოვნების ერთი ყველაზე
შესანიშნავი ნაწაროებთაგანია. იგი აჯამებს პირველი ქრისტიანული საუკუნეების
ქართული ხუროთმოძღვრების შემოქმედეით ძიებას; აქ ეპოქის სტილი თავის
სრულ ხორცშესხმას პოვებს.
ტაძარი მდებარეობს ქართლის ძველი დედაქალაქის პირდაპირ, მთაზე,
მტკვრისა და არაგვის შეერთების ადგილას. გადმოცემით, აქ საქართველოს
გაქრისტიანების პირველი ხანებიდანვე, ღია ცის ქვეშ, აღმართული ყოფილი ხის
დიდი ჯვარი, რომელიც დიდი მანძილიდან ჩანდა. რაკი ჯვარი დიდძალ
მლოცველს იზიდავდა, გვარამ ერისმთავარმა (545/46-585/86) მის გვერდით ააგო
პატარა ეკლესია, რომელიც დღეს მ ც ი რ ე ჯ ვ რ ი ს სახელითაა ცნობილი. ეს
მცირე სამლოცველო საკმარისი არ აღმოჩნდა და გვარამის მემკვიდრემ, სტეფანოზ
ერისმთავარმა VI-VII საუკუნეთა მიჯნაზე ააშენა თვით დიდი ტაძარი, რომელიც
თავზე «დაახურეს» წმ. ნინოს მიერ აღმართულ ხის ჯვარს (ამ ჯვრის კვარცხლბეკი
დღესაც დგას ეკლესიის შუაში). მშენებლობაში მონაწილეობდნენ ერსიმთავრის
ოჯახის სხვა წერვებიც. შენობამ გაუძლო დროთა სვლას და დღემდე უცვლელი
სახით მოაღწია (შეკეთებულ-შეცვლილია უმნიშვნელო წვრილმანი).
მცხეთის ჯვრის გეგმის საფუძველსაც ტეტრაქონკი შეადგენს. ჯვრის
მკლავებს შორის აქაც თითო ოთახია ჩამატებული, მაგრამ ოთახების ღერძი
რადიალური კი არ არის, როგორც ნინოწმინდაში იყო, არამედ ჯვრის მკლავების
პარალელურია. ამიტომ, გეგმას ვარსკლვავებისებრი სახე აღარა აქვს, იგი
არსებითად ოდნავ წაგრძელებულ სწორკუთხედს შეადგენს.
შესასვლელები მოწყობილია სამხრეთით და ჩრდილოეთით. დასავლეთის
მხრივ ტაძარი ზედ ციცაბო კლდეზეა მიჯაჭული - ეს მხარე მიუდგომელია.
შენობის ბირთვია ცენტრალური კვადრატი, რომელსაც რვაწახნაგოვან
ფართო ყელზე აღმართული სფერული გუმბათი ხურავს. გუმბათი აქ ნამდვილი
გვრგვინია, ისაა ყველაფრის განმსაზღვრელი: მისი ნახევარსფეროს გამოძახილს
შეადგენს აფსიდთა კონქები; მთელი ეს ხუროთმოძღვნული სივრცე სავსებით

გაწონასწორებულია, მშვიდი, დიდებული; ნაწილი ურთიერთშეფარდება,
პროპორციები ჰარმონიულია, ხუროთმოძღვარს, რომლის სახელსაც ჩვენ,
სამწუხაროდ, არ ვიცნობთ, ღრმად აქვს გააზრებული როგორც მთლიანი აღნაგობა,
ისე ყოველი წვრილმანი, ასეა გააზრებული გაშუქების სისტემა: ოთხი სარკმელი
გუმბათის ყელში, სამი საკურთხეველში, კარი და სარკმელი სამხრეთ აფსიდში,
ერთი სარკმელი დასავლეთისაში და მხოლოდ კარი ჩრდილოეთისაში. კუთხის
ნიშები, რომლებიც კუთხის ოთახებში გასასვლელადაა გაკეთებული, მოკლებულია
საკუთარ სარკმლებს. შექმნილია სავსებით ლოგიკური გრადაცია ცალკეული
ნაწილებისა.
შენობის გარეგნობა სავსებით ასახავს შიდა დანაწევრებას. მაგრამ თუ ძველ
გავაზსა და ნინოწმინდაში მშენებელი გარედან მხოლოდ პასიურად იმეორებდა
იმას, რასაც შიდა მოხაზულობა უკარნახებდა, აქ ოსტატს შენობის შიდა სივრცისა
და გარეგნობის ურთიერთშეფარდება მხატვრულად აქვს გააზრებული. შუა
საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების განვითარების გზაზე ფასადი აქ
პირველად იძენს დამოუკიდებელი, შეგნებულად დასახული, მხატვრული
ამოცანის მნიშვნელობას.
მთელი ნაგებობის კვანძსა და საფუძველს გარედანაც შეადგენს
გუმბათქვეშა კვადრატი, იგი თითქოს თავს უყრის შენობის ყველა ნაწილს: მის
თავზე რვაწახნაგოვანი გუმბათის ყელია - ფართო, სიგანეზე გაშლილი, დამრეცი
სახურავით გადაზხურული ოთხივე მხარეს ჯვრის მკლავები მისგან არის
«აღმოცენებულნი». მათი სახურავები ქოლგისებრ იშლება და თითქოს აგრძელებს
გუმბათის მოხაზულობას. ჯვრის მკლავები უფრო მაღალია, ვიდრე ფასადთა
განაპირა ფრთები, რომლებიც კუთხის ოთახებს შეესატყვისება.
ღრმად არის მოფიქრებული ფასადთა კომპოზიციები. ყოველი მათგანის
დამუშავება შეგნებულადაა შეფარდებული მათ ფუნქციასა და მნიშვნელობასთან.
განსაკუთრებით საინტერესოა მთავარი ფასადი - აღმოსავლეთისა. საკურთხევლის
სამწახნაგოვან შვერილზე სამი სარკმელია; თითო წახნაგზე - თითო. სარკმლების
თავზე რელიეფური «სათაურია». იგი აკავშირებს სარკმლებს და ყოველი მათგანის
თავზე თაღისებრ ფიგურას ქმნის. შუა სამი სარკმლის ზემოთ, ამას გარდა,
მოთავსებულია ერისმთავართა: სტეფანოზის, დემეტრესა და ადრნერსეს
რელიეფური გამოსახულებები. რელიეფები მახვილს უსვამენ ეკლესიის
უმნიშვნელოვანეს ნაწილს - საკურთხეველს და, იმავე დროს, სარკმლებთან და
«სათაურებთან» ერთად, აერთიანებენ «ჰკრავენ» მთელ ფასადს.
მცხეთის ჯვრის გარეგნული სახე, ისევე როგორც შიდა სივრცე, აოცებს
მნახველს მხატვრული მთლიანობით, პროპორციების ჰარმონიულობით, ტაძრის
იერი მკაცრია, მშვიდი, იგრძნობა ძალა და დიდებულება, თუმცა არც ზედმეტი
სიმძიმეა, არც დამთრგუნველი მასიურობა. შესრულების ტექნიკური ხარისხი
ბრწყინვალეა. კედლები მშვენიერად დამუშავებული მოვარდისფრო ქვიშაქვითაა
მოპირკეთებული. დასასრულ, დიდი მნიშვნელოაბა აქვს ტაძრის ორგანულ
შერწყმას გარემოსთან, იმ მთასთან, რომელსაც იგი აგვირგვინებს. შეუცდომლად
შერჩეული მასშტაბი, პროპორციები, ფორმები ისეთ შთაბეჭდილებას ქმნის,
თითქოს ტაძარი მთისგან აღმოცენდა, მთასთან ერთად იშვა, რომ ისინი
განუყოფელნი არიან, როგორც ერთი სხეულის ნაწილები.
მცხეთის ჯვარი ქართულ ხუროთმოძღვრებაში განმარტოებით არ დგას. VII
ს. პირველ ნახევარში შეიქმნა ამავე ტიპის რამდენიმე ძეგლი, რომლებიც მეტნაკლებად უახლოვდება მას გეგმითა და საერთო იერით.

ეს ძეგლები ა ტ ე ნ ი ს ს ი ო ნ ი (გორის მახლობლად, მდ. ტანას ხეობაში),
ჭყონდიდელთა საეპისკოპოსო ტძარი მ ა რ ტ ვ ი ლ შ ი და ძ ვ ე ლ ი შ უ ა მ თ ი ს
დიდი ეკლეისა.
მცხეთის ჯვრის ტიპის ძეგლები ცნობილია სომხეთშიც. ისინი ქართულ
ძეგლთაგან განსხვავდებიან გეგმის დეტალებით, უფრო კი პროპორციებით,
მასებით, საშენი მასალის ფერით, ფასადთა დამუშავებით: სწორედ აქ მჟღავნდება ის
თვისებები, რომლებიც ორი მეზობელი ქვეყნის - საქართველოსა და სომხეთის ხუროთმოძღვრებას საერთოდ განასხვავებს და ყოველი მათგანი ეროვნულ
თავისებურებას შეადგენს. საქართველოსა და სომხეთის გარეთ ამ ტიპრის ტაძრები
უცნობია.
სტილისტიკურად მცხეთის ჯვრის მონათესავეა, მაგრამ კონკრეტული
ფორმრებით მისგან არსებითად განსხვავდება VII ს. პირველ ნახევარში აგებული
წ რ ო მ ი ს ტ ა ძ ა რ ი (ქართლში, ხაშურის მახლობლად)[6] ჯვართან ერთად, ესეც
ამ ხანის ერთი ყველაზე შესანიშნავი ძეგლთაგანია. მისი გეგმა და საერთო აღნაგობა
უკვე შეიცავს ბევრ რასმე, რასაც შემდეგ, განვითარებული შუა საუკუნეების ხანაში,
საფუძვლად დაედება ქართულ საეკლესიო შენეობებს.
შუაში აქაც გუმბათით გადახურული კვადრატია, მაგრამ გუმბათი ემყარება
არა კედლებს, როგორც ყველა წინანდელ ქართულ ეკლესიაში იყო, არამედ ოთხ
ბოძს. აფსიდი, ე.ი. ნახევარწრიული დაბოლოება მხოლოდ საკურთხეველს აქვს,
სამი სხვა მხარე «მკლავებისა» სწორკუთხაა, შენობის დასავლეთის მხარე პირველ
სართულში ნართექსია (დერეფანი), მეორეზე - პატრონიკე, საკურთხევლის
სიმეტრიულადაა მოთავსებული და ხელს უწყობს წონასწორობის დამყარებას
გუმბათის ერთსა და მეორე მხარეს. შენობის სიგრძივი ღერძი აქ უფრო მკაიფოდაა
გამომჟღავნებული, ვიდრე ჯვრის ტიპის ძეგლებში.
შემდგომი ევოლუციის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია
საკურთხევლის აფსიდი, რომელიც არ არის გამოშვერილი საერთო სწორკუთხა
მოხაზულობის გარეთ და კედლის გარეთა სწორი ხაზის უკან რჩება ფასადის მხარეს
საკურთხევლისა და მისი მეზობელი ოთახების მიჯნაზე გაკეთებული თითო ღრმა
ნიში: მათ კონსტრუქციული მნიშვნელობაც აქვს (ამით კედელი თავისუფლდება
ზედმეტი მასისაგან და ე.ი. ზედმეტი სიმძიმისაგანაც) და მხატვრულ-იდეურიც,
რადგან ისინი გარედან გამოჰყოფენ და აღნიშნავენ ქრისტიანული ეკლესიის
უმთავრეს ნაწილს - საკურთხეველს. ამგვარი ხერხი - აღმოსავლეთის სწორი
კედლის უკან ჩამალული საკურთხეველი და ორი სამკუთხა ნიში - ამიერიდან
მტკიცედ იკიდებს ფეხს ქართულ ხუროთმოძღვრებაში და საუკუნეთა მანძილზე
არსებობს. ასევე, წრომში პირველად ვხედავთ ჩამოყალიბებული სახით
შემდეგდროინდელი ქართული ტაძრების ფასადთა მოხაზულობას ამაღლებული
შუა ნაწილებით, რომლებიც ფრონტონებითაა დამთავრებული.
წრომის ტაძარი განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს ფასადების
დახვეწილი კომპოზიციებით. შესასვლელთა და სარკმელა განლაგება მკაფიოდ
შემუშავებულ რიტმულ სისტემას ექვემდებარება. არ მოიძებნება შენობის არც ერთი
ელემენტი, რომლის მდებარეობა და სხვა ნაწილებთან შეფარდება კონონზომიერი
არ იყოს. კედლების წყობა, ლაღად გაშლილი თაღების მოხაზულობის სიზუსტე,
უფაქიზესი პროფილები უმაღლეს ოსტატობას მოწმობს და თავისთავად ანიჭებს
მნახველს ესთეტიკურ სიამოვნებას. კარ-სარკმლების გარშემო ჩნდება ჩუქურთმის
არშიები-ჩუქურთმის კვეთა ძალიან მსუბუქია, მორთულობა მხოლოდ ზომიერი,
ძუნწი მახვილების როლს ასრულებს. წრომის საკურთხევლის კონქს წინათ მოზაიკა

ამკობდა - დარჩენილია მხოლოდ მისი უმნშვნელო ფრაგმენტები. სხვა კედლები და
კამარები (შიგნით) «შიშველი» იყო - მათი წყობა არანაკლებ ზუსტი და
არტისტულია, ვიდრე ფასადთა პერანგისა. ამ ხანის სხვა ქართული ტაძრების
ინტერიერებიც ასევე მკაცრია: ფერადოვანი მახვილი მხოლოდ საკურთხევლის
თავზეა.
წრომის ტაძარი ძლიერ დაზიანებულია, მას აღარც გუმბათი შერჩენია და
აღარც კამარები, შესაძლებელია, იგი რომელიმე მიწისძვრამ იმსხვერპლა.
წრომის მახლობლადვე დგას VII საუკუნის კიდევ ერთი ძეგლი:
ს ა მ წ ვ ე რ ი ს ი ს პატარა, კოხტა, ჯვარისებური ეკლესია, რომელიც ასევე ხიბლავს
მნახველს თავისი მხატვრული დახვეწილობით.
ამ
ეპოქის
ქართული
ხუროთმოძღვრების
სიმდიდრესა
და
მრავალფეროვნებას მოწმობს სამხრეთ საქართველოს ძეგლებიც. უპირველეს
ყოვლისა, ორი შესანიშნავი საეპისკოპოსო ტაძარი - იშხანი და ბანა[7], ორი VII
საუკუნის (იშხანის ტაძარი შემდეგ - IX-XI სს. საფუძვლიანად გადააკეთეს, ბანასი კი
ნანგრევების სახით დღესაც დგას). ეს ძეგლები მიეკუთვნება ტიპს, რომელიც
აგრეთვე მხოლოდ საქართველოსა და სომხეთშია ცნობილი (სომხური მაგალითებია
- ზვართნოცისა და გაგიკ მეფის ტაძრები). ესაა ტეტრაკონქი მრგვალი
გარშემოსავლეთით, რომელიც სალტესავით ეკვრის გარს ტეტრაკონქს. გარედან
შენობას ცილინდრული ფორმა აქვს, გუმბათი უფრო მცირე დიამეტრის
ცილინდრია, რომელიც ქვემოთას აგვირგვინებს. ბანასა და იშხნის სვეტის თავებში
გამოყენებულია მორთულობის ელემენტები, რომლებიც ელინისტური ხელოვნების
შორეულ გამოძახილად შეიძლება მივიჩნიოთ (თავისებური ხვიები - ვოლუტები).
ადრული ფეოდალური ხანის სამოქალაქო-სამხედრო არქიტექტურის
ყველაზე მნიშვნელოვანი ძეგლია უ ჯ ა რ მ ი ს ც ი ხ ე , თბილისიდან დაახლოებით
45 კმ მანძილზე, ივრის მარჯვენა ნაპირზე .[8] მატიანეების თანახმად, ქალაქი აქ
უკვე ჩვენი წეთლაღრიცხვის III საუკუნიდან არსებობდა, IV საუკუნეში იგი მირიან
მეფის ძის, რევის რეზიდენციად იქცა. მაგრამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა
მოიპოვა V საუკუნიდან, როდესაც ვახტანგ გორგასალმა აქ თავისი სახელმწიფოს
დედაქალაქი გადაიტანა. როგორც ჩანს, V-VI საუკუნეთა მიჯნას, ვახტანგისა და
მისი ძის დაჩის ხანას, მიეკუთვნება უმთავრესი მშენებლობა უჯარმაში.
ჩვენ დრომდე მოაღწია მხოლოდ ქალაქის ციტადელის ნანგრევებმა.
ციტადელი ორი ნაწილისაგან შედგება: ზედა ციხისა და ქვემო ციხისაგან. ზედა
ციხე მდინარის დონიდან 75 მ-ის სიმაღლეზეა, მთის კეხზე; ქვემო - ამავე მთის
ციცაბო ფერდზე, რომელიც ივრის ნაპირისაკენ ეშვება. ზედა ციხეს სამ მხარეს
კოშკებიანი გალავანი ერტყა, მეოთხე მხარეს, სადაც ციცაბო კლდეა, გალავანი არ
იყო, იდგა მხოლოდ (ცოტა მოშორებით) სადარაჯო კოშკი, ქვემო ციხე, რომელიც
ჩრდილოეთიდან ებჯინება ზედას, სწორკუთხა მოხაზულობისაა: მისი ორი კედელი
პარალელურად ეშვება მდინარისაკენ, ქვემო კედელი კი მდინარის ნაპირს მისდევს.
ამ სამ კედელში დაახლოებით თანაბარ მანძილზე 9 კოშკია ჩატანებული. კოშკები
ორ-სამსართულიანია, სიმაღლით 13-14 მ, გეგმა დაახლოებით კვადრატული აქვთ.
ზემო ბაქანი კბილანებიანი კედილთაა შემოზღუდული. ციხის შესასვლელი
მდინარის მხრიდან იყო, შუა (ძლიერ გამაგრებული) კოშკიდან; სხვა კოშკებს
გარედან ყრუ კედლები აქვს, შიგნიდან კი ფართო, ღია თაღები.
ზედა
ციხის
ჩრდილო-აღმოსავლეთ
კუთხეში
ორსართულიანი
საცხოვრებელი ნაგებობის ნანგრევია. შესაძლებელია, ეს ვახტანგ გორგასალის
სასახლეც იყო. ყოველ სართულში ორ-ორი ოთახია: ერთი დიდი, მეორე მცირე;

ზემო სართულს დაკიდული აივანიც ჰქონდა. ზედა ციხეში, ამას გარდა, სამეურნეო
დანიშნულებისა და სხვა დამხმარე შენობები იყო, ალბათ, სხვა საცხოვრებელი
სადგომებიც, აქვე ეკლესია (V ს.), რომელიც, ძლიერ გადაკეთებული სახით, დღესაც
არსებობს.
უჯარმის ძველი შენობები (იქ უფრო გვიანდელი შენობებიც არის)
ქვიშაქვის მომცრო კვადრატებითაა ნაშენი; ქვა მაინდამიანც სუფთა არაა გათლილი,
მაგრამ მშვენივრადაა ერთმანეთს მორგებული და წესიერ ჰორიზონტალურ
რიგებადაა დაწყობილი. წესიერი, ოსტატური წყობა დამახასიათებელია
ადრინდელი სამოქალაქო და სათავდაცვო ნაგებობათათვის. სართულშუა
გადახურვა უჯარმის კოშკებში ხისა იყო - კოჭების ბუდეები ახლაც კარგად ჩანს
კედლებში. სართულიდან სართულში მისადგმელი ხის კიბეებით ადიოდნენ.
დამახასიათებელია ფართო, ნალისებური მოხაზულობის თაღებიც.
უჯარმის ციტადელის ფართობი 1400 კვ. მ-ს აღწევს. ქვემო ციხის შიგნით
არავთარი შენობები არ გადარჩენილა და მისი ტერიტორია ტყითა და ბუჩქებითაა
დაფარული. ციხე-ქალაქის შესწავლა დაწყებულია, მაგრამ მის დამთავრებას ჯერ
კიდევ ბევრი უკლია.
ამ დროის სხვა ძეგლთაგან დიდად მნიშვნელოვანია აგრეთვე ნოქალაქევი,
რაიონის ცენტრ ცხაკაიას მახლობლად, სამეგრელოში, მდ. ტეხურის ნაპირას. ეს
ძველი ქართული წყაროების ციხე-გოჯი და ბიზანტიელთა არქეოპოლისია ეგრისის ძველი დედაქალაქი. გვიანანტიკურსა და ადრეფეოდალურ ხანას
მიეკუთვნება ეგრისის ორი სხა ციხეც - შ ო რ ა პ ა ნ ი დ ა ს კ ა ნ დ ა. ეს ძეგლები
ჯერ კიდევ საკმარისად შესწავლილი არ არის, რომ მათი მხატვრულხუროთმოძღვრული დახასიათება შეგვეძლოს.

***
ამგვარად IV საუკუნიდან VII საუკუნის ნახევრამდე ქართულმა
ხუროთმოძღვრებამ განვითარების საინტერესო გზა განვლო. სამწუხაროდ, ჩვენ
ყველა სახის ნაგებობათა სრულად წარმოდგენა არ შეგვიძლია, განსაკუთრებით
მწირია საცხოვრებელ შენობათა ნაშთები, მაგრამ საეკლესიო ხუროთმოძღვრება
სტილის განვითარების ნათელ სურათს გვიხატავს. თუ IV –VI სს. ძიების, ახალ
ამოცანათა დასახვის, მათთან შეგუების საუკუნეები იყო, VI ს. მიწურულსა და VII ს.
დასაწყისში უკვე მიღწეულია სრული მხატვრული სიმწიფის საფეხური. ამ დროს
ქართულ შენობათა დამახასიათებელია ნათელი, ლოგიკური აღნაგობა, მკაფიოდ
გამოსახული ტექტონიკა, მასების წონასწორობა, მშვიდი, მონუმენტური,
რამდენადმე მკაცრი იერი, მორთულობის სიძუნწე; საერთო შთაბეჭდილების ერთი
უმნიშვნელოვანესი ფაქტორთაგანია თლილი ქვით ნაწყობი კედლების ფართოდ
გაშლილი სიბრტყეები, ამ კედლის სიმტკიცე და ძალა. ამასთან ერთად, ქართული
ძეგლები ინარჩუნებს ხალისიან იერს, რასაც ხელს უწყობს საშენი მასალის შერჩევაც
- ქვის ფერი ყოველთვის «თბილია», ღია და ნათელი; მასშტაბი, პროპორციები
«ადამიანურია», არ არის რაიმე სპეციფიკური, «შუასაუკუნეობრივი» მისტიკურობა
და სიმძიმე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნაგებობის ორგანული დაკავშირება
ბუნებასთან, გარემოსთან. ამ ხანაში, როგორც დავინახეთ, საქართველოში
შემუშავდა ეკლესიათა ზოგი ორიგინალური ტიპი (სამეკლესიანი ბაზილიკები,
მცხეთის ჯვრისა და იშხნის ტიპები); არსებითია ისიც, რომ საქართველოშივე

დაისვა
და
ამოიხსნა
ფასადისა
და
შიდა
სივრცის
მხზატვრული
ურთიერთკავშირისა და შეხამების ამოცანა. ეს თავისთავად საგულისხმებელი რამ
არის - საკმარისია გავიხსენოთ იმავე ხანის ბიზანიური ძეგლები (თუნდაც წმ.
სოფიოს დიდებული ტაძარი კონსტანტინოპოლში), რომელთაც არ გააჩნიათ
მხატვრულად გააზრებული ფასადები.
ადრეული შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება, შეიძლება
ითქვას, მკაცრი, კლასიკური სტილის ხუროთმოძღვრებაა.
ს ა ხ ვ ი თ ი ხ ე ლ ო ვ ნ ე ბ ა. შუა საუკუნეების საქართველოში ქანდაკება
და მხატვრობა მთლიანად დაკავშირებული იყო არქიტექტურასთან, მის მიერ იყო
შეპირობებეული. დაზგური მხატვრობა და ქანდაკება შუა საუკუნეების
ხელოვნებისათვის საერთოდ უცნობია, თუ არ ჩავთვლით ხატებს, რომლებსაც
წმინდა გამოყენებითი დანიშნულება ჰქონდა. ქანდაკების დარგთაგან ჩვენში
განვითარდა რელიეფი - ქვის, ხანა, და, განსაკუთრებით, ლითონისაგან ნაჭედი. ე.წ.
«მრგვალი» ქანდაკება საქართველოში არ არსებობდა, მის განვითარებას, ალბათ,
მართლმადიდებული ეკლესია უშლიდა ხელს. რელიეფები შენობათა ფასადებს,
ცალკეულ ხუროთმოძღვრულ დეტალებს, ხის კარებს, აგრეთვე სტელებს (საკულტო
დანიშნულების სვეტებსა და ქვებს) ამკობდა. მხატვრობა და მოზაიკაც (ფერადი
კენჭებით შესრულებული მხატვრობა) კედლებისა და იატაკებისათვის იყო
განკუთვნილი.
ადრეულმა ფეოდალურმა ხანამ რელიეფური სკულპტურის ბევრი ნიმუში
დაგვიტოვა, მხატვრობისა კი - სულ ცოტა.
ქრისტიანობის გავრცელებამ წამოჭრა საკითხი ახალი მსოფლმხედველობის
შესაფერ სახეთა და კომპოზიციების შექმნისა. სიუჟეტების მხრივ ამ ხანის
ქართული სახვითი ხელოვნება უახლოვდება «ქრისტიანული» აღმოსავლეთის სხვა
ქვეყნებისას, თუმცა არც «არაქრისტიანული» ქვეყნების ტრადიცებთან წყვეტს
კავშირს. იმავე დროს, არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა მრავალსაუკუნოვან
წინაქრიტიანულ ტრადიციას - ადგილობრივ ხალზურ რწმენასა და ყოფასთან
დაკავშირებულ გამოსახულებებს. ამ მტკიცე ტრადიციისა და შემუშავებული
ესთეტიკური მოთხოვნილებების წყალობით, ახლად ათვისებული თემები და
იდეებიც თავისებურ, სხვებისაგან განსხვავებულ, გააზრებასა და ფორმებს პოვებდა.
ერთი უპირველესი ძეგლთაგანი, რომლებმაც შემოგვინახა მაშინდელი
რელიეფური ქანდაკების ნიმუშები, ბოლნისის სიონია[9]. როგორც ითქვა, აქ, სვეტის
თავებზწე, მცენარეული მოტივებიც გვხვდება, ჯვრის გამოსახულებაც და
ფიგურული რელიეფებით. ამათ შორის ბევრია ისეთი, რომელთაც ქრისტიანულ
სარწმუნოებრივ სიმბოლიკაში არ მოეძებნა ძირები: ასეთია, მაგალითად, რელიეფი,
რომელზედაც გამოსახულია პირისპირ მჯდომი ორი ფრთოსანი ლომი, მათ შორის
კი გაქცეული ქურციკი. ამის მსგავსი თემები ცნობილია მეზობელ სასანურ ირანში,
მაგრამ ქართველი ოსტატი მას იმიტომ იმეორებს, რომ სიუჟეტი, მთელი ეს სცენა
მის საკუთარ, ძირეულ, ტრადიციებთანაც ახლოა, «უპასხებს» მათ; ან, რეილეფი
ხარის თავის გამოსახულებით, რომელსაც რქებს შუა ჯვარი აქვს. ეს ძველი,
წარმართობის დროინდელი მოტივი ახალმა სარწმუნოებამ თავისი ნიშნით
აღბეჭდა. მეორე მხრივ. გვხვდება ძველი ქრისტიანული სიმბოლიკაც, რომელიც
ახალ სარწმუნეოებსთან ერთად შემოვიდა: ფარშევანგი - აღდგომის სიმბორლო,
ირემი - მორწმუნე სულის სიმბოლო. მაგრამ ამ შემთხვევაშიაც ოსტატები არ
სჯერდებიან ნიმუშების განმეორებას, ისინი დამოუკიდებულად ამუშავებენ ამ
ახალ თემებსაც.

სხვა ეკლესიებში უფრო რთული სიმბოლური კომპოზიციებია, მაგალითად,
ქრისტესა და ღვთისმშობლის ამაღლება (ქვემო ბოლნისი სამეკლესიანი ბაზილიკა,
VI ს.), ჯვრის ამაღლება (თეთრი წყარო, VI ს., მცხეთის ჯვარი), ირმები აუზთან
(ატენი და სხვ.). ზემოთ მოვიხსენიეთ აგრეთვე ერისმთავართა გამოსახულებები
მცხეთის ჯვარისათე აღმოსავლეთ ფასადზე. ყველა ეს რელიეფი ორგანულად
ერთვის არქიტექტურას, ფასადის კომპოზიციას. ოსტატი მარჯვედ იყენებს მათ
როგორც დეკორაციულ ელემენტს, რაც. რა თქმუ უნდა, ოდნავადაც არ ამცირებს
გამოსახულებათა შინაარსობრივ მნიშვნელობას. მცხეთის ჯვრის «ამაღლების»
სცენა, ორი ანგელოზის ფიგურით, მშვენივრადაა მორგებული თაღოვან არეში;
პორტრეტების გვერდით დიდი მხატვრული ტაქტითაა ჩასმული განმარტებითი
წარწერები, რომლებიც რეილეფებთან ერთად მთლიან სურათს ქმნიან.
თუმცა ამ რელიეფებში ფიგურების პროპორციები ზოგან სწორია, ისიც
აშკარაა, რომ ოსტატებს რეალური სინამდვილის რაღაც ელემნეტები აქვთ ასახული
(ცხოველების ფიგურებში, ტანსაცმელში), ეს მაინც აღარ არის რეალისტური
სკულპტურა კლასიკურ-ელინისტური გაგებით. პირობითობა აქ განმსაზღვრელია,
მოცულობის გადმოცემა უმეტესად პირობითობა აქ განმსაზღვრელია, მოცულობის
გადმოცემა უმეტესად ბრტყელ რელიეფს უთმობს ადგილს, ძალიან არსებითია
კომპოზიციისა და დეტალების დეკორაციულობა და ორნამენტულობაც კი.
ცალკე უნდა მოვიხსენიოთ სარწმუნოებრივ - მემორიული ხასიათის
ძეგლები - სტილები, რომლებიც განსაკუთრებით გავრცელებული იყო სწორედ
ადრებული შუა საუკუნეების ხანაში. ჩვეულებრივ, ეს ოთხკუთხა სვეტებია, კუბურ
ან საფეხურისებრ კვარცხლბეკებზე, სვეტების ზედაპირი უმეტესწილად მორთული
იყო ჩუქურთმის მოტივებით და, ზოგჯერ რელიეფებითაც. აქ გვხვდება ქრისტესა
და სხვადასხვა წმინდანთა გამოსახულებები, თუმცა ზოგჯერ სიუჟეტისა და
გამოსახულ პირთა ვინაობის დადგენა ჭირს. ნიმუშებად შეიძლება დავასახელოთ
დავით გარეჯის მონასტრის სტელა წმ. ესტატეს ნადირობის სცენით, აგრეთვე
ბურდაძორისა და ხანდისის სტელები და სხვა. (სტელების ზუსტი დათარიღება
ძნელია, ზოგჯერ შეუძლებელიც).
ამ
ხანის მოზაიკის
ძეგლთაგან,
უპირველეს
ყოვლისა.
უნდა
მოვიხსენიოთ ბ ი ჭ ვ ი ნ ტ ი ს ტაძრის იატაკის მოზაიკა, რომელსაც V-VI სს.
მიაკუთვნებენ[10]. იგი ფრაგმენტულადაა გადარჩენილი. ყველაზე საინტერესო
სიმბოლური კომპოზიცია, რომელიც გამოსახავს «სიცოცხლის შადრევანს» და
მასთან ირმებს. აქვეა ფრინველები, რტოები, გეომეტრიული ფიგურები.
მედალიონები. სხვაგან იატაკის ნახატი ხალიჩის შთაბეჭდილებას ქმნის. თავისი
ხასიათით ბიჭვინტის მოზაიკა მჭიდროდ უკავშირება წინა აღმოსავლეთის
ელინიზებული ქვეყნების ხელოვნების წრეს, მაგალითად, პალესტინასა და
ანტიოქიაში აღომჩენილ ძეგლებს. ერთი მხრივ, აქ ჯერ კიდევ საგრძნობია
რეალისტური გადმოცემის უნარი (ცხოველთა და ფრინველთა თავისუფალი
მოძრაობა, ფორმათა მოცულობის გადმოცემა), მეორე მხრივ, შესამჩნევია სხვა
ნიშნებიც- ფიგურები პირობით ბრტყელ ფონზეა და მათი განლაგება გარკვეულ
დეკორაციულ პრინციპებს ემორჩილება. მკვლევართ მიაჩნიათ, რომ მოზაიკა
ადგილობრივი ოსტატების შესრულებული უნდა იყოს.
საქართველოში იატაკის მოზაიკათა გავრცელებას მოწმოსბ აგრეთვე
ლანჩხუთის მახლობლად, სოფ. შ უ ხ უ თ შ ი აღმოჩენილი ფრაგმენტები აბანოს
იატაკისა, სადაც გეომეტრიული ნახატები და წარწერებია. ამ ძეგლსაც V-VI
საუკუნეებით ათარიღებენ,

წ რ ო მ ი ს კონქის მოზაიკა VII საუკუნისაა და როგორც ფიქრობენ,
გამოსახავდა ძვირფასი თვლებით მორთულ კვარცხლბეკზე მდგომ ქრისტესა და ორ
ანგელოზს. ქრისტეს გაშლილი, ქართულწარწერიანი გრაგნილი ეჭირა. ეს თემა
ფართოდ იყო გავრცელებული აღმოსავლეთის ძველ ქრისტიანულ ხელოვნებაში[11].
ამ ხანას მიეკუთვნება, როგორც ცნობილია, უძველესი ქართული
ხელნეწერების ფრაგმენტები, მაგრამ ხელნაწერთა მორთვა ორნამენიტული
სახეებითა და მინიატურებით იმ დროს ჩვენში გავრცელებული არ ყოფილა.
ოქრომჭედლობის ნიმუშებიც უფრო გვიანი დროიდან გვხვდება.

ბ. ქართული ხელოვნება VIII-X საუკუნეებში
ხუროთმოძღვრების როლი ამ ხანაშიაც დიდია. მაგრამ მასთან ერთად IX-X
საუკუნეებიდან ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ მონუმენტური მხატვრობა, რომლის
ძეგლებითაც საქართველო არაჩვეულებრივად მდიდარია;
ოქრომჭედლობა - ამ დარგში საქართველოს ერთი უპირველეს
ადგილთაგანი უჭირავს მსოფლიოში; ხელნაწერთა მორთულობა, რელიეფური
სკულპტურა, გამოყენებითი ხელოვნების დარგები, შეიძლება ითქვას, რომ
გარდამავალი ხანის დასასრულიდან მაინც საქართველოში სახვითი ხელოვნების
ყველა დარგი, რომლებიც კი საერთოდ ცნობილი იყო შუა საუკუნეებში, სრულ
განვითარაბას აღწევს. ამ მხრივ სურათი მდიდარი და მრავალფეროვანია;
ხელოვნება მხარში უდგას ქართულ მწერლობას, როგორც ჩვენი ეროვნული
კულტურის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი.
ხ უ რ ო თ მ ო ძ ღ ვ რ ე ბ ა. ხუროთმოძღვრებაში კვლავ საეკლესიო და
საფორტიფიკაციო მშენებლობაა მთავარი. ციხე-სიმაგრეთა, გამაგრებულ ქალაქთა
გარეშე, როგორც ცნობილია, ვერც ერთი ფეოდალური ქვეყანა ვერ იარსებებდა და
ეკლესია-მონასტრების როლიც ქვეყნის იდეოლოგიურ, სულიერ ცხოვრებაში
მთელი ფეოდალური ეპოქის მანძილზე არ შემცირებულა. წინა ხანასთან
შედარებით ჩვენ უკეთ. მაგრამ მაინც სრულიად არასაკმარისად ვიცნობთ
ამდროინდელ
სამოქალაქო
შენობებს
სასახლეებს,
სასწავლებლებს,
უტილიტარული დანიშნულების ნაგებობათა - ხიდებს, წყალსადენებს;
სამწუხაროდ, კვლავინდებურად ძალიან მწირია მასალა საქალაქო და, მით უფრო,
სასოფლო-საცხოვრებელი სახლების შესახებ, რაც ჩვენი ხუროთმოძღვრების
ისტორიის დიდი დანაკლისია. გარდამავალ ხანაში, რომელიც საქართველოს
ცალკეულ პროვინციებში კულტურული და პოლიტიკური ცხოვრების ხელმეორე
გამოცოცხლებისა და ქვეყნის გაერთიანებისათვის ბრძოლის ხანას ემთხვევა,
ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს სამონასტრო მშენებლობას, განსაკუთრებით
სამხრეთის რაიონებში - ტაო, შავშეთ-კლარჯეთში. ამ დიდი სამონასტრო
ცენტრების როლი ქვეყნის აღორძინებაში კარგადაა ცნობილი. განვითარებული შუა
საუკუნეებში განსაკუთრებით ფაროდ ვრცელდება კლდეში ნაკვეთი კომპლექსების
მშენებლობა, რომელსაც ჩვენში ძალიან ძველი ტრადიციები ჰქონდა (გავიხსენოთ
უფლისციხე დაარსებული ალბათ ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე;
დავითგარეჯის მონასტერი, რომელიც VI ს. ჩაისახა და სხვ.).
სამშენებლო ტექნიკასა და საშენ მასალებში არსებითი რამ ცვლილება არ
მომხდარა. გარდამავალ ხანაში თლილი ქვის ნაცვლად ხშირად ხმარდებოდნენ
დაუმუშავებელს; ზოგჯერ ეს ეკონომიური მოსაზრებებითაც იყო გამოწვეული.

შემდეგ, X საუკუნის მეორე ნახევრიდან, თლილი ქვის პერანგი კვლავ წინანდელ
უფლებებს მოიპოვებს. საკმაოდ დიდზანს, XI ს. მანძილზე მაინც, თლილიქვისავე
რჩება კედლების შიგა პირი, მხოლოდ უფრო გვიან კედლებს სუფთად აღარ
ამუშავებენ, რადგან იგი მაინც მხატვრობას უნდა დაეფარა. სახურავ მასალად
ამიერიდან უმეტესად ქვის ფილებს იყენებენ. კახეთში წინანდებურადვე თლილი
ქვის პერანგი უცნობია. საეკლესიო შენობებში ყოველგან კვლავ კამარები,
გუმბათები, თაღები იხმარება. სასახლეებში - ამ კონსტრუქციებთან ერთად ზოგჯერ
ბრტყელი ჭერიც გვხვდება.

***
განსახილველ ხანაში (VII ს. ნახევრიდან X ს. ნახევრამდე), დიდი
სოციალური და პოლიტიკური ძვრების დროს, ქართული ხუროთმოძღვრება ახალი
სტილის ჩამოყალიბების რთულ, შინაგანი წინააღმდეგობით სავსე პროცესს
განიცდის. ამ შემოქმედებითი ძიების გზაზე ბევრია მნიშვნელოვანი მხატვრული
მონაპოვარიც. დამახასიათებელია ხუროთმოძღვრული თემებისა და ფორმების
დიდი მრავალფეროვნება: ზოგი წინა ხანიდანაა მემკვიდრებობით მიღებული,
ზოგი სულ ახალიც ჩნდება; ზოგი მათგანი შემდგომ სრულ გაშლა-განვითარებას
აღწევს, სხვები იმთავითვე კვდება.
ამ ხანის საეკლესიო არქიტექტურის ნიმუშები საქართველოს მრავალ
კუთხეშია დარჩენილი - ქართლში, კახეთში, აფხაზეთში, სამხრეთ საქართველოში.
ქართლის ძეგლთაგან ღირსშესანიშნავია ს ა მ შ ვ ი ლ დ ი ს
ს ი ო ნ ი ძველ
[12]
ნაქალაქარში ; წარწერაში მოხსენიებულ პირთა მიხედვით იგი 759-777 წლით
თარიღდება. მას ჯერ კიდევ აშკარად ეტყობა წინა დროის ძეგლებთან, უპირველეს
ყოვლისა, წრომის ტაძართან კავშირი. მსგავსია გეგმა, მაგრამ აქ ჩრდილოეთითა და
სამხრეთით გრძელი გალერიებია დამატებული; წრომისას ენათესავება კედლის
პერანგის ხასიათი, აღმოსავლეთის ფასადის სამკუთხა ნიშნები (აქ ნიშების ორი
წყვილია), საერთოდ განლაგება. შენობა ძლიერ დანგრეულია.
წ ი რ ქ ო ლ ი ს ა დ ა ა რ მ ა ზ ი ს ეკლესიები ქსნის ხეობაში VIII და IX
საუკუნეებისაა. არმაზისას ზედვე აწერია თარიღი -864 წელი (ესაა უძველესი
ქართული ნაგებობა, რომელსაც თარიღი აუზის), წირქოლისა სტილისტიკური
ნიშნებით მიეკუთვნება VIII საუკნეს. ერთშიაც და მეორეგშიაც ყველაზე
თავისებური ისაა, რომ გუმბათები გარედან არ ჩანს, რაც ეწინააღმდეგება ქართულ
ტრადიციას: გუმბათის სფეროები უშუალოდ, უყელოდ, ებჯინება კედელს
(წირქოლში), ან ბოძებს (არმაზში), გარედან კი მათ ჩვეულებრივი ორკალთიანი
სახურავი ფარავს. ამგვარად, აქ შენობის ცალკეული არსებითი ელემენტები
მხატვრულად სავსებით შეთანხმებული ვერ არის; ასეთ რასმე, კერძოდ, ასეთ
დამალულ გუმბათებს, შემდეგში ვეღარსად შევხვდებით. წირქოლი ნაშენია
ნასვრეტოვანი ტუფისა (ფასადები, თაღები, ბოძები, სვეტის თავები) და რიყის
ქვეით (კედელ-კამარები, გუმბათი). ასეთი შეხამება გარდამავალ ხანაში ხშირია[13].
VIII-IX საუკუნის ორი შესანიშნავი ძეგლი დარჩენილია კახეთში: ესაა
გურჯაანის
ყველაწმინდა
და
სოფ.
შრომის
ვაჩნაძიანის
)
[14]
ყ ვ ე ლ ა წ მ ი ნ დ ა . წინა დროის ძეგლებთან შედარებით აქ იგრძნობა
პროპორციების შეცვლა: სიგანესთან შედარებით სიმაღლე, აზიდულობა თანდათან
მატულობს და მომდევნო საუკუნეებში ეს თვისება უფრო მეტად ვითარდება.

გურჯაანში მაღალ, ზეცისაკენ ატყორცნილ მთავარ ნავს მეორე სართულის დონეზე
გარეშემოსასვლელი უვლის. საკურთხევლის მოხაზულობა ნალისებრია (ძველი
ფორმის გადმონაშთი!), მთავარი კი ისაა. რომ ერთის ნაცვლად ორი გუმბათია
გაკეთებული: ეს ერთადერთი შემთხვევაა საქართველოში, რადგან ორგუმბათოვანი
ტაძრის თემა ჩვენში ვერ განვითარდა და გურჯაანი განცალკევებულ ცდად დარჩა.
შრომის (ვაჩნაძიანის) ტაძარი ე.წ. კუპელჰალეს («გუმბათიანი დარბაზის») ტიპს
მიეკუთვნება: მისი მთავარი ნაწილი გრძელი ნავია, რომლის ცენტრშიაც კედლის
შვერილებზე დამყარებული გუმბათია აღმართული. მაგრამ შუა ნავის გარშემო აქ
დამატებითი სადგომებია, რაც ნებას გვაძლევს, ეს ტაძარი სამეკლესიანი ბაზილიკის
ძველი თემის თავისებურ გამგრძელებლად მივიჩნიოთ; აქ ეს თემა
გადამუშავებული და გართულებულია. ვაჩნაძიანი, თავისი შიდა სივრცის
ჰარმონიულობით, პროპორციების დახვეწილობით საუკეთესო ძეგლთაგანია ძველი
ქართული ხუროთმოძღვრებისა.
სამხრეთ საქართველოსა და აფხაზეთში ამ დროს შენდება ბევრი ტაძარი,
რომელშიც შეიძლება თვალი გავადევნოთ ახალი ფორმებისა და სტილის
თანდათანობით შემუშავებას. ასეთია ო პ ი ზ ი ს მონასტრის ეკლესია, ე ქ ე ქ ი ს ,
დ ო ლ ი ს ყ ა ნ ი ს ეკლესიები ტაო-კლარჯეთში (X ს.), ბ ი ჭ ვ ი ნ ტ ი ს დიდი
ტაძარი აფხაზეთში (X ს.) და სხვ.
X ს. შემუშავდა და XI ს. მიჯნამდე არსებობდა კიდევ ერთი ტიპი საეკლესიო
შენობებისა - ექვსაფსიდიანი ეკლესიები. აფსიდები რადიალურადაა განლაგებული
და შიგნითა გეგმა ექვსყურა ფოთოლს ემსგავსება, გარედან ექვსივე აფსიდი
ცილინდრში ამ მრავალწახნაგშია ჩასმული, ასე, რომ მთლიანად (გუმბათიანად) აქ
ორი - დიდი და მცირე- ცილინდრის შერწყმა გამოდის. ამ ტიპის ნიმუშებია
გ ო გ უ ბ ა ს , კ ი ა ღ მ ი ს ა ლ თ ი ს ა და ო ლ თ ი ს ი ს ეკლესიები სამხრეთ
საქართველოში, ბ ო ჭ ო რ მ ი ს ციხის ეკლესია გარე კახეთში, კ ა ც ხ ი ს ტაძარი
ძველი არგვეთის საერისთავოში, ჭიათურის მახლობლად - უკანასკნელი უკვე X-XI
საუკუნეთა მიჯნას მიეკუთვნება, გარშემოსავლელი კი XI საუკუნის ტიპიური
ნიმუშია (კაცხი ბაღვაშთა ფეოდალური საგვარეულოს საძვალე იყო). [15]
მომდევნო ეპოქის მიჯნაზე დგას შესანიშნავი ძეგლი - კ უ მ უ რ დ ო ს
ტ ა ძ ა რ ი ჯავახეთში, ახალქალაქის მახლობლად, 964 წელს აგებული დიდი
ქართველი ხუროთმოძღვრის საკოცარის მიერ[16]. «შეწევნითა ღმრთისაჲთა, იოვანე
ებისკოპოსმან დადვა საძირკველი ამის ეკლესიისაჲ ხელითა ჩემ ცოდვილისა
საკოცრისაჲთა, ლეონ მეფისა ზჱ, ადიდენ ღმერთმან, ქორონიკონსა რპდ, თუესა
მაისსა, დღესა შაფათსა მთოარისა ა, ერისთვობასა ზჳასასა, ესე ბალავარი მან
დადვა» - მრავალ სხვა წარწერასთან ერთად, ტაძრის კედელს ასეთი წარწერა ამკობს.
შენობის გეგმა რთულია, «გარდამავალი» ტიპისა: შიგნით აქვს ხუთი აფსიდი და
დასავლეთის სწორკუთხა მკლავი; გარედან - ჯვრისებრი საერთო მოხაზულობა.
უძლიერეს შთაბეჭდილებას ტოვებს შიდა სივრცე მძლავრად აზიდული ექვსი
წახნაგოვანი ბოძითა და მათზე დამყარებული თაღებით; კედლები იშვიათი
სილამაზის ქვითაა მოპირკეთებული. ეს მოვარდისფრო-ღვინისფერი ქვაა, მაგრამ
აქა-იქ ოსტატი გაბედულად ურთავს სხვა, უფრო მკაფიო ფერის მახვილებს. ასეთია,
მაგალითად, სისხლისფერი ჯვარი და სარკმლის თაღი აღმოსავლეთის ფასადზე. აქ
გამოყენებულია სამკუთხა ნიშების მოტივი, კარნიზებზე და სარკმელების გარშემო
უკვე ჩუქურთმიანი არშიებია, ე.ი. არსებითად, აქ ახალი ეპოქის უმთავრესი ნიშნები
უკვე გამოვლენილია. ტექნიკური თვალსაზრისით კუმურდოს ტაძარი გასაოცარი
ოსტატობითაა შესრულებული, ჩუქურთმაც ზედმიწევნით ფაქიზი და ოსტატურია.

XI ს. ბაგრატ IV-ის დროს, ტაძარს სამხეთით კარიბჭე მიაშენეს, ზოგი რამ აქ XVI ს.
მიეკუთვნება, შემდეგ კი ძეგლი ძლიერ დაზიანდა: გუმბათი და კამარების დიდი
ნაწილი ჩამოქცეულია, დასავლეთ ნაწილს სულ შეცვლილი აქვს სახე.
X ს. ბოლო ათეული წლებიდან და XI ს. დასაწყისიდან უკვე შეგვიძლია
ვილაპარაკოთ ახალი სტილის - განვითარებული შუა საუკუნეების სტილის სრული ჩამოყალიბების შესახებ. მშენებლობას ფართო გასაქანი ეძლევა, შენდება
დიდი საეპისკოპოსო ტაძრები, მეფეთა და ფეოდალთა სასახლეები, დიდი ციხესიმაგრეები. საკულტო ნაგებობათა შორის უმთავრეს ადგილს იჭერს გუმბათოვანი
ტაძარი, რომლის დამახასიათებელია წაგრძელებული (უმეტესად სწორკუთხა)
გეგმა, მასები რომლებიც სივრცეში ჯვრის სახეს ქმნიან, მაღალ ყელზე შესმული და
ოთხ
ბოძზე
დამყარებული
გუმბათი.
საკურთხევლის
ნახევარწრიულ
მოხაზულობას გარედან, უფრო ხშირად, სწორი კედელი ფარავს, მაგრამ არის
შვერილაფსიდიანი ეკლესიებიც (მით უფრო, დასავლეთ საქართველოში). შენობა
ახლა ბევრად უფრო აზიდულია, ვიდრე წინათ იყო, რასაც განსაკუთრებით უწყობს
ხელს წვეტიანი კარვის მსგავსად დახურული მრავალწახნაგა გუმბათის ყელის
სიმაღლე. იზრდება შენობის მასშტაბიც. ყველა ცოტად თუ ბევრად მნიშვნელოვან
ეკლესიას დასავლეთით, უფრო ხშირად კი სამხრეთით, კარიბჭეები აქვს.
ადრინდელ ძეგლთა მკაცრი სისადავე ადგილს უთმობს მეტ მრავალფეროვნებას.
ცხოველხატულობას, დინამიკურობას. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ფასადთა
მორთულობას. სამკაული-დეკორაციული (და არა კონსტრუქციული) თაღები,
მოჩუქურთმებული კარნიზები და კარ-სარკმელთა საპირეები, როზეტები და
ჯვრები - ხუროთმოძღვრული ნაწარმოების სრულუფლებიან შემადგენლად იქცევა.
ქვაზე ნაკვეთი ჩუქურთმა არაჩვეულებრივად მდიდარი და მრავალფეროვანია, მისი
შესრულება ვირტუოზული ბრწყინვალებით გვხიბლავს. რაც დრო გადის (XI ს. შუა
წლებამდე მაინც), კვეთა უფრო ღრმა და პლასტიკური ხდება, შუქ-ჩრდილს უფრო
არსებითი როლი მიეკუთვნება. შიგნით ტაძრები უკვე კედელ-კამარიანად
იხატებოდა. მაგრამ ხუროთმოძღვრების ეს დეკორაციულ-ცხოველხატული
ტენდენციები მაინც არ არღვევს არქიტექტურულ ნაწარმოებთა ნათელ
ტეტონიკურობას, მკაფიო აღნაგობას, რაც ჩვენი ხუროთმოძღვრების მუდმივ
თანმხლებ თვისებად რჩება. კვლავინდებურად დიდია კედლის სიბრტყეების
მნიშვნელობა. მდიდარი მორთულობაც მუდამ ლოგიკურად ერწყმის შენობას.
კუმურდოს გარდა X ს. უკანასკნელი ათეული წლების უმთავრესი
ძეგლებია ოშკისა და ხახულის შესანიშნავი საეპისკოპოსო ტაძრები ტაოში,
რომლებიც თურქეთის ფარგლებშია[17].
ოშკის დიდებული ტაძარი აგებულია 50-60 -იან წლებში. გრძელი წარწერა,
როელშიაც მოთხრობილია, რა ხარჯი იქნება გაწეული შენობის ასაგებად,
გადმოგვცემს რომ ტაძარი ააგეს «ოძეთა ღმრთივ კურთხეულისა ადარნასე
კუროპალატისათა» - ბაგრატ ერისთავთ-ერისთავმა და დავით მაგისტროსმა. საქმის
ზედამდგომი. ე.ი. მშენებლობის ხელმძღვანელი, ბოფილა ვინმე გრიგოლი.
კედლებზე დარჩენილია ყველა ამ პირის რელიეფური გამოსახულება. ტაძრის გეგმა
ე.წ. ტრიკონქის ტიპისაა, ე.ი. ჯვრის მკლავები სამ მხარეს აფსიდებით მთავრდება.
სამხრეთისა და ჩრდილოეთის მკლავები სწორკუთხედის ფარგლებს სცილდება,
ამიტომ შენობას ჯვრისებრი მოხაზულობა აქვს. დასავლეთი მკლავის სამხრეთ
კედელს ღია გალერია მისდევს, მისი სვეტები რელიეფური სამკაულითაა
აღჭურვილი. კარნიზი კი ტეხილ მრავლაფრონტონიან ხაზს ქმნის. გარედან ტაძარი
დიდად მონუმენტურია. ცილინდრული გუმბათის ყელი დეკორაციული თაღებითა

და გრეხილი «სვეტებით» 24 ნაწილად იყოფა. წინანდელი ოთხის ნაცვლად ახლა აქ
12 სარკმელია. აღმოსავლეთ ფასადის, სამხრეთი და ჩრდილოეთის შვერილების
გაფორმება ერთნაირია: კედლის სვეტებზე დაბჯენილი ხუთ-ხუთი დეკორაციული
თაღი, რომელთა სიმაღლე მატულობს ნაპირებიდან ცენტრისკენ მზარდ,
დინამიკურ რიტმს ქმნის. ამ თაღეთშია ჩართული ორ-ორი ნიში - მოტივი,
რომელიც პირველად წრომის ტაძარში შეგვხვდა (ეს სისტემა - ხუთთაღეთისა ორი
ნიშით - საფუძვლად დაედება XI- XII საუკუნეთა მრავალი ეკლესიის
აღმოსავლეთის ფასადს). ტაძრის სარკმლებს, კარნიზებს, გუმბათის ყელის არშიებს,
სვეტის თავებს ჩუქურთმა და რელიეფები (მშენებელთა, წმინდანთა, ცხოველთა და
ფრინველთა გამოსახულებები) ამკობს. მოტივები მრავალფეროვანია, შესრულება
დიდად ოსტატური.
ოშკის ტაძარი სამონასტრო ნაგებობათა მთელ კომპლექსს უკავშირდება.
თავის დროზე ეს არა მარტო მძლავრი კლტურული კერა იყო, არამედ დიდი და
მრავალფეროვანი ხურთომოძღვრული ანსამბლიც.
ხ ა ხ უ ლ ი ს ტაძარი საერთო ხასიათით ენათესავება ოშკს, თუმცა გეგმის
მხრივ ზოგი რამ განსხვავებულია. დახვეწილ ხუროთმოძღვრულ ფორმათა გარდა,
აქაც ყურადღებას იპყრობს მდიდარი და ხელოვნებით შესრულებული
ორნამენტული და სკუპტურული მორთულობა.
VIII – X საუკუნეთა სამოქალაქო არქიტექტურის უმთავრესი ნიმუშები
კახეთში დარჩენილი (მოსალოდნელია, რომ ტაო-კლარჯეთშიაც იყო, მაგრამ ეს
მხარე ახლა მიუწვდომელია, არსებულ ლიტერატურაში კი მხოლოდ რამდენიმე თუმცა კი საყურადღებო - ძეგლია გაშუქებული ). ესაა ეპისკოპოსთა სასახლეები
ნეკრესსა და ჭერემში. ფეოდალთა სასახლეები ვაჩნაძიანში, ვანთასა და კვეტერის
ციხეში.
ეს შენობები ერთი ტიპისაა: წაგრძელებული, სწორკუთხა გეგმა, ორი
სართული - ქვემო, უფრო დაბალი - დამხმარე სადგომებისთვისაა, პატარა
სარკმლები აქვს, მეორე - საცხოვრებელია. ჩვეულებრივ, აქ ერთი დიდი დარბაზი
და უფრო მცირე ოთახებია, ერთიმეორის მიყოლებით გამწკრივებული. ცალ მხარე
დიდი, ფართო თაღოვანი სარკმლების მწკრივია; სარკმლები იატაკიდანვე იწყება და
შორეულ სივრცეებს - ველს, ხეობას -გადაჰყურებს; ბუნებასთან, გარემოსთან
კონტაქტი ამ სასახლეთა აუცილებელი თვისებაა. დარბაზში დიდი ბუხარია;
კედლები რიყის ქვისა და შიგნით შელესილი იყო, ჭერი ბრტყელი კეთდებოდა, ხის
კოჭებითა და ორკალათიანი სახურავით. ასეთ დარბაზებში, უეჭველია, საქმიანი
შეკრებაც იმართებოდა და ნადიმიც. სამწუხაროა, რომ ეს შენობები ძლიერ
დაზიანებულია, ასე რომ, მათი გამართულობის შესახებ ჩვენ ბევრი არაფერი ვიცით.
ამ სასახლეებს უახლოვდება იყალთოს აკადემიის შენობაც (IX – X სს.). ესეც
ორსართულიანია: ზემოთ ერთი უზარმაზარი დარბაზია, სიგრძით 20 მეტრი. აქ
სამცნიერო კრებები იმართებოდა. აღმოსავლეთის გადარჩენილ კედელში ორი
დიდი თაღია, ერთმანეთისაგან რვაწახნაგოვანი სვეტით გამოყოფილი. ეს ორი თაღი
დიდად საზეიმო იერს ანიჭებს მთელ ნაგებობას.
საინტერესოა სხვადასხვა დანიშნულების შენობები სამხრეთ საქართველოს
სამონასტრო ანსამბლში, მაგ., ოშკის მონასტრის სატრაპეზო-სემინარია-გრძელი,
სამნავიანი ბაზილიკისებრი დარბაზი და სფერული გუმბათითი გადახურული,
გუმბათშივე გაკეთებული სარკმლით გაშუქებული, კვადრატული ოთახი. ე.
თაყაიშვილს მიაჩნია, რომ აქ უნდა ყოფილიყო ბიბლიოთეკა-სკრიპტორიუმი, ე.ი.
წიგნების გადამწერთა («მწერალთა») სამუშაო ოთახი.

ს ა ხ ვ ი თ ი ხ ე ლ ო ვ ნ ე ბ ა. ზემოთ აღინიშნა, რომ შუა საუკუნეების
მანძილზე საქართველოში არ განვითარებულა მრგვალი მონუმენტური სკუპტურა.
სამაგიეროდ, დიდი მნიშვნელობა მოიპოვა რელიეფურმა ქანდაკებამ, რომელიც
ხუროთმოძღვრებას უკავშირდებოდა. განსაკუთრებით კი ოქრომქანდაკებლობამვერცხლისა და ოქროს რელიეფებმა ხატების, ჯვრებისა და სხვა საეკლესიო ნივთთა
შესამკობად.
ქვის რელიეფისა და ოქრომქანდაკებლობის სტილისტიკური განვითარების
საფეხურები საერთოა.
უკვე ადრეული შუა საუკუნეების ხანაში დავინახეთ, რომ რელიეფური
ქანდაკება მიზნად არ ისახავს სინამდვილის რეალურად ასახვას იმ გაგმებით,
როგორც ამას ადგილი ჰქონდა ძველ საბერძნეთში; რომ ახლა ბევრი რამ
პირობითია: კერძოდ, ფიგურების გადმოცემა ბრტყელია, მათი ანატომია შორდება
სინამდვილეს. VIII- IX საუკუნეებში ეს ტენდენციები ღრმავდება. ქარდაკება
სრულიად აქცევს ზურგს გამოსახული საგნების თუ პირების რეალისტურ
გადმოცემას. მას ფიზიკური სინამდვილის, ფორმების მიმსგავსებული ჩვენება კი არ
აინტერესებს, არამედ სურს პირობითი ნიშნის მსგავსად გადმოგვეს თვით
დასახული იდეა, ხაზი გაუსვას არამატერიალურ მხარეს, ექსპრესიას. მეტყველებას,
ემოციას. მაშინდელი რელიეფური ფიგურები, რომელთა პროპორცია დარღვეულია,
რომელთა თავები ან ხელები არაბუნებრივად დიდია, თვალები დაჭყეტილი,
მოძრაობა საგანგებოდ, თითქოს გადაჭარბებით ხაზგასმული - დაქვეითების
მომასწავებლად არ უნდა მივიჩნიოთ; ეს სხვა ენაა ხელოვნებისა, სხვა მიზნები და
ხერხები, რომელთაც ისახავდა და იყენებდა საერთოდ შუა საუკუნეების ხელოვნება.
რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო აშკარადაა უკუგდებული სივრცის გადმოცემა,
მოცულობითი ძერწვა, ე.ი. მოდელირება, საკუთრივ სკულპტურულობა; ფიგურები
ბრტყელია, ხოლო მათი განლაგება, მათი სამოსელის დამუშავება მკაფიოდ
გამოვლენილ ხაზოვან, ორნამენტულ რიტმს ექვემდებარება.
X საუკუნის მეორე ნახევრიდან შესამჩნევია გარკვეული ცვლილებები,
ისახება ახალი ამოცანები, რომლებიც უმთავრეს ადგილს იჭერს XI ს. I ნახევარში.
შეიძლება დავასახელოთ ამ ევოლუციის რამდენიმე დამახასიათებელი
ნიმუში. გარდამავალი ხანისათვის: წებელდის კანკელის ფრაგმენტები (VII- VIII
სს.), აშოტ კურაპალატის რელიეფი ოპიზიდან IX ს. პირველი ნახევრისა (აშოტი
ქრისტეს მიართმევს მის მიერ აშენებული ეკლესიის მოდელს. რელიეფი სავსებით
ბრტყელია, თავები და ხელები გადაჭარბებული სიდიდისა, — ოსტატი ხაზს
უსვამს, ზრდის გამოსახულების იმ ნაწილებს, რომლებიც მისთვის იდეურშინაარსობრივი თვალსაზრისით არსებითია); აშოტ კუხის გამოსახულება
ტბეთიდან (X ს. პირველი მესამედი). ოქრომჭედლობის ძეგლთან ზარზმის
ფერისცვალების ხატი 886 წლისა (თარიღდება წარწერით), სადაც თვალს ხვდება
ბრტყელი რელიეფის ხაზოვან-ორნამენტული დამუშავება და თვით ხაზთა
მეტყველაბა.
X ს. საფასადო სკულპტურის უმნიშვნელოვანესი ნიმუშებია ოშკისა და
ხახაულის ტაძრების რელიეფები, სადაც ადამიანთა გამოსახულებებთან ერთად
დიდი ადგილი უჭირავს ცხოველთა და ფრინველთა გამოსახულებებსაც.
ოქრომჭედლობასთან ერთად განვითარებული შუა საუკუნეების ხანაში
გავრცელდა მინანქრის ხელოვნებაც, უმთავრესად ტიხროვან მინანქარს
ამზადებდნენ
—
მედალიაონებს,
ხატებს
და
ჯვრების
სამკაულებს,
მრავალფიგურიან გამოსახულებებს. ეს მინანქრები გვხიბლავს ფერადების

ულამაზესი შეხამებით; მათი ფერადოვნება თავისებურია, ბიზანტიურ
მინანქართაგან განსხვავებული. საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის
შუა საუკუნეთა მინანქრების კოლექცია ერთი უმდიდრესთაგანია მსოფლიოში,
ყველაზე ძველი ნიმუშები VIII — IX საუკუნეებს მიეკუთვნება[18].
შუა საუკუნების ქართული მხატვრობა ორი სახითაა წარმოდგენილი[19].
ერთია მონუმენტური მხატვრობა — ფრესკები (ძალიან ბევრი) და მოზაიკები
(ცოტა); მეორე — ხელნაწერ წიგნთა დასურათება, ე.წ. მინიატურები.
როცა შუა საუკუნეების მონუმენტურ მხატვრობას, კერძოდ, ქართულ
მხატვრობას, ვეცნობით, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იგი სიუჟეტთა შერჩევის,
სურათების შემადგენლობისა და კომპოზიციის, ეკლესიის კედელკამარებზე მათი
განლაგების მხრივ მტკიცე რეგლამენტაციას ემორჩილებოდა. X—XI საუკუნეებიდან
ბიზანტიურსა და აღმოსავლურ ქრისტიანულ სამყაროში ეს რეგლამენტაცია უკვე
სავსებით ჩამოყალიბდა; ჩვენში ეკლესიების კედელკამარათა მთლიანი მოხატვა ამ
დროიდან იწყება; ადრე შენობის მხოლოდ ცალკეული მნიშვნელოვანი ნაწილებლი
— განსაკუთრებით საკურთხეველი — იხატებოდა. მოხატულობის ეს ახალი
სისტემა იმდენად გავრცელდა, რომ არა მარტო ახლად აშენებული, არამედ
წინანდელი ეკლესიებიც კვლავ მოიხატა. ეს დიდი სტიმული იყო მონუმენტური
მხატვრობის განვითარებისათვის.
ბუნებრივია, რომ ეკლესიების კედლებზე საღმთო წერილის სცენები
იხატებოდა. უმთავრესი ადგილი ეჭირა სახარების სიუჟეტებს — ე.წ. თორმეტ
საუფლო
დღესასწაულს,
ქრისტეს,
ღვთისმშობლისა
და
წმინდანთა
გამოსახულებებს, მათი ცხოვრების სცენებს. ქართული მხატვრობა თავისი საერთო
ხასიათით, პროგრამით, ძირითადი სტილისტიკურობა ნიშნებით, უფრო ახლო
ბიზანტიური სამყაროს ხელოვნებასთან, ვიდრე სხვა დარგები, თუნდაც
ხუროთმოძღვრება, რომელიც სავსებით დამოუკიდებლად ვითარდებოდა და
ხშირად უფრო მაღალ მწვერვალებსაც აღწევდა, ვიდრე ამ დიდი «ქრისტიანული»
იმპერიის არქიტექტურა.
მიუხედავად ამისა, ქართული მხატვრობა გარკვეული თავისებურებით
გამირჩევა. ჩვენში შემუშავდა წმინდანთა ცხოვრების ზოგი ისეთი ციკლი, რომელიც
უცნობია სხვა ქვეყნებისათვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ მხატვრებს სხვაგან სადმე
საამისო ნიმუშების პოვნა არ შეეძლოთ; თავისებურება ჩანს ზოგჯერ სიუჟეტთა
შერჩევსია და სცენების განლაგების მხრივ; დასასრულ, უეჭველ გავლენას ახდენს
ქართული ხალხური ხელოვნების ტრადიციები, ეროვნული გემოვნება,
რაც ნახატშიაც იჩენს თავს და ფერადოვან შეხამებაშიც. შუა საუკუნეების
საქართველომ კედლის მხატვრობის ბევრი შესანიშნავი ნიმუში დაგვიტოვა.
სამოქალაქო შენობების — სასახლეების — მოხატულობა, ცხადია, იმდენად
შებოჭილი არც იქნებოდა კანონებით, მაგრამ მის შესახებ მსჯელობა ჩვენ არც
შეგვიძლია, რადგან ძეგლები დაიღუპა და უკვალოდ გაქრა.
ქართული
მონუმენტური
მხატვრობის
განვითარება
რამდენადმე
პლასტიკის (ქანდაკების) ანალოგიურად მიმდინარეობდა. VIII-X საუკუნეების
მხატვრობაში (სულ რამდენიმე, ისიც ფრაგმენტულად გადარჩენილი ძეგლითაა
ცნობილი) არსებითად გადამუშავდა, უფრო სწორად, უკუგდებულ იქნა ანტიკური
მხატვრული მემკვიდრეობა, რომელიც ჯერ კიდევ თვალსაჩინო იყო ბიჭვინტის
იატაკისა და წრომის საკურთხევლის მოზაიკებში. ფორმები გადმოცემულია
ბრტყლად, ხაზები კუთხოვანია, ორნამენტულად დალაგებული, ფიგურათა
პროპორციები დარღვეულია; ექსპრესიული, ემოციური მხარე ისევე როგორც

მაშინდელ რელიეფებში, აქაც ხაზგასმულია (იხ.VIII—X სს. მხატვრობა თელოვანში,
ქსნის ხეობის არმაზში, სვანეთში - ნესგუნში და სხვ.).
ადრინდელი ქართული ხელნაწერები (VI—IX სს.) მორთული არ
[20]
იყო
წიგნის სილამაზეს თვით ოსტატურად ნაწერი მგრგლოვანი ტექსტი
შეადგენდა, მხოლოდ სათაურები იწერებოდა უფრო მსხვილად და სხვა ფერით.
მინიატურებით შემკული პირველი ხელნაწერებია ადიშის ოთხთავი 897
წლისა და ე.წ. ჯრუჭის პირველი ოთხთავი, რომელსაც 940 წელს დაურთეს
მინიატურები. ეს ადრინდელი შემკული ხელნაწერები როგორც ადგილობრივ, ისე
სირიულ-პალესტინურ ტრადიციებთანაა დაკავშირებული, აქ ვხვდებით წინა
აღმოსავლეთში ჩამოყალიბებულ კომპოზიციურ სქემებსა და ტიპებს, რომლებიც
ჩვენი ოსტატების ხელში გარკვეულად დამუშავებულია. ფურცლების სამკაულისა
და ნახაიებში გვიანანტიკური ნიმუშების ერგვარი გამოძახილი იგრძნობა.
არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილი კერამიკული ნარჩენები
მოწმობს, რომ ხელოვნების ეს დარგი ჩვენში ფართოდ იყო გავრცელებული.
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა საყოფაცხოვრებო სამეურნეო ჭურჭელს,
რომელიც ადგილობრივად მზადდებოდა და უცხოეთიდანაც შემოჰქონდათ.
განვითარებული იქნებოდა მხატვრული ქსოვილებიც, ნაქარგობა, რის გარეშეც ვერ
წარმოვიდგენთ ვერც სახელეების გამართულობას, ვერც მაშინდელი ქართველების
სამოსელს. სამწუხაროდ, ამ ეპოქის გამოყენებით ხელოვნებას ჩვენ საკმარისი
სისრულით არ ვიცნობთ.
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