ელენე ჯაველიძე
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

ინტერტექსტუალობის საკითხი
ორჰან ფამუქის რომანში „თოვლი“
ორჰან ფამუქი სახელგანთქმული თურქი მწერალია. „თურქეთის ლიტერატურულ წრეებისა და პრესის ატეხილი სპეკულაციების მიუხედავად, მან ფილიპ
როტის, მარიო ვარგას ლიოსას და მილან კუნდერას დონის კონკურენტი მწერლები უკან ჩამოიტოვა და ნობელის ჯილდო მოიპოვა“.1 „თოვლი“, როგორც მწერალი აღნიშნავს, მისი ერთადერთი პოლიტიკური რომანია. ისევე, როგორც „შავ
წიგნში“, „ახალ ცხოვრებასა“ და „მე მქვია წითელში, „თოვლში“ ფათერაკებით
აღსავსე დეტექტიური ჟანრისთვის დამახასიათებელი დაძაბული ატმოსფერო
არის შექმნილი. აქ ვხვდებით თურქეთში არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს, ფუნდამენტული ისლამის მიმდევრებს, შეიხებს, სეკულარისტი მსახიობის მეთაურობით ისლამისტების წინააღმდეგ განხორციელებულ სისხლიან ტერორს, სამდღიან გადატრიალებას, ბედნიერი, დიდი ხნის ნანატრი სიყვარულის ტრაგიკულ
დასასრულს, პოლიტიკური ისლამის გამოვლინებას – თავსაბურიანი გოგონების
პროტესტს, რომელიც მათი თვითმკვლელობით სრულდება და სხვ.
პოსტმოდერნიზმი რთული, ეკლექტური და არაერთგვაროვანი მოვლენაა,
რომელიც დასავლურ კულტურაში XX საუკუნის ბოლო მეოთხედში ჩამოყალიბდა. ფრედრიკ ჯემისონის აზრით, პოსტმოდერნისტული იდეები თანამედროვე
ცივილიზაციის სოციოკულტურული ფილოსოფიური კონტექსტების კრიტიკული
რეფლექსიის დონეზე ჩნდება.2 ლიტერატურული პოსტმოდერნიზმის სხვადასხვა
თეორიულ საფუძვლებს შორის შეუძლებელია არ გამოვყოთ პოსტსტრუქტურალისტების განმსაზღვრელი როლი მისი თეორიულ-ესთეტიკური ბაზის ჩამოყალიბებაში. სხვადასხვა მოსაზრების ფონზე, ფართოდაა გავრცელებული შეხედულება იმის თაობაზე, რომ პოსტმოდერნიზმის ესთეტიკა აუთენტურად არ ჩაითვლება, რადგან მისი პოეტიკის ელემენტები პოსტმოდერნიზმის ჩამოყალიბებამდე ბევრად უფრო ადრე გვხდება ბორხესის, ნაბოკოვის, ვონეგუტის, პინჩონისა
და სხვათა პროზაში, კიდევ უფრო ადრე – რაბლესთან, სერვანტესთან და სტერნთან, რაც უდავო ჭეშმარიტებაა.
პოსტმოდერნიზმის ფილოსოფიური საფუძვლები, რომლებიც მოიცავს ეთიკასა და პოლიტიკას, ასევე ეპისტემოლოგიასა და „ენის ფილოსოფიას“, გამოხატულია ჟან-ფრანსუა ლიოტარის ნაშრომში „პოსტმოდერნის მდგომარეობა“. ლიოტარი აღნიშნავს, რომ თანამედროვეობის ფილოსოფიური დისკურსი ისტორიულად უსარგებლოა, რადგან სოციალურმა, პოლიტიკურმა და კულტურულმა
სფეროებმა ის უკან ჩამოიტოვეს. ლიოტარის შეხედულებით, დღევანდელ საზოგადოებას მეტად აღარ სჯერა „განმანათლებლობის პროექტის“: ჭეშმარიტების,
პროგრესის, საყოველთაო სამართლიანობის, მშვიდობისა და სხვ. ძველი მეტანა1

Azade Seyhan, Modern Türk Romanı (İstanbul: İletişim Yayınları, 2011), 144.

2

Fredric Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism ( London: Verso, 1991).
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რატივების რწმენა დაკარგულია (იგულისხმება კანტის, ჰეგელის, მარქსისტული
და სხვა „დიდი“ ნარატივები). ამიტომ, ლიოტარის აზრით, ჩვენ ტოლერანტული
პოსტმოდერნისტულ-პლურალისტული პოზიცია უნდა დავიკავოთ, მოვძებნოთ
„ბუნებრივი პრაგმატული ნარატივები“. ეს „მცირე“ ნარატივები არ უნდა განიხილებოდეს სამართლიანობის ან ჭეშმარიტების კრიტერიუმებად. დღეს ცხოვრება
უნდა გავიაზროთ მრავალი, დაუმთავრებელი და მომრავლებული ნარატივებისა
და ენობრივი თამაშების კონტექსტში. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ „ნარატივების
ბრძოლებს“ და განმანათლებლობის ტიპური შეცდომა არ ჩავიდინოთ, ანუ არ
უნდა გვჯეროდეს, რომ რომელიმე ამ თხრობას აქვს უმაღლესი ჭეშმარიტების
ღირებულება.3
ინტერტექსტუალობა პოსტმოდერნიზმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია, ხოლო შეგნებული ციტაცია კი პოსტმოდერნიზმის პოეტიკის უმთავრესი ხერხია. იულია კრისტევამ ეს ტერმინი შემოიტანა იმისათვის, რომ გამოეკვეთა ტექსტების საერთო მახასიათებელი, რომელიც მიუთითებდა მათ შორის არსებულ კავშირზე. ამდენად, ტექსტი პირდაპირ ან ირიბად მიუთითებს სხვადასხვა მრავალფეროვანი ხერხით მის კავშირზე სხვა ტექსტთან. ინტერტექსტუალობის პრიზმაში სამყარო გრანდიოზულ ტექსტს წარმოადგენს, რომელშიც ყველაფერი ოდესღაც უკვე ითქვა, ხოლო სიახლე კალეიდოსკოპის პრინციპით მიიღწევა და გარკვეული ელემენტების შერევით ახალი კომბინაციები ყალიბდება.
ციტატურობა, როგორც მეთოდი, ეყრდნობა პოსტმოდერნიზმის ესთეტიკის
უმთავრეს პრინციპს – გადააზრებას. პოსტმოდერნისტები ცდილობენ ახალ დონეზე გაიაზრონ ძველი დოგმები, შეავსონ ძველი „ურყევი“ ჭეშმარიტებები ახალი
შინაარსით. ინტერტექსტუალობის წყალობით, პრინციპულად ახალი ხარისხის
ტექსტი იქმნება. პოსტმოდერნისტული ნაწარმოები არ არის მზა რამ, ეს არის
შემოქმედის ურთიერთობა ტექსტთან – კულტურის სივრცესთან, ტექსტი ურთიერთობს ავტორთან და თავის თავთან. ინტერტექსტუალობის კონცეფციის
აღწერა ამგვარად შეიძლება: „სამყარო არის ტექსტი“. ეს კი რეალობასა და შემოქმედებას შორის ტრადიციულ ზღვარს ანგრევს.
მოდერნიზმში ყოველი ციტატა ავტორის „მე“-ს თვითგამოვლენას ემსახურება და კულტურის ენის განახლების ფუნქციას ატარებს. პოსტმოდერნიზმის თეორეტიკოსები ამ საკითხის სრულიად სხვაგვარ გადაწყვეტას იძლევიან. ამ პოეტიკაში ავტორის თვითგამომხატველი „მე“-ს კატეგორია კნინდება და იკარგება
კიდეც. ეს პროცესი აღმოაჩინა როლან ბარტმა („ავტორის სიკვდილი“)4 და მიშელ ფუკომ („რა არის ავტორი?“).5 როლან ბარტმა შემოიტანა განსხვავება ავტორსა და სკრიპტორს შორის. იგი ავტორს იაზრებს, როგორც ზეტექსტურ
მსოფლმხედველობით სტრუქტურას, რომელიც ღრმად პიროვნულ საწყისში
არის გამოვლენილი და მთელ ნაწარმოებს ავსებს. როლან ბარტი ამტკიცებს,
3

Жан-Франсуа Лиотар, Состояние постмодерна (Москва: Институт экспериментальной социологии, 1998).

4

Ролан Барт, Избранные работы: Семиотика, Поэтика ( Москва: Прогресс, 1994), 384-391.

5

Мишель Фуко, Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности (Москва:
Касталь,1996), 7-46.
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რომ თანამედროვე ლიტერატურაში ავტორი კვდება, რჩება მხოლოდ სკრიპტორი. ავტორის ადგილას მოსულ სკრიპტორის ტექსტში აღარ არის ვნება, ლტოლვა, განწყობა, გრძნობები, არამედ არის უზარმაზარი ლექსიკონი, რომლიდანაც
იგი თავის ტექსტს ქმნის. ცხოვრება ბაძავს წიგნს, გარკვეული ნიშნებით შექმნილი წიგნი ბაძავს რაღაც დავიწყებულს და ასე უსასრულოდ.
ჩვენი აზრით, მსჯელობა ავტორის გაქრობაზე ცოტა უხერხულია, უბრალოდ, აქ ავტორის ცნობიერების შეცვლასთან გვაქვს საქმე. მონოლოგური ავტორის პრეროგატივა უმაღლესი ჭეშმარიტების ფლობაზე ინგრევა. ავტორის
„მეტაჭეშმარიტება“ მრავალდონიან თხრობაში ითქვიფება. სამყაროს მხატვრული მოდელი პარადოქსულად გამოიყურება თვით მოდერნისტული პარადოქსების ფონზეც. საქმე ისაა, რომ რეალობა ამ სტატუსში არ განსხვავდება გამოგონილისგან.
პოსტმოდერნიზმის შემდეგი მახასიათებელი არის თამაში. როლან ბარტი
წერდა, რომ სიტყვა თამაში აქ უნდა გავიგოთ ძალიან ფართოდ, რადგან „თამაშობს თვით ტექსტი, მკითხველიც.“ ინტერტექსტუალობის პრინციპი დასრულებული თამაშის იდეას ანგრევს. მოდერნიზმში თამაშის მითოლოგიზაციის ტრადიცია გრძელდება, პოსტმოდერნიზმში კი თამაშის დემითოლოგიზაცია ხდება.
დემითოლოგიური კულტურის თამაშისთვის საკრალური სიმბოლოები მხოლოდ ენობრივი საკითხია, რომელიც სხვადასხვა თვალსაზრისით აღწერს რეალობას, მაგრამ არასდროს არის ადექვატური. პოსტმოდერნიზმი კიდევ უფრო
შორს მიდის და ამტკიცებს, რომ რეალობა სხვადასხვა ენათა და თამაშების კომბინაციაა და წარმოდგენილია ტექსტების წნულის სახით. თამაშის სტრატეგია
დაწვრილებით აქვს აღწერილი ბახტინს კარნავალური კულტურის კვლევაში.
ბახტინის შრომებზე დაყრდნობით იულია კრისტევამ ინტერტექსტუალობის
ცნება შექმნა.6
პოსტმოდერნისტული თამაშის წესების დამახასიათებელი ნიშან-თვისება
ტექსტის სივრცეში შემოქმედი-ავტორის (უფრო სწორედ, მისი ორეულის) გამოჩენაა. ხშირად ის ხაზგასმულად გაიგივებულია ბიოგრაფიულ ავტორთან, გავიხსენოთ, თუნდაც ბორხესის ნოველა „ბორხესი და მე“, „ჩემპიონთა საუზმე“ კურტ
ვონეგუტის, ნაბოკოვის პროზაში მრავალი „წარმომადგენელია“. ამ ხერხით საბოლოოდ ინგრევა წარმოდგენითი სტაბილური „ჩარჩოს“ შესაძლებლობები. პოსტმოდერნისტული თამაში ეწინააღმდეგება მოდერნიზმის ესთეტიკას, რომელსაც
თამაში ესმის, როგორც შემოქმედი-ავტორის მაქსიმალური თავისუფლება.
„თოვლში“ მეტაფიქციის დონეზე შემოსული ორჰან ფამუქი თავს „მდივან-მწერალს“ უწოდებს. ნათელი არ არის ფამუქის მხრიდან ეს ინვექტივაა პოსტსტრუქტულისტების მიმართ, თუ მდივნად გადაქცეული, მეობა წართმეული ავტორის
მოკრძალებული პოზიციაა. ჩვენი აზრით, აქ მწერლის ირონიასთან და გარკვეულ ეპატაჟთან გვაქვს საქმე.
ცნობილია, რომ პოსტმოდერნისტული სამყაროს მოდელში სამყაროს არეკვლის, მიმეზისის ფუნქცია არ არსებობს. ეს პრინციპულად მიუღებელია. ნებისმიერი დისკურსის შინაარსი მხოლოდ სხვა ტექსტი შეიძლება იყოს. მთელი სამყა6
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რო არის ტექსტი, როგორც ჟ. დერიდა განმარტავს: „ტექსტის მიღმა არაფერი
არსებობს“. კულტურა, ისტორია, პიროვნება – ყველაფერი ტექსტია. ორჰან ფამუქის რომანი „ახალი ცხოვრება“ ასე იწყება: „ერთხელ ერთი წიგნი წავიკითხე,
რომელმაც მთელი ჩემი ცხოვრება შეცვალა“. ორჰან ფამუქი „ახალ ცხოვრებაში“,
დერიდას კვალდაკვალ, ამტკიცებს, რომ ყველაფერი არის ტექსტი. არ არის გასაკვირი, რომ რომანის პროტაგონისტი გაუთავებლად კითხულობს წიგნს, რომელიც შესაძლოა სწორედ ის წიგნია, რომელსაც ჩვენ ვკითხულობთ. ამ წიგნის
მნიშვნელობა გასაგებია მხოლოდ სხვა წიგნთან მიმართებაში. „ახალ ცხოვრებაში“ 13 მეჰმედია. ყოველი მათგანი განსხვავებული ადამიანია, მაგრამ ყოველი
მათგანი იძულებულია იყოს ამ წიგნის პირადი მკითხველი. ერთ-ერთი მეჰმედი
თავიდან იყო ნაჰითი, მერე გახდა ოსმანი და შემდგომ მეჰმედი. მეჰმედი ამ წიგნს
ყოველდღიურად იწერს, მაშინაც კი, როცა ტექსტი იგივეა და არაფერი იცვლება, მეჰმედი ორიგინალურ წიგნს წერს. ნათელია, რომ ამ რომანის ინტერტექსტუალური საფუძველი უნდა ვეძიოთ ბორხესის ნოველაში „პიერ მენარი დონ
კიხოტის ავტორი“. ბორხესი ანალოგიური არგუმენტებით ამტკიცებს, რომ დონ
კიხოტის გადაწერისას მენარი მისი ავტორი გახდა. თუ ისევ ბორხესს დავუბრუნდებით, ვნახავთ, რომ „ბაბილონის ბიბლიოთეკაში“ ადამიანები განუწყვეტლივ
ეძებენ ახალ ტექსტებს, მათ კი მხოლოდ ძველი ხვდება. ფამუქი ამტკიცებს, რომ
განსხვავება იგივეობიდან მომდინარეობს.
ორჰან ფამუქი განუწყვეტლივ აწყვილებს თავის თხრობას სხვა ნარატივებთან, რომლებიც შეიძლება მის დუბლად ჩაითვალოს. ფამუქის რომანებში გვხვდება ტექსტები როგორც აღმოსავლური ტრადიციიდან, ასევე დასავლური რომანებიდან. იგი სესხულობს სხვადასხვა ჟანრობრივი მახასიათებლის ტექსტებს: რომანის, პიესის, პოეზიის, მხატვრობის, ფოტოგრაფიის, ფილმების, სიმღერების სახით. „შავ წიგნში“ გამოყენებულია XVIII საუკუნის პოეტის, შეიხ გალიბის, ალეგორიული პოემა „სილამაზე და სიყვარული“, „ათას ერთი ღამის“ ზღაპრები, ჯელალ
ედ-დინ რუმისა და ათარის სუფიური მესნევიები, დოსტოევსკის „ძმები კარამაზოვებიდან“ „დიდი ინკვიზიტორი“ ახალ სარბიელზე გამოდის.7 „მე მქვია წითელში“
ქარასა და შექურეს სიყვარული მოდელირებულია ნიზამის „ხოსროვი და შირინის“
საფუძველზე. ამასთანავე, ნახსენებია ფირდოუსიც, რომელმაც ეს სიყვარულის ისტორია X საუკუნეში „შაჰ-ნამეში“ აღწერა. ამ მწერლებზე საუბრით ფამუქი აყალიბებს თავისი თხრობის გენიალოგიას. იგი სვამს კანონიკურ ნარატივებს თავის
რომანებში და ამ გამორჩეული ისტორიების შემდგომ ევოლუციურ განვითარებას
გვაწვდის. ტექსტების სერიებად დაწყობა ემსახურება იმას, რომ შესაძლებელია
ექსტრაპოლაცია წარსულ ტექსტებში, შეიძლება წაკითხულ იქნას, როგორც რეგრესიის, ასევე პროგრესიის კუთხით. შემოაქვს ღია დასასრული. ფამუქი სვამს თავის ტექსტს ძველთან და ამით ტრადიციულსა და თანამედროვეს მომავალი ინტერპრეტაციებისთვის გახსნილს ტოვებს. ასევე წყარო ტექსტი მისი ინტერპრეტაციული ჩარჩოს გაფართოვება-განახლების საშუალებას იძლევა.
მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მრავალი წელია განიხილება, არის ის,
აკონტროლებს თუ არა მწერალი თავის ტექსტს სრულად? თუ მკითხველი აქ
აქტიურ როლს თამაშობს? ერთი მხრივ, ავტორია, ის, ვინც აყალიბებს ინტერ7
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ტექსტუალურ ხმიერებას ტექსტში, მეორე მხრივ, მკითხველი მენტალურ ძალისხმევას არ იშურებს, რომ ჩაწვდეს ნაწარმოების პოლიფონიას. მკითხველი განუწყვეტლივ ეძებს მწერლის მიერ ნაწარმოებში ჩადებულ გარკვეულ კოდებს
და არის რაღაც ისეთი, რასაც ბუნებრივად აკეთებს მკითხველი, ანუ რაიმე ტექსტის წაკითხვისას ის მის მეხსიერების საცავში შედის და აყალიბებს მიმართებებსა და დამოკიდებულებებს სხვა ტექსტის მიმართ. კომუნიკაცია ყალიბდება
იმპლიციტურ ავტორსა და იმპლიციტურ მკითხველს შორის.
„თოვლში“ პირდაპირი ალუზიაა ფამუქის წინა რომანთან „ახალი ცხოვრება“.
ორჰან ფამუქის რომანების „ახალი ცხოვრებისა“ და „თოვლის“ ინტერტექსტულური დაკავშირება „სახიფათო“ მოგზაურობის თემით ხორციელდება. „თოვლის“ პროტაგონისტ კასა და მისი შეყვარებულის იფექის შეხვედრა კაფე „ახალ
ცხოვრებაში“ ხდება. ასევე რომანის მხატვრულ სივრცეში შემოსული ორჰან ფამუქისა და იფექის შეხვედრა კაფე „ახალ ცხოვრებაში“ ხდება. არსებობს ტექსტებს შორის მრავალი სხვა დამოკიდებულებაც ტურგენევის რომანებთან მიმართებები. ეს ჯერ კიდევ ფამუქის ადრეულ რომანში „უხმო სახლში“ მოჩანს, იქ
ნილგუნი კითხულობს ტურგენევის „მამებსა და შვილებს“, „თოვლში“ თურგუთ
ბეი ორჰან ფამუქს ჩუქნის მის მიერ თარგმნილ ტურგენევის „პირველ სიყვარულს“. ასევე კოჭლი ძაღლი დარბის „მე მქვია წითელში“, „თოვლში“ ის ყარსში
კოჭლობს, ასევე ფრანკფურტშიც. „თოვლში“ ფამუქი გვაძლევს თავისი შემდგომი რომანის სათაურსაც – „უმანკოების მუზეუმს“. ამდენად, მწერალი მიუთითებს,
რომ ყოველი ახალი რომანი წინა რომანიდან მომდინარეობს.
პოსტმოდერნიზმში არ არსებობს იზოლირებული ტექსტი. იულია კრისტევამ
გამოიყენა ტერმინი „ინტერტექსტუალობა“, რათა აეხსნა ის ფაქტი, რომ წიგნის
კითხვისას ორგვარი ურთიერთობა ყალიბდება: მკითხველსა და ავტორს შორის
(ჰორიზონტალური) და ტექსტსა და ტექსტს შორის (ვერტიკალური). ინტერტექსტუალობა ბადებს მნიშვნელოვან საკითხს ლიტერატურაში: შეიძლება აღვიქვათ
ტექსტი იზოლირებულად, თუ უნდა გავიაზროთ, როგორ არის დაკავშირებული ის
სხვა ტექსტთან. პოსტმოდერნისტებისთვის ნათელია, რომ ტექსტი იზოლირებულ
არ არის. ლიტერატურული ნაწარმოები იქმნება მხოლოდ ძველზე დაყრდნობით.
მწერალი მას (ძველს) პერსპექტივიდან უყურებს, განიხილავს და იყენებს. როგორც როლან ბარტი ამბობს, ტექსტი არის მრავალასპექტიანი სივრცე, რომელშიც ნაწერების მრავალფეროვნებაა და არც ერთია ორიგინალური.
რა თქმა უნდა, ინტერტექსტუალურობა პოსტმოდერნიზმს გამოყოფს ისეთი
ლიტერატურული მიმდინარეობებიდან, როგორებიცაა რეალიზმი ან ნატურალიზმი. პოსტმოდერნიზმი აღიქვამს ტექსტს როგორც კონსტრუქციას. უამრავი პოსტმოდერნისტული ნაწარმოები არის ინტერტექსტუალური, ოღონდ, ამ კონცეფციის
სათავეები ბორხესის „ბაბილონის ბიბლიოთეკიდან“ იწყება. ბორხესი ამბობს: იმის
გააზრება, რომ ყველაფერი დაწერილია გვანადგურებს. „თუ მარადიული გზირი
რაიმე მიმართულებით წავიდოდა, ის საუკუნეთა მსვლელობისას დარწმუნდებოდა, რომ იგივე წიგნები იგევე არეულობით გვხვდება (ხოლო გამეორებული ლაგდება: დალაგებულია) ეს ნატიფი იმედი ჩემს მარტოობას ალამაზებს.“8 მოსაზრება
8
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იმის თაობაზე, რომ ყველაფერი უკვე დაიწერა და არ არსებობს რაღაც „განსაკუთრებული მნიშვნელობა“ პოსტმოდერნიზმის ფუნდამენტია.
„თოვლში“ ავტორი ხშირად ახსენებს ტურგენევის რომანტიკულ გმირებს.
„თოვლი“ ბევრი თვალსაზრისით არის დაკავშირებული ფრანც კაფკას რომანებთან „პროცესსა“ და „ციხე-სიმაგრესთან“. ორჰან ფამუქი მიუთითებდა კაფკას რომანების ინტერტექსტუალურ კავშირზე „თოვლთან“. რომანის პროტაგონისტის
სახელია ქერიმ ალაქუშოღლუ, მაგრამ იგი გარშემომყოფთაგან კატეგორიულად
მოითხოვდა, დაეძახათ მისთვის კა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იწვევდა კონფლიქტს მასწავლებლებთან და ოფიციალური სტრუქტურების წამომადგენლებთან. კაფკას პირველი და ბოლო მარცვალია –კა. კაფკა თავის პროტაგონისტებს
კ ასოთი მოიხსენიებს: „პროცესის“ პროტაგონისტს ჰქვია ჯოზეფ კ. და „ციხე-სიმაგირის“ გმირსაც ჰქვია კ. კაფკას ორივე რომანი XX საუკუნის უმნიშვნელოვანესი ფილოსოფიური ნაწარმოებებია და იდეალურად ერწყმის მოდერნიზმისა და
პოსტმოდერნიზმის ესთეტიკას. მათში მწერალი მნიშვნელოვან ონტოლოგიურ
პრობლემას სახავს: ადამიანის სრულ უმეცრებას გაერკვას ცხოვრების არსში,
დაიცვას თავი ბიუროკრატიის ძალადობრივი მანქანისგან, გაიგოს, რაშია დამნაშავე, რაზე აგებს პასუხს… „პროცესისგან“ განსხვავებით, „ციხე-სიმაგრეს“ კონკრეტულ გეოგრაფიულ პარამეტრებში ვერ ჩავსვამთ, ის მთელ სამყაროს მოიცავს. დროს თავისი პარადიგმა არ გააჩნია. ცნობილია, რომ ზამთარია და ის
უსასრულოდ გრძელდება, ყარსიც თოვლის ქალაქია. საბანჯის უნივერსიტეტში
ორჰან ფამუქისადმი მიძღვნილ სიმპოზიუმზე დასკვნით სიტყვაში ორჰან ფამუქმა განმარტა: „თოვლის“ სახელწოდების რომანი დავწერე, მისი პროტაგონისტი
არის კ. როდესაც ეს სახელი გამოვიყენე, გმირს სახელად კ რომ დავარქვი, მაშინათვე რაღაცით ვისარგებლე კაფკასგან (...) „პროცესის“ სახელწოდების წიგნის
გზავნილს ვაკეთებ და ვამბობ: ახლა რომ გაეცნობით გმირს, ის კაფკას წიგნზე
მიუთითებს. ვინც ის წიგნი წაიკითხა, მიხვდება. ჩემი გმირებიც მსგავს მდგომარეობაში ვარდებიან.9
ორჰან ფამუქის რომანის მთავარი გმირი, შეიძლება ითქვას, თოვლია. სათაური ტექსტის უმნიშვნელოვანესი ელემენტია და მკვეთრად ხაზგასმული. ეს ნათელია „თოვლის“ კითხვისას. რომანში აღწერილია პროტაგონისტის სამდღიანი
მოგზაურობა ყარსში. კა ზამთარში ჩადის თოვლით დაფარულ ყარსში, იგი რამდენიმე დღით გარე სამყაროსგან მოწყვეტილი აღმოჩნდება. სწორედ ამ სამ
დღეზეა ფოკუსირებული რომანის მთელი ინტრიგა. მწერალი კას, მრავალი
თვალსაზრისით, კაფკას მოდელირიბულ სიტუაციებში სვამს. ყველა რაღაცას
მოითხოვს კასგან: აირჩიოს დასავლეთი თუ აღმოსავლეთი, რელიგია თუ ათეიზმი, პატიოსნება თუ კოლაბორაციონიზმი და ა.შ. აღსანიშნავია, რომ კა ერთადერთი პოეტი არ არის, რომელიც ყარში ჩავიდა, ალექსანდრე პუშკინიც იყო
ჩასული ყარსში 1829 წელს და ისიც მოკლეს. უნდა აღინიშნოს, რომ თოვლიანი
ქალაქის აღწერისას ფამუქი ისეთივე თანმიმდევრულია, როგორც ჯოისი „დუბლინელებში“, როდესაც თოვლიანი დუბლინის სურათს ქმნის. რომანის შექმნის
წინ ფამუქი რამდენჯერმე ჩავიდა ყარსში მეგობარ ფოტოგრაფთან ერთად და
9
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F.ARAL, Orhan Pamuk Edebiyatı, Sabancı Üniversitesi Sempozyum Tutanakları (Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi 19–20 Aralık 2006,(İstanbul: Agora Kitaplığı, 2007), 162.

დეტალურად შეისწავლა ქალაქის უბნები, ქუჩები, შემოგარენი10, ასეთივე გულისყურით გაეცნო ფრანკფურტის ქუჩებს.
რომანში ათათურქის როლის შემსრულებელი მსახიობი – სუნაი ზაიმი ყარსში წარმოადგენს ძველ სააგიტაციო პიესას: „სამშობლო, ანუ თავსაბურავი“. ნებისმიერი თურქი მკითხველისთვის ნათელია, რომ ფამუქი აქ მიანიშნებს თურქი
რომანტიკოსის ნამიქ ქემალის პიესაზე „სამშობლო, ანუ სილესტრა“. პატრიოტიზმი ნამიქ ქემალის პიესის ღერძია. ისმაილ ჰაბიბის აზრით, პიესას პატრიოტიზმს
თუ მოვაშორებთ, ის წყალბადის გარეშე დარჩენილ საჰაერო ბუშტს დაემსგავსება. 11 პიესაში პატრიოტი ქალიშვილი ვაჟის ტანსაცმელში გამოწყობილი იბრძვის
თავისი ქვეყნისათვის. რომანში წარმოდგენილ პიესაში კი სამშობლოს წინსვლა
თავსაფრის მოხდასთან არის დაკავშირებული.
სიბელ ეროლის აზრით, რომანის პროტაგონისტთა სამი სახელი ნეჯიფი, ფაზილი და კა მიუთითებს თურქ პოეტზე ნეჯიფ ფაზილ ქისაქურექზე12, რომელიც
არის ღრმად რელიგიური ნაწარმოების „დიდებული აღმოსავლეთის“ ავტორი.
რომანში ნეჯიფი და ფაზილი სასულიერო სასწავლებლის სტუდენტები არიან და
გულისყურით კითხულობენ „დიდებულ აღმოსავლეთს“. ერთგვარი ტყუპების მოდელზე შექმნილი ეს გმირები ძალიან გულწრფელი, სუფთა და ალალმართალი
ყმაწვილები არიან. ერთი რომ კვდება, მეორე მისი ცხოვრებით იწყებს ცხოვრებას. რომანის უმნიშვნელოვანესი ინტერტექსტი არის ჯევათ ფეჰმი ბაშქუთის
„სანამ ყინული დადნება.“ ამ პიესაში ახალი კაიმაკამის გუნდი ჩადის ქალაქში;
ისინი ადგილობრივ მდიდარ აღას ქონებას ართმევენ და სოციალური სამართლიანობის განხორციელებას იწყებენ, გზებს აწესრიგებენ. მოსახლეობა ბედნიერია. სინამდვილეში კი საგიჟეთიდან გამოპარული გიჟები არიან, რომლებიც
სამი დღით თოვლით გადაკეტილ ქალაქში თავიანთ წესრიგს ქმნიან. სამი დღით
თოვლით გარე სამყაროსგან ჩაკეტილი ყარსი სწორედ ამ პიესით არის ინსპირირებული.
ყურადღებას იქცევს ის თუ რაოდენ ხაზგასმულია კას ნაცრისფერი პალტო
რომანში: 1. ის კას დასავლურ სტატუსს ხაზს უსვამს; 2. პალტო მიუსაფარ კაში
დაცულობის გრძნობას აღძრავს; 3. ეს პალტო ყარსელებში ერთგვარ შურს აღძრავს. კას პალტოზე განსაკუთრებული აქცენტირება პირდაპირ მიუთითებს გოგოლის „შინელზე“. დოსტოევსკიმ ფრანგ ჟურნალისტთან ინტერვიუში აღიარა:
„ჩვენ ყველა შინელიდან გამოვედით.“ უფრო დეტალურად რომ გამოვკვეთოთ,
ნათელია, რომ კას პალტო უცხო არის ყარსისთვის, ის აღიზიანებს საიდუმლო
სამსახურსაც და ისლამისტ ფუნდამენტალისტებსაც. პალტო ატარებს მნიშვნელობათა რამდენიმე ფენას ლამაზი, თბილი პალტოდან დაწყებული ის მიუთიებს
მედასავლეთეზე, ათეისტზე, დასავლეთის „დესპანზე“ და შეძლებულ ბურჟუაზე.
როგორც აკაკი აკაკიევიჩის შემთხვევაში კას პალტოც საბოლოო ჯამში მისი დაცემისა და სიკვდილის მიზეზი ხდება. თვით კას სახელიც აკაკი აკაკიევიჩთან
10

ორჰან ფამუქი, სხვა ფერები (თბილისი: დიოგენე, 2014), 458-470.
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İsmail Habib, Tanzimattanberi Edebiyat tarihi (İstanbul, 1942), 57.
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Sibel Erol, Orhan Pamuk’un Kar Romanında Metinlerarası Dolaşım, Orhan Pamuk’un Edebi
Dünyası içinde (İstanbul: İletişim Yayınları, 2008), 252.
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კავშირშია, ორივე სახელში „კა“ მარცვალი არის. გოგოლის პროტაგონისტის
მსგავსად კაც აუთსაიდერია, ის მიჰყვება არა თავის ნებას, არამედ შემთხვევითობის პარადიგმას. როგორც აკაკი აკაკიევიჩი კაც დაცინვას, შეურაცყოფას
ვერ ეწინააღმდეგება. და კიდევ აკაკი აკაკიევიჩი ერთადერთი სიამოვნება ტექსტების გადაწერაა, ამ ასპექტის კონოტაციას კი პოსტმოდერნისტი მწერლისთვის
განსაკუთრებული ღირებულება გააჩნია.
როგორც ადრე აღვნიშნეთ, კას პალტოზე რომანში ხშირად არის ყურადღება გადატანილი და ხაზგასმულია. ის მან შეიძინა დიდ უნივერსამში, სადაც მას
ჰანს ჰანსენი ცისფერთვალება ნორდიული გარეგნობის კაცი ემსახურებოდა.
ჰანს ჰანსენი კი თომას მანის „ტონიო კროგერის“ მოთხრობის გმირია. მიუსაფარი პოეტი ტონიო შესტრფის ბედნიერი ბიურგერი ჰანსის მშვიდ ცხოვრებას. ჰანს
ჰანსენის სტატუსი რომანში ამით არ ამოიწურება, კა მას ცნობილ გერმანელ
ჟურნალისტად ასაღებს, მას ყარსის პოლიტიკური ორგანიზაციები საერთო მიმართვას უგზავნიან.
ფამუქი მიუთითებს კოლრიჯის „კუბლა ჰანის“ შექმნის ისტორიაზე და მსჯელობს პორლოკიდან მოსულ კაცზე, რომელის მოულოდნელმა ვიზიტმა კოლრიჯს
ზმანებაში ნანახი ლექსის ბოლო პწკარები დაავიწყა. კას სახის შექმნაში ფამუქი
შილერისა და კოლრიჯის სახეებს აღვიძებს. შილერის წერილის „გულუბრვილო
და სენტიმენტალური მწერლები“ განხილვისას, ფამუქი აღნიშნავს, რომ ნაივური
ტიპის პოეტებისთვის ლექსი „ბუნების, ღმერთის ან რაიმე ზებუნებრივის ძალის
ნაკარნახევია. პოეზიის ამგვარი რომანტიკული ხედვის აპოლოგეტი კოლრიჯი
გახლდათ, გერმანელი რომანტიკოსების დიდი მოტრფიალე, რომელმაც საკუთარი მოსაზრებები ნათლად ჩამოაყალიბა ლექს „კუბლა-ხანის“ წინასიტყვაობაში
1916 წელს (კა, ჩემი რომანის – „თოვლის“ – პოეტი გმირი, ლექსებს კოლრიჯისა
და სტერნის გავლენით წერს და პოეზიის შესახებ მათ მოსაზრებებს იზიარებს).“13
კა ყარსში 19 ლექსს დაწერს, მწვანე რვეულში ჩაწერს და მას კას მკვლელი
მოიპარავს. ჩვენ მათ ვერ გავეცნობით. ეს ლექსები სხვადასხვა მოვლენაზე რეფლექსიით არის შექმნილი. მათ შექმნას განსხვავებული ინსპირაციული კოდი
აქვს და სხვადასხვა მოტივი და სიმბოლური პლასტიკა აყალიბებს („ვარსკვლავები და მათი მეგობრები“; „ჭადრაკი“; „შოკოლადის კოლოფი“; „ადგილი, სადაც
ალაჰი არ არსებობს“; „ძაღლი“; „მკვლელობა“; „სამოთხე“; „ეჭვიანობა“; „ადგილი,
სადაც სამყარო მთავრდება“ და სხვ.). ამ ლექსებში მისტიკური ერთიანობაა. ფამუქი გადმოგვცემს, რომ კა ლექსებს განალაგებს ფრენსის ბეკონის „ცოდნის ხის“
კლასიფიკაციის მიხედვით. ერთი შეხედვით, ეს პოსტმოდერნისტულ ინსინუაციას ჰგავს, რომელსაც შეჩვეული ვართ ლიტერატურული ფორმალიზმის ისეთი
წარმომადგენლებისგან, რომლებიც მიჰყვებიან ბორხესისა და ნაბოკოვის მეთოდს. და მაინც, კა-ბეკონის პარადიგმაში რამდენიმე საინტერესო მომენტი იკვეთება: ეს არის ბეკონ-შექსპირის პარადიგმა.
ზოგიერთი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ შექსპირის პიესები და სონეტები მას
არ დაუწერია, რადგან მისი მშობლები გაუნათლებლები იყვნენ, თავად შექსპირის განათლებაზე, ელემენტარულად სკოლაში სიარულის შესახებ ცნობები არ
13
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ორჰან ფამუქი, გულუბრყვილო და სენტიმენტალური რომანისტი (თბილისი: დიოგენე,
2013), 26.

მოგვეპოვება, მაშინ როცა მისი ნაწარმოებების ლექსიკური ფონდი 29000 სიტყვას მოიცავს. ხოლო ბეკონი კი იყო უდიდესი ინტელექტუალი, პიესებსაც წერდა
ახალგაზრდობაში და მონაწილეობდა მათ დადგმაში. რომანში ფამუქი გვეუბნება, რომ კას მიაწერეს წერილი, რომელიც მას არ დაუწერია. ორობის თემა ამით
არ მთავრდება: კა პოეტია. ბეკონი, თუ ის შექსპირის ნაწარმოებების ავტორია,
არის პოეტიც და დრამატურგიც. მეორე პიესა, რომელსაც სუნაი ზაიმი დგამს,
არის ჯონ ქიდის „ესპანური ტრაგედია“. ცნობილია, რომ შექსპირის „ჰამლეტი“ ამ
პიესით არის ინსპირირებული. ყარსის სცენზე ხდება არნახული სისასტიკით
უდანაშაულო ადამიანთა მკვლელობა. თამაში, რომელიც პოსტმოდერნიზმის
ქვაკუთხედია, მთელი თავისი ძალმოსილებით არის წარმოდგენილი რომანში.
ცხოვრება თამაში ხდება და უფრო მეტიც, თამაში უკვე თამაში აღარ არის, სპექტაკლს მსხვერპლი მოსდევს, მისი მსხვერპლები სასულიერო სასწავლებლის
მოსწავლეები არიან, რომელთაც სცენაზე გამოსული ჯარისკაცები უმოწყალოდ
ხოცავენ.
ბეკონი ამბობდა: „ცოდნის სიმცირეს ათეიზმისკენ მივყევართ, ხოლო ღრმა
ცოდნას რელიგიისაკენ.“ ცოტა გასაკვირია ასეთი შეხედულება ისეთი გნოსტიკოსი ფილოსოფოსისგან, როგორიც ფრენსის ბეკონი იყო (შეიძლება იგი ამ ფორმით მეცნიერებას იცავდა ძლევამოსილი ეკლესიის მსხვრალი ხელისგან). გასათვალისწინებელია ისიც, რომ კოპერნიკს, გალილეის, კეპლერსა და ნიუტონს ბიბლიაზე დაფუძნებული მსოფლმხედველობა ჰქონდათ. თუ გავითვალისწინებთ
მათი მიღწევების მასშტაბსა და ეპოქას, რომელშიც ისინი მოღვაწეობდნენ,
ჩნდება მოსაზრება, რომ მათ რელიგიური რწმენა დაეხმარა. მათი ხედვით, სამყარო კანონზომერია და მას აქვს ფუნდამენტი, რომელიც, მართალია, თვალსაჩინო არ არის, მაგრამ შეცნობადია.14 ფრენსის ბეკონიც თვლიდა, რომ „ცოდნა
თავად ძალაა.“
ახლა ვნახოთ, როგორ წარმოაჩენს ცოდნისა რელიგიის შეუთავსებლობის
პარადოქსს ფამუქი რომანის ერთ-ერთ თავში „უკაცრავად, თქვენ ათეისტი
ხართ? ურწმუნო, რომელსაც თავის მოკვლა არ უნდოდა.“ მწერალი გადმოვცემს
გარეუბნის ერთი გაპარტახებული სასულიერო სასწავლებლის დირექტორის ისტორიას, რომელიც სტამბოლის ერთ-ერთ ფეშენებელური შენობის ლიფტში
ყმაწვილს შეხვდა, რომელმაც მას რაღაც წიგნი აჩვენა. ამის შემდეგ დირექტორს
სიკვდილის შიში დასჩემდა. ჯერაჰიების სუფიურ ორდენს მიაკითხა და თავისი
სატკივარი შეიხს გაანდო. შეიხის ვერდიქტი შემზარავი აღმოჩნდა. მან უთხრა:
„ალაჰის რწმენა დაგიკარგავს და თანაც ამით უნებურად სიამაყესაც გრძნობო;
ეს ურწმუნოება ლიფტში დამგზავრებული კაცისგან გადმოგდებია და ათეისტი
გამხდარხარო. თუმცა თვალცრემლიანი დირექტორი ამას კატეგორიულად უარყოფდა, გულის სიღრმეში მაინც მიხვდა, რომ შეიხი მართალი იყო.“ ამის შემდეგ
დირექტორი აცხადებდა: „ალაჰი არ არსებობსო, მეჩეთები დისკოტეკებად უნდა
გადაკეთდესო, ყველანი უნდა გავქრისტიანდეთ და დასავლელებივით გავმდიდრდებითო.“ დირექტორს თავის მოკვლა უნდოდა, მაგრამ ეშინოდა, ვერც ისლამისტებმა მოკლეს იგი. უიმედობასა და თვითმკვლელობის სურვილს თავი რომ
14
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ვერ დააღწია, იმავე ცათამბრჯენში დაბრუნდა და ლიფტში ისევ იმ ახალგაზრდას შეხვდა. ახალგაზრდამ ისე შეხედა, თითქოს ეუბნებოდა, „მივხვდი, რაც გადაგხდენიაო და წიგნის ყდა აჩვენა. ათეიზმიდან გამოსავალი ამ წიგნში ყოფილა“.
დირექტორს წიგნისკენ ხელი რომ გაუწვდია, ახალგაზრდას მისთვის გულში
დანა გაუყრია.15 ამ ისტორიის თხრობით, ორჰან ფამუქი აშკარა მითითებას აკეთებს უმბერტო ეკოს რომანზე „ვარდის სახელი“. წიგნის, როგორც ფარული ცოდნის შიში, რომელიც მორწმუნე ადამიანს სულს უწამლავს, საყრდენს აცლის და
ერეტიკოსად აქცევს, გადმოტანილია „თოვლშიც“. უმბერტო ეკო სხვაგან მიუთითებს, „რანაირად შეიძლება ღმერთი არ გწამდეს, მიგაჩნდეს, რომ მისი არსებობის დასაბუთება შეუძლებელია და, ამავე დროს, მტკიცედ გწამდეს ღმერთის
არარსებობა და მიგაჩნდეს, რომ ამის დამტკიცება შეგიძლია.“16
„თოვლი“ რეალურად არის რომანი ეპისტემოლოგიურ ძიებასა და საოცრებაზე, რომელიც მისგან გამომდინარეობს. ერთი ისლამისტი კას „თანამედროვე
დერვიშს“ უწოდებს. წიგნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეპიზოდი სუფ შეიხთან
კას შეხვედრაზე მოგვითხრობს. კას შეიხი წერილს უგზავნის და ეუბნება: „გუშინ
სიზმარში გნახეთ, თოვდა და ყოველი ფიფქი დედამიწაზე სხივივით ეშვებოდა.“17
ბოლოს კა მაქსიმალურად უახლოვდება ზებუნებრივს, ღვთაებრივს. ოღონდ, ეს
ვერ გადაარჩენს მას, სამწუხაროდ, ვერც სიყვარული დაიფარავს.
სუნაი ზაიმის ბრძოლა ისლამისტების წინააღმდეგ თითქოს გაბრიელე
დ’ანუციოს პატარა ფაშისტური სახელმწიფოს შექმნაზე მიუთითებს ფიუმში
პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ. სუნაი „იაკობინელია“ თავისი ხასიათით, პოულობს მასსავით თავზეხელაღებულ ექსტრემისტებს, რომლებიც ოცნებობენ
სასტიკად გაუსწორდნენ ისლამისტებს. მათი ერთ-ერთი სამიზნე ლაჯივერთია,
ტერორისტი-კონსპირატორი, რომლის სახელთანაც არის დაკავშირებული ბევრი სეკულარისტის მკვლელობა.
როგორც ფამუქი და კა, ასევე სუნაი და ლაჯივერთი ბინარულ, დაპირისპირებულ წყვილებს წარმოადგენენ. ქარიზმატული ამბიციური პოლიტიკური ექსტრემისტია ორივე, მათი სურვილია ქვეყნის შეცვლა. ორივესთვის კულტურა
პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტია. სუნაი, როგორც ბევრი მისი იაკობინელი წინაპარი, პოლიტიკას უყურებს, როგორც თეატრალური ხელოვნების სარბიელს. პოლიტიკური შანტაჟის ფორმით აიძულებს იფექის მორწმუნე დას – ქადიფეს – სცენაზე მოიხადოს თავსაფარი, რაც პოლიტიკური ისლამის პირობებში
ყოვლად დაუშვებელია (ამის გამო ექსტრემისტებმა შეიძლება მოკლან კიდეც).
ლაჯივერთი კი კას ფირდოუსის „შაჰნამეში“ მითოლოგიურ თურანთან დაკავშირებულ სულისშემძვრელ ისტორიას უყვება, რომელიც უნდა ვივარაუდოთ, კამ
მშვენივრად იცის. აქ ოიდიპოსთან დაკავშირებული მითისგან განსხვავებულ სურათს ვიღებთ. თუ ოიდიპოსი ღმერთების მიერ დადგენილი ბედისწერის შემსრულებელია: კლავს მამას და ირთავს დედას, როსტომი საკუთარ ვაჟს ზურაბს
15

ორჰან ფამუქი, თოვლი (თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2012), 102-103.
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უმბერტო ეკო, კარლო მარია მარტინი, რა სწამს მას, ვისაც არ სწამს? (თბ.: დიოგენე,
2004), 78.
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ორჰან ფამუქი, თოვლი, 112.
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კლავს, რომელიც უნახავი მამის სიყვარულით გაიზარდა და დაეძებს მას, რათა
თურანში გაამეფოს.
სუნაიც და ლაჯივერთიც ხელოვანები არიან, მაგრამ მისტიკურ პოეტურ კას
არ ჰგვანან. ორივემ იცის, როგორ უნდა განხორციელდეს საერო მისტერია კასგან განსხვავებით, რომლის წარმოსახული ფიფქი მეტყველებს რეფლექსიის ინდივიდუალობაზე. ორივე სუნაიც და ლაჯივერთიც თავის შეხედულებებს ინდივიდუალურად მიჰყვებიან. არც ერთს ადარდებს ის, რომ მათი ქმედებით სხვა
ადამიანებს ანადგურებენ. ორივესთვის მკვლელობა პოლიტიკური ბრძოლის ბუნებრივი ხერხია. ორივე ძალადობრივი სიკვდილით კვდება. სუნაი წინასწარ გაზეთში აანონსებს თავის მკვლელობას და სცენაზე „ჰეროიკულად“ ყველას თვალწინ კვდება (კონოტაცია დოსტოევსკის „ეშმაკებზე“), ლაჯივერთი კი ბაქი-ბუქის
მერე კომპრომისზე მიდის, თუმცა, მას მაინც კლავენ.
ფამუქის, როგორც მწერლის, უნარი ამ რომანში განსაკუთრებული სიძლიერით იკვეთება მაშინ, როდესაც ის საშუალებას აძლევს ამ ორ ძალას ერთმანეთს დაუპირისპირდეს. დოსტოევსკის, „ეშმაკების“ გავლენა ნათლად მოჩანს ამ
რომანში, ფამუქი ცდილობს პოლიტიკა გამოიყენოს იმისთვის, რომ მისმა პროტაგონისტებმა სხვადასხვა სიტუაციაში თავი გამოავლინონ. იდეოლოგიის სიმარტივე და თავსებადობა შესაშურია, მაგრამ პრინციპები, რომლითაც ისინი
ხელმძღვანელობენ, რეალობას ანგრევს. მათ გარშემო უამრავი ინტრიგა ყალიბდება, რომელთაც ერთგვარი გროტესკის, ფარსის სახე აქვს. არაჩვეულებრივად
არის წარმოდგენილი შეხვედრა ყარსში მოღვაწე სხვადასხვა ორიენტაციის პოლიტიკოსებისა, რომლებიც ამზადებენ მიმართვას გერმანული საზოგადოებისადმი, რომელსაც უგზავნიან კას მიერ გამოგონილ ჟურნალისტ ჰანს ჰანსენს,
რომელიც რომანში ფრანკფურტის დიდი მაღაზიის გამყიდველია. საინტერესოა,
რომ უშიშროების სამსახური უსმენს ამ შეხვედრის მონაწილეებს და ფლობს
სრულ ინფორმაციას მათზე. ეს სცენა მოგვაგონებს დოსტოევსკის „ეშმაკებში“
წარმოდგენილ რევოლუციონერ ნაროდნიკების საიდუმლო შეხვედრას. „თოვლსა“ და დოსტოევსკის „ეშმაკებს“ შორის პარალელი ორი თვალსაზრისით შეიძლება გაივლოს: რწმენისა და ათეიზმის, დასავლეთ-აღმოსავლეთის ღერძზე სიუჟეტის აგება და ამ საკითხზე პოლემიკაზე.
„თოვლში“ მრავლად გვხვდება მსჯელობა თვითმკვლელობაზე („ქალების
თვივმკვლელობა სიამაყეა“). პოლიტიკა, როგორც საზოგადოებაში უაღრესად
ღრმად ფეხგადგმული მოვლენა, სკანდალი, ათეიზმი და ტერორი, მჭვრეტელობითი სპეკულაციური მსჯელობა ქვეყნის ბედზე, ევროპულ ღირებულებებსა და
ცივილიზაციაზე, მორალური დილემა, ეს ყველაფერი დოსტოევსკის რომანით
არის ინსპირირებული. ნიკოლაი სტავროგინის ანალოგია რომანში ცისფერთვალება ტერორისტი ლაჯივერთია (სიტყვასიტყვით – ლაჟვარდი, ლურჯი). სტავროგინის მსგავსად, ქარიზმატულ ლაჯივერთზე შეყვარებული არიან იფექი და
მისი და ქადიფე, მათი მეგობარი ჰანდე. იფექისა და ქადიფეს მამა მარქსისტი
თურგუთ ბეი მოგვაგონებს მემარცხენე ლიბერალ სტეფან ვერხოვენსკის, რომლის ცხოვრება წუწუნსა და ქალთა მფარველობის ქვეშ გადის.
ორჰან ფამუქთან ავტონომიური, სუვერენული ინდივიდის არსებობის კონცეფცია უგულვებელყოფილია, მხატვრული შემოქმედება გააზრებულია, რო127

გორც ფარული ციტაცია და უკვე დაწერილის კომბინირებული წარმოდგენა.
ფილოსოფიური კონცეფციების სისტემური აზროვნების დეკონსტრუქცია მკითხველის გამოწვევაა „ლიტერატურულ დისკურსებსა“ და ლინგვისტურ თამაშებში,
წარმართველი „არამკაცრი აზროვნება“ ხდება.
გამოყენებული ლიტერატურა:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

128

Aral, F. Orhan Pamuk Edebiyatı, Sabancı Üniversitesi Sempozyum Tutanakları
(Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi 19–20 Aralık 2006). İstanbul: Agora
Kitaplığı, 2007.
Erol, Sibel. Orhan Pamuk’un Kar Romanında Metinlerarası Dolaşım. Orhan
Pamuk’un Edebi Dünyası içinde. İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.
Habib, İsmail. Tanzimattanberi Edebiyat tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları, 1942.
Jameson, Fredric. Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism.
London: Verso, 1991.
Moran, Berna. Türk Romanına Eleştirel bir Bakış 3. İstanbul: İletişim Yayınları,
2010.
Seyhan, Azade. Modern Türk Romanı. İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.
Барт, Ролан. Избранные работы: Семиотика, Поэтика. М.: Прогресс, 1994.
Борхес, Хорхе Луис. Коллекция; Рассказы; Эссе; Стихотворения. СанктПетербург: Северо-Запад, 1992.
Кристева, Юлия. Бахтин, Слово, Диалог и Роман, Французская семиотика:
От структурализма к постструктурализму. М.: Прогресс, 2000.
ეკო, უმბერტო და მარტინი კარლო მარია. რა სწამს მას, ვისაც არ სწამს?
თბილისი, დიოგენე, 2004.
ფამუქი, ორჰანი. გულუბრყვილო და სენტიმენტალური რომანისტი.
თბილისი: დიოგენე, 2013.
ფამუქი, ორჰანი. თოვლი. თბილისი, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2012.
ფამუქი, ორჰანი. სხვა ფერები. თბილისი: დიოგენე, 2014.
Лиотар, Жан-Франсуа. Состояние постмодерна. Москва: Институт экспериментальной социологии, 1998
Фуко, Мишель. Воля к Истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996.
www.znanie-sila.su/?issue=most_int/issue_ 52.html&razd&= 1&r- 1(Историк
науки у Древа познания(3С, №10,2010)

თეოლოგია–Theology

დავით თინიკაშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

რამდენად უცხო იყო ბიზანტიისთვის
წმინდა ომის დასავლური იდეა? 1
1. შესავალი
საქართველოს ისტორია ყველასთვის კარგად ცნობილ ერთ მაგალითს გვთავაზობს, როდესაც ათონის წმინდა მთის ქართველმა ბერმა იოანემ (ერისკაცობაში, თორნიკე ერისთავი) 978 წელს იარაღი აიღო ხელში, რათა მეფე დავით კურაპალატის თხოვნით აჯანყებული სარდლის, ბარდა სკლიაროსის წინააღმდეგ ებრძოლა და ამით დახმარება აღმოეჩინა ბიზანტიის ახალგაზრდა იმპერატორებისთვის, ბასილი მეორისა და კონსტანტინე მერვისთვის.2 იოანე თორნიკ-ყოფილმა, რომელიც ბერად დაახლ. 970 წელს ოშკის მონასტერში3 აკურთხეს, ამ
სამხედრო კამპანიას წარმატებით უხელმძღვანელა. მაგრამ როგორ არის შესაძლებელი მონაზვნური ცხოვრების წესისა და შეიარაღებული ბრძოლის ერთმანეთთან შეთავსება? როგორც მკვლევარი როზემარი მორისი შენიშნავს, ქართველი ბერის ეს მაგალითი „გვიჩვენებს, რომ როდესაც იმპერიის ინტერესები
რისკის ქვეშ დგება, ამ დროს მონაზვნურ აღთქმებსაც კი არ აქვს აბსოლუტური
ღირებულება.“4
არის თუ არა ამგვარი მაგალითები ტიპიური ქრისტიანობის ისტორიისთვის
თუ ისინი ყოველთვის გამონაკლისებს წარმოადგენდა? როგორი იყო, ამ მხრივ,
არა მხოლოდ რეალური ვითარება, არამედ საეკლესიო კანონმდებლობა და ზოგადად თეოლოგიური აზრი? ბუნებრივია, ქრისტიანის მხრიდან შეიარაღებული
ბრძოლის საკითხი მჭიდროდ უკავშირდება ე.წ. წმინდა ომის იდეასა და პრაქტი1

აღნიშნული სტატია ესტონეთში, ტალინის უნივერსიტეტში (Tallinn University) ექვსთვიანი კვლევის შედეგია (2016-2017). კვლევის განხორციელება შესაძლებელი გახდა
ერაზმუს მუნდუსის HUMERIA პროგრამის პოსტ-სადოქტორო სტიპენდიის ფარგლებში.
მხარდაჭერისა და მასპინძლობისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ტალინის უნივერსიტეტის
პროფესორს, მარეკ ტამს (Marek Tamm).

2

ელენე ცაგარეიშვილი, “ზოგი რამ დავით კურაპალატის სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური მოღვაწეობის შესახებ”, მრავალთავი #20, 2003; იხ. ასევე: Н. Ломоури. “К истории
восстания Варды Склира (976-979г.)”, Труды Тбилисского Гос. Университета #67, 1957, 29-41.

3

Tamara Grdzelidze, Georgian monks on Mount Athos: Two eleventh-century lives of the Hegoumenoi of Iviron. London: Bennet & Bloom 2009, 24.

4

Rosemary Morris, Monks and Laymen in Byzantium, 843-1118. Cambridge: Cambridge University Press 2002, 85.
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კას, რომელიც, როგორც მიჩნეულია, მხოლოდ დასავლური საქრისტიანოსთვის
იყო დამახასიათებელი. მაგრამ საქართველოში (და არა მხოლოდ) გავრცელებული ამ შეხედულების საწინააღმდეგოდ ქვემოთ შევეცდებით ვაჩვენოთ, რომ
წმინდა ომის ფენომენი ბიზანტიაშიც არსებობდა.
პირველ რიგში, ალბათ, საინტერესოა ვიცოდეთ, თუ რა ვითარება გვქონდა
ამ კუთხით ზოგადად ქრისტიანული ეკლესიის კანონმდებლობაში. სასულიერო
წოდების მქონე პირთა მიერ იარაღის ტარებასა და „ომში უშუალო ჩაბმულობასთან“ დაკავშირებით აკრძალვებს შეიცავდა, როგორც მეათე-მეთერთმეტე
საუკუნეების5, ისე მანამდე ჩატარებული დასავლური საეკლესიო კრებების
დადგენილებები.6 მაგრამ მოგვიანებით, „ამ აკრძალვათა კომპლექსური მოდიფიკაციების მთელი სერიის შედეგად ლათინურ ეკლესიაში საეკლესიო სამართალი თანდათან შეიცვალა. ყველაზე საოცარი (most striking) დაშვების მიხედვით
კი, კლერიკოსს, ყველა საერო ადამიანის მსგავსად, ბუნებითი სამართლის მიხედვით, ძალადობისგან საკუთარი თავის დაცვის უფლება მიენიჭა.“7
ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის წარმომადგენლებიც ნეგატიურ დამოკიდებულებას გამოხატავდნენ სასულიერო პირთა ომში შეიარაღებულ მონაწილეობასთან დაკავშირებით (კაპელანობა არ იკრძალებოდა). მაგ., 1096 წლის 7 ოქტომბერს პაპი ურბან მეორე, რომელმაც 1095 წელს ქრისტიანებს ჯვაროსნული
ლაშქრობის ორგანიზებისკენ მოუწოდა, წერილით მიმართავს ტოსკანაში (იტალია) განთავსებულ ვალომბროსას სააბატოს ბერებს, რადგან შეიტყო, რომ ამ
სავანიდან ზოგიერთმა ბერმა ჯვაროსნულ ექსპედიციაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა. პაპი წერილში ფიზიკურ და სულიერ ბრძოლას ერთმანეთისგან
მკვეთრად განასხვავებდა. შეგონება ცალსახა და ნათელი იყო: „ჩვენ არ გვსურს,
რომ მათ, რომელთაც ზურგი აქციეს ყოველივე ამქვეყნიურს და თავი სულიერ
ბრძოლას მიუძღვნეს, იარაღი აიღონ ხელში და ლაშქრობას შეუერთდნენ. ჩვენ
ამას ვკრძალავთ.“8
რომის პაპი სასულიერო დასის ყველა წარმომადგენელს გულისხმობდა, განსაკუთრებით კი ბერმონაზვნობას.9 მაგრამ, როგორც ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს დაწერილი ქრონიკებიდან ჩანს, ეპისკოპოსებიც და აბატებიც საკმაოდ
აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ ამ ლაშქრობებში, რომლებიც მხოლოდ კაპელანის ანუ ჯარის სულიერი მოძღვრის ფუნქციებს როდი ასრულებდნენ. მაგ.,
მესამე ჯვაროსნული ლაშქრობისას კენტერბერიის მთავარეპისკოპოსს თან ახლ5

Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. Ed. Giovanni Domenico Mansi and Phillipe
labbe, 31 vols. Florence 1759-98; repr. Graz: Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1960-1, vol.
19, 483; ციტ.: Smith, Katherine. War and the Making of Medieval Monastic Culture. Woodbridge:
Boydell, 2011, 47.

6

David Bachrach, Religion and the Conduct of War. Woodbridge: Boydell Press, 2003, 59-63.

7

Lawrence Duggan, Armsbearing and the Clergy in the History and Canon Law of Western Christianity. New York: The Boydell Press 2013, 221.

8

William Purkis, Crusading Spirituality in the Holy Land and Iberia, c. 1095-c.1187. Woodbridge:
The Boydell Press 2008, 12.

9

Jonathan Riley-Smith, The First Crusade and the Idea of Crusading. Philadelphia 1986, 26.
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და სალისბერის ეპისკოპოსი, ჰუბერტ უოლტერი და ხუთასი ჯარისკაცი, რომლებიც „სალადინის რაზმებს 1190 წლის ნოემბერში უნაყოფოდ უტევდნენ.“10 ბრძოლის ველზე, ბუნებრივია, აბატებიც და სხვა სასულიერო პირებიც ჩანდნენ.
პაპი ურბან მეორე თავად იყო ყოფილი კლუნელი ბერი და კარგად ესმოდა
განსხვავება milites saeculares და milites spirituales შორის. გარდა ამ თეოლოგიური
ასპექტისა, რომის პაპი ასევე აცნობიერებდა საქმის პრაგმატულ მხარეს: აგრესიული და სამხედრო საქმეში კარგად გაწვრთნილი მუსლიმებისგან წმინდა მიწის გათავისუფლებისთვის წამოწყებულ ბრძოლაში, რომელიც საკმაოდ მასშტაბური და შრომატევადი იქნებოდა, პროფესიონალ მეომრებს უნდა მიეღოთ
მონაწილეობა. ყოველ შემთხვევაში, ჯვაროსნობის მსურველს, როგორც მინიმუმ, იარაღის გამოყენება მაინც უნდა სცოდნოდა.
ამ დროს მონასტრული კულტურის ზოგიერთი ცნობილი წარმომადგენელიც
არ მალავდა საკუთარ ნეგატიურ დამოკიდებულებას ჯვაროსნული ლაშქრობებისადმი, რომლებსაც, მათი აზრით, არ შეეძლო სულიერი სარგებლის მოცემა. მაგალითად, „წმინდა ანსელმ კენტერბერიელი (+1109) ჯვაროსნობის მსურველებს,
რომლებიც მას რჩევისთვის მიმართავდნენ, მონაზვნური ცხოვრებისაკენ და ჭეშმარიტი ზეციური იერუსალიმის აღებისკენ მოუწოდებდა, ნაცვლად იმისა, რომ
ხელები სისხლით შეეღებათ და მიწიერი იერუსალიმისათვის ბრძოლის დროს საკუთარი სული საფრთხეში ჩაეგდოთ.“11 სხვა ავტორები, ამ კონტექსტში, მიუთითებენ, მაგ., ბერნარდ კლერვოელზე, რომელიც თავის ტრაქტატში De Laude Novae
Militiae12 („ქება ახალი რაინდობისა“) „ტამპლიერებს არწმუნებდა, რომ მათი ბრძოლა ღვთის თვალში სამართლიანი და საქებარი იყო, რომ მტრების განადგურება
არა მკვლელობა (homicide), არამედ ბოროტისმკვლელობა (malecide) იყო.“1312
(თუმცა კატარინა სმითის ნაშრომში ბერნარდ კლერვოელი ჯვაროსნობის მომხრედ არაა წარმოჩენილი. იხ., წიგნის 49-ე, 54-ე, 108-ე გვერდები).
ამრიგად, როგორც ზემოთ ვნახეთ, საეკლესიო კანონიკა სასულიეროთა
მიერ იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით ერთს ამბობდა, მაგრამ რეალობა
სხვა იყო. ამასთან, ე.წ. „ანტი-სამხედრო“ კანონების გაიშვიათება დასავლეთში
სწორედ ჯვაროსნობის დაწყებას უკავშირდება.14 ომში მონაწილეობის შემდეგ
მეომრისთვის გაწერილი ეპიტიმიების შესახებ ჩანაწერები ზოგიერთი დასავლური კანონიკური კრებულიდან (მაგ., გრაციანისა) საბოლოოდ ქრება.15 ქვემოთ
ვნახავთ, რომ ბასილი დიდის მე-13 კანონიც, რომლის მიხედვითაც ომში ნაბრ10

Duggan, L. Armsbearing, 26.

11

Katherine Smith, War and the Making of Medieval Monastic Culture. Woodbridge: Boydell,
2011, 110.

12

Bernard of Clairvaux. In Praise of the New Knighthood: A Treatise on the Knights Templar and the
Holy Places of Jerusalem. Trans. Conrad Greenia. Kalamazoo, Mich.: Cistercian Publications 2000.

13

Richard Kaeuper, Holy Warrior: The Religious Ideology of Chivalry. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press 2009, 31.

14

Bernard Verkamp, The Moral Treatment of Returning Warriors in Early Medieval and Modern
Times. Scranton, Pa.: University of Scranton Press 1993, 50-60.

15

Bachrach, Religion, 103.
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ძოლ მეომარს ეკლესიის საიდუმლოებებში მონაწილეობისგან სამი წელი უნდა
შეეკავებინა თავი, ფაქტიურად ნაკლებად სრულდებოდა (რომის იმპერიის აღმოსავლეთ ნაწილში სამხედრო საქმესთან დაკავშირებულ რამდენიმე საეკლესიო კანონზე ქვემოთ, სათანადო ქვეთავებში გვექნება საუბარი).
მეთერთმეტე საუკუნიდან ასევე თანდათანობითად იცვლება ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებთა ავტორების დამოკიდებულება სამღვდელოების სამხედრო
აქტივობასთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე ნეგატიურად აღარ ფასდება: „იმ
ჯვაროსანთა ცხოვრებანი (vitae), რომლებიც ბერად აღკვეცამდე აღმოსავლეთში
იბრძოდნენ, სამხედრო საქმიანობას წარმოსახავდა არა ბოროტებად, არამედ
ერთგვარ შემამზადებელ ეტაპადაც კი იმ სულიერი ბრძოლისთვის, რომელიც
მონასტრის კედლებში მიმდინარეობდა (...) ამგვარი ჰაგიოგრაფიული ტრენდი,
რომელიც სულ უფრო ძლიერდება მეთერთმეტე საუკუნის მიწურულიდან, ამყარებს თვალსაზრისს, რომ შეიარაღებულ მეომარსაც შეუძლია სიკეთის კეთება,
უძღვნიდნენ რა საკუთარ ძალისხმევას ეკლესიის სამსახურს.“16
2. ომის ქრისტიანული კონცეფციის განვითარება
2.1. წმინდა ომის იდეა და ბიბლია

მართალია, სამართლიანი და წმინდა ომის თეორიებს ინტენსიურად განიხილავდნენ გვიან შუა საუკუნეებში, თუმცა ამ თემაზე ფიქრი გაცილებით ადრე
დაიწყო. საკითხზე მსჯელობისას ორ მთავარ წყაროს ბიბლია და რომის სამართალი წარმოადგენდა. წმინდა ომის თეორიის დაცველთა აზრით, ძველი აღთქმის ტექსტი უფრო ვრცელ და მკაფიო მასალას იძლეოდა ამგვარი ომის გამართლებისთვის. ამ მხრივ, ხშირად უთითებდნენ ღვთის ბრძანებით წარმოებულ
ბრძოლებზე: იქნებოდა ეს რჩეული ერის მიერ აღთქმული მიწის მკვიდრთა (ქანაანელთა) განადგურებისა თუ მაკაბელთა მიერ სელევკიდების წინააღმდეგ
ბრძოლის შესახებ ბიბლიური თხრობანი. ძველი აღთქმა ასევე საკმაოდ ნათელ
მინიშნებებს შეიცავდა ებრაელთა მახვილის თვით ღვთისგან კურთხეულობის
შესახებ. მსგავსი პასაჟები ძველი აღთქმიდან აქტიურად გამოიყენებოდა ჯვაროსნული ბრძოლებისა და ზოგადად წმინდა ომის თეოლოგიური დასაბუთებისთვის. თუმცა ძველ აღთქმაში ასევე არსებობდა გაგება, რომლის თანახმად ფიზიკური ბრძოლა მაინც არ ითვლებოდა საკრალურად ან თუნდაც მოსაწონად.
მაგ., როგორც ბიბლიის ტექსტიდან ვგებულობთ, დავით მეფეს სწორედ ამ მიზეზით აუკრძალა ღმერთმა იერუსალიმის ტაძრის აგება: „ბევრი სისხლი გაქვს
დაღვრილი და დიდი ომები გაქვს გადახდილი, ამიტომ შენ არ ააშენებ ჩემს სახელზე სახლს, რადგან ბევრი სისხლი დაღვარე ქვეყნად ჩემს წინაშე“ (1 ნეშტთა
22:8). სხვა სიტყვებით, ბიბლიური თეოლოგიით, სულიერი და ხორციელი ბრძოლები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან და მათ სხვადასხვა შინაარსი, მეთოდები და ხასიათი აქვთ. (სხვათა შორის, იმპერატორ ნიკოლოზ მეორისადმი მიმართულ წერილში ვლ. სოლოვიოვი სწორედ ამ თვალსაზრისს ავითარებდა: „ქრისტიანობას არასოდეს განუკითხავს მიწიერი სამშობლოს შეიარა16
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Smith, War, 171.

ღებული დაცვა, მაგრამ როცა მეტისმეტად თავგამოდებულმა მოციქულმა მოისურვა იარაღით დაეცვა ხორცშესხმული ჭეშმარიტება, ამ დროს მოესმა: ‘ჩააგე
ხმალი შენი’. თქვენც ისმინეთ, ღვთისმოსავო ხელმწიფევ, ქრისტეს სიტყვები,
მეფური ნებით შეაგონეთ თქვენი ქვეშევრდომნი, არ შეურაცხყონ ღვთაებრივი
ჭეშმარიტება მისი დაცვისა და გავრცელების უღირსი ხერხებით“17).
ბიბლიის ახალი აღთქმის ტექსტიდან კი ძალის გამოყენების გამამართლებელ
პასაჟებად ითვლებოდა, მაგალითად, სახარებისეული იგავი, სადაც მსახურს ძალით უნდა მოეყვანა ხალხი ბატონის წვეულებაზე (ლკ. 14:23), ასევე მაცხოვრის
მიერ ტაძრიდან მოვაჭრეების შოლტით გაყრის ეპიზოდი (ინ. 2:15). ომის მომხრეეებისთვის მნიშვნელოვანი იყო ის გარემოებაც, რომ იოანე ნათლისმცემელს არ
გაუკიცხავს სამხედრო პირები მათი პროფესიის გამო, თუმცა მან იქვე მოუწოდა
მათ, რომ არავინ შეევიწროვებინათ და არ ეძალადათ სხვებზე (ლკ. 3:14).
არც საპირისპირო შინაარსის სიტყვების მოძიებაც იყო რთული იმავე ახალი
აღთქმის ტექსტში. მაგალითად, ქრისტეს სიტყვები ბოროტებისადმი არშეწინააღმდეგების და მტრების სიყვარულის შესახებ („წინ ნუ აღუდგებით ბოროტს,
არამედ, თუ ვინმემ მარჯვენა ლოყაში გაგაწნას, მეორეც ლოყაც მიუშვირე“, მათ.
5:39; „გიყვარდეთ თქვენი მტრები“, ლუკ. 6:27) ან ქრისტეს მიერ პეტრე მოციქულის გაფრთხილება, რომ ვინც მახვილს აიღებს, მახვილითვე დაიღუპება (მათ.
26:52). ასევე როცა ქრისტესთან მისულმა განრისხებულმა მოწაფეებმა მას სთხოვეს, ნება მიეცა მათთვის ზეციდან ცეცხლის გარდამოწვევისა, რათა იმ სოფლის
მოსახლეობა გაენადგურებინა, რომლებმაც არ მიიღეს იესოს ქადაგება (ამის მაგალითად ელია წინასწარმეტყველი მოჰყავდათ, რომელიც, ძველი აღთქმის
თხრობით, ზუსტად ასე მოიქცა, ამოხოცა რა წარმართი ქურუმები), იესო ქრისტე მოწაფეებს მკაცრი სიტყვებით მიმართავს: „არ იცით, რომელი სულისანი
ხართ!“ (ლკ. 9:55). ამით ქრისტე მიანიშნებს, რომ დადგა სიყვარულის ეპოქა,
როცა ასე მოქცევა აღარ შეიძლება, რომ მოციქულები „სიყვარულის სულის“ მქადაგებელნი უნდა ყოფილიყვნენ. მსგავს მოსაზრებებს პავლეს ეპისტოლეებშიც
ვხვდებით. მაგ., როდესაც პავლე მოციქული ქრისტიანებს მოუწოდებს არ იძიონ
შური მტრებზე; „ბოროტის წილ ნურავის მიაგებთ ბოროტს“ (რომ. 12:17); „კეთილით სძლიეთ ბოროტი“ (რომ. 12:21). სხვაგან მოციქული წერს, რომ ქრისტიანთა
მიერ წარმოებული ნამდვილი ბრძოლა სულიერია და არა ფიზიკური: ის არა
„სისხლისა და ხორცის“, არამედ „ამ ბნელი საწუთროს მპყრობელთა და ცისქვეშეთის უკეთურ სულთა წინააღმდეგაა“ (ეფეს. 6:12) მიმართული.
სამწუხაროდ, ზოგიერთ ნაშრომში ამ თემასთან დაკავშირებული მსგავსი
ციტატების მოხმობისას, არაადეკვატურ განმარტებებთან გვაქვს საქმე. მაგალითად, კატარინა სმითი წერს: „მაცხოვარი პეტრე მოციქულს ამგვარი სიტყვებით
მიმართავდა: ‘ყველა ვინც აიღებს მახვილს, მახვილითვე დაიღუპება’ (მათ. 26:52),
თუმცა მანამდე, იგივე სახარებაში, ქრისტეს სხვა სიტყვები გაუგებარი და ენიგმატურია: ‘ნუ გგონიათ თითქოს მიწაზე მშვიდობის მოსატანად მოვედი. მშვიდო-
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ვლადიმერ სოლოვიოვი, “წერილი იმპერატორ ნიკოლოზ მეორეს”, ვ. სოლოვიოვი. ზნეობა
და პოლიტიკა. ფილოსოფიურ-პუბლიცისტური თხზულებანი. თარგმნა ნანა ახობაძემ.
თბ., 2008, 69.
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ბის კი არა, მახვილის მოსატანად მოვედი’ (მათ. 10:34).“18 ზუსტად იგივე შეცდომას წავაწყდი ჯონ ფრენსის ნაშრომშიც, რომელიც შემდეგს აცხადებს: „ბიბლია
არ გვთავაზობს რაიმე დეფინიციას ომისადმი ქრისტიანული დამოკიდებულების
თვალსაზრისით. თავად ქრისტეს სიტყვები წინააღმდეგობრივია (ambivalent). ის
აცხადებდა, ‘ნუ გგონიათ მიწაზე მშვიდობის მოსატანად მოვედი. მშვიდობის კი
არა, მახვილის მოსატანად მოვედი’ (მათ. 10:34), თუმცა სიცოცხლის ბოლოს პილატეს ამგვარად მიმართა: ‘ჩემი მეუფება არ არის ამქვეყნიური. ამქვეყნიური
რომ იყოს, ჩემი მსახურნი იბრძოლებდნენ, რომ ხელში არ ჩავარდნოდი იუდეველებს’ (ინ. 18:36).“19 ასევე ფრედერიკ რასელის მითითებით, ქრისტეს მიერ „მახვილის მოტანის“ შესახებ ფრაზა სამხედრო აქტივობის მნიშვნელობით და ომის
წარმოების კონტექსტში უნდა გავიგოთ.20 იგივეს ფიქრობს სამუელ ბრანდონიც.21
გაკვირვებას იწვევს ხსენებულ ავტორთა მიერ ასეთი ნაძალადევი, ხელოვნური და სრულიად შეუფერებელი ინტერპრეტაცია, რადგან ქრისტეს ამ სიტყვების მართებული გაგებისთვის ნამდვილად არ არის საჭირო ღრმა თეოლოგიური ცოდნა. ამისთვის საჭიროა ეკლესიის მამათა კომენტარებში ჩახედვა. თუმცა, ამ შემთხვევაში, არც ესაა აუცილებელი, იმდენად ცხადია კონტექსტი. საკმარისია მათეს სახარების ამ სიტყვების (10:34) წინა და მომდევნო მუხლების გადაკითხვა იმის მისახვედრად, თუ რისი თქმა სურდა ქრისტეს. საუბარია მორწმუნე
ადამიანსა და მისი ოჯახის არამორწმუნე წევრებს შორის მოსალოდნელ უსიამოვნებაზე ან მწვავე დაპირისიპირებაზე რელიგიური რწმენის და, შესაბამისად, განსხვავებული ცხოვრების წესის გამო. მაცხოვარი უბრალოდ აფრთხილებს თავის მოწაფეებსა და მომავალ მიმდევრებს, რომ ასეთი შეიძლება იყოს
მის მიმართ გამოვლენილი რწმენის ობიექტური შედეგი.
ამგვარადვე განმარტავენ ქრისტეს ხსენებულ სიტყვებს ეკლესიის მამებიც.
მაგ., წმინდა ილარიონ პიქტავიელი (+367) წერს: „როცა ღვთის სიტყვის მეშვეობით ნათლობის წყალში სულიერად განვახლდებით, პირველქმნილ ცოდვასა და
ბოროტ ძალებს განვეშორებით. უფლის განმკვეთელი მახვილი კი ჩვენში დედისა და მამისადმი მიჯაჭვულობას სპობს“ (კომენტარები მათეს სახარებაზე, 10:24;
SC 254:244-6).22 სხვა ძველი ეგზეგეტი, ეპისკოპოსი ევსევი ემესელი23 წერდა:
18

Smith, War, 16.

19

John France, The Crusades and the Expansion of Catholic Christendom, 1000-1714. Routledge,
2005, 39.

20

Frederick Russell, The Just War in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 1975,
10.

21

S.G.F. Brandon, Jesus and the Zealots: A Study of the Political Factor in Primitive Christianity.
Manchester: Manchester University Press 1967, 221.

22

Томас Одэн (ред.). Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков.
Том 1а. Тверь: Герменевтика 2001, გვ. 264. (ნაშრომის ორიგინალია: Thomas Oden, (General editor). Ancient Christian Commentary on Scripture. New Testament, Vol. Ia: Matthew 1-13.
Downers Grove, Il: Intervarsity Press 2001).

23

ევსევი ემესელი იმდენად დაფასებულ მოღვაწედ მიაჩნდათ, რომ წმინდა ათანასე დიდის
განდევნის შემდგომ ალექსანდრიის ეპისკოპოსად სწორედ ის აირჩიეს.
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„როცა შვილი მორწმუნეა, მამა კი ურწმუნო, – განყოფა გარდაუვალია... ეს კი
კეთილი განყოფაა“ (ჰომილიები, 26; SSL 27:188).24 ნეტარი იერონიმე სტრიდონელი ქრისტეს ამ სიტყვებთან დაკავშირებით წერს: „ქრისტესადმი რწმენის საკითხმა მთელი სამყარო დაყო, რომელიც საკუთარ თავს აუმხედრდა: ყველა სახლში
იყო როგორც მორწმუნე, ისე ურწმუნო. ამიტომაც იქნა დაშვებული კეთილი ომი,
რათა ბოროტმა სამყარომ შეწყვიტოს თავისი არსებობა“ (კომენტარები მათეს
სახარებაზე, 1.10.34; CI. 0590,1.1769; CCSL 77:73-74).25 წმინდა იოანე ოქროპირი
თავის ქადაგებაში შემდეგს აღნიშნავდა: „მაცხოვარი ამგვარ სიტყვებს იმისთვის
ამბობდა, რომ შვილები უფრო მამაცნი ყოფილიყვნენ რწმენის გზაზე, ხოლო
მშობლები კი, – რომლებიც, შესაძლოა, შვილებს დაპირისპირებოდნენ ამის
გამო, – მეტად დამთმობნი“ (ჰომილიები მათეს სახარებაზე, 35.2; TLG 2060.152,
57.407.18-31).26
სამწუხაროდ, აქ არა მხოლოდ ქრისტეს ამ კონკრეტული სიტყვების სრულიად
ნათელი მნიშვნელობის ვერ გაგებასთან გვაქვს საქმე, არამედ აშკარაა სახარების
მთლიანი კონტექსტის გაუცნობიერებლობა და ციტატების სელექციური შერჩევის
პრობლემა. მაგ., განხორციელებული ძე ღმერთი იმავე სახარების წინა თავში გასაგებად ამბობს: „წყალობა მნებავს და არა მსხვერპლი, ვინაიდან მართალთა სახმობლად კი არ მოვსულვარ, არამედ ცოდვილთა სინანულად“ (მათ. 9:13).
2.2. პირველი სამი საუკუნე

იყვნენ თუ არა პირველი ქრისტიანები პაციფისტები? სიტყვა „პაციფიზმი“
შეცდომაში შემყვანი შეიძლება აღმოჩნდეს, რადგან შუა საუკუნეებში პაციფისტად ითვლებოდა ის პირიც, რომელიც მშვიდობას მახვილითაც დაამყარებდა.27
ამიტომ „პაციფიზმად“ მოვიხსენიებთ იმგვარ პოზიციას, რომლისთვისაც უცხოა
ძალისა და მახვილის ნებისმიერი ფორმით გამოყენება.
ქრისტიანთა დევნის პერიოდში თეოლოგთა ნაწილი მიუღებლად მიიჩნევდა
სამხედრო მოქმედებებში ქრისტიანთა ჩართულობას. ქრისტიანებს თავი „ქრისტეს მხედრად“ (militia Christi) უნდა ჩაეთვალათ, რაც სულიერ ბრძოლას გულისხმობდა და არა მატერიალური იარაღის გამოყენებას. მაგ., იუსტინე მარტვილი
მეორე საუკუნის შუა ხანებში წერდა: „ჩვენ, რომლებიც მანამდე ერთმანეთს ვხოცავდით, ახლა თავს ვიკავებთ თვით მტრების წინააღმდეგ ბრძოლის დაწყებისგანაც.“ 28 მაგრამ ძველი ეკლესიის ყველა თეოლოგი ასეთ პაციფიზმს არ
იზიარებდა.29 მაგალითად, როგორც ამ თემის გავლენიანი მკვლევარი, დ. ჩარლე24

Одэн (ред.), Библ. коммент., 264.

25

Ibid., 265.

26

Ibid.

27

Philippe Buc, Holy War, Martyrdom, and Terror: Christianity, Violence, and the West, ca. 70 C.E. to
the Iraq War. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2015, 68.

28

Justin Martyr. “First Apology XXXIX”, The Ante-Nicene Fathers, vol. 1, ed. A. Roberts and J. Donaldson. Grand Rapids: Eerdmans 1979, 39.

29

ამიტომ ქართველი ისტორიკოსის, პროფესორ ბეჟან ჯავახიას განზოგადებული ხასიათის
სიტყვები, რომელთა მიხედვითაც, “თავდაპირველად ქრისტიანებს მიაჩნიათ, რომ ომი
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სი წერს, „მაშინ როცა ტერტულიანე ქრისტიანობაზე მოქცეულ ჯარისკაცებს
სამხედრო სამსახურის დატოვებისკენ მოუწოდებდა, კლიმენტი [ალექსანდრიელი] ქრისტიანებს ურჩევს საკუთარი რწმენა ნებისმიერი სახის მსახურებაში
დაამოწმონ.“30 წმინდა კვიპრიანე კართაგენელი კი „იმპერატორის ჯარის წარმატებისთვის ლოცულობდა.“31
სამხედრო საქმესთან დაკავშირებით აღმოსავლეთის ეკლესიის კანონებშიც
(რაც, ბუნებრივია, დასავლური საქრისტიანოს კუთვნილებაცაა) მოიპოვება სათანადო ჩანაწერები. მაგ., მოციქულთა 83-ე კანონში ვკითხულობთ: „ეპისკოპოსი,
მღვდელი ან დიაკონი, რომელიც სამხედრო საქმეში იწვრთნება და ორივეს პყრობა სურს, ანუ რომის ხელისუფლებისაცა და სასულიერო წოდებისაც, განკვეთილ
იქნეს იერარქიული ხარისხიდან.“32 ნიკეის პირველი მსოფლიო კრების მე-12 კანონი
კი იმ ადამიანებს ეხება, რომლებიც „სამხედრო სარტყლები მოიხსნეს, მაგრამ შემდეგ, როგორც ძაღლები, თავიანთ ნათხევარს დაუბრუნდნენ და ზოგმა ვერცხლიც
კი გამოიყენა და ქრთამით მიაღწია სამხედრო ხარისხში აღდგენას.“33 ქალკედონის
მსოფლიო კრების მე-7 კანონის მიხედვით კი, ვინც სასულიერო დასს შეუერთდა,
ჯარსა თუ საერო თანამდებობაზე მსახურების უფლება არ ჰქონდა.
ამ საკითხზე დღეისთვის უხვი ლიტერატურა დაგროვდა. რონალდ საიდერი
იმ ისტორიკოსთა მოსაზრებებს განიხილავს, რომელთა აზრითაც პაციფიზმის
თემაზე პირველი სამი საუკუნის ქრისტიან მოაზროვნეთა პოზიცია ურთიერთგანსხვავებული და ამბივალენტურია, რასაც თავად არ ეთანხმება. საიდერის
მტკიცებით, ამ საკითხზე ქრისტიანი თეოლოგების პოზიცია ერთგვაროვანი და
შეთანხმებული იყო: „არ არსებობდა ავტორი, რომელიც იტყოდა, რომ მკვლელობა ან სამხედრო სამსახური (killing or joining the military) დასაშვები იყო
ქრისტიანისთვის.“34 რაც შეეხება პრაქტიკულ ვითარებას: საიდერის აზრით,
„ქრისტიანთა მზარდი რაოდენობა“ (a growing number of Christians), – განსაკუთრებით, მესამე საუკუნის მიწურულიდან, – უგულვებელყოფდა ეკლესიის მამათა
პაციფისტურ სწავლებას და იმპერიის ჯარში წევრიანდებოდა. სხვა ავტორები
და სისხლისღვრა მიუღებელი” იყო, არ ახსენებს რა (გაკვრითაც კი) ამავე პერიოდში არსებულ განსხვავებულ მოსაზრებებსა თუ პრაქტიკას, სათანადო კორექციას საჭიროებს,
რადგან ადეკვატურად ვერ წარმოაჩენს ქრისტიანობის პირველ საუკუნეებში არსებულ
ვითარებას ამ ქრისტიანების ომში მონაწილეობის საკითხზე (იხ.:ბეჟან ჯავახია, ანტიკურობიდან შუა საუკუნეებისაკენ: დასავლეთ ევროპა, ბიზანტია, საქართველო. თბ., უნივერსალი 2005, 142).
30

Daryl, J. Charles, “Pacifists, Patriots, or Both?: Second Thoughts on Pre-Constantinian EarlyChristian Attitudes toward Soldiering and War”, Logos: A Journal of Catholic Thought and Culture,
Vol. 13, No. 2, 2010, 33.

31

Charles, Pacifists, 34.

32

ნიკოდიმოს მილაში, წმინდა მოციქულთა კანონები განმარტებებით. რუსულიდან თარგმნა ვლადიმერ ჩხიკვაძემ. თბ., 2006, 17.

33

მისივე, ნიკეის პირველი მსოფლიო კრების კანონები განმარტებებით. რუსულიდან თარგმნა და მოამზადა ვლადიმერ ჩხიკვაძემ. თბ. 2004, 12.

34

Ronald Sider, “The Early Church on War and Killing”, Books and Culture, January-February,
2016, 3; http://www.booksandculture.com/articles/2016/janfeb/early-church-on-war-and-killing.
html?paging=off
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ომში პრაქტიკული მონაწილეობის უფრო ადრეულ შემთხვევებზეც საუბრობენ,
მაგ., რ. ბეინტონის მითითებით, არსებობს ცნობები, რომ 170-180 წლებში, მარკუს აურელიუსის დროს, ქრისტიანები გაწევრიანებულნი იყვნენ იმპერიის
ჯარში.35 ჯ. ფრენსი აღნიშნავს, რომ „ადრეულ ქრისტიან მოწამეთა შორის საკმაო რაოდენობით იყო ჯარისკაციც, რომელთაც არ მიაჩნდათ მიუღებლად იმპერიისთვის ბრძოლა. ისინი ღმერთად მიჩნეული იმპერატორისადმი მსხვერპლშეწირვის საჭიროების უარყოფისთვის აწამეს და არა შეიარაღებულ ბრძოლაზე
უარის თქმისთვის. მაგ., ნაბორი და ფელიქსი სწორედ ამ მიზეზით აწამეს მაქსიმიანეს დროს.“36
ამრიგად, იმპერატორ კონსტანტინეს მოქცევამდე რომის იმპერიის ჯარში
ქრისტიანები ნამდვილად იბრძოდნენ. იმავდროულად სხვა პაციფისტი ქრისტიანებისთვის ეს მიუღებლად ითვლებოდა. შესაძლოა, ჯარისკაცი ქრისტიანებისთვის სამხედრო საქმიანობის გასამართლებლად ზემოთ უკვე ნახსენები სახარებისეული ეპიზოდი თამაშობდა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს, როცა იოანე
ნათლისმცემელმა მასთან მისულ მეომრებს არა პროფესია, არამედ მხოლოდ
სხვებზე ძალადობა, ცილისწამება და ვერცხლისმოყვარეობა აუკრძალა (ლკ.
3:14). ამას გარდა, ცნობილია, რომ ხშირად რომის იმპერიის ჯარში სამსახურს
სოციალური სტატუსის ან კარგი ანაზღაურების გამო იწყებდნენ.37 ამასთან,
ქრისტეს სიტყვები „კეისარს კეისრისა“ შეიძლებოდა განმარტებულიყო, როგორც იმპერიის წინაშე ვალდებულების მოხდა, რომელშიც, როგორც ჩანს, აგრეთვე სამხედრო სამსახურიც მოიაზრებოდა, თუმცა ძნელია ამის შესახებ რაიმეს გადაჭრით მტკიცება.
ჯ. დ. ჩარლესის38 მტკიცებით, კონსტანტინემდელ საეკლესიო ავტორებს შორის „პაციფისტური კონსენსუსი“ არ არსებობდა. მისი აზრით, მნიშვნელოვანია,
რომ იესო, იოანე ნათლისმცემელი და სხვა მოციქულები მათი დროის ჯარისკაცებს სამხედრო მსახურების მიტოვებისკენ არ მოუწოდებდნენ. მაგ., იესო რომაელი ასეულის მეთაურს აქებს მისი საოცარი რწმენისთვის (მათ. 8). ასევე სხვა
სამხედრო პირი პირველი მონათლული წარმართი იყო (საქმ. 10). თავის სხვა
სტატიაში ჯ. დ. ჩარლესი პირველი სამი საუკუნის თეოლოგთა მოსაზრებებს
დაწვრილებით აანალიზებს, რომლებიც, ავტორის დასკვნით, არ არის „მონო-ვოკალური“, რადგან ადრეულ ქრისტიანულ აზროვნებაში როგორც პაციფისტური,
ისე არაპაციფისტური თეოლოგიური პოზიციებიც არსებობდა: „თუკი ძალის გამოყენების ცალსახა და ხისტი უარყოფა იესო ქრისტეს სწავლებაა, მაშინ ყველა,
– და არა მხოლოდ სასულიერო დასი, – ყველა დროში და ყველანაირ სიტუაციაში უნდა დამორჩილებოდა ამ სწავლებას. მაშინ, როცა ახალი აღთქმა მართლაც
ქადაგებს გულმოწყალებისა და მოთმინების საჭიროებაზე, ის არ კრძალავს ძა35

Roland Bainton, Christian Attitudes Toward War and Peace: A Historical Survey and the Critical
Re-Evaluation. Nashville: Abingdon Press 1960, 68.

36

France, The Crusades, 39.

37

John Haldon, Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565-1204. London 1999, 126-129.

38

Daryl J. Charles, “The Early Church on War and Killing.” Books and Culture, January-February,
2016: A Response, January 29, 2016, https://providencemag.com/2016/01/early-church-on-warkilling-books-culture-response/
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ლის გამოყენებას, როგორც სამართლიანობის დამყარებისა და ბოროტების შეკავების საშუალებას საჭიროებას... ერთადერთი, რაც იგმობა, ეს უფრო შურისმაძიებლობის სულისკვეთებაა (vengeful spirit). სინამდვილეში, ამბროსი მედიოლანელი, ნეტარი ავგუსტინე, თომა აქვინელი და მარტინ ლუთერი ქრისტიანული ტრადიციის იმ მეინსტრიმულ მიმდინარეობას მიეკუთვნოდნენ, რომლის მიხედვითაც ძალის სათანადო გამოყენება, ომში მონაწილეობაც კი, ასევე შეიძლებოდა ყოფილიყო მოწყალების ლეგიტიმური და მოკრძალებული აქტი.“39
ამ კონტექსტში აუცილებელ განმარტებას საჭიროებდა ძველ აღთქმაში ნახსენები ფიზიკური ხასიათის ბრძოლებიც, რომლებსაც იუდეველები მტრების წინააღმდეგ აწარმოებდნენ. ძველი ეკლესიის გამოჩენილი ღვთისმეტყველი, ორიგენე ამ საკითხზე ცელსიუსის წინააღმდეგ დაწერილ ნაშრომში აღნიშნავდა,
რომ ეს ბრძოლები, ძირითადად, ალეგორიულად ანუ ბოროტების წინააღმდეგ
სულიერ ბრძოლად უნდა გაგვეგო და თუ ზოგიერთი მათგანი მართლაც განხორციელდა პირდაპირი მნიშვნელობით (ანუ შეიარაღებული სამხედრო ბრძოლა),
ეს იმ დროისთვის აუცილებელი იყო ებრაელი ხალხისთვის, რისი საჭიროებაც
ქრისტიანულ ეპოქაში აღარ არსებობდა.40 ამრიგად, „ეკლესიის მამები ძველი
აღთქმის ომებს უმეტესად განმარტავდნენ, როგორც ‘სულის ბრძოლებს’.“41 მაგრამ მილანის ედიქტის შემდეგ (313წ.) პაციფისტური მიმდინარეობა, რომლის
ერთ-ერთ მთავარ სულისჩამდგმელად ორიგენე შეგვიძლია მივიჩნიოთ, საკმაოდ
შესუსტდა.42
2.3. ქრისტიანული იმპერიის მისიასთან აკომოდაცია

ომისა და ძალის გამოყენებისადმი ქრისტიანთა დამოკიდებულების განვითარების მეორე ეტაპი ბიზანტიის იმპერიაში კონსტანტინეს მიერ ქრისტიანობის
ნებადართულ რელიგიად გამოცხადების შემდგომ იწყება. „არაძალადობაზე
ორიენტირებული ახალი აღთქმის პასაჟები, რომლებიც მიტევებასა და მოთმინებას ქადაგებს, ინტერპრეტირებულ იქნა, როგორც მხოლოდ კერძო პირისთვის
საჭირო სათნოებანი და არა ხელისუფლებისთვის მისაღები საჯარო პოლიტიკა.“43
ამრიგად, გაქრისტიანებულ იმპერიას ნამდვილად არ სჭირდებოდა ინდივიდუალური პაციფიზმის პოლიტიკურ პაციფიზმად თარგმნა.
ქრისტიანს, როგორც კერძო პირს, საკუთარი თავის დაცვის მიზნით, თავდამსხმელიც არ უნდა მოეკლა. როგორც ქ. ტიერმანი წერს, „საჯარო და კერძო
39

Idem, “Pacifists, Patriots, or Both?: Second Thoughts on Pre-Constantinian Early-Christian Attitudes toward Soldiering and War.” Logos: A Journal of Catholic Thought and Culture, Vol. 13,
No. 2, 2010, 44. ამ სტატიაში მოცემულია პირველი საუკუნეების ქრისტიან თეოლოგთა
მოსაზრებების ვრცელი განხილვა პაციფიზმის თემაზე.

40

Russell, The Just War, 11.

41

Philippe Buc, “Some thoughts on the Christian theology of violence, medieval and modern, from
the Middle Ages to the French Revolution.” Rivista di storia del cristianesimo, vol. 5, 2008, 11.

42

Haldon, Warfare, 15.

43

Christopher Tyerman, Fighting for Christendom: Holy War and the Crusades. Oxford: Oxford university press, 2004, 98.
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სივრცეებს შორის ამგვარი განსხვავება თავად ბიბლიური ენითაც იყო მხარდაჭერილი. ნეტარი იერონიმეს ‘ვულგატა’-ში (თარგმანი დასრულდა 405 წელს),
რომელიც შუა საუკუნეების დასავლეთში ბიბლიის სტანდარტული ტექსტი იყო,
ახალ აღთქმაში სიტყვა ‘მტერი’ ითარგმნა, როგორც inimicus, რომელიც პირად
მტერს გულისხმობდა. საჯარო მტრის აღსანიშნავად ლათინურში არსებული
სიტყვა hostis, ახალი აღთქმის ამ ტექსტში არ მოიპოვება.“44 ამგვარად დაუკავშირდა კერძო, პირადი პაციფიზმი საჯარო ომის აუცილებლობას, რომლის წარმოების უფლებაც შესაბამისი ხელმწიფების მქონე საერო ხელისუფალს ჰქონდა,
რომელსაც სამშობლოს დაცვის ვალდებულება ეკისრებოდა.
შესაძლოა, მეოთხე საუკუნის შემდეგაც უდაბნოებში გაფანტული ბერმონაზვნობა პაციფისტებად რჩებოდნენ და უპირატესობას სულიერ ბრძოლას ანიჭებდნენ, მაგრამ იმპერატორის კართან დაახლოებული საეკლესიო ხელისუფლების წარმომადგენლები თანდათან იწყებენ ამ საკითხზე ქრისტიანული მსოფლმხედველობის მოდიფიცირებასა და გადააზრებას. როგორც ჩანს, საჭირო თეორეტიზაცია გარკვეული იძულების გარეშე არ მომხდარა. ამ თემის კლასიკოსი
ავტორი, ფ. რასელი წერს, რომ იმპერატორმა კონსტანტინემ „ნატიფი, მაგრამ
ძლიერი ზეწოლა განახორციელა ქრისტიან თეოლოგებზე“45, რათა მათ თეოლოგიური გამართლება მიეცათ იმპერიისთვის საჭირო ომებისთვის. შესაბამისად,
ეპისკოპოსი ევსევი კესარიელი (+340), იმპერატორ კონსტანტინეს მრჩეველი,
ომის პრაქტიკისადმი აღმოსავლეთში მანამდე ნაკლებად ცნობილ მიდგომას აყალიბებს, რომელიც ავგუსტინეს ნაშრომში „ღვთის ქალაქი“ წარმოდგენილი სამართლიანი ომის გაგებას უახლოვდებოდა. ვინაიდან რომის იმპერიას მშვიდობის დამყარების მნიშვნელოვანი მისია ეკისრა, ამ საქმეში თავისი აქტიური
წვლილი უნდა შეეტანათ იმპერიაში მცხოვრებ ქრისტიანებსაც. თუკი კონსტანტინეს მოქცევამდე ქრისტიანების ჯარში გაწევრიანებას სპორადული და გამონაკლისური ხასიათი ჰქონდა, ახლა ამას უკვე უნივერსალური და სისტემატური
სახე უნდა მისცემოდა. ყველა ომის მიზანი მშვიდობა უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად, ომიც მშვიდობის მიღწევის საშუალებად იქნა აღქმული.
ამასთან, ევსევის აზრით, სამხედრო ბრძოლებში მონაწილეობის მიღება დასაშვები იყო მხოლოდ ქრისტიანი ერისკაცებისთვის და არა სასულიერო პირებისთვის. თუმცა, რამდენიმე საუკუნის შემდგომ, ამ მხრივ, აღმოსავლეთის ეკლესიაში გამონაკლისებიც დაიშვებოდა (ერთი ასეთი მაგალითი ზემოთ უკვე
ვახსენეთ ქართული რეალობიდან: ათონელი ბერის, იოანე-თორნიკ ყოფილის
შემთხვევა).
3. „სამართლიანი“ და „წმინდა“ ომების კონცეფციები დასავლეთში
3.1. ავგუსტინე, როგორც სამართლიანი ომის იდეის ავტორი

იმავე საუკუნეში, როცა აღმოსავლეთში ევსევი კესარიელი ომის კონცეპციის
ქრისტიანულ ვერსიას ამუშავებს, დასავლეთში იგივეს ცდილობს წმინდა ამბროსი
44

Idem, God’s War: A New History of the Crusades. Penguin Books 2007, 30.

45

Russell, The Just War, 12.
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მედიოლანელიც (+397). ეპისკოპოსად კურთხევამდე მას საკმაოდ მაღალი საერო
თანამდებობა ეკავა – ის ქალაქ მილანის პრეფექტი იყო. ამრიგად, იმპერიის ინტერესებზე ზრუნვით განმსჭვალულმა მისმა შეგნებამ თავისი გავლენა მოახდინა
ომის ქრისტიანული იდეის განვითარებაშიც. ამბროსის აზრით, იმპერიის ბრძოლა
მტრების (მაგალითად, ბარბაროსების) წინააღმდეგ ღვთისგან კურთხეული იყო
და, შესაბამისად, კლერიკოსებს უნდა ელოცათ იმპერიის ჯარის წარმატებისთვის.
ქრისტიანს შეეძლო საკუთარი თავი არ დაეცვა მოძალადისგან, მაგრამ მას მოყვასის დაცვის ვალდებულება ჰქონდა. ამბროსიმ იმპერიის დაცვის „საჯარო ვალდებულება და კერძო პირის მიერ იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებული აკრძალვა ელეგანტურად მოარიგა (elegant reconciliation) ქრისტეს სიტყვებთან, რომლებიც ერთგან ამბობს, რომ ჭეშმარიტმა ქრისტიანმა მეორე ლოყაც უნდა მიუშვიროს პირად შეურაცხმყოფელს, სხვაგან კი, მოყვასისთვის საკუთარი სიცოცხლის
გაწირვის (ინ. 15:13) საჭიროებაზე მიუთითებს.“46
ამბროსის შემდეგ ნეტარი ავგუსტინე (+430) ცდილობს სამართლიანი ომის
შესაბამისი კრიტერიუმების შემუშავებას. მისი აზრით, ომი სამართლიანად ითვლება თუკი 1) არსებობს სამართლიანი მიზეზი ანუ როდესაც ომი თავდაცვითი
ხასიათისაა ან დაკარგული ტერიტორიის დასაბრუნებლადაა წამოწყებული; 2)
ომს ლეგიტიმური ხელისუფლება აცხადებს, როგორც წესი, საერო პირი; 3) ომის
მონაწილეებს „სწორი განზრახვა“ ამოძრავებს. სხვა სიტყვებით, მათ არ უნდა
გააჩნდეთ სხვა მოტივები ომში მონაწილეობისას, გარდა დაკარგული სამართლიანობის აღდგენისა.
ავგუსტინეს აზრით, სამეფოს მმართველს უფლება ჰქონდა მშვიდობა მახვილითაც დაეცვა. აქ პავლე მოციქულის დამოწმებაც იყო შესაძლებელი, რომელიც
წერდა, რომ ხელმწიფების მქონეს “ტყუილად როდი არტყია ხმალი, არამედ იმიტომ, რომ ღვთის მსახურია, რისხით შურისმგებელი ბოროტმოქმედთა მიმართ”
(რომ. 13:4).
ავგუსტინეს მცდელობას ჩამოეყალიბებინა სამართლიანი ომის თეორია,
„სათანადოდ ვერ გავიგებთ, თუკი არ გვეცოდინება ის ვითარება, რომელშიც იგი
იმყოფებოდა რომის იმპერიაში. გაქრისტიანებული რომი ერთიმეორის მიყოლებით განიცდიდა ყველაზე დამამცირებელ შეტევებს მტერთაგან, რამაც მისი უკიდურესი დაღმასვლა გამოიწვია. არა მხოლოდ რომი ირბეოდა, არამედ ავგუსტინეს მშობლიური ქალაქი ჰიპოც ალყაში იყო მოქცეული, რომელიც შემდეგ მალე
დაეცა. მართალია, ყველაზე მეტად ავგუსტინეს სახელი უკავშირდება სამართლიანი ომის თეორიას, მაგრამ მას არასდროს დაუწერია სისტემატური ტრაქტატი ამ საკითხზე.“47
სწორედ ამ პრინციპებმა დაუდო საფუძველი სამართლიანი ომის ქრისტიანულ თეორიას, რომელსაც შემდგომ თომა აკვინელთანაც ვხვდებით. თუმცა აკვინელი არ იყო მომხრე ომის გამართლებისთვის ძველი აღთქმის ზოგიერთი პასაჟის გამოყენებისა.48 თომასთან ომის მიზეზებზე გამოთქმული შეხედულებები
46

Duggan, Armsbearing, 93.

47

Michael Farrell, Modern Just War Theory: A Guide to Research. The Scarecrow Press 2013, 7.

48

Norman Housley, Religious Warfare in Europe, 1400-1536. Oxford University Press 2002, 4.
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სიახლეს ნაკლებად შეიცავს, რადგან ის უბრალოდ „ტრადიციულ აზრს გამოთქვამდა ახალი არისტოტელური ტერმინებით.“49 კარლ ლეისერის აზრით, სქოლასტიკურ შუა საუკუნეებში ომისადმი ქრისტიანული დამოკიდებულების გამომუშავებისას, „არისტოტელეს ‘პოლიტიკას’ უფრო დიდი ხმა ჰქონდა, ვიდრე
სახარებებს.“50
აღსანიშნავია, რომ მოგვიანებით დასავლეთში ერეტიკოსების წინააღმდეგ
მიმართული ინკვიზიციის მამებისთვისაც საკუთარი საქმიანობის ქრისტიანულ
თეოლოგიასთან შესაბამისობაში მოყვანისას, გამორჩეულ ავტორიტეტად ასევე
ნეტარი ავგუსტინე იქცა, რომელიც მომხრე იყო რწმენის სფეროში ძალის გამოყენებისა. მართალია, თავიდან მასაც დაუშვებლად მიაჩნდა ამგვარი ქმედება,
მაგრამ დონატისტების სახელით ცნობილ ერეტიკოსებთან დაპირისპირების
დროს იგი იმ აზრამდე მიდის, რომ დარწმუნების მეთოდი არ არის ყოველთვის
ეფექტური შედეგის მომტანი. შეცდომილთა სასარგებლოდ საჭიროა შიშისა და
იძულების მეთოდებით მოქმედებაც. როგორც ფილიპ ბუკი აღნიშნავს, მართალია, ავგუსტინე უარყოფდა წარმართთა ძალით მოქცევის აუცილებლობას, მაგრამ ერეტიკოსების, კერძოდ, დონატისტებთან დაკავშირებით მას გამართლებულად მიაჩნდა ფიზიკური ძალის გამოყენებაც. “Ubi terror, ibi salus (სადაც ძრწოლაა, იქ სულის ცხონებაა), წერდა ავგუსტინე.“51 თუმცა ცხადი იყო, რომ ავგუსტინესთვის ამგვარი იძულებითი ხასიათის ქმედებანი (შეიარაღებული ბრძოლის
ჩათვლით) მჭიდრო კავშირში იყო მოყვასის სიყვარულთან.“52
ავგუსტინესთვის, ამგვარი მიდგომის დასაბუთებისას, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბიბლიური მონაკვეთი მდიდრის შესახებ ქრისტეს იგავს უკავშირდება.
როცა ბატონის მიერ გამართულ ნადიმზე დაპატიჟებული სტუმრები არ მოვიდნენ, მსახური შემდეგ ბრძანებას იღებს: „გადი გზებსა და შუკებში და ძალით
მორეკე53 წვეულნი, რათა აივსოს ჩემი სახლი“ (ლუკ. 14:23). რწმენის საქმეში იძულების შესახებ ავგუსტინემ თავისი შეხედულებები გადმოსცა დონატისტი ვინსენტის მიმართ დაწერილ წერილში.
დონატისტების ძალით მოქცევის გასამართლებლად ავგუსტინე ასევე იმოწმებდა პავლედ გადაქცეული სავლეს მაგალითსაც. დამასკოს გზაზე სავლეს სასწაულებრივი დაბრმავება ამ უკანასკნელის ცხოვრებაში ღვთაებრივი ინტერვენცია იყო, რათა ქრისტიანობის მდევნელი იძულებული გამხდარიყო „სულიერი და

49

Russell, The Just War, 264.

50

Karl Leyser, “Warfare in the Western European Middle Ages: The Moral Debate.” Communications
and Power in Medieval Europe. Ed. T. Reuter. London: Hambledon Press 1994, 201.

51

Augustine, Sermo 279, PL 38, 1277, cited Chapter 2, at n68. Les Representants a Lyon [=Foucher, Albitte, Sebastien de Laporte, Collot d’Herbois], a la Convention Nationale (Dec. 12, 1793),
RACdSP, 9.363: “La terreur, la salutaire terreur, est vraiment ici a l’ordre du joir”, ციტ.: Buc,
Philippe. Holy War, Martyrdom, and Terror: Christianity, Violence, and the West, ca. 70 C.E. to the
Iraq War. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2015, 221.

52

Oliver O’Donovan, The Just War Revisited. Cambridge University Press 2003, 9.

53

ახალი აღთქმის ძველ ქართულ თარგმანში გვაქვს: „აიძულე შემოსლვად“ (ლუკ. 14:23).
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ფიზიკური კურნება ეძია თავისი ქრისტიანი მტრებისგან, რათა ქრისტეს რწმენაზე მოქცეულიყო.“54
3.2. ჯვაროსნობა, როგორც წმინდა ომი
1095 წლის 18-28 ნოემბერს ფრანგულ ქალაქ კლერმონში გამართულ საეკლესიო კრებაზე სხვადასხვა შიდა-საეკლესიო საკითხების (სამღვდელოთა ქორწინება, სიმონია...) განხილვის შემდგომ პაპი ურბან II (+1099) ქრისტიანებს მოუწოდებს იერუსალიმის გათავისუფლებისკენ. რეალურად, ჯვაროსნული ომი თავდაცვითი ხასიათის იყო ანუ ის წარმოადგენდა რეაქციას მუსლიმების მიერ მცირე
აზიის ტერიტორიების, ედესისა და იერუსალიმის დაპყრობაზე.55 აღნიშნულ კრებაზე წარმოთქმული პაპი ურბანის სიტყვა ჩვენამდე არ არის შემორჩენილი. მის
შინაარსს მხოლოდ ზოგიერთი ლათინი მემატიანე გადმოგვცემს. ამის გამო, როგორც სტივენ რანსიმენი შენიშნავს, “მხოლოდ მიახლოებით შეგვიძლია ვიცოდეთ,
თუ რა თქვა სინამდვილეში პაპმა. როგორც ჩანს, თავისი სიტყვის დასაწყისში ის
აღნიშნავდა, რომ აუცილებელი იყო აღმოსავლელი ქრისტიანი ძმების გვერდით
დგომა, რომლებიც დახმარებას ითხოვდნენ.“56 ის, რომ რომის პაპს ბიზანტიელთა
დახმარება სურდა, ეს ნამდვილად არ არის სტივენ რანსიმენის, როგორც ისტორიკოსის ვარაუდი. ამ მოსაზრებას აჟღერებს თვით ლათინი მემატიანე, ფულხერიუს
შარტრელიც, რომელიც წერდა, რომ პაპის მოწოდებით ჯვაროსნებს, როგორც
„ქრისტეს მხედრებს, აღმოსავლელი ძმები უნდა დაეცვათ, რის შედეგადაც მარადიულ ცხოვრებას მიიღებდნენ.“57 სხვა ლათინი მემატიანე, ჟაკ დე ვიტრი შემდეგს
წერდა: „უფალს შეეძლო წმინდა მიწა თავისი ერთი სიტყვით გაეთავისუფლებინა,
მაგრამ მას სურს... თავისი მსახურების მეშვეობით აღასრულოს ეს საქმე, რითაც
მათ საკუთარი სულების ცხონების საშუალება ეძლევათ.“58 (ჟაკ დე ვიტრი წმინდა
ბერნარდ კლერვოელის სიტყვებს იმეორებდა59, რაზეც ფილიპ ბუკი არ უთითებს).
იდეა იმის შესახებ, რომ საღვთო ომში გარდაცვლილი მეომარი მოწამეებთან ერ54

Philippe Buc, Holy War, Martyrdom, and Terror: Christianity, Violence, and the West, ca. 70 C.E. to
the Iraq War. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2015, 227.

55

Jonathan Riley-Smith, The Crusades, Christianity and Islam. Columbia University Press 2008, 136.

56

Runciman, A history of the Crusades, Vol. 1, 107.

57

Fulcher of Chartres. Historia Hierosolymitana, I.3.2-8, ed. Heinrich Hagenmeyer (Heidelberg,
1913), 132-38, ციტ.: Cowdrey, H.E.J. “New Dimensions of reform: War as a Path to Salvation”,
Jerusalem the Golden. The Origins and Impact of the First Crusade. Edited by S. Edgington and L.
Garcia-Guijarro. Turnhout 2014 (Outremer, 3), 17.

58

James of Vitry, Sermo 2:26, ციტ.: Buc, Philippe. Holy War, Martyrdom, and Terror: Christianity,
Violence, and the West, ca. 70 C.E. to the Iraq War. Philadelphia: University of Pennsylvania Press
2015, 259.

59

Ane Bysted, “The True Year of Jubilee: Bernard of Clairvaux on Crusade and Indulgences.” The
Second Crusade: The Holy War on the Periphery of Latin Christendom, ed. By J.T. Roche and J.M.
Jensen, Turnhout 2015, 49.
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თად უფლის სასუფეველს დაიმკვიდრებს, პაპ გრიგოლ მეშვიდეს (+1085) დროს
განსაკუთრებით „განვითარდა და გაძლიერდა.“60
ეს უნდა ყოფილიყო არა ერთ-ერთი რიგითი ბრძოლა, არამედ წმინდა ომი,
რომლის დროსაც გარდაცვლილ მეომარს „ცოდვები მიეტევებოდა.“ ამგვარ ექსპედიციას „პრეცედენტი არ ჰქონდა კათოლიკური საქრისტიანოს ისტორიაში.“6160
სამართლიანი ომის (ლათ. bellum iustum) კონცეპცია პაპ ურბან მეორეს „წმინდა
ომის“ (ლათ. bellum sacrum) იდეამდე აჰყავს.
პაპის მოწოდება გამორჩეულად შთამბეჭდავი იყო არა მხოლოდ მჭევრმეტყველური ნიჭის, არამედ მისი შინაარსისა და სულისკვეთების გამოც. ამავდროულად საინტერესოა ისიც, რომ არანაკლებ შთამბეჭდავი აღმოჩნდა მსმენელთა
მზაობა ამ მოწოდების მისაღებად. პაპს ხშირად აწყვეტინებდნენ ქადაგებას შეძახილით Deus le volt! (ეს ღვთის ნებაა!).62
ჯვაროსნული ლაშქრობებით სამართლიანი ომის თეორია და პრაქტიკა
ახალ ეტაპზე გადადის. პაპი ურბან მეორე, როგორც აღინიშნა, რეალურად წმინდა ომს აცხადებს, რომელიც ქრისტიანული ქველმოქმედების აქტი უნდა ყოფილიყო, განხორციელებული ღვთისა და მოყვასის სიყვარულის სახელით. ჯვაროსნული ლაშქრობები თავისი მიზნით, მოტივითა და ხასიათით წმინდა ომის
კონცეპციაში უფრო მოიაზრებოდა. მისი ინიციატორი იყო ეკლესიის პირველი
იერარქი (პაპი) და არა საერო ხელისუფალი.
ჯვაროსნული ომის მიზანი საკრალური ხასიათის იყო: ახლო წარსულში
ქრისტიანთა მფლობელობაში არსებული წმინდა მიწის გათავისუფლება მუსლიმთა მმართველობისგან და არა რომელიმე ახალი ტერიტორიის დაპყრობა ან
რაიმე მატერიალური სარგებლის მიღება (ხშირად სწორედ ამგვარი იყო „სეკულარული“ ომების მთავარი მიზნები). წმინდა მიწის დაბრუნება არა რომელიმე
ერთი სამეფოს ან იმპერიის, არამედ სრულიად საქრისტიანოს ინტერესებში შედიოდა. ამრიგად, ეს ნამდვილად წმინდა ომი უნდა ყოფილიყო, რომელიც აუცილებლად სამართლიანი ომის პრინციპების მკაცრი დაცვით უნდა წარმოებულიყო. ჯვაროსნები ღვთის მეომრებად ითვლებოდნენ. ოპონენტები კი „უფლის
მტრებად ან ეშმაკის მსახურებად ცხადდებოდნენ.“63
ბუნებრივია, თავად იდეა მთავარი და უპირველესი ქრისტიანული სიწმინდის – იერუსალიმის გამოხსნისა სრულიად მისაღები იყო ქრისტიანული შეგნებისთვის. მაგრამ, როგორც ეს ხშირად ხდება, კარგ იდეას პრაქტიკაში განხორციელებისას მრავალი დაბრკოლება და დევიაცია შეიძლება ახლდეს. ხშირად
მიუთითებენ, რომ ჯვაროსნებს შორის, ძირითადად, დეგრადირებული ზნეობის
ადამიანები სჭარბობდნენ, რომლებსაც საეჭვო მიზნები ამოძრავებდათ. მაგრამ
ეს გადაჭარბებული შეფასებაა, რომელსაც ჯვაროსნობის აღიარებული მკვლე60

H.E.J. Cowdrey, “New Dimensions of reform: War as a Path to Salvation.” Jerusalem the Golden.
The Origins and Impact of the First Crusade. Edited by S. Edgington. Turnhout 2014 (Outremer,
3), 12.

61

France, The Crusades, 31.

62

Runciman, A history of the Crusades, Vol. 1, 108.

63

Housley, Religious warfare, 2.
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ვარები არ იზიარებენ. მაგ., ჯონათან რილი-სმითი წერს: „პროპაგანდისტი ავტორებიც კი ეთანხმებიან მოსაზრებას, რომ ჯვაროსანთა შორის თავგადასავლების
მაძიებლები და შარლატანებიც იყვნენ, მაგრამ ამ უკანასკნელთაგან უმეტესობა
არ იყო რაინდი (most of these were not knights).“64 თავის სხვა წიგნში65 ავტორი
უფრო ვრცლად აბათილებს შეხედულებას, რომ ჯვაროსნების უმრავლესობა მორალურად დეგრადირებული, სიმდიდრესა და ახალ მამულებს მოწყურებული
ქრისტიანები იყვნენ. სინამდვილეში, ჯვაროსნულ ომებში მონაწილეობა დიდ
თანხებს მოითხოვდა, რის გამოც მათი მონაწილენი იძულებულნი იყვნენ საკუთარი ქონება გაეყიდათ (ვისაც ჰქონდა).
ამრიგად, მიკერძოებული და არადამაჯერებელია, მაგ., ქართველი ისტორიკოსების ნეგატიური და კატეგორიული მოსაზრებანი ამ საკითხზე. მაგ., როინ
მეტრეველი (იმეორებს რა შოთა მესხიას შეხედულებას) წერს, რომ „‘ქრისტეს
საფლავის’ ‘უწმინდურთაგან’ გათავისუფლების დროშით მოსილი ჯვაროსნების
ნამდვილი, დამპყრობლური ზრახვები მალე გაირკვა. ჯვაროსნები ჟლეტდნენ
აღმოსავლეთის მოსახლეობას და დიდძალ ნადავლს მიეზიდებოდნენ, ისინი
ქრისტიანთა სისხლის დაღვრასაც არ ერიდებოდნენ, არც ის იყო გამორიცხული,
რომ საჭირო და შესაძლებელ შემთხვევაში საქართველოს წინააღმდეგაც გამოელაშქრათ (შ. მესხია).“66 შოთა ბადრიძეც დარწმუნებულია, რომ „ჯვაროსნები
ევროპიდან ჩამოსული კოლონისტები იყვნენ, სხვის ქვეყნებში ომობდნენ და
მთავარ მიზნად ახლო აღმოსავლეთის ხალხთა ძარცვა-გლეჯას ისახავდნენ.“67
ლევან მენაბდე კი შემდეგს გვატყობინებს: „დასავლეთ ევროპაში მეათე-მეთერთმეტე საუკუნეებიდან მკვეთრად იჩინა თავი კოლონიზატორულმა ტენდენციამ.
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა ახალი მიწების დაპყრობას, ძველის გადანაწილებას. შექმნილმა ვითარებამ დასავლეთი ევროპა ახლო აღმოსავლეთისკენ
მოახედა და მას მაჰმადიანთა პყრობილებაში მყოფი მიწების განთავისუფლებისა და ამ მიწების მიტაცების სურვილი გაუღვიძა.“68
თუკი ისეთ მასშტაბურ წამოწყებას, როგორიც ჯვაროსნული ლაშქრობები
იყო, თან ახლდა გარკვეული ექსცესები, ეს ნამდვილად არ უნდა იყოს ზოგადად
ჯვაროსნული ლაშქრობების დისკრედიტაციის საფუძველი. ბუნებრივია, შეიარაღებული ბრძოლის დროს ქრისტიანის შეგნებისთვის შოკისმომგვრელი სცენებიც გარდაუვალი იქნებოდა. მაგ., კარენ არმსტრონგი რელიგიისა და ძალადობის ისტორიისადმი მიძღვნილ თავის ფუნდამენტურ ნაშრომში ჯვაროსნების
მიერ მუსლიმების, იუდეველების, ქალებისა და კაცების განურჩეველ ხოცვაჟლეტას აღწერს. როდესაც იერუსალიმის ქუჩები გვამების გროვებმა დაფარა,
ჯვაროსნები მაცხოვრის საფლავის ტაძარში შედიან და სიხარულის ცრემლებით
ქრისტეს აღდგომის ჰიმნებს მღერიან. იქვე ავტორი შენიშნავს, „ჯვაროსნები
64

Jonathan Riley-Smith, The First Crusade and the Idea of Crusading. London 1986, 40.

65

Ibid, The Crusades, Christianity and Islam. New-York: Columbia University Press 2008, 136.

66

როინ მეტრეველი, დავით აღმაშენებელი, მეფე თამარი. თბ., 2002, 331.

67

შოთა ბადრიძე, საქართველოს ურთიერთობები ბიზანტიასა და დასავლეთ ევროპასთან.
თბ.,1984, 122.

68

ლევან მენაბდე, ძველი ქართული მწერლობის კერები. ტომი 2, თბ., 1980, 90.
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ქრისტეს საფლავის გვერდით დგანან, რომელიც ადამიანთა სისასტიკის მსხვერპლი გახდა, მაგრამ მათ საკუთარი ძალადობის გააზრება არ ძალუძთ.“69 ისიც
მართალია, რომ ჯვაროსნები არცთუ ისე ღირსეულად ეპყრობოდნენ თვით აღმოსავლელ (არალათინ) ქრისტიანებსაც. როგორც ქ. ტიერმანი წერს, რელიგიურ
საფუძველზე დისკრიმინაცია „არსებითად (inherently) რასისტული იყო“70, რადგან ფრანკებმა წმინდა მიწაზე ადგილობრივი ქრისტიანული ეკლესიების (ბერძნული, სომხური, იაკობიტური, ნესტორიანული) ლათინიზირება და მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული თანამდებობების ოკუპირება მოახდინეს. თუმცა ჯვაროსნების ამგვარი რადიკალიზმი მათ ზედამხედველთა მოწონებას როდი იმსახურებდა. მაგ., ასეთი იყო პაპის ლეგატი, ეპისკოპოსი ადემარი, „ჯვაროსანთა
ერთადერთი ლიდერი, რომელიც მართლმადიდებელი ეკლესიების უფლებების
დაცვისკენ მიისწრაფვოდა.“71 სხვათა შორის, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აღმოსავლელი ქრისტიანების მტრული დამოკიდებულების კონტექსტში, ლათინ ჯვაროსნებსა და ქართველებს ერთმანეთში საკმაოდ „კეთილგანწყობილი“ ურთიერთობა ჰქონდათ72 პალესტინაში, როგორც ამაზე ბერნარდ ჰამილტონი მიუთითებს. ალბათ, ამ მიზეზით „ლათინური იერარქია არც კი ცდილობდა მათ შიდა
საქმეებში ჩარევას.“73
4. წმინდა ომის იდეა და პრაქტიკა ბიზანტიაში

მკვლევართა ნაწილის აზრით, ბიზანტიისთვის “წმინდა ომის” იდეა უცხო და
მიუღებელი იყო. მაგ., დონალდ ნიკოლის მითითებით, ბიზანტიაში ნაკლებად
ფიქრობდნენ ომის სამართლიანობასა და უსამართლობაზე, რადგან მათთვის
ყველა ომი ბოროტება იყო. „ბიზანტიელებისთვის რთული იყო ომის განდიდებისა და საკრალიზაციის იდეის გაგება და შეწყნარება, რომელიც ჯვაროსნული
ლაშქრობით გამოიხატა.“74 სტივენ რანსიმენი კი წერს: „ბიზანტიაში ჯარისკაცს
არავინ თვლიდა მკვლელად. მაგრამ ეს პროფესია არ ჰმატებდა ღირსებას ადამიანს. ბრძოლაში სიკვდილი არ იყო განდიდებული (glorious) და ურწმუნოთა წინააღმდეგ ბრძოლაში დაღუპვა არ ითვლებოდა მოწამეობად (martyrdom); მოწამე მხოლოდ თავისი რწმენით შეიარაღებული აღესრულებოდა. ურწმუნოთა წინააღმდეგ ბრძოლა მიუღებელი იყო, თუმცა ზოგჯერ ის გარდაუვალი ხდებოდა;
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ქრისტიანების ბრძოლა ქრისტიანთა წინააღმდეგ კი ორმაგად მიუღებელი იყო.“75
ჯორჯ დენისი კი წერს, რომ „ბიზანტიელთათვის წმინდა ომის (ჯიჰადი, ჯვაროსნობა) იდეაც და ფორმაც მორალურ ბოროტებას წარმოადგენდა. ისინი აბსოლუტურად უარყოფდნენ ორივეს (They absolutely rejected both).“76 მსგავს შეხედულებებს გამოთქვამენ სხვა ავტორებიც, მაგ., ანგელიკი ლაიოუ77 და ნიკოლას
ოიკომენიდესი.78
ხსენებულ ავტორთა აზრით, ბიზანტიის მიერ წარმოებული ბრძოლები
წმინდა ომის კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებდა. ომი ცხადდებოდა იმპერატორის ანუ საერო და არა საეკლესიო ხელისუფლის მიერ. ომის მიზანიც არ იყო
საკრალური: იმპერიის ტერიტორიების დაცვა. დაბოლოს, მეომრებს არავინ
ჰპირდებოდა ომში მონაწილეობის გამო ცოდვათა მიტევებასა ან იმქვეყნიურ
მისაგებელს.
ზოგადად, ომისადმი აღმოსავლური საქრისტიანოს დამოკიდებულების შესახებ მსჯელობისას ხშირად მიუთითებენ წმინდა ბასილი კესარიელის (+379) მე13 კანონზე, რომელშიც ნათქვამია: „ბრძოლის დროს ჩადენილი მკვლელობები
ჩვენს მამებს არ მიაჩნიათ მკვლელობად, რადგანაც, როგორც მე მგონია, მათ
შეუნდობენ, როგორც მოღვაწეებს სიწმინდისა და კეთილი მსახურებისათვის.
მაგრამ იქნებ უკეთესია, ვურჩიოთ მათ, როგორც ხელით არაწმინდებმა, სამი
წლით თავი შეიკავონ საიდუმლოთა ზიარებისაგან.“79
წმინდა ბასილი დიდს „ჩვენს მამებში“, სავარაუდოდ, წმინდა ათანასე ალექსანდრიელიც (+373) უნდა ეგულისხმა, რომლისთვისაც „ომში მტრების განადგურება არა მხოლოდ კანონიერი ქმედება იყო, არამედ ჯარისკაცებს პატივსა
(honor) და ღირსებას (distinction) ჰმატებდა.“80 მართლმადიდებელი თეოლოგისა
და ბიზანტინისტის, იოანე მაკგუკინის მითითებით, ათანასეს ეს წერილი ეგვიპტელი ბერებისადმია მიმართული და მასში მოცემულ სამხედრო სიმბოლიკას
შემთხვევითი ხასიათი აქვს.81 მაგრამ თუ „ჩვენს მამებში“ ათანასეც იგულისხმე75
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DC: Dumbarton Oaks, 32.
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ბა, გამოდის, რომ წმინდა ბასილის აშკარად მაკგუკინისგან განსხვავებულად
ესმოდა ამ საეკლესიო მამის დამოკიდებულება ამ საკითხზე. მაგრამ თუ აქ ათანასე არ იგულისხმება, მაშინ სრულიად ცხადია, რომ წმინდა ბასილი სხვა აღმოსავლელ მამებს მოიაზრებს, რომელთათვისაც ომში ბრძოლა ქრისტიანის წმინდა
მოვალეობა იყო. აქვე, ვფიქრობ, ყურადღება უნდა მიექცეს ბასილი კესარიელის
მოკრძალებულ ტონს: ის მხოლოდ მორიდებულ რჩევას გამოთქვამს, თითქოს
ვერ ბედავს წინამორბედი მამებისთვის დამახასიათებელი მიდგომის რევიზიას.
ამიტომ, როგორც მოსალოდნელი იყო, ბასილი დიდის ამ რეკომენდაციის გათვალისწინება ყოველთვის როდი ხდებოდა ეკლესიაში. მაგ., როგორც მკვლევარი
ჯ. ჰალდონი მიუთითებს, „მოგვიანო კანონისტების კომენტარებიდან ნათელი
ხდება, რომ ამ კანონს [ბასილის მე-13 კანონს] მკაცრად არ იცავდნენ (was not
strictly observed).“82
ზემოთ ხსენებულ მკვლევართა ერთი ნაწილისგან (დონალდ, ნიკოლი, სტივენ რანსიმენი, ჯორჯ დენისი და სხვ.) განსხვავებით, მეორე ნაწილი (თია კოლბაბა, ათინა კოლია-დერმიცაკი, ჯონ ჰალდონი და სხვები) ამტკიცებს, რომ წმინდა ომის იდეა და პრაქტიკა, თავისებური ფორმით, ბიზანტიაშიც არსებობდა.
მკაფიო აღქმისთვის, მათი მოსაზრებები ქვემოთ თანმიმდევრულადაა გადმოცემული იმ კრიტერიუმების გარშემო, რომელთა მიხედვითაც ომი წმინდად უნდა
იქნეს მიჩნეული.
ღვთის მოწოდება. თუკი ომის წმინდად ჩათვლისთვის უფლის პირდაპირი
ბრძანებაა აუცილებელი, მაშინ ძნელად თუ მოიძებნება ისტორიაში ამგვარი
ომები, გარდა ძველი აღთქმის ებრაელთა და მუსლიმთა მიერ წარმოებული (ჯიჰადისტური) ბრძოლებისა. მაგრამ თუ დასაშვებად მიგვაჩნია, რომ ე.წ. ღვთის
ბრძანება ადამიანის მეშვეობით შეიძლება იქნეს გაჟღერებული, როგორც, მაგ.,
პაპმა ურბან მეორემ გამოაცხადა, რომ ჯვაროსნობა უფლის ნება იყო, მაშინ ამგვარი ომები, რომლებიც უფლის სახელით იწარმოებოდა, გვაქვს როგორც ბიზანტიაში, ისე დასავლურ საქრისტიანოში. ბიზანტიაში ღრმად იყო ფესვგადგმული
აზრი, რომ ქრისტიანული იმპერია უფლის „განსაკუთრებული ქმნილებაა“ (God’s
special creation). იმპერატორი კი, როგორც ქრისტეს ვიკარიუსი (Vicarius Christi),
იმპერიის ქრისტიანი ხალხების დამცველია, რომლის მისია და საქმიანობა უფლის განგებულების ნაწილია. დასავლეთ რომის იმპერიის ქრისტიანების მსგავსად, აღმოსავლეთ რომის იმპერიის მკვიდრთაც ანუ ბიზანტიელებსაც უფლის
რჩეულ ერად მიაჩნდათ თავი.
მტრის განსხვავებული რწმენა. მიუხედავად ზოგიერთი ავტორის მტკიცებისა, რომ მტრის განსხვავებული რწმენა ბიზანტიური ომების მიზეზთა შორის არ
სახელდებოდა83, არსებობს ისტორიული წყაროები, რომლებიც საპირისპიროზე
მიუთითებს. მაგ., მეშვიდე საუკუნის მემატიანე თეოფანე წერდა, რომ იმპერა2006, 189-202. (სტატიის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია: http://www.incommunion.
org/2006/02/19/st-basil-on-war-and-repentance/
82
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ტორი ჰერაკლე (610-641) სპარსელებს ქრისტიანებისთვის საშიშ ხალხად მიიჩნევდა და საკუთარი ჯარისკაცების წინაშე მათ „ურჯულოებად“84 იხსენიებდა.
ამავე საუკუნის სხვა მატიანეებში სპარსელები და სხვა არაქრისტიანი ერები
ასევე „ბიწიერ“, „ცოდვილ“ და „წყეულ“ ხალხებად იწოდებიან. თუმცა ბიზანტიის
იმპერატორები იმასაც აცნობიერებდნენ, რომ მტრის განსხვავებული რწმენა
არაა საკმარისი საფუძველი მათ წინააღმდეგ ომის დასაწყებად, თუკი ისინი
საფრთხეს არ უქმნიდნენ იმპერიას. ამრიგად, „ბიზანტიური ომების უმეტესობა
არ ყოფილა მხოლოდ იმიტომ წამოწყებული, რომ მტერი ურჯულო ან ერეტიკოსი იყო, თუმცა ზოგიერთი ომი სწორედ ამ მიზეზით იქნა დაწყებული. ამ კონტექსტში ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ არც ლათინთა და მუსლიმთა მიერ წარმოებული ყველა ომი იყო ურჯულოთა წინააღმდეგ.“85 როგორც ჯ. ჰალდონი მიუთითებს, „შესაძლებელი იყო ბიზანტიის იმპერიის მტერი ქრისტიანობის მტრადაც
გამოცხადებულიყო, რომელთა წინააღმდეგ ომის დაწყება სრულიად გამართლებული იქნებოდა.“86
მტრის განსხვავებულ რწმენაზე განსაკუთრებული ხაზგასმა არც ქართული
რელიგიური სინამდვილისთვის იყო უცხო. მაგ., არგვეთის მთავრების, დავითი
და კონსტანტინეს წამების ავტორი დამპყრობელს „ქრისტიანთმოძულეს“ და „უსჯულოს“ უწოდებდა.87
ბიზანტიაში სამხედრო კამპანიებისას ასევე ხშირად გამოიყენებოდა რელიგიური სახე-სიმბოლოები (ხატები, ჯვრები). არსებობდა ღრმა რწმენა, რომ
ღმერთი სწორედ ბიზანტიელ ჯარისკაცებს შეეწეოდა. ამგვარივე რწმენა ახლობელია ზემოთ ხსენებული ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლის ავტორისთვისაც,
რომ ღმერთი მხოლოდ მათ მხარეს იყო ურჯულოების წინააღმდეგ ბრძოლისას.
მაგ., მურვან-ყრუს შესახებ წერს, რომ „ღმერთმან საკვირველებათამან ცუდ ყო
განზრახვაი მისი.“88
საღვთო კომპენსაცია. ომში დაღუპულთათვის იმქვეყნიური მისაგებლის
იდეა არც ბიზანტიური რეალობისთვის იყო უცხო. ამ საკითხზე ოპონენტები ყოველთვის ხაზგასმით მიუთითებენ იმპერატორ ნიკიფორე ფოკას ოფიციალურ
მიმართვაზე ეკლესიისადმი, რათა ურჯულოებთან ომში დაღუპულთათვის მოწამის სტატუსი მიენიჭებინათ. პატრიარქმა პოლიევქტოსმა და კონსტანტინეპოლის ეკლესიის სინოდმა უარი განაცხადა დაეკმაყოფილებინა ნიკიფორეს თხოვნა, აპელირებდა რა ბასილი დიდის კანონზე, რომლის მხედვითაც ომის მონაწი84

სიტყვა „ინფიდელს“ (infidel) პირობითად ვთარგმნი, როგორც „ურჯულოს“, „ურწმუნოს“,
რადგან ამ სიტყვას, ძირითადად, მუსლიმები და ქრისტიანები ერთმანეთის მისამართით
იყენებდნენ, რაც, ბუნებრივია, არ ნიშნავს, რომ მოწინააღმდეგე ურწმუნო იყო და არანაირი რჯული არ გააჩნდა.
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ლე ჯარისკაცს სამი წელი უნდა შეეკავებინა თავი წმინდა ზიარებისგან. (როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, ბასილის ეს კანონი მკაცრად არ იყო დაცული ეკლესიაში, როგორც ეს ბიზანტიელი კანონისტების ჩანაწერებიდან ჩანს89). ამ მაგალითის საფუძველზე თითქოს ნათელი სურათი იკვეთება: რომ ნიკიფორე ფოკას მოთხოვნა ბიზანტიაში ანომალიას წარმოადგენდა. მართალია, იდეა ბიზანტიელი ჯარისკაცის მოწამეობის შესახებ მიუღებელი აღმოჩნდა ამ კონკრეტული
პატრიარქისა და მისი სინოდისთვის, მაგრამ ბიზანტიურ სამხედრო სახელმძღვანელოებში მსგავსი მოსაზრება საკმაოდ პოპულარული იყო. თია კოლბაბას სამართლიანი შენიშვნით, ჩვენ აქ „არა მხოლოდ პატრიარქის მოსაზრება უნდა
გვაინტერესებდეს, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო იმპერიის სამხედრო იდეოლოგია, არამედ ასევე ისიც, თუ როგორი იყო რეალურად ეს იდეოლოგია.“90 ბიზანტიურ სამხედრო ტრაქტატებში (ლეო მეექვსის „ტაქტიკის“ ჩათვლით) ხშირად
მეორდებოდა მოსაზრება, რომ ჯარისკაცის „სულის ცხონებისთვის იბრძვის.“ იმპერატორი ჰერაკლე საკუთარ ჯარისკაცებს „მოწამის გვირგვინის“ მოპოვებაზე
მიუთითებდა.
ამრიგად, პაულ სტივენსონის მითითებით, სინოდის ამგვარი გადაწყვეტილება ნიკიფორე ფოკას პასუხად, „პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდიოდა იმასთან, რასაც ჯარისკაცებს ეუბნებოდნენ და რისიც ამ უკანასკნელთ ღრმად სწამდათ (...) [იმპერატორ ლეონ მეექვსის „ტაქტიკა“-ში] ნათქვამი იყო (XVIII, 133),
რომ საჭიროა მუსლიმი მტრების წინააღმდეგ მამაცი ბრძოლა “ჩვენი სულების
ცხონებისთვის (for our spiritual salvation)’. (...) ლეონი მომხრე იყო ომში დაღუპულთათვის სპეციალური ლიტურგიის დაწესებისა, რომელიც უზრუნველყოფდა
მათ სპეციალურ სტატუსს, როგორც ‘სამარიდისოდ ნეტარ’ სულთ (...) ლეონის
აზრებს იმპერატორი ნიკიფორეც იზიარებდა.“91 ამასთან, საინტერესო ის არის,
რომ თავად იმპერატორი ნიკიფორე ფოკა (ბერი და გენერალი), ცნობილი იყო რა
თავისი სამხედრო აქტივობებით, გარდაცვალების შემდეგ „ქრისტიან მოწამეთა
დასს განუკუთვნეს, მაგრამ იგივე სტატუსი ვერ მიიღეს მისმა მეომრებმა, რომლებიც მასთან ერთად იბრძოდნენ და ბრძოლის ველზე დაეცნენ.“92
მონიკა უაითიც აღნიშნავს, რომ „თუმცა პატრიარქმა (პოლიევქტოსმა, დ.თ.)
არ დააკმაყოფილა ნიკიფორეს მოთხოვნა, ეს იდეა (ანუ მეომართა მარტვილად
შერაცხვის იდეა, დ.თ.) არ იყო უცხო ეკლესიისთვის, რომელიც რამდენიმე ლიტურგიკულ ტექსტშია ასახული (echoed in a few liturgical texts).“93 მაგ., ერთ-ერთი
მათგანი მეათე საუკუნით თარიღდება და მასში, „სამხედრო ტრაქტატების
მსგავსად, საუბარია ჯარისკაცთა მიერ რწმენისათვის ბრძოლის მოვალეობაზე,
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Haldon, Warfare, 28.
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Kolbaba, Fighting, 206.
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Paul Stephenson,“Imperial Christianity and Sacred Warfare in Byzantium.” Wellman, J.K. (ed.).
Belief and Bloodshed: Religion and Violence across Time and Tradition. Lanham MD: Rowman and
Littlefield Publishers 2007, 89.
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Stephenson, Imperial, 88.
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თავად ომის წმინდა ბუნებასა (sacred nature of warfare itself) და ჯარისკაცისა და
მოწამის მსგავსებაზე (affinity between soldiers and martyrs), მაგალითად, ვკითხულობთ: ‘უფალო, შენი მეომრები, რომლებიც რწმენის დაცვისთვის საკუთარ სიცოცხლეს საფრთხეში იგდებენ, გაუთანაბრე ისინი... მოწამეებს.“94 უაითი იქვე
აღნიშნავს, რომ ჯარისკაცთა სახელები ფოიციალურ საეკლესიო კალენდარში
იხსენიებოდა (commemorated in an official church calendar). „სვინაქსარში ჯარისკაცთა მოხსენების ფაქტი თვით ეკლესიის შიგნითაც ადასტურებს ტენდენციას,
რომლის მიხედვითაც ჯარისკაცები მოწამეებს უთანაბრდებოდნენ.“95 როგორც
ცნობილია სვინაქსარის ტექსტი ლიტურგიულ ღვთისმსახურებასთანაა დაკავშირებული და მასში წმინდანები იხსენიებიან.
ათინა კოლია-დერმიცაკის აზრითაც, ამ მხრივ, „ყველაზე მნიშვნელოვანი
მოწმობაა მეათე საუკუნით დათარიღებული სამი საღვთო ლიტურგია (divine
liturgies)... ყველაზე საინტერესო ამ საღვთისმსახურო ტექსტების შინაარსია,
რომლებიც ‘წმინდა ომის’ ბიზანტიურ ცნებას შეიცავს... ასევე ნათლად გამოხატავს მოწამეობისა და ინდულგენციის (საღვთო მისაგებელის, დ.თ.) გაგებას...
ასევე მათში მოცემულია თხოვნები უფლისადმი, რათა დაღუპულ მეომრებს
ცოდვები მიეტევოთ, რადგან ამ უკანასკნელთა აღსრულებული საქმე მოწამეთა
მოღვაწეობის ტოლფასია (because their deeds were equal to those of martyrs).“9695
ავტორი იქვე ძველ ბერძნულ ენაზე შესაბამის გამოთქმებსაც იმოწმებს აღნიშნული ლიტურგიების ტექსტებიდან. არსებობს ასევე კონსტანტინეპოლის პატრიარქის, ნიკოლოზ მისტიკოსის (901-907, 912-925) წერილი ლონგობარდელი გენერალისადმი, რომელმაც 915 წელს არაბებთან ბრძოლაში გაიმარჯვა. წერილში
პატრიარქი აღნიშნავდა, რომ ის და მისი თანამებრძოლები „მომავალ ცხოვრებაში ყველა იმ ადამიანის მსგავს მისაგებელს მიიღებდა, რომელიც ქრისტესთვის,
ჩვენი უფლისა და მისი დიდებისთვის იღწვის.“97
ნიკოლოზ მისტიკოსის გარდა, კონსტანტინეპოლის მეორე პატრიარქი, რომელიც ანალოგიურ შეხედულებას გამოთქვამდა მიქაელ IV აუტორეანოსი (120713), რომლის რეზიდენცია გადასახლებაში, ქალაქ ნიკეაში იყო განთავსებული.
პატრიარქის აზრით, „კონსტანტინეპოლის დამპყრობ ლათინთა წინააღმდეგ
ბრძოლაში დაცემული ბიზანტიელი ჯარისკაცები ცოდვათა მიტევებას
მიიღებდნენ.“98
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კონსტანტინეპოლის მესამე პატრიარქი, რომელსაც მსგავსი სიტყვები აქვს
ნათქვამი, იყო ნიკიტა II მუნტანესი (1186-1189). მან სოფიის ტაძარში წარმოთქმული ქადაგებისას ამგვარი რამ განაცხადა: „თუ ბერძენი ასობით ლათინ პილიგრიმს მოკლავს, მაშინ მიიღებს თავისი ცოდვების შენდობას, თუნდაც რომ ამ
დროს ათი ბერძენიც შემოაკვდეს.“99
წმინდა ომს რელიგიური ლიდერი აცხადებს. განსხვავებით დასავლეთისგან,
სადაც რომის პაპს ჰქონდა უფლება გამოეცხადებინა ომი, ბიზანტიაში პატრიარქს არ შეეძლო ამის გაკეთება. ერთადერთი, რაც ამ უკანასკნელს შეეძლო,
ეს იყო იმპერატორის მხარდაჭერა მისი ჯარის კაპელანებით უზრუნველყოფით,
ჯარისკაცთა სულიერი გამხნევებით, საზოგადო და კერძო ლოცვებით. მაგრამ
სინამდვილეში არც ბიზანტიის იმპერატორი ყოფილა მხოლოდ საერო მმართველი და არც რომის პაპი მხოლოდ რელიგიური ლიდერი. ბიზანტიაში იმპერატორი
უფლის მიერ დადგენილად ითვლებოდა, რომელსაც უფლის რჩეული ერი ანუ
ბიზანტიელები უნდა დაეცვა.100იმპერატორი „ქრისტეს ვიკარიუსია, ღვთის წარმომადგენელი მიწაზე, ცხებულია (თითქმის ხელდასხმულია) საღვთო საქმეთა
აღსასრულებლად.“101
ბიზანტიის იმპერატორის ფიგურა, პირველ რიგში, სწორედ ღმერთს განასახიერებდა მიწაზე. უფლის მონაცვლეობა ყველაზე კარგად იმპერატორის იკონოგრაფიული გამოსახვით ვლინდებოდა. ეს გარემოება შესანიშნავად აქვს გაანალიზებული ფრანგ ბიზანტინისტსა და ხელოვნებათმცოდნეს, ა. გრაბარს, რომელიც პუნქტობრივად გამოკვეთს მსგავსებებს ქრისტეს, როგორც პანტოკრატორისა და იმპერატორის იკონოგრაფიულ გამოსახულებებს შორის და აღნიშნავს, რომ ეს კარგად ასახავდა „ცნობილ დოქტრინას, ევსევის მიერ ვრცლად
შემუშავებული და სხვა ურიცხვი ბიზანტიელი ავტორების მიერ ფართოდ ათვისებული, რომ იმპერატორი წარმოადგენდა ხელისუფალს, რომელიც ღვთისგან
იყო შთაგონებული და დაცული, როგორც უფლის ერთგვარი ხატი მიწაზე.“102
ამრიგად, სრულიად ნათელი იყო მსგავსება ზეციური მეფისა და ბიზანტიის
იმპერატორის ტიტულებს შორის. პირველი პანტოკრატორად იხსენიებოდა, მეორე ავტოკრატორად. საეკლესიო ცერემონიებსა და რიტუალებში იმპერატორი
არა მხოლოდ ზეციერი მეუფის „ანარეკლად“, არამედ ქრისტეს „ცოცხალ სახედ“
ითვლებოდა. რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, ბიზანტიის ეკლესიისთვის
არ იყო მიუღებელი სუვერენის ამგვარი აღქმა, პირიქით, სწორედ მისი პირველიერარქები იძლეოდნენ ამის ლეგიტიმაციას. მაგ., მეთორმეტე საუკუნის ცნობილი ბიზანტიელი კანონისტი და იმავდროულად ალექსანდრიის პატრიარქი,
ბალსამონი, განმარტავდა რა ანკვირიის კრების მე-12 კანონს, წერდა: „იმპერატორებსა და პატრიარქებს პატივი უნდა მივაგოთ, როგორც ეკლესიის მასწავლებლებს, რომლებმაც ეს ღირსება მირონცხებით მიიღეს. აქედან მომდინარეობს
99

Pichler. Geschichte der Kirchl. Trennung. B. I, S. 297, ციტ.: А. П. Лебедев, Исторические
очерки состояния византийской церквы от конца XI до середины XV века. СПб., 2003, 27.

100 Haldon, Warfare, 25.
101 Kolbaba, Fighting, 208.
102 Андре Грабар, Император в Византийском Искусстве. Пер. с фр. М., 2000, 114.
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მართლმორწმუნე იმპერატორის ძალაუფლება განსწავლოს ქრისტიანი ერები
და, მღვდლის მსგავსად, უკმიოს უფალს (...) იმპერატორის სიძლიერე და ქმედება ეხება ადამიანის სულსა და სხეულს, ხოლო პატრიარქის ქმედება მხოლოდ
სულებზე ვრცელდება.“103
უფრო მეტიც, ბიზანტიური პოლიტიკური თეოლოგიის მიხედვით, ვასილევსის მმართველობა ღვთაებრივთან იყო წილნაყარი. იმპერატორ ჰერაკლეს
კარზე მოღვაწე პანეგირისტი პოეტი და პატრიარქ სერგი I-ის (+638) მეგობარი,
გიორგი პისიდიელი ჯერ კიდევ მეშვიდე საუკუნეში წერდა: „ვინ არის მეფე?
განა ის უფლის მონაცვლე არაა, რომელიც იარაღასხმული, ერების მეორე
მმართველია უფლის შემდეგ? მეფე უფლისგან იღებს ძალაუფლებას, რომელიც
შემდგომ მეფის გვერდით მყოფ პატრიარქსაც გადაეცემა.“104 გიორგი პისიდიელის თხზულებათა მკვლევარი, მერი უითბი აღნიშნავს, რომ ჰერაკლეს შესახებ დაწერილი თითქმის ყველა მისი პოემა ხაზს უსვამს რელიგიის მთავარ
როლს იმპერატორის მიერ წარმოებულ ომებში.105 ბიზანტიაში ჰერაკლე პირველ იმპერატორად ითვლება, ვინც სამხედრო საქმე რელიგიურ, საკრალურ
აზროვნებას მჭიდროდ დაუკავშირა, რაც თანდათან სულ უფრო მყარდებოდა
მომდევნო საუკუნეებში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბიზანტიაში პირველად სწორედ ჰერაკლეს მიერ ჯარის წინაშე წარმოთქმულ სიტყვაში ითქვა,
რომ მეომრები ბრძოლის ველზე დაღუპვის შემდეგ უფლის სასუფეველს დაიმკვიდრებდნენ, რაც წმინდა ომის თეორიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. (საინტერესოა, რომ ჰერაკლე (610-641) სულაც არ იყო ბიზანტიის „მართლმორწმუნე“ იმპერატორი, ღვთის „ჭეშმარიტი მსახური“ ქალკედონური
მრწამსის გადმოსახედიდან, რადგან სწორედ მას უკავშირდება ბიზანტიის იმპერიაში ერეტიკული რეფორმა, რაც მონოთელიტობის დაკანონებას
გულისხმობდა.106 681 წელს, მეექვსე მსოფლიო საეკლესიო კრებამ მონოთელიტური სწავლება დაგმო).
იმპერატორები ღვთისმსახურებაშიც იღებდნენ მონაწილეობას. მაგ., მას
უფლება ჰქონდა ტაძარში ეკმია ისე, როგორც ამას მღვდელი აკეთებდა, სარწმუნოებრივი ჭეშმარიტებანი ექადაგა მორწმუნეთათვის და ა.შ. სადღესასწაულო დღეებში კი, იმპერატორი წმინდა სოფიის ტაძარში მღვდელმთავრის
მსგავსად თავზე მიტრა ეხურა, რომელიც სამეფო გვირგვინის მიხედვით იყო

103 Михаиль Зызыкин, Патриарх Никон: Его Государственные и канонические идей. В 3 ч.,
Варшава 1931, ч. 1, 98. ზიზიკინის ნაშრომში ბალსამონის სიტყვების გარდა, მოყვანილია
ასევე სხვა საეკლესიო ავტორთა მოსაზრებანიც საერო და სასულიერო ხელისუფლებათა
შესახებ. ელ-ვერსია (ორიგინალის პაგინაციით) ხელმისაწვდომია: www.odinblago.ru/
nikon/1
104 Ibid, 75.
105 Mary Whitby, “Defender of the Cross: George of Pisidia on the Emperor Heraclius and His Deputies.” The Propaganda of Power: The Role of Panegiric in Late Antiquity, ed. Mary Whitby. Leiden:
Brill 1998, 247-273.
106 Алексей Лебедев, Вселенские Соборы VI, VII и VIII веков. СПб., 2004, 79.
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დამზადებული და პატრიარქის საზეიმო საღვთისმსახურო სამოსზე „უფრო მეტად ბრწყინვალე“107 სამღვდელმთავრო შესამოსელი ეცვა.
ბიზანტიაში იმპერატორები პატრიარქებზე მნიშვნელოვან ფიგურებად ითვლებოდნენ და ამას მხოლოდ სიმბოლური მნიშვნელობა როდი ჰქონდა. მაგ.,
პატრიარქი თავის საეკლესიო ძალაუფლებასა და ლეგიტიმაციას სწორედ იმპერატორისგან იღებდა. ეს კარგად ჩანდა ინვესტიტურის ცერემონიიდან. მსოფლიო საეკლესიო კრებების იმპერატორის მოწვევის გარეშე არ ტარდებოდა.
იმპერატორები არა მხოლოდ ფორმალური მომწვევნი იყვნენ ამ კრებებისა,
არამედ ასევე აქტიურად ერეოდნენ დოქტრინალურ პოლემიკებში (მაგ., კონსტანტინე დიდი) და ზოგჯერ საკუთარი სახელითაც უცხადებდნენ ანათემასაც
ერეტიკოსებს (მაგ., იუსტინიანე დიდი) ან შეთქმულებს (მაგ., იმპერატორი რომან I, 919-944).
წმინდა ომი თავდასხმითია. ამ იდეის მიხედვით წმინდა ომის მიზანი ურჯულოთა ქრისტიანობაზე მოქცევაა. ბიზანტიური ომების უმეტესობა თავდაცვითი
იყო, თუმცა არსებობდა თავდასხმითი ომებიც. მაგ., იმპერატორი ჰერაკლე
სპარსელების წინააღმდეგ, იმპერატორი ნიკიფორე ფოკა არაბების წინააღმდეგ,
იმპერატორი იოანე ციმისკე (969-976) არაბების წინააღმდეგ. იმის შესახებ, თუ
რატომ არ იყო ბიზანტიური ომების უმეტესობა თავდასხმითი, თ. კოლბაბა შემდეგს წერს: „იმისათვის, რომ თავდასხმითი ომები აწარმოო, საზოგადოება არ
უნდა ხარჯავდეს მთელ თავის რესურსებს თავდაცვაზე. ამის განხორციელებისთვის საჭიროა ადამიანური რესურსები და მატერიალური საშუალებები, რისი
ფუფუნებაც ქრისტიანულ დასავლეთს ჰქონდა იმიტომ, რომ ბიზანტია მისთვის
ერთგვარი ბუფერის როლს ასრულებდა.“108 აღნიშნული მკვლევრის მოსაზრებას
აქვე იმასაც დავუმატებდი, რომ რეალურად წმინდა ომად მიჩნეული ჯვაროსნული ლაშქრობაც არ იყო თავდასხმითი ხასიათის, რადგან მისი მიზანი წმინდა მიწაზე დაკარგული კონტროლის აღდგენა იყო.
ბიზანტიელებს ღრმად სწამდათ, რომ მათი, როგორც უფლის რჩეული
ერის, ყველა ბრძოლა წმინდა იყო, – თავდაცვითი იქნებოდა ის, თუ დავდასხმითი. ბიზანტიელი ჯარისკაცები ეკლესიის მსახურებად მიიჩნევდნენ თავს,
„ჯარისკაცები
ქრისტიანული
კრებულის
სრულუფლებიან
წევრებად
ითვლებოდნენ.“109 ისინი ვალდებულნი იყვნენ დღეში ორჯერ დასწრებოდნენ
რელიგიურ ღვთისმსახურებას.
ბიზანტიის იმპერიაში საერო და რელიგიური ომებს შორის მკაფიო მიჯნა
არც არსებობდა. საერო ხელისუფლება ხშირად დომინირებდა ეკლესიაზე, რომელსაც თავისი პოლიტიკური მიზნების განხორციელებისთვისაც იყენებდა. ამიტომ, „ფაქტიურად ყველა საერო ომი, გარკვეული აზრით, წმინდად ითვლებოდა.“110

107 Idem, Очерки Внутренней Истории Византийско-Восточной Церкви в IX, X и XI веках.
СПб., 1998, 58-9.
108 Kolbaba, Fighting, 208.
109 Haldon, Warfare, 16.
110 Tyerman, Fighting, 103.
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აღსანიშნავია, რომ კონსტანტინეპოლის ბასილევსებმა ჯვაროსნულ ლაშქრობებამდე დაიწყეს შეიარაღებული ძალების გაგზავნა იერუსალიმში.111 ბიზანტიის იმპერატორი იოანე ციმისკე (969-976) სომეხთა მეფის, აშოტისადმი მიმართულ წერილში წერდა, რომ მისი სურვილი იყო „მაცხოვრის წმინდა საფლავის
განთავისუფლება მუსლიმთაგან.“112 უფრო მეტიც, როგორც ზოგიერთი მკვლევარი ამტკიცებს, თვით პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობის ინსპირატორი ბიზანტიის იმპერატორი ალექსი კომნენოსი იყო (მაგ., პიტერ ფრანკოფანის წიგნი113112
მთლიანად ამ თემას ეძღვნება).
სხვათა შორის, წმინდა ომის ანუ ჯვაროსნული ლაშქრობის იდეა არც საქართველოსთვის იყო მიუღებელი. მაგ., 1587 წელს ქართლის მეფე სიმონ პირველი
რომის პაპ სიქსტუს მეხუთესა და ესპანეთის მეფე ფილიპე მეორეს წერილს უგზავნის, რომელშიც მათ მოუწოდებს ჯერ კონსტანტინეპოლისა და შემდეგ იერუსალიმის განთავისუფლებას მუსლიმთაგან.114 ასევე ცნობილია, რომ დაახლ.
ერთი საუკუნით ადრე, 1495 წელს, ქართლის მეფე კონსტანტინე ესპანეთის დედოფალ იზაბელას იგივე შინაარსის წერილი მიწერა.
4.1. იოანის სტოურაიტისის თვალსაზრისის კრიტიკისთვის

მიუხედავად ზემოთქმულისა, ზოგიერთი ავტორი არ იზიარებს მოსაზრებას
ბიზანტიაში წმინდა ომის რაიმე ფორმით არსებობის შესახებ. მათ შორის, განსაკუთრებით მინდა გამოვყო იოანის სტოურაიტისი, რომელიც 2012 წელს გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში ყველანაირად ცდილობს საწინააღმდეგო დაამტკიცოს. იგი იმ ბიზანტიურ ომებს ახსენებს (გენერალ იუსტინიანეს წარმოებული
მელიტინის ბრძოლა 575 წელს; იმპერატორ ჰერაკლიუსის ბრძოლა სპარსელებთან 624 წელს; ნიკიფორე ფოკას 961 წლის ბრძოლა), რომლის მსვლელობისას
გენერალი ან იმპერატორი საკუთარ მეომრებს ომში დაღუპვის შემდეგ სულიერ
ჯილდოზე, საზღაურზე (recompense), მარადიული ცხოვრების მოპოვებასა და
მოწამის გვირგვინის მიღებაზე მიუთითებდა. ავტორი ასევე ახსენებს პატრიარქ
მიქაელ IV აუტორეანოსის (1208-1214) წერილს იმპერატორ თეოდორე ლასკარისისადმი (1205-1222), რომელშიც „სულიერი წინამძღოლი ცოდვათა მიტევებას
ჰპირდება იმ ჯარისკაცებს, რომლებიც ბრძოლის ველზე დაეცემიან“ (ecclesiastical
leader promises remission of sins to the soldiers that would die in battle).115114 ბუნებრივია, სტოურაიტისი გვერდს ვერ აუვლიდა იმპერატორ ლეონ VI ბრძენის (886111 Пьер Виймар. Крестовые Походы: Миф и Реальность Священной Войны. Пер. с
Французского. СПб., 2003, Часть 1, Глава 1, 6.
112 A.E. Dostourian, Armenia and the Crusades, 10th to 12th Centuries: The Chronicle of Matthew of
Edessa. Lanham, MD. 1993, p. 22-32, ციტ.: Haldon, John. Warfare, State and Society in the Byzantine World, 560-1204. London: UCL press, 1999, 29.
113 Frankopan, Peter. The First Crusade: The Call from the East. Belknap Press, 2012.
114 მურმან პაპაშვილი, საქართველო-რომის ურთიერთობა მე-6-20 სს. თბ., 1995, 117.
115 Ioannis Stouraitis, “’Just War’ and ‘Holy War’ in the Middle Ages: Rethinking Theory Through the
Byzantine case-study.” Jahrbuch der Ostereischischen Byzantinistik, Band 62, Wien 2012, 244.
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912) სამხედრო ტრაქტატს „ტაქტიკა“, რომელშიც მეომრების სულიერ საზღაურზეა (spiritual merit) საუბარი (Taktika, XII 57, XVIII 127).116
სტოურაიტისის აზრით, მსგავსი მოწოდებები ბიზანტიაში გამონაკლისები
იყო და მათ სისტემატური ხასიათი არ გააჩნდა. ავტორი პატრიარქ მიქაელ IV
აუტორეანოსის შემთხვევას „განსაცვიფრებელ გამონაკლისს“ (striking exception)117
უწოდებს. თუმცა მისი ყურადღების მიღმა რჩება სხვა შემთხვევები ბიზანტიური
სინამდვილიდან, რომლებიც ზემოთ უკვე ვახსენეთ. მაგ., მსგავს მოწოდებებს
ვხვდებით კონსტანტინეპოლის პატრიარქებთანაც (ნიკიტა II მუნტანესი, ნიკოლოზ მისტიკოსი), რომლებიც ბიზანტიელი ჯარისკაცებისთვის განკუთვნილ სულიერ საზღაურზე საუბრობდნენ.
ბრძოლების წინ გაჟღერებულ მოწოდებებთან დაკავშირებით კი სტოურაიტისი აცხადებს, რომ ამგვარი სიტყვები მხოლოდ იმიტომ ითქვა, რომ მეომრებს
უფრო „მამაცურად ებრძოლათ“ (to fight bravely).118 ამასთან, მისი აზრით, გენერალი იუსტინიანე და იმპერატორი ჰერაკლე თავდაცვით ომებს აწარმოებდნენ
სპარსელების წინააღმდეგ, რომელთაც ბიზანტიის ტერიტორია ჰქონდათ დაპყრობილი. აქ გაუგებარია, რატომ არ შეიძლება იგივეს თქმა ჯვაროსან მეომრებზეც, რომ მათაც გასამხნევებლად მიმართავდნენ მსგავსი მოწოდებებით სულის
ხსნასთან დაკავშირებით? ან რატომ არ იყო ჯვაროსნული ლაშქრობები ასევე
თავდაცვითი? განა მუსლიმების მიერ დაპყრობილი იერუსალიმის გათავისუფლება ტერიტორიის დაბრუნებას (ანუ თავდაცვით ომს) არ ნიშნავდა? მსგავსი
შეუსაბამობა გვაქვს ჯორჯ დენისის სტატიაშიც, რომელიც ჯვაროსნობას „აგრესიულ“ ომად იხსენიებს ბიზანტიელთა მიერ წარმოებული ომების საპირისპიროდ
(ჰერაკლე, ნიკიფორე ფოკა, იოანე ციმისკე და ბასილი II), რომელთა მიზანი „იმ
რეგიონების დაბრუნებასა და დაცვაში მდგომარეობდა, რომელთა კანონიერი
მფლობელი რომის იმპერია იყო.“119
იმპერატორ ლეონის „ტაქტიკასთან“ დაკავშირებით, სტოურაიტისი აღნიშნავს, რომ მსგავსი მოწოდებები (რომელთაც, ავტორისვე აღიარებით, სისტემატური ხასიათი აქვს აღნიშნულ ტრაქტატში) მოცემულია ტრაქტატის იმ სექციაში, რომელიც უკავშირდებოდა არა „…მუსლიმ მტრებს, არამედ იმპერიის ნებისმიერი მტრის წინააღმდეგ წარმოებულ ომს. ეს არგუმენტი იმ ფაქტითაც
მყარდება, რომ საღვთო მისაგებელი დაკავშირებულია ჯარისკაცის ნამდვილ
რწმენასთან ანუ ღვთისმოშიშებასთან (good faith, i.e. piety) და არაფერია ნათქვამი რა ურჯულოთა დახოცვაზე ან მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში სიკვდილზე.“120
ვფიქრობ, ი. სტოურატისი უკიდურესად ნაძალადევ ინტერპრეტაციას გვთავაზობს. პირველი: რა მნიშვნელობა აქვს მტერი ვინ არის? მთავარი ხომ ის მო116 Ibid., 244.
117 Ibid.
118 Ibid.
119 George Dennis, “Defenders of the Christian People: Holy War in Byzantium.” The Crusades from
the Perspective of Byzantium and the Muslim World. Ed. A. Laiou and R. P. Mottahedeh. Washington, DC: Dumbarton Oaks, 2001, 38.
120 Stouraitis, Just War, 245.
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ტივაციაა, რომელიც მეომარს ამოძრავებს მტრის წინააღმდეგ? ამგვარი მოტივაციის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი სწორედ სულის ხსნა იყო, როგორც დასავლელ ჯვაროსნებში, ისე ბიზანტიელ მეომრებში. მეორე: გაუგებარია
რას უნდა ნიშნავდეს (ჯარისკაცის შემთხვევაში) ოდენ ღვთისმოშიშებით სულის
ხსნა მეომრული სიმამაცისგან დამოუკიდებლად, როცა ამგვარი მოწოდებები აშკარად ბრძოლის ველზე თავგაწირვას უკავშირდებოდა? ჯარისკაცი ხომ ის მოწამე არ იყო, რომელსაც მხოლოდ თავისი რწმენის გამო აწამებდნენ? ამრიგად,
სრულიად გაუგებარია სტოურაიტისის მიერ ჯარისკაცის რწმენასა და მისი სამხედრო აქტივობის გამიჯვნა.
ამრიგად, ყოველივე ზემოთ თქმულის საფუძველზე, სრული საფუძველი
გვაქვს განვაცხადოთ, რომ წმინდა ომის იდეა და ჯვაროსნული ლაშქრობის სულისკვეთება არცთუ ისე უცხო იყო ბიზანტიელთათვის. მაშ რატომ გამოავლინეს
მათ ასეთი მტრული დამოკიდებულება ჯვაროსნებისადმი? (ეს არა მხოლოდ მაშინ მოხდა, როცა ჯვაროსნები იძულებულნი გახდნენ ბერძნების წინააღმდეგაც
გაელაშქრათ, არამედ მანამდეც). თუკი წმინდა ომის იდეა და პრაქტიკა არც ბიზანტიელთათვის იყო უცხო, მაშ რა მოხდა, რატომ სძულდათ მათ ლათინი რაინდები და მეომრები?
სტოურაიტისი, როგორც მოსალოდნელი იყო, ამ მხრივ, ანა კომნენოსს
იმოწმებს, რომელსაც ცალკე სტატიასაც კი უძღვნის.121 ამ საკითხზე კი თ. კოლბაბას უნდა მოვუსმინოთ: „ბიზანტიელი მწერალი, რომელსაც ამ კონტექსტში
ხშირად ციტირებენ, დედოფალი ანა კომნენოსია და ეს გასაგებიცაა. როგორც
პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობის თვითმხილველი, ანასთან ჯვაროსნებისა და
მათი მოქმედებების ყველაზე ადრეულ ბიზანტიურ აღწერას ვხვდებით. ის შეძრწუნებულია ჯვაროსანთა ქცევით და ნაკლებად ცდილობს მათ მოტივებსა და
იდეალებს ჩაწვდეს. მიუხედავად ამისა, – და ეს მნიშვნელოვანი მომენტია, რასაც
ხშირად არ ექცევა ყურადღება, – ანას არასდროს უთქვამს, რომ ლათინები შეცდნენ, როცა წმინდა მიწის დასაბრუნებლად ურჯულოთა წინააღმდეგ ომი წამოიწყეს. მას კარგად ესმის და იზიარებს წმინდა ომის იდეას მუსლიმთა წინააღმდეგ. უბრალოდ მას არ სჯერა, რომ ლათინ რაინდებს სწორედ ასეთი ომი აქვთ
დაწყებული.“122 ათინა კოლია-დერმიცაკი კი ანა კომნენოსთან ერთად სხვა ორ
მემატიანეს, იოანე ცინამოსსა (1143-1185) და ნიკიტა ხონიატსაც (1155-1217) ახსენებს, რომლებსაც არანაირი კითხვები არ ჰქონდათ წმინდა ომის შესახებ ჯვაროსანთა იდეოლოგიასთან დაკავშირებით. ერთადერთი, რაზეც ისინი ვერგაგებასა
და ეჭვებს გამოხატავენ, „ეს იყო ლათინების განზრახვის გულწრფელობა. მათ
მტკიცედ სწამდათ, რომ ჯვაროსნებს ბიზანტიის და არა ურჯულოთა წინააღმდეგ სურდათ გამოლაშქრება.“123 ანას აზრით, სულმოკლე და მოძალადე ბარბაროსი ლათინები სულაც არ იბრძვიან ქრისტეს სარწმუნოებისთვის. ბუნებრივია,
დედოფლის შეგნებისთვის არანაკლებად შოკისმომგვრელი აღმოჩნდა ჯვაროს121 Stouraitis, “Conceptions of War and Peace in Anna Comnena’s Alexiad.” Byzantine War Ideology
Between Roman Imperial Concept and Christian Religion. Ed. by J. Koder, and I. Stouraitis. Wien,
2012, 69-80.
122 Kolbaba, Fighting, 212.
123 Kolia-Dermitzaki, Holy War, 128.
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ნულ ლაშქრობაში ლათინი სასულიერო პირების მონაწილეობა. გარდა ამისა,
ვფიქრობ, იმპერატორის ქალიშვილის ანტაგონიზმს ლათინებისადმი, ბუნებრივია, განსხვავებულისადმი ზოგადი შიშიც კვებავდა. ამ კუთხით, ასევე მნიშვნელოვანი იყო საუკუნეების მანძილზე რომსა და კონსტანტინეპოლს შორის დაგროვებული მძლავრი რელიგიური შუღლი 1204 წლამდეც და, განსაკუთრებით, ამ
თარიღის შემდგომ.
5. დასკვნის მაგიერ
წმინდა ომის კონცეფციის შესახებ ბიზანტიური თეოლოგიური აზრი თუ
საეკლესიო კანონმდებლობა ნამდვილად არ განვითარებულა ისე ვრცლად და
იმგვარი თანმიმდევრულობით, როგორც დასავლეთში. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, პრაქტიკული ვითარება, საეკლესიო იდეოლოგია და სამხედრო ცნობიერება
ამ ორ საქრისტიანოში თითქმის არ განირჩეოდა ერთმანეთისგან. მართალია,
წმინდა ომის რაობის გაგება ერთგვაროვანი არ არის სხვადასხვა ავტორთან და
ეს ბუნებრივიცაა, მაგრამ, როგორც მონიკა უაითი შენიშნავს, „შესაძლოა, წმინდა ომის დეფინიციასთან დაკავშირებით შეთანხმება ვერასდროს იქნეს მიღწეული, მაგრამ ეჭვგარეშეა, რომ ბიზანტიას ჰყავდა წმინდა მეომრები (holy
warriors), როგორც მოკვდავი ჯარისკაცების, ისე სამხედრო წმინდანების სახით.“124
სამხედრო წმინდანებში ავტორი გულისხმობს მოწამეებად შერაცხულ იმ ბიზანტიელ მეომრებს, რომლებიც იმპერიაში ჯარისკაცთა ზეციურ მფარველებად იყვნენ გამოცხადებულნი, მაგ., წმინდანები გიორგი, დემეტრე და თეოდორე.
მ. უაითის მსგავსად, პ. სტივენსონიც აღნიშნავს, რომ „შემორჩენილი ტექსტების გულდასმით შესწავლის“ საფუძველზე წმინდა ომის კონცეფციისადმი დასავლური და ბიზანტიური მიდგომების არსობრივი მსგავსება თვალსაჩინოა და
რომ ომის წარმოება ბიზანტიაშიც საკმაოდ „საკრალიზებული“125 იყო. ისეთი რელიგიური იდეები, რომლებიც დაკავშირებულია უფლის რჩეული ხალხის, ქრისტიანი ერის, ბრძოლის ველზე ღვთის შემწეობის, უფლის მიერ მართული ჯარის,
ცოდვათა მიტევებისა და იმქვეყნიური მისაგებლის გაგებასთან, – ეს ყოველი
ბიზანტიური რელიგიური შეგნებისთვისაც მნიშვნელოვანი იყო. უცნაური, ალბათ, ის იქნებოდა, რომ აღმოსავლურ საქრისტიანოში სხვაგვარად ყოფილიყო
საქმე, რადგან რელიგია შუა საუკუნეებში პოლიტიკური და კულტურული ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი იყო. და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს იმ გარემოებას, რომ ბიზანტიაში წმინდა ომის შესახებ ტრაქტატი არასდროს დაწერილა,
როგორც ამ ფაქტზე ჯორჯ დენისი აპელირებს.126 ცალკე ტრაქტატი, როგორც
ასეთი, არც დასავლური სამართლიანი ომის იდეოლოგს, ავგუსტინეს დაუწერია.
მაგრამ ამას ნაკლები მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს, როდესაც ამა თუ იმ სამეფოს ან იმპერიის მიერ წარმოებული ომი თავისთავად აკმაყოფილებს “წმინდა
ომის” კრიტერიუმებს.

124 White, Military, 63.
125 Stephenson, Imperial Christianity, 91.
126 Dennis, Defenders, 37.
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თამაზ აბაშიძე
გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

ათი ქართულ-სპარსული საბუთი
ქართულ-სპარსული (ორენოვანი) ისტორიული საბუთები სამეცნიერო მიმოქცევაში 1955 წ. შემოვიდა, როდესაც ვლ. ფუთურიძემ 192 ასეთი საბუთი
გამოაქვეყნა1 და ამით მეცნიერებისათვის ხელმისაწვდომი გახადა უაღრესად
მნიშვნელოვანი წყარო XVI-XVIII სს. საქართველოს და ახლო აღმოსავლეთის
ისტორიის მთელი რიგი საკითხების საკვლევად. მოგვიანებით 25 ქართულ-სპარსული საბუთი გამოაქვეყნა ნ.დუნდუამ.2 გარდა ამისა, სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებულია კიდევ სამი ორენოვანი საბუთი.3
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და საქართველოს ეროვნული არქივის
ფონდებში4 აღმოჩნდა კიდევ რამდენიმე ათეული ორენოვანი საბუთი (დედნები
და ასლები5) და მათი ფრაგმენტები. ქვემოთ ვაქვეყნებთ ათ ასეთ საბუთს.6
1

ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები, ტექსტი დაადგინა, თარგმანი და შენიშვნები
დაურთო ვ. ფუთურიძემ, (თბილისი: საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა,
1955).

2

ქართულ-სპარსული (ორენოვანი) ისტორიული საბუთები (XVI-XVIII სს.), ტექსტი დაადგინა, თარგმანი, კომენტარი, ლექსიკონი და საძიებლები დაურთო ნუგზარ დუნდუამ,
(თბილისი: მეცნიერება, 1984.) ამ გამოცემაში შევიდა 24 საბუთი. კიდევ ერთი საბუთი
ნ.დუნდუამ 1987 წ. გამოაქვეყნა. იხ.: ნ. დუნდუა, „სიმონ I-ის ერთი ორენოვანი (ქართულსპარსული) საბუთი“, სპარსულ-ქართული ცდანი, (თბილისი: მეცნიერება, 1987), გვ. 22-29.

3

საბუთის სრულფასოვან პუბლიკაციად ვერ ჩაითვლება მ.ხუბუას მიერ გამოქვეყნებული
1737 წლის ორენოვანი საბუთი, რომლის სპარსული ნაწილი სრულყოფილადაა გამოცემული, ხოლო ქართული ნაწილის მხოლოდ ფოტოპირია დაბეჭდილი (იხ.: მ. ხუბუა, საქართველოს მუზეუმის სპარსული ფირმანები და ჰოქმები, (თბილისი, 1949), გვ.65-67 ).
სეფი-ხანის 1737წ. ორენოვანი ბრძანების მხოლოდ ფოტოპირებია დაბეჭდილი თ. აბულაძისა და ელ.გიუნაშვილის სტატიაში „Researches on Persian and Georgian-Persian Historical
Documents of Nāder Shāh’s Times from Georgian Depositories“, Analytica Iranica, Volume IV –
V, Revue interdisciplinaire d’histoire et de civilisation iraniennes, (Eté 2013). გვ.203 და 205. და
ბოლოს, 1580 წ. ერთი ორენოვანი საბუთი გამოქვეყნდა 2016 წ. „ქართული ისტორიული
საბუთების კორპუსის“ IV ტომში., საბ. #142, გვ.320-321.

4

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის Ad, Sd, Hd, Pd და Qd ფონდებში, აგრეთვე საქართველოს ეროვნული არქივის 1448, 1449 და 1450 ფონდებში.

5

ასლების უმრავლესობა გადაწერილია XIX ს-ის პირველ მეოთხედში საქართველოს
მთავარმართებლის განკარგულებით სასამართლოსა და აღსრულების ექსპედიციის
(Экспедиция Суда и Расправы Верховнаго Грузинскаго Правительства) კანცელარიაში და
შეტანილია სანოტარო დავთრებში ან ცალკე ფურცელზეა გადაწერილი.

6

„ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსის“ პროექტის ფარგლებში ივარაუდება ამავე
საბუთების სრულფასოვანი აკადემიური გამოცემა სრული არქეოგრაფიული აღწერილო-
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1
1629 წ. მაისის 27
1629 წ. V-VI

ყმა-მამულის წყალობის სიგელი გაცემული სვიმონ
II-ის მიერ გოშტაშაბ ბარათაშვილის სახელზე

(ხელნ. ეროვნ. ცენტრი – Hd-13952. XIX ს-ის ასლი)
საბუთის ქართული ტექსტი:
შეგიწყალეთ და გიბოძეთ ახალშენს ალავერდაშვილი, თაკუეს(?) ამირაშვილი და დავალთას თეგაძე მათის მამულითა და დედულითა დღეს რისაც მქონებელი იყვნენ ყოვლის მათის სამართლიანის საქმით თქვენთვის სამკუიდროთ
სამამულოთ გვიბოძებია გქონდეს და გიბედნიეროს ღ[მერ]თ[მა]ნ ჩვენსა ერთგულად სამსახურსა შიგან აწე მოგახსენეფთ კარისა ჩვენისა ვექილ ვეზირნო და
სხვანო მოსაქმენო თქვენცა ასრე გაუთავეთ რა რიგადცა ამა ჩვენგან ნაწყალობევს ფარვანაში ეწეროს და ნურაოდეს ნუ შეუშლით თუინიერ თანადგომისა და
შეწევნისაგან კიდე, დაიწერა ბრძანება და ნიშანი ესე ქ[ორონი]კ[ონ]ს ტიზ მაისის კზ ჴელითა კარისა ჩუენისა მდივან მწიგნობრის ოქრუაშვილის შერმაზანისათა (სვიმონ)
სპარსული ტექსტი:

[10] 38
ქართული თარგმანი:
გამოვიდა მაღალი ბრძანება იმის შესახებ, რომ ბედნიერებით აღბეჭდილი
ბარათიანთა გვარის აზნაურის გოშდაშაბის მიმართ წყალობისა და კეთილგანწყობის გამო ქვემოთ აღნიშნული ხალხი, მცხოვრები ქვემოთ მითითებულ სოფლებში, გველის წლის დასაწყისიდან იმგვარად, როგორც ძველი დროიდან ოთარ
ბეგს ჰქონდა თიულად, [გოშდაშაბს] ვუწყალობეთ და ვუბოძეთ.
სოფელი ახალშენი ალავერდის შვილებითურთ
სოფელი თაკვი (წერია „ბალუ“ ) ამირას შვილებითურთ
სოფელი დვალთა თეგაძის შვილებითურთ
აღნიშნულმა ხალხმა იგი თავის სრულუფლებიან თიულდარად სცნოს, წლიდან წლამდე თავისი მალუჯათი და დივანის გადასახადები ყველა წესის დაცვით
ბითა და საბუთების ფოტოასლების თანხლებით, ამიტომ ჩვენ აქ ვაქვეყნებთ მხოლოდ საბუთების ქართულ და სპარსულ ტექსტებსა და სპარსული ნაწილების ქართულ თარგმანს.
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საქართველოს დასტურლამალის მიხედვით მის კუთვნილებად სცნონ, უკლებლივ და თანხმობით მას მიართვან და სასამართლო საქმეები, გარდა სისხლის
სამართლის საქმეებისა, მას გადასცენ, რათა გამოიძიოს და როცა მაღალი ბეჭდით შეიმკობა, ენდონ. დაიწერა შავალის ბედნიერად და კეთილად დასრულების
თვეს, 1038 წ.
2
1640 წ. ივლისის 24
1640-41 წ.

სითარნის სიგელი გაცემული როსტომ მეფის მიერ
ალიხან იაგულაშვილის სახელზე

(საქ. ეროვნ. არქივი – ფონდი 1450, დავთ. 9, საბ.#126. XIX ს-ის ასლი)
საბუთის ქართული ტექსტი:
ნებითა და შეწევნითა ღ[მრ]თისათა ჩუენ ღ[მრ]თივ აღმართებულმან და
ღ[მრ]თივ და[მ]ყარებულმან ღ[მრ]თივ გვირგვინოსანმან მეფემან პატრონმან
როსტომ და თანამეცხედრემან ჩუენმან დედოფალთა დედოფალმან პატრონმან
მარიამ ესე უკუნისამდის ჟამთა გასათავებელი მტკიცე და უცვალებელი წყალობის წიგნი და სიგელი შეგიწყალეთ და გიბოძეთ თქუენ ჩუენთა ერდგულთა და
წესისაებრ მრავალფერად ნამსახურთა ყმასა იაგულაშვილს ალიხანს და შვილსა
შენსა ალავერდის და შვილთა და მამავალთა ყოელთავე სახლისა შენისათა მას
ჟამსა ოდეს მოგუიდეგით კარსა და სომხითს შენის სასახლის ალაგს ხოხმელისა
სითარხნეს გუეაჯენით ჩუენ მოკითხული ვქენით და კურთხეულის ჩუენის ძმის
წულის მეფის პატრონის სვიმონის განცა შენის მამულის სითარხნის წიგნები
გქონდა ისიცა გინახეთ და გაგისინჯეთ ვისმინეთ აჯა და მოხსენება თქუენი შეგიწყალეთ და სიგლითა ამითა გითარხნეთ შენი სასახლე სოფელი ხოხმელი ამა
პირსა ზედა რომე არაფერი საჩუენო სათხოვარი და გამოსაღები არა ეთხოებოდეს რა არა საბალახე არა კოდისპური არა ნახირისთავი არა პირისთავი არა
სამეჯინიბო და არა საბაზიერო არა ახთაზი(!) და არა სამეკობრის მძებნელო ამრიგად ჴელშეუალად სოფელი ხოხმელი ყოვლის ჩუენის სათხოვრისა და გამოსაღებისაგან გვითარხნებია და გვითავისუფლებია ერთის სათათროს საურისა და
ლაშქარ ნადირობისაგან კიდე ყოვლის სათხოვრისაგან გვითარხნებია გქონდეს
და გიბედნიეროს ღ[მრ]თ[მა]ნ შენ ჩუენს ერდგულსა და მრავალფერად ნამსახურსა ყმასა იაგულაშვილს ალიხანს და შვილსა შენსა ალავერდის არაოდეს არა მოგეშალოს არა ჩუენგან და არა შემდგომად სხვათა მეპატრონეთაგან აწე გიბძანებთ კარისა ჩვენისა ვექილ ვეზირნო და სხუანო კარისა ჩუენისა წარვლენილნო
მოსაქმენო სომხითის ტარუღავ მელიქო და სხვანო მოსაქმენო ვინგინდავინ იყვნეთ და ანუ ვინგინდავინ დღეის წაღმა იქნებოდეთ მერმე ნიშანი და ბ[რძანე]ბა
ეს ჩუენი თქვენცა ასრე გაუთავეთ და დაუმტკიცეთ რარიგაცა ამა ჩუენგან ნაწყალობევსა ფარვანაშია ეწეროს ნურცარას თქუენ მოუშლით და შე[ე]ცილებით
თუინიერ თანადგომისა და შეწევნისაგან კიდე დაიწერა ბ[რძანე]ბა და ნიშანი
ესე ჩუენი ქ[ორონი]კ[ონ]სა ტკჱ მკათათვის კდ ჴელითა კარისა ჩუენისა მდივან
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მწიგნობრისა მარტიროზის შვილის ავთანდილისათა და არცა შენსა სახასოს
ცხურის საბალახე გეთხოებოდეს (ხელრთვა – როსტომ)
ქ ესე ბატონის ბძანება ასე უნდა გათავდეს
სპარსული ტექსტი:

1050

ქართული თარგმანი:
გამოვიდა მაღალი ბრძანებულება იმაზე, რომ თევზის წლის ექვსი თვის დასწყისიდან იმგვარად როგორც აქვე სწერია, სოფელი ხუხმალი სომხითის ოლქიდან რომელიც ბედნიერი ალიხან ყაფუჩის თიულად [არის] დადგენილი, თარხანად და შეწერისაგან თავისუფლად გავხადეთ. ხსენებული ადგილის ქეთხუდებმა, მელიქებმა და ტარუღებმა დაწერილის თანახმად დადგენილად სცნონ. საურისა და ლაშქრობის მეტი სხვა არავითარი სათხოვარი ხსენებული სოფლისაგან არ მოითხოვონ [და] არ შეაწუხონ და როცა საბუთი მაღალი ბეჭდით შეიმკობა ენდონ და გაიზიარონ [დაიწერა] 1050 წელს
3
1641 წ.
1641-42 წ.

დეკანოზობის წყალობის წიგნი გაცემული როსტომ
მეფის მიერ ათანელის სახელზე

(ხელნ. ეროვნ. ცენტრი – Hd-1053. დედანი)
საბუთის ქართული ტექსტი:
ქ:. ნებითა და შეწევნითა ღ[მრ]თისათა ჩუენ მეფეთ მეფემან ჴელმწიფემან
პატრონმან როსტომ და თანა მეცხედრემან ჩუენმან დედოფალთ დედოფალმან
პატრონმან მარიამ ესე უკუნისამდე ჟამთა და ხანთა გასათავებელი წყალობისა
წიგნი და სიგელი შეგიწყალეთ და გიბოძეთ შენ ჩუენსა ერდგუ[ლ]სა და ნამსახურსა ყმასა დიღმელს წმიდის გიორგის დეკანოზს ათანელსა შვილსა შენსა დავითს ელიაზარს გედოანს ივანეს გიორგის და სახლისა მომავალთა თქვენისათა
ყოველთავე მას ჟამსა ოდეს მოგუიდეგით კარსა და ცხორებაულის შენისავ საყდრის სასახლეს გვიაჯენით ვისმინეთ აჯა და მოხსენება შენი და მოკითხული გიყავით და დავით მეფის სიგელიც გინახეთ და ჩუენც სიგლითა ამითა დეკანოზობა და ცხორებაშვილის სასახლე დაგიმტკიცეთ ყოვლის კაცისაგან უცილებლად
გქონდეს და გიბედნიეროს ღ[მერ]თ[მა]ნ ჩუენსა ერდგულად სამსახურსა შინა და
არაოდეს არ მოგეშალოს არა ჩუენგან და არა შემდგომად სხუათა მეპატრონეთაგან აწე გიბ[რძანე]ბთ კარისა ჩუენისა ვექილ ვეზირნო და სხუანო მოსაქმენო
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დიღმის მოურავნო და მოხელენო თქვენცა ასრე გაუთავეთ და ნურაოდეს ნუ
მოუშლით და შე[ე]ცილებით დაიწერა ბ[რძანე]ბა და ნიშანი ესე ქ[ორონი]კ[ონ]სა
ტკთ ჴელითა კარისა ჩუენის მდივან მწიგნობრის თუმანი შვილის ბირთუელისათა (ხელრთვა – როსტომ)
recto – მარცხენა აშიაზე მინაწერები:
სიგლითა ამით დაუმტკიცებია იასე
ქ: ჩვენ მეფეთ მეფე პატრონი თეიმურაზ ვამტკიცებ სითარხნესა და აზატობასა ამას მთიბათვის კზ ქკს ულზ (= 27/VI/1749)
ჩვენც: ამ რიგათ ვამტკიცებთ თიბათვის ბ ქკს უჲგ (= 2/VII/1775) რაგვარათაც ბატონს მამა ჩვენს წყალობა უქნია
verso-ზე – გარდიგარდმო:
ქ: ჩუენ საქართველოსა და კახეთის დედოფალთ დედოფალი დადიანის ასული პატრონი დარეჯან ამ ბატონების წყალობის სიგელს ვამტკიცებთ იანვრის იგ
ქკს უჲდ (= 13/I/1776)
ქ. ჩვენ ბატონის შვილი გიორგი ამ ბატონების ბრძანების თანამოწამე ვართ
იანვრის იდ ქკს უჲდ (= 14/I/1776)
ქ. ჩვენ ბატონის შვილი ლეონ ამ ბატონების ბრძანების თანამოწამე ვართ
იანვრის იგ ქკს უჲდ (= 13/I/1776)
საბუთის სპარსულ ნაწილს მარჯვენა მხარე – ტექსტის სიგანის დაახლოებით მესამედი – ჩამოხეული აქვს, რაც ართულებს ტექსტის აღდგენას
სპარსული ტექსტი:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

29
1051

(6)

ქართული თარგმანი:
ის(ღმერთი). [გამოვიდა მაღალი ბრძანებულება] იმაზე, რომ ბაბუნა დეკანოზის, დაუდის და ელიასის . . . . კურთხეული(?) დიღმელების მაღალი წყალობის საფუძველზე ქვემოთ მითითებული თარიღის დასაწყისიდან [იმგვარად],
როგორც ქართულადაა დაწერილი, აღნიშნული სოფლის ეკლესიის დეკანოზობა ხსენებულისათვის გვიბოძებია . . . . დეკანოზობასთან დაკავშირებული [საკითხები?]. . . . ქართულად დაწერილი . . . . მაღალი კარის ვექილებმა დაწერილის თანახმად . . . . როცა მაღალი ბეჭდით შეიმკობა, ენდონ, დაიწერა 29 . . .
1051 [წელს]
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4
1643 წ.
1643 წ. I-II

მამულის წყალობის წიგნი, გაცემული როსტომ მეფის
მიერ გერმანოზ ბარათაშვილის სახელზე

(საქ. ეროვნ. არქივი – ფონდი 1450, დავთ.14, საბ. #8. XIX ს-ის ასლი)
საბუთის ქართული ტექსტი:
ნებითა და შეწევნითა ღმ[რ]თისათა ჩვენ ღმთივ ამაღლებულმან და ღმთივ
დამყარებულმა და ღმ[რ]თივ გვირგვინოსანმან ჴელმწიფემა მეფეთ მეფემან პატრონმა როსტომ და თანამეცხედრემა ჩვენმა დედოფალთა დედოფალმა პატრონმა მარიამ ესე უკუნისამდი საბოლოთ ჟამთა და ხანთა გასათავებელი ესე მტკიცე
[და] შეუცვალებელი წყალობისა წიგნი და სიგელი დაგიწერეთ და გიბოძეთ
თქუენ ჩუენთა ერდგულთა და მრავალ ფერად ერდგულობით თავდადებით ნამსახურს ყმათა ბარათა შვილს გერმანოზს შვილსა თქვენსა ბოქოულთხუცეს
ოთარს პატასა და ბერსა და ვარაზასა შვილთა შვილი შვილთა და ჩამამავალთა
ყოველთავე სახლისა თქვენისათა მას ჟამს ოდეს დაუნაშავებრად და შეუცდომად თქვენი სამკვიდრო სოფელი ცოვრეთი გამოგართვით და ბატონიშვილს
გიორგის უბოძეთ ვითა[რ]ცა ბატონიშვილს რომ უბოძეთ მასუკან იმ სოფელის
ცოვრეთის გამორთმევა აღარ იქნებოდა და თქვენ მოგვიდეგით კარსა და იმავე
თქვენის სამკვიდროს სოფლის ცოვრეთის სანაცულოსა წყალობასა დაგვიაჯენით ჩვენ ვისმინეთ აჯა და მოხსენება თქვენი ვიგულეთ და ვიგულისმოდგინეთ
[და] შეგიწყალეთ და გიბოძეთ ცოვრეთის სამუქფოთ და სანაცულოდ ჩვენი სახასო სოფელი სომხითს დიდი წერაქვი მისისთ მთითა ბარითა წყლითა წისქვილითა ველითა ვენახითა ჭალითა სათიბითა ეკლესი[ი]თა სასაფლაოთა ყოვლის მისის სამართლიანის სამზღურითა და საქმითა შესავლითა და გასავლითა სამკვიდროთ და საბოლოთ ყოვლის ადამის მონათესავეს კაცისაგან უცილობლადა
თქვენთვის და თქვენთა შვილთათვის გვიბოძებია აწე უზედაესთა მოგახსენებთ
[და] უქუედაესთა გიბ[ძანე]ბთ გვარისა ჩვენისა ვექილ ვეზირნო მდივანო და
სხვანო მოსაქმენო მერმე ბ[რძანე]ბა და ნიშანი ჩვენი ესე თქვენცა ასრე ჩვენგან
ნაბოძებს სიგელსა შიგან ეწეროს ნურას მოუშლით და შე[ე]ცილებით თვინიერ
თანა დგომისა და შეწევნისაგან კიდე – დაიწერა წიგნი ბ[ძანე]ბა ქკსა ტლ[ა] ჴელითა კარის ჩვენის მდივან მწიგნობრისა მარტიროზიშვილის შალვასითა.
სპარსული ტექსტი:

1052
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ქართული თარგმანი:
გამოვიდა მაღალი ბრძანებულება იმაზე, რომ გერმანოზ ბარათაშვილისა და
მისი შვილების მიმართ მაღალი ყურადღების გამო სომხუთს დამოკიდებული სოფელი წერაქვი, რომელიც ყოფილ სუფრაჩის ბახუტას თიულად ებოძა იმგვარად,
როგორც ქვემოთ ქართულადაა დაწერილი, ზემოხსენებულ [გერმანოზს] ვუწყალობეთ და ვუბოძეთ თიულად. ხსენებული სოფლის გლეხებმა ცხენის წლის ორთვეობის დასაწყისიდან ზემოხსენებული [გერმანოზი] თავის სრულუფლებიან
თიულდარად სცნონ, წლიდან წლამდე თავისი მალუჯათი და დივანის [სხვა] გამოსაღები საქართველოს დასტურლამალის მიხედვით ხსენებული თიულდარების სასარგებლოდ მას გადასცენ, არ დააბრკოლონ. მაღალი კარის მუსტოუფებმა დავთარში გაატარონ, ყოველ წელს ახალ ბრძანებას ნუ მოითხოვენ [და] როდესაც მაღალი ბეჭდით შეიმკობა, გამოიჩინონ ნდობა და სავალდებულოდ მიიჩნიონ/მიიღონ. დაიწერა 1052 წლის ზი-ლ-კადას თვეს.
5
1646 წ.
1646 წ. VII-VIII

მამულის წყალობის წიგნი გაცემული როსტომ მეფის
მიერ ამოან თუხარელის სახელზე

(ხელნ. ეროვნ. ცენტრი – Qd-9734. დედანი)
საბუთის ქართული ტექსტი:
ქ. ნებითა და შეწევნითა ღ[მრ]თისათა ჩუენ მეფეთ მეფემან პატრონმან როსტომ და თანა მეცხედრემან ჩუენმან დედოფალთა დედოფალმან პატრონმან მარიამ და საყუარელმა ძემან ჩუენმა პატრონმა ლუარსაბ ესე ამიერ უკუნისამდე
ჟამთა და ხანთა გასათავებელი წიგნი და სიგელი შეგიწყალეთ და გიბოძეთ
თქუენ ჩუენთა ერდგულთა მრ[ა]ვალფერ[ა]თ თავდადებით ნამსახურთა ყმათა
თუხარელს ამუანს შვილსა შენთა მელქისადეგს ნამექის დავითს . . . და მომავალთა სახლისა თქუენისათა ყოველთ[ა]ვე მას ჟამსა ოდეს მოგუიდეგით კარსა და
მამულის წყალობას დაგვიაჯენით ჩუენცა ვისმინეთ აჯა და მოხსენება თქუენი
შეგიწყალეთ და გიბოძეთ თიღვს ამოვარდნილის წერეთლის კერძი მამული აზნაურიშვილისა მამასახლისისა და ზვარს გარდაისად რაც რომ სახასოდ გუეჭირა
ყოვლითურთ სამართლიანის საქმითა და სამძღვრითა მთით ბარამდისინ შენითა
და ოჴერითა თქუენთვის და თქუენთა შვილთათვის სამკვიდროდ და საბოლოვოდ გვიბოძებია გქონდეს და გიბედნიეროს ღ[მერ]თ[მა]ნ ჩუენსა ერდგუ[ლა]დ
სამსახურსა შინა არაოდეს არ მოგეშალოს არა ჩუენგან არა შემდგომად სხვათა
მეპატრონეთაგან აწე გიბ[რძანე]ბთ კარისა ჩუენის ვექილ ვეზირნო და სხვანო
მოსაქმენო თქუენცა ასრე გაუთავეთ და ნუროდეს ნუ მოუშლით და შე[ე]ცილებით თვინიერ შეწევნისა და თანა დგომისაგან კიდე დაიწერა ბ[რძანე]ბა და ნიშანი ესე ქ[ორონი]კ[ონ]სა ტლდ ჴელითა კარისა ჩუენის მწიგნობრის თუმანი შვილის ბირთუელისათა
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სპარსული ტექსტი:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1056

(8)

ქართული თარგმანი:
ის (ღმერთი) [გამოვიდა მაღალი ბრძანებულება] იმის შესახებ, რომ ამოვან
ქართველისადმი უმაღლესი წყალობის სიუხვის საფუძველზე, ძაღლის წლის ექვსთვეობის დასაწყისიდან, ქვემოთ მითითებული გლეხები, [იმგვარად,] როგორც
ქართულად წერია, საქართველოს ქართლის ოლქის სოფელ თიღვიდან ზემოხსენებულსა და მის შვილებს ვუწყალობეთ და ვუბოძეთ. ხსენებულმა გლეხებმა
წლითი წლამდე საქართველოს დასტურლამალის საფუძველზე თავისი მალუჯათი და დივანის გადასახადები ხსენებულ თიულდარს ჩააბარონ [და] არ დაუგვიანონ. მაღალი კარის მუსტოუფიმ დავთარში შეიტანოს და ყოველ წელს ახალ
ბრძანებულებას ნუ მოითხოვს და სავალდებულოდ სცნოს. დაიწერა ჯომადა მეორე თვეს 1056 წელს
6
1658 წ. აპრილის 10
1658 წ. IV-V

შეწირულობის სიგელი თბილელ ეპისკოპოზს ელისეს
ჰამზა ბეგის მამულის სიონისთვის დაბრუნების შესახებ

(ხელნ. ეროვნ. ცენტრი – Ad-551. დედანი)
საბუთის ქართული ტექსტი:
ქ. სახელითა სახიერისა არსება დაუსაბამოსა დაუსრულებელისა უხილავისა
ძალ განუზომელისა ღ[მრ]თისა მ[ამის]ა ძ[ის]ა და ს[ულის]ა წ[მიდი]სა მეოხებითა
ყ[ოვლა]დ წმიდისა ღ[მრ]თის მშობლისა მარადის ქალწულის მარიამისათა წმინდათა ზეცისა ძალთა უჴორცოთა ანგელოზთა და მთავარ ანგელოზთა წმინდათა
წინასწარმეტყველთა მოციქულთა მღდელ მოძღუართა მოწამეთა და ყოველთა
წმინდათა ღ[მრ]თისათა ზეცისა და ქუეყანისათა თ[ავდე]ბ[ობი]თა ჩუენ ღ[მრ]
თივ აღმართებულმან ღ[მრ]თივ დამყარებულმან და ღმრთივ გვირგვინოსანმან
მეფეთ მეფემან პატრონმან როსტომ და თანა მეცხედრემან ჩემმან დედოფალთა
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დედოფალმან პატრონმან მარიამ პირმშომან და სასურველმან ძემან ჩუენმან
პატრონმან ვახტანგ ესე უკუნისამდე სამკვიდრო და საბოლოთ გასათავებელი
მტკიცე და უცუალებელი სიგელი მოგართუით თქუენ ქალაქს სიონთა წმიდასა
ღ[მრ]თის მშობელსა და მდგომარესა წინაშე შენსა მჯდომარესა სათბილელოსა
ზედა ეფისკოპოზს თბილელს პატრონს ელისეს ასრე და ამა პირსა ზედან რომე
იპრიანა მოწყალემ ღ[მერ]თ[მა]ნ და ბედნიერმან ყეენმან ჩუენს სამკვიდროს სამეფოსა და საბატონოზედა გამოგუგზავნა და მოვედით და ჩუენთანა აღზრდილი
ჩუენი ერდგული და ნამსახური ყმა სუფრაჩი ჰამზაბეგ თან მოგუყვა და შეუტყობრად სიონთა ღ[მრ]თის მშობელის მამულში ამავ საყდრის გვერდით დავასახლეთ რადგან შეიტყო რომ საყდრის მამული არის და საბოლოდ ჩემს შვილთ არას
არგებსო მისსავ სიცოცხლეში თავისის ნება მყოფლობით სიონთა ღ[მრ]თის მშობელს უდებდა და სოფელმან არ დააცალა მის მეუფეს მიებარა აწ ვითაც საყდრის
შეწირული მამული იყო თქვენ ნაშენების ფასი მოგუართუით და ჩუენ თქვენგან
მორთმეული ფასი მის შვილს უბოძეთ და საყდრის ალაგი თქვენ დაგანებეთ ამ
წესითა და საქმითა რომე დღეის წაღმა არას კაცს ჴელი არა ჰქონდეს რადგან
ძველითგან საყდრის შემოწირული იყო და ძველს გუჯარშიაც ეწერა ჴელახლად
ჩუენად სადღეგრძელოდ და გასამარჯვებლად ჩუენც შემოგვიწირავს არას კაცს
ჴელი არა აქუს არცა მეფესა და არცა დედოფალსა და არცა უფლისწულსა არცა
ქართველსა და არცა თათარსა ვინცა რამანცა ადამის მონათესავემ კაცმან ამისად შლად ჴელყოს მასმცა რისხავს თავათ დაუსაბამო ღ[მერ]თი მამა ძე და სული
წმიდა და ყოველნი წმინდანი ღ[მრ]თისანი მეფისა და ქვეყანისანი ჴორციელნი
და უჴორცონი ვინიცის თუ ამზაბეგის ან შვილი და ან ნათესავი გამოჩნდეს და
ნაშენების ფასზედ სარჩლა დაიწყოს ჩუენ გარდაგვიწყვეტია და ნაშენების ფასიც ჩვენ გამოგვირთმევია და იმას ამ ალაგთან თქვენს მეტს ჴელი არავის ჰქონდეს გქონდეს თბილელო ჩუენსა ერდგულობასა და სიონისა ღ[მრ]თის მშობელისა სამსახურსა შიგან არაოდეს არ მოგეშალოს არა ჩვენგან არა სხუათა მეპატრონეთა მეფეთა დედოფლთა და უფლის წულთაგან აწე გიბ[რძანე]ბთ კარისა
ჩვენისა ვექილ ვეზირნო და სხუანო მოსაქმენო ქალაქის მოურაო მელიქო და
მამასახლისო თქვენცა ასრე დაუმტკიცეთ რარიგადაც ამა ჩუენგან შეწირულს
სიგელში ეწეროს დაიწერა ბძანება და ნიშანი პირველიდგან სიონთა ღ[მრ]თის
მშობლის მამული კიდევ ჩვენგან გაახლებული შეწირულობითა წიგნი ეს
ქ[ორონი]კ[ონ]ს ტმვ აპრილის ი ჴელითა კარისა ჩუენისა მდივან მწიგნობრისა
შანშეიანის მარტიროზის შვილის სულხანისათა
სპარსული ტექსტი:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

170

(6)
(7)
1068

(8)

ქართული თარგმანი:
ის (ღმერთი)
გამოვიდა მაღალი ბრძანებულება იმის შესახებ, რომ [იმგვარად] როგორც
ქვემოთ ქართულად არის დაწერილი, ქალაქ თბილისში მდებარე ადგილი, სადაც
ყოფილმა სუფრაჩიმ განსვენებულმა ჰამზა ბეგმა შენობა ააგო, იმის გამო, რომ
ძველი დროიდან სიონის ეკლესიის მოლქი იყო, ხსენებულ ეკლესიაზე მზრუნველობის საქმეთა მობაშირებმა ორასი თავრიზული თუმნის თანხა იმ შენობათა
გაყოფის გამო, რომლებიც ხსენებულმა განსვენებულმა ააშენა, გადასცენ მემკვიდრეებს. [ეს ადგილი] ხსენებული ეკლესიის მფლობელობაში დაბრუნებულად
გვიბრძანებია. მფლობელებს წინააღმდეგობა არავინ არ გაუწიოს. მაღალი კარის მუსტოუფიმ დაწერილის თანახმად დავთარში გაატაროს და იმოქმედოს და
როცა [ეს] სიგელი მაღალი ბეჭდით შეიმკობა, ენდონ. დაიწერა სათაყვანებელი
რაჯაბის თვეს 1068 წელს
7
1662 ?, 1674 ? წ.7
---------------- –

ყმა-მამულის წყალობის წიგნი გაცემული [მარიამ]
დედოფლის მიერ იაგულაშვილების სახელზე

(საქ. ეროვნ. არქივი – ფონდი 1450 დავთ.9 #132. XIX ს-ის ასლი)
საბუთის ქართული ტექსტი8:
ნებითა და შეწევნითა ღმრთისათა ესე წყალობის წიგნი გიბოძე მე ბატონმა
შენმა დედოფალმა შენა ჩუენს ერდგულსა ყმასა და ნამსახურსა იაგულსა შვილსა ალიხანას და შვილსა შენსა ასლამაზოსა და მამავალსა შენსა სახლისასა ყოველთავე ოდეს მოგვიდეგით კარსა შუაბოლნისა ერთი კომლი კაცი გვთხოვეთ
და ვისმინეთ შენი აჯა და მოხსენება გიბოძეთ შუა ბოლნისა ყმოზასაშვილი ხუჩიკ მისის მამულითა ყოვლისა მისის სამართლიანის საქმითა მთითა და ბარითა
სახლითა და კარითა ჭურითა და მარნითა და ვენაჴითა და მისის სასარითა(?)
წყლითა და წისქვილითა შესავლითა და გასავლითა ყოვლის მისის სამართლიანის საქმითა გქონდეს და გიბედნიეროს ღმერთმა ჩვენსა ერდგულად სამსახურში სამკვიდაროდ გვიბოძებია არაოდეს არ მოგეშალოს აწე ვინგინდა ვინ ჩუენი
მოჴელენი იყვნეთ და ან დღეის იქით იქნებოდეთ თქვენც ასრე გაუთვეთ რარი7

თუ ქართული ტექსტის ბოლოს მითითებული ბეჭდის წარწერის „ვახტანგ“ არის მეფე
ვახტანგ V, მაშინ მის მეფობაში (1659-1676) სპარსულ ტექსტში ნახსენები ჯიქის წელი
შეიძლება იყოს 1662 ან 1674 წ

8

ქართულ ტექსტში ანმეტობა და ძირითადი ორთოგრაფიული შეცდომები გასწორებულია.
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გადაც ამა ჩვენს ნაბოძებ ფარვანაში ეწეროს ნურცარას თქვენ სთხოვთ {{ვახტანგ}} ქ ესე ბრძანება ასრე უნდა რომე გათავდეს {{ადგილი ბეჭდისა}}
სპარსული ტექსტი:

ქართული თარგმანი:
გამოვიდა მაღალთა შორის უმაღლესი ბრძანება იმის შესახებ, რომ წარმატების საფუძველის იასაულების მეთაურის ალიხანის მიმართ განსაკუთრებული
ყურადღების, წყალობისა და კეთილგანწყობის გამო, ჯიქის წლის ცხრათვეობის
დასაწყისიდან ... ყომაზის შვილები ხაჩიქი და [მისი] ძმები ქართლის საქართველოს ოლქის სომხითის ბოლნისიდან ზემოაღნიშნულს ვუწყალობეთ და ვუბოძეთ. ხსენებულმა ხაჩიქმა ყოველწლიურად თავისი და თავისი ძმების [გადასახდელი] დივანის მალუჯათი და ვოჯუჰათი საქართველოს დასტურლამალის შესაბამისად ზემოხსენებულს გადასცეს. არაფერი დაფარონ და დამალონ და ყოველ
წელს ახალ ბრძანებას ნუ მოითხოვენ და როცა ნათელმოსილი მაღალი ბეჭდით
შეიმკობა, ენდონ. ამის შესახებ უმკაცრესი აკრძალვა იცოდნენ და არ დაარღვიონ და თავის ვალდებულებად მიიჩნიონ. დაიწერა სიწმინდით და გამარჯვებით
დასრულების საფარის თვეს...
8
1681 წ.
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მამულის წყალობის წიგნი, გაცემული გიორგი XI-ის
მიერ მეჰმანდარბაშ ალავერდი ალიხანაშვილის
სახელზე

(საქ. ეროვნ. არქივი – ფონდი 1450, დავთ.9, საბ. #104. XIX ს-ის ასლი)
საბუთის ქართული ტექსტი:
ნებითა და შეწევნითა მღთისითა ჩვენ იასიან დავითიან სოლომონ ბაგრატოანმან მღთივ აღმატებულმან მღთივ დამყარებულმან და მღთივ ოქროს (?!)
გვირგვინოსანმან ქართლის ტახტისა და სამეფოს ფლობით პყრობელ მქონებელმან ჴელმწიფემან მეფეთ მეფემან პატრონმან გიორგიმ და თანა მეცხედრემან
ჩვენმან თამარ პირ[მ]შომან და სასურველმა ძემან ჩვენმა პარტონმან ბაგრატ ესე
ამიერ ჟამთა და ხანთა გასათავებელი წყალობის წიგნი და ნიშანი შეგიწყალეთ
და გიბოძეთ თქვენ ჩვენსა ერთგულსა და მრავალფერად თავდადებით ერთგუ172

ლად ნამსახურ ყმასა კარის ჩვენის მეჰმანდარბაშს ალიხანა შვილებს ალავერდასა ძმის წულსა შენსა ალიხანასა შვილსა შენსა დურმიშხანსა ზალიასა ფარემუზასა და დავითასა მომავალსა სახლისა შენისა ყოველთავე მას ჟამსა ოდეს მოგვიდექით კარსა დარბაზისა ჩვენისასა და წყალობას დაგვეაჯენით ჩვენცა ვისმინეთ აჯა და მოხსენება თქვენი და თქვენის ერთგულად სამსახურის სამუქფო[დ]
შეგიწყალეთ და გიბოძეთ ჯახოშას სოფელში ამოვარდნილის ალიხანას კერძი
რაც მეგრელს თამაზას ჰქონდა მისის მთითა ბარითა ველითა ვენახითა წყლითა
წისქვილითა სახნავითა და უხნავითა ყოველის მისის სამძღვრითა რითაც თამაზა მეგრელს სჭერ[ო]დეს აგრევე აგრევე შულავერს ამავ თამაზას ნაქონი ვენახი
მისის სამძღვრითა და მიჯნითა თქვენთ[ვ]ის და შვილთა თქვენთათვის გვიბოძებია გქონდესთ და გიბედნიაროს ღ[მერ]თ[მა]ნ ჩვენსა ერთგულობასა შინა არ მოგეშალოს არა ჩვენგან და არა შემდგომად სხვათა მეფეთა და მეპატრონეთაგან
აგრევე გიბძანებთ კარისა ჩვენისა ვექილ ვეზირნო და სხვანო კარისა ჩვენისა
გამრიგენო თქვენცა ასე გაუთავეთ და ნუ მოუშლით რა რიგადაც ამ ჩვენს [ნ]
აბოძებს ფარვანსა შიგან ეწეროს ქ[ორონი]კ[ონ]სა ტნით დაიწერა ბძანება და
ნიშანი ესე ჴელითა მწიგნობრის თუმანიშვილის გივისითა (გიორგი)
სპარსული ტექსტი:
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ქართული თარგმანი:
გამოვიდა მაღალი ბრძანებულება იმაზე, რომ ალავერდი აღა მეჰმანდარბაშის მიმართ მაღალი ყურადღების გამო ქათმის წლის ათი თვის დასაწყისიდან
იმგვარად, როგორც ქვემოთ ქართულადაა დაწერილი ალიხანა[შვილების] გლეხები მცხოვრები სოფელ ჯახუშში სომხითის ოლქიდან, რომლებიც აქამდე . . .
მოახლის თამაზის თიულად იყო დამტკიცებული, მის – ალიხანის, დურმიშხანის,
ზაალის [და] მისი სხვა ძმისშვილების თიულად დაგვიმტკიცებია და დაგვიდგენია. ხსენებულმა გლეხებმა ზემოხსენებული თავის სრულუფლებიან თიულდარად სცნონ, დივანის გადასახადები საქართველოს წესების მიხედვით მათ გადასცენ, პასუხი გასცენ სასამართლოს საქმეები სისხლის საქმეების გარდა მათ
მიანდონ, რათა თანახმად სამართლისა და ანგარიშისა გამოიძიონ და გადაწყვიტონ. მაღალი კარის მუსტოფიმ დაწერილის თანახმად დავთარში ჩაწეროს და
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გააფორმოს, პასუხი ამის საფუძველზე გასცეს. როცა ეს საბუთი მაღალი ბეჭდით
შეიმკობა, ენდონ. დაიწერა ჯომადი მეორე თვეს 1092 წელს.
9
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მამულის წყალობის წიგნი მიცემული ერეკლე I-ის
მიერ სოჰბათ-იასაულის ბაინდურ გოგიბაშვილისათვის

(ხელნ. ეროვნ. ცენტრი – Hd-10291. XIX ს-ის ასლი)
საბუთის ქართული ტექსტი:
ქ. ნებითა და შეწევნითა მღთისითა ჩვენ მღ[რ]თივ აღმატებულმან მღ[რ]თივ
დამყარებულმან და მღ[რ]თივ ზეცით გვირგვინოსანმან იესიან დავითიან სოლომონიან ბაგრატოიანმან საქართველოს ტახტისა და სამეფოს ფლობით მპყრობელმან მეფეთ მეფემან და თვით ხელმწიფემან პატრონმან ნაზარალიხან დედამან ჩვენმან დედოფალთ დეოდოფალმან პატრონმან ელენემ პირმშომან და სასურველმან ძემან ჩვენმან პატრონმან იმამყულიმ პატრონმან კოსტანდილემ და
პატრონმა ისლამირზამ ესე ამიერით უკუნისამდე ჟამთა და ხანთა გასათავებელი მტკიცე და შეუცვალებელი სამკვიდრო და საბოლოდ გამოსადეგი მამულისა
და წყალობის წიგნი და ნიშანი შეგიწყალეთ და გიბოძეთ თქვენ ჩვენთა ერთგულთა და მრავალფერად ნამსახურთა ყმათა სომხითის აზნაურშვილს გოგიბაშვილს პაპიაშვილს სოიბათ იასაულს ბაინდურს ძმასა შენსა ფარემუზს გივს ყაფიჩიბაშს ბეჟანს გოდერძის შვილთა თქვენთა ზაალს ფარსადანს იესეს ბახუტას
ხოსროს შიოშს დავითს პაპიას გიორგის მომავალთა სახლისა თქვენისათა ყოველთავე მას ჟამსა ოდეს მოგვიდეგით კარსა დარბაზისა ჩვენისასა და მამულის
წყალობას დაგვეაჯენით ვისმინეთ აჯა და მოხსენება თქვენ[ი] მოკითხული ვქენით და ამოვარდნილის კაცის ნაქონი ზემო დიდი სახუნდარი ნახევარი ძველად
თქვენ გქონდათ და იმ ნახევრისაც წყალობა ჩვენ გიყავით და გაგიერთეთ მთლივ
ზემოსახუნდარი ყოვლის კაცისაგან მოუსარჩლებელი თავისის მთითა ბარითა
წყლითა წისქვილითა ველითა ვენახითა სახნავითა სათიბითა ყოვლის მისის სამართლიანის სამძღვრითა თქვენთვის და შვილთა თქვენთათვის გვიბოძებია არ
მოგეშალოს არა ჩვენგან და არა შემდგომთა ჩვენთა მეფეთა და მეპატრონეთაგან გქონდეს და გიბედნიეროს ღ[მერ]თ[მა]ნ ჩვენსა ერთგულად სამსახურსა შინა
აწე გიბძანებთ კარისა ჩვენის ვაქილ ვაზირნო და სომხეთის ტარუღავ მელიქო
და სხვანო მოსაქმენო ბძანება და ნიშანი ესე ჩვენი თქვენცა ასრე გაუთავეთ რარიგადაც ამა ჩვენგან ნაბოძებს ფარმანს შინა ეწეროს თვინიერ თანადგომისა და
შეწევნისაგან კიდე დაიწერა ბძანება და ნიშანი ესე ხელითა კარისა ჩვენისა მდივან მწიგნობარის თუმანიშვილის გივისითა ქ[ორონიკონ]კს ტოვ ქრისტეშობის ვ
(ერეკლე ნაზარალიხანის ხელრთვის მინაბაძი)
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სპარსული ტექსტი:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
[1100]

ქართული თარგმანი:
გამოვიდა მაღალი ბრძანებულება იმის შესახებ, რომ მაღალი კარის სოჰბათიასაულის აღმატებული ბაინდურ ბეგისადმი მაღალი წყალობის გამო თევზის
წლის სამთვეობის დასაწყისიდან სომხითის ოლქის სოფელი ზემო სახუნდარი
იმგვარად, როგორც ადრიდანვე მისი თიული იყო და მას ეკუთვნოდა, იმგვარადვე ხსენებულისათვის თიულად გადაცემულად და ნაწყალობევად გვიბრძანებია.
აღნიშნული სოფლის გლეხებმა ზემოხსენებული თავის სრულუფლებიან და ერთადერთ თიულდარად სცნონ. საიდუმლო საქმეები, რომლებსაც წინა თიულდარებთან აწარმოებდნენ, ზემოხსენებულთან აწარმოონ. თავისი სასამართლო
საქმეები, გარდა დივანის კუთვნილი ოთხი საქმისა, მას მიანდონ გასარ ევად
და მის მართალ სიტყვასა და რ ევას ნუ გადაუხვევენ. მაღალი კარის მუსტოუფიმ დაწერილის მიხედვით დავთარში შეიტანოს და ზემოაღნიშნულის მიხედვით იმოქმედოს და სავალდებულოდ მიი ნიოს. როცა ეს ბრძანებულება მაღალი ბეჭდით შეიმკობა, ენდონ და ერწმუნონ. დაიწერა კეთილად დასრულების
კურთხეულ საფარის თვეს 1100 წელს (ნაზარალი ხანი)
სპარსული ტექსტის XIX საუკუნის რუსული თარგმანი :
перевод с татарского
Милостивая Грамота дана нашему высокопочитаемому Главному Начальнику Ясаулов Нашего Двора, состоящему постоянныхъ распорядительныхъ нашихъ
бесѣдахъ (?) Байндур Беку, в началѣ Лоилъ года (годъ рыбы) пожаловано было
Вамъ вѣрхнее селеніе Сухундур Сомхетского магала, кромѣ одной части этого
селенія в Тіульное Ваше владѣниіе. Ныне жалуемъ Вамъ все селеніе Сухундур со
всѣми угодь[я]ми в потомственное тіульное владѣніе Ваше, и повелѣваем поселянамъ этой деревни, считать Байндур бека тіульнымъ своимъ владѣтелемъ и исполнять всѣ его требованія какъ исполняли прежде. В случаѣ если возникнетъ(!)
между вами какія либо споры и несогласія, то обратиться к четыремъ нами назна-
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ченнымъ тамъ казіямъ, для разбора и рѣшенія вашего спора; но отнють(!) не оказать ослушанія в законных требованіяхъ Байндуръ бека.
Повелѣвается Мустофіямъ нашей Канцеляріи (Статсъ-Секретарямъ) Эту грамоту внести въ журналъ. Въ месяце Сафара
[М.П.]
10
1731 წ. აგვისტო

--------

აბანოს ნახევრის გირავნობის წიგნი მიცემული მაჰმუდას მიერ პაპა ჰოქოაშვილისათვის

(საქ. ეროვნ. არქივი – ფონდი 1448 #1076. დედანი)
საბუთის ქართული ტექსტი:
ქ:. ესე წიგნი მოგეც მე აქიმის შვილმა მაჰმუდამა შენ ჰოქოაშვილი პაპასა
შენი ბიძაშვილები ანტონასა და სარქისასა ასე რომ ჩვენი აბანო უწინაც თქვენ
თან გირავაოთ იყაო კიდევ აბანოს ნახევარი თქვენთან გირავათ იყაოს და აბანოს ნახევარი მოსავალი როგორც რომ ძმა ჩემს დროს ძმა ჩემი მეცა და მექონდათ ისევ აბანოს ნახევარს მოსავალი ისევ თქვენ აიღოთ და ნახევარის მოსავალში თქვენ საქმე არა გაქვს ღ[ვ]თ[ი]ს წინაშე ამას იქით აბანოს მოსავალი რაც
იყოს მე და თქვენ ძმურად გავიყაოთ მანამდინ თქვენი თეთრი რაც თამასუქებში
წერია თქვენევ მოგებაროს როცა მასუკან აბანოში საქმე აღარაქონდესთ ნახევარიც ისევ მე მამაბაროთ არის ამისი მოწამე ზარაფი ზურაბა მანგოანთ გასფარას
შვილი ოჰანა და მე აქიმის შვილი მაჰმუდამ დამიწერია და მოწამეცა ვარ და ყაბულიცა ვარ დაიწერა მარიამობის გასულს ქკსა უით
(სპ. ტექსტი წერია ქართული ტექსტის ქვედა მინდორზე ირიბი სტრიქონებით)
სპარსული ტექსტი:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ქართული თარგმანი:
იმგვარად, როგორც ამ საბუთში წერია ქართულად, ალაჰის ქმნილებათაგან
უმცირესი მაჰმუდი ვაღიარებ და ხსენებული აბანო როგორც მე თვითონ დამიწერია ქართულად, ხსენებული აბანოს ნახევარი ბაბა და ანდუნ და სარქეს ჰუქუქის
შვილების გირაო არის. მივმართავ უსასრულობას
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ბიბლიოგრაფია
1.

2.

3.
4.
5.

6.

ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები. ტექსტი დაადგინა, თარგმანი და შენიშვნები დაურთო ვ. ფუთურიძემ. თბილისი: საქ. სსრ მეცნ.
აკად. გამომცემლობა, 1955.
ქართულ-სპარსული (ორენოვანი) ისტორიული საბუთები (XVI-XVIII
სს.). ტექსტი დაადგინა, თარგმანი, კომენტარი, ლექსიკონი და საძიებლები დაურთო ნუგზარ დუნდუამ. თბილისი: მეცნიერება, 1984.
დუნდუა, ნუგზარ. „სიმონ I-ის ერთი ორენოვანი (ქართულ-სპარსული)
საბუთი.“ სპარსულ-ქართული ცდანი. თბილისი: მეცნიერება, 1987, 22-29.
ხუბუა, მაკარ. საქართველოს მუზეუმის სპარსული ფირმანები და ჰოქმები. თბილისი: საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამომცემლობა, 1949.
Giunashvili, Helen, & Abuladze, Tamar. „Researches on Persian and GeorgianPersian Historical Documents of Nāder Shāh’s Times from Georgian Depositories.“ Analytica Iranica, Vol. IV–V, Revue interdisciplinaire d’histoire et de civilisation iraniennes, (Eté 2013), 189-209
ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი, IV ტომი, XVI საუკუნე
(ქართლი და სამცხე-საათაბაგო). ტომი შეადგინა და ქართული ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა მზია სურგულაძემ, სპარსული ტექსტები
მოამზადა თამაზ აბაშიძემ. თბილისი, 2016.
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საბ. №6 (Ad-551) საბუთის საერთო ხედი და
საბუთის ფრაგმენტი სპარსული ტექსტით

178

საბ. №5 (Qd-9734) საბუთის სპარსული ტექსტით
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საბ. №10 (1448-1076) საბუთის საერთო ხედი
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თამაზ აბაშიძე
გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

სამღვდელოების სახელზე გაცემული
ქართულ-სპარსული საბუთები
ქართულ-სპარსულ ორენოვან საბუთებს შორის გვხვდება საბუთები, რომლებიც სასულიერო პირების სახელზე ან ეკლესიის ქონებასთან დაკავშირებით
არის გაცემული. ეს საბუთები, ერთი შეხედვით, არაფრით განსხვავდება სხვა
ორენოვანი საბუთებისაგან, მაგრამ ყურადღებას იქცევს ის გარემოება, რომ ამ
საბუთების სპარსულ ტექსტებში აქცენტირებულია ადრესატის გაფართოებული
საგადასახადო და ადმინისტრაციული იმუნიტეტი, რაც, ხშირად, განასხვავებს
მათ შინაარსს როგორც ამავე საბუთების ქართული ტექსტების შინაარსისაგან,
ისე წყალობის სხვა სიგელებისაგან, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საბუთი
სითარხნის წიგნს წარმოადგენს ანუ ადრესატისათვის საკუთრივ საგადასახადო
იმუნიტეტის მინიჭებას ეხება.
ორენოვანი საბუთების სპარსული ტექსტების ამ თავისებურების ასახსნელად ვცადეთ გაგვეთვალისწინებინა ის ისტორიული გარემო, რომელშიც იქმნებოდა ორენოვანი საბუთები ანუ ის სოციალური და პოლიტიკური პროცესები,
რომელიც ამ პერიოდის ირანში მიმდინარეობდა და ირან-საქართველოს პოლიტიკურ ურთიერთობათა თავისებურებანი.
ამ საბუთების უმრავლესობა სასულიერო დაწესებულებებისათვის მამულების შეწირვას ან სხვადასხვა უფლებათა მინიჭებას ეხება. საბუთების სპარსული
ნაწილები უშუალოდ შეწირვის ან, უფრო ხშირად, ძველი შეწირულობის განახლების აქტს გადმოსცემს1, ხოლო შეწირვის ობიექტები არის სოფლები2,
გლეხები3, გადასახადები.4
„შეწირვის“, „შეწირულის“ შესატყვისად ორენოვანი საბუთების სპარსულ ნაწილებში, აგრეთვე საქართველოსთან დაკავშირებულ ერთენოვან სპარსულ
საბუთებში5 ტერმინი „ვაკფი“ ან „ვაკუფი“
იხმარება. ქართული „შეწირუ1

ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები, ტექსტი დაადგინა, თარგმანი და შენიშვნები დაურთო ვ.ფუთურიძემ, (თბილისი, საქ.სსრ მეცნ. აკად. გამომცემლობა, 1955).
საბ.№№ 11, 94, 96, 125, 128, 133, 142, 159.

2

ქართ.-სპ.ისტ.საბ., საბ.№№ 11, 125, 133, 142.

3

ქართ.-სპ.ისტ.საბ., საბ. №№ 96, 128.

4

ქართ.-სპ.ისტ.საბ., №№ 94, 113, 159: საქართველოს ეროვნული არქივი, ფონდი 1449 საბ.
№ 1594.

5

მაკარ ხუბუა, საქართველოს მუზეუმის სპარსული ფირმანები და ჰოქმები, (თბილისი,
საქ.სსრ მეცნ. აკად. გამომცემლობა, 1949. საბ. №27; სპარსული ისტორიული საბუთები
საქართველოს წიგნთსაცავებში: წიგნი I, ნაკვეთი 1, გამოსცა ვლ. ფუთურიძემ, (თბილისი, „მეცნიერება“, 1961), საბ. №№19, 20; სპარსული ისტორიული საბუთები საქართველოს
წიგნთსაცავებში : წიგნი I, ნაკვეთი 2, გამოსცა ვლ. ფუთურიძემ (თბილისი, „მეცნიერება“,
1962), საბ. №№ 7, 12; სპარსული ისტორიული საბუთები საქართველოს წიგნთსაცავებში:
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ლის“ ცნების გადმოსაცემად არაბ-სპ. „ვაკუფის“ ხმარებას ხელს უწყობდა მათი
ტერმინოლოგიური მნიშვნელობების არსებითი მსგავსება. ფეოდალური საქართველოს სინამდვილეში „შეწირვა“ (სულხან-საბას მიხედვით – „საღმრთოდ შეძღვნა“) ეწოდებოდა ეკლესიის კუთვნილებაში რაიმეს გადაცემას, ხოლო „შეწირული“ – ეკლესია-მონასტრებისათვის გადაცემულ ყოველგვარ ქონებას: ადგილ-მამულს, ძღვენ-მისართმეველს, აგრეთვე მეფის ან საერო ფეოდალის მიერ
სასულიერო დაწესებულების კუთვნილებაში გადაცემულ ყმა-გლეხს.6 ქართული
„შეწირულობის“ შინაარსი შეწირვის რელიგიური მოტივების, შეწირული ქონების გამოყენების სფეროს განსაზღვრულობის, საგადასახადო იმუნიტეტისა და
სხვ. მიხედვით, არსებითად, ემთხვევა „ვაკუფისას“, რომელიც წარმოადგენდა
საღვთო ან საქველმოქმედო მიზნებით გადაცემულ ქონებას, რომელიც გადასახადებით არ იბეგრებოდა და რომლის გასხვისება არ შეიძლებოდა.7 ყოველივე
ამის გამო, „შეწირულის“ თუ „შეწირვის“ გადმოსაცემად სპარსულ ტექსტში „ვაკუფის“ ხმარება სავსებით შეესაბამებოდა მოვლენის არსს და, ამდენად, სრულიად გამართლებული უნდა ყოფილიყო. თუმცა, ორენოვანი საბუთების სპარსულ ტექსტებში საეკლესიო თუ სასულიერო პირთა ქონების აღსანიშნავად ზოგ
შემთხვევაში „ვაკუფის“ ნაცვლად სხვა ტერმინები (სოიურღალი, მოლქი)8 ან აღწერილობითი ფორმულირებები ანუ საკუთრების სხვა ფორმებისათვის დამახასიათებელი ტერმინოლოგია გამოიყენება.
„ვაკუფის“ ერთ-ერთი ძირითადი დამახასიათებელი ნიშანი საგადასახადო
იმუნიტეტი იყო. საგადასახადო შეუვალობა, როგორც წესი, აღინიშნებოდა ტერმინებით „მუაფი“ )„ (معافმუსალამი“ ) (مسلمდა „თარხანი“9 ) (ترخان: „თარხანი და
წიგნი I, ნაკვეთი 3, გამოსცა ვლ. ფუთურიძემ. (თბილისი, „მეცნიერება“, 1965), საბ. №№ 27,
34.
6

ივ. ჯავახიშვილი. ქართული სამართლი ისტორია, წიგნი II, ნაკვ. I, (ტფილისი: ტფილისის
უნივერსიტეტის გამოცემა, 1928), 75.

7

ვაკუფის შესახებ იხ., Г. В. Милославский и др., Ислам. Энциклопедический словарь, (Москва:
Наука, 1991); A Bibliography by Dr. Abdul Azim Islahi, (Scientific Publishing Centre King Abdulaziz
University Jeddah, Saudi Arabia 1424/2003); Encyclopædia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/waqf-crossref; The Encyclopaedia of Islam, Vol. 11, Edited by P. J. Bearman, Th. Bianquis, C. E.
Bosworth, E. van Donzel and W. P. Heinrichs, (Leiden: E. J. Brill, 2002); О. Д. Чехович, „Бухарский
вакф XIII века: Предваритедьное сообщение“. Народы Азии и Африки. № 3. (1967), 74-82.;

8
9

ქართ.-სპ.ისტ.საბ., საბ. №5, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფონდი Ad №551
სიმონ მეფის 1594 წლის ორენოვანი საბუთის (ქართ.-სპ.ისტ.საბ., საბ.№190) სპარსული ნაწილის განხილვისას ა.ფაფაზიანი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ საბუთში
(სპარსულ ტექსტში – თ.ა.) გამოყენებულია მონღოლთა ბატონობის დროინდელი ტერმინი „თარხან“ (А.Д. Папазян, сост., Персидские документы Матенадарана, I, Указы, Выпуск
первый (XV-XVI вв.), Ереван: Издательство Академии наук Армянской ССР, 1956, გვ.148),
რომელიც XVI-XVII სს-ის სპარსულ დოკუმენტებში მეტად იშვიათად გამოიყენებოდა და
ამის მიზეზად ადრინდელი სიგელების დიდ გავლენას მიიჩნევს (А. Д. Папазян, Персидские
документы, 156). ა.ფაფაზიანს, უთუოდ, მხედველობიდან გამორჩა ის გარემოება, რომ
ტერმინი „თარხან“, რომელიც ამ პერიოდის სპარსულ საბუთებში თითქმის აღარ გამოიყენებოდა, შემონახული ჰქონდა ქართულ ფეოდალურ სინამდვილეს და კანცელარიას (ივ.
ჯავახიშვილი, ქართული სიგელთა-მცოდნეობა ანუ დიპლომატიკა (ტფილისი, ტფილისის
უნივერსიტეტის გამოცემა, 1926), გვ.42), საიდანაც უნდა სცოდნოდა იგი ორენოვანი სა-
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გადასახადებიდან თავისუფალი გავხადეთ“ )„ ;(ترخان و مرفوع القلم کردانیدیمმუაფი
[გავხადეთ] და ვათარხნეთ და შევწირეთ“
საგადასახადო თუ
ადმინისტრაციული შეუვალობის აღსანიშნავად, როგორც ორენოვან „სავაკუფო“, ისე სხვა საბუთებში გვხვდება, აგრეთვე, ფორმულები, რომლებიც ზღუდავს
სახელმწიფო მოხელეთა მოქმედებას: „დაიმოკლონ და ამოიკვეთონ კალამი და
ნაბიჯი“ )„ ;(قلم و قدم کوتاه و کشیده دارندგარს ნუ უტრიალებენ“ )(پیرامون نکردند, „არავითარ შემთხვევაში. ... [რაიმე] არ მოსთხოვონ და არ შეაწუხონ [ადრესატი]“
)[„ ;(بهیچوجه من الوجوه طلب نداشته مزاحمت نرسانندადრესატის] სიტყვას და რჩევას არ
გადაუხვიონ“ )[„ ;(از سخن و صالح بیرون نرفتهმფლობელთა] საქმეში არ ჩაერიონ“
)(دخل در اموار نکنند: „შევიწროება და შეწუხება არ მიაყენონ“
)(فراحمت و تعرض محال مومی الیه نرسانند.
ქართული ეკლესიისა თუ სასულიერო პირებისათვის მიცემულ საბუთებში
ამგვარი საიმუნიტეტო ფორმულების გამოყენება მათთვის მინიჭებული პრივილეგიების ხაზგასმას წარმოადგენს, ხოლო მეორე მხრივ, საბუთის სპარსული
ტექსტის ამგვარად შედგენაში უნდა დავინახოთ ამდროინდელი ირანის საშინაო
პოლიტიკაში მიმდინარე პროცესების ანარეკლი, კერძოდ სოიურღალისა და ვაკუფის ინსტიტუტების შინაარსობრივი დაახლოების პროცესის გამოვლინება და
მათი საკმაოდ ზუსტი ასახვა საკანცელარიო პრაქტიკაში.
სოიურღალის ინსტიტუტმა სეფიანთა პერიოდში გარკვეული ცვლილებები
განიცადა, სასულიერო დაწესებულებათა შემთხვევაში ნაწილობრივ „შეერწყა“
ვაკუფის ინსტიტუტს და მათ შორის განსხვავება, არსებითად, წაიშალა.
თავდაპირველად, XV ს-ში, სოიურღალი წარმოადგენდა სამხედრო ლენს,
რომელიც საგადასახადო, ადმინისტრაციული და სასამართლო იმუნიტეტით იყო
აღჭურვილი.10 სოიურღალის მფლობელის ვალდებულება იყო შეიარაღებულ
მებრძოლთა გარკვეული რაოდენობის გამოეყვანა ფეოდალურ ლაშქარში. სოიურღალი, ხშირად, საკმაოდ ვრცელ ტერიტორიას მოიცავდა და ფეოდალური
საგვარეულოს კუთვნილებას წარმოადგენდა. ყოველივე ეს საფუძველს უქმნიდა
მათი მფლობელების სეპარატისტული მისწრაფებების გაღვივებას, რაც, თავის
მხრივ, ქვეყნის ფეოდალური დაშლილობის პროცესს უწყობდა ხელს და საფრთხეს უქმნიდა ცენტრალური ხელისუფლების ძლიერებას. სწორედ ამ პროცესების
შეჩერებას – თურქმანი ამირების ძალაუფლების ზრდის შეზღუდვას – ისახავდა
მიზნად სოიურღალის ინსტიტუტისადმი დამოკიდებულების შეცვლა XV ს-ის მეორე ნახევარში.11 თუმცა, „ახალი ტიპის სოიურღალი დაკავშირებულია არა მარბუთების სპარსული ნაწილის შემდგენს. სწორედ ქართული დიპლომატიკური ტერმინოლოგიის გავლენით უნდა ავხსნათ სპარსული კანცელარიის მიერ მივიწყებული ამ ტერმინის გამოყენება ორენოვანი საბუთების სპარსულ ნაწილებშიც იხ. ქართ.-სპ.ისტ.საბ., საბ.
№№7, 45, 50, 55, 56, 65, 75, 86, 96, 190 და სხვ.)
10

Bert Fragner, „Social and Internal Economic Affairs“, The Cambridge history of Iran. Vol. 6: The
Timurid and Safavid periods (Cambridge University Press 1986), 510.

11

П. Петрушевский, «К истории института сойургала», Советское востоковедение, т. VI.
(Москва-Ленинград. 1949), 230-231) (სოიურღალის ინსტიტუტის შესახებ არსებული
ვრცელი ლიტერატურიდან გამოვარჩევთ რამდენიმე ნაშრომს: Ann K. S. Lambton. Landlord and Peasant in Persia. A study of land tenure and land revenue administration. (London,
1953; 2nd ed. 1969); И.П. Петрушевский, „К истории института сойургала“, Советское
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ტო სასულიერო პირების მფლობელობასთან, რამაც მკვლევარს შეიძლება მყისვე ვაკუფი გაახსენოს, არამედ სამოქალაქო ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მფლობელობასთანაც.“12 სეფიანების ცენტრალისტური პოლიტიკა საეკლესიო სოიურღალებისადმი განსაკუთრებულ დამოკიდებულებასაც გულისხმობდა. თუ სამხედრო სოიურღალების შეკვეცა-შემცირება სეპარატისტული მიდრეკილებების მქონე სამხედრო-ნომადური არისტოკრატიის ძლიერებას საფუძველს
აცლიდა, შიიტური სამღვდელოებისა და სამოქალაქო ბიუროკრატიის წარმომადგენელთათვის სოიურღალის წყალობა,13 საზოგადოების ამ ფენების გაძლიერების მიზნით, პირიქით, სასურველიც კი უნდა ყოფილიყო სეფიანებისათვის,
რამდენადაც „სამღვდელოება, სამოქალაქო ბიუროკრატიასთან ერთად, წინა
აზიის მუსლიმურ სახელმწიფოებში ყოველთვის დაინტერესებული იყო ძლიერი
ცენტრალური ხელისუფლების არსებობით და მხარს უჭერდა სულთნებისა და
შაჰინშაჰების ცენტრალისტურ პოლიტიკას. სწორედ ამიტომ ცდილობდა ცენტრალური ხელისუფლება XVII ს-სა და XVIII ს-ის დასაწყისში გადაექცია სოიურღალი სამხედრო ლენიდან სასულიერო და სამოქალაქო დიდებულების მფლობელობად.“ 14 საეკლესიო მიწისმფლობელობის ხვედრითი წონის ზრდას სეფიანთა
დროს მიწისმფლობელთა კლასის ორგანიზაციაში მომხდარი ცვლილებების განსაკუთრებით საყურადღებო მოვლენად მიიჩნევენ.15 სასულიერო დაწესებულებებისათვის ნაწყალობევ სოიურღალსა და სავაკუფო მფლობელობას შორის განსხვავება XVII ს-ში თითქმის იკარგება.16
უნდა ვიფიქროთ, რომ სამღვდელოების მიმართ ამგვარი დამოკიდებულება
ისტორიული ირანის გეოგრაფიული საზღვრებით შემოფარგლული ლოკალური
მოვლენა არ იქნებოდა და, როგორც სეფიანთა ირანის ცენტრალისტური პოლიტიკის ნორმა, იმპერიის პერიფერიაზეც – კერძოდ, ქართლ-კახეთზეც – გავრცელდებოდა. ამის გამოხატულებაა, უთუოდ, როსტომ მეფის დროინდელი ცნოвостоковедение, т. VI (Москва-Ленинград, 1949), 227-246., Fragner, „Social..“, Heribert Busse.
Untersuchungen zum islamischen Kanzleiwesen an Hand turkmenischer und safawidischer Urkunden. (Cairo, 1959); The Encyclopaedia of Islam; К.А. Антонова, „Суюргал в акбаровской Индии:
(К вопросу о формах землевладения в средневек. Индии)“, Ученые Записки Тихоокеанского
института. Т. 2 (Москва – Ленинград: Изд-во Академии наук СССР 1949, 149-176.)
12

ვ. გაბაშვილი, ქართული ფეოდალური წყობილება XVI-XVII საუკუნეებში (შედარებითი
შესწავლის ცდა). (თბილისი: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1958, 177-178.

13
14

Lambton, 115.
И. П. Петрушевский, Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении
в XVI – начале XIX века, (Ленинград: Изд-во Ленинградского гос. Университета 1949, 161).
სამღვდელოების სახელზე გაცემულ ორენოვან საბუთებში ტერმინი „სოიურღალი“ მხოლოდ ერთხელ გამოიყენება. (სიმონ I-ის მიერ 1581 წ. სვეტიცხოვლისადმი ბოძებულ შეწირულობის წიგნის სპარსულ ნაწილში ნათქვამია, რომ ქართლის კათალიკოზს სოფ.
მოხისი სოიურღალად ეწყალობა (ქართ.-სპ.ისტ.საბ., საბ. № 5). სხვა შემთხვევებში ეკლესიის (უფრო სწორად – სასულიერო პირების) სახელზე გაცემული ორენოვანი საბუთების
სპარსულ ნაწილებში გვხვდება საგადასახადო და ადმინისტრაციული შეუვალობის აღმნიშვნელი ზემოთ მითითებული ფორმულები.

15

Lambton, 126.

16

Петрушевский, Очерки..., 178.
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ბილი ლიბერალური საეკლესიო პოლიტიკაც17, როდესაც როსტომმა „სამღდელონი ეპისკოპოზნი ამითი დაიერთგულნა, რომე ყოველთავე ჯამაგირი განუწესა“ 18, ხოლო როსტომის საშინაო პოლიტიკა სრულად იყო შეთანხმებული ირანის
ცენტრალურ ხელისუფლებასთან: „როსტომ მეფის წადილი და ნება ესე იყო, რომ
უყაენოდ არავის რა მისცემოდა“19 ჩვენს მიერ მოყვანილი ორენოვანი საბუთების
სპარსული ტექსტების თავისებურებანიც, ნაწილობრივ მაინც, ამ პოლიტიკის
ერთგვარი ანარეკლი უნდა იყოს ადგილობრივ სეფიანურ საკანცელარიო პრაქტიკაში.
გარდა ზემოთქმულისა, „საეკლესიო“ ორენოვანი საბუთების თავისებურებებს კიდევ ერთი ფაქტორი განაპირობებდა. ამ საბუთების წარმოშობა და არსებობა, სხვა ორენოვანი საბუთების მსგავსად, იყო შედეგი ცნობილი „კომპრომისული პოლიტიკისა“, რომელიც ირან-საქართველოს პოლიტიკურ ურთიერთობებში დამყარებულ ორმხრივ დათმობაში გამოიხატებოდა. ორმხრივი დათმობა
იმას ნიშნავდა, რომ შაჰი ხელს იღებდა ქვეყნის გაყიზილბაშების განზრახვაზე,
ქართლის მეფე შაჰის „ყმად“ მიიჩნეოდა და არა „მოხელედ“ და მყარდებოდა საპატრონყმო ურთიერთობის განსაკუთრებული ფორმა, რომელიც თავისთავად
გამორიცხავდა ქართლის მიწებს დივანის დავთრიდან. კომპრომისული პოლიტიკა სამამულო ურთიერთობების სფეროს იმ თვალსაზრისით უნდა შეხებოდა, რომ
მან მხოლოდ სიმბოლური გამოხატულება ჰპოვა ორენოვანი საბუთების სპარსულ ტექსტში20 ქართლში თითქმის ხელუხლებელი რჩებოდა სახელმწიფო წყობა, ხელშეუხებელი იყო ეკლესია.21 „კომპრომისული პოლიტიკის“ არსი ირანისადმი საქართველოს ფორმალურ ყმობაში მდგომარეობდა, ხოლო ძირითადი
ეფექტი, რომელსაც ურთიერთობის ამ ფორმით აღწევდა ირანის მთავრობა, პოლიტიკური იყო. გარკვეული თვალსაზრისით, საბუთის მიმღები ქართველი ფეოდალებიც იყვნენ იმით პირადად დაინტერესებულნი, რათა წყალობის სიგელს
შაჰის მოხელეების სპარსული ტექსტიც დართვოდა.22 პროირანულად განწყობილი ფეოდალისათვის ხელსაყრელი უნდა ყოფილიყო ირანის შაჰის „ხელქვეითობა“, რისი იურიდიული გამოხატულების ფუნქციაც უნდა შეესრულებინა ორენოვანი საბუთის სპარსულ ნაწილს და მისთვის მფლობელობის ურყევობის გარანტია უნდა მიეცა. ასეთი საბუთის მიმღები, საბუთის სპარსული ნაწილის მეშვეობით, ნაწილობრივ, ირანის შაჰის იურისდიქციაში ექცეოდა და თუ ორენოვანი
საბუთი ირანის ხელმწიფეზე ქართველი მეფის ფორმალურ დამოკიდებულებას
გამოხატავდა, რაც ერთგვარად ზღუდავდა მის უფლებებს, საბუთის მფლობელი
ქართველი ფეოდალის უფლებებს, შეიძლება ითქვას, „აორმაგებდა“, რამდენა17

როსტომ მეფე (1566/7-1658 წწ.), მოამზადა მზია სურგულაძემ. http://qim.ge/rostom%20
mefe.html

18

ბერი ეგნატაშვილი. „ახალი ქართლის ცხოვრება“, ქართლის ცხოვრება. ტ. II. ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით, (თბილისი: საბჭოთა საქართველო, 1959), 425.

19

ეგნატაშვილი, „ახალი …“, 424.

20

გაბაშვილი, ქართული ფეოდალური წყობილება, გვ.304

21

სურგულაძე.

22

გაბაშვილი, ქართული ფეოდალური წყობილება, გვ.280, სქ.2.

185

დაც „მფლობელობის თვალსაზრისით საბუთის სპარსულ ნაწილს ისეთივე ძალა
უნდა ჰქონოდა, როგორც მის მთავარ ე.ი. ქართულ ნაწილს.“23
კომპრომისულ ურთიერთობებში ეკლესია, როგორც ფეოდალური საზოგადოების ერთ-ერთი უმსხვილესი და გამორჩეული ინსტიტუტი, ბუნებრივია, აქტიურად იქნებოდა ჩართული. ირანის მთავრობას, უთუოდ, კარგად ჰქონდა
გააზრებული, რომ „მაჰმადიანობა და ქრისტიანობა ქართულ ფეოდალურ სინამდვილეში მხოლოდ სარწმუნოებრივი დაპირისპირება კი არ იყო, არამედ ქართული მიწებისათვის ბრძოლის პირდაპირი გამოხატულებაც.“24 ამით უნდა ყოფილიყო გაპირობებული ის მზრუნველობა, რომელსაც როსტომ მეფე იჩენდა ეკლესიის მიმართ. როსტომი ეკლესიებს უახლებდა ყმა-მამულის მფლობელობას, ანიჭებდა საგადასახდო შეუვალობას და სახსრებს არ ზოგავდა დანგრეულ-დაზიანებული ეკლესიების შესაკეთებლად, რითიც მალე მოიპოვა ქართლის სამღვდელოების ნდობა.25 ხელისუფლების ლმობიერება ეკლესიისადმი, უთუოდ, ორმხრივი ურთიერთდათმობის, კომპრომისის ფორმას ატარებდა და საპასუხო მიმტევებლობასაც გულისხმობდა ეკლესიის მესვეურთა მხრიდან ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ. საქართველოს სამღვდელოება ქართული ფეოდალური
საზოგადოების ორგანული ნაწილი იყო და გარე სამყაროსადმი ისეთსავე დამოკიდებულებას იჩენდა, როგორსაც საზოგადოების დანარჩენი (საერო) ნაწილი.
საზოგადოებრივი ცხოვრების ეს სფეროც ირან-საქართველოს ურთიერთობის
კომპრომისული პოლიტიკის ერთ-ერთი სეგმენტი უნდა ყოფილიყო. სწორედ ამ
პოლიტიკის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ზემოაღნიშნული საგანგებო ფრაზეოლოგია, რომელსაც ორენოვანი საბუთების სპარსულ ტექსტებში ვხვდებით.
საერო და საეკლესიო სიგელების სპარსული ტექსტების ფრაზეოლოგიაში არსებულ თითქოს უმნიშვნელო ამ თავისებურებებში იგრძნობა ადრესატებისადმი
რამდენადმე განსხვავებული დამოკიდებულება, რასაც, უნდა ვიფიქროთ, ადრესატების კონკრეტული სოციალური სტატუსი განსაზღვრავდა. სხვა სიტყვებით,
სამღვდელოების სახელზე გაცემული ორენოვანი საბუთების შემდგენელი ირანელი მოხელე, ზოგ შემთხვავაში, ცდილობს მეტი პრივილეგიები მიანიჭოს ადრესატს, ვიდრე ამას საბუთის ქართული ტექსტი აკეთებს. ეს იყო ერთ-ერთი
ხერხი, რომლის მეშვეობითაც შაჰის მთავრობა ცდილობდა მოეპოვებინა როგორც საერო, ისე სასულიერო ფეოდალების მხარდაჭერა და ერთგულება და
ამისათვის მატერიალური დაინტერესების აპრობირებულ ხერხებს მიმართავდა,
რითიც თითქმის მიაღწია კიდეც მათ სრულ დეგრადაციას და ზნეობრივი უფსკრულის პირას დააყენა ქვეყანა.26

23

იქვე, 272.

24

იქვე, 305.

25

სურგულაძე.

26

ამ ვითარებას ასახავს მემატიანის მიერ დახატული ტრაგიკული სურათი: „სამღდელონიცა და მღდელთმთავარნიცა მიდრკეს კეთილისაგან...ამას შინა მოუძლურდა სჯული და
განირყუნა წესი ეკლესიისა, რამეთუ არღარა ეძიებდენ სულიერსა საქმესა, არამედ ჴორცთათვის ზრუნვიდენ ყოველნივე“. (იხ., ეგნატაშვილი, „ახალი …“, 425).

186

გამოყენებული ლიტერატურა
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

გაბაშვილი, ვალერიან. ქართული ფეოდალური წყობილება XVI-XVII საუკუნეებში (შედარებითი შესწავლის ცდა). თბილისი: საქართველოს სსრ
მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1958
დუნდუა, ნუგზარ. „სიმონ I-ის ერთი ორენოვანი (ქართულ-სპარსული) საბუთი.“ სპარსულ-ქართული ცდანი. თბილისი: მეცნიერება, 1987, გვ.22-29
ეგნატაშვილი, ბერი. „ახალი ქართლის ცხოვრება“, ქართლის ცხოვრება.
ტ. II. ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით. თბილისი, „საბჭოთა საქართველო“,
1959.
ორბელიანი, სულხან-საბა. ლექსიკონი ქართული. I-II. თბილისი: მერანი,
1991.
ჟორჟოლიანი, გულქან. საქართველო საუკუნის 30-50-იან წლებში
(ქართლ-კახეთი), თბილისი: მეცნიერება, 1987.
სურგულაძე, მზია. „როსტომ მეფე (1566/7-1658 წწ.)“. http://qim.ge/
rostom%20mefe.html
ფუთურიძე, ვლადიმერ, (გამომც.). სპარსული ისტორიული საბუთები საქართველოს წიგნთსაცავებში: წიგნი I, ნაკვეთი 1. თბილისი: მეცნიერება, 1961.
ფუთურიძე, ვლადიმერ, (გამომც.). სპარსული ისტორიული საბუთები
საქართველოს წიგნთსაცავებში: წიგნი I, ნაკვეთი 2. თბილისი: მეცნიერება, 1962.
ფუთურიძე, ვლადიმერ, (გამომც.). სპარსული ისტორიული საბუთები
საქართველოს წიგნთსაცავებში: წიგნი I, ნაკვეთი 3. თბილისი: მეცნიერება, 1965.
ფუთურიძე, ვლადიმერ, (გამომც.). ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები. ტექსტი დაადგინა, თარგმანი და შენიშვნები დაურთო ვ.ფუთურიძემ, თბილისი: საქ.სსრ მეცნ. აკად. გამომცემლობა, 1955.
ხუბუა, მაკარ. საქართველოს მუზეუმის სპარსული ფირმანები და ჰოქმები. თბილისი: საქ.სსრ მეცნ. აკად. გამომცემლობა, 1949.
ჯავახიშვილი, ივანე. ქართული სამართლი ისტორია, წიგნი II, ნაკვ. I.
ტფილისი: ტფილისის უნივერსიტეტის გამოცემა,1928.
ჯავახიშვილი, ივანე. ქართული სიგელთა-მცოდნეობა ანუ დიპლომატიკა. ტფილისი, ტფილისის უნივერსიტეტის გამოცემა,1926.
Busse, Heribert. Untersuchungen zum islamischen Kanzleiwesen an Hand
turkmenischer und safawidischer Urkunden. Cairo, 1959.
A Bibliography by Dr. Abdul Azim Islahi, Scientific Publishing Centre King
Abdulaziz University Jeddah, Saudi Arabia 1424 / 2003
Encyclopedia of Islam and the Muslim World. Editor in Chief Richard C. Martin,
2004 by Macmillan Reference USA.
Encyclopædia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/waqf-crossref
The Encyclopaedia of Islam, Vol. 11, Edited by P. J. Bearman, Th. Bianquis, C. E.
Bosworth, E. van Donzel and W. P. Heinrichs, Leiden: E. J. Brill, 2002.

187

19. Fragner, Bert. „Social and Internal Economic Affairs“, The Cambridge history of
Iran. Vol. 6: The Timurid and Safavid periods, ed. by Peter Jackson and Laurence
Lockhart. Cambridge University Press 1986, 491 – 568.
20. Lambton, Ann K. S. Landlord and Peasant in Persia. A study of land tenure and
land revenue administration. London: I.B.Tauris & Co Ltd Publishers, 1953; 2nd
ed. 1969.
21. Антонова, К.А. „Суюргал в акбаровской Индии: (К вопросу о формах землевладения в средневек. Индии)“. Ученые Записки Тихоокеанского института. Москва – Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1949. Т. 2.
22. Милославский, Г.В., Петросян, Ю.А., Пиотровский, М.Б., Прозоров, С.М.
Ислам. Энциклопедический словарь. Москва: Наука, Главная редакция
восточной литературы, 1991.
23. Петрушевский, Илья Павлович. „К истории института сойургала“. Советское востоковедение, т.VI. Москва-Ленинград, 1949, 227-246.
24. Папазян, Акоп Давидович. Персидские документы Матенадарана, I, Указы.
Составил А.Д.Папазян,; Выпуск первый (XV-XVI вв.), Ереван, 1956
25. Петрушевский, Илья Павлович. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI – начале XIX века. Ленинград: Издательство Ленинградского государственного Университета имени
А.А.Жданова, 1949.
26. Чехович, Ольга Дмитриевна. „Бухарский вакф XIII века: Предваритедьное
сообщение“. Народы Азии и Африки, № 3. (1967), 74–82.

188

მარინა ალექსიძე
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მექაში საქართველოს გავლით
(საქართველო XIX საუკუნის სპარსულ პილიგრიმულ ლიტერატურაში)1
პილიგრიმობა მექაში – ჰაჯი მუსლიმის ხუთი ძირითადი მოვალეობიდან
ერთ-ერთია და მისი შესრულება ცხოვრებაში ერთხელ მაინც სავალდებულოა
ყველა მუსლიმისთვის. ძველ დროში პილიგრიმები, ჩვეულებრივ, ჯგუფ-ჯგუფად
მოგზაურობდნენ და ქარავნებში ერთიანდებოდნენ, რათა გრძელი და წინააღმდეგობებით აღსავსე გზა შეძლებისდაგვარად უსაფრთხოდ გაევლოთ. ბევრი
მათგანი მოგზაურობიდან მიღებულ შთაბეჭდილებებს დღიურებსა და სამოგზაურო ჩანაწერებში აღწერდა, რათა მომავალ მოგზაურებს მიეღოთ ის პრაქტიკული ინფორმაცია (მანძილი პუნქტებს შორის, გზების მდგომარეობა, ტრანსპორტის სახეობები და მათი ფასები, ფულის ერთეულები და მათი შესაბამისობა ირანულ ფულთან და სხვა), რომელიც მათ მგზავრობას გაუადვილებდა. ასე შეიქმნა
სამოგზაურო ლიტერატურის ყველაზე ძველი და მრავალრიცხოვანი განშტოება
– პილიგრიმული ლიტერატურა (საფარ-ნამე-იე ჰაჯჯ). მათი ავტორები მეტწილად სასულიერო პირები და სახელმწიფო მოხელეები იყვნენ. მარტო ყაჯარული
პერიოდის ირანში მექასა და სხვა წმინდა ადგილებში მოგზაურობის ამსახველი
წიგნების რაოდენობა რამდენიმე ასეულს აღწევს.2
XIX საუკუნეში ირანელი პილიგრიმებისთვის რამდენიმე მარშრუტი
არსებობდა.3 ფარსისა და სამხრეთ რეგიონების მცხოვრებლები საზღვაო გზით
სარგებლობდნენ და სპარსეთის ყურიდან – ბასრადან, აბასიდან, ბუშირიდან და
სხვა ნავსადგურებიდან გემით კვეთდნენ ომანის ზღვას, ინდოეთის ოკეანეს, წი1

სტატია მომზადებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის – „აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის – ირანელი და ფრანგი
ავტორები მე-19 საუკუნის საქართველოს შესახებ“ (FR/269/1-10/14) გეგმის ფარგლებში.

2

ყაჯართა ეპოქის სპარსულ პილიგრიმულ ლიტერატურაზე იხ.: Rasūl Ja‘farīyān, “Hajjgozārīye īrānīyān dar doure-ye Qājār”, წიგნში: Rasūl Ja‘farīyān, Maqālāt-e tārīkhī, j. 8, Qum, 1387/2008;
მისივე ვრცელი შესავალი წერილი წიგნში: Panjāh safar-nāme-ye hajj-e Qājārī, be kūshesh-e
Rasūl Ja‘farīyān, j. 1, Tehran, 1389/2010, 9-131; E. L. Daniel, “The Hajj and Qajar Travel Literature”,
Society and Culture in Qajar Iran: Studies in Honor of Hafez Farmayan, 215-237; Hafez Farmayan,
E. L. Daniel, “Introduction”, A Shi‘ite Pilgrimage to Mecca 1885-1886: The Safarnameh of Mirza
Mohammad Hosayn Farahani, Edited, Translated, and Annotated by Hafez Farmayan and E. L.
Daniel, University of Texas Press, Austin, Texas, 1990, XIII-XXXII; One Thousand Roads to Mecca,
Ten Centuries of Travelers Writing about the Muslim Pilgrimage, Edited and Introduced by Michael
Wolfe, New York, 1997; Mohammad Shahrī Barābādī, “Seyri kūtāh dar safar-nāmehā-ye hajj”, Mashkūt,
No. 25, Mashhad, 1368/1989-90, 182-202; ‘Alīrezā ‘Alī Sūfī, ‘Alī Akbar Zāvar, Safar-e zyāratī-ye Hajj dar
doūre-ye Qājār, bar mabnā-ye Safar-nāmehā-ye rajāl-e doūre-ye Qājār, Tārīkh dar Àyene-ye Pazhūhesh, j.
9, shomare-ye 1, Tehran, 2012, 21-48.

3

Rasūl Ja‘farīyān, “Hajjgozarī-ye īranīyān dar doure-ye Qājār”, წიგნში: Panjāh safar-nāme-y hajj-e
Qājārī, j.1, 23-44.

189

თელ ზღვას და ჩადიოდნენ ჯიდაში. მეორე, უძველესი გზა, რომელსაც ჯაბალის
ან ნაჯდის გზას ეძახდნენ, ერაყზე გადიოდა. მესამე სირიის გზა იყო და პილიგრიმები ერაყის ან ანატოლიის გავლით სირიაში ჩადიოდნენ, ევფრატის კალაპოტს მიუყვებოდნენ და ალეპოსა და დამასკოს გავლით მედინასა და მექაში მიდიოდნენ. ეს გზა განსაკუთრებით მოსახერხებელი ჩრდილო-დასავლეთ ირანის
მოსახლეობისთვის იყო. მეოთხე გზას ენზელი-სტამბოლის გზას უწოდებდნენ და
ის ენზელის, ბაქოს, თბილისის, ფოთის, ბათუმის, სტამბოლის, ალექსანდრიისა
და ეგვიპტის გავლით ჯიდაში ჩადიოდა. ამ გზით, მეტწილად, ირანის ჩრდილოეთი რეგიონების მოსახლეობა სარგებლობდა. ისინი საქართველოში, ძირითადად, აღსთაფასა და წითელი ხიდის გავლით შემოდიოდნენ, გარკვეული ხანი
თბილისში ჩერდებოდნენ, შემდეგ დასავლეთ საქართველოს გავლით ჯერ ფოთში, იქიდან კი პატარა გემებით ბათუმში ჩადიოდნენ და სტამბოლისკენ მიმავალ
დიდ ხომალდებზე სხდებოდნენ.
XIX საუკუნის მეორე ნახევარში დაპროექტდა და აშენდა ტრანსკავკასიური
სარკინიგზო მაგისტრალი, რაც რეგიონში სატრანსპორტო რევოლუციად იქნა
შეფასებული. მაგისტრალის მშენებლობა ეტაპობრივად მიმდინარეობდა: 1872
წელს თბილისი ფოთს დაუკავშირდა, ხოლო 1883 წელს გაიხსნა ბაქო-თბილისისა
და თბილისი-ბათუმის ხაზები. ბაქო-თბილისი-ბათუმის სარკინიგზო ხაზის – „შემენდეფერის“, როგორც მას ირანელი მოგზაურები ფრანგულ ყაიდაზე ეძახდნენ,4
მშენებლობამ რუსეთის იმპერიის აღმოსავლეთი რეგიონების (ძირითადად, შუა
აზიისა და კავკასიის), ასევე ირანის, ავღანეთისა და ინდოეთის მუსლიმებისთვის სტამბოლის გზა არსებითად უალტერნატივო გახადა. მგზავრობა ძლიერ გამარტივდა, დაჩქარდა და, რაც მთავარია, შედარებით უსაფრთხო და იაფი გახდა. სტატისტიკური მონაცემებით, XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისში მარტო რუსეთის იმპერიიდან მექასა და მედინაში ყოველწლიურად
20-25 ათასი პილიგრიმი ჩადიოდა.5
ტრანსკავკასიური მაგისტრალი როგორც ევროპელი, ისე ირანელი მოგზაურების აღტაცებას იწვევდა. „სიმშვენიერით ვერაფერი შეედრება ბათუმი-თბილისის რკინიგზის ხაზს“, წერდა ცნობილი ინგლისელი სახელმწიფო მოღვაწე ჯ.
კერზონი, რომელმაც ირანში მოგზაურობის დროს საქართველო გაიარა.6 რკინიგზის მაგისტრალს აღწერს ევროპელი მოგზაური ე. ჯონ ლარსონიც, რომელმაც თბილისი 1910 წელს მოინახულა: „რკინიგზის ერთი ხაზი თბილისს ირანის
საზღვართან აკავშირებს, მეორე კი – თურქეთის მოსაზღვრე ყარსთან. ამჟამად
თბილისს გაივლის ბევრად მეტი მოგზაური ირანიდან, თურქეთიდან და შუა აზიიდან, ვიდრე ოდესმე. ტრანსკავკასიური რკინიგზის მაგისტრალი იწყება შავი
ზღვიდან და თბილისის გავლით უკავშირდება კასპიის ზღვის პორტს ბაქოს.
ტრანსკასპიური სარკინიგზო მაგისტრალი კი კრასნოვოდსკიდან ჩინეთის სასაზღვრო ქალაქ ანდიჯანს უერთდება. ის გაივლის ისეთ მნიშვნელოვან პუნქტებს,
4

„შემენდეფერი“ – ფრ. chemin de fer – „რკინის გზა“.

5

G. Beradze, The Transcaucasian railway and the muslim pilgrimage: Iranians in Tbilisi and Batumi (late nineteenth century), International Conference “Tbilisi in the Nineteenth Century”, Abstracts, Tbilisi, 2002, 15.

6

J. N. Curzon, Persia and the Persian Question, Vol. I, London, 1892, 63.
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როგორებიცაა აშხაბადი, მერვი, ბუხარა, სამარყანდი და კოკანდი. ყველა ამ ქალაქში მუსლიმი მოსახლეობა ცხოვრობს. ყოველწლიურად ათასობით პილიგრიმი მოგზაურობს ცენტრალური აზიიდან მექაში თბილისის გავლით და მე ამ ქალაქში კაშგარელ პილიგრიმებსაც კი შევხვდი.“7
ტრანსკავკასიური მაგისტრალით აზიის სხვა ქვეყნებთან ერთად ირანელი
პილიგრიმებიც სარგებლობდნენ. თუ ადრე მექაში მათი მოგზაურობა რამდენიმე
თვე გრძელდებოდა და საშიში და ძვირი იყო, ნელ-ნელა ტრანსპორტირებაც გამარტივდა და მოგზაურობის ტემპებიც შეიცვალა. მაგალითად, 1863 წელს ირანელი დიდგვაროვანი სეიფ ად-დოულე თეირანიდან ფოთში სამ თვეში ჩავიდა, 1875
წელს, როცა თბილისი-ფოთის სარკინიგზო ხაზი უკვე ამოქმედებული იყო, ყაჯარმა უფლისწულმა ფარჰად მირზამ ამ გზას თვენახევარი მოანდომა, ხოლო
1885 წელს, ბაქო-თბილისი-ბათუმის დამაკავშირებელი მაგისტრალის დასრულების შემდეგ, ნასერ ად-დინ შაჰის დიდმოხელემ მირზა მოჰამად ჰოსეინ ფარაჰანიმ ეს გზა ორ კვირაში დაფარა. ამდენად, გასაგებია ირანელი მოგზაურების გამორჩეული ინტერესი ტრანსკავკასიური მაგისტრალისადმი და მათთვის ამ ახალი ტრანსპორტისადმი, რომელსაც თავიანთ სამოგზაურო ჩანაწერებში რუსულევროპული სახელებით მოიხსენიებენ და ხან „ორთქლის კალიასკას“ ეძახიან, ხან
„მაშინას“, ხან – „ვაგონს“ და ხან – „თრენს“, რადგან რკინიგზის სპარსული სახელი
„რაჰ-ე აჰან“ (სიტყვ. „რკინის გზა“) ირანში მხოლოდ XIX საუკუნის 80-იანი წლებიდან ჩნდება. მათ სამოგზაურო ჩანაწერებში განსაკუთრებული დეტალიზაცია
როგორც თავად მატარებლის, ისე მასზე მგზავრობის წესების აღწერისას სწორედ ამ „უცხო მოვლენის“ საკუთარი ხალხისთვის გაცნობის სურვილით იყო განპირობებული.
აი, ასე აღწერს ტრანსკავკასიურ მაგისტრალს 1879 წელს თავრიზელი პილიგრიმი მოჰამად რეზა თაბათაბაი თაბრიზი თავის თხზულებაში „პილიგრიმთა
საჩუქარი“: „შემენდეფერის“ სისტემა რაც არ უნდა დეტალურად აღვწერო, სანამ
კაცი საკუთარი თვალით არ ნახავს, მასზე სრულ წარმოდგენას ვერ შეიქმნის...
ეს რკინიგზა 1863 წელს ინგლისურმა კომპანიამ ააშენა. რუსეთის ხელისუფლებამ ის იყიდა და ახლა რუსეთის საკუთრებაა. თბილისიდან ფოთამდე რკინიგზის
ხაზი ცალლიანდაგიანია და მატარებელი მასზე დღე-ღამის განმავლობაში ორჯერ, წინ და უკან, მოძრაობს. მისი აშენება მართლაც რომ დიდ წვალებასთან
იყო დაკავშირებული, რადგან ამ გზაზე უამრავი მთა, ტყე, ხეობა და სახიფათო
ადგილია, განსაკუთრებით, რიონის სადგურიდან ფოთამდე, სადაც ბევრი ტყე
და ჭაობია. ორგან მთა გაჭრილია და ორი-სამი წუთის განმავლობაში გვირაბში
მიდიხარ.
სადგურში მატარებლის ბილეთის ასაღებად საგანგებო ადგილია მოწყობილი. აქ მგზავრი იმისდა მიხედვით, თუ რომელი კლასით უნდა მგზავრობა, შესაბამის თანხას იხდის და ბილეთს იღებს. პირველი კლასის ვაგონი ყველაზე მდიდრული და კომფორტულია. მას ხავერდის ლეიბები აქვს და თბილისიდან ფოთამდე ერთი ბილეთი 16 მანეთი და 46 კაპიკი ღირს. მეორე კლასით მგზავრობა კაცი
12 მანეთი და 36 კაპიკი ჯდება, ხოლო მესამე კლასით, რომელიც ამ ორზე ნაკლებია, – 5 მანეთი და 62 კაპიკი. სატვირთო ვაგონები ცალკეა. იქ მგზავრების ბარგ7

G. Beradze, The Transcaucasian railway and the muslim pilgrimage, 15.
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სა და ნივთებს წონიან და ერთ გირვანქაში 22 რუსულ შაჰის8 იღებენ. მერე ბარგს
საცავში ინახავენ და ფოთში ბილეთთან ერთად აბრუნებენ. თბილისიდან ფოთამდე სავაჭრო ტვირთის [გადატანის] ფასი 32 კაპიკია, რაც დაახლოებით 1050
დინარია. თუ კაცს მძიმე ბარგი ან ზედმეტი ტვირთი აქვს, უმჯობესია ეს თანხა
გადაიხადოს და ორი დღის მერე თავისი ნივთები ფოთში მიიღოს. ასე უფრო მომგებიანია. რუსული წონის ერთეულები გირვანქა და ფუთია. ერთი გირვანქა 88
მისხალის ტოლია და 40 გირვანქა ერთ ფუთს შეესაბამება.
სამგზავრო ვაგონებში ხელჩანთის, ტანსაცმლის, ქოლგის, პურის და სხვათა
გარდა, არაფრის შეტანა არ შეიძლება. თუ ამაზე მეტი ბარგი აღმოგაჩნდება,
დიდ გადასახადს გადაგახდევინებენ. ხარბი პილიგრიმები ერთ ამდენ ბარგს იღლიების ქვეშ იდებენ და ეს ე.წ. მგზავრობისთვის აუცილებელი ნივთები და პირველადი საჭიროების ბაგაჟი9 თან შეაქვთ. ბევრმა მათგანმა [წესები] არ იცის და
უნდა გაფრთხილდეს.
გარდა ამისა, გაჩერებაზე მატარებლიდან ჩასული მგზავრი ყურადღებით
უნდა იყოს, რომ გამგზავრების მაუწყებელი ზარი არ გამოეპაროს, თორემ დარჩება და ფეხით მოუწევს ხეტიალი. და კიდევ, ბილეთი კარგად უნდა შეინახო,
თორემ თუ დაგეკარგა, ბილეთისა და ბარგის ფულს თავიდან გადაგახდევინებენ. თბილისიდან ფოთამდე 292 ვერსია და გზაზე 22 სადგურია. ზოგიერთ მათგანში სასადილო და ყავახანაა გახსნილი და ყველა სახის საჭმელი და საქონელი
იშოვება.“10
ირანელი პილიგრიმები დაწვრილებით აღწერენ მათთვის მოსახერხებელ
კიდევ ერთ ტრანსპორტს – გემს. ისინი ახსენებენ ბათუმის პორტში მომუშავე
ოთხი ქვეყნის – ავსტრიის, გერმანიის, საფრანგეთისა და რუსეთის სანავიგაციო
კომპანიებს, რომელთაც განსაზღვრული განრიგი ჰქონდათ. „სამოგზაურო წიგნებიდან“ ჩანს, რომ ირანელები უპირატესობას გერმანული კომპანიის გემებს
ანიჭებდნენ, რადგან, მათი მტკიცებით, ისინი უფრო კომფორტული, სწრაფი და
უსაფრთხო იყო და, რაც მთავარია, მათზე მგზავრებს გამორჩეულად პატივისცემით ექცეოდნენ. მიუხედავად ზღვაზე მოგზაურობასთან დაკავშირებული სიძნელეებისა, ირანელებისთვის და, განსაკუთრებით, პილიგრიმებისთვის ეს გზა ყველაზე მოსახერხებელი იყო.
მატარებლითა და გემით მოგზაურობა ირანელი პილიგრიმებისთვის გარკვეულ კურიოზებთანაც იყო დაკავშირებული. ხშირად მათი წინასწარული ინფორმაცია ტრანსპორტის ამ სახეობებით მგზავრობის შესახებ არ ემთხვეოდა
რეალობას, რასაც ისინი ირანელებისთვის დამახასიათებელი უშუალობითა და
8

შაჰი ირანული წვრილი ფულის ერთეულია, ამიტომ, სავარაუდოდ, ავტორი „რუსულ შაჰიში“ რუსულ ხურდა ფულს, ანუ კაპიკს გულისხმობს.

9

აქაც და შემდგომაც ბარბარიზმები, როგორც „მოგზაურობის წიგნების“ სტილური თავისებურება, შენარჩუნებულია და იტალიკით არის გამოყოფილი.

10

Mohammad Rezā Tabātabā’ī Tabrīzī, Hedāyat al-Hojjāj, Safar-nāme-ye Makke, წიგნში: Panjāh
safar-nāme-ye hājj-e Qājārī, j. 3, 623-624; საქართველო ყაჯართა პერიოდის სპარსულ წყა-

როებში. სამოგზაურო და მემუარული ლიტერატურა. კრებული შეადგინა, ტექსტები
სპარსულიდან თარგმნა, შესავალი წერილი და კომენტარები დაურთო მარინა ალექსიძემ, თბილისი, 2016, 352-353.
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გულუბრყვილობით თავიანთ თხზულებებში აღნიშნავდნენ. „თავრიზში რამდენიმე კაცმა გაგვაფრთხილა, წერდა თავრიზელი პილიგრიმი იაყუბ მირზა თაბრიზი, რომ გემზე ერთ სიძნელეს წავაწყდებოდით: თუ ჰაერში რომელიმე საგანს
ავაგდებდით, ვარდნისას კედელს მიეჯახებოდა, რადგან გემი მოძრაობდა. გემზე
ყოფნისას მისმა აღმატებულებამ მიბრძანა, რაიმე მაღლა მესროლა. ჯიბიდან
ფორთოხალი ამოვიღე და სამ-ოთხჯერ ჰაერში ავაგდე. უკან ისე ჩამოვარდა,
რომ კედელს არ მიჯახებია და თავის ადგილზე დაეცა. მოკლედ, ეს პრობლემაც
გაირკვა. როგორც ჩანს, იმ კაცებმა ეს ამბავი თავად შეთხზეს, თორემ გემზე ან
შემენდეფერის მატარებელში რაც არ უნდა ააგდო, კედელს არ მიეჯახება და
თავის ადგილზე დაეცემა.“11 მაგრამ მიუხედავად მოწესრიგებული გზების, კომფორტული ტრანსპორტის და კეთილმოწყობილი ფოსტის სადგურებისა, ირანელი მოგზაურებისთვის და, მათ შორის, პილიგრიმებისთვის ეს გზა მრავალი სიძნელით იყო აღსავსე. უპირველეს ყოვლისა, ეს იყო ბუნებრივი პრობლემები –
მკაცრი კლიმატი, მეწყერი და ზვავი მთაში, ქარიშხალი ზღვაზე და სხვა. „მოგზაურობის წიგნები“ სამგზავრო თავგადასავლებით არის სავსე. ირანელებს განსაკუთრებით ზღვით მოგზაურობა აშინებდათ. იაყუბ მირზა თაბრიზი გემს ეძახის
„სიკვდილის ანგელოზ ესრაფილის სამყოფელს“, რომელზეც მგზავრები ათასი
„შაჰადათი“ და „ბისმილლაჰით“12 ადიან, თითქოს ჯოჯოხეთში ან ჰაშრის ველზე
მიდიანო.13 ასევე დიდი პრობლემა იყო ყაჩაღობა გზაზე. ამ მხრივ ყველაზე სახიფათო იყო განჯის რაიონი, სადაც შეიარაღებული ჯგუფები მგზავრებს ძარცვავდნენ ან ტყვედ აჰყავდათ და გამოსასყიდს სთხოვდნენ. ამას ემატებოდა ყოფითი სიძნელეები – უცხო და, ხშირად, მიუღებელი საჭმელი, ენის უცოდინრობა,
აგრესიული მოსახლეობა, მექრთამეობა და ქურდობა ფოსტის სადგურებსა თუ
საბაჟოებზე და სხვა. გარდა იმისა, რომ პილიგრიმები იძულებული იყვნენ ყველა
ფოსტის სადგურში გაჩერებულიყვნენ, პასპორტი და „პოდოროჟნა“1412 წარედგინათ, შიგ ბეჭედი ჩაერტყათ და ამ ყველაფერში ფული გადაეხადათ, ზოგიერთ
ფოსტის სადგურში მათ განგებ აყოვნებდნენ და ცხენების გამოცვლაში ან პასპორტში „ყაზანის“ ბეჭდის ჩარტყმაში, რაც შეუფერხებლად მგზავრობის გარანტია იყო, ქრთამს სთხოვნდნენ. ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა, რასაც ირანელი
პილიგრიმები რუსეთის იმპერიაში აწყდებოდნენ, საბაჟოებზე გამეფებული ბიუროკრატია და კორუფცია იყო. ქვეყანაში დაწესებული უზარმაზარი საბაჟო გადასახადები ეხებოდა პრაქტიკულად ყველაფერს, რაც მოგზაურს ქვეყნის გარეთ
გაჰქონდა, მისი საგზლისა და პირადი ნივთების ჩათვლით. მოგზაურები აღშფოთებით წერენ, რომ მებაჟეები ბარგში იქექებიან, გადამალული ნივთების ძებნა11

Ya‘qūb Mīrzā Tabrīzī, “Hajj-e Mansūr”, წიგნში: Panjāh safar-nāme-ye hajj-e Qājārī, j. 2, 303; საქარ-

თველო XIX საუკუნის ირანელ მოგზაურთა თვალით, 168., წიგნი პირველი, კრებული
შეადგინა, ტექსტები სპარსულიდან თარგმნა, შესავალი წერილი და კომენტარები
დაურთო მარინა ალექსიძემ, თბილისი, 2012, 162-163.
12

„შაჰადათ“ და „ბისმილლაჰ“ მუსლიმური სალოცავი ფორმულებია.

13

Ya‘qūb Mīrzā Tabrīzī, “Hajj-e Mansūr”, 300; საქართველო XIX საუკუნის ირანელ მოგზაურთა

თვალით, 168.
14

„პოდოროჟნა“ ანუ „პოდოროჟნაია“ (подорожная) იყო დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებდა მგზავრის უფლებას ესარგებლა საფოსტო ცხენებით.
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ში დასაჯდომ ბალიშებს, საბნებსა და მუთაქებს არღვევენ და ხალხს ჯიბეებსა
და იღლიებსაც კი უთვალიერებენ, ამ დროს კი საბაჟოს სხვა მოხელეები და ჯარისკაცები აურზაურით სარგებლობენ და საქონელს იპარავენ. ამ მხრივ განსაკუთრებით ბათუმის საბაჟო გამოირჩეოდა. მირზა მოჰამად ჰოსეინ ფარაჰანი
ჩიოდა: „ეს ყველაზე ცუდი ქალაქია პილიგრიმებისთვის, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც უკან ბრუნდება. როცა მათ [პილიგრიმებმა] საბაჟოზე არსებული მდგომარეობა გაიგეს, გამოუვალ მდგომარეობაში ჩაცვივდნენ. ვისაც ტრაბზონში მეგობარი ან ნაცნობი ჰყავდა, თავისი საქონელი, ნაცვამი ტანსაცმელიც კი, მათ
გაუგზავნა, რათა ირანში ტრაბზონიდან გადაეგზავნათ. სხვებმა კი პატარა საგნები, მაგალითად, დანა, ფესი, კრიალოსანი დასაჯდომ ბალიშში, მუთაქაში,
ჩალმაში, ჯიბეში და იღლიაში დამალეს. ზოგიერთი მათგანი დაიჭირეს, ჯარიმა
გადაახდევინეს და საქონელიც წაართვეს. ვისაც ახალი და სუფთა ტანსაცმელი
ჰქონდა, იმის შიშით, რომ საბაჟო გადასახადი არ გადაეხადა, ზემოდან სხვა ტანსაცმელი გადაიცვა. პილიგრიმს, რომელსაც წინა დღეს ნაბდის ქუდი ეხურა და
დაგლეჯილი კაბა ეცვა, დღეს თავზე წყვილი ეგვიპტური შალის მოსახვევი ჰქონდა შემოხვეული, ჯუბა, ყაბა და მაუდის ჟილეტი ეცვა, იღლიაში საათი ედო,
სათვალე ეკეთა და ხელში ქარვის კრიალოსანი ეჭირა.“15
ფარაჰანისვე ცნობით, ბათუმში არსებობდა კორუფციის მთელი სისტემა,
რომლის მეშვეობითაც საბაჟოს მოხელეები და მათთან დაკავშირებული დალალები (შუამავლები) ირანელ მგზავრებს ფულს სძალავდნენ. 1885 წელს ამ კორუფციულ სისტემას ორი ურთიერთდაპირისპირებული ირანული დაჯგუფება
განაგებდა, რომელთაგან ერთს სათავეში ბათუმში ირანის ხელისუფლების წარმომადგენელი, ვიცე-კონსული თექრან არმანი, მეორეს კი საბაჟოს ჯარისკაცი
ჰაჯი ყოლამი ედგნენ. მათი ხელქვეითები ასევე საქართველოში მცხოვრები ირანელები იყვნენ. ისინი ირანელ პილიგრიმებს გემის ტრაპთან ხვდებოდნენ, მათი
ენობრივი ბარიერით სარგებლობდნენ, სამშობლოზე საუბრით გულს უჩუყებდნენ და ამასობაში აიძულებდნენ პასპორტში ორმაგი ფასი გადაეხადათ, ბინა
ჩვეულებრივზე მაღალ ფასებში ექირავათ, პროდუქტი ძალიან ძვირად ეყიდათ,
ხოლო საკუთარი ისე იაფად გაეყიდათ, რომ გაყიდვას აზრიც აღარ ჰქონდა. „საწყალი ირანელი მოგზაური თავგზააბნეულია და არ იცის, რა ქნას, სად წავიდეს,
რომელ დაჯგუფებას დაუკავშირდეს, როგორ თქვას უარი თავის საქონელსა და
საჭმელ-სასმელზე, როგორ გაუძლოს ამხელა საბაჟო გადასახადს, როგორ დაემალოს ამ რუს ქურდებსა და ირანელ თაღლითებს, ვის მიენდოს, როგორ გადარჩეს. მართლაც, რომ უცნაური სიტუაციაა. „დღეს მამა შვილს ვერ ცნობს“,
„დღეს ძმა ძმას აღარ ენდობა“, „საშინელი სამსჯავროს დღე დადგა“,16 წერს ფარაჰანი. ბათუმელ მოხელეთა თავგასულობასა და დაუსჯელობას ბევრი ირანელი
15

Safar-nāme-ye Mīrzā Mohammad Hoseyn Hoseynī Farāhānī, be kūshesh-e Mas‘ūd Golzārī, Tehran,
1362/1983, 85-86; საქართველო ყაჯართა პერიოდის სპარსულ წყაროებში, 418. ფარაჰანის
საქართველოში მოგზაურობის შესახებ იხ.: მ. ალექსიძე, ფარაჰანის „მოგზაურობათა წიგნი“ საქართველოს შესახებ, აკაკი შანიძე 120, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სამეცნიერო
კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2007, 102-103.

16

იქვე.
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პილიგრიმი აღწერს. ნაიებ ას-სადრ შირაზი იმოწმებს თავად ბათუმელი ირანელების სიტყვებს, რომ „ბათუმი უცხოელებისთვის ძალიან საშიში ქალაქია, განსაკუთრებით პილიგრიმობის სეზონში, როცა ყველა კუთხეში ავაზაკები სიკვდილივით არიან ჩასაფრებული და საწყალ მოგზაურებს საფულესა და თავს
აკარგვინებენ.“17 ბუნებრივ და ყოფით სიძნელეებს ემატებოდა მორალური პრობლემები – მუსლიმებისთვის მიუღებელი ზნეობრივი გარემო, რაც ირანელი პილიგრიმებისთვის მძიმე გადასატანი იყო. 1863 წელს ირანელი პილიგრიმი სეიფ
ად-დოულე წერდა: „ეს ქვეყანა ჩვენი ქვეყნისგან რადიკალურად განსხვავდება,
აქ ღვთისმოსავობისა და წესიერების გარდა, რასაც მოისურვებ, ყველაფერს
იშოვი... ვისაც როგორი აღვირახსნილი ცხოვრება უნდა, აქ ამისთვის ყველა პირობაა შექმნილი და არანაირი დაბრკოლება არ არსებობს... ღმერთმა დაიფაროს
ამ ქვეყანაში მოხვედრილი მუსლიმი მოგზაური ეშმაკის ცდუნებისა და გარყვნილებისაგან.“ იაყუბ მირზა თაბრიზი კი პილიგრიმებს აფრთხილებდა, რომ კავკასიაზე გავლას მოერიდონ, რადგან „ეს ლხინისა და დროსტარების გზაა და არა
პილიგრიმობის.“18 ამ მორალურ პრობლემებს, რომლებიც ყველა ირანელი მოგზაურის ხვედრი იყო, მომლოცველებისთვის სპეციფიკური რელიგიური დაბრკოლებებიც ემატებოდა. რამდენად დასაშვებია მექას მოსალოცად მიმავალი პილიგრიმისთვის კონტაქტი უცხო რჯულის ხალხთან ან არის თუ არა უცხო ქვეყნის წყალი, რომელსაც ყველა რჯულის ხალხი ეხება, რელიგიური თვალსაზრისით სუფთა – ეს საკითხები ირანელ პილიგრიმებს იმდენად აწუხებდათ, რომ
მასზე ხშირად მსჯელობდნენ. მირზა მოჰამად თაყი თაბიბ ქაშანიმ თავის თხზულებას დაურთო ნაწყვეტები იმ ჰადისებიდან, რომლებშიც წიგნის ხალხი (ქრისტიანები) უწმინდურად არ არის მიჩნეული და, შესაბამისად, მათთან კონტაქტი
ცოდვად არ ჩაითვლება.19 მირზა მოჰამად ჰოსეინ ფარაჰანიმ კი თავის „მოგზაურობის წიგნში“ ამ საკითხს მიუძღვნა სპეციალური თავი „წყლის პრობლემა
გზაზე და შიიტი სწავლულების აზრი წყალსა და მის რიტუალურ სისუფთავეზე“,
რომელშიც დაწვრილებით განიხილა ცნობილი შიიტი თეოლოგების მოსაზრებები ამ საკითხზე. საბოლოოდ, იგი ურჩევს მუსლიმებს, გაიზიარონ ბევრი სახელოვანი შიიტი სწავლულის მოსაზრება, რომ უცხო რჯულის ხალხთან ფიზიკური
შეხება მუსლიმის რელიგიურ სისუფთავეს არ აზიანებს და შესაბამისად მათი
ხელშენავლები წყალი რიტუალური სისუფთავეს ინარჩუნებს, რაც მათ უცხო
ქვეყნებში მოგზაურობას და მატარებელსა და გემზე რიტუალური განბანვის ჩატარებას გაუიოლებს.20
17

Mohammad Ma‘sūm Nāyeb as-Sadr Shīrāzī, “Safar-nāme-ye Makke, Tohfat al-harameyn va sa‘ādat
ad-dāreyn”, წიგნში: Panjāh safar-nāme-ye hajj-e Qājārī, j. 5, 369-370; საქართველო ყაჯართა

პერიოდის სპარსულ წყაროებში, 428.
18

Ya‘qūb Mīrzā Tabrīzī, “Hajj-e Mansūr”, 287; საქართველო ყაჯართა პერიოდის სპარსულ

წყაროებში, 189.
19

Mosāferat-e Teflīs: Gozāresh-e safar-e hey’at-e sīyāsī-ye Īrān be darbār-e emperātūr-e Rūsīye, neveshte-ye
Mīrzā Mohammad Taqī Tabīb Kāshānī, be kūshesh-e Gīorgī Sānīkīdze, Seyyed Hoseyn Razavī Borqe‘ī,
Tehran, 1389/2010, 88-93; საქართველო ყაჯართა პერიოდის სპარსულ წყაროებში, 208.

20

Safar-nāme-ye Mīrzā Mohammad Hoseyn Hoseynī Farāhānī, 72-73; საქართველო ყაჯართა
პერიოდის სპარსულ წყაროებში, 397-398.
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ამ სპეციფიკურ საკითხებსა და პრობლემებს თუ არ ჩავთვლით, პილიგრიმული ლიტერატურა ინფორმაციის სიფართოვითა და თემების მრავალფეროვნებით დიდად არ განსხვავდება ზოგადად სპარსული სამოგზაურო ლიტერატურისგან. გარდა ზემოთნახსენები პრაქტიკული ინფორმაციისა, იგი გვაწვდის შემეცნებით ინფორმაციასაც ამა თუ იმ ქვეყნის ისტორიის, გეოგრაფიის, ბუნების,
მოსახლეობის, მათი წეს-ჩვეულებების და, განსაკუთრებით, ღირსშესანიშნაობებისა და სიახლეების შესახებ. პილიგრიმული თხზულება, როგორც წესი, არის
დინამიკური ტექსტი, რომელშიც ქრონოლოგიურ პრინციპზე დალაგებული მოვლენები კალეიდოსკოპური სისწრაფით იცვლება. მისთვის დამახასიათებელია
თხრობის მშრალი, ჟურნალისტურ-დოკუმენტური სტილი, ამდენად შეიძლება
ითქვას, რომ პილიგრიმული ლიტერატურა უფრო ენციკლოპედიურ-რეპორტაჟულ სამოგზაურო ლიტერატურას განეკუთვნება, ვიდრე ავტობიოგრაფიულს.
ბიბლიოგრაფია
წყაროები
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Curzon, J. N. Persia and the Persian Question, Vol. I. London, 1892.
Mohammad Ma‘sūm Nāyeb as-Sadr Shīrāzī, “Safar-nāme-ye Makke, Tohfat
al-harameyn va sa‘ādat ad-dāreyn”, წიგნში: Panjāh safar-nāme-ye hajj-e Qājārī,
be kūshesh-e Rasūl Ja‘farīyān, j. 5, Tehran, 1389/2010, 369-370.
Mohammad Rezā Tabātabā’ī Tabrīzī, Hedāyat al-Hojjāj, Safar-nāme-ye Makke,
წიგნში: Panjāh safar-nāme-ye hājj-e Qājārī, j.3, 623-624.
Mosāferat-e Teflīs: Gozāresh-e safar-e hey’at-e sīyāsī-ye Īrān be darbār-e
emperātūr-e Rūsīye, neveshte-ye Mīrzā Mohammad Taqī Tabīb Kāshānī, be
kūshesh-e Gīorgī Sānīkīdze, Seyyed Hoseyn Razavī Borqe‘ī, Tehran, 1389/2010.
Safar-nāme-ye Mīrzā Mohammad Hoseyn Hoseynī Farāhānī, be kūshesh-e
Mas‘ūd Golzārī, Tehran, 1362/1983.
Safar-nāme-ye Seyf ma‘rūf be Safar-nāme-ye Makke, neveshte-ye Seyf ad-Doule
Soltān Mohammad, be tashīh va tahshīye-ye ‘Alī Akbar Khodāparast, Tehran,
1364/1985, 79.
Ya‘qūb Mīrzā Tabrīzī, “Hajj-e Mansūr”, წიგნში: Panjāh safar-nāme-ye hajj-e
Qājārī, j. 2, 303.

ლიტერატურა
1.

2.

196

ალექსიძე მ., ფარაჰანის „მოგზაურობათა წიგნი“ საქართველოს შესახებ.
აკაკი შანიძე 120, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 2007, 102-103.
საქართველო XIX საუკუნის ირანელ მოგზაურთა თვალით. წიგნი პირველი. კრებული შეადგინა, ტექსტები სპარსულიდან თარგმნა, შესავალი
წერილი და კომენტარები დაურთო მარინა ალექსიძემ. თბილისი, 2012.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

საქართველო ყაჯართა პერიოდის სპარსულ წყაროებში. სამოგზაურო
და მემუარული ლიტერატურა. კრებული შეადგინა, ტექსტები სპარსულიდან თარგმნა, შესავალი წერილი და კომენტარები დაურთო მარინა
ალექსიძემ. თბილისი, 2016.
G. Beradze, The Transcaucasian railway and the muslim pilgrimage: Iranians in
Tbilisi and Batumi (late nineteenth century). International Conference “Tbilisi in
the Nineteenth Century”, Abstracts. Tbilisi, 2002, 15.
Daniel, E. L. “The Hajj and Qajar Travel Literature”, Society and Culture in Qajar
Iran: Studies in Honor of Hafez Farmayan, 215-237;
Farmayan, Hafez & Daniel, E. L. “Introduction”, A Shi‘ite Pilgrimage to Mecca
1885-1886: The Safarnameh of Mirza Mohammad Hosayn Farahani, Edited,
Translated, and Annotated by Hafez Farmayan and E. L. Daniel, University of
Texas Press, Austin, Texas, 1990, XIII-XXXII;
‘Alīrezā ‘Alī Sūfī, ‘Alī Akbar Zāvar, Safar-e zyāratī-ye hajj dar doūre-ye Qājār, bar
mabnā-ye Safar-nāmehā-ye rajāl-e doūre-ye Qājār, Tārīkh dar Àyene-ye
Pazhūhesh, j. 9, shomare-ye 1, Tehran, 2012, 21-48.
Rasūl Ja‘farīyān, “Hajjgozārī-ye īrānīyān dar doure-ye Qājār”, წიგნში: Rasūl
Ja‘farīyān, Maqālāt-e tārīkhī, j. 8, Qum, 1387/2008; Panjāh safar-nāme-ye hajj-e
Qājārī, be kūshesh-e Rasūl Ja‘farīyān, j. 1, Tehran, 1389/2010, 9-131;
Shahrī Barābādī Mohammad, “Seyri kūtāh dar safar-nāmehā-ye hajj”, Mashkūt,
No. 25, Mashhad, 1368/1989-90, 182-202;

197

მარინა ალექსიძე
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გრიგოლ ბერაძე
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მასალები საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ისტორიისათვის
(კავკასიის მუზეუმი XIX საუკუნის სპარსულ წყაროებში)1
საყოველთაოდ ცნობილია, თუ რაოდენ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჩვენი ქვეყნის სამეცნიერო და კულტურულ ცხოვრებაში საქართველოს ეროვნული
მუზეუმი, რომელსაც თავისი მდიდარი და მრავალფეროვანი სამუზეუმო კოლექციებით, ფრიად ნაყოფიერი სამეცნიერო-კვლევითი და კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობით, თვალსაჩინო მეცნიერული მიღწევებით და ფართო
საერთაშორისო შემოქმედებითი კონტაქტებით მაღალი ავტორიტეტი და ღირსეული ადგილი აქვს დამკვიდრებული მსოფლიოს წამყვან სამუზეუმო ცენტრებს
შორის. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ისტორია დღეისათვის 165 წელს
ითვლის და ამ ისტორიის პირველი ფურცლები დაკავშირებულია 1852 წელს
თბილისში დაფუძნებულ კავკასიის მუზეუმთან,2 რომელიც თავისი აღმოცენები1
2

198

სტატია მომზადებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის – „აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის – ირანელი და ფრანგი
ავტორები მე-19 საუკუნის საქართველოს შესახებ“ (FR/269/1-10/14) გეგმის ფარგლებში.
ქართულენოვან სამეცნიერო და სხვა პუბლიკაციებში დამკვიდრებულია რუსული
“Кавказский музей”-ის ქართული თარგმანის ეს ფორმა (ანუ „კავკასიის მუზეუმი“), თუმცა
ზოგჯერ ვხვდებით აგრეთვე ფორმას „კავკასიური მუზეუმი“. კავკასიის მუზეუმი რუსეთის გეოგრაფიული საზოგადოების კავკასიის განყოფილებასთან დაარსდა რუსი მწერლის ვლადიმერ სოლოგუბის (1813-1882) ინიციატივით, რომელსაც მხარში ედგნენ და ეხმარებოდნენ ცნობილი რუსი და ქართველი მოღვაწეები ადოლფ ბერჟე (1828-1886), ივან
ბარტოლომეი (1813-1870), ნიკოლოზ ხანიკოვი (1819-1878), ბარონი ალექსანდრ ნიკოლაი
(1821-1899), გრიგოლ ორბელიანი (1804-1883), დიმიტრი ყიფიანი (1814-1887), გიორგი
ერისთავი (1813-1864), რაფიელ ერისთავი (1824-1901) და სხვა. 1853 წელს არჩეულ იქნა
კავკასიის მუზეუმის დირექცია, რომლის თავმჯდომარედ დაინიშნა ბარონი ა. ნიკოლაი,
დირექტორად – ვ. სოლოგუბი, ხოლო ზედამხედველად – ა. ბერჟე. თავდაპირველად მუზეუმს ჰქონდა ძალიან მცირე კოლექცია – სულ 105 ექსპონატი, რომლებიც სამ კაბინეტში
იყო განთავსებული. სახსრების სიმცირის გამო სამუზეუმო კოლექცია ძირითადად კერძო
პირთა შემოწირულობებით ივსებოდა. 1855 წელს მუზეუმის დირექტორი გახდა ი. ბარტოლომეი და იმავე წლის სექტემბერში გაიხსნა პირველი საჯარო გამოფენა. მომდევნო პერიოდში სამუზეუმო ფონდები თანდათან გამდიდრდა, განსაკუთრებით 1859-1863
წლებში კავკასიის მუზეუმის საბუნებისმეტყველო კაბინეტის კურატორად მოწვეული
ავსტრიელი ნატურალისტისა და არქეოლოგის ფრიდრიხ ბაიერნის (1817-1886) მეცადინეობით. 1864 წელს რუსეთის გეოგრაფიული საზოგადოების კავკასიის განყოფილებამ ჯერ
მუზეუმის დირექცია გააუქმა, შემდეგ კი თავად მუზეუმიც დახურა, თუმცა 1865 წლის ივნისში მუზეუმი კვლავ აღდგა გუსტავ რადეს (1831-1903) ინიციატივით, რომლის ენერგიული მცდელობით სამუზეუმო ფონდები საგრძნობლად შეივსო და გამდიდრდა სხვადასხვა სახის ახალი მნიშვნელოვანი კოლექციებითა და ექსპონატებით. მუზეუმმა აქტიური
ურთიერთობა დაამყარა უცხოეთის წამყვან მუზეუმებთან და სამეცნიერო დაწესებულებებთან. 1867 წლის 2 ივლისს განახლებული კავკასიის მუზეუმი ოფიციალურად გაიხსნა.
მალე ის გადავიდა 1869-1870 წლებში სპეციალურად ამ მუზეუმისთვის აგებუ ახალ ერთ-

დან სულ რაღაც 15-20 წელიწადში გადაიქცა მეტად მნიშვნელოვან სამუზეუმო
ინსტიტუციად როგორც საკუთრივ საქართველოს და კავკასიის რეგიონის, ისე
მთელი იმდროინდელი რუსეთის იმპერიის მასშტაბით.3
კავკასიის მუზეუმი ერთ-ერთი იმ ღირშესანიშნაობათაგანი იყო, რომელსაც
XIX საუკუნის მეორე ნახევარში თბილისში ჩამოსულ სხვა უცხოელებთან ერთად
ბევრი ირანელი ვიზიტორიც სტუმრობდა და თავის სამოგზაურო ჩანაწერებსა
თუ მემუარებში საგანგებოდ მოიხსენიებდა და აღწერდა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ XIX საუკუნეში ირანში ამ ტიპისა და მასშტაბის საჯარო მუზეუმები
არ არსებობდა, ეს გამორჩეული ინტერესი სავსებით გასაგებია. აღსანიშნავია,
რომ მუზეუმი განსაკუთრებით პოპულარული განათლებულ ირანელთა წრეში
იყო და მას, ძირითადად, ნახულობდნენ ირანელი უმაღლესი რანგის სტუმრები,
დიდგვაროვნები, სახელმწიფო მოხელეები, პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწეები, რომლებსაც აინტერესებდათ დასავლური ცივილიზაცია, კონკრეტულად
კი – დასავლეთის ქვეყნების სოციალურ-პოლიტიკური, სამრეწველო, სამეცნიერო და კულტურული სიახლეები. მუზეუმი თეატრებთან, კლუბებთან, ფაბრიკაქარხნებთან, დასავლური ყაიდის სასწავლებლებთან, სარკინიგზო ინფრასტრუქტურასთან და სასტუმროებთან ერთად იმ „ევროპულ“ ინსტიტუციათა რიგში
შედიოდა, რომლებსაც ირანიდან (და ასევე სხვა მუსლიმური ქვეყნებიდან) თბილისში ჩამოსული სტუმრები გამორჩეული ინტერესით ეცნობოდნენ. მუზეუმი
ირანელებისთვის რომ საკმაოდ უცხო ხილი იყო, იქიდანაც ჩანს, რომ ირანელი
მოგზაურები ზოგჯერ მის აღწერას მუზეუმში ქცევის წესებსაც ურთავდნენ. მასართულიან შენობაში გოლოვინის პროსპექტზე (მეფისნაცვლის სასახლის მოპირდაპირე
მხარეს), რომლის საზეიმო ინაუგურაცია გაიმართა 1870 წლის 1 სექტემბერს. მუზეუმში
ოთხი განყოფილება იყო წარმოდგენილი: ზოოლოგიის, ბოტანიკის, გეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის, რომელსაც შემდეგ არქეოლოგიის განყოფილება დაემატა. 1879-1880 წლებში
მუზეუმი საგრძნობლად გააფართოვეს და მეორე სართული დააშენეს, ხოლო 1888 წელს
მთელ შენობას კაპიტალური რემონტი ჩაუტარეს. 1911 წელს კავკასიის მუზეუმი შენობის ავარიულობის მიზეზით დაიხურა. 1919 წელს დაარსდა საქართველოს მუზუმი (1947
წლიდან – სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმი), რომელმაც მემკვიდრეობით მიიღო კავკასიის მუზეუმის ფონდები და ქონება. კავკასიის მუზეუმის აღმოცენებაგანვითარების ისტორიის შესახებ დაწვრილებით იხ.: Г. И. Радде, Краткий очерк истории
развития Кавказского Музея в первые 25 лет существования, Тифлис, 1891 (აგრეთვე გერმანულ ენაზე: G. Radde, Kurze Geschichte der Entwickelung des Kaukasischen Museums wahrend der
ersten 25 jahre seines Bestehens, Tiflis, 1891); გ. ჟორდანია, კავკასიური მუზეუმის დაარსება,
თბილისი, 1951; გ. ჩხაიძე, „საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ისტორიის სათავეებთან“, კავკასიის მაცნე, #3, თბილისი, 2001, 73-87; გ. ჩხაიძე, საქართველოს სახელმწიფო
მუზეუმი (1852-1932), თბილისი, 2003; თბილისი. ენციკლოპედია, თბილისი, 2002, 809-811.
3

კავკასიის მუზეუმს მაღალ შეფასებას აძლევდნენ XIX ს-ის ბოლო ათწლეულებში
თბილისში ჩამოსული ევროპელი მეცნიერები და მოგზაურები; იხ., მაგალითად: Freiherr
Max von Thielmann, Streifzüge in Kaukasus, in Persien und in der asiatischen Türkei, Leipzig,
1875, 177 (“Ein sehr bemerkenswerthes Gebãude ist das nehe gelegene kaukasische Museum. Es
ist dies eine Schöpfung der neuesten Zeit, und eine der gelungsten, in ihrer Art, welche ich kenne;
das Land ist nach allen Richtungen hin durch seine Erzeugnisse und durch Proben seiner Natur vertreten. Der jetzige Director ist der wissenschaftlichen Welt wohl bekannte Naturforscher
Dr. Radde”); W. Petersen, Aus Transkaukasien und Armenien, Reisebriefe von Wilhelm Petersen,
Leipzig, 1885, 123 (“unter den Sehenswürdigkeiten von Tiflis nimmt das Kaukasische Museum
eine hervorragende Stelle ein”; ამ ზოგად შეფასებას ტექსტში მოსდევს კავკასიის მუზეუმის
საკმაოდ ვრცელი აღწერა).
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გალითად, მირზა მოჰამად ჰოსეინ ფარაჰანი თავის თანამემამულეებს საგანგებოდ აუწყებდა და აფრთხილებდა, რომ „ყველას, ვინც მუზეუმის დასათვალიერებლად მოდის, ფულს ახდევინებენ და შიგნით ისე უშვებენ.“4
პირველი ირანელი ავტორი, რომელიც თავის სამოგზაურო ჩანაწერებში
კავკასიის მუზეუმს მოიხსენიებს და მოკლედ აღწერს, არის ყაჯარი უფლისწული, ‘აბას მირზას (1789-1833) ერთ-ერთი ვაჟიშვილი ფარჰად მირზა მო‘თამად ადდოულე (1818-1887/1888), რომელმაც თბილისი 1875 წელს გაიარა. როგორც ჩანს,
მასზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მუზეუმის ზოოლოგიურმა განყოფილებამ დატოვა, რადგან ჰიჯრის 1292 წლის 3 შავალით (ანუ 1875 წლის 2 ნოემბრით)
დათარიღებულ ჩანაწერში მუზეუმზე მსჯელობისას მხოლოდ ამ განყოფილების
ექსპონატებს ახსენებს:
„ნაშუადღევს მუზეუმის დასათვალიერებლად წავედით. იქ ძალიან კარგი
ჩიტები იყო. დიდი, დაახლოებით 3 ზარ‘ი სიგრძის, შავი თევზი, რომელსაც ისეთი
სქელი კანი ჰქონდა, თითქოს შავი ტყავის ნაჭერი გადაუკრავთო, შარშან სალიანში დაუჭერიათ. ასევე ვნახეთ მშვენიერი პეპლები, ორი ვეფხვი, უზარმაზარი, ვირისტოლა ტახი და იმხელა გარეული კამეჩი, როგორიც არასოდეს
მინახავს.“5
კავკასიის მუზეუმისა და მისი ექსპონატების აღწერისას გაცილებით უფრო
სიტყვაუხვია ირანის ხელმწიფე ნასერ ად-დინ შაჰი (1848-1896), რომელმაც ეს მუზეუმი პირველად 1878 წელს მოინახულა. განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მასზე ცხოველების ფიტულებმა მოახდინა, რადგან ეს ტექნიკა ირანელებისთვის
სიახლე იყო. უმაღლესი რანგის ირანელმა სტუმარმა ექსპონატები თავად მუზეუმის იმჟამინდელი დირექტორის გუსტავ რადეს თანხლებით დაათვალიერა და
მისი ვრცელი აღწერილობა დატოვა. სახელდობრ, ჰიჯრის 1295 წლის 12 ჯუმადა
I-ით (ანუ 1878 წლის 14 მაისით) დათარიღებულ მისეულ ჩანაწერში ვკითხულობთ:
„ ...შემდეგ წავედით თბილისის მუზეუმში, რომელიც ბაღიდან ერთი ქუჩის
დაშორებით მდებარეობს. დირექტორმა, რომელსაც ... ერქვა და ფრანგულად
მშვენივრად ლაპარაკობდა, მთელი მუზეუმი დაგვათვალიერებინა. უფლისწულებიც იქ იყვნენ და ყველანი ფრანგულად ვლაპარაკობდით. მუზეუმში ცოცხალი ცხოველები და ჩიტები – ხოხობი, დურაჯი და სხვა – ვნახეთ. იქ უამრავი
ნაირგვარი ექსპონატი იყო: სხვადასხვა ქვეყნის ძველი და ახალი ნივთები, დიდი
და პატარა ცხოველები და ფრინველები. მკვდარი ცხოველებისგან გაეკეთებინათ ფიტულები, რომლებიც ცოცხალს ჰგავდა. მათ შორის იყო ვეფხვი, ლეოპარდი, ტახი, ბიზონი ანუ გარეული კამეჩი და შავი ზღვის დელფინი, რომელიც ძალიან იშვიათი ცხოველია; აგრეთვე მკვდარი აქლემი, სვავი, ყვავი, მელა, ტურა
4

Safar-name-ye Mirza Mohammad Hoseyn Hoseyni Farahani, be-kushesh-e Mas‘ud Golzari, Tehran, 1362/1983, 81; Panjah safar-name-ye hajj-e Qajari, be-kushesh-e Rasul Ja‘fariyan, Vol. 5, Tehran, 1389/2010, 84.

5

Safar-name-ye Farhad Mirza, tashih va tahshiye-ye Gholamreza Tabataba’i, Tehran, 1366/1987,
57; Safar-name-ye Farhad Mirza Mo‘tamad ad-Doule, be-ehtemam-e Esma‘il Navvab Safa, Tehran,
1366/1987, 73; Panjah safar-name-ye hajj-e Qajari, be-kushesh-e Rasul Ja‘fariyan, Vol. 3, Tehran,
1389/2010, 77.
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და კიდევ ბევრი ცხოველი, რომელთა ფიტულები, მართლაც რომ ოსტატურად
იყო გაკეთებული. მუზეუმში ასევე ინახებოდა კავკასიის რეგიონის წიაღისეულის, ყვავილების, მცენარეების და ხეების ნიმუშები... მუზეუმში ერთი საოცარი ერკემალიც ვნახე. მომკვდარიყო და მისგან [ფიტული] გაეკეთებინათ. რქები
ჩვენი ცხვრების რქებს მიუგავდა, მაგრამ უკან ჰქონდა გადაწეული. შავი კანი,
საშინელი ყვითელი თვალები, უცნაური დრუნჩი და ძალიან, ძალიან მოკლე ხელფეხი ჰქონდა. ეს ცხოველი კავკასიის მთებში ბინადრობს.“6
ნასერ ად-დინ შაჰმა ამ ვიზიტის დროს (შეგახსენებთ, რომ ეს იყო მისი მეორე ვიზიტი თბილისში; პირველად ის თბილისს ეწვია 1873 წელს რუსეთსა და
ევროპაში მისი პირველი მოგზაურობის დროს) კავკასიის მუზეუმს თავისი ხელით შესრულებული ჩანაწერი უსახსოვრა. ირანის შაჰის ეს სამახსოვრო ავტოგრაფი-ხელწერა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რელიკვია, თურმე
მეტად თვალსაჩინო და საპატიო ადგილას იყო გამოფენილი – ის ამშვენებდა
კავკასიის მუზეუმის შესასვლელი დარბაზის ერთ-ერთ ნიშას7 და მოთავსებული
იყო რუსეთის იმპერატორებისა და საიმპერატორო ოჯახის წევრების პორტრეტებისა და ავტოგრაფების გვერდით.8
1889 წელს თბილისში მორიგი სტუმრობისას ნასერ ად-დინ შაჰი ხელმეორედ
ეწვია კავკასიის მუზეუმს, რომლის შესახებ ჰიჯრის 1306 წლის 15 რამაზანით (ანუ
1889 წლის 15 მაისით) დათარიღებულ მისეულ ჩანაწერში აღნიშნულია შემდეგი:
„ამ მუზეუმში წინა ჩამოსვლაზეც ვიყავით. ახლა მასზე კიდევ ერთი სართული დაეშენებინათ და სხვადასხვა ექსპონატები, მათ შორის ჩიტები, ხეები, ცხოველები და სხვა დაემატებინათ. მუზეუმში ნაციონალურ ტანსაცმელში ჩაცმული
კავკასიელების ცვილის ფიგურები იდგა. დავათვალიერეთ ცხოველები, მცენარეები, მინერალები, ქვები და სხვა ნივთები. ყველა მათგანი ან კავკასიიდან ან
მისი მეზობელი რეგიონებიდან იყო ჩამოტანილი.“9
6

7

8

9

Ruzname-ye Khaterat-e Naser ad-Din Shah dar safar-e dovvom-e Farangestan, be-kushesh-e Fatemeh Qaziha, Tehran, 1379/2000, 80-81, 85; A Diary Kept by His Majesty The Shah of Persia during
His Journey to Europe in 1878, from the Persian, by Especial Permission of His Majesty, by Albert
Houtum Schindler and Baron De Norman, London, 1879, 82-83.
ამის შესახებ იხ.: Г. И. Радде, Краткий путеводитель Кавказского музеума, Тифлис, 1881,
1; Г. И. Радде, Краткий путеводитель по Кавказскому музею, Тифлис, 1887, 1; Г. И. Радде,
Краткий путеводитель по Кавказскому музею, Тифлис, 1899, 6-7; გ. ჩხაიძე, საქართველოს
სახელმწიფო მუზეუმი (1852-1932), თბილისი, 2003, 83, 119.
იგულისხმება რუსეთის იმპერატორები ალექსანდრე II (1855-1881) და ალექსანდრე III
(1881-1894), რომლებმაც კავკასიის მუზეუმი მოინახულეს ოჯახის წევრების თანხლებით
1871 წლის 24 სექტემბერს (ალექსანდრე II) და 1888 წლის 29 სექტემბერს (ალექსანდრე
III); იხ.: Г. И. Радде, Краткий путеводитель Кавказского музеума, Тифлис, 1881, 1; Г. И. Радде,
Краткий путеводитель по Кавказскому музею, Тифлис, 1887, 1; Г. И. Радде, Краткий очерк
истории развития Кавказского Музея в первые 25 лет существования, Тифлис, 1891, 31-32,
42, 51 (= G. Radde, Kurze Geschichte der Entwickelung des Kaukasischen Museums wāhrend der
ersten 25 Jahre seines Bestehens, Tiflis, 1891, 29, 31, 42, 51); Г. И. Радде, Краткий путеводитель
по Кавказскому музею, Тифлис, 1899, 6-7; В. Потто, Царская семья на Кавказе 18 сентября –
14 октября 1888 года, Тифлис, 1889, 144; გ. ჩხაიძე, საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი,
83, 119.
Ruzname-ye Khaterat-e Naser ad-Din Shah dar safar-e sevvom-e Farangestan, be-kushesh-e Mohammad Esma‘il Rezvani va Fatemeh Qaziha, Vol. I, Tehran, 1378/1999, 120.
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შაჰმა კმაყოფილებით აღნიშნა მუზეუმში თავისი ადრინდელი სამახსოვრო
ავტოგრაფის არსებობა, თერთმეტი წლის შემდეგ აქ (ანუ ამ მუზეუმში) მშვიდობიანად დაბრუნებისთვის ღმერთს მადლობა შესწირა და კავკასიის მუზეუმს სახსოვრად თავისი ხელით შესრულებული კიდევ ერთი წარწერა დაუტოვა.10 აქვე
ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ნასერ ად-დინ შაჰის ორ სამახსოვრო ჩანაწერთან
ერთად კავკასიის მუზეუმში ინახებოდა ირანის ხელმწიფის თანმხლები მინისტრების ავტოგრაფებიც და აგრეთვე კიდევ ერთი იმდროინდელი მაღალი რანგის
ირანელი სახელმწიფო მოღვაწის ჰაჯ მეჰდიყოლი ხან ჰედაიათის (1863-1955) ავტოგრაფი – მის მიერ შეთხზული შემდეგი ორბეითიანი ლექსი, რომელიც მან
ჰიჯრის 1316 წლის ზუ ‘ლ-ჰიჯას თვის 12 რიცხვში (ანუ 1899 წლის 27 აპრილს)
თბილისში ვიზიტის დროს მუზეუმის დავთარში თავისი ხელით ჩაწერა:

„ეს ქვეყანა მუზეუმის მსგავსია, კეთილგონიერო,
ეცადე, რომ მუზეუმში კვალი დატოვო,
ბოლოს, როცა მუზეუმიდან წახვალ,
ეს ნაკვალევი სახსოვრად დარჩება“.11
ზემოთ ჩვენ ერთხელ გაკვრით უკვე ვახსენეთ მირზა მოჰამად ჰოსეინ ფარაჰანი (1847-1912) და მუზეუმთან დაკავშირებით მისი ერთი ფრაზის ციტირებაც
მოვახდინეთ. ყაჯართა პერიოდის ეს თვალსაჩინო ირანელი მწერალი და სახელმწიფო მოხელე, რომელიც თბილისში 1885 წლის ივლისის ბოლოს, ამიერკავკასიის გავლით მექაში ჰაჯის შესასრულებლად მოგზაურობისას მოხვდა, თავის
„მოგზაურობის წიგნში“ საკმაოდ ვრცელ ადგილს უთმობს ამ ქალაქისა და მისი
10

იქვე. თბილისში ვიზიტების დროს ნასერ ად-დინ შაჰის ცხოველ ინტერესს კავკასიის მუზეუმისადმი და მის მიერ ამ მუზეუმში დატოვებულ ავტოგრაფებს საგანგებოდ შეეხო გ.
ბერაძე თავის მოხსენებაში „ნასერ ად-დინ შაჰ ყაჯარი და კავკასიის მუზეუმი“, რომელიც
წაკითხულ იქნა გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში 2010 წლის ივნისში
ჩატარებულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „ირანი და კავკასია: კულტურული და ისტორიული ურთიერთობები“. სამწუხაროდ, კავკასიის მუზეუმში ირანის შაჰის
ვიზიტებთან დაკავშირებული ამ მემორიალური ექსპონატების შემდგომი ბედი უცნობია. გაურკვეველია, გაუძლეს თუ არა მათ 1910-იანი და 1920-იანი წლების ბობოქარ და
სისხლიან ქარტეხილებს. მიუხედავად ხანგრძლივი ძიებისა, ირანის შაჰის ავტოგრაფებს
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საცავებში დღემდე ვერ მივაკვლიეთ, თუმცა ამავე
მუზეუმის კოლექციებში მოღწეულია, მაგალითად, იმავე ნასერ ად-დინ შაჰის სხვადასხვა მედიაში შესრულებული და სხვადასხვა ზომის რამდენიმე (თუმცა არა პარადული)
პორტრეტი (ზოგიერთი ასეთი პორტრეტის შესახებ იხ.: ი. კოშორიძე, საქართველო-ირანის კულტურულ ურთიერთობათა ისტორიიდან. არქიტექტურა და სახვითი ხელოვნება,
XVI-XIX საუკუნეები, თბილისი, 2011, 209-210, სურ. 74, 75; ი. კოშორიძე, მ. დგებუაძე,
გ. ბერაძე, „ახალი მხატვრული ტენდენციები და პორტრეტის პრობლემა XIX საუკუნის
ირანულ მინიატურულ ხელოვნებაში“, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სერია, № 4 (49-B), თბილისი, 2013, 438, 454).
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Hajj Mehdiqoli Hedayat (Mokhber as-Saltane), Khaterat va khatarat, Tehran, 1375/1996, 109-110.
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ღირშესანიშნაობების მიმოხილვას. მის მიერ ნახსენებ ადგილობრივ დაწესებულებებსა და ობიექტებს შორის, არის კავკასიის მუზეუმიც, რომლის შესახებ
ირანელი ავტორი თავის თანამემამულეებს (ანუ ირანელ მკითხველებს) შემდეგ
ინფორმაციას აწვდის:
„მეფისნაცვლის სასახლისა და ბაღის გვერდით ერთი შენობაა, რომელსაც
„მუზეუმს“ ეძახიან. მუზეუმის დარბაზებში სხვადასხვა სახის ექსპონატებია გამოფენილი.
პირველ დარბაზში – ძველი და ახალი ქვეყნების ნივთები.
მეორეში – ცოცხალი ფრინველები და ცხოველების ფიტულები, მათ შორის
სხვადასხვა ჯიშის ჩიტები, ღამურები, დელფინი, აქლემი, ვირი, ორბი და სხვა.
მესამეში – დიდი და პატარა მკვდარი ცხოველები, მათ შორის ვეფხვი, ლეოპარდი, ინდური კამეჩი, ტახი და სხვა, რომელთაც ცხიმს უსვამენ და ისე ინახავენ, რომ ცოცხალისგან ვერ განასხვავებ.
მეოთხეში – მინერალური ქვები, ხის ჯოხები, ლამაზფოთლებიანი ხეები და
ყვავილები.
ყველას, ვინც მუზეუმის დასათვალიერებლად მოდის, ფულს ახდევინებენ და
ისე უშვებენ [მუზეუმში].“12 ყაჯართა პერიოდის ირანელ ავტორთა შორის კავკასიის მუზეუმის ყველაზე ვრცელი აღწერა დატოვა XIX საუკუნის ბოლოსა და XX
საუკუნის დასაწყისის სამხედრო და სახელმწიფო მოღვაწემ გენერალმა ჯემშიდ
ხან აფშარ ორუმი მაჯდ ას-სალთანემ. პირველად ის თბილისში ჰიჯრის 1312
წლის ჯუმადა II-ის თვის 16 რიცხვში (ანუ 1894 წლის 15 დეკემბერს) სამკურნალოდ ჩამოვიდა და აქ 50 დღე დაჰყო. სწორედ მის ამ პირველ ვიზიტთან დაკავშირებულ მემუარულ ჩანაწერებში (თბილისს ის შემდეგ წლებშიც მრავალგზის
ესტუმრა და ერთხანს აქ ცხოვრობდა კიდეც) თბილისის თეატრებთან, კლუბებთან, სასტუმროებთან და სხვა „ევროპულ დაწესებულებებთან“ (ირანელებისთვის) ერთად, იგი საკმაოდ დეტალურად აღწერს მუზეუმსაც:
„კავკასიის ნაციონალური მუზეუმი ქალაქის ცენტრში დიდ ბულვარზე მდებარეობს. მართალია, კავკასიის მუზეუმი ჰქვია, მაგრამ მასში ირანისა და სხვა
ქვეყნების სიძველეებიც მრავლად არის. მუზეუმი სამსართულიანი შენობაა. პირველ სართულზე განლაგებულია სხვადასხვა სახის მინერალური ქვები, როგორიცაა ოქრო, ვერცხლი და სხვა ძვირფასი ლითონები, ასევე გრანიტი, პორფირი,
მარმარილო და სხვა. მათ შორის არის ქვის ორი ფილა, რომლებიც მთვარის
ვულკანებიდან13 ჩამოვარდა. აქვეა გამოფენილი წყლისა და ხმელეთის ცხოველებისა და ფრინველების საოცარი ოსტატობით გაკეთებული ფიტულები, რომლებიც ცოცხალისგან არ განსხვავდება. ცხოველებიდან მხოლოდ კროკოდილი
და ჰიპპოპოტამი აკლია, ფრინველებიდან კი – სამოთხის ჩიტი. აქ გამოფენილია
ჩონჩხი უძველესი ცხოველისა, რომელიც ადამიანის გაჩენამდე არსებობდა. ჩონ12

Safar-name-ye Mirza Mohammad Hoseyn Hoseyni Farahani, be-kushesh-e Mas‘ud Golzari, Tehran, 1362/1983, 81; Panjah safar-name-ye hajj-e Qajari, be-kushesh-e Rasul Ja‘fariyan, Vol. 5, Tehran, 1389/2010, 84; A Shi‘ite Pilgrimage to Mecca 1885-1886: The Safarnâmeh of Mirzâ Mohammad Hosayn Farâhâni, Edited, Translated, and Annotated by Hafez Farmayan and Elton L. Daniel,
University of Texas Press, Austin, 1990, 84.

13

ავტორის (მაჯდ ას-სალთანეს) სქოლიო: „ვულკანი ცეცხლისმფრქვეველ მთას ჰქვია.“
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ჩხი სიდიდით სამი აქლემის ხელა იქნება. როგორც ჩანს, სპილოსა და მარტორქის
მსგავსი ცხოველი იყო. კედელზე სამყაროს ყველა რასის წარმომადგენლის ძალიან კარგი ნახატებები კიდია: აფრიკელი ზანგებისა და ყვითელკანიანების,
ამერიკელი და ავსტრალიელი წითელკანიანების, მონღოლების და სხვა.
მეორე სართულზე გამოფენილია სხვადასხვა ხალხთა ქანდაკებები, მათი
ტანსაცმელი და სახლის მოწყობილობა. ორი-სამი ექსპონატის რაობა ჩემთვის
გაუგებარი დარჩა. აქ მრავლად არის საბრძოლო იარაღი და მუსიკალური ინსტრუმენტები, რომელთა უმრავლესობა ირანულს ჰგავს. მუზეუმში ბევრი ძველი
ირანული მოჭიქული ჭურჭელია. ორი-სამი მათგანი რაფლე მოთალიყის14 უძველესი ტექნიკით არის შესრულებული და ძალიან ლამაზია. აქ იმდენი ოქროსა და
ვერცხლის მონეტაა, რომ ყველაფრის დათვალიერება შეუძლებელია.
მესამე სართულზე გამოფენილია ფერწერული ტილოები, მათ შორის განსვენებულ მეფეთა, მეფისნაცვალთა და საქართველოს მმართველთა პორტრეტები. იქვე კიდია ორლულიანი თოფი ლეკების შეიხისა15, რომელიც წლების განმავლობაში რუსეთს ებრძოდა. ვნახე ღვინის ქვის ჭურები, რომლებსაც ზარათუშტრას ეპოქამდელ ირანში მიცვალებულთა სამარხებად იყენებდნენ. მათზე თარიღი ძველი ირანული ლურსმული დამწერლობით არის ამოტვიფრული. შენობის
მარჯვენა მხარეს მრავლად არის ჩინური, ძველი ირანული, ევროპული და
რუმის16 ჭურჭელი. ზემოთ ჩამოთვლილის გარდა, მუზეუმში კიდევ ბევრი ექსპონატია, მაგრამ ყველა მათგანი რომ დავასახელო, ამისთვის მუზეუმის დავთარი უნდა ვთარგმნო და დავურთო. ამიტომ, ამჯერად მოკლე აღწერით
დავკმაყოფილდები.“17
14

ავტორის სქოლიო: „რაფლე მოთალიყი მოჭიქვის უძველესი ტექნიკაა, რომელიც ჭურჭლის ოქროთი მოვარაყებას და შეფერადებას ნიშნავს. ახლა ეს ტექნიკა დაკარგულია და
ევროპელი ხელოსნები მის აღდგენას ვერ ახერხებენ.“

15

იგულისხმება იმამი შამილი (1797-1871), რუსეთთან მებრძოლი ჩრდილოკავკასიელი მთიელების ცნობილი მეთაური.

16
17

ანუ ოსმალური.
მაჯდ-ოს-სალტანე, ქალაქ თბილისის აღწერა, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, თარგმანი და კომენტარები დაურთო მ. მამაცაშვილმა, თბილისი, 1971, 100-101; საქართველო
ყაჯართა პერიოდის სპარსულ წყაროებში (სამოგზაურო და მემუარული ლიტერატურა),
კრებული შეადგინა, ტექსტები სპარსულიდან თარგმნა, შესავალი წერილი და კომენტარები დაურთო მარინა ალექსიძემ, თბილისი: არტანუჯი, 2016, 449-450. იგივე ირანელი ავტორი მაჯდ ას-სალთანე რამდენიმე წინადადებით ეხება აგრეთვე სამხედრო-ისტორიულ
მუზეუმს (ანუ ე.წ. „დიდების ტაძარს“), რომელიც 1888 წელს დაარსდა და განთავსებული
იყო დღევანდელი ეროვნული გალერეის შენობაში: „სამხედრო მუზეუმი ქალაქის ცენტრში, საზოგადოებრივი ბაღის ბოლოს დიდ ბულვარზე მდებარეობს. ის ერთსართულიანი
შენობაა და მის გარშემო გარკვეულ რიგზე განლაგებულია ჯაჭვით გადაბმული ქვემეხები და ყუმბარები, რომლებიც რუსეთის ჯარმა მტერს წაართვა. თითოეული ქვემეხის
თავზე მოოქრული სახელმწიფო გერბი – არწივია დამაგრებული. ქვემეხების უმეტესობას
ოსმალეთის გერბი აქვს. მუზეუმში რუსეთის ომების ამსახველი სურათები კიდია და მათ
ქვეშ მცირე განმარტებებია მიწერილი. თქვენი მონა-მორჩილი ამჯერად ამ მოკლე აღწერით შემოვიფარგლები“; იხ.: მაჯდ-ოს-სალტანე, ქალაქ თბილისის აღწერა, 101; საქართველო ყაჯართა პერიოდის სპარსულ წყაროებში, 450; N. Ter-Oganov, “Two Iranian Authors,
Majd os-Saltaneh and Yahya Dowlatabadi, on Tbilisi”, ტიპოლოგიური ძიებანი, (Typological
Researches), Vol. 4, Tbilisi, 2000, 405; N. Ter-Oganov,“Évocation de Tiflis par deux auteurs iraniens
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თბილისში ნამყოფი ზოგიერთი იმდროინდელი ირანელი ავტორის ჩანაწერებში მუზეუმი მხოლოდ გაკვრითაა ნახსენები, რაიმე აღწერილობითი მსჯელობის გარეშე. ასე, მაგალითად, ირანის სამეფო კართან დიდად დაახლოვებული დუსთ-‘ალი მო‘აიარ ალ-მამალექი (1875-1966) თავის მოგონებებში წერს, რომ
ჰიჯრის 1318 წლის რაბი‘ I-ში (ანუ 1900 წლის ივლისში) თბილისში ერთი დღეღამით ყოფნისას მან მოახერხა ქალაქის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობის გაცნობა, რომელთა შორის ის მუზეუმსაც ასახელებს.18 ასევე საკმაოდ ლაკონური,
თუმცა გაცილებით უფრო ემოციურია ცნობილი ირანელი პოლიტიკური მოღვაწისა და დიპლომატის სეიდ ჰასან თაყიზადეს (1878-1970) შემდეგი მემუარული
ჩანაწერი, რომელიც 1905 წელს თბილისში მის ხანმოკლე სტუმრობას ეხება:
„თბილისი ძალიან მაინტერესებდა, რადგან ჩემთვის ის ევროპული მმართველობის ქალაქს წარმოადგენდა. ღამღამობით მთელი ქუჩები განათებული იყო.
თეატრში ვიყავი და მუზეუმიც ვნახე. დიდებული მუზეუმი იყო და შესასვლელში
დაღესტნელი შეიხ შამილის ქანდაკება იდგა.“19 ინფორმაციის სისრულისთვის საკუთრივ ირანელ მოგზაურთა გარდა გვინდა შევეხოთ აგრეთვე მუსლიმური აღმოსავლეთის სხვა რეგიონებიდან ჩამოსულ იმ ავტორებს, რომლებიც კავკასიის
მუზეუმს თავიანთ სპარსულენოვან თხზულებებში ახსენებენ.
პირველი ასეთი ავტორი ბუხარის ემირი სეიდ ‘აბდ ალ-აჰად ბაჰადორ ხანია
(1885-1910), რომელიც თბილისში პირველად ჩამოვიდა 1892 წლის 19 დეკემბერს
(ძველი სტილით; ახალი სტილით 1892 წლის 31 დეკემბერს), როდესაც ის ოფიციალური ვიზიტით ბუხარიდან სანკტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა უზუნ-ადას,
ბაქოს, თბილისის, ვლადიკავკაზის და მოსკოვის გავლით.20 ამ პირველი ვიზიტის
Majd os-Saltaneh et Yahya Dawlatabadi”, La Gèorgie entre Perse et Europe, Sous la direction de
Florence Hellot-Bellier et Irè ne Natchkebia, Paris, 2009, 270.
18

Dust‘ali Mo‘ayar al-Mamalek, “Hashtad o panj sal-e zendegi dar chand safhe”, Yaghma, No. 132,
Tehran, 1338/1959, 82.

19

Zendegi-ye tufani, Khaterat-e Seyyed Hasan Taqi Zade, be-kushesh-e Iraj Afshar, Tehran,
1368/1989, 40.

20

სხვათა შორის, ეს ის ემირია, რომელსაც ქალაქ ბუხარაში პირადად შეხვდა გამოჩენილი
ქართველი მხატვარი გიგო გაბაშვილი (1862-1936) 1894 წელს შუა აზიაში მისი ცნობილი
მოგზაურობის დროს. ბუხარის ემირს გიგო გაბაშვილის ნახატები ძალიან მოსწონებია
და მისი რამდენიმე ნამუშევარი შეუძენია კიდეც, ხოლო ამის შემდეგ ქართველი მხატვრისთვის მადლიერების ნიშნად სამახსოვრო საჩუქრებიც გაუგზავნია. ბუხარის ემირთან დაკავშირებული რამდენიმე დეტალი, თავად გიგო გაბაშვილისავე მონაყოლზე
დაყრდნობით, შემდეგნაირადაა გადმოცემული მხატვრის მეუღლის ოლიმპიადა მიუნცლერ-მიულბაუმის მემუარულ ჩანაწერებში “Гиго Габашвили. Из воспоминаний жены
художника” (ამ ჩანაწერების საბეჭდ მანქანაზე გადაბეჭდილი ტექსტი ინახება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შ. ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო
მუზეუმში): “Во время пребывания в Бухаре его работой сильно заинтересовался Эмир
Бухарский. Он приобрел у художника несколько его картин, а на другой день, по восточному
обычаю, прислал ему подношение: мерлушки для воротника и шапки, шелковое бухарское
одеяло и золотое мужское кольцо с сапфиром, которое преподнес ему коленопреклонный
слуга на серебряном подносе. Георгий Иванович, вспоминая об этом случае, всегда потом
много смеялся и говорил: «Жалко, что обратно серебряный поднос взяли, уж если поднесли,
так надо было и серебряный поднос оставить» (იხ.: “Гиго Габашвили. Из воспоминаний жены
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დროს (იგი მომდევნო წლებშიც არაერთხელ ესტუმრა თბილისს) ბუხარიდან ჩამობრძანებულ საპატიო სტუმარს მასპინძლებმა ქალაქის სხვა ღირსშესანიშნაობებთან ერთად დაათვალიერებინეს კავკასიის მუზეუმიც, რომელიც მან სპარსულ ენაზე შედგენილ თავის „მოგზაურობის დღიურში“ (კერძოდ კი, ამ დღიურის
ჰიჯრის 1310 წლის 14 ჯუმადა II-ით, ანუ 1893 წლის 3 იანვრით დათარიღებულ
ჩანაწერში) მოკლედ ასე დაახასიათა:
„წავედით ერთ შენობაში, სადაც რკინის დიდ გალიებში სხვადასხვა ცხოველები ისხდნენ. გენერალი, რომელიც იქაურობის მცველი იყო, შეგვეგება და თავაზიანად მოგვესალმა. ამის შემდეგ სამსართულიანი შენობის მეორე სართულზე
ავედით და ვნახეთ სხვადასხვა ცხოველებისა და ფრინველების ფიტულები, რომლებიც ისე ოსტატურად იყო გაკეთებული, რომ ცოცხალი გეგონებოდა. ამ შენობაში, რომელსაც რუსულად მუზეი ჰქვია, შეკრებილია რუსეთის ვილაიეთებისა
და სხვა ქვეყნების ძველი და ახალი იშვიათი ნივთები. მუზეუმის დათვალიერების შემდეგ სახლში დავბრუნდით.“21 შედარებით უფრო მოკლე აღწერილობით
იფარგლება მეორე ბუხარელი ავტორი – დიდვაჭარი მირზა სერაჯ ად-დინ ‘აბდ
არ-რაუფი, რომელიც თბილისში 1902 წელს ჩამოვიდა და კავკასიის მუზეუმის
შესახებ შემდეგი ჩანაწერი დაგვიტოვა თავის სპარსულენოვან თხზულებაში
„ბუხარელის ძღვენი“ („თოჰაფ-ე აჰლ-ე ბოხარა“):

21
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художника”, 4; G. Beradze, “The Georgian Artist Gigo Gabashvili and His Journey to Central Asia”,
ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო (The Near East and Georgia), Vol. IV, Tbilisi, 2005, 90, 95,
შენ. 8; G. Beradze, “Georgian Painters in Central Asia”, Central Asia on Display, Proceedings of the VII
Conference of the European Society for Central Asia Studies, edited by Gabriele Rasuly-Paleczek and
Julia Katschnig, Vienna: LIT Verlag, 2005, 189; მ. დუდუჩავა, გიგო გაბაშვილი, მონოგრაფია,
თბილისი, 1946, 59, შენ.1; მ. დუდუჩავა, გიგო გაბაშვილი, თბილისი, 1963, 80). აქვე საინტერესოა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის (კერძოდ კი ს. ჯანაშიას
სახელობის საქართველოს მუზეუმის) კერამიკული და ქვის ნაკეთობების ფონდში ინახება სეიდ ‘აბდ ალ-აჰად ბაჰადორ ხანის მიერ ნაჩუქარი მცენარეული და გეომეტრიული
ორნამენტებით შემკული ფაიანსის 7 დიდი თეფში, რომელიც ბუხარის ემირმა კავკასიის
მუზეუმს 1897 წელს უსახსოვრა თბილისში მისი ერთ-ერთი ვიზიტის დროს (ამის შესახებ
იხ.: Г. В. Джалабадзе, Путеводитель по этнографическим фондам Государственного музея
Грузии, Тбилиси, 1985, 34-35). ამავე მუზეუმის ეთნოგრაფიული განყოფილების ფონდში
ინახება, აგრეთვე, ბუხარის ზემოხსენებული ემირის მიერ თერგის კაზაკთა სამხედრო
შენაერთისთვის ნაჩუქარი იარაღასხმული და ფაფახიანი ჩოხოსანი მხედრის ბრინჯაოს
ქანდაკება შემდეგი რუსულენოვანი სამახსოვრო წარწერით: “Терскому Казачьему войску
от Бухарского Эмира Сеид-Абдул-Ахад-Хана Генерал-Лейтенанта войска, 1895”.
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