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წინასიტყვაობა

ავტოკეფალიისთვისმებრძოლიიერარქები
დაქრისტიანობისახალიხედვა„თავისუფლება

ყოველთვისსასურველია“
(წმ.ამბროსიხელაია)

„ჩემო პატ რო, დავ სუს ტ დით, გაქ რე ბა ქრის ტი ა ნო ბა აქ ურუ-
სოთ“ – ასე უპა სუ ხა სა ქარ თ ვე ლოს უკა ნას კ ნელ მა მე ფემ, გი ორ გი 
XIII-მ პად რე რუ ტი ლი ა ნოს, რო მე ლიც შე ა გო ნებ და მას არ გა ე უქ-
მე ბი ნა ნე ბა ყოფ ლო ბით სა ქარ თ ვე ლოს სა მე ფო და არ ექ ცია იგი 
რუ სე თის ერ თ -ერთ პრო ვინ ცი ად, რად გან რუ სე თის იმ პე რა ტო რი 
აღარ იქ ნე ბო და ქარ თ ვე ლე ბის თ ვის მზრუნ ვე ლი მა მა, არა მედ – 
მა მი ნაც ვა ლი. მე ფე გი ორ გი სა ში ნე ლი დი ლე მის წი ნა შე გრძნობ-
და თავს: სარ წ მუ ნო ე ბა თუ პო ლი ტი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბა 
(თუნდაც გი ორ გი ევ ს კის ტრაქ ტა ტის პი რო ბე ბით). ეს სა ბე დის წე-
რო დი ლე მა მან პირ ვე ლის სა სარ გებ ლოდ გა დაწყ ვი ტა. იმ დე-
ნად და სუს ტე ბუ ლი იყო ქარ თ ლ - კა ხე თის სა მე ფო, ყო ველ შემ თხ-
ვე ვა ში, მე ფე გი ორ გის თვალ საზ რი სით მა ინც, რომ მო ცე მულ გე-
ო პო ლი ტი კურ სი ტუ ა ცი ა ში და მო უ კი დებ ლად ვე ღარ ჭრი და პო-
ლი ტი კურ პრობ ლე მებს და რუ სეთ თან დათ მო ბის გა რე შე, უარეს 
დღე ში ჩა ვარ დე ბო და ირა ნის პი რის პირ. აღა- მაჰ მად ხა ნის შე მო-
სე ვა და რუ სე თის მი ერ თა ვი სი ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო-
ბა ყვე ლას ცხა დად ახ სოვ და; აღა- მაჰ მა დი მე ო რე სა დამ ს ჯე ლო 
შე მოჭ რა საც გეგ მავ და და მხო ლოდ მის მა უეცარ მა სიკ ვ დილ მა 
ააცი ლა თბი ლისს ხე ლა ხა ლი დი დი სის ხ ლის ღ ვ რა 1797 წელს. 
არა თუ ირა ნის შა ჰის, ლე კე ბის შე მოჭ რაც კი ძნე ლად მო სა გე რი-
ე ბე ლი ხდე ბო და და სუს ტე ბუ ლი გი ორ გი მე ფის თ ვის, რო მელ მაც 
600 ლე კის წი ნა აღ მ დეგ 300 კა ცი ძლივს შე აგ რო ვა; „მეუბნებიან, 
ნუ მო იშ ვე ლებ რუს თა ო!“ – ამო ი ოხ რა მე ფემ. 

მი სი სიკ ვ დი ლი დან რამ დე ნი მე თვე ში, ალექ სან დ რე I-ის მა-
ნი ფეს ტით ქარ თ ლ - კა ხე თის, შემ დეგ კი იმე რე თის სა მე ფოც, რუ-
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სე თის პრო ვინ ცი ად იქ ცა. პად რე რუ ტი ლი ა ნოს ნა წი ნას წარ მეტყ-
ვე ლე ვი კი თით ქ მის სიტყ ვა სიტყ ვით აუხ და ქვე ყა ნას. მა მი ნაც ვა-
ლი -იმ პე რა ტო რის პო ლი ტი კით შე ვიწ რო ვე ბულ მა ქარ თ ვე ლებ მა 
რამ დენ ჯერ მე უშე დე გოდ სცა დეს აჯან ყე ბა; 1832 წლის შეთ ქ მუ ლე-
ბაც, რომ ლის მი ზა ნიც სა ქარ თ ვე ლო ში ბაგ რა ტი ო ნე ბის მო ნარ ქი-
ის აღ დ გე ნა იყო, მარ ცხით დას რულ და. მა ნამ დე, 1811 წელს, იმ-
პე რა ტორ მა შეზღუ და უკა ნას კ ნე ლი და მო უ კი დე ბე ლი ინ ს ტი ტუ ტი 
სა ქარ თ ვე ლო ში – მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია და გა უ უქ მა მას 
სა პატ რი არ ქო. პეტ რე პირ ვე ლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, რუ სე თის ეკ-
ლე სი ა საც გა უქ მე ბუ ლი ჰქონ და სა პატ რი არ ქო და ეკ ლე სი ის სი ნო-
დი იმ პე რა ტო რის წარ მო მად გე ნელს, სა ე რო პირს ემორ ჩი ლე ბო-
და. სა ქარ თ ვე ლოს ეკ ლე სი აც ამ სი ნოდს და უქ ვემ დე ბა რეს. მი უ-
ხე და ვად და მო უ კი დებ ლო ბის და კარ გ ვი სა, ალ  ბათ არ შე იძ ლე ბა 
იმის თქმაც, რომ ყვე ლა ფე რი ცალ სა ხად ცუ დი იყო; ქარ თ ვე ლებ-
მა, ასე- თუ -ი სე, და ის ვე ნეს გა უ თა ვე ბე ლი შე მო სე ვე ბი სა გან და მე-
ზო ბე ლი ის ლა მუ რი იმ პე რი ე ბის აგ რე სი ი სა გან თავს უკ ვე უსაფ რ-
თხოდ გრძნობ დ ნენ, ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის სიტყ ვე ბი რომ მო-
ვიხ მოთ: „მშვიდობა ნა ხა სა ქარ თ ვე ლო მა“; ქარ თ ველ თა ვად -აზ-
ნა უ რო ბას სა შუ ა ლე ბა მი ე ცა რუ სე თის გზით მო წი ნა ვე ევ რო პუ ლი 
გა ნათ ლე ბა მი ე ღო – „გარემოებით გარ დახ ვე წილთ შენთ შვილთ 
მი- და- მო ჩა მო აქვთ მუ ნით გა ნათ ლე ბა და ხმა სა ა მო“ (ნ. ბა რა-
თაშ ვი ლი, „საფლავი მე ფი სა ირაკ ლი სა“). ამა ვე დროს, რამ დე ნა-
დაც პა რა დოქ სუ ლი არ უნ და იყოს, ჩა მო ყა ლი ბე ბა და იწყო ერ თი-
ან მა ქარ თულ მა თვით შეგ ნე ბამ, იდენ ტო ბამ, ისე მძლავ რად, რო-
გორც არას დ როს მა ნამ დე – ანუ, რუ სეთ მა, თა ვის და უ ნე ბუ რად, 
ბო ლო მო უ ღო ქარ თ ვე ლებს შო რის ღრმად ფეს ვ მო კი დე ბულ ფე-
ო და ლურ - კუთხურ და პი რის პი რე ბას. 
ამ უეჭ ვე ლად პო ზი ტი უ რი მო მენ ტე ბის მი უ ხე და ვად, პო ლი-

ტი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის და კარ გ ვამ მძი მე და ღი და ას ვა ქვე ყა-
ნას. ალ ბათ, პო ე ტე ბი ყვე ლა ზე ფა ქი ზად გრძნობ დ ნენ ერის სუ-
ლი ერ მდგო მა რე ო ბას და გან გაშს გა მოთ ქ ვამ დ ნენ „დაკარგული 
ბე დის“ გა მო, ანუ იმ მდგო მა რე ო ბის გა მო, რო დე საც თა ვად არ 
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წყვეტ სა კუ თარ პო ლი ტი კურ ბედს, არა მედ სხვი სი და გეგ მი ლით 
ცხოვ რობ. სა ქარ თ ვე ლოს ბედ მა „დაიძინა“ და მას გამ ღ ვი ძე ბე-
ლი არ უჩან და („ვინ აღ ჩ ნ დეს გმი რი, რომ მის ძლი ე რი ბედს და-
ძი ნე ბულს ხმა აღად გენ დეს?“ /გრ.ორბელიანი/). და ძი ნე ბუ ლი 
ბე დით ცხოვ რე ბა კი, გარ კ ვე უ ლი აზ რით, კომ ფორ ტუ ლი ცა ა: შე-
ნი ბე დი შენ ზე არ არის და მო კი დე ბუ ლი, მა შა სა და მე პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბაც ნაკ ლე ბი გაქვს, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, სა მო ქა ლა ქო- 
პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში. რჩე ბა პი რა დი სივ რ ცე, და „შინაგანი 
ემიგ რა ცი ის“ სა შუ ა ლე ბა, მაგ რამ სი ნამ დ ვი ლე ში ეს ორი, სა მო-
ქა ლა ქო- პო ლი ტი კუ რი და პი რა დი, გა ნუ ყო ფელ კავ შირ შია ერ თ-
მა ნეთ თან; რო დე საც პირ ველ სფე რო ში სა კუ თა რი თა ვი სუფ ლე-
ბის თით ქ მის სრუ ლი დე ლე გი რე ბა ხდე ბა უცხო ძა ლა ზე, მსგავ-
სი მიდ გო მა პი რად ცხოვ რე ბა ზეც ვრცელ დე ბა და ერ თ გ ვარ 
„დამბლაში აგ დებს“ სა ზო გა დო ე ბას. ამი ტომ აკა კი გუ ლის ტ კი-
ვი ლით აღ ნიშ ნავ და, რომ ძვე ლად ომი ა ნო ბის გან იშ ვი ა თად თუ 
მო ვიც ლი დით და რო გორც კი მცი რე ხნით მშვი დო ბა დაგ ვიდ გე-
ბო და, მა შინ ვე გა ნათ ლე ბას და კულ ტუ რას ვა ვი თა რებ დით, რად-
გან და მო უ კი დებ ლე ბი ვი ყა ვით, ახ ლა კი ამ დე ნი ხნის მშვი დო ბი-
ა ნო ბი სას, რო ცა ხელ საც არა ვინ გვიშ ლის, მა ინც არა ფერს აღარ 
ვქმნი თო. აკა კის, ილი ას და ზო გა დად თერ გ და ლე უ ლე ბის მთე-
ლი მოღ ვა წე ო ბა სხვა არა ფე რი იყო, თუ არა ბე დის დაბ რუ ნე ბი-
სა კენ მი მარ თუ ლი თავ გან წი რუ ლი ძა ლის ხ მე ვა; ეს ილი ამ მო ხე-
ვე ლელ თ - ღუ ნი ას სიტყ ვე ბით – „ჩვენი თა ვი ჩვე ნად ვე გვე ყუდ ნეს“ 
– გა მო ხა ტა. 
სა ერ თო უმოქ მე დო ბა რუ სე თი დან მარ თულ სა ქარ თ ვე ლოს 

ეკ ლე სი ა საც გა და ე დო. ილია კარ გად აღ წერს გა ზარ მა ცე ბუ ლი 
სა სუ ლი ე რო წო დე ბის ყო ფა- ქ ცე ვას თა ვის „აჩრდილში“: „აგერა 
მღვდელ ნიც, ერის მა მა ნი, რო მელთ ქრის ტეს გან ვა ლად სდე ბი ათ, 
ამა ერი სა სუ ლით აღ ზ რ და ნი, რა რიგ გულს ხე ლი და უკ რე ბი ათ“. 
მა ინც რა იყო მი ზე ზი იმი სა, რომ თერ გ და ლე უ ლე ბის თა ო ბამ-

დე, ქარ თ ვე ლი თა ვად -აზ ნა უ რო ბა, გლე ხო ბა და სა ქარ თ ვე ლოს 
ეკ ლე სი აც ასე მიყ ვე ბო და დი ნე ბას და ნაკ ლე ბად უპი რის პირ დე-



10

ბო და რუ სე თის ასი მი ლა ცი ურ პო ლი ტი კას? ვფიქ რობ, ამის ახ ს ნა 
არ შე იძ ლე ბა მხო ლოდ სულ მოკ ლე ო ბით, ში ში თა და სი ზარ მა-
ცით; რო გორც ჩანს, არ სე ბობ და გო ნებ რივ - მ სოფ ლ მ ხედ ვე ლო-
ბი თი სტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც ქარ თ ველ თა ვა დაზ ნა უ რო ბას და 
სა სუ ლი ე რო წო დე ბას თავს რუ სე თის იმ პე რი ის ორ გა ნულ ნა წი-
ლად აგ რ ძ ნო ბი ნებ და. ცხა დი ა, მოკ ლე ესე ში მო მი წევს ამ რთუ-
ლი ფე ნო მე ნის გა მარ ტი ვე ბა; თუმ ცა, წი ნას წა რი სიცხა დი სათ ვის 
იქ ნებ სწო რედ ასე მარ ტი ვად გა მო ხატ ვა სჯობ დეს. 
საქ მე ეხე ბა მო ნარ ქი ის ინ ს ტი ტუტს. ქარ თ ვე ლი თა ვა დე ბი-

სა და სა სუ ლი ე რო წო დე ბი სათ ვის მო ნარ ქი ა, ბი ზან ტი უ რი თე-
ოკ რა ტი უ ლი იდე ე ბის შე სა ბა მი სად, ბუ ნებ რი ვად აღიქ მე ბო და, 
რო გორც ქრის ტი ა ნო ბი სა გან გა ნუ ყო ფე ლი, გა უ მიჯ ნა ვი და წე სე-
ბუ ლე ბა; მე ფე არის ღვთი სა გან მოვ ლი ნე ბუ ლი, ცხე ბუ ლი პი რი; 
სა ე რო კა ცის თ ვის თა ვი სი მი წი ე რი და ნიშ ნუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა 
ამ ცხე ბუ ლი მო ნარ ქის სამ სა ხურ ზე გა დის. მო ნარ ქი უ ლი მო დე-
ლი, თა ვი სი არ სით, ზე ეთ ნი კუ რი ა; იგი აგე ბუ ლია რე ლი გი ურ და 
არა ეთ ნი კურ პრინ ციპ ზე (ვფიქრობ, ამი ტო მა ცა ა, რომ ქარ თ ვე-
ლი მო ნარ ქე ბი რო გორც პირ ვე ლი, ისე მე ო რე დი ნას ტი ე ბი სა არ 
მა ლავ დ ნენ და ხაზ საც უს ვამ დ ნენ თა ვის ირა ნულ (სასანიდები) 
და ებ რა ულ (ბაგრატიონები) წარ მო მავ ლო ბას, ისე, რო გორც ზო-
გი ქარ თ ვე ლი თა ვა დი თა ვი სი გვა რის არა ქარ თულ წარ მო მავ-
ლო ბას (მაგალითად, ორ ბე ლი ა ნე ბი). მა შა სა და მე, რო დე საც უქ-
მ დე ბა შე ნი სა მე ფო და ის შე დის ქრის ტი ა ნუ ლი მო ნარ ქი ის შე-
მად გენ ლო ბა ში, მორ წ მუ ნე თა ვად -აზ ნა უ რო ბის და სა სუ ლი ე რო 
წო დე ბის ნა წილს ავ ტო მა ტუ რად გა და აქვს თა ვი სი ერ თ გუ ლე-
ბა ღვთის გან ხელ დას ხ მულ ერ თა დერთ დარ ჩე ნილ მო ნარ ქ ზე 
– რუ სე თის იმ პე რა ტორ ზე. ანუ, აქ მოქ მე დებს მტკი ცე და სა უ კუ-
ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში ძვალ - რ ბილ ში გამ ჯ და რი მო დე ლი: სა ე-
რო სივ რ ცე ში ყვე ლა ღირ სე ბის, პა ტი ვის, და ყვე ლა მი წი ე რი სი-
კე თის გამ ცემ - გამ კარ გა ვი თა ვი სი ხალ ხის თ ვის არის აბ სო ლუ ტუ-
რი მო ნარ ქი. ეს მო ნარ ქი XIX სა უ კუ ნის მორ წ მუ ნე ქარ თ ვე ლე ბის-
თ ვის მხო ლოდ რუ სე თის იმ პე რა ტო რი იყო. ამით არ ვამ ბობ, რომ 
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ეს ერ თა დერ თი მო დე ლი მოქ მე დებ და „მამათა თა ო ბის“ ქარ თ-
ვე ლე ბის თ ვის და რომ სხვა ტი პის სა ზო გა დო ე ბებ ზე მათ არა ნა-
ი რი წარ მოდ გე ნა არ ჰქონ დათ. ქარ თ ვე ლი თა ვად -აზ ნა უ რო ბის 
ნა წი ლი გა ტა ცე ბუ ლი იყო ვოლ ტე რის იდე ე ბით; გრი გოლ ორ ბე-
ლი ა ნი აღ ტა ცე ბუ ლი იყო ნოვ გო რო დის რეს პუბ ლი კით და 1832 
წ. შეთ ქ მუ ლე ბის ზო გი მო ნა წი ლე ბაგ რა ტი ო ნე ბის მო ნარ ქი ის სა-
პი რის პი როდ რეს პუბ ლი კურ წყო ბა ზე ოც ნე ბობ და. და მა ინც, მო-
ნარ ქი ულ - რე ლი გი უ რი ხედ ვა დო მი ნან ტუ რი იყო. ამი ტომ, ქარ თ-
ვე ლი თა ვად -აზ ნა უ რე ბი, გულ წ რ ფელ ნიც იყ ვ ნენ რო დე საც ისი ნი 
რუ სე თის იმ პე რი ის ომებ ში იბ რ ძოდ ნენ, და იმა ვე გრი გოლ ორ ბე-
ლი ან მა „ხელმწიფევ ჩვე ნო, ძლი ე რო ბრძე ნო, ნი კო ლოზ დი დო 
სულ გ რ ძე ლო ბი თა“ არა მარ ტო ცენ ზუ რის თვა ლის ასახ ვე ვად და-
წე რა. ამ გ ვა რი მო ნარ ქი ულ - რე ლი გი უ რი ხედ ვის ნა თე ლი მა გა-
ლი თია ისე თი ღირ სე უ ლი პი როვ ნე ბა, რო გო რი ცაა დი მიტ რი ყი-
ფი ა ნი: მის თ ვის რუ სე თის იმ პე რა ტო რი რე ლი გი უ რი ფი გუ რა ა, მის 
სამ სა ხურ ში ყოფ ნა კი – რე ლი გი უ რი მო ვა ლე ო ბა. არა კო რექ ტუ-
ლი იქ ნე ბა დი მიტ რი ყი ფი ა ნი შე ა და რო ლი ტე რა ტუ რულ პერ სო-
ნაჟ ლუ არ საბ თათ ქა რი ძეს, მაგ რამ ერთ რა მე ში ისი ნი სავ სე ბით 
ჰგვა ნან ერ თ მა ნეთს: კერ ძოდ ორი ვეს მო ნარ ქია და ბა ტონ ყ მო ბა 
ღვთი ურ და წე სე ბუ ლე ბად მი აჩ ნ დათ, ხო ლო ამ მო დე ლი დან გა-
მოს ვ ლა თვით ქრის ტი ა ნო ბი დან გა მოს ვ ლას ნიშ ნავ და მათ თ ვის. 
მო ნარ ქია გა რან ტი იყო წი ნა მო დერ ნუ ლი, მსა ხუ რე ბის და მო ვა-
ლე ო ბის, სა ბო ლო ოდ კი თავ გან წირ ვის ქრის ტი ა ნულ იდე ა ზე და-
ფუძ ნე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო სი, სა დაც ადა მი ა ნი ცხოვ რე ბას იწყებს 
არა უფ ლე ბე ბით, არა მედ მო ვა ლე ო ბე ბით იერარ ქი უ ლად წი ნას-
წარ გან საზღ ვ რულ სო ცი ა ლურ სტრუქ ტუ რა ში. ჰობ სის, ლო კის და 
სხვა გან მა ნათ ლებ ლე ბის ლი ბე რა ლუ რი იდე ე ბი იმას თან და კავ-
ში რე ბით, რომ ადა მი ა ნი იწყებს არ სე ბო ბას უფ ლე ბე ბით, ხო ლო 
სა ხელ მ წი ფოს ად გენს შე თან ხ მე ბით ისევ და ისევ თა ვი სი უფ ლე-
ბე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად (ზოგი გან მა ნათ ლებ ლის თ ვის ეს 
უფ ლე ბე ბი და იყ ვა ნე ბო და ვნე ბებ ზე: სი ცოცხ ლის ვნე ბა და კომ-
ფორ ტუ ლი ცხოვ რე ბის ვნე ბა), უცხო იყო ამ გ ვა რად მო მარ თუ ლი, 




