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წინასიტყვაობა
კონსპექტი ისტორიის სახელმძღვანელოსთვის — 

რუსეთი და საქართველო 

(შესავლის მაგიერ)

აი, რას სთა ვა ზობს ერეკ ლე მე ო რე ეკა ტე რი ნე მე ო რეს რუ სე-
თის შე საძ ლო მფარ ვე ლო ბის სა ნაც ვ ლოდ: 

„ყოვლად უგა ნათ ლე ბუ ლეს სა, უმ პყ რო ბე ლეს სა, დიდ-
სა ხელ მ წი ფე სა, იმ პე რატ რი ცა ეკა ტი რი ნა ალექ სივ ნა-
სა, თვით მ პყ რო ბელ სა სრუ ლი ად რუ სე თი სა სა, ყოვ ლად 
უმოწყა ლეს სა ხელ მ წი ფე სა!
რო მე ლიც არის უკა ზე ბი თა ყოვ ლად მოწყა ლი თა ხელ-

მ წი ფო ბი სა თქვე ნი სა თა ბრძა ნე ბუ ლი მოწყა ლე ბით მი ღე-
ბა თქვე ნი სა დ ი  დ ე  ბ უ  ლ ე  ბ ი  ს ა  მფარ ვე ლო ბა სა ში ნა 
და ჩვე ნად გან საძ ლი ე რებ ლად ჯა რის ბო ძე ბა სა ქარ თ ვე-
ლო ებ ში.
კუ ა ლად, ვი თაც ძვე ლად ყო ფი ლა ჩვე ნის ჩა მო მავ ლო-

ბის მე ფო ბა, ვითხოვთ თქვე ნი სა დი დე ბუ ლე ბის მოწყა ლე-
ბი სა გა მო, ეგ რეთ ვე სა უ კუ ნოდ უც ვა ლებ ლად ეგოს მორ-
ჩი ლე ბა სა ქუ ე შე დი დე ბუ ლე ბი სა თქვე ნი სა სა იმ მსა ხუ რე-
ბი თა, რო მე ლი ცა ქვე მო რე აღი წე რე ბა.

მსგავ სად ვე კა თო ლი კო ზი ცა წეს სა ვე თვის სა ეგოს მო-
უშ ლე ლად.
და რო დე საც თქვე ნის იმ პე რა ტო რო ბის დი დე ბუ ლე-

ბის ჯა რი ამ ქვე ყა ნა ში მო ვა, და ჩვენ და ისი ნი სა ერ თოდ 
მტერს ჩვენს წარ თ მე ულს ქვეყ ნებს რომ წა ვარ თ მევთ, რაც 
კორ პუს ზეც ხა ზი ნა და ი ხარ ჯე ბა, ამ და ჭე რი ლის ქვეყ ნე ბი-
დან რამ დენ სა მე წე ლი წად ში ისევ ხა ზი ნა ში მო გარ თ ვათ. 

და ამ წყა ლო ბა ე ბი სათ ვის, რო მე ლიც ზე მო რე აღი წე რა, 
მო ვარ თ მევთ ძე სა ჩვენ სა რო მელ სა მე და ეგ რეთ ვე რა ო-
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დენ სა მე კნი აზ სა თქვენს ყოვ ლად დი დე ბულ სა ხელ მ წი ფე-
სა და აზ ნა ურ თა ცა შეძ ლე ბი სა ებრ ჩვე ნი სა.
დღეს ჩვენს ქვე ყა ნა ში, რომ ლი საც ნივ თის მა და ნი 

არის და ან გა მოჩ ნ დე ბა, იქი დამ სარ გე ბე ლი მო ი პო ე ბა, 
ნა ხე ვა რი თქვე ნის დი დე ბუ ლე ბის ხა ზი ნას მი ერ თ მე ო დეს.
და კი დემ, რაც ჩვენს მორ ჩი ლე ბას ქვეშ კაც ნი არი ან, 

ყო ველ წლივ ამათ გან კვამ ლ ზედ თოთხ მე ტი შა უ რი სა-
ხელ მ წი ფოდ აიღე ბო დეს და მო გერ თ მე ო დესთ.
რაც ამ ქვე ყა ნა ში რჩე უ ლი ცხე ნი იშო ე ბა, თოთხ მე ტი 

ცხე ნი ნი ა დაგ წე ლი წადს ყოვ ლად დი დე ბუ ლე ბა სა თქვენ-
სა მი ერ თ მე ო დეს.
რო დე საც სპარსთ რომ ვე ჭირ ნეთ მძლავ რო ბით და 

ხან ოს მალ სა, სპარ ს ნი ჩვენს სა მე ფოს ორს წე ლი წად-
ში ერ თხელ წა არ თ მევ დ ნენ ცხრას ტყვეს და კვამ ლ ზედ 
თოთხ მეტ შა ურს, და ამა საც — ამ ტყვე ე ბის მო სამ ზა დებ-
ლის ხარ ჯი სათ ვის: და კი დემ ორ მოც და ათს სა პალ ნეს 
რჩე ულს ღვი ნოს თა ვი სის ხარ ჯით თვით წა ი ღებ დ ნენ სა-
ხელ მ წი ფოთ, და ახ ლა ჩვენ ამ ღვი ნოს, რიცხ ვით ორი 
ათას ვედ რას, რო მე ლიც ჩვენ ქვე ყა ნა ში რჩე უ ლი ღვი ნო 
იშო ე ბა, ყიზ ლარს ჩვე ნის ხარ ჯით მი ვი ტანთ სა ხელ მ წი-
ფო თა.
თუ რომ კა ხე თის წარ თ მე უ ლი ად გი ლე ბი და ვი ჭი რეთ 

ბედ ნი ე რო ბი თა თქვე ნის დი დე ბუ ლე ბი სა თა, ამა საც, რო-
გორც ზე მო რე დაგ ვი წე რი ა, იმ სა ხით ვიმ სა ხუ რებთ: კომ-
ლ ზე თოთხ მეტ შა ურს წე ლი წად ში და იმავ ად გი ლე ბი დან 
წე ლი წად ში აბ რე შუ მის ორას ფუთ სა იმ ქვეყ ნი დამ, და, 
თუ, მე ტი შე ვი ძე ლით, მეტს მო ვარ თ მევთ დი დე ბუ ლო ბა-
სა თქვენ სა.
კუ ა ლად ვედ რე ბით მო ვახ სე ნებთ თქვენს ყოვ ლად 

მოწყა ლე ბა სა, რა თა ამა ვე გა ზაფხულ სა არ უტე ონ და უპყ-
რობ ლად ქვე ყა ნა ახალ ცი ხი სა, და უკე თუ შე რი გე ბა მოხ-
დეს თქვე ნის დი დე ბუ ლე ბი სა სულ ტა ნი სა, მა შინც გა რეთ 
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არ დარ ჩეს ქვე ყა ნა ახალ ცი ხი სა, ვი ნა ი დან სა ქარ თ ვე ლოს 
მი წა არის და ქარ თუ ლი ენა აქუსთ და მრა ვალ ნი ქრის ტი-
ა ნე ნი არი ან იმათ ში, და სხუ ა ნი ცა ახალ ნი გარ დაქ ცე ულ ნი 
არი ან მაჰ მა დი ა ნო ბა ზედ.

რო დე საც დი დე ბუ ლე ბის ხელ მ წი ფის ბედ ნი ე რო ბით 
წარ მარ თ თა გან გან თა ვი სუფ ლ დე ბა და დამ შ ვიდ დე ბა 
ჩვე ნი ქვე ყა ნა, მა შინ ჩვე ნის ძვე ლად ქო ნე ბუ ლის სა მე ფო-
და მაც და ახ ლად და ჭე რი ლის ქვეყ ნე ბი და მაც მო ვარ თ-
მევთ თქვე ნის იმ პე რა ტო რო ბის დი დე ბუ ლე ბას, რაც რუ სე-
თის იმ პე რი ა ში სულ ზედ სალ და თი აძეს, ჩვენ იმ დენს კვამ-
ლ ზედ მი ვარ თ მევთ სალ დათს თქვენს დი დე ბუ ლე ბა სა.

ჩვენ რაც რამ სამ სა ხუ რის აღ თ ქ მა შეგ ვეძ ლო და წყა-
ლო ბის ვედ რე ბა გვე ჭი რე ბო და, ის მო ვახ სე ნეთ თქვე ნის 
იმ პე რა ტო რო ბის დი დე ბუ ლე ბა სა და რო გორც თქვენ ყოვ-
ლად მოწყა ლის ხელ მ წი ფის ნე ბა იყოს, ეგ რეთ დე დობ რი-
ვი თა მოწყა ლე ბი თა გა ნა გოს ყოვ ლად მოწყა ლე ბა მან დი-
დე ბუ ლე ბი სა თქუ ე ნი სა მან.

ყოვლად დიდებულებისა თქვენისა
უმდაბლესი მონა მეფე 

ერეკლე 

დაიწერა ქალაქსა ტფილისს,
დეკემბერს 30 დღესა, წელსა 1771.“

აქ აღარ მო ვიყ ვან ეკა ტე რი ნეს პა სუხს. იმას ჩა მოვ წერ, რაც 
არა მხო ლოდ მის გან, არა მედ ზო გა დად რუ სე თის გან მი ვი ღეთ. 

მაშ ასე, რა გვერ გო ერეკ ლეს შე თა ვა ზე ბე ბის სა ნაც ვ ლოდ:
გე ნე რალ ტოტ ლე ბე ნის მთა ზე გა დავ ლი ლი რუ სუ ლი ჯა რი. 

ერეკ ლეს ამაო მო ლო დი ნი („ცოტაც და ბრძო ლა ში ჩა ერ თ ვე ბი-
ან“). პავ ლე პო ტი ომ კი ნის, იოანე ბაგ რა ტი ო ნი სა და გარ სე ვან 
ჭავ ჭა ვა ძის ხელ მო წე რი ლი ათ სა მე ტარ ტი კუ ლი ა ნი ტრაქ ტა ტი. 
ერეკ ლეს ერ თ გუ ლე ბის ფი ცი. ტოტ ლე ბე ნი სა და სო ლო მონ მე ო-
რეს სა უ ბა რი ტყე ში („მეფეს ყა ბა ლა ხი მო ეს ხა და წაბ ლი და ღო მი 



8

შე მომ თა ვა ზა, სხვა არა ფე რი მაქ ვ სო“). ტოტ ლე ბე ნის უარი სო-
ლო მო ნის თხოვ ნა ზე — ოს მალ თა ქუ თა ი სი დან გან დევ ნის შე სა-
ხებ („მე ზღვის კენ წა ვე დი, ქუ თა ი სი, საკ ვირ ვე ლი ა, მაგ რამ სო-
ლო მონს ჩვენს გა რე შე გა უ თა ვი სუფ ლე ბია ოს მა ლე ბის გან“). ეკა-
ტე რი ნეს სიტყ ვი ე რი და პი რე ბა ნი. შე გუ ლი ა ნე ბუ ლი ქარ თ ვე ლე ბი. 
გან რის ხე ბუ ლი სპარ სე ლე ბი. აღა-მაჰ მად-ხა ნის შე მოჭ რა და 
თბი ლი სის დარ ბე ვა. 11-12 სექ ტემ ბ რის კრწა ნი სის ბრძო ლა. 
ერეკ ლეს უიმე დო ბა. გი ორ გი მე თორ მე ტეს თ ვის (ზაქიჭამია გი-
ორ გის თ ვის) მი ცე მუ ლი და პი რე ბე ბი: ბაგ რა ტი ო ნე ბი კვლა ვაც გა-
აგ რ ძე ლე ბენ მე ფო ბას... ოღონდ რუ სე თის იმ პე რი ის ფარ გ ლებ ში. 
გი ორ გი მე თორ მე ტეს მო წამ ვ ლა (?). გე ნე რალ ლა ზა რე ვის შეჭ რა 
სა ქარ თ ვე ლოს დე დოფ ლის, მა რი ამ ცი ციშ ვი ლის სა ძი ნე ბელ ში 
(მარიამმა მას ხან ჯა ლი ჩას ცა მკერ დ ში). დე დოფ ლე ბის, და რე-
ჯა ნი სა და მა რი ა მის გა და სახ ლე ბა. ქარ თ ლ-კა ხე თის სა მე ფოს 
გა უქ მე ბა. 1801 წე ლი. პირ ვე ლი მე ფის ნაც ვ ლის, გა რუ სე ბუ ლი 
ქარ თ ვე ლის, პავ ლე ცი ცი ა ნო ვის ჩა მოს ვ ლა (რუსული ფან დი: 
„წარმოშობით ქარ თ ვე ლი ა, უკეთ შე ი გუ ე ბენ“). სა ქარ თ ვე ლოს ბო-
ლო მე ფის, სო ლო მონ მე ო რეს და მარ ცხე ბა და გაქ ცე ვა ოს მა-
ლეთ ში. იმე რე თის სა მე ფოს გა უქ მე ბა. 1812 წე ლი. ალექ სან დ რე 
ბა ტო ნიშ ვი ლის დევ ნი ლო ბა სპარ სეთ ში. კვა ზი ევ რო პუ ლო ბის 
(მე ო რა დი ხე ლის ევ რო პის) შე მოს ვ ლა სა ქარ თ ვე ლო ში: ხა ლი ჩა-
ზე მჯდო მი ხალ ხის გა დას მა სკამ-სა ვარ ძ ლებ ზე (მა ნამ დე მე ფე ე-
ბიც კი სპარ სულ ყა ი და ზე, ხა ლი ჩებ ზე ის ხ დ ნენ, უცხო ე ლებს კი — 
რუ სებს უმე ტე სად — სკივ რებ ზე სვამ დ ნენ, ესე ნიც უხერ ხულ 
მდგო მა რე ო ბა ში ვარ დე ბოდ ნენ: ხელ მ წი ფის ზე ვი დან ცქე რა 
ეთა კი ლე ბო დათ), ევ რო პუ ლი ავე ჯე უ ლის, კოვ ზე ბის, მა ღალ ყე-
ლი ა ნი, ბრო ლის ჭი ქე ბის შე მო ზიდ ვა. ქარ თუ ლი მარ თ ლ მა დი დე-
ბე ლი ეკ ლე სი ის ავ ტო კე ფა ლი ის გა უქ მე ბა. ფრეს კე ბის შე თეთ რე-
ბა-გა და ღებ ვა ქარ თულ ტაძ რებ ში. ეკ ზარ ხოს თა გა მოგ ზავ ნა სან-
ქ ტ-პე ტერ ბურ გი დან. ტაძ რე ბის გა ძარ ც ვა. ტფი ლი სი სა და ქუ თა ი-
სის იერის შემ ც ვ ლელ მე ფის ნაც ვალ თა ჩა მოს ვ ლა (ვორონცოვ-
დაშკოვის ევ რო პუ ლი ტფი ლი სი). ქუ ჩე ბის მო კირ წყ ვ ლა, ახა ლი 
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შე ნო ბე ბის აგე ბა, პროს პექ ტე ბის გაყ ვა ნა, მე ფის ნაც ვ ლის სა სახ-
ლის წა მო ჭიმ ვა, ქარ ვას ლის აგე ბა, ოპე რის გახ ს ნა. ბრძო ლა 
ქარ თ ვე ლე ბის გა რუ სე ბის თ ვის. ბრძო ლა ქარ თულ ენას თან. ქარ-
თ ვე ლე ბი რუ სულ ომებ ში (ვებრძვით ნა პო ლე ონ ბო ნა პარტს!). 
კვა ზი ლი ბე რა ლიზ მი. რუ სე თის იმ პე რი ის კა ნო ნე ბი. აკ რ ძალ ვე ბი. 
დაშ ვე ბე ბი. ურჩ ბაგ რა ტი ონ თა დას ჯა-და ხოც ვა. მორ ჩილ თა ვად-
აზ ნა ურ თა აღ ზე ვე ბა იმ პე რა ტო რის კარ ზე. ჩინ-მედ ლე ბი, პა ტი ვი. 
სპარ სე თი დან ბაგ რა ტი ონ თა ტახ ტის და საბ რუ ნებ ლად შე მო სულ 
ალექ სან დ რე ბა ტო ნიშ ვილ თან ბრძო ლა (ქართველებთან ერ-
თად!). 1832 წლის აჯან ყე ბის ჩაშ ლა (შეთქმულებს ალექ სან დ რე 
ბა ტო ნიშ ვი ლის გა მე ფე ბა უნ დო დათ). დამ ს მე ნი — იასე ფა ლა ვან-
დიშ ვი ლი. მოკ ლუ ლი შეთ ქ მუ ლე ბი. ნა პა ტი ე ბი შეთ ქ მუ ლე ბი. შეთ-
ქ მულ თა გან ერთ-ერ თის, 1783 წლის ტრაქ ტატ ზე მა მის ხელ მო წე-
რით და კომ პ ლექ სე ბუ ლი ალექ სან დ რე ჭავ ჭა ვა ძის პა ტი ე ბა (ამ-
ბო ბენ, ბავ შ ვო ბა ში თა ნა ტო ლე ბიც კი გა ურ ბოდ ნენ — მა მა მის მა 
რუსს ჩა ა ბა რა ქარ თ ლ-კა ხე თი ო). პო ეტ თა გა გე ნერ ლე ბა. გე ნე-
რალ თა გა პო ე ტე ბა. იმ პე რა ტორ თან შე თა მა მე ბულ რუს პო ეტ თა 
დას ჯა — მა თი სა ქარ თ ვე ლო ში გა მო დევ ნა. პირ ვე ლი ევ რო პუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ლო ნე ბი. ალექ სან დ რე პუშ კი ნის ლექ სე ბი 
(„ნუ მიმ ღე რი, ლა მაზ მა ნო, სევ დი ა ნი სა ქარ თ ვე ლოს სა გა ლობ-
ლებს“... და ასე ვე: „ქართველი მო ხუ ცი ქა ლე ბი კუ დი ა ნებს ჰგვა-
ნან, მათ ზე მა ხინ ჯი არა ფე რი მი ნა ხავს“). ჭავ ჭა ვა ძე ე ბის სი ძე — 
ალექ სან დ რე გრი ბო ე დო ვი. მი ხე ილ ლერ მონ ტო ვის სტრი ქო ნე ბი 
(რო გორც სა ხოტ ბო, ასე ვე და მაკ ნი ნე ბე ლიც). ევ რო პუ ლი (რუ სუ-
ლი) გავ ლე ნა ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ზე. „ყეენობის“ აკ რ ძალ ვა. 
ევ რო პუ ლი ჩაც მუ ლო ბა. ჩო ხის კრი ზი სის და საწყი სი. „ევ როპის 
ჟან დარ მის“, ნი კო ლოზ I-ის სტუმ რო ბა (ლეგენდა: მის სა ძი ნე-
ბელ ში შეგ ზავ ნი ლი მომ ხიბ ვ ლე ლი მა ი კო ორ ბე ლი ა ნი). პას პორ-
ტი ალექ სან დ რე დი უ მა სათ ვის. რუ სუ ლი და ფრან გუ ლი ენე ბი. 
შემ წყ ნა რებ ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა კულ ტუ რის მი მართ. ქარ თუ-
ლე ნო ვა ნი გა ზე თე ბი. ქარ თუ ლე ნო ვა ნი თე ატ რი. მკაც რი ცენ ზუ რა. 
ილია ჭავ ჭა ვა ძის „უსიტყვო“ შექ ს პი რი. ოპე რის (ქარ ვას ლის) ხან-



10

ძა რი (იტალიურმა ოპე რამ, რო გორც იტა ლი ა ში, მეტ ნაკ ლე ბად 
აქაც ააბო ბოქ რა ეროვ ნუ ლი ვნე ბე ბი). რუ სი ეკ ზარ ხო სის მი ერ 
ქარ თ ვე ლი ერის დაწყევ ლა. დი მიტ რი ყი ფი ა ნის დას ჯა პა სუ ხი-
სათ ვის — გა და სახ ლე ბა, შემ დეგ მოკ ვ ლა. რკი ნიგ ზა. გიმ ნა ზი ე ბი. 
ქარ თ ვე ლე ბი რუ სულ ომებ ში (ვებრძვით ოს მა ლო ებს!). გრძე ლი 
სადღეგ რ ძე ლო ე ბის ტრა დი ცი ის დამ კ ვიდ რე ბა. მრა ვალ სა ა თი ა-
ნი სუფ რი ა ნო ბა. რუს ქალ თა შეყ ვა რე ბა-შეც ნო ბა (ეს ტრა დი ცია 
ჯერ კი დევ ერეკ ლეს წე რი ლამ დე ლი ა, ვახ ტანგ VI-ეს დრო ინ დე-
ლი). დუ ე ლე ბი. ქარ თუ ლი იავ ნა ნა პეტ რე ჩა ი კოვ ს კის ბა ლეტ ში 
„მძინარე მზე თუ ნა ხა ვი“. ქარ თ ვე ლე ბის რე აქ ცი ა. კარლ მარ ქ სის 
აჩ რ დი ლი. პირ ვე ლი ქარ თ ვე ლი მარ ქ სის ტე ბი. თბი ლი სის სა სუ-
ლი ე რო სე მი ნა რია — მარ ქ სის ტე ბის ბუ დე. თე ო დო რე შა ლი ა პი-
ნის სა ო პე რო დე ბი უ ტი ბა თუმ ში. ქარ თ ვე ლე ბი რუ სულ ომებ ში 
(ვებრძვით იაპო ნე ლებს!). აკა კი წე რეთ ლის ლექ სი „ოი, ამას ვე-
ნაც ვა ლე“ (ოიამა რუს თა და მა მარ ცხე ბე ლი იაპო ნე ლი გე ნე რა-
ლი ა). აკა კის ცო ლი („ბუშტივით მსუ ქა ნი ა, ქარ თუ ლი არ იცის“). 
ილია ჭავ ჭა ვა ძის მკვლე ლე ბის და ჭე რა (ერთის გარ და). იმ პე რა-
ტო რის უარი ოლ ღა გუ რა მიშ ვილს (ილიას ქვრივს) მა თი შეწყა-
ლე ბის თხოვ ნა ზე. ლევ ტოლ ს ტო ის გა მოხ მა უ რე ბა. ქარ თ ვე ლი 
რე ვო ლუ ცი ო ნე რე ბი. პირ ვე ლი ქარ თ ვე ლი ტე რო რის ტე ბი (ი. ჯუ-
ღაშ ვი ლი და სხვ.). მე ფის და სუს ტე ბუ ლი ოხ რან კა. ქუ თა ი სის გიმ-
ნა ზია — ქარ თ ვე ლი გე ნი ო სე ბი. ქარ თ ვე ლე ბი რუ სულ ომ ში 
(ვებრძვით გერ მა ნი ას!). რუ სი „მენშევიზმის“ ქარ თუ ლი ექო. ქარ-
თ ვე ლი „მენშევიკების“ გა მარ ჯ ვე ბა (რუსი „მენშევიკების“ და მარ-
ცხე ბის პა რა ლე ლუ რად). ლე ნი ნის ქარ თ ვე ლი მე გობ რე ბი. სა-
ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა. სა ქარ თ ვე ლოს ანექ სი ა. XI არ-
მია — ბო გა ნო თა ჯა რი — (მეთაურები ქარ თ ვე ლე ბი, რი გით ჯა-
რის კა ცებს შო რის სსრკ-ს მო მა ვა ლი გე ნე რა ლუ რი მდი ვა ნი ნი კი-
ტა ხრუშ ჩო ვი). და ხო ცი ლი ქარ თ ვე ლი იუნ კე რე ბი. მოკ ლუ ლი მა-
რო მა ყაშ ვი ლი. ნოე ჟორ და ნი ას სიტყ ვე ბი: „ლენინი არ მო მატყუ-
ებ და“. გაქ ცე უ ლი სო ცი ალ-დე მოკ რა ტე ბი. ქარ თ ვე ლი ემიგ რან-
ტე ბი ევ რო პა ში. ან ტი საბ ჭო თა ემიგ რან ტუ ლი ლი ტე რა ტუ რა: მო-




