კახაბერ დემეტრაშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

ირანელ ცრუ უფლისწულთა ურთიერთობა საქართველოსთან
პაპუნა ორბელიანის ცნობათა მიხედვით
XVIII საუკუნის ცნობილი ისტორიკოს-მემატიანე, პაპუნა ორბელიანი,
აღორძინების პერიოდის ქართული საისტორიო მწერლობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია. მის კალამს ეკუთვნის ძველი ქართული საისტორიო
მწერლობის ერთ-ერთი შესანიშნავი თხზულება „ამბავნი ქართლისანი“. მასში გაშუქებულია XVIII საუკუნის შუა პერიოდის, კერძოდ 1739-1758 წლების, ძირითადად, აღმოსავლეთ საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი მომენტები. „ამბავნი ქართლისანი“, როგორც ისტორიული წყარო, ქართულ საისტორიო მწერლობაში სათანადოდ არის შეფასებული. მას პირველი სერიოზული მეცნიერული
შეფასება აკად. ივ. ჯავახიშვილმა მისცა. ის პაპუნა ორბელიანის თხზულებას
XVIII საუკუნის აღმოსავლეთ საქართველოს შესასწავლად ძვირფას და უშრეტ
წყაროდ მიიჩნევს [ივ. ჯავახიშვილი: 1945, 375].
„ამბავნი ქართლისანში“, სხვადასხვა საკვანძო საკითხთან ერთად, ჩვენი აზრით, ფრიად გამოსარჩევი ადგილი უკავია ირანელ ცრუ უფლისწულთა ურთიერთობას საქართველოსთან. ვფიქრობთ, ინტერესმოკლებული არ იქნება ამ
საკითხის წინა პლანზე წარმოჩენა. ხსენებული საკითხის უკეთ განხილვის მიზნით, მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ თვალი გადაგვევლო XVIII საუკუნის 30-40-იან
წლებში ირანის სახელმწიფოში შექმნილი ვითარებისთვის, რადგან აღნიშნულ
პერიოდში, ირანი ახლო აღმოსავლეთში ერთ-ერთ უძლიერეს სახელმწიფოს
წარმოადგენდა და ზოგიერთი ქვეყნის განვითარება სწორედ ამ სახელმწიფოს
სიძლიერესა თუ სისუსტეზე იყო დამოკიდებული.
ნადირ შაჰი (1736-1747) ირანის ერთიანობის აღდგენით, ადრე დაპყრობილი
და შემდეგ სეფიანთა მიერ დაკარგული ქვეყნების უკან დაბრუნებით არ შემოიფარგლა. მთელმა მისმა ზეობამ დაპყრობით და მძარცველურ ომებში გაიარა,
რაც მისი პოლიტიკის უმთავრეს ნაწილს შეადგენდა. ამით ის შეეცადა ეკონომიკურად და ფინანსურად გაჩანაგებული ქვეყნის მდგომარეობის გამოსწორებას
[კაციტაძე: 209, 499; შარაშენიძე, 1970,11]. თუმცა, ნადირ შაჰის მმართველობის
დროს ირანში არ შეინიშნებოდა საწარმოო ძალების დიდი აღმავლობა. სააღმშენებლო ღონისძიებები უსისტემოდ და არათანმიმდევრულად, ხშირ შემთხვევაში ტექნიკურად არაკვალიფიციურად ტარდებოდა [კაციტაძე: 209, 499]. გარდა
ამისა, ნადირ შაჰმა სცადა ირანში რელიგიური პოლიტიკის გატარება. ის ოცნებობდა პანისლამური სახელმწიფოს შექმნას და მის საჭეთმპყრობელობას. ვინაიდან, მისი მეომრების უმეტესობას სუნიტები შეადგენდნენ და ისლამური სამყაროს უმრავლესობა – სუნიტები, მისი მომავალი იმპერიის ქვეშევრდომები უნდა
გამხდარიყვნენ, ამიტომაც უარი თქვა შიიზმზე და სახელმწიფო რელიგიად სუნიზმი გამოაცხადა. მისი ხანმოკლე მმართველობის პერიოდში შიიზმა მნიშვნელოვანი, პოლიტიკური, მორალური და მატერიალური დარტყმა მიიღო [სანიკიძე: 2005,143-149]. ნადირ შაჰის ერთ-ერთი დამახასიათებელი თვისება ყველაზე
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ეჭვიანობა იყო. ეჭვმიტანილებში ის მტრებს ეძებდა. მოწინააღმდეგეთა რიგებში ირანის მბრძანებელი საგანგებოდ თესავდა შუღლსა და განხეთქილებას და
მათ სამკვდროდ გადაკიდებდა ხოლმე. [კუცია: 2002, 132; შაბანი: 1369, 139]. საბოლოოდ, ნადირ შაჰმა, თავის იმპერიაში ძალით გაერთიანებული ერების ეკონომიკური და კულტურული ცხოვრებით ერთმანეთთან დაკავშირება ვერ შეძლო.
ის ბრწყინვალე მხედართმთავარი იყო, მაგრამ სახელმწიფოს მართვის ნიჭი ნაკლებად ჰქონდა. როგორ ვიცით, ნადირ შაჰი აწარმოებდა დაპყრობით ომებს,რაც
უამრავ ხარჯს მოითხოვდა. ეს კი, როგორც დაპყრობილი ქვეყნების, ისე, საკუთრივ ირანის მოსახლეობას კისერზე მძიმე ტვირთად აწვებოდა [დემეტრაშვილი:
2001, 23]. ირანის შაჰმა XVIII საუკუნის 40-იანი წლების დასაწყისში საგადასახადო პოლიტიკა შეცვალა და ხალხს დიდი გადასახები შეაწერა. გადაუხდელობის
შემთხვევაში კი შაჰის მოხელეები მოსახლეობას სასტიკად უსწორდებოდნენ.
ნადირ შაჰის სახელმწიფოში შექმნილი უმძიმესი პირობების გამო, ხალხში
გახშირდა მღელვარება, რაც ხშირად ფართომასშტაბიან აჯანყებებში გადაიზრდებოდა ხოლმე. ამავდროულად აჯანყებამ ქართლშიც იფეთქა. 1742 წლის აპრილში ნადირ შაჰის წინააღმდეგ აჯანყდა ქართლის ვექილი, გივი ამილახვარი.
მან შიდა ქართლის რამდენიმე თავადი მიიმხრო და საბრძოლველად აქტიური
მზადება დაიწყო. ამილახვარმა კახეთის მეფის თეიმურაზ II-ის მომხრეობაც სცადა, მაგრამ უარი მიიღო, რადგან ეს აჯანყება ამ უკანასკნელის გათვლილ დიპლომატიურ სვლებს ნაკლებად ესადაგებოდა. გივი ამილახვრის მეთაურობით
მოწყობილი აჯანყება თითქმის მთელ ქართლს მოედო [გვრიტიშვილი: 1953, 117118; დემეტრაშვილი: 2003, 89-90).
ირანის ხელისუფლების წინააღმდეგ ყველაზე გრანდიოზულმა აჯანყებამ,
1743 წლის მეორე ნახევარში, შირვანში იფეთქა. ირანის წინსვლით შეშფოთებული ოსმალეთის მხარე, ნადირ შაჰის მოწინააღმდეგეებს ყოველნაირად უწყობდა
ხელს. მათ შორის იყვნენ ირანის სამეფო ტახტის მაძიებელი თვითმარქვიები.
ისინი თავს სეფიანთა შაჰების შთამომავლებად ასაღებდნენ, რომელთაც, ირანის
მოწინააღმდეგე ოსმალეთის ხელისუფლება მფარველობდა. [История Азербайджана: 1958, 327]. ეს ფაქტები „ამბავნი ქართლისანშიც“ სათანადოდ აისახა. შირვანის აჯანყების პერიპეტიებს პაპუნა ორბელიანი გადმოგვცემს თავის ნაშრომში. მისი თქმით, “ამ ამბავთა შინა შეიყარა შირვან-შემახიის ხალხი და ქმნეს ჯანყი და უკუუდგნენ ყაენს შაჰანშას, დაიჭირეს თავისი ხანი და ვექილ-ვეზირნი,
ზოგი დახოცეს, ზოგი დააპატიმრეს, იავარჰ-ჰყვეს საქონელი მათი. დაღისტნის
ქვეყნებიც შეყრილიყო და რაც პირი მიეცათ ხელმწიფისათვის, გაუტეხეს. იმათაც ამ ქვეყნებს ძალა მოსცეს, ერთი ვინმე დასვეს: „ეს ძველი ყაენის შვილი არისო“. და იმას შემოეხვივნეს“ [ქართლის ცხოვრება: 1854, 363; პაპუნა ორბელიანი:
1981, 70]. ეს ცრუ უფლისწული საამ მირზა იყო. ისტორიკოს აბას ყული-აღა ბაქიხანოვის გადმოცემით, ნადირ შაჰის ძმის, იბრაჰიმ ხანის აზერბაიჯანში მმართველობის დროს, ვინმე საამი გამოჩნდა, რომელიც თავს სულთან ჰუსეინ შაჰის
(1694-1722) ძედ ასაღებდა და ხალხში მღელვარებას იწვევდა. იბრაჰიმ ხანმა ის
დაიჭირა, ცხვირი მოაჭრა და გაუშვა. ამ უკანასკნელმა თავი დაღესტანს შეაფარა. 1743 წლის ზაფხულის დასაწყისში, როდესაც ირანის ჩრდილო-დასავლეთ
პროვინციებში გადასახადების აკრეფა დიდი სიმკაცრით დაიწყეს, საამ მირზამ
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დრო იხელთა, ხალხის უკმაყოფილება თავის სასარგებლოდ გამოიყენა და დარუბანდისა და თაბასარანის მოსახლეობა ირანის შაჰის წინააღმდეგ აამხედრა.
1743 წლის ოქტომბერში, ის, იმავე მიზნით, აზერბაიჯანში, კერძოდ, შირვანში
ჩავიდა. მას პროოსმალურად განწყობილი ფეოდალები მიემხრნენ. ნადირ შაჰმა
მღელვარების ჩახშობა შირვანის ბეგლარბეგ ჰეიდარ ხანს დაავალა, მაგრამ ეს
უკანასკნელი შემახიასა და შაბრანს შორის შეტაკების დროს მოკლეს [Бакиханов:
1926, 121-122; История Азербайджана: 1958, 328].
ოსმალეთის ხელისუფლებამ აჯანყებულებს ხელი მოუმართა. პაპუნა ორბელიანი, თავის თხზულებაში, ამ მოვლენების შესახებ დაწვრილებით მოგვითხრობს. მისი გადმოცემით, ოსმალებმა, აჯანყებული საამ მირზას დასახმარებლად, ერთი ფაშა და ლეკთა ბელადი ჯარითა და დიდი საგანძურით გამოისტუმრეს. ისინი საქართველოში ქვემო ქართლიდან შემოვიდნენ და „გატეხილ
ხიდზე“ (წითელ ხიდზე) მივიდნენ. პაპუნა ორბელიანის გადმოცემით, „ასეთი
ჯარი იყო, რომ ქალაქში ამისი დამხდომი აღარ იყო“ [პაპუნა ორბელიანი: 1981,
71]. ჯარისკაცებმა ოსმალეთიდან გამოტანებული „ხაზინა“ მშვიდობით მიაბარეს დაღესტნელებს, მაგრამ უკან რომ გამობრუნდნენ მათ ქართველ-ირანელთა ჯარი დაესხათ თავს. ბრძოლა მათიშის (სოფელი დღევანდელი მარნეულის
რ-ში. კ.დ.) ხიდთან გაიმართა, სადაც ოსმალები დამარცხდნენ [პაპუნა ორბელიანი: 1981, 71-72].
გივი ამილახვარი კი მომხრეების ძებნაში მალე დაღესტნელ ფეოდალებსა
და ახალციხის ფაშა იუსუფ III ჯაყელს (1737-1744) დაუკავშირდა. თავდაპირველად, ოსმალები მათთან მხოლოდ ტყვია-წამალსა და სურსათს გზავნიდნენ,
ხოლო 1743 წელს, როცა ირანსა და ოსმალეთს შორის საომარი მოქმედებები
დაიწყო (ირან-ოსმალეთის 1743-1746 წლების ომი), ისინი ქართველი აჯანყებულების მიმართ კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდნენ და გივი ამილახვრის მოწვევით, 1744 წლის დასაწყისში, ცოცხალი ძალითაც დაეხმარნენ. ამის შესახებ გაკვირვებული პაპუნა ორბელიანი ამბობს: „არაოდეს ოსმალოსაგან ზამთრის ლაშქრობა არ გაგონილიყო“ [პაპუნა ორბელიანი: 1981, 72].
ცოტა ხანში ოსმალეთში ირანის სამეფო ტახტის მეორე თვითმარქვია პრეტენდენტი გამოჩნდა. ზემოთ ნახსენები ირან-ოსმალეთის ომის მსვლელობის დასაწყისში, ოსმალეთის ხელისუფლებამ, ბაღდადის აჰმედ ფაშას მეთაურობით,
ყარსთან 50 ათასიან ჯარს მოუყარა თავი. მათთან ერთად, ირანის თვითმარქვია
უფლისწული, ვინმე სეფი მირზაც იმყოფებოდა [Хроника воин Джара: 1931, 40].
საქართველოში მოსულ ოსმალთა ძირითად მიზანს, აჯანყებული შირვანელების
მხარდაჭერა შეადგენდა. სწორედ ამიტომ მიემართებოდნენ ისინი ირანის საზღვრებისაკენ. ოსმალეთის სულთანმა მაჰმუდ I-მა (1730-1754) სეფი მირზას აჯანყებულებთან ჯარი და ფული გამოატანა. ოსმალეთის ხელისუფლება ქართლის
აჯანყების დიდხანს გაგრძელებას ყოველნაირად ცდილობდა. ყარსში მისულმა
სეფი მირზამ გივი ამილახვარს საჩუქრად ხალათი, ცხენი და ფული გამოუგზავნა
და თან დაუბარა: „ვინც ჩვენს სამსახურზე ხმალს იქნევდეს, იმათ მიეცით და და
კიდევ უმეტეს წყალობას მოელოდეთო“. აჯანყებული ქართლის ერისთავი, ოსმალთა ჯარის მეშვეობით, თეიმურაზ II-ზე თავდასხმას აპირებდა. ამ უკანასკნელმა შეიტყო გივი ამილახვრის განზრახვა და კახელთა ჯარით, რომელსაც
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ერეკლე ბატონიშვილი მეთაურობდა, ოსმალები დაამარცხა [პაპუნა ორბელიანი:
1981, 72-73].
რაც შეეხება შირვანის აჯანყებას, მან, დროთა ვითარებაში, სერიოზული
სახე მიიღო. აჯანყებულებმა, რომელთა რიცხვი 20 ათასს აღწევდა, დედაქალაქი
აყსუ (ახალი შემახა) დაიკავეს, ხოლო ქ. ყუბაში მუღანლოელი ჯარისკაცების
ერთმა ჯგუფმა ქალაქში მდგომი ავღანელთა გარნიზონის მეომრები ამოხოცა და
ეს ქალაქი საამ მირზასა და აჯანყების ერთ-ერთ მეთაურს, მუჰამედ ხან ყაზიყუმუხელს ჩააბარა. ნადირ შაჰმა მათ წინააღმდეგ, აზერბაიჯანის ჯარების სარდალ აშურ ხან ავშარს, ურმიისა და განჯის სარდლებთან ერთად, აჯანყებულებისთვის შეტევა უბრძანა. ამავდროულად, შაჰმა მათ კვალდაკვალ, თავისი მეორე ვაჟი ნასროლაჰ მირზა 25 ათასიანი ჯარით გაგზავნა. ირანელთა ჯარმა
ძლივს შეძლო ამ აჯანყების ლოკალიზება. მათ 1743 წლის 20 დეკემბერს, შეერთებული ძალებით, ახალ შემახასთან ახლოს, ბაღე ბაჰში, აჯანყებულები სასტიკად დაამარცხეს. ირანის შაჰის ბრძანებით, აჯანყებულებს დიდი სისასტიკით
გაუსწორდნენ. დაჭრილი მუჰამედ ხანი დაღესტნის მთებში გაუჩინარდა, ხოლო
საამ მირზა საქართველოში გადმოიხვეწა [Абдурахманов: 1964, 94]. აღსანიშნავია, რომ აზერბაიჯანის ისტორიის წიგნში დაცული ცნობით, საამ მირზა, რომელსაც ავტორი სეფი მირზათი მოიხსენიებს, ამ აჯანყების ჩაქრობის დროს,
ბრძოლაში დაიღუპა [История Азербайджана: 1958, 328], რაც სიმართლეს არ შეესაბამება, რადგან საამ მირზას ისტორიაში შემდეგაც ვხვდებით. შესაძლებელია, ავტორი ამ ამბავს სხვა ისტორიას უკავშირებს.
საინტერესოა საქართველოში გადმოხვეწილი, საამ მირზას შემდგომი ბედი,
რაც სხვადასხვა წყაროებსა და ლიტერატურაში განსხვავებულად არის გადმოცემული. პაპუნა ორბელიანის ცნობით, რომელიც ამ ამბავს საკმაოდ ვრცლად
გამოგვცემს, „შაჰზადა“ ასიოდე კაცით საქართველოში შემოვიდა, რომელსაც
გივი ამილახვართან მისვლა ეწადა და იქიდან კი – ოსმალეთში გადასვლა. ეს
რაზმი, მდ. არაგვზე შემოვლით, მდ. ქსანზე მივიდა, სადაც გივი ამილახვარი
ეგულებოდა. სინამდვილეში კი იქ თეიმურაზ II-ის ჯარი იდგა. თვითონ მეფე და
ერეკლე ბატონიშვილი იმ დროს იქ არ იმყოფებოდნენ. თავდაპირველად, ქართველებს ისინი ყიზილბაშთა მაშველი ჯარი ეგონათ. როდესაც იმ ჯარისკაცებში
მათ თვითმარქვია უფლისწული ამოიცნეს, მისცვივდნენ და ეს რაზმი დაატყვევეს. თეიმურაზ II-ისა და ერეკლე ბატონიშვილის იქ მისვლის შემდეგ შეპყრობილი .საამ მირზა, ანანურის ციხეში დააპატიმრეს. თვითონ თეიმურაზ II გორში
ჩაბრძანდა, სადაც ქართლის იმდროინდელი ხანი, ალი ხან ბუღაირი (1743-1744)
იმყოფებოდა. მათ ამ ამბის საცნობად, ცალკე ნადირ შაჰთან, ცალკე ნასრულაჰ
მირზასთან ჩაფრები გაგზავნეს. მალე მოვიდა ირანის შაჰის ჩაფარი, რომელიც
თავისთან იბარებდა დატყვევებულ საამ მირზას. პაპუნა ორბელიანის ცნობით,
ტყვის ჩაყვანა ერეკლე ბატონიშვილმა ითავა, რომელმაც ცრუ უფლისწული ბარდაში მყოფ ნასრულაჰ მირზას მიჰგვარა. ირანის შაჰს, როდესაც ეს ამბავი მოახსენეს, მან ერთგული სამსახურისთვის წყალობა უბოძა თეიმურაზ II-ს. შაჰმა მას
წყალობის „რაყამი“ (ბეჭედდარტყმული სიგელი) და ორი ათასი თუმანი გამოუგზავნა. თეიმურაზ II–მ კი ეს თანხა კახეთის ჯარის მეომრებისთვის უშურველად
გასცა, ხოლო ერეკლე ბატონიშვილს კი ნასრულაჰ მირზამ საჩუქრად ხალათი,
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ხმალი, უნაგირი და ასი თუმანი უბოძა. მან, ასევე, ერეკლე ბატონიშვილის ამალის წევრებიც ხალათებით დაასაჩუქრა. ნადირ შაჰის ბრძანებით კი საამ მირზას
ცალი თვალი მოსთხარეს და რამდენიმე ტყვესთან ერთად ოსმალეთში, ყარსში
მყოფ სეფი მირზასთან გააგზავნეს. ეს საქმე ერასტი ბარათაშვილსა და საამ უზბაშს მიანდეს, რომელთაც საამ მირზა ახალციხის საფაშოს საზღვრამდე მიაცილეს [პაპუნა ორბელიანი: 1981, 73-74].
საამ მირზას საქართველოში გადმოსვლასთან და შემდეგ განვითარებულ
მოვლენებთან დაკავშირებულ დაახლოებით ასეთივე ინფორმაციას გვაწვდის
ვახუშტი ბატონიშვილი, რომელიც იუწყება, რომ საამ მირზა მეგზურმა (“ეტიკმა”) შეცდომაში შეიყვანა და გივი ამილახვრის ნაცვლად, ტინში მდგომ თეიმურაზ II-სთან მიიყვანა [ვახუშტი ბატონიშვილი: 1973, 520). ცოტათი განსხვავებული ვერსიას ვაწყდებით ომან ხერხეულიძის ნაშრომში, სადაც ვკითხულობთ,
რომ საამ მირზა ერეკლე ბატონიშვილმა ყანჩაეთში შეიპყრო და ერედვში მყოფ
თეიმურაზ II-ს მიჰგვარა [ომან ხერხეულიძე: 1989, 43]. ამ საკითხთან დაკავშირებით საინტერესოა XVIII საუკუნის ირანელი ისტორიკოსის, მირზა მეჰდი ხან ასთრაბადის მონაცემები, რომლის მიხედვითაც, თეიმურაზ II-მ საამ მირზას მარშრუტი გაიგო და ის ახალქალაქის ხეობაში (შიდა ქართლი კ. დ.) დაატყვევა [მირზა მეჰდი-ხან ასთრაბადი: 1309, 402-403]. შედარებით განსხვავებული ვერსია
გააჩნია ინგლისელ ისტორიკოს, ლოურენს ლოკარტს, რომლის ინფორმაციით,
საამ მირზა ქართველ აჯანყებულებს შეუერთდა, მაგრამ 1743 წლის 30 დეკემბერს თეიმურაზ II-მ გივი ამილახვარი ახალქალაქის ხეობაში დაამარცხა, ხოლო
მათთან მყოფი ცრუ უფლისწული ხელთ იგდო და დააპატიმრა [Lockhart: 1938,
244]. ამ ინფორმაციიდან საამ მირზას ქართველ აჯანყებულებთან შეერთების ამბავი საეჭვოდ მოჩანს, რადგან ქართულ და სპარსულ წყაროებში ასეთი ფაქტი
არ დასტურდება. თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მირზა მეჰდი ხან ასთრაბადისა და ლ. ლოკარტის ნაშრომებში მითითებულია ამ ამბის თარიღი, რასაც ქართველ ისტორიკოს-მემატიანეთა (მათ შორის პაპუნა ორბელიანის) ნაშრომებში
ვერ ვხედავთ. მათი მონაცემები თითქმის ერთმანეთს ემთხვევა. ასთრაბადის
ინფორმაციით ეს ამბავი მოხდა 1156 წლის ზულყ’ადას თვის 24 რიცხვში [მირზა
მეჰდი-ხან ასთრაბადი: 1309, 402-403], რაც შეესაბამება 1744 წლის 9 იანვარს. ლ.
ლოკარტს, ამ ამბავთან დაკავშირებით, თავის ნაშრომში მითითებული აქვს 1743
წლის 30 დეკემბერი [Lockhart: 1938, 244], რაც ახალი სტილით შეეფარდება 1744
წლის 10 იანვარს.
ამ საკითხთან დაკავშირებით, პაპუნა ორბელიანისა და ზემოთ ნახსენები
სხვა წყაროთა ურთიერთშეჯერების შედეგად, ვფიქრობთ, ასეთი სურათი იხატება: დამარცხებული საამ მირზა, თავისი რაზმით, როდესაც საქართველოში
გადმოიხვეწა, გივი ამილახვრის ჯართან შეერთების ნაცვლად, შიდა ქართლში
მყოფ, თეიმურაზ II-ს ჯართან მივიდა (შესაძლებელია მეგზურის შეცდომის
გამო). მათ შორის შეტაკება, რომელიც 1744 წლის 9-10 იანვარს უნდა მომხდარიყო, თეიმურაზ II-ს ჯარის გამარჯვებითა და საამ მირზას დატყვევებით დასრულდა.
პაპუნა ორბელიანი, თავის ნაშრომში, ირანელ მეორე ცრუ უფლისწულის ამბავსაც საინტერესოდ. გადმოგვცემს. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ოსმალეთის
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ხელისუფლებას თვითმარქვიების მეშვეობით ირანის წინააღმდეგ დაღესტნისა
და შირვანის აჯანყებების გამოწვევა და ამით სასურველი შედეგის მიღწევა –
სამხრეთ კავკასიაზე გაბატონება სურდა. მართალია, მათ საამ მირზას გეგმა ჩაეშალათ, მაგრამ მეორე ცრუ უფლისწული, სეფი მირზა ჰყავდათ. აღსანიშნავია,
რომ XVIII საუკუნის ირანელი ისტორიკოსის მოჰამედ ქაზემის ინფორმაციით,
სეფი მირზა სინამდვილეში იყო მოჰამედ ალი რაფსანჯანი [მოჰამედ ქაზემი:
1358, 1033-1041;]. ამავე აზრს იზიარებს თავის ნაშრომში ლ. ლოკარტიც [Lockhart:
1938, 231]. ისტორიკოსებს მ. არუნოვასა და კ. აშრაფიანს თავიანთ ნაშრომში
საინტერესოდ აქვთ გადმოცემული სეფი მირზას ისტორია. მათი თქმით, სეფი
მირზა იყო ვინმე მოჰამედ ალი, გლეხი, ქერმანის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე სოფელ რეფსენჯანიდან. (ალბათ, რაფსანჯანიდან კ. დ.). 1730 წელს მან
მიიმხრო რა ქ. შუშტარის ღარიბი ფენის მოსახლეობა, გამოვიდა ადგილობრივი
ხელისუფლების წინააღმდეგ. ქ. შუშტარის ნაიბმა ამ აჯანყების წინააღმდეგ ზომებს მიმართა. სეფი მირზამ იქურობა დატოვა და ქ. ხუვეიზში გაიქცა. ამის შემდეგ, ის ოსმალეთში გადაიხვეწა, სადაც 1743 წლამდე იმყოფებოდა [Арунова,
Ашрафян: 1958, 150]. პაპუნა ორბელიანი მოგვითხრობს, რომ 1744 წელს ოსმალეთის ხელისუფლების მესვეურებმა დაღესტნელ ტომთა მეთაურთათვის ფულისა
და საჩუქრების გაგზავნა გადაწყვიტეს. ამავდროულად, მათ დაღესტნელებს
მისწერეს „ფირმანები“, სადაც მოუწოდებდნენ სეფი მირზას მორჩილებას. სეფი
მირზამ ეს საქმე ახალციხის იუსუფ ფაშას მიანდო. გზად ოსმალეთის ჯარს საქართველო უნდა გაევლო, სადაც მათ გივი ამილახვარი ეგულებიდათ. იუსუფ
ფაშა სამზადისს შეუდგა და სურამის გარშემო, სადაც აჯანყებული ქართველები
იმყოფებოდნენ, საყდრები ხორბლითა და ქერით აავსო. მალე ახალციხის ფაშა
ჯარითურთ მათ შეუერთდა. აქედან მათ, დაღესტნელ ფეოდალებთან, ჯარით
დასახმარებლად, საჩუქრებით თავიანთი ხალხი გაგზავნეს. მაგრამ გზაში მათ,
მიმავალი ერეკლე ბატონიშვილი გადაეყარათ, რომელიც თეიმურაზ II-სთან მისაშველებლად ჯართან ერთად მიდიოდა. მან ისინი შეიპყრო და პირდაპირ ნადირ შაჰთან გაგზავნა. გივი ამილახვარი და იუსუფ ფაშა ჯარით რუისსა და ურბნისში ჩავიდნენ. თეიმურაზ II-ს და ქართლის ხანს, ალი ხან ბუღაირის ქართულყიზილბაშური ძალები მობილიზებული ჰყავდათ. მათ შორის შეტაკება 1744
წელს, გორის მახლობლად, მდ. ლიახვის პირას, თედოწმიდაში მოხდა, რომელიც
ამილახვარ-ოსმალთა გამარჯვებით დასრულდა. დამარცხებულებმა მათ გორში
ძლივს შეასწრეს. ამის შემდეგ, პაპუნა ორბელიანის გადმოცემით, იუსუფ ფაშამ
ათასკაციანი რაზმი შეადგინა, რომელსაც მასთან მყოფი დაღესტნელი წარჩინებული ბელადი მალაჩი, ყაფუჩი ქეეი და შირვანელი ხიზან ბეგი, უთავა [პაპუნა
ორბელიანი: 1981, 79]. ამ რაზმს დაღესტანში ფული, საჩუქრები და “ფირმანები”
უნდა მიეტანა. “ჭარის ომების ქრონიკაში” დაცული ცნობით, ამ “ფირმანებით”
იუსუფ ფაშა დაღესტნელებს ატყობინებდა, რომ ოცი დღის განმავლობაში მათ
ჯარი უნდა შეეკრიბათ და თბილისში ერთმანეთს უნდა შეხვედროდნენ [Хроника
воин Джара: 1931, 42], მაგრამ მათ ეს გეგმა ჩაეშალათ. მდ. არაგვთან ერეკლე ბატონიშვილის მეთაურობით, ქართულ-ყიზილბაშურმა ჯარმა, ხსენებული რაზმი
სასტიკად დაამარცხა. საგანძური კი გამარჯვებულებს დარჩა. მალაჩი ბელადი
ბრძოლის ველზე დაეცა [პაპუნა ორბელიანი: 1981, 79]. ომან ხერხეულიძის გად217

მოცემით, ის თვით ერეკლე ბატონიშვილმა მოკლა [ომან ხერხეულიძე: 1989, 45].
ამ ამბების ამსახველი ეპიზოდები მეჰდი ხან ასთრაბადის ნაშრომშიცაა დაცული,
მაგრამ ძალზე მოკლედ. მისი სიტყვით, თეიმურაზ II-მ და ალი ხან ბუღაირიმ,
რომელთაც ავტორი მათ გამოცდილ და ომის წესების კარგ მცოდნეებად გვიხატავს, დაატყვევეს დაღესტანში მიმავალი რაზმი [მირზა მეჰდი-ხან ასთრაბადი:
1309, 403], რაც სიმართლეს არ შეეფერება. პაპუნა ორბელიანის ცნობას რუსი
ისტორიკოსი პეტრე გრიგორის ძე ბუტკოვიც იზიარებს, რომელიც ოსმალების
ძლევას მდ. არაგვთან, ერეკლე ბატონიშვილს მიაწერს [Бутков:1869, 228].
დამარცხებული იუსუფ ფაშა კი რუისიდან ახალციხეში გაბრუნდა. იქ შეიტყო, რომ ხუთასი მეომარი დაჰკარგოდა. პაპუნა ორბელიანის გადმოცემით „შეიპყრა სენმა ჯავრისამა უსუფ-ფაშა და მოკვდა [პაპუნა ორბელიანი: 1981, 80].
ნადირ შაჰმა, ქართველების მიერ ოსმალთა ძლევის ამბავი რომ შეიტყო,
ძლიერ გაიხარა. ამ ამბის მაცნეს, ქალანთარ მერალი ბეგს ორმოცდაათი თუმანი
უბოძა, მინბაშებს (ათასისთავებს) საჩუქრები. გამოუგზავნა [პაპუნა ორბელიანი: 1981, 79], ხოლო თეიმურაზ II-სა და ერეკლე ბატონიშვილს ირანის მბრძანებელი უფრო დიდ „წყალობას“ უმზადებდა.
პაპუნა ორბელიანი გადმოგვცემს, რომ ნადირ შაჰისგან „ქორონიკონსა ულბ
(1744 წელს კ. დ.) თვესა ივლისსა მოუვიდა ქართლის ბატონობის ამბავი მეფე
თეიმურაზს, კახეთის ბატონობა ძესა მეფისასა ერეკლესა“ [პაპუნა ორბელიანი:
1981, 81]. პაპუნა ორბელიანისავე ცნობით, ირანის შაჰმა თეიმურაზ II-ს (17331744 წლებში კახეთის მეფე, 1744-1762 წლებში ქართლის მეფე) ყოველწლიურად
ორი ათასი თუმანი, ხოლო ერეკლე II-ს (1744-1762 წლებში კახეთის მეფე, 17621798 წლებში ქართლ-კახეთის მეფე) ათას ოთხასი თუმანი განუწესა [პაპუნა ორბელიანი: 1981, 114]. ამ ფაქტთან დაკავშირებით საინტერესო ცნობას ვაწყდებით
სპარსულ წყაროებში: მეჰდი ხან ასთრაბადი თავის თხზულებაში იუწყება, რომ
როდესაც თეიმურაზ II-მ და ალი ხან ბუღაირიმ იუსუფ ფაშა დაამარცხეს, ამ კეთილი სამსახურისთვის ჯილდოდ, ნადირ შაჰმა თეიმურაზს ქართლის, ხოლო
ერეკლეს კახეთის ვალის ტიტულები უბოძა და ამით ორივე აღამაღლა [მირზა
მეჰდი-ხან ასთრაბადი: 1309, 403]. ასეთივე ცნობაა დაცული მოჰამედ ქაზემის
თხზულებაშიც [მოჰამედ ქაზემი: 1358, 1042-1044].
„ამბავნი ქართლისანში“ ზემოთ ნახსენები ირანელ ცრუ უფლისწულთა გარდა ირანის სამეფო ტახტის კიდევ ორი პრეტენდენტია ნახსენები. ერთ-ერთი იყო
ვინმე, სახელად საამი. ის ირანის პოლიტიკურ ასპარეზზე მაშინ გამოჩნდა, როდესაც ნადირ შაჰის მმართველობის მიწურულს, ირანსა და მის დაქვემდებარებულ ქვეყნებში მღელვარებები სუფევდა. მას შემდეგ, რაც, 1747 წელს, ნადირ
შაჰი შეთქმულებმა მოკლეს, ეს პროცესი კიდევ უფრო გამწვავდა და ქვეყანაში
საშინელმა ქაოსმა და ანარქიამ დაისადგურა. ირანის სამეფო ოჯახის წევრებს,
ხანებს, სულთნებსა თუ სხვადასხვა პოლიტიკურ დაჯგუფებებს შორის გააფთრებული ბრძოლა მიმდინარეობდა პირველობისათვის [Sykes: 1930, 275-276;
Петрушевский: 1949, 86-87; შენგელია: 1970, 10]. ამ ახალი თვითმარქვია უფლისწულის შესახებ მეტად საინტერესო ცნობას გვაწვდის პაპუნა ორბელიანი. მის
ნაშრომში, 1747 წლით დათარიღებული ამბებისას, ვკითხულობთ: „შეიქმნა ადრიბეჟანის ქვეყნებში ყრილობა და არეულობა. უკუუდგნენ ყაენს შაჰ-ნადირს და
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თავრიზს თითონ დასვეს ყაენი, რომელსა ერქვა საამ-შაჰ, ძველი ყაენის შვილობით იხსენებდნენ, რაც გაეწყობოდათ ყაენის რიგი მისცეს და ჯარი მოახვიეს.
თურმე დიდი ყაენი შაჰ-ნადირიც მოეკლათ, თავის ძმისწულს ალი-ყული-ხანს
ეღალატა და თითონ მის წილ ყაენად იქ ის დამჯდარიყო და ამისთვის უფრო
ირეოდა ქვეყნები“ [პაპუნა ორბელიანი: 1981, 127]. როგორც ჩანს, საამმაც, რომელიც თავს სეფიანთა შაჰების ჩამომავლად ასაღებდა, მოინდომა „მღვრიე წყალში თევზის დაჭერა“. „ჭარის ომების ქრონიკაში“ დაცული ცნობით, ეს თვითმარქვია, ჯერ კიდევ ნადირ შაჰის ზეობის ბოლო პერიოდში არდებილში გამოჩნდა. ამ
ნაშრომის ანონიმი ავტორი მას პირველ ორ ცრუ უფლისწულზე უფრო იღბლიანად მიიჩნევს, რადგან მას თანამოაზრეები გამოუჩნდნენ და ქ. თავრიზში ირანის შაჰად აკურთხეს. [Хроника воин Джара: 1931, 44]. იმ დროს ქართლშიც დიდი
ვნებათაღელვა სუფევდა. კერძოდ, 1747-1748 წლებში, დინასტიური ომი გაჩაღდა
ერეკლე II-სა და ვახტანგ VI-ს (1716-1724) ძმის, იესეს (1714-1716, 1724-1727) ძის
– აბდულა ბეგს შორის [თბილისის ისტორია: 1990, 315-316]. პაპუნა ორბელიანის
გადმოცემით, აბდულა ბეგი სწორედ ამ საამს დაუკავშირდა, ერთგულება შეჰფიცა და დახმარება სთხოვა, რაზეც მას პასუხად, თანხმობის ნიშნად, ქართლის
ბატონობის „რაყამი“ მოუვიდა. თუმცა, მათ ურთიერთობას არ ეწერა განვითარება. საამ „შაჰი“ დაამარცხა და დაატყვევა 1743-1744 წლებში ქართლში ხანად
ნამყოფმა, ალი ხან ბუღაირიმ. მან საამი აზერბაიჯანის სარდალ ამირ ასლან ხანს
გაუგზავნა. ამ უკანასკნელმა კი, რომელიც საამს ემტერებოდა, მას თვალები
დასთხარა და ირანის ახალ მბრძანებელს, ნადირ შაჰის ძმის შვილს, ადილ შაჰს
(1747-1748) გაუგზავნა.[პაპუნა ორბელიანი: 1981, 130-131] „საამ შაჰის“ შესახებ
ძალზე საყურადღებო ცნობას გვაწვდის გერმანელი აკადემიკოსი, სამუელ
გეორგ გოტლიბ გმელინი, რომელმაც XVIII საუკუნის 70-იან წლებში ირანში
იმოგზაურა. ის თავის ნაშრომში დასძენს, რომ ნადირ შაჰის სიკვდილის შემდეგ,
ქვეყანაში ყუბელი მჭედელი გამოჩნდა, რომელმაც თავი ნადირ შაჰის შვილიშვილ, შაჰროხად გაასაღა. მას რამდენიმე აჯანყებული შეუერთდა, თავრიზში დასახლდა და თავი საამ შაჰად გამოაცხადა. ს. გმელინისვე ინფორმაციით, ამ საამს
„შაჰობა“ მხოლოდ ერთი თვე დასცალდა. ის 1754 წელს მოკლა აზერბაიჯანის
სარდალმა, ამირ ასლან ხანმა. [Гмелин: 1785, 182]. ს. გმელინის ამ მონათხრობში
ეჭვს იწვევს ამ ამბის დათარიღება. ნაცვლად 1747 წლისა, ის 1754 წელს უთითებს. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ამირ ასლან ხანი 1754 წელს ცოცხალი აღარ იყო.
პაპუნა ორბელიანთან და რ. შაბანისთან დაცული ცნობებით, ის 1748 წელს,
დაატყვევა, მოაკვლევინა და „აიკლო სრულად“ ადილ შაჰის ძმამ, ირანის მომავალმა ბრძანებელმა, იბრაჰიმ შაჰმა (1748-1749) [პაპუნა ორბელიანი: 1981, 150;
შაბანი: 1369, 150].
საყურადღებოა, რომ, პაპუნა ორბელიანის ნაშრომში ნახსენებია ირანის სამეფო ტახტის კიდევ ერთი თვითმარქვია პრეტენდენტი, რომელიც საქართველოს მეფეებს დახმარებას სთხოვდა. „ამბავნი ქართლისანის“ ავტორი ამ ამბავს,
სავარაუდოდ, 1750 წლით დათარიღებულ მოვლენებს უკავშირებს, სადაც ვგებულობთ, რომ ეს „შაჰზადა“ თბილისში, ქართველ მეფეებთან მოსულა ერეკლე მეფისა და დარეჯან დადიანის დაქორწინებიდან ძალიან მცირე ხნის შემდეგ [პაპუნა ორბელიანი: 1981, 180]. პაპუნა ორბელიანი ამ ისტორიას მხოლოდ ერთი წინა219

დადებით შემოფარგლავს. აქ ჩვენ ვკითხულობთ: „ერთი შაჰზადა მოვიდა ადრიბეჟანის ქვეყნიდამ ქალაქსა თბილისისასა, რომელი ამბობდა ყაენის შვილობას.
შემოეხვეწა ქართველს ბატონს ჯარსა და მოხმარებასა, დააყენეს ქალაქსა პატივით და აღარსად გაუშვეს“ [პაპუნა ორბელიანი: 1981, 180].
დამოწმებული წყაროები და ლიტერატურა:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
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გვრიტიშვილი, დ. ნარკვევები საქართველოს ისტორიიდან, ტ. III. თბ.,
1968.
დემეტრაშვილი, კ. ირან-საქართველოს ურთიერთობა პაპუნა ორბელიანის ცნობათა მიხედვით. პერსპექტივა-XXI, 3, თბ., 2001.
დემეტრაშვილი, კ. პაპუნა ორბელიანის „ამბავნი ქართლისანი“ ირან-ოსმალეთის პოლიტიკური ურთიერთობის შესახებ. კლიო, 17, თბ., 2003.
ვახუშტი ბატონიშვილი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. ქართლის
ცხოვრება, IV. ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ. თბ., 1973.
თბილისის ისტორია, ტ. I. თბილისი უძველესი დროიდან XVIII საუკუნის
ბოლომდე. პირველი ტომის რედაქტორები: დუმბაძე მ., გუჩუა ვ., თბ.,
1990.
კაციტაძე, დ. ირანის ისტორია ( III-XVIII საუკუნეები). თბ., 2009.
კუცია, კ. ნადირ შაჰი და საქართველო. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, III. თბ., 2002.
მირზა მეჰდი ხან ასთრაბადი. თარიხე ჯაჰანგოშაიე ნადირი. ბომბეი,
1309 (სპარსულ ენაზე).
მოჰამედ ქაზემ მერვი. ალამარაიე ნადირი, ჯელდე სევომ. თეჰრან, 1358
(სპარსულ ენაზე).
ომან ხერხეულიძე. მეფობა ირაკლი მეორისა. ტექსტი გამოსაცემად
მოამზადა,
გამოკვლევა, ლექსიკონი და საძიებელი დაურთო ლელა მიქიაშვილმა.
თბ., 1989.
პაპუნა ორბელიანი. ამბავნი ქართლისანი. ტექსტი დაადგინა, შესავალი,
ლექსიკონი და საძიებელი დაურთო ელენე ცაგარეიშვილმა. თბ., 1981
სანიკიძე, გ. შიიზმი და სახელმწიფო ირანში. თბ., 2005.
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. IV, საქართველო XVI საუკუნის დასაწყისიდან XIX საუკუნის 30-იან წლებამდე. ტომის რედაქტორი
დუმბაძე, მ. თბ., 1973.
ქართლის ცხოვრება, დასაბამითგან მეათცხრამეტე საუკუნემდის, ნაწილი მეორე, ახალი მოთხრობა, 1469 წლიდან, ვიდრე, 1800 წლამდე, გამოცემული უ. ჩუბინოვისაგან. სანკტ-პეტერბურგი, 1854.
შაბანი, რეზა. თარიხე ეჯთემაიე ირან დარ ასრე ავშარიე, ჯელდე ავვალ. თეჰრან, 1369 (სპარსულ ენაზე).
შარაშენიძე, ზ. ირანის XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში. თბ., 1970.

18. შენგელია, ლ. შინაფეოდალური ომი ირანში ნადირ შაჰის გარდაცვალების შემდეგ. თბ., 1970.
19. ჯავახიშვილი, ივ. ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და
ახლა, წიგნი I, ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა. თბ., 1945.
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221

ირაკლი თოფურიძე
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

დაუდ ფაშას ურთიერთობა ერაყის შიიტურ მოსახლეობასთან
ერაყის შიიტური მოსახლეობა მუდმივად წარმოადგენდა ქვეყნის უდიდეს
ნაწილს. აქ გვხვდებოდნენ როგორც არაბული მომთაბარე, ან ნახევრადბინადარი ტომები, ასევე ქალაქებისა და სოფლების მოსახლეობის წარმომადგენლები.
ერაყელი შიიტები ძირითადად ქვეყნის ცენტრალულ და სამხრეთ რაიონებში
ცხოვრობდნენ და საკმაოდ დიდ როლს თამაშობდნენ საფაშოს პოლიტიკურ–
ეკონომიკურ ცხოვრებაში, როგორც თავისი თანამშრომლობით ხელისუფლებასთან, ასევე მუდმივად არსებული საფრთხით ბაღდადის ოფიციალური სტრუქტურების მიმართ. საკმარისი იყო ოსმალეთის იმპერიასა და სპარსეთს შორის ურთიერთობა დაძაბულიყო, როგორც ერაყელი შიიტები სხვადასხვა აჯანყებებსა
და შეიარაღებულ გამოსვლებს იწყებდნენ. საფაშოში ამდაგვარი მდგომარეობა
შენარჩუნდა მანამდე, სანამ ოსმალეთის სულტანმა სულეიმან კანუნიმ (1520–1566
წწ.) ერთგვარად პატივსაცემი პოზიცია არ დაიკავა შიიტების მიმართ, გაუფართოვა რა მათ რელიგიური მსახურების უფლებები და თავისუფლებები. თუმცაღა
სულეიმანის ამ ნაბიჯმა მაინც ვერ შეძლო არსებული პრობლემის აღმოფღვრა
და ერაყელი შიიტებისაგან არსებული საფრთხე არსებობდა ოსმალეთის იმპერიის მთელი არსებობის განმავლობაში. ერაყელი შიიტების აჯანყებები და გამოსვლები მუდმივად მიმდინარეობდა საკმარისი იყო მათ ეგრძნოთ ოსმალეთის
იმპერიის ხელუფლების სისუსტე და/ან სპარსეთიდან მომავალი ძლიერი
მხარდაჭერა.1 ერაყის ისტორიაში ამ ტომობრივმა აჯანყებებმა მიიღეს რელიგიურ–სეპარატისტული ხასიათი და დატვირთვა განსაკუთრებით სპარსეთის შემოსევების დროს იმპერიის ამ პროვინციის წინააღმდეგ. XVIII-XIX საუკუნეების
ერაყში წამყვანი არაბული შიიტური ტომებიდან გამოირჩეოდა საფაშოს სამხრეთში მობინადრე ალ-ხაზაი‘ლებისა2 და ბანუ ლამის3 ტომები. ერაყის ქართული
დინასტიის უკანასკნელმა მმართველმა დაუდ ფაშამ თავისი მმართველობის დასაწყისში, ანუ 1818 წლიდან, ზუსტად ამ ორ შიიტური ტომის დაახლოება გადაწყვიტა, რაც გამოიხატა ალ-ხაზაი‘ლების შეიხის კასიმ ალ-შავის სახელისუფლებო
სტრუქტურებში ჩართვით, კერძოდ კი მის საფაშოს მნიშვნელოვან ადმინისტრაციულ და საფინანსო თანამდებობებზე დანიშნვით.4 კასიმ ალ-შავი სიამოვნებით ჩაერთო ამ ახალ საქმიანობაში, რამაც დაუდ ფაშას ალ-ხაზაი‘ლების სახით
1

Abbas al-Azzawi, Tarikh Iraq Baina Ihtilalain, vol. 7, (Baghdad: 1955), 18-19.

2

ალ-ხაზა‘ილების ძლიერი არაბული ტომი ორ ქვეყანაში ბინადრობდა – ერაყსა და ეგვიპტეში. ეგვიპტეში სახას რაიონში, ხოლო ერაყში ქ. ჰილლას მიდამოებში და ას-სამავას
სამხრეთით.

3

ბანუ ლამის ძლიერი არაბული ტომი ბინადრობდა მდ. ტიგროსის ქვემო დინებაში ალმუნთაფიკების არაბული ტომობრივი კონფედერაციის ჩრდილოეთით.

4

Abd al-Aziz Sulaiman Nawar, Daud Pasha Wali Baghdad, (al-Kahira: Dar al-Kutab al-Arabi lilTiba‘a Wa an-Nashr, 1968),112.
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პირდაპირი მოკავშირე თუ არა, პოტენციური მოწინააღმდეგე მაინც მოუსპო.
ამავდროულად კასიმ ალ–შავი ერთგვარი ემისარის როლსაც კი თამაშობდა ბაღდადსა და სხვა შიიტურ ტომებთან სხვადასხვა გაუგებრობებისა თუ უკმაყოფილებლობის მოგვარების საქმეში. უეჭველია ის, რომ დაუდ ფაშას ამ გადადგმულ
ნაბიჯს ორი მიზანი გააჩნდა: პირველი – ძლიერი არაბული ტომის თუნდაც ნაწილობრივი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა სხვა ტომებთან ურთიერთობისას და
მეორე, მან სპარსეთს ხელიდან გამოაცალა შესაძლო შიდა პრობლემების გამომწვევი ინსტრუმენტი ალ-ხაზაი‘ლების სახით.
ამისდა მიუხედავად, სპარსეთის მმართველები აგრძელებდნენ მჭიდრო ურთიერთობებს ერაყის არაბული შიიტური ტომების შეიხებთან გამომდინარე იმ
რეალობიდან, რომ ამ ტომებს გააჩნდათ რეალური ძალა ჩამოეშორებინათ ბაღდადის ვალი თანამდებობიდან, და საერთოდ საფრთხეც კი შეექმნათ როგორც
ოსმალეთის ვალის თანადებობისათვის, ასევე თვით ამ თანამდებობის პირის
სიცოცხლისათვის.5 სპარსეთი გამუდმებით უჭერდა მხარს შიიტური ტომების გამოსვლებს, რასაც ემატებოდა სპარსეთის პროპაგანდა არაბული სუნიტური ტომების მიმართ მათი შიიზმზე გადმოსვლის მიზნით. სპარსეთის ამდაგვარი პოლიტიკა მიზნად ისახავდა განეხორციელებინა საკუთარი სანუკვარი მიზანი ჩამოეშორებინა ერაყი ოსმალეთის იმპერიას და მიეერთებინა ეს მდიდარი და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ტერიტორია. სპარსეთის ზემოხსენებულ აქტიურობას ადგილი ქონდა დაუდ ფაშას მთელი მმართველობის განმავლობაში, ანუ 1831
წლამდე. დაუდ ფაშას მმართველობის პირველ წლებში ერაყის ცენტრალურ რაიონებში მოღვაწეობდა მრავალი სპარსი მქადაგებელი, რომლებიც ცდილობდნენ გაევრცელებინათ ისლამის შიიტური მიმართულება არაბ ტომებს შორის. ამ
პერიოდის ერაყის სუნიტური და განსაკუთრებით მომთაბარე ტომები ნაკლებად
ფლობდნენ ინფორმაციას თავიანთი ისლამური დოქტრინის შესახებ6, შესაბამისად მათ არ შეეძლოთ გაევლოთ ნათელი ზღვარი სუნიზმსა და შიიზმს შორის,
ამავდროულად არაბული შიიტური ტომები სპარსი მქადაგებლების წყალობით
კარგად იყვნენ გაცნობიერებულნი შიიზმის შესახებ, რაც უადვილებდა სპარსებს
მოექციათ შიიზმზე ესა თუ ის სუნიტური ტომი. თვით დაუდ ფაშას რაც შეეხება,
მას საკმაოდ ტოლერანტული პოზიცია ეკავა საერთოდ რელიგიური საკითხის
მიმართ და არ ატარებდა შესაბამის ღონისძიებებს სპარსეთის მზარდი გავლენის
წინააღმდეგ ერაყელ არაბებს შორის. შესაბამისად სპარსული გავლენის გაზრდა
ერაყელ არაბებს შორის კარგს არაფერს უქადდა ბაღდადის მმართველს და საფაშოს ერთიანობის საკითხს ეჭვქვეშ აყენებდა.7
ერაყის გამგებელი, როდესაც გადაწყვიტა გაეერთიანებინა ვილაეთი საკუთარი გამგებლობის ქვეშ, ცდილობდა მოეგვარებინა ყველა არსებული პრობლემა მხოლოდ პოლიტიკური, სამხედრო და ეკონომიკური ღინისძიებების ჩატარე5

Abbas al-Azzawi, Tarikh Iraq Baina Ihtilalain, vol. 5, (Baghdad: 1953), 20.

6

Ibrahim Fasih bin as-Said Subghatu Allah al-Haidari al-Baghdadi, Unwanu l-Majd Fi Bayan Ahwal Baghdad Wa al-Basra Wa Najd (al-Kahira: Madboli, 1999) 103.

7

Uthman bin Sanad al-Waili al-Basri, Matali‘ as-Su‘ud (al-Musil: Dar Hikma lil-Tiba‘a Wa anNashr, 1991), 328.
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ბით და საერთოდ უგულებელვყოფდა სოციალურ და რელიგიურ სფეროს. დაუდ
ფაშას ძალიან სურდა როგორმე არ დაეშვა ერაყის გაერთიანების საქმეში რელიგიური მოტივები და განსაკუთრებით სპარსეთის პირდაპირი ჩარევა ერაყის საქმეებში შიიზმის პროპაგანდის გზით, თუმცაღა ეს შეუძლებელი აღმოჩდა მთელი
რიგი მიზეზების გამო. ამ მიზეზებს შორის უმთავრესი იყო: შიიტური წმინდა ადგილების არსებობა ერაყის ტერიტორიაზე, ისეთების როგორიცაა ქ. ქარბალა, ქ.
ნაჯაფი და სხვ., რაც სპარსეთის გამუდმებულ ინტერესს წარმოადგენდა ვიალეთში; სპარს მომლოცველთა ყოველწლიური პილიგრიმობა ზემოხსენებულ
წმინდა ადგილებში, რაც ერაყს საკმაოდ სოლიდურ ეკონომიკურ სარგებელს აძლევდა; ქარბალასა და ნაჯაფის მოსახლეობის უაღრესად დადებითი დამოკიდებულება სპარსეთის მიმართ, გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ სპარსეთის შაჰმა
ფათჰ ალიმ (1797-1843 წწ.) წარმატებით დაიცვა ქ.ქარბალა და პრაქტიკულად
მთელი ერაყი ვაჰაბიტთა შემოსევისაგან 1801 წელს, როდესაც ერაყის ხანში შესული, ქართული წარმომავლობის ყოფილი მამლუქი ვალი, სუნიტი სულაიმან
ფაშა ალ-ქაბირი (ბუიუქი) (1780-1802 წწ.) აბსოლუტურად უძლური აღმოჩნდა
ვაჰაბიტების წინააღმდეგ ბრძოლაში8; ნაჯაფელი შიიტი იმამების სპარსეთის შაჰის კარზე გამუდმებული სტუმრობები, როდესაც ისინი სპარსეთს ხელმწიფეს
პილიგრიმობისაგან მიღებულ მთლიან შემოწირულობებს სთავაზობდნენ და
სთხოვდნენ აღმოეჩინათ მათთვის ყველანაირი დახმარება და ბოლო ერთ-ერთი
უმთავრესი ფაქტორი იყო სპარსეთის ხელისუფლების აქტიური ჩართულობა შიიტური წმინდა ადგილებისა და საკულტო დაწესებულებების აღდგენა – რესტავრაციის საქმეში, რაშიც სპარსეთის ხელისუფლება არანაირ მატერიალურ დანახარჯს არ ერიდებოდა. ეს გარემოება თავის მხრივ არაბ შიიტებს უსაზღვრო
რწმენას უნერგავდა სპარსებში, რომლებშიაც არაბები ერთადერთ დამცველებს
ხედავდნენ.
ამგვარი აღდგენით-სარესტავრაციო სამუშაობები დაიწყო ფათჰ ალი შაჰის
ტახტხე ასვლის, ანუ 1797 წლიდან და გაგრძელდა 1818 წლამდე, ანუ იმ წლამდე,
როდესაც დაუდ ფაშა მოვიდა ხელისუფლების სათავეში ერაყში. თავისი წინამორბედების მსგავსად დაუდ ფაშამ სპარსეთის ამდაგვარი ქმედებები ყოველგვარი ინტერესისა და რეაქციის გარეშე დატოვა გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ
მთელი ერაყის ეკონომიკა მისი ხელისუფლებაში მოსვლის მომენტისათვის მოშლილი და გაპარტახებული იყო, ხოლო თავის მხრივ სპარსეთი აქტიურად განაგრძობდა თავის როგორც სარესტავრაციო საქმიანობას ქარბალასა და ნაჯაფში,
ასევე შიიზმის პროპაგანდას ერაყელ სუნიტ არაბებში.
საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ნაჯაფის, ქარბალას, ჰილლას9 და
ბასრას მოსახლეობა არ იყო დადებითად განწყობილი მამლუქთა მმართველობის და საერთოდ ოსმალეთის იმპერიის მიმართ. ამდაგვარი განწყობა არაერთხელ გამოვლინდა სხვადასხვა აჯანყებებში ხელისუფლების წინააღმდეგ და განსაკუთრებით ერაყის ცენტრალურ პროვინციებში. აქ ხსენების ღირსია არაბი
შიიტების ძლიერი და სასტიკი აჯანყება, რომელიც მოედო ქარბალასა და ჰილ8

Ala‘ Musa Kadhim Nawras, Huqm al-Mamaliq Fi al-Iraq (Baghdad: 1975), 58.

9

ჰილლა (ალ-ჰილლა) მდებარეობს მდ.ევფრატის ქვემო დინებაზე ქ. ბაღდადსა და ქუფას
შორის ძველი ბაბილონის ნანგრევებზე.
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ლას 1820-1823 წლებში, როდესაც დაუდ ფაშას პირველად მოუხდა ხმლის გაშიშვლება სპარსეთის წინააღმდეგ ომში. დაუდ ფაშა იძულებული გახდა მიეცა აჯანყებულ შიიტებს მოქმედების თავისუფლება, რადგანაც მისი ჯარები საკმაოდ
დაკავებულნი იყვნენ სპარსთაგან თვით ბაღდადის დაცვით, თუმცაღა როგორც
კი ბაღდადის ვალის ჯარები შედარებით გამოთავისუფლდნენ სპარსეთის წინააღმდეგ ბრძოლებისაგან, დაუდი მიუბრუნდა აჯანყებულ შიიტებს ქარბალასა
და ჰილლაში.
1824 წლის დამდეგს ქარბალას მიახლოებულმა დაუდმა გააფრთხილა აჯანყებულები შეეწყვიტათ გამოსვლები და მას დამორჩილებულიყვნენ, სანაცვლოდ
მოსახლეობას შენდობას და პატიებას დაპირდა. დაუდ ფაშას მოთხოვნათა შორის საფაშოს ხაზინაში გადასახადების შეტანა და საბრძოლო აღჭურვილობის
ჩაბარებაც იყო. ქალაქის მოსახლეობის უმეტესობამ უარყო ბაღდადის ვალის
მოთხოვნები და გაერთიანდა შიიტური დროშის ქვეშ, ამავდროულად ქარბალას
მოსახლეობას ბაღდადის ჯარების მხრიდან ძარცვისა და მოროდიორობის შიშიც
ამოძრავებდა. პასუხად დაუდმა ქარბალა ალყაში მოაქცია და დაახლოებით ერთთვიანი მოლაპარაკებების შემდეგ აიძულა ქალაქი დამორჩილებულიყო ზემოთ
მოყვანილი პირობების საფუძველზე.10
იმავე 1824 წელს აჯანყების ცეცხლში გაეხვია ქალაქი ჰილა. აჯანყებას ხელმძღვანელობდა ჰილელი დიდებული მუჰამად აღა, რომელსაც სპარსეთი ყველანაირად უმაგრებდა ზურგს. მუჰამად აღა, რომლის დაკავებისა ან მოკვლისთვის
ბაღდადს სოლიდური გასამრჯელო ქონდა გამოცხადებული, პირდაპირ ფათჰ
ალი შაჰის მხარდაჭერით სარგებლობდა. ეს უკანასკნელი განიხილავდა მუჰამად
აღას როგორც დაუდ ფაშას შემცვლელს ბაღდადის ვალის ტახტზე და თავის მომავალ მარიონეტ მმართველს ერაყში. დაუდ ფაშა იძულებული შეიქმნა გაეგზავნა თავისი ჯარები მუჰამად აღას წინააღმდეგ, მაგრამ საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩდა, როდესაც ჰილლას დიდებულს უეცრად უძლიერესი არაბული
შიიტური ტომობრივი კონფედერაციის ალ-მუნთაფიკების11 შეიხი ჰუმუდ ას-სამირი დაუდგა მხარში.12
ამისდა მიხედავად დაუდ ფაშას ქეთხუდამ, ქართული წარმომავლობის ყოფილმა მამლუქმა აჰმად აღამ ქალაქს შეუტია. ალ-ჰილლა აჰმადს დანებდა,
ხოლო მუჰამად აღამ ალ-მუნთაფიკებს შეაფარა თავი. ზოგი ცნობის თანახმად
იგი მოგვიანებით მოკლულ იქნა ქალაქ ქარბალაში. აჰმად აღამ ალ-ჰილლაში
გარნიზონი დატოვა და ბაღდადს დაბრუნდა, თუმცა სულ მცირე ხანში ქალაში
ახალმა აჯანყებამ იფეთქა, სავარაუდოდ სუნიტური მცირერიცხოვანი გარნიზონის მიერ ადგილობრივი შიიტების მიმართ, რომელთა რაოდენობა რამდენჯერმე
აღემატებოდა გარნიზონის რაოდენობას, არასათანადო და დამამცირებელი
მოპყრობის გამო.13 დაუდ ფაშამ მეორედ გააგზავნა თავისი ძალები ალ-ჰილლას
10

Abbas al-Azzawi, Tarikh Iraq Baina Ihtilalain, vol.6, (Baghdad: 1954), 288.

11

ალ-მუნთაფიკების ძლიერი არაბული ტომობრივი კონფედერაცია ბინადრობდა მდ. ტიგროსისა და მდ. ევფრატის შორის ამ მდინარეთა ქვემო დინებაში ქ.ბასრას ჩრდილოეთით.
ამ ტომს დიდი ზეგავლენა ჰქონდა ერაყის საშიანო პოლიტიკურ ცხოვრებაზე.

12

Sulaiman Faik Beq, Asha‘ir al-Muntafiq (Beirut: al-Dar al-Arabiya lil-Mawsu‘at, 2003), 36.

13

Nawar, Daud Pasha, 116.
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დასამორჩილებლად. ბაღდადის ჯარებმა კვლავ აიღეს ქალაქი და სასტიკად გააპარტახეს და დაარბიეს იგი. უბედურებას გადარჩენილი მოსახლეობა დაუდ ფაშამ შეიწყალა.14 ეს იყო პრაქტიკულად ბოლო შიიტური აჯანყება დაუდ ფაშას
წინააღმდეგ ერაყში, თუ არ ჩავთვლით 1826 წელს ბაღდადის ვალის წინააღმდეგ
დაწყებულ აჯანყებას, რომელიც ზემოხსენებულმა არაბულმა ტომმა ალ–მუნთაფიკებმა წამოიწყეს. უკვე საკმაოდ მომძლავრებულმა დაუდ ფაშამ შეძლო ამ
აჯანყების ჩახშობაც, რითაც საფაშოში პრაქტიკულად დასრულდა სამოქალაქო
ომების სერია და ერაყს მშვიდობიანი განვითარების საშუალება მიეცა.
დაუდ ფაშას მცდელობებს მორჩილებაში ყოლოდა ერაყის შიიტური არაბული ტომები ქვეყნის ერთიანობის შესანარჩუნებლად, მაინც არ ქონდა მყარი საფუძველი. ბაღდადის გამგებელი უძლური აღმოჩდა იმ პრობლემის წინაშე, რომლის საფუძველს ისლამური რელიგიის ძირითად შიდა განხეთქილება წარმოადგენს სუნიზმისა და შიიზმის სახით. როგორც ზემოთ აღინიშნა 1826 წლიდან ერაყში აღარ დაწყებულა არც ერთი აჯანყება, თუმცაღა დაუდ ფაშას მუდმივ მზადყოფნაში ყავდა სამხედრო ძალა შიიტების შესაძლო აჯანყების, ან აჯანყებების
ჩასახშობად. ამავდროულად ბაღდადის ვალი მოხერხებულად იყენებდა
ალ-ხაზაი‘ლების არაბული შიიტური ტომის შეიხის კასიმ ალ-შავის ავტორიტეტსა და სტატუსს სხვა არაბულ შიიტურ ტომებთან მოსალაპარაკებლად და მცირე
პრობლემების მოსაგვარებლად. ამგვარი მდგომარეობა შენარჩუნდა ერაყში
ვიდრე 1831 წლამდე, ანუ დაუდ ფაშასა და ვილაეთში მთლიანად მამლუქთა
მმართველობის სისტემის განადგურებამდე.
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G. Tsereteli Institute of Oriental Studies
PECULIARITIES OF NADER SHAHS CAUCASIAN POLICY
ACCORDING TO GEORGIAN PRIMARY SOURCES
The reign of Nader Shah (1736-1747) is one of the most crucial period in the history
of not only Iran, but also the whole East and Caucasus. There are several primary sources
describing Nader’s political and militarary in Iran, es well as in Caucasian countries
(Mirza Mohammad Kazem, Mirza Mohammad Mahdi Khan Astarabadi, Hakop
Shemakhets, Abraham Cretats, Jonas Hanway, etc.)
For clarifying events or facts, connected with the history of Caucasus of this period,
it is very worthy to study Georgian sources. It is also to be taken into account that some
references, preserved in the Georgian and Iranian sources, are mutually exclusive.
Nader Shah’s contemporary famous and reliable Georgian chroniclers such as Papuna
Orbeliani, Oman Kherkheulidze, Vakhushti Batonishvili give us quite ample and
interesting information about the policy of Iran, in particular, that of Nader Shah,
conducted in Caucasus in the 18th century.
These Georgian sources are outstanding by their reliability, even for the reason that
the abovementioned chroniclers often themselves were the direct eyewitnesses and
participants of the events they have described.
In the paper, I propose, are highlighted several unknown aspects of Nader Shah’s
Caucasian policy, based exactly on such sources.
As I have already noted, Oman Kherkheulidze is one of the prominent representatives
of Georgian historiography. His historical work is “Rule of King Irakli the Second, Son of
Teimuraz”. There is very little biographical information about Oman Kherkheulidze. We
are aware that he occupied the post of “lashkarnavis” (army writer) at the court of Erekle
the II.
Restoring the biography of Oman Kherkheulidze is not possible neither by the data,
contained in his work. However, in the historical documents of the following period, in
particular from the 70th years of the XVIII century and the beginning of the XIX century,
there are relatively more references about him.
Oman Kherkheulidze actively worked at the court of Erekle the II (this is evident in
the documents, preserved in the Central State Historical Archives of Georgia).
As it appears that, the author of the work was also participating in military operations.
He, contrary to Papuna Orbeliani (about whose work “Ambavni Kartlisani” (“Stories of
Kartli”) I also will talk below), has not left other kind literary heritage.
Though, as Ivane Javakhishvili writes, “Our chronicler has not specially underlined
that he was contemporary and eyewitness of the events like others, he also particularly
notes about his oral source that they were “reliable men”, therefore, neither Oman Mdivani
has not forgotten this indispensable requirement for the authenticity of the historical
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writings.”.1 Also therefore, it should be said that this work of Oman Kherkheulidze is a
reliable and important source.
In Oman Kherkheulidze’s work, the following note is interesting and merits attention:
In 1735 The Lezgins had raided Kiziki, and 15-year-old Erekle has gathered a troop
from the villages and fought against Lezgins. He had demonstrated great courage and has
defeated them, making reason for a great joy. In the same year, Nader Shah sent the
message to the Ottomans, who were in Tbilisi: “I have won at Saraskari and you too, be
ready.” The Ottomans left Tbilisi, and then the Nader entered it and gave Teimuraz the
reign of Kakheti and his nephew – Ali Khan – that of Kartli. In Tbilisi he nominated other
person, a Kizilbash khan.
In 1736, Nader Shah sent a commander Sepi khan to Kartli who demanded Teimuraz
to collect the Kakhetians and Kartlians in the village of Pkhvenisi, where Teimuraz was
betrayed (by Givi Amilakhori, Aragvi Eristavi Baram, Tarkhan Luarsab, Cholokashvili
Givi, Kisiqi administrator Kaikhosro). Kizilbashes captured traitors and took them to
Persia. Then they pardoned them. Nader Shah took the king Teimuraz to Kandahar and
told him: If you bring your son Irakli, I will set you free.2 As Oman Kherkheulidze writes:
“But Georgians and kakhetians, hearing this, unanimously did not want Erekle to go to
Persia, though Erekle went to Persia – “They shall detain my father there and if I come
there they will let him go, and if I stay and do not go there, this is impossible for my part,”
he said.3
In my opinion, the most interesting and worthy of attention from this passage is the
dialog between the prince Erekle and the shah of Iran.
After coming of Erekle to Iran, Nader shah had demanded him to convert to Islam,
but Erekle had refused. We are citing this part of the work:
“In February 1737 Irakli went to Shah Nader and entered Kandahar. Nader shah had
occupied Kandahar on March 16 and when Irakli came, they at once introduced him to
Nader shah and Shah-Nader started to talk and asked Irakli with command voice and
threatening expression: “will not you become Tatar?” and he like martyr recognized Christ
before the powerful, and took responsibility young by age but wise by mind: “My death is
possible, and nobody is able to kill the soul, and neither I will adopt Mohameddan faith”.
Then Nadir told him: “Do not be afraid, I will no longer force you.” And on the second day
he made bring the king Teimuraz and the Georgians and Kakhetians and dismissed them
all and let them go and Nadir himself went for military campaign to India and took with
him the king Teimuraz’s son Irakli.”4
The content of this particular dialogue is interesting not only because we are reading
it in the narrative source, but also because it gives us the opportunity to express several
opinions (to analyze) the Nader Shah’s political approach or diplomatic moves towards the
Caucasus and, in particular, towards Georgia.
1

Ivane Javakhishvili, Old Georgian Historical Literature, Works, (Tbilisi:1977), 371.

2

Oman Kherkheulidze, Mepoba Irakli meorisa (Reign of Irakli the Second), (Tbilisi: 1989), 40.

3

Ibid, 40.
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Kherkheulidze, Irakli, 41.
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Despite the fact that for the Iranian governors it has always been important to
Islamize a conquered nation, in this case Nader Shah revealed loyalty to the Prince Erekle
and did not force him. Why? I think because:
A) For his next campaigns he needed Erekle, who, though was still young, but was
distinguished by his courage and devotion.
B) King Teimuraz’s authority was increasingly growing at the court of Iran, and
hence, if Nader Shah and King Teimuraz retained such loyal relationships, the relationship
of the Georgian nobility with Christian Russia would be hindered and this would be
favorable for Iran for the purposes of strengthening its positions in Caucasus.
C) Ottoman empire factor was also important. They have been constantly trying to
gain over Georgian princes and thus carry out their policies, and, naturally, taking roots
in Georgia.
Papuna Orbeliani’s “Ambavni Kartlisani” (Stories of Kartli) is another notable
monument of Georgian historical literature. The author of the work writes about Kartli
and Kakheti, of the 30th – 50th years of XVIII century.
We know about the life and work of Papuna Orbeliani from his work, but it should be
said that it is not possible to restore his biography completely by means of the information,
contained in it, though he was eye-witness and often participated himself in the events,
described in his own work, he still gives a very little information of autobiographical
character. The author does not even mention what position he was occupying, but about
the other members of the Orbeliani family he refers to as commanders and other senior
officials.
In Papuna Orbeliani’s work, the important place is given to the 1722 revolt of the
Georgian prince Givi Amilakhori. His connection with the Lezgins and the Ottomans, as
well as the united opposition of Teimuraz and Kizilbashs against the rebellious Georgian
princes is extensively discussed.
I would like to draw attention to the particular information, where in details is
described how Givi Amilakhhori derogated from the king and at the same time, naturally,
from Nader Shah.
“In these events, in the month of April and Yew night, Givi Amilakhori, who was a
lawyer, slid from the town in the night, went with his wife and children, and took with
them Paata Abashidze’s and Sarinda Ertistavishvili’s wives. Paata Abashidze and some of
the princes from the upper Kartli, who were accompanying the khan of Kartli as a troop,
slid the same Yew night from the Iori riverside, and came to Amilakhori.”.5 When Givi
Amilakhhori arrived to Mtskheta, the bridge was broken, Aragvi Eristavi Bezhan was
waiting for him with boats and they came to Dusheti safely. Then Amilakhori “collected
the men of the Ksani and Aragvi gorges, gave them what was to give them and swore them
and made all the princes of the upper Kartli to be devoted and united them”. When this
was reported to Nader Shah, first he asked Givi Amilakhori the reason why he did this and
when he received the answer: “The country was ruined and it was not possible to do
anything. I could not serve the king any more and I went away”, then he several times
promised him to forgive mistakes if he would come, “but he did not want and they could
5

Papuna Orbeliani, Ambavni Kartlisani (Stories of Kartli), (Tbilisi: 1981), 53.
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not make obey Amilakhori by no means.”6 The order of the king arrived, he commanded
the khan of Kartli to fight against Amilakhori.7
Later, Amilakhori established connection with the Ottoman Empire and with the
court of St. Petersburg. At first, this revolt had some success, but it did not last so until the
end.
In 1745, Amilakhori, locked in the Surami fortress, surrendered to Teimuraz II’s wife
Tamar after a five-month siege. Teimuraz sent him to Nader Shah.
In Papuna Orbeliani’s work we read:
“They were sending a man to Amilakhori and inviting him to come out from the
fortress, but they could not subdue him, he had even several Lezgins in the fortress and
the fortress also was well supplied with food and weapons. They did not hope to take the
fortress, day and night they were shooting cannons and bombs and it was impossible to
see the fortress because of the smoke. Also, they were shooting cannons from the fortress.
They appointed five hundred warriors in the night for watch over the roads that no one
could escape the fortress.”8 (After that, Nader Shah again made know Amilakhori that he
would not hurt him, if he would come out from the fortress, but Amilakhori, lying as
always, first tried to surrender, but then again reinforced the fortress). Then Shah sent out
“three great men from his noble court” and he ordered them: “Obey to Teimuraz Khan as
if it were me and take his dictations.”.9 Shah had also sent an artist and ordered him to
paint the Surami fortress. They drew the fortress and sent it to Nader Shah. Nader issued
such a command: “Let’s make around the fortress such a wall that no man could get out of
it and surround this wall with the troop and you go away. Leave him there so long till he
asks us himself.”10 “They used one mine against Surami Fortress and it did not harm
anything, then they used the second mine and it destroyed half of the fortress, and many
of the people being in the fortress were injured. Givi Amilakhori started talking about this
and said: “Let Her Majesty the Queen queen comes here and I’ll trust her.” The Queen
Tamar departed and arrived to Surami. Amilokhori Givi immediately stepped out and
came to Queen, ... and swore that he would not betray her.”
The lords also promised that they would not neither hurt nor kill him. He surrendered
the Surami fortress and the Queen went to the city and brought Amilakhori Givi with
her.”.11
It is noteworthy that Nader Shah, because of King Teimuraz and Queen Tamar,
pardoned Givi Amilkhori and sent this note to Teimuraz: “You are the owner of a half of
my wealth, always count on my great favor. We have pardoned Amilakhori’s blood for
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Ibid., 53.

7

Ibid., 55.

8

Ibid., 92

9

Ibid., 94
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Ibid.
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Ibid., 97.
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you.”12 Teimuraz and Tamar became happy first for this and then for the reason that
“Nobody is receiving such a note, no owner of any country, neither beglar-beg.”13
From these particular sections of Papuna Orbeliani’s work, once again, clearly are
seen Nader Shah and Teimuraz II’s solid political and often personal close relationships.
Clearly is seen also King Teimuraz’s position towards Givi amilakhori and his mates revolt:
when Nader Shah’s many thousand army was fighting in Dagestan and objectively acted in
the interests of Kartli and Kakheti, as Dagestan’s feudal aristocracy in that period was
conducting a permanent war against east Georgia, That is why the uprising of Amilakhori
was less responding to Teimuraz II – correctly calculated political moves. That is why the
correct and rational actions of King Teimuraz in relation to the above revolt, it could be
told, further strengthened Nader Shah’s trust in Teimuraz and, based on the above said, in
my opinion, Shah’s decision to replace in 1745 “Kizilbashs” with “Georgians” and let
Teimuraz to be crowned in Christian way, is more a kind of a political compromise than
forcing of Nader Shah by rebels to retreat, as many historians remark.
References:
1.
2.
3.
4.
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ჯაბა მესხიშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

რუსეთ-იაპონიის ომი და ქართველი მეომრები (1904-1905)
1904 წლის დასაწყისში იაპონიისა და რუსეთის იმპერიას შორის ურთიერთობები უკიდურესად გამწვავდა. ამის მიზეზი გახდა რუსეთის სწრაფვა გაუყინავი პორტებისკენ, სწორედ ამ მიზნით დაიწყო მანჯურიისკენ სწრაფვა და კორეაში იაპონიის ინტერესებს საფრთხე შეუქმნა. ამიტომ იაპონიამ რუსეთის მხარეს მოთხოვა გაეყვანა ჯარი მანჯურიიდან, თუმცა რუსეთის იმპერიამ არ შეასრულა მოთხოვნა. 1904 წლის 10 თებერვალს იაპონიამ რუსეთს ომი გამოუცხადა
და რუსეთ-იაპონიის ომი დაიწყო. ომი ფართო მასშტაბური გამოდგა, ორივე
ქვეყნიდან 2 მილიონზე მეტი მეომარი ჩაება სისხლისმღვრელ ომში.1 იაპონიის
მთავარ სამხედრო ამოცანას წარმოადგენდა პორტ-არტურის ციხე-სიმაგრის
აღება და იქიდან რუსული არმიის გაძევება. პირველი და მეორე წარუმატებელი
შეტევის შემდეგ, 1904 წლის 26 ნოემბერს მესამე მძლავრი შეტევა წამოიწყო
იაპონიამ, რის შედეგადაც პორტ-არტურის ციხე-სიმაგრე დანებდა.2 თუმცა ომი
ამით არ დასრულებულა. უკან დახეულ მტერს იაპონიის არმია ფეხდაფეხ დაედევნა. მუკდენის მიდამოებში იაპონიის არმიამ რუსეთის არმიას გამართულ
გააფთრებულ ბრძოლებში კიდევ ერთხელ დიდი მარცხი აგემა. ომმა, რომელმაც
ერთ წელზე მეტ ხანს გასტანა, ორივე მხარეს როგორც ფინანსური, ასევე სამხედრო და რაც მთავარია, ადამიანური რესურსები მკვეთრად შეუმცირა. საქმე
იქამდე მივიდა, რომ რუსეთის არმიას აღარ შესწევდა ძალა კონტრ-შეტევის წამოწყებისა, ხოლო საკუთრივ იაპონიის არმიას კი დამატებითი შეტევისა და დევნისა. ამ უკანასკნელის გაერთიანებულმა შტაბის უფროსმა იამაგატამ 1905 წლის
23 მარტს მინისტრთა კაბინეტს ომის პოლიტიკურად გადაჭრა მოსთხოვა.3 საბოლოოდ, ომის ბედი 1905 წლის 27 მაისს მომხდარ ცუშიმას საზღვაო ბრძოლაში
გადაწყდა, სადაც იაპონიის საზღვაო ესკადრამ შესანიშნავი ადმირალის ტოგოს
მეთაურობით გაანადგურა რუსული ესკადრა.4 ცუშიმას ბრძოლის ომის შემდეგ
ამერიკის შეერთებული შტატების შუამდგომლობით მეომარ მხარეებს შორის
მოლაპარაკებები დაიწყო. 1905 წლის 5 სექტემბერს აშშ-ს ქალაქ პორტსმუთში
სამშვიდობო ხელშეკრულებით დასრულდა ომი და იაპონიამ მოახერხა რუსეთის
იმპერიის განდევნა მანჯურიიდან.5
ომი მძიმე გამოდგა ადამიანი რესურსების დანაკარგის მიხედვით, მხოლოდ
იაპონიამ დაჭრილ-დაღუპულების სახით 200 000-ზე მეტი ჯარისკაცი დაკარგა.
1

宮地正人『国際政治下の近代日本』山川出版社、一九八七年、
一一四。
მიაიჩი
მასატო, საერთაშორისო ურთიერთობების ქვეშ მყოფი თანამედროვე იაპონია (ტოკიო,
იამაგავა 1987), 114.
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არანაკლები მსხვერპლი ნახა რუსეთის იმპერიის არმიამაც. იმ პერიოდში საქართველო რუსეთის იმპერიის მიერ იყო ანექსირებული და როგორც იმპერიის შემადგენელი ნაწილიდან, საქართველოდანაც, გაიწვიეს ჯარისკაცები შორეულ
აღმოსავლეთში მიმდინარე ომში. ამგვარად, ამ კვლევის მიზანია რუსეთ-იაპონიის ომში მებრძოლი ქართველი მეომრების შესახებ ინფორმაციის მოძიება, მათ
მიმართ იმ დროინდელი ქართული საზოგადოების დამოკიდებულის დადგენა.
იმჟამინდელი ქართული აზრის გაგების ერთ-ერთ მთავარი ინდიკატორი თანადროული ქართული პრესის გაცნობა იყო. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ყოველდღიური გაზეთები „ივერია“ და „ცნობის ფურცელი“, სადაც პერიოდულად შორეულ აღმოსავლეთში მეომარ ქართველებზეც იბეჭდებოდა ცნობები. როგორც
უკვე ზემოთ იქნა აღნიშნული, საქართველო რუსეთის იმპერიის მიერ იყო ანექსირებული და ისევე, როგორც იმპერიაში შემავალი სხვა ერები, ქართველებიც ვალდებულნი იყვნენ თავისი წვლილი შეეტანათ რუსეთის იმპერიის სასარგებლოდ
რუსეთ-იაპონიის ომში, თუმცა კვლევის პერიოდში გაირკვა, რომ არამარტო ვალდებულები, არამედ იძულება განსაზღვრავდა მათ მონაწილეობას უცხო ომში. თუ
როგორ განვითარდა მოვლენები, ამაზე ქვემოთ გვექნება საუბარი.
პირველ რიგში, ქართველებს სამხედრო გაწვევა შეეხოთ და იუნკრების ნაწილი შორეულ აღმოსავლეთში გააგზავნეს საბრძოლველად. მათ გასაცილებლად 1904 წლის 2 თებერვალს შეიკრიბნენ იუნკრების სასწავლო მოედანზე და
გამოსამშვიდობებელი ვახშამი გაუმართეს. რისთვისაც ქართველთა სათავადაზნაურო კრებამ, 1000 მანეთი გამოყო.6 აღნიშნული ვახშმის ფოტოები დღესაც
არის შემონახული. პირველ ეტაპზე ზუსტად რამდენი კაცი იქნა გაწვეული საქართველოდან გაურკვეველია, თუმცა ვვარაუდობ, რომ მათი რიცხვი არ იყო
ბევრი, რადგან საზოგადოებასა და პრესაში არ მოჰყოლია დიდი გამოხმაურება.
ზოგადად უნდა ითქვას, რომ საქართველოდან რამდენი ადამიანი იქნა გაწვეული რუსეთ-იაპონიის ომში, დაუდგენელია, რადგან არ არის შემონახული ცნობები ომში გაგზავნილთა შესახებ, მხოლოდ ალაგ-ალაგ გაბნეული მონაცემებით
შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მათი რიცხვი დიდი არ იყო.
იმ დროინდელ ქართულ საზოგადოებას, როგორც ჩანს დიდად არ აღელვებდა რუსეთის ბედი შორეულ აღმოსავლეთში, შთაბეჭდილება რჩება, რომ ომის
საწყისს ეტაპზე ქართველები არც ელოდნენ იაპონელების წარმატებას ომში. ეს
კარგად ჩანს იმ პერიოდში მოღვაწე ქართველების მემუარებში, სადაც თითქმის
არ საუბრობენ ამ ომის შესახებ. მართალია გიორგი ლასხიშვილი (ომის დროს
გაზეთ „ცნობის ფურცელის“ რედაქტორი) საკუთარ მემუარებში იხსენებს ომის
დაწყების მომენტს და წერს, რომ: „დიდი აღელვება გამოიწვია რედაქციაში (გაზეთ „ცნობის ფურცლის“ რედაქცია), თუმცა რუსეთი-იაპონიის დიპლომატიური
მოლაპარაკება მეტად გამწვავებული იყო უკანსკნელ ხანებში, მაგრამ ომს მაინც
არავინ მოელოდა.. ჩვენი გაზეთის საზღვარგარეთის განყოფილების გამგე შაქრო ბილანიშვილი ყველაზე მეტად ღელავდა, ის ომს წინასწარმეტყველებდა,
მაგრამ როგორც ჩანს, არც მას სჯეროდა კატასტროფის აუცილებლობა.“7 ლას6

ცნობის ფურცელი, სურათებიანი დამატება N 190, 1-2.

7

გიორგი ლასხიშვილი, მემუარები, (თბილისი, 1992), 147.
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ხიშვილი თავის მემუარებში ნეგატიურად აფასებს ომის დაწყებას, თუმცა გაურკვეველია რას გულისხმობს ამ სიტყვაში, ვისთვის იყო იგი „კატასტროფა“, ქართველებისთვის, რუსებისთვის თუ იაპონელებისთვის, მაგრამ მემუარებში აშკარად იკვეთება მისი სიმპათიები იაპონიის მიმართ ამ ომში. ამის საფუძველზე
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ იგი კატასტროფას რუსებისთვის გულისხმობდა.
სხვა მემუარებშიც თუ კი ნახსენებია ეს ომი, მხოლოდ იაპონიის მიმართ სიმპათიები იგრძნობა.
ასევე კარგად აისახა ქართველთა დამოკიდებულება პრესაში გამოქვეყნებულ სტატიებსა და პუბლიკაციებში. არანაირი წუხილი არ იგრძნობა ომთან დაკავშირებით, მთავარ განსახილველ თემებად საქართველოში მიმდინარე საკითხები იყო, ომზე მეტ მნიშვნელოვანი რომელიმე სოფელში წამოსული სეტყვა
უფრო წარმოადგენდა. თუმცა იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ ომთან დაკავშირებით
არაფერი არ იბეჭდებოდა. გაზეთების პირველი და მეორე გვერდები შორეულ
აღმოსავლეთში მიმდინარე ომს ეთმობოდა, მაგრამ ეს იყო უცხოური ჟურნალგაზეთებიდან და სანკტ-პეტერბურგიდან მიღებული დეპეშების მოკლე თარგმანი, რომელსაც მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათი ჰქონდა და არ ახლდა ქართველი ჟურნალისტების კომენტარი ანდა შეფასება. ომის დაწყებას რამდენიმე მცირე სტატია მიუძღვნეს გაზეთ „ივერიაში“, თუმცა ეს მხოლოდ ომის საწყის პერიოდში იყო, შახეს ბრძოლაში იაპონელთა გამარჯვების შემდეგ ომის შესახებ
ცნობებმა თანდათან პირველი გვერდიდან გაზეთის შუა ნაწილში გადაინაცვლა
და რაოდენობრივად შემცირდა, ხოლო პორტ-არტურის დაცემისა და მუკდენში
იაპონელთა გამარჯვების შემდეგ კიდევ უფრო მკვეთრად შემცირდა სტატიები,
ხოლო პირველი-მეორე გვერდები საქართველოს ავტონომიის მოპოვების საკითხების განხილვას ეთმობოდა.
იმ ქართველთა შესახებ ინფორმაცია, ვინც უშუალოდ ბრძოლებში მონაწილეობდა, ძალიან მწირია, თუმცა ომში მყოფი ქართველების შესახებ გარკვეული
ცნობები მაინც არის შემონახული.
თავდაპირველი ცნობები ქართველი მეომრების შესახებ შორეულ აღმოსავლეთში 1904 წლის 28 მარტს აღდგომის დღესასწაულზე ჩნდება. მდინარე იალუს
ნაპირებთან დაბანაკებულმა ქართველებმა დეპეშა გამოგზავნეს, სადაც ისინი
მეგობრებს, ნაცნობებსა და ზოგადად ქართველებს აღდგომას ულოცავდნენ და
იუწყებოდნენ, რომ ჯანმრთელად არიან. დეპეშას ხელს აწერენდენ გენ. კაშტალინსკი, მესხიშვილი, ბაქრაძე და მაჭუტაძე (სამწუხაროდ სახელები არ არის
მითითებული). კაშტალინსკი იმ დროს სარდლობდა მდინარე იალუზე განლაგებულ ჯარებს, როგორც ჩანს მესხიშვილი, ბაქრაძე და მაჭუტაძე მასთან დაახლოებული პირები იყვნენ, რადგან ერთად გამოგზავნეს მისალოცი დეპეშა.8 რაც
შეეხება უშუალოდ მესხიშვილს, სავარაუდოდ იგი ცნობილი მსახიობის ლადო
მესხიშვილის ძმა, აპოლონ მესხიშვილი იყო. იგი პოლკს მეთაურობდა და პოლკოვნიკის ჩინს ატარებდა, 1905 წელს კი მანჯურიაში დაიღუპა.9 მსგავსი შინაარ-

8

ივერია N 77, 1904 წლის 28 მარტი, 2.

9

ოთარ კასრაძე, კვალი ნათელი კაცისა, (თბილისი: ხელოვნება, 1984), 36.
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სის მოსალოცი დეპეშები გამოგზავნეს მიქაბერიძემ, ზედგინიძემ და
კონჩოშვილმა.10
თუ როგორ იბრძოდნენ ქართველები ომში ძალიან მცირე ცნობები გვაქვს
შემონახული. რამდენიმე მათგანი მაინც შემორჩა ისტორიას და კვლევაში იქნება
მათზე საუბარი.
გენერალ სახაროვის მიერ 1904 წლის 20 ივნისის მთავარი შტაბისადმი გაგზავნილ მოხსენებაში საუბარია ლიაოიანის აღმ. უღელტეხილზე მომხდარი
ბრძოლის შესახებ და იგი მოიხსენიებს უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პორუჩუკ
კუპრაშვილს.11 როგორც ჩანს, კუპრაშვილი კარგი მებრძოლი იყო, რადგან გენერალმა სახაროვმა საჭიროდ ჩათვალა მისი ხსენება, რადგან გენერლები მხოლოდ გამორჩეულ ჯარისკაცებს იხსენიებდნენ.
თავად მთავარსარდალი გენერალი კუროპატკინი იმპერატორ ნიკოლოზ
II-ისადმი გაგზავნილ მოხსენებაში საუბრობს კიდევ ერთი ქართველი პორუჩუკის განსაკუთრებულ გმირობაზე. კუროპატკინი იმპერატორს ატყობინებს, რომ
პორუჩუკმა არეშიძემ, ასევე პორუჩუკ ზავინოვთან ერთად კუტიძის სამხრეთ
მაღლობიდან განდევნა იაპონელთა როტა სტრატეგიული სოფლიდან.12
1904 წლის აგვისტოში შახესთან გამართულ ბრძოლაში თავი გამოიჩინა
ესაულმა კონიაშვილმა, რომელიც დაღესტნელთა პოლკის ნახევარ სუტნას მეთაურობდა. მან ბენსიხეს და იანტაის შორის ხუნზუხთა კარგად შეიარაღებული
150 მეომრიანი რაზმი დაამარცხა, მეთაურიანად დახოცა და ნაწილი კი ტყვედ
აიყვანა.13 ქართველებმა ასევე თავი გამოჩინეს იმავე წლის ოქტომბერში მდ.
იალუს და სინტიანტინის შორის გამართულ ბრძოლაში, სადაც კავკასიელთა
სუტნამ უკან კი დაიხია, მაგრამ შესძლო იაპონელთა 4000 კაციანი, ორ ნაწილად
გაყოფილი რაზმის იერიშის წარმატებით მოგერიება.14
იაპონელთა მთავარი სამიზნის, პორტ-არტურში მყოფი ქართველთა მეომრების შესახებ ცნობები გვხვდება გარნიზონის სარდლის გენერალ სტესელის
ბოლო მოხსენებაში, რომელიც მან იმპერატორ ნიკოლოზ II-ს გაუგზავნა პორტარტურის დაცემის შემდეგ. სტესელი ბრძოლის პერიპეტიების გახსენებისას თან
იხსენიებს ბრძოლის უკანასკნელ დღეებში დაღუპულ პოლკოვნიკ მაჩაბელს,
ხაზს უსვამს მის გმირობასა და სანიმუშო ჯარისკაცობას. ასევე მოხსენებაში
მოხვდნენ ვიცე-პოლკოვნიკი მესხიშვილი, პოლკოვნიკი ლაფერაშვილი და კაპიტანი ბენუა.15 ცნობილია, რომ პორტ-არტურში გმირულად იომა პოლკოვნიკმა
ალექსანდრე მიქელაძემ, თუმცა მის შესახებ გენერალ სტესელს არ უსაუბრია.
ომის დაწყებისას, ქართველები ჩინეთში, მანჯურიის პროვინციის ქალაქ
ხარბინში ცხოვრობდნენ. მათ ომის დაწყებიდან ერთ თვეში გამოგზავნეს წერილი საქართველოში, სადაც თანამემამულეებს ომში მონაწილეობისკენ მოუწო10

ივერია, იქვე.

11

ცნობის ფურცელი N 2730, 1905 წლის 1 თებერვალი, 2.

12

ივერია N 161, 1904 წლის 13 ივლისი, 2.

13

ცნობის ფურცელი N 2587, 1904 წლის 19 აგვისტო, 2.

14

ცნობის ფურცელი N 2662, 1904 წლის 6 ნოემბერი, 3.

15

ივერია N 292, 1904 წლის 22 დეკებერი, 1.
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დებდნენ და პირდებოდნენ თუ კი ისინი მათთან ჩავიდოდნენ სიხარულით
მიიღებდნენ.16 „ხარბინსკი ვესტნიკმა“ ხარბინში მებრძოლ ქართველთა რაზმს,
საკმაოდ დიდი სტატია მიუძღვნა, საიდანაც ვგებულობთ, რომ იქ მცხოვრებ ქართველებს შეუქმნიათ მოხალისეთა რაზმი, რომლის მიზანს წარმოადგენდა მდ.
ლიოხეს გაყოლებით თვალყური ედევნებინა ხუნხუზთა პარტიზანული რაზმებისთვის. ქართველთა რაზმს მეთაურობდა თავადი ნ. წულუკიძე, რომელსაც კორესპოდენტი წარმოსადეგ და ნამდვილ ქართველ ვაჟკაცად ახასიათებს. მას
წარმატებით მიუღია მონაწილეობა ვაფანგოუსა და ლიაოიანის ბრძოლებში,
ასევე რამდენიმე სადაზვერვო ოპერაციაში. ამ დამსახურებებისთვის გენერალ
გენგროს ის წმიდა გიორგის ორდენზე წარუდგენია.17 (1904 ასევე წმინდა გიორგის ორდენი აქვს მიღებული ოფიცერ ზურაბ კობიაშვილს, თუმცა რა დამსახურებისთვის დააჯილდოვეს, ამ ეტაპზე დაუდგენელია).18
გაზეთმა ივერიამ შემოგვინახა ცნობა მიჩმან როშიძეზე, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო საზღვაო ბრძოლაში. ის მსახურობდა კრაისერზე „რიურიკი’’, რომელმაც 1904 წლის 7 ივლისის ბრძოლაში მოახერხა იაპონური გემის „კაშიმა-მარუს’’ ჩაძირვა, ხოლო 1 აგვისტოს „ტაკაჩიბოს“ და „ნანირეს“ ზიანი მიაყენა. თუმცა, საჭის დაზიანების გამო ბრძოლაში მონაწილეობის გაგრძელება გონივრული
ნაბიჯი არ იქნებოდა და აუცილებელი გახდა გემის თავად ჩაძირვა, თავად როშიძე კი მტერს ტყვედ ჩაბარდა.19 მისი ისტორიით დაინტერესდა „ივერიის’’ კორესპოდენტი ლადო ციმბირელი, რომელმაც 1905 წლის იანვარში ვლადივასტოკში ჩავიდა და დაადგინა, რომ იგი როშიძე კი არა, არამედ რაჟდენ ლუკას ძე
არეშიძე იყო, ასევე ისიც გაარკვია, რომ იაპონიაში ტყვედ მყოფი არეშიძე ჯანმრთელად იმყოფებოდა. ლადო ციმბირელმა შემოგვინიხა ასევე ცნობები ქართველ არტილერისტების პოლკოვნიკ დუმბაძისა და ალექსანდრე ჭავჭავაძის შესახებ, რომლებიც პორტ-არტურში იბრძოდნენ და მიუხედავად ციხე-სიმაგრის
დაცემისა, როგორღაც მოახერხეს ვლადივასტოკში ჩაღწევა.20
კვლევის პროცესში მივაკვლიეთ საზღვაო სფეროში მოღვაწე კიდევ ერთ
ქართველს. ქართველების ხმელეთზე სარდლობის ნიჭი და მაღალი ჩინის მიღწევა ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ საზღვაო ძალებში იშვიათია. ერთ-ერთი ასეთი
საზღვაო სტრატეგი მსახურობდა პორტ-არტურის დაცვის I ესკადრის მთავარ
საფლაგმანო გემზე ჯავშნოსან „პეტრეპავლოსვკიზე“. მას საკმაოდ მაღალი თანამდებობა ეკავა. სამხედრო შტაბის განყოფილების უფროსი, პოლკოვნიკი აღაპიშვილი (სახელი უცნობია) ომის დაწყებიდან 2 თვეში, 1904 წლის 31 მარტს
იაპონელთა ნასროლ ტორპედოს შეეწირა. მასთან ერთად დაიღუპა I ესკადრის
მთელი შტაბი და სარდალი ადმირალი მაკაროვი, ხოლო ჯავშნოსანი „პეტროპავ-

16

ივერია N 57, 1904 წლის 4 მარტი, 2.

17

ივერია N 241, 1904 წლის 21 ოქტომბერი, 1.

18

ლევან დოლიძე, გენერლები საქართველოდან:
სამსაუკუნოვანი მატიანე, (თბ., 2003), 64.

19

ივერია N 196, 1904 წლის 25 აგვისტო, 2.

20

ივერია N 5, 1905 წლის 8 იანვარი, 2.
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ლოვსკი“ ჩაიძირა.21 სხვათაშორის, კიდევ ერთი აღაპიშვილი აღმოჩნდა კვლევისას, იგი პორტ-არტურში წითელი ჯვრის ექიმად მსახურობდა.22
რუსეთ-იაპონიის ომში საკმაო რაოდენობის ქართველი გენერალი და ოფიცერი იბრძოდა, მათ შესახებ მოკლე ცნობები გვხდება, როგორც იმ პერიოდის
პრესაში, ასევე ლევან დოლიძის ნაშრომში „გენერლები საქართველოდან“, სადაც
მას ქართველი წარმოშობის გენერლებზე მოკლე სახის ინფორმაცია აქვს შეკრებილი. რადგან ოფიცრების რაოდენობა საკმაოდ დიდი იყო, ამიტომ მხოლოდ გენერლებზე ვისაუბრებ. დოლიძის მიერ თავმოყრილი მონაცემების დახარისხების
შემდეგ გაირკვა, რომ რუსეთ-იაპონიის ომში სულ მცირე 10 ქართველი გენერალი იღებდა მონაწილეობას. ესენი იყვნენ გენერალ-ლეიტენანტები ნიკოლოზ და
გიორგი თუმანიშვილები, ივანე ორბელიანი, დავით სუმბათაშვილი, ევგენი ფანჩულიძე. გენერალ-მაიორები ნიკოლოზ ანდრონიკაშვილი, პეტრე დონაური,
გიორგი ორბელიანი, ესტატე ჩერქეზიშვილი, ვლადიმერ მაყაშვილი. მათ შორის
გიორგი ორბელიანსა და ვლადიმერ მაყაშვილს უშუალოდ ომის პერიოდში მიუღწევიათ გენერლის ჩინისთვის, ხოლო ივანე ორბელიანს გენერალ-ლეიტენანტობისთვის. გარდა ამ პირებისა რუსეთ-იაპონიის ომში მონაწილე კიდევ 36 ოფიცერმა მიაღწია ომის დასრულების შემდეგ რუსეთის იმპერიაში გენერლის ჩინს,
მათ შორის იყოს საქართველოს რესპუბლიკის მომავალი თავდაცვის მინისტრი
გიორგი კვინიტაძე.
ცალკე აღნიშვნის ღირსია გენერალი გიორგი ყაზბეგი, რომელიც 1840 წელს
სოფელ სტეფანწმინდაში დაიბადა და თავისი ნიჭით გენერალ-ლეიტანტობას
მიაღწია. გიორგი ყაზბეგი 1905 წლის 27 იანვარს ქ. ვლადივოსტოკში გენერალ
ვორონეცის ნაცვლად დანიშნეს გარნიზონის კომენდანტად, მანამდე მას ვარშავის ციხის უფროსის თანამდებოდა ეკავა, როგორც ჩანს საკმაოდ უნარიანი და
ნიჭიერი მმართველი გახლდა, რადგან ისეთ რთულ და მძიმე პერიოდში, როდესაც ვლადივოსტოკში ყოველდღე იყო მოსალოდნელი იაპონელთა შეტევის განხორციელება, ამხელა თანამდებობა ჩააბარეს. მან 1907 წლამდე იმუშავა ამ პოსტზე, რის შემდეგაც დაბრუნდა საქართველოში და ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი გახდა.
როგორც ვხედავთ, ქართველი ოფიცრებისა და ასევე რიგითი ქართველი
ჯარისკაცების რიცხვი ომში არ იყო ძალიან მცირე, მაგრამ საინტერესოა იმ
დროინდელი პრესა როგორ განიხილვდა მათ. მიუხედვად იმისა, რომ ამ კვლევაში მოხვედრილი ბევრი ცნობა სწორედ პრესის მეშვეობით გახდა ისტორიაში შემონახული, სტატიების შინაარსით, თუ ვიმსჯელებთ საერთოდ არ ადარდებდათ
მათი ბედი იმ დროინდელ საზოგადოებას, ნათელია, რომ მათ არ მიიჩნევდნენ
საქართველოს ინტერესებისთვის მებრძოლებად. მათ შესახებ მხოლოდ მოკლე
ცნობას აქვეყნებდნენ გაზეთში, ყოველგვარი კომენტარისა და შეფასების გარეშე. მაგ. რუსეთიდან მიღებული დეპეშების საფუძველზე იბეჭდებოდა გენერლების მოხსენებებში დაცული ცნობები, რომლებიც ეხებოდა ბრძოლებში თავგამოჩენილ ქართველებს. ეს მონაცემები მხოლოდ თარგმანი გახლდათ და არ იყო
21

ივერია N 281, 1904 წლის 9 დეკემბერი, 2.

22

ივერია N 81, 1904 წლის 4 აპრილი.
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თუნდაც მცირე ყურადღება გამახვილებული იმაზე, რომ ქართველი მეომარი
მოხვდა მოხსენებაში. ქართველი ჟურნალისტების მცირე ყურადღება დაიმსახურა გიორგი ორბელიანმა, რომელიც კავკასიელთა II ბრიგადას მეთაურობდა მანჯურიაში. ორბელიანისა და მისი რაზმის შესახებ ინფორმატიული ხასიათის მქონე სტატია გამოქვეყნდა, თუმცა ყოველგვარი ქებისა და თანაგრძნობის გარეშე.
მეორე ასეთი შემთხვევა იყო სამხედრო გემზე „რიურირკი“ მომსახურე მიჩმან
აროშიძესთან დაკავშირებით, როდესაც გაზეთ „ივერიის“ ჟურნალისტი ლადო
ციმბირელი მისი ბედით დაინტერესდა და მის შესახებ მცირე ინფორმაციული
სტატია დაბეჭდა გაზეთში, თუმცა არც ამ შემთხვევაში არ იგრძნობოდა მისდამი
პატივისცემა ან ქება.
ქართულ პრესაში ხანდახან ომში დაღუპულების, დაჭრილებისა და ტყვედ
ჩავარდნილი ქართველების შესახებაც გვხვდებოდა მცირე სახის ცნობები, თუმცა ეს იყო მხოლოდ მშრალი მონაცემი, რომელსაც არ ახლდა არავითარი შეფასება ჟურნალისტის მხრიდან და არც წუხილის გამომხატველი კომენტარი არ ჰქონდა თანდართული. 1904 წლის 27 ივლისს „ცნობის ფურცელმა“ შემოიღო რუბრიკა
„მოკლულნი, დაჭრილნი და ტყვედ წაყვანილნი“, ამის მიზეზად გაზეთმა დაასახელა, ის რომ რედაქციას ხშირად ეკითხებიან „ამა თუ ამ კაცის გვარი ხომ არ შეგხვედრიათ დაჭრილთა და მოკლულთა რიცხვშიო. ამ ნათესავთა და აგრეთვე
საზოგადო ინტერესის დასაკმაყოფილებლად ჩვენ საჭიროდ ვცანით დღეიდან
ვბეჭდოთ ომში დაჭრილთა და ტყვედ წაყვანილთა სია, რომელსაც მთავარ შტაბის განსაკუთრებული კომისია აცხადებს ხოლმე „რუსსკი ინვალიდ“-ში და რომელსაც თითქმის ყველა რუსული გაზეთი ჰბეჭდავს.“23 მართლაც ამ დღიდან გაზეთში დაღუპული – დაჭრილი – დატყვევებული ქართველების შესახებ ცნობების რაოდენობა მცირედით გაიზარდა. მაგალითად, მისი მეშვეობით გავიგეთ,
რომ 1904 წლის ოქტობერში მუკდენთან შრაპნელით დაჭრილა ბრიანსკის 35-ე
პოლკის შტაბის-კაპიტანი ოტია მიქელაძე; შახესთან 7 სექტემბერს დაუჭრიათ
დაღესტნის პოლკის მედროშე თავადი დავით ჭავჭავაძე; ასევე სახესთან დაჭრილა ვიცე-პოლკოვნიკი მიხეილ ჩხეიძე; 215-ე პოლკის პოლკოვნიკი გიორგი ამილახვარი და კიდევ რამდენიმე ცნობა მივიღეთ ათეულ ქართველზე, თუმცა ეს
იყო ისევ და ისევ მხოლოდ მოკლე მონაცემები. „რუსკი ინვალიდში“ გამოქვეყნებული დაჭრილ-დაღუპულების რიცხვში თუ ქართველი იქნა მოხსენიებული, მის
გვარს შედარებით მუქი ასოებით ბეჭდავდნენ. ამ ინფორმაციას არ ახლდა არც
სამძიმარი და არც წუხილის გამომხატველი კომენტარი. ნათელია, რომ იმ
დროინდელ ქართველ საზოგადოებას იაპონიასთან მებრძოლ ქართველებზე
გული დიდად არ შესტკიოდათ. ეს ცნობებიც მხოლოდ და მხოლოდ ომში წასულების ნათესავებისთვის და ასევე ზოგიერთი ცნობისმოყვარესათვის ინფორმაციის მიწოდების ხასიათს ატარებდა.
სამაგიეროდ, ამის საპირისპიროდ გაზეთებში რამდენადაც იმ პერიოდის
მკაცრი ცენზურა აძლევდა საშუალებას, საკმაო რაოდენების სტატიები იბეჭდებოდა იაპონიის არმიის სარდლობაზე, არმიაზე, კულტურაზე და ზოგადად იაპონიაზე. სტატიებში აშკარად იგრძნობა იაპონელთა მიმართ ქართველების სიმპა23
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ცნობის ფურცელი N 2567, 1904 წლის 28 ივლისი, 2.

თიები. ვერ შეხვდებით ვერანაირ კრიტიკას, პირიქით ხშირ შემთხვევაში ფარული აღფრთოვანებებიც კი იგრძნობა.
როგორც ავღნიშნე საქართველო, როგორც რუსეთის იმპერიის შემადგენელი ნაწილი იძულებული იყო თავის წვლილი შეეტანა ომში. რის გამოც საქართველოდან შორეულ აღმოსავლეთში ჯარისკაცები გაიწვიეს. საინტერესოდ განვითარდა მოვლენები 1904 წლის მეორე ნახევარში, როდესაც საქართველოში
რუსეთმა სამხედრო ბეგარის მოსახდელად გაწვევა გამოაცხადდა. თუ რამდენი
კაცი უნდა გაეწვია რუსეთს საქართველოდან იმ დროს ზუსტი ოფიციალური მონაცემები არ არის შემორჩენილი, თუმცა გაზეთი „ივერიის“ 31 ივლისის ნომრის
ცნობით სამხედრო ბეგარისთვის გასაწვევთა რიცხვი 8006 კაცი იყო.24 ხოლო გაზეთ „საქართველოს“ 1 ოქტომბრის (N18) ვარაუდით რუსები 12 000 კაცის გაწვევას გეგმავდნენ.25
მიუხედავად იმისა, რომ სამხედრო ბეგარაზე გაწვევა არ ნიშნავდა პირდაპირ ომში წაყვანას, მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობდა, რომ მათ შორეულ აღმოსავლეთში უპირებდნენ გაშვებას. ქართველების დიდმა ნაწილმა სამხედრო
ბეგარაზე უარი განაცხადა და არ გამოცხადდა გასაწვევ პუნქტებში. სიტუაცია
თავდაპირველად გურიიაში გამწვავდა. გურულებმა ერთგვარ დევიზად აქციეს
ფრაზა „უმჯობესია მოვკვდეთ ჩვენს გურიაში, ვინემ მანჯურიაში“, ჯარში წასვლის ნაცვლად რამდენიმე ასეული კაცი ტყეში ფირალად გავიდა და რუსულ ჯართან შეტაკებებში სისხლიც დაღვარა. გურიიდან მუხტი სამეგრელოსაც გადაედო
და იქაც უარი განაცხადეს ბეგარის მოხდაზე, რუსეთის ჯარებს ძალის გამოყენება უწევდათ წვევამდელების შესაკრებად, თუმცა ვერც ძალით აღწევდნენ საწადელს. თითქმის იგივე მოხდა ქუთაისშიც, სადაც დიდი დემონსტრაცია გაიმართა
და შეკრებილებმა გამოაცხადეს „სალდათად არ გავალთო“, მთავრობამ მათ წინააღდეგ ძალა გამოიყენა, პოლიციის მიერ გახსნილმა ცეცხლმა დემონსტრაცია
გაფანტა, ნაწილი დაიჭრა, ხოლო ნაწილი დააპატიმრეს. ხევსურებმა კი თავის
მხრივ განაცხადეს „რუსები იმიტომ მოვიყვანეთ ჩვენში, რომ მშვიდობა დაეცვათ, ამათ კი სულ ომი და დავიდარობა აქვთო“ და გაწვევაზე არავინ არ გამოცხადდა, რის საპასუხოდაც ადგილობრივმა ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა ბრმა
შერჩევით ძალით წაეყვანათ წვევამდელები. მიუხედავად იმისა ისინი იყვნენ
გასაწვევთა სიაში თუ არა. ხევსურებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს და ბოქაული
თავისი ჩაფრებით გამოაძევეს ხევსურეთიდან. მთავრობამ დამატებითი ძალები
გაგზავნა ხევსურების დასამორჩილებლად, თუმცა ვერც მათ მიაღწიეს შედეგს
და საბოლოოდ ისე გამოვიდა, რომ 1904 წელს ერთი კაციც კი ვერ გაიყვანეს ხევსურეთიდან სამხედრო ბეგარაზე.26
საბოლოოდ, როგორც შემორჩენილი მასალებიდან ჩანს, რუსებმა ვერ მოახერხეს დაგეგმილი რიცხვის მოგროვება, რადგან თითქმის მთელ საქართვე
ლოში უწევდნენ მათ წინააღმდეგობას სამხედრო ბეგარის მოსახდელად წაყვანაზე.
24

ივერია N 176, 1904 წლის 31 ივლისი, 2.

25

საქართველო N 18, 1904 წლის 1 ოქტომბერი, 2.

26

საქართველო N 19, 1904 წლის 1 ნოემბერი, 5-6.
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დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთ-იაპონიის დროს შორეულ
აღმოსავლეთში მეომარი ქართველ ჯარისკაცებს საქართველოში არ ჰქონდათ
საზოგადოებაში მხარდაჭერა და თანაგრძნობა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში სამხედრო სფეროში მოღვაწეობა ყოველთვის დაფასებული იყო და
იაპონიის წინააღმდეგ მებრძოლი ქართველი მეომრების შესახებ ქართულ პრესაში თითქმის არაფერი არ იწერებოდა, არ ეძღვნებოდათ მათ სტატიები, არ
წუხდნენ მათ ბედზე, არ საუბრობდნენ მათი გმირობების შესახებ, თუ ვინმე
დაიჭრებოდა, ტყვედ ჩავარდებოდა ან დაიღუპებოდა მხოლოდ მოკლე ცნობა
იდებოდა, ისიც მხოლოდ მცირე ნაწილზე და არც თუ ისე ხშირად. ის, რომ ქართველებს არ სურდათ იაპონიის წინააღმდეგ საომრად წასვლა გამოჩნდა 1904
წლის საშემოდგომო გაწვევის დროსაც. ვერ ვიტყვით, რომ ეს შიშით იყო განპირობებული, რადგან თითქმის უიარაღოდ მყოფები, ძირითადად ბერდენებით
შეიარაღებულები აქტიურად ებრძოდნენ მათ წინააღმდეგ გაგზავნილ რუსულ
ჯარებს, სისხლსაც ღვრიდნენ და ეწირებოდნენ მათთან ბრძოლას.
ამ ფაქტებიდან კარგად ჩანს, რომ იმ დროინდელ ქართულ საზოგადობაში
იაპონიას არ თვლიდნენ მტრად და მის წინააღდმეგ ომში წასვლაც თითქმის არავის არ სურდა. იაპონია მათთვის მტერი კი არა, არამედ საერთო მტრის და დამპყრობელის რუსეთის იმპერიის მტერი და ერთგვარი მოკავშირე იყო. ეს კარგად
გამოჩნდა არამარტო რუსეთის არმიაში მებრძოლ ჯარისკაცების შემთხვევაში,
არამედ იმ პერიოდის გამოჩენილი ქართველების მიერ იაპონიის ფარულ მხარდაჭერაში, თუმცა ეს საკითხი ამ კვლევის საგანი არ არის და ამ საკითხზე საუბარი აუცილებლად გვექნება სხვა სტატიაში.
გამოყენებული ლიტერატურა:
1.

დოლიძე, ლევან. გენერლები საქართველოდან: საქართველოს გენერალიტეტის სამსაუკუნოვანი მატიანე. თბილისი, 2003.
2. კასრაძე, ოთარ. კვალი ნათელი კაცისა. თბილისი: ხელოვნება, 1984.
3. ლასხიშვილი, გიორგი. მემუარები. თბილისი, 1992.
4. 宮地正人『国際政治下の近代日本』山川出版社、一九八七年、 一一四。მიაიჩი
მასატო, საერთაშორისო ურთიერთობების ქვეშ მყოფი თანამედროვე
იაპონია. ტოკიო, იამაგავა 1987.
პრესა:
ივერია
ცნობის ფურცელი
საქართველო
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ლელა მიქიაშვილი
ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ფულადი სისტემა საქართველოში XIX ს. 20-30-იან წლებში
(ჟაკ-ფრანსუა გამბას „მოგზაურობის“ მიხედვით)1
ჟაკ-ფრანსუა გამბა (Jacques-François Gamba) დაიბადა 1763 წ. ქალაქ დიუნკერკში (საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში), ვაჭრის ოჯახში. საშუალო
განათლება მან ჟიუილის სამონასტრო კოლეგიუმში მიიღო, უმაღლესი კი პარიზსა და ლაიფციგში, სადაც ენების შესწავლის მიზნით გაემგზავრა. სასწავლო
კურსის დასრულების შემდეგ გამბა კვლავ დაბრუნდა მშობლიურ ქალაქში,
რათა მამის გარდაცვალების შემდეგ გაეგრძელებინა საქმიანობა ოჯახურ სავაჭრო ფირმაში. აღნიშნული ფირმა ხე-ტყით ამარაგებდა გემთმშენებელ საწარმოებს, გარდა ამისა, დიდი წვლილი შეიტანა ქ. ვოგეზებში შპალერის წარმოების
ოპტიმიზაციაში. თუმცა საფრანგეთის რევოლუციის პერიოდში გამბამ ქონების
დიდი ნაწილი დაკარგა და მისი სავაჭრო ფირმაც გაუქმდა. ევროპის სხვადასხვა
ქვეყანაში მოგზაურობის შემდეგ გამბა პარიზში დასახლდა და მთარგმნელობით
სამუშაოს მიჰყო ხელი; გარდა ამისა, იგი სხვადასხვა ორგანიზაციებისათვის ფინანსური ხასიათის დოკუმენტაციას ამუშავებდა.2 ბურბონთა რესტავრაციის
შემდეგ გამბამ მთავრობას წარუდგინა პროექტი აზიასთან (კერძოდ ინდოეთთან) ვაჭრობის პერსპექტივების თაობაზე, სადაც გათვალისწინებული იყო
ამიერკავკასიაზე გამავალ სატრანზიტო სავაჭრო გზის გამოყენება. ამ პროექტით დაინტერესდა მინისტრი რიშელიე3, რომლის ხელშეწყობითაც გამბამ 18171818 წწ. სამხრეთ რუსეთში იმოგზაურა ამ სატრანზიტო გზის უკეთ შესასწავლად (1818 წ. საფრანგეთში დაბრუნების შემდეგ მან თავისი ჩანაწერების ნაწილი
გამოაქვეყნა ჟურნალში Nouvelles annals des voyages).
რიშელიეს აზრით ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის ხელშესაწყობად
დიდი როლი ენიჭებოდა საქართველოს, როგორც პერსპექტიული სატრანზიტო
ცენტრის შესწავლას; ამ მიზანს ემსახურებოდა გამბას განმეორებითი მოგზა1

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

იხ. მაგ.: Энциклопедический лексикон. Том 13. Санкт-Петербург, 1838, 234-235; Русский
биографический словарь / изд. под наблюдением пред. Имп. Рус. ист. о-ва А. А. Половцова.
– Санкт-Петербург: Имп. Рус. ист. о-во, 1896-1913, т. 17, 196. Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Français, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire,
artistique, scientifique, etc., etc. Tome huitième. Paris: Administration du grand dictionnaire universel, 1872, 978-979.

3

ჰერცოგი რიშელიე, არმან ემანუელ დიუ პლესი (1766-1822) – ფრანგი არისტოკრატი, როიალისტი, საფრანეთის რევოლუციის შემდეგ რუსეთის სამსახუშია და 1803-1815 წწ. ეკავა
ნოვოროსიისა და ბესარაბიის გენერალ-გუბერნატორის პოსტი; აღიარებულია ქ. ოდესის
ერთ-ერთ „დამფუძნებელ მამად“. ბურბონთა რესტავრაციის პერიოდში დაბრუნდა საფრანგეთში და 1815-1818 წწ. იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთავრობის მეთაური
ლუდოვიკო XVIII-ს კარზე.
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ურობა ამიერკავკასიაში, სადაც რიშელიეს მითითების თანახმად, მას უნდა გამოეკვლია და შეესწავლა საფრანგეთის სავაჭრო ინტერესებისათვის ამ რეგიონის და, კონკრეტულად, საქართველოს გამოყენების შესაძლებლობა. გამბას
მეორე მოგზაურობა 1819-1824 წწ. განხორციელდა და, როგორც ჩანს, მან იმდენად წარმატებულად გაართვა თავი დაკისრებულ მისიას, რომ საფრანგეთის
მთავრობამ იგი თავის კონსულად დანიშნა თბილისში (1821-1824წწ.). 1824 წ. გამბა დაბრუნდა საფრანგეთში, სადაც გამოსცა თავისი მოგზაურობის აღწერილობა ორ ტომად.4 1826 წლიდან გამბა კვლავ საქართველოში ბრუნდება: ქვეყნის
დასავლეთ ნაწილში, კერძოდ იმერეთში, მას მთავრობამ საექსპლუატაციოდ გადასცა სახნავი მიწა და ტყე აჯამეთის ტერიტორიაზე. 1833 წ. გამბა გარდაიცვალა ქუთაისში.
გამბას „მოგზაურობა“ მრავალმხრივ საინტერესო ნაშრომია ამიერკავკასიისა და კონკრეტულად საქართველოს ეკონომიკური ისტორიის შესასწავლად.
სხვა მრავალ საკითხთა შორის მნიშვნელოვანია აღნიშნულ პერიოდში საქართველოს ტერიტორიაზე მიმოქცევაში არსებული ფულის ერთეულთა სისტემაც,
რაც საკმაოდ დეტალურად არის აღწერილი გამბას მიერ ნაშრომის მეორე ტომის
ბოლოს დართულ ე.წ. „დამამტკიცებელ დოკუმენტებში“. ვფიქრობთ, საქართველოს, როგორც აღმოსავლური და დასავლური სამყაროს მიჯნაზე მდებარე ქვეყნის ეკონომიკურ-კულტურული დახასიათებისათვის ქვემოთ მოცემული მასალა
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება.
ფული

***

თბილისში ბრუნვაშია რუსეთში მოჭრილი და სპარსეთში გავრცელებული
ფული. რამდენიმე ხანია, რაც აქ თურქულ მონეტებსაც ხშირად შეხვდებით და
რადგან ისინი ბრუნვაში არიან მთელ იმერეთში, მე თანმიმდევრობით დავახასიათებ ერთსაც და მეორესაც.
რუსეთში ორნაირად წარმოებს ანგარიშსწორება – ბანკის ასიგნაციებითა
და ოქროს, ვერცხლისა და სპილენძის მონეტებით.
რუსეთისაგან განსხვავებით, თბილისში ბანკის ასიგნაციები არ არის ბრუნვაში: აქ ყველაფერი ვერცხლის მანეთებში იყიდება, მაგრამ ბანკის ასიგნაციები
მაინც აუცილებელია საფონდო ფასეულობის რუსეთში გადასატანად, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სომხები მაკარიევის – დღევანდელი ნიჟნი-ნოვგოროდის
ბაზრობაზე ყიდულობენ საქონელს.
ბანკის ასიგნაციებს საქართველოში ერთდროულად ფულისა და თამასუქის
დანიშნულება აქვთ. მე ზემოთ განვმარტე, რა ხელსაყრელ შესაძლებლობებს უქმნის ნეგოციანტებს ფოსტის საშუალებით ფულის გადარიცხვა ან მიღება ერთპროცენტიანი გადასახადით და რამდენად აიოლებს ეს დიდ სავაჭრო და საბანკო
ოპერაციებს.
4
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Jacques François Gamba, Voyage dans la Russie méridionale et particuliérement dans les
provinces au delá du Caucase, fait depuis 1820 jusqu’au 1824. Paris: C.J. Trouvé, 1826. ამ
ნაშრომის პირველი ტომი ქართულ ენაზე უკვე გამოცემულია, იხ. ჟაკ ფრანსუა გამბა,
მოგზაურობა ამიერკავკასიაში. ფრანგულიდან თარგმნა და კომენტარები დაურთო მ.
მგალობლიშვილმა. თბილისი, 1987.

რუსული ფულია ოცმანეთიანი ოქროს ფული ასიგნაციით (20 ფრანკი).5 მასზე, ზოგადად, ნაკლებია მოთხოვნილება და იგი მეტ-ნაკლებად წამგებიანიც კი
არის ვერცხლის მანეთზე გადაცვლისას. მას არ იყენებენ სავაჭრო ანგარიშსწორების დროს, თანაც საქართველოში იგი საერთოდ არ გვხვდება.
ყველაზე მეტად ბრუნვაშია ვერცხლის მანეთიანები: ბაზრებში ყველგან ანგარიშსწორება ხდება ვერცხლის მანეთიანებით და, ჩვეულებრივ, შეთანხმებისამებრ, იგი უტოლდება 3 მანეთსა და ოთხმოც კაპიკს6 ასიგნაციით (3 ფრანკი და
ოთხმოცი სანტიმი); მოსკოვსა და ოდესაში მისი კურსი ცვალებადია – 3 მანეთი
და სამოცი კაპიკიდან 3 მანეთსა და ოთხმოც კაპიკამდე.
იშვიათია ნახევარი მანეთი და 80 – და 40-კაპიკიანი რუსული მონეტები; ანგარიშსწორებისას პირველ მათგანს აბაზს (abaze)7 უწოდებენ, მეორეს კი ნახევარ აბაზს.
მთელ შიდა რუსეთთან შედარებით თბილისში სპილენძის მონეტებს გაცილებით მეტი ღირებულება აქვთ, რადგან სპილენძის 60 კაპიკი იანგარიშება 80-კაპიკიანი მონეტის ტოლფასად და, შესაბამისად, 300 კაპიკის სპილენძის მონეტის ღირებულება მერყეობს ვერცხლის 1 მანეთიდან 3 მანეთსა და 80 კაპიკამდე. ვფიქრობ, საჭიროა ამ უცნაურობის მიზეზის ახსნა: დიდი ნაწილი სპილენძის მონეტებისა, რომლებსაც აგრეთვე „პეტაკს“ (pataque)8 უწოდებენ, იმდენად მძიმე წონისაა, რომ სამოცდაოთხი ცალი ასეთი მონეტა ერთ ფუთს ანუ ორმოც რუსულ გირვანქას იწონის; რადგან ერთი ფუთი ბრუტო სპილენძი 30-32 მანეთზე ნაკლები არ
ღირს ასიგნაციით, აქედან გამომდინარე, მათი გადადნობა კაპიტალის მოგებას
გამოიწვევდა, ხოლო ამ ოპერაციის განხორციელებას მუდმივად გაძლიერებული
მეთვალყურეობაც კი ვერ შეაჩერებდა. ამიტომ მთავრობა ცდილობს ამოიღოს ეს
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ფრანკი – მაღალი სინჯის მქონე ფრანგული ოქროს მონეტა XIV ს-ში (3,826 გრ.). XVI-XVII
სს-ში იჭრებოდა ვერცხლის ფრანკი, წონით 14,1 გრ., 1795 წლიდან კი ბრუნვაში შემოდის
ვერცხლის ფრანკი სუფთა წონით 4,5 გრ. (Х. Фенглер, Г. Гироу, В. Унгер, Словарь нумизмата.
Москва, 1982, 292); სანტიმი – ფრანკის 1/100.
მანეთი – რევოლუციამდელი რუსული „რუბლის“ (рубль) ქართული სახელწოდება. ქართულში ტერმინის გავრცელება ემთხვევა კასპიისპირეთში რუსეთის პოლიტიკური დამკვიდრების პერიოდს XVIII ს. პირველი ნახევრიდან. საქართველოში რუსული მმართველობის შემოღების შემდეგ ტერმინმა „მანეთმა“ საბოლოოდ მოიკიდა ფეხი და „რუბლის“
ეკვივალენტურ ქართულ სახელწოდებად იქცა. რუბლი ანუ მანეთი იყო ერთიანი სახელმწიფო სისტემის ფულის ერთეული, რომელიც 1534 წ. შეიქმნა რუსეთში, 1704 წლიდან კი
დაიწყო მანეთის ღირსების (28 გრ.) მქონე ვერცხლის ფულის მოჭრა, რის შედეგადაც
რუსული მანეთი ევროპულ ფულად სისტემაში შევიდა (Словарь нумизмата, 246-247).
აბაზი – ვერცხლის მონეტა, რომელიც აბას I-მა შემოიღო ირანში, შემდგომში კი იგი სწრაფად გავრცელდა მეზობელ ქვეყნებში, მათ შორის – საქართველოშიც (ივ. ჯავახიშვილის
აზრით, ეს პროცესი XVII ს. დამდეგიდან დაიწყო, იხ. ივ. ჯავახიშვილი, ქართული საფასსაზომთამცოდნეობა ანუ ნუმიზმატიკა-მეტროლოგია. წიგნში: ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ახლა. თბილისი, 1925, 24-30). აბას I-ის დროინდელი მონეტის
წონა 7,8 გრ. იყო, თუმცა XVIII ს. ბოლოსათვის იგი 3 გრ-მდე შემცირდა. მონეტის შუბლზე
ამოტვიფრული იყო შაჰის სახელი, ტიტულატურა, მონეტის მოჭრის ადგილი და თარიღი,
ზურგზე კი – რელიგიური ფორმულა. საქართველოში აბაზს ჭრიდნენ XVII ს. პირველი
მეოთხედიდან XVIII ს. მიწურულამდე (გიულდენშტედტის მოგზაურობა საქართველოში,
ტ. I. გამოსცა გ. გელაშვილმა. თბილისი: 1962, I, 233; ქსე, I, 11).
პეტაკი – (пятак) რუსული ხუთკაპიკიანი მონეტა.
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მონეტები ბრუნვიდან და ჩაანაცვლოს ისინი ძალზე მსუბუქი წონის მონეტებით,
რათა მათი გადადნობით ვერანაირი მოგების მიღება ვერ მოახერხონ.
სპარსული ფული
რუსეთთან შეერთებამდე საქართველოში მხოლოდ სპარსული ფული იყო
ბრუნვაში.
ოქროს მონეტებია თუმნიანები (toman)9, ნახვართუმნიანები და მეოთხედი
თუმნიანები. ბ-ნ ამედე ჟობერის ცნობით, სუფთა ოქრსთუმნიანი იწონის ოცდარვა ნოხუდს ან ერთ მისხალსა და ერთ მეექვსედს და მისი ღირებულება 20 ფრანკს
შეადგენდა იმ დროს, როცა გენერალ გარდანის ელჩი თეირანში იმყოფებოდა. ეს
განსწავლული და საინტერესო მოგზაური ან შეცდომას უშვებს ამ ფულის რეალური ღირებულების გაანგარიშებისას, ან კიდევ მას შემდეგ ამ ფულის წონა
შემცირდა; ყოველ შემთხვევაში,ერთი რამ ნათელია: თუმნის ღირებულება, რომელიც დიდი რაოდენობით შემოაქვთ თბილისში სპარსელებს, შეადგენს 4 მანეთს ვერცხლით (16 ფრანკი) და სამი თუმანი, რომელიც 48 ფრანკია, ზუსტად
უტოლდება ჰოლანდიურ 4 დუკატს.10
მთელ საქართველოში ყოველთვის, როცა სომეხი ვაჭრები ანგარიშსწორებას ახდენენ თუმნით, ერთ ნომინალურ თუმანს 40 ფრანკად ანგარიშობენ, რაც
მოჩვენებითი ფულია და ოქროს ორ-ნახევარ თუმანს წარმოადგენს.
თუმანი იყოფა 8 რეალად (real)11; თითო რეალი უდრის 2 ფრანკს. თბილისში
რეალი იშვიათია და აქ მე ის იმ მოსაზრებით ვახსენე, თუკი სავაჭრო გარიგება
სპარსეთში მოხდება და გარდა ამისა, მინდოდა მეჩვენებინა, თუ როგორ იყოფა
თუმანი. ეს რეალები სუფთა ვერცხლისაა.
თუკი ოქროს თუმნიანები და რეალები თბილისში ბრუნვაში მყოფ მონეტებად არ მიიჩნევიან, იგივე არ ითქმის აბაზზე: ეს მონეტა, რომელიც აბას დიდის
დროს მოიჭრა სპარსეთში და სახელიც მისი შეინარჩუნა, წმინდა ვერცხლისაა და
ვაჭრობაში 80-კაპიკიანი მონეტის ეკვივალენტურად ითვლება. თითქმის ყველა
სახის ანგარიშსწორება ამ მონეტით ხორციელდება.
რამდენიმე წლის წინ რუსეთის მთავრობამ, საქართველოს მთავრობის მიბაძვით, თბილისის ზარაფხანებში დიდი რაოდენობით მოაჭრევინა აბაზიანები
9

10

11
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თუმანი – მონღოლური ტერმინია და აღნიშნავდა 10 000-ს, ფულადი სახით კი 10 დინარად ითვლებოდა, თუმცა ქართულში იგი განსხვავებულ ერთეულად დამკვიდრდა და 10
მინალთუნს უტოლდებოდა (იხ. ივ. ჯავახიშვილი, ქართული საფას-საზომთამცოდნეობა..,
23, 57; ჟ. პ. დე ტურნეფორი. მოგზაურობა აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ფრანგულიდან
თარგმნა მზია მგალობლიშვილმა. თბილისი, 1988, 63; გიულდენშტედტის მოგზაურობა, I,
237).
დუკატი – ვენეციური ვერცხლის, შემდგომში კი ოქროს მონეტა (3,5 გრ-მდე), რომელიც
ევროპის მრავალ ქვეყანაშიც იჭრებოდა; XIV ს-დან ოქროს დუკატი საერთაშორისო
ფულადი ერთეული გახდა. რუსეთში დუკატს 1701-1855 წწ-ში ჭრიდნენ, მას „ჩერვონეცი“ ეწოდებოდა და 3,6 გრ. იწონიდა. XV-XVIII სს-ში საქართველოში მიმოქცევაში იყო
ვენეციური, ჰოლანდიური და უნგრული დუკატები, რომელთაც „ფლურს“ უწოდებდნენ
(Словарь нумизмата, 85-86; რ. ქებულაძე. ევროპული მონეტების მიმოქცევა საქართველოში XV-XVIII სს. თბილისი, 1971).
რეალი – (ესპ. რეალ-სამეფო) ძველი ესპანური ვერცხლის მონეტა, მიმოქცევაში იყო
XV-XIX ს-ის 70-იან წლებამდე.

და მათი დუბლიკატები. სპარსეთში მოჭრილ აბაზიანებზე გამოხატული ლეგენდის ან ზედწერილის ნაცვლად თბილისში მოჭრილ აბაზიანებზე ერთ მხარეს
ქართული ასოებით ამოტვიფრულია თბილისის სახელი, მეორეზე კი – ქართული
მონეტის სახელწოდება და წელი.
სპარსეთში მოჭრილი აბაზიანებისაგან განსხვავებით, თბილისური აბაზიანები სუფთა ვერცხლისა არ არის: არ ვიცი, რა მინარევს შეიცავენ ისინი, თუმცა ანგარიშსწორების დროს ამ ორ მონეტას შორის არავითარი განსხვავება არ არის.
ამ ორი ტიპის აბაზიანებისაგან დამოუკიდებლად, განჯის, უფრო კი – შირვანის უწინდელმა ხანებმა მოაჭრევინეს მეტ-ნაკლებად მინარევებიანი აბაზიანები, რომლებიც ღირებულებით დიდად განსხვავდებიან სპარსეთსა და საქართველოში მოჭრილი აბაზიანებისაგან.
სპარსული და თურქული მონეტების გარდა თბილისში ყველაზე ხშირად
ვხვდებით ჰოლანდიურ დუკატებს. როდესაც ეს მონეტები ახლადმოჭრილია, ან
აბსოლუტურად შენარჩენებული აქვთ წონა, თბილისში თითოეულ მათგანში სამ
მთელსა და სამ მეოთხედ მანეთს იძლევიან (ვერცხლით). ასეთივე ფასში იყიდებოდა ეს დუკატი 1820 წელს, როცა პარიზული კურსის მაჩვენებელი 115 იყო. ვენეციურ ცეხინებზე (sequin)12 კი ნაკლები მოთხოვნილებაა, რადგანაც ისინი დაცვას საჭიროებენ.
თურქული მონეტები
თურქულ მონეტებს თბილისელ სომხებთან ისეთივე გასავალი აქვთ, როგორც დუკატებსა და ასიგნაციებს; იმერეთსა და სამეგრელოში ისინი გამოიყენებიან ყველანაირი ანგარიშსწორების დროს, მაგრამ სახელმწიფო სალაროებში
მათ არ იღებენ.
ოცდაათი წლის განმავლობაში თურქული მონეტები იმდენად შეიცვალნენ,
მათ იმდენად ხშირად ამზადებდნენ და აყალბებდნენ უცხოეთის ქვეყნებში და ისეთი ცვლილება განიცადეს ღირებულების თვალსაზრისით, რომ დღეისათვის სრულ
უწესრიგობასა და ქაოსს ქმნიან. და რადგან ოსმალეთის იმპერიაში ფულის კურსისა და ფინანსების დისკრედიტაციას მისივე მონეტების კურსის დაცემა მოჰყვა,
შეიძლება ითქვას, რომ მრავალ მიზეზთა შორის მხოლოდ ეს ერთი მიზეზიც საკმარისის იმისათვის, რომ ამ ხელისუფლების სიძლიერე შეილახოს იმ მომენტში,
როცა კურსის დაცვას უზარმაზარი ხარჯები და დიდი ფული სჭირდება.

12

ცეხინი – (იტალ. zecchino – ზარაფხანა) დუკატის იტალიური სახელწოდება (Словарь
нумизмата, 87).
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იმერეთსა და სამეგრელოში ყოველგვარი ანგარიშსწორება ხდება ფარებით
(paras)13; ორმოცი ფარა ერთ თურქულ პიასტრს (piastre)14 შეადგენს.
ოცდაათი წლის წინ ერთი პიასტრის ღირებულება 2 ფრანკსა და 50 სანტიმს უტოლდებოდა, ახლა კი მისი ფასია მხოლოდ 40 კაპიკი ანუ სანტიმი, ან
შეიძლება უფრო ნაკლებიც, რადგან უკანასკნელ ხანს კონსტანტინოპოლში
განვითარებულ მოვლენებს არ შეუძლიათ გააუმჯობესონ ფულის კურსი და
მისი ღირებულება.
უკვე დიდი ხნის მანძილზე იმერეთსა და სამეგრელოში თურქული პიასტრი აბაზის ეკვივალენტურია. ამგვარად, ქუთაისში ჩასვლისას ქართველი ვაჭრები 2-აბაზიან ვერცხლის მანეთს აქ 200 ფარაზე, ხოლო 1 აბაზს – 40 ფარაზე ცვლიდნენ.
ორი წლის წინ კონსტანტინოპოლში პიასტრის დაცემამ ფარას ღირებულებში მცირეოდენი დანაწილება გამოიწვია: ერთ აბაზში იძლეოდნენ 42 ფარას, ნაცვლად 40-ისა. ამ ტაქსას მიხედვით, ვისაც თავისი ფარა უშუალოდ კონსტანტინოპოლიდან შემოჰქონდა, ოცდახუთ პროცენტზე მეტ მოგებას იღებდა; ამიტომ
სომეხ ვაჭრებს კონსტანტინოპოლში ჩაჰქონდათ დუკატები, რომლებშიც ქუთაისში 3 მანეთსა (ვერცხლით) და რამდენიმე კაპიკს იხდიდნენ, ხოლო კონსტანტინოპოლიდან მოჰქონდათ ვალუტა ფარებში, რითაც ქვეყანა აავსეს. ამის შედეგად რამდენიმე დღეში აბაზი 50 ფარამდე ავიდა, დღეს კი მისი ტაქსა გაცილებით
მაღალი უნდა იყოს.
თურქული ოქროს მონეტები, რომლებიც დიდი რაოდენობით გვხვდება თბილისში, არის მაჰმუდები (makmoidies)15, რომელთა ღირებულებაც კონსტანტინოპოლში 25 პიასტრის ტოლფასი იყო. 1823 წელს თბილისში მათი შეძენა შეიძლებოდა 4 მანეთად (ვერცხლით) ანუ 20 აბაზად; ეს მონეტა დიდი ხნის მანძილზე
თურქულ პიასტრს უტოლდებოდა.
თბილისში ასევე გვხვდება ნახევარ-მაჰმუდი, რომელშიც 2 მანეთს (ვერცხლით) იხდიან.

13

ფარა – თურქული ვერცხლის მონეტა, იჭრებოდა XVII ს-დან. მისი თავდაპირველი წონა
იყო 1,10 გრ. XVIII ს. დასასრულისათვის ფარის ღირებულება დაკნინდა და წონაც 0,77
გრ-მდე დაეცა, ხოლო 1810 წლისათვის – 0,22 გრ-მდე. 1867 წლისათვის ერთი ფარა 1/100
დინარს გაუტოლდა (s 204). ფარა ფართოდ იყო გავრცელებული დასავლეთ საქართველოში.

14

პიასტრი – (იტალ. პიასტრა დ’არგენტო – ვერცხლის ფირფიტა), თურქული „ყურუში“
(ანუ გროში); ფულადი ერთეული თურქეთში 1687 წ-დან, ფაქტობრივად თურქული ხურდა ფული, რომელიც 1/100 ლირის ტოლია. მისი თავდაპირველი წონა 19,24 გრ იყო და 40
ფარას უტოლდებოდა. 1810 წლისთვის მისი წონა 4,65 გრ-მდე დაეცა (Словарь нумизмата,
211; ქსე, VIII, 54).

15

მაჰმუდი (უზალთუნი) – ვერცხლის თურქული მონეტა (თურქ. უზალთუნ – ასი ალთუნი);
ქართულ წყაროებში ჩნდება XVIII ს-დან, აღნიშნავს ირანული აბაზის სისტემის მონეტას
– მაჰმუდს (2 შაურს ან 10 კაპიკს, იხ. ივ. ჯავახიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 30,57) და შეიცავს
უკნინეს სამონეტო ერთეულს – ალთუნს. თბილისის ზარაფხანაში უზალთუნი იჭრებოდა
XVII-XIX სს-ში. (ქსე, X, 107).
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აქ ყიდულობენ, აგრეთვე, რუბიებს (roubiers)16 – თურქულ მცირე ზომის ოქროს მონეტას, რომლის ღირებულებაც დაახლოებით 3 თურქული პიასტრია და
რომელსაც 2 აბაზ-ნახევრად ან ზოგჯერ უფრო იაფადაც ყიდულობენ.
ესპანეთის პიასტრები და გერმანული ტალერები (thalers)17, ისევე როგორც
საფრანგეთის მონეტები, ჯერ კიდევ არ გავრცელებულა თბილისში და, რადგანაც,
როცა რაიმე საეჭვოა, სომეხი ვაჭრები ყოველთვის ფრთხილობენ, რომ არ მოტყუვდნენ, ამიტომ ვფიქრობ, ვიდრე ევროპელ ნეგოციანტებს ამ მხარეში სავაჭრო
კანტორები არ ექნებათ, საჭიროა გონივრული მოქმედება და ყველანაირი გადარიცხვის წარმოება მხოლოდ ბანკის ასიგნაციებითა და დუკატებით.
დამოწმებული წყაროები და ლიტერატურა:
1.

გამბა, ჟაკ ფრანსუა. მოგზაურობა ამიერკავკასიაში. ფრანგულიდან თარგმნა და კომენტარები დაურთო მ. მგალობლიშვილმა. თბილისი, 1987.
2. გიულდენშტედტის მოგზაურობა საქართველოში, ტ. I. გამოსცა გ. გელაშვილმა. თბილისი, 1962.
3. ტურნეფორი, ჟ. პ. დე. მოგზაურობა აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ფრანგულიდან თარგმნა მზია მგალობლიშვილმა. თბილისი, 1988.
4. ქებულაძე, რ. ევროპული მონეტების მიმოქცევა საქართველოში
XV-XVIII სს. თბილისი, 1971.
5. ჯავახიშვილი, ივ. ქართული საფას-საზომთამცოდნეობა ანუ ნუმიზმატიკა-მეტროლოგია. წიგნში: ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები
წინათ და ახლა. თბილისი, 1925, 24-30.
6. Gamba, Jacques François. Voyage dans la Russie méridionale et particuliérement
dans les provinces au delá du Caucase, fait depuis 1820 jusqu’au 1824. Paris: C.J.
Trouvé, 1826.
7. Larousse, Pierre, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Français, géographique,
mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc., etc. Tome
huitième. Paris: Administration du grand dictionnaire universel, 1872.
8. Фенглер, Х., Гироу, Г., Унгер, В. Словарь нумизмата. Москва, 1982.
9. Русский биографический словарь / изд. под наблюдением пред. Имп. Рус.
ист. о-ва А. А. Половцова. – Санкт-Петербург: Имп. Рус. ист. о-во, 18961913, т. 17.
10. Советский энциклопедический словарь. Москва, 1990.
11. Энциклопедический лексикон. Том 13. Санкт-Петербург, 1838.

16

რუბია/რუპია – ინდოეთის, ინდონეზიის, პაკისტანის, ბირმისა და სხვა ქვეყნების, მათ
შორის – ირანისა და ოსმალეთის ფულის ერთეული. ოქროსა და ვერცხლის რუპიებს სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა მსყიდველობითი ღირებულება ჰქონდა.

17

ტალერი – ვერცხლის მონეტა; 1555 წლიდან ფულის ერთეულად იყენებდნენ „საღვთო
რომის იმპერიაში“, აგრეთვე – პოლონეთში, შვედეთში, საფრანგეთში და ა.შ. თავდაპირველად შეიცავდა 28-29 გრ სუფთა ვერცხლს. 1871-73 წწ. გერმანიაში გატარებული რეფორმების შედეგად ტალერი გაუთანაბრდა 3 ოქროს მარკას (Словарь нумизмата, 271;
Советский энциклопедический.., 1315; ქსე, IX, 644).
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ირინე ნაჭყებია
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

ფრანგი ავტორების ცნობები ქართველი ქალის შესახებ
(XVIII-XIX სს)1
ქართველი ქალი – სპარსეთის და ოსმალეთის ჰარამხანების მშვენება. XIX
საუკუნეში საქართველოში სხვადასხვა მიზნით მოგზაურ ფრანგ ავტორთა
თხზულებებში მრავალმხრივ საინტერესო ცნობებია დაცული ქვეყნის გეოგრაფიის, ისტორიის, მოსახლეობის, ქალაქების, სოფლების და სხვ. შესახებ. წინამდებარე სტატიაში გამოვყოფთ ამ მოგზაურთა ცნობებს ქართველი ქალის შესახებ. თავიანთ რელაციებში ამ თემას ფართოდ შეეხნენ XVII-XVIII საუკუნეებში
საქართველოში მოგზაური ფრანგი ვაჭრები, ჟან ბატისტ ტავერნიე (1668 წ.), ჟან
შარდენი (1672 წ.) და ჟოზეფ პიტონ დე ტურნეფორი (1701 წ.). ტავერნიე აღნიშნავდა, რომ ქართველი ქალები აზიაში ყველაზე ლამაზ ქალებად მიიჩნეოდნენ
და ისინი საკმაოდ ბევრნი იყვნენ სპარსეთის შაჰის ჰარამხანაში.2 ჟან შარდენი
ასე ახასიათებდა ქართველ ქალებს: „ქართველების ტომი უმშვენიერესია აღმოსავლეთში და, შეიძლება ითქვას, მთელ ქვეყანაზეც. ამ ქვეყანაში მე არ შემხვედრია არც ერთი უშნო ადამიანი, კაცი იქნება ეს თუ ქალი, ვხვდები მხოლოდ
და მხოლოდ ანგელოზისებრ სახეებს. ქალების უმეტესი ნაწილი ბუნებას ისეთი
სინატიფით დაუჯილდოებია, როგორსაც ვერსად შეხვდები. ვფიქრობ, შეუძლებელია მათ თვალი მოჰკრათ და არ შეგიყვარდეთ. ქართველ ქალზე უფრო მშვენიერი სახისა და ტანის დახატვაც კი შეუძლებელია; არიან მაღალნი, კოხტა და
მოქნილი ტანისა და საოცრად წელწვრილნი. ფერუმარილი, რომელსაც ერთნაირად ხმარობენ ლამაზებიც და ულამაზონიც, მათ არ უხდებათ. იგი სამკაულის
შემცვლელია და მას ისეთსავე მორთულობად იყენებენ, როგორც ჩვენში თვალმარგალიტსა და ლამაზ ტანსაცმელს.“3 ტურნეფორი არ იზიარებდა შარდენის
ცნობას ქართველი ქალების სილამაზის შესახებ და მიიჩნევდა, რომ ჯანმრთელი
იერი მათ კარგი ჰავის გამო ჰქონდათ, მათი ყურება სასიამოვნო იყო, მაგრამ
ისინი არც ისე ლამაზები და არც ისე კარგი აღნაგობისანი იყვნენ.4

1

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

Jean Baptiste Tavernier, Les six voyages de Jean Baptiste Tavernier, en Turquie, en Perse, et aux
Indes, pendant l’espace de quarante ans (Paris: Imprimée chez Pierre Ribou, 1713), 447.
ჟან შარდენი, მოგზაურობა სპარსეთსა და აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებში (ცნობები
საქართველოს შესახებ). ფრანგულიდან თარგმნა, გამოკვლევა და კომენტარები
დაურთო მზია მგალობლიშვილმა (თბილისი: მეცნიერება, 1975), 297.

3

4
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Joseph Pitton de Tournefort, Relation d’un voyage du Levant: fait par ordre du Roi: contenant
l’histoire ancienne & moderne de plusieurs isles de l’Archipel, de Constantinople, des Côtes de la Mer
Noire, de l’Armenie, de la Georgie, des frontières de Perse et de l’Asie Mineure, I-II (Amsterdam: Aux
dépense de La Compagnie 1718), II, 28.

ქართველი ქალების თემას შეეხო XVIII საუკუნის ბოლო მეოთხედში, 17821789 წლებში ოსმალეთის იმპერიასა და სპარსეთში დიპლომატიური მისიით წარგზავნილი ფრანგი გრაფი ლუი-ფრანსუა ფერიე დე სოვებეფი. მის მიერ სპარსეთში მიღებული ცნობების თანახმად, ქართველი ქალები ძირითადად ლამაზები
იყვნენ, მათ დიდი შავი თვალები და ვარდისფერი ღაწვები ჰქონდათ. ლეკები და
ყალმუხები საქართველოდან განუწყვეტლივ იტაცებდნენ ახალგაზრდა ქალებს,
რომელთა სილამაზე სპარსეთისა და თურქეთის სერალების სამკაული იყო. იმ
მშობლებს, რომლებსაც გათხოვებამდე სურდათ თავიანთი ქალიშვილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მათ მონასტრებში აფარებინებდნენ თავს.5 მისივე
ცნობით, ქართველები და კავკასიის სხვა ხალხები ყიდდნენ თავიანთ ქალიშვილებს, მაგრამ არასოდეს არ ყიდდნენ თავიანთ ვაჟებს. თხზულებაში ფრანგ
გრაფს შემდეგი ანდაზაც მოჰყავს: „ბედნიერებისათვის საჭიროა იაზდური პური,
აზერბაიჯანული ხილი, შირაზული ღვინო და ქართველი ქალი.“ მისივე ცნობით,
ნადირ-შაჰს თავისმავე ოფიცრებმა მოკვეთეს კარავში თავი „როდესაც იგი ქართველი ქალის მკლავებში ისვენებდა.“6 ჯერჯერობით ვერ დადგინდა რამდენად
შეესაბამება სინამდვილეს გრაფის ეს ბოლო ცნობა, მაგრამ ის კვლავ მოწმობს,
რომ ქართველი ქალის ყოლა ჰარამხანებში აღმოსავლელი მმართველებისათვის
სასახელო იყო. აქვე აღვნიშნავთ, რომ ოსმალეთის სულთნის, სელიმ III-ის (17891807) დედა ქართველი იყო. 1806 წლის 14 თებერვალს ოფიციალური ფრანგული
პრესა, კერძოდ, გაზეთი Le Moniteur, ნეკროლოგით გამოეხმაურა „73 წლის ასაკში სულთან-ვალიდეს, დიდი სენიორის7 წარმოშობით ქართველი დედის“
გარდაცვალებას.8 ფათჰ-ალი შაჰის (1797-1834) პოლიეთნიკურ ჰარამხანაში
თხუთმეტი ქართველი ქალი იყო. მათგან შაჰს ოცდაცხრა შვილი შესძენია, რომელთაგან რვა შაჰის სიცოცხლეშივე გარდაცვლილა. ქართველი იყო შაჰის პირველშობილი ვაჟის, მოჰამედ ალი მირზა დოვლათშაჰის დედა – ზიბაჩეჰრ-ხანუ5

6

7
8

ტავერნიესა და ტურნეფორის ცნობებით, იმ მშობლებს, რომლებსაც თავიანთი ქალიშვილების გათხოვებამდე სურდათ მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მათ პატარაობიდანვე გზავნიდნენ ქალთა მონასტრებში, ან 7-8 წლის ასაკშივე ათხოვებდნენ (Tavernier,
Les six voyages, 446; Tournefort, Relation d’un voyage, II, 27-33, 135). ტავერნიეს სხვა ცნობით,
სამეგრელოს მაგალითზე, მონასტრებში გოგონები მღვდლებზე უფრო მეტ ცოდნას იძენდნენ, შემდეგ ისინი ან იქვე რჩებოდნენ, ან წარჩინებულების სამსახურში დგებოდნენ და
იღებდნენ აღსარებას, ნათლავდნენ, ატარებდნენ ქორწინებას და ასრულებენ სხვა საეკლესიო მოქმედებებს. ტავერნიე წერს, რომ ასეთი ჩვეულება მსოფლიოში არსად არ გამიგიაო (Tavernier, Les six voyages, 453-454). ამ საკითხზე ტურნეფორი წერს: „ქალები მონასტერში ხდებიან მორჩილნი, შემდეგ მხევალნი, ხოლო ბოლოს უფლება აქვთ შეასრულონ
წინამძღვრის ისეთი ფუნქციები, როგორიცაა ნათლობა და ზიარება, მირონცხება“ (ჟ. პ.
ტურნეფორი, მოგზაურობა აღმოსავლეთის ქვეყნებში. თარგმანი ფრანგულიდან, გამოკვლევა და კომენტარები მზია მგალობლიშვილისა (თბილისი: მეცნიერება, 1988), 70.
Louis-François de Ferrières Sauvebeuf, Mémoires historiques, politiques et géographiques des voyages du comte de Ferrières Sauvebeuf, faits en Turquie, en Perse et en Arabie, depuis 1782, jusqu’en
1789, I-II. (Paris: Chez Buisson, 1790), I. 268-274, 287; II, 41.
ფრანგები ასე უწოდებდნენ ოსმალეთის იმპერიის სულთანს.
Le Moniteur, № 43,14.02.1806; А. Ф. Миллер, Мустафа паша Байрактар, Оттоманская
империя в начале 19-го века (Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1947),
439; ოთარ გიგინეიშვილი, თურქიზმი და ოსმალეთის საგარეო პოლიტიკა (თბილისი:
მეცნიერება, 1963), 12.
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მიც. მარი ბროსესა და სპარსელი ისტორიკოსის, საიდ ნაფისის აზრით, იგი ქართველი ტყვე, გვარად წიქარიშვილი, უნდა ყოფილიყო.9
ცნობა იმის შესახებ, რომ ქართველები თვითონვე ყიდდნენ თავიანთ ქალიშვილებს, დაცულია XVIII საუკუნის მიწურულს, 1792-1798 წლებში, ეგვიპტეში,
ოსმალეთსა და სპარსეთში საფრანგეთის დირექტორიის მიერ დიპლომატიური
მიზნით მივლინებული ფრანგი მეცნიერის, გიიომ-ანტუან ოლივიეს, თხზულებაში. კონსტანტინოპოლში ვაჭრებისგან მიღებული ცნობების საფუძველზე იგი
წერს: „ყველაზე უფრო გასაოცარი ის არის, რომ ოქროს დანახვაზე დედ-მამა
ივიწყებს სინაზეს, ყველაზე უფრო ტკბილ გრძნობებს და სინანულის გარეშე ასხვისებს ქალიშვილს, რათა იგი სხვა რელიგიაში აღიზარდოს და მყიდველის სიამოვნებას ემსახუროს. ამ ქვეყნის ქრისტიანი მღვდლები იტანჯებიან, მაგრამ ამ
სამარცხვინო ვაჭრობას უშვებენ რაღაც ლოცვითა და შესაწირით, რადგან, მათი
თქმით, ეს ღვთის ნებაა. ამ სრულიად ახალგაზრდა მონებს ჰარამხანების პატრონებისთვის შვილების გასაჩენად ყიდიან.“10 ფრანგი პოლკოვნიკის, გასპარ დრიუვილის აზრით, მშობლების მიერ საქართველოში ქალიშვილების გაყიდვა მრავალშვილიანი მშობლების მძიმე ყოფით იყო გამოწვეული.11
კონსტანტინოპოლის ბაზრებზე ქართველი ქალების ფასი ისევე მერყეობდა,
როგორც სხვა საქონლისა და ის მათი და მყიდველის რაოდენობით რეგულირდებოდა. ჩვეულებრივ, მათში 500-დან 1000 პიასტრემდე, ანუ 1000-დან 2000 ფრანკამდე იხდიდნენ. კონსტანტინოპოლში მყოფი ადგილობრივი ქრისტიანების მონათხრობისა და მათი სამედიცინო ცოდნის გათვალისწინებით, ქართველ ქალებს
ევროპული ნაკვთები ჰქონდათ, თითქმის ყველა თეთრი, ზოგიერთი კი ქერა ან
შავგვრემანი იყო. განსაკუთრებულად ლამაზი ქალის ფასი ძლიერ მატულობდა
და იგი გასაყიდად არ გაჰყავდათ, რადგან მათ მოსაპოვებლად „მდიდარი კაცების უმრავლესობა მუდამ მზად იყო ფინანსური მსხვერპლის გასაღებად“: თანამდებობებზე მყოფნი და პატივმოყვარენი ისწრაფოდნენ მათ ყიდვას სუვერენისა
ან თავიანთი მფარველებისათვის მისართმევად, რათა აღზევების შემთხვევაში
ამ ქალებს მადლიერება გამოეხატათ თავიანთი პირველი პატრონის მიმართ.12
XVIII საუკუნიდან ახლო აღმოსავლეთში დამკვიდრებული რუსოთა ოჯახის
მესამე თაობის წარმომადგენელი, ჟოზეფ რუსო, სპარსეთის შესახებ საგანგე9

ზურაბ შარაშენიძე, ირანის შინაპოლიტიკური ვითარება და საგარეო ურთიერთობანი
XIX საუკუნის დასაწყისში (თბილისი: მეცნიერება, 1984), 36. XIX საუკუნის II ნახევარში,
1870 წელს გამოცემულ თხზულებაში ფრანგი ისტორიკოსი, პოლ დე ვილენევი, წერდა,
რომ ლამაზი ქართველი მონა ქალები იმჟამადაც იყვნენ ჰარამხანების მშვენებები. Paul
de Villeneuve, La Géorgie. Ouvrage publié par M. F-R-Des Ayes. Avec Introduction illustré des
armes royales de Géorgie et des fac-simile (Paris: Libraireie Firman Didot Fréres, Fils et Cie,
1870), 64.

10

Guillaume-Antoine Olivier, Voyage dans l’Empire Othoman, l’Égypte et la Perse, fait par ordre du
Gouvernement, pendant les six premières années de la République (Paris: Chez M. Agasse, Imprimeur-Libraire, 1800), III, 172.

11

Gaspard Drouville, Voyage en Perse, fait en 1812 et 1813, par Gaspard Drouville, Colonel de la
cavalerie au service de S.M. L’empereur de toutes les Russes, Chevalier de plusiers ordres, I-II
(Paris: A la librairie Nationale et Etrangere, 1825), I, 70-72; II, 194-195.

12

Olivier, Voyage dans l’Empire Othoman, III, 174.
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ბოდ ნაპოლეონისთვის წარსადგენ თხზულებაში აგრეთვე ეხება ჰარამხანებში
ქართველი ქალების მეტად მნიშვნელოვან ფუნქციას და მყიდველისთვის სასურველ მათ თვისებებს. იგი წერს: „სპარსეთში ყველაზე კარგი სისხლი ქართველებთან და ჩერქეზებთან შერევით შედეგია; ისინი ყოველთვის იყვნენ წარჩინებულთა ჰარამხანებში და ამას დიდად უნდა შეეწყო ხელი მათთვის კანის კარგი ფერისა და კარგი აღნაგობის მისანიჭებლად.“13 1806 წელს სპარსეთში ჩასული ნაპოლეონის ემისარი, ამედე ჟობერი თავის თხზულებაში აღნიშნავს, რომ სპარსეთში იყვნენ პრივილეგირებული ქალები – საქართველოდან, ჩერქეზეთიდან
და სამეგრელოდან ჩაყვანილი ახალგაზრდა ქალიშვილები, რომლებიც დიდი
გავლენით სარგებლობენ საქმეებში და ამის მიზეზსაც განმარტავს: „სპარსელ ქალებზე უფრო ლამაზები, ისინი ძლიერ სიყვარულს აღძრავენ და ამდენად, უფრო
სასურველნი არიან იმისათვის, ვინც მათთან კავშირის დამყარებით იმედოვნებს
მათი მსგავსი შვილების ყოლას. ხარბი საქმოსნების მსხვერპლი ეს ქრისტიანი
ქალწულები შავი ზღვის ნაპირებიდან კასპიის ზღვისა და არაქსის სანაპიროებზე მიჰყავთ. დაღლილობისაგან არაქათგამოცლილნი, ჩაცმულნი უხეშ სამოსში,
რომელიც მათ ძლივს იფარავს შეურაცხმყოფელი მზერისაგან, ჩადიან სპარსეთში და იქ სამშობლოს მწირი მთების ნაცვლად ლამაზ და ნაყოფიერ ბაღებს პოვებენ, ულმობელი თანამემამულეების ნაცვლად კი ალერსიან, ავხორც და ზრდილ
ხალხს. მაგრამ როდესაც ახალი ბატონების კეთილგანწყობას იმსახურებენ, მათზე დიდი გავლენის მოპოვებასაც არ აყოვნებენ. ისეთებიც არიან, რომლებსაც
მეფის კარზე თითქმის განუსაზღვრელი ძალაუფლება მოუპოვებიათ და იქ, სადაც ბორკილებდადებულნი მისულან, ხშირად ჯეროვანი დაფასება და პატივისცემა დაუმსახურებიათ იმათგანვე, ვინც ისინი საზიზღარი მონებივით გაყიდა.“14
აღმოსავლეთში გატარებული ორი წლის შემდეგ, ნაპოლეონის არმიის ოფიცერი, ლეიტენანტი კამილ ალფონს ტრეზელი, თბილისში მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე 1809 წლით დათრიღებულ მოხსენებით ბარათში წერდა, რომ
კაცების გვერდით საზოგადოებაში ცხოვრების ჩვეულება ქართველი ქალების
მახვილგონიერებას ავითარებდა, ინტრიგების მიმართ უდიდეს ლტოლვას სძენდა და მათ უდიდესი გავლენა ჰქონდათ საზოგადოებრივ საქმეებზე. ლეიტენანტის ცნობითაც, საქართველოში კვლავ გრძელდებოდა მოსახლეობის გატაცება
ზოგჯერ შიმშილის, მაგრამ უფრო ხშირად სიხარბის გამო და ამ საზიზღარ ვაჭრობას აფხაზეთის მთელ სანაპიროზე მისდევენ. ამის მაგალითს კი მათივე თავადები იძლეოდნენ. ტრეზელი არ იზიარებდა ცნობას მშობლების მიერ ქალიშვილების გაყიდვის შესახებ, მაგრამ მიაჩნდა, რომ გატაცებას ქართველი ქალის
ხვედრზე ყოველთვის საბედისწერო გავლენა არ ჰქონდა და მონობა ზოგჯერ
მისი წარმატებული ბედის დასაწყისიც კი იყო. ჩანს, ეს აზრი მას სპარსეთში მიღებული ცნობის საფუძველზე შეექმნა, რადგან იგი წერს: „ქალებს, რომლებიც
ბედის განგებით აზიის ჰარამხანების მშვენებები ხდებიან, უშურველად იღებენ
ამ მშვიდ თავშესაფრებში, სადაც მათი და მათ მსგავსთა მთელი ცხოვრება მსუ13

Archives du Ministère des Affaires Étrangères, France (AMFAE). Mémoires et Documents, Perse,
vol. 6, doc. 19, 106v, 167r.

14

ამედე ჟობერი, მოგზაურობა სომხეთსა და სპარსეთში 1805-1806 წლებში. თარგმანი ფრანგულიდან, გამოკვლევა და კომენტარები ი. ნაჭყებიასი (თბილისი: მეცნიერება, 1997) 187-188.
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ბუქ საქმიანობასა და განცხრომაში მიედინება.“15 აქვე შევნიშნავთ, რომ საუკუნეების განმავლობაში ქალების ყოფა სპარსეთისა და ოსმალეთის ჰარამხანებში
საკმაოდ მძიმე იყო სულთნისა თუ შაჰის კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად მხევლებს შორის არსებული ინტრიგების გამო.16
ოსტ-ინდოეთის კომპანიის ოფიცრის, კაპიტან ჯონ მაკდონალდ კინეირის
ცნობით, მთელ აღმოსავლეთში საყოველთაოდ იყო ცნობილი ქართველი ქალების მოხდენილობა და სილამაზე. სომეხ ვაჭრებს საქართველოდან ისინი როგორც „სავაჭრო საქონელი“, ისე გაჰყავდათ, დიდი ნაწილი სპარსელთა შემოსევების შედეგად იყო წაყვანილი. რუსეთ-სპარსეთის პირველი ომის (1804-1813)
დროს, 1810 წელს თავრიზში ახალგაზრდა ქართველი ქალის ყიდვა 80 ფუნტ
სტერლინგად იყო შესაძლებელი.17 გენერალ რტიშჩევის მიერ 1812 წლის ზაფხულში აბას მირზასთან მშვიდობის შესახებ მოსალაპარაკებლად გაგზავნილი
დიპლომატის, ვილჰელმ ფონ ფრეიგანგის, მეუღლე, ფრედერიკა-ელენა18, საკმაოდ საინტერესო დაკვირვებას გადმოგვცემს. იგი წერს: „უძველესი ავტორები
ეთანხმებიან ერთმანეთს, რომ საქართველოში ნაყვავილარი ქალი არასოდეს არ
უნახავთ. დიდი სენიორისა და სპარსეთის შაჰის სერალებში მუდამ იყვნენ თავიანთი სილამაზით ცნობილი ქართველი და ჩერქეზი ქალები. ამ მსხვერპლთა
მშობლები თავად რიგდებოდნენ თავიანთი ქალიშვილების გამო, რომელთა ფასს
მათი სილამაზე განსაზღვრავდა და ამიტომ ყოველ ღონეს მიმართავდნენ მის შესანარჩუნებლად. ყვავილის აცრა19, რაც მის განვითარებას აჩერებს, სიხარბემ
გამოიგონა“. მისივე ცნობით, თურქეთისა და სპარსეთის ჰარამხანებისთვის სა-

15
16

Service historique de l’Armée de Terre (Shat). Notice sur la Géorgie, 1M n°1486, doc. 13, fol. 3-4,
10-11.
ჟან შარდენის ცნობით, სეფიანთა მმართველობის დროს, მხევლებისათვის
თავისუფლების აღკვეთაზე უფრო საშინელი ფეხმძიმობის შეწყვეტა, ახალშობილების
მკვლელობა, მათთვის რძის არ მიცემა და სხვ. იყო. ვინაიდან ფეხმძიმე ქალებს შორის
მხოლოდ პირველი ვაჟის გამჩენი ქალი გახდებოდა მემკვიდრის დედა, ყველა ფავორიტ
ქალს ეშინოდა ვაჟის გაჩენა იმის შიშით, რომ მას შემდეგ მამა ან ძმა მოკლავდა, რაც
ხშირად ხდებოდა კიდეც (Jean Chardin, Voyages du chevalier Chardin, en Perse, et autres lieux
de l’Orient. Nouvelle édition, soigneusement conférée sur les trois éditions originales, augmantée
d’une Notice de la Perse, depuis les temps les plus reculée jusqu’á ce jour, de Notes etc. Par L. Langlès, I-X (Paris: Le Normant, Imprimeur-Libraire, 1811), VI, 19.

17

John Macdonald Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empire, Accompanied by a Map.
By Macdonald Kinneir, Political Assistant to Brigadier General Sir John Malcolm, in His Mission
to the Court of Persia (London: Printed for John Murray, 1813), 26-27, 340.
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ფრედერიკა-ელენა კუდრიავსკაია (1790-1863), ვენაში რუსეთის საელჩოს თარჯიმნის ქალიშვილი, რუსი დიპლომატის, ვილჰელმ ფონ ფრეიგანგის, მეუღლე.
ფრანგი ექიმის, ტეულის ცნობით, ყვავილის აცრა, როგორც ამ საშინელი დაავადების
ქმედითი შემცირების საშუალება, ჯენერის* აღმოჩენამდე იყო რეკომენდებული და ის
საქართველოდან შეიტანეს კონსტანტინოპოლში, იქედან კი ინგლისში, საიდანაც ის
ნელ-ნელა ევროპაშიც გავრცელდა. Jules Charles Teule, Pensées et notes critiques extraites du
journal des mes voyages dans l’empire du sultan de Constantinople, dans les provinces russes géorgiennes et tartares du Caucase et dans le royaume de Perse, I-II (Paris: Arthus Bertrand, Librairie-Editeur, 1841), II, 111. (*ედუარდ ენტონ ჯენერი (1794-1823) – ინგლისელი მეცნიერი,
რომელიც აღიარებულია ყვავილის ვაქცინის შემქმნელად).

19
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ქართველოდან გატაცებული ლამაზი ქალის ფასი ხშირად ერთი ცხენის ან ხმლის
ფასის ტოლი იყო.20
„ხმელეთის მეკობრეები“. 1818 წლის გაზაფხულზე, საქართველოში რუსეთის
ჯარში ათი წლის სამხედრო სამსახურის შემდეგ, ბელგიელი ოფიცერი, პოლკოვნიკი ბერნარ როტიე, თავის ოჯახთან ერთად ევროპისაკენ კონსტანტინოპოლის
გავლით გაემგზავრა. იგი იმის მოწმე გახდა, რომ დასავლეთ საქართველოში
კვლავ გრძელდებოდა ხალხის გატაცება: იმავე წლის მაისის ბოლოს ქუთაისში
ჩასულმა როტიემ ამ ქალაქის სამხედრო კომენდანტის, გენერალ კორნატოვსკისგან, შეიტყო ახალი ამბავი – 200 შეიარაღებულ კაცის თანხლებით აჭარის
ფაშის, სელიმის უფროსი ვაჟის, მაჰმუდის შეჭრა სოფელ ფერსათში და იქიდან
ოცდაცხრამეტი ადამიანის გატაცება. გენერალთან შეთანხმებით, როტიემ ტრაპიზონის ფაშასთან ამ ტყვეების განთავისუფლების მცდელობა იტვირთა. ფოთში
ჩასული პოლკოვნიკი თვითონ იყო იმის მოწმე, რომ თურქებთან სავაჭროდ მეგრელებს სიმინდთან ერთად გასაყიდად მიჰყავთ თავიანთი ქალიშვილები, დები
და მათი მეგობრებიც კი. რუსებისათვის შეუძლებელი იყო ყველა გემის შემოწმება, ეს ყმაწვილი ქალები კი თავიანთი უმეცრების გამო მათ ნებაყოფლობით
მიჰყვებოდნენ. პოლკოვნიკის თქმით, გურიის მთელი მხარე დასახლებული იყო
„ხმელეთის მეკობრეებით“ და ისინი მხოლოდ ამ სამარცხვინო ვაჭრობით ცხოვრობდნენ. კონსტანტინოპოლის ჰარამხანის ახალი შევსება „ადამიანის სხეულით
საზიზღარ ვაჭარსა და სასტიკ მყიდველს შორის“ ყოველთვის სიამტკბილობითა
და პატიოსანი შეთანხმებით არ მთავრდებოდა: თუ ვაჭრობა არ იყო საკმარისი,
იარაღს მიმართავდნენ. ხოფაში როტიე საქართველოდან გატაცებულ ქართველ
ქალსაც შეხვდა. იგი ასე აღწერს ამ შეხვედრას: „ერთმა ქალმა ჩვენს ვაჟს მიმართა და მთელი გულით შეევედრა, რომ მისთვის დედა, ის ფრანგი ქალი ეჩვენებინა, რომელმაც მას ძუძუ აწოვა. (...) მოსულები ძალიან მოეფერნენ ჩემს მეუღლეს
და ქალიშვილს, ამასთან დიდი გაოცებით ათვალიერებდნენ ჩვენ ტანისამოსს.
ყველაზე ნორჩი და ლამაზი სხვებზე მეტ გულმოდგინებას იჩენდა. როდესაც მან
ჩემი ქალიშვილის ჯვარი დაინახა, ზედ დაეკონა და აქვითინდა. ეს გოგონა ქართველი, თურქების მსხვერპლი იყო.“ ამაო აღმოჩნდა რუსეთისა და საფრანგეთის
მთავრობების სახელით როტიესა და ტრაპიზონში საფრანგეთის კონსულის,
პიერ დიუპრეს, მცდელობა ტრაპიზონის გუბერნატორთან, ხოსრევ მეჰმედთან,
ფერსათიდან გატაცებული ადამიანების გათავისუფლებისა და მათგან საგანგებოდ ამორჩეული, ფაშისთვის საჩუქრად მირთმეული თოთხმეტი წლის ფერსათელი გოგონას გათავისუფლების შესახებ. როტიეს ყოველ კითხვაზე ფაშის პასუხი
ლაკონიური იყო – „მე ამის შესახებ არაფერი არ ვიცი.“ რუსი დეზერტირის მიერ
გაფრთხილებული პოლკოვნიკი, მისი უფროსი ვაჟი და მათი ორი მსახური დღედაღამ შეიარაღებულები იყვნენ, რადგან ლაზებს პოლკოვნიკის უმცროსი ვაჟის
გაეტაცება ჰქონდათ განზრახული. როტიე დარწმუნებული იყო, რომ მოტაცების
შემთხვევაში მას შვილს დედამიწაზე ვერაფერი ვეღარ დაუბრუნებდა, დიდი სე-
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Frederika von Freygangs, Lettres sur le Caucase et la Géorgie, suivies, d’une relation d’un voyage en
Perse, en 1812 (Hambourg: Chez Treutter & Wurtz, 1816), 134, 158.
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ნიორის ავტორიტეტიც კი, რომელიც თითქმის ნულის ტოლი იყო ლაზების ველურ და დამოუკიდებელ ქვეყანაში.21
ქართველი ქალი – საჩუქარი. 1811-1814 წლებში სპარსეთში ინგლისის ელჩის,
სერ გორ აუსლის ძმისა და ამ ელჩობის წევრის, სერ ვილიამ აუსლის, ცნობით
სპარსელი ქალისათვის იმის თქმა, რომ ის Gurji-ის ანუ ქართველს ჰგავდა, მისი
სილამაზის უმაღლესი შეფასება იყო. 1812 წლის 28 ივნისს მან თავრიზში, ერთერთი ევროპელის სახლში ორი მეტად ლამაზი ქართველი ქალი ნახა. ერთი, მეტად სასიამოვნო გარეგნობის დაახლოებით 14 წლის გოგონა, რამდენიმე თვის
წინ აბას მირზას ეჩუქებინა ამ ევროპელისათვის. მისი ფასი 80 ფუნტზე მეტი იყო;
ამ თანხაში შედიოდა სამი ხელი ტანისამოსიც. მეორე გოგონა, აგრეთვე ლამაზი,
12 წელზე მეტისა არ იქნებოდა; იგი ამ ევროპელის მეგობრიათვის იყო ნაყიდი და
მისი ფასი ტანისამოსთან ერთად დაახლოებით 50 ფუნტი იყო. ამ გოგონას ქცევა
ბავშვური იყო და უცხოელთა თანდასწრებით დაბნეული ჩანდა, უფროსი გოგონა
მას ძალიან კეთილად ექცეოდა, ითვალისწინებდა რა მისი სიმარტოვის მთელ
სიმძიმეს. სერ ვილიამ აუსლის თქმით, ეს ქრისტიანი ქალები ვის ხელშიც ხვდებოდნენ, თავს იმის კანონიერ ცოლებად მიიჩნევდნენ და როგორც ამბობდნენ, ეს
ახალგაზრდა არსებები ძლიერ ერთგულები და მოყვარულები იყვნენ.22 ამ კონტექსტში, საინტერესოა ჟაკ-ფრანსუა გამბას ცნობა, რომლის თანახმად, 1820
წელს იგი შეხვდა აბას მირზას სამხედრო სამსახურში მყოფ ინგლისელ მაიორს,
ლინდსეის, რომელსაც მეფისწულისგან საჩუქრად ჰყავდა მიღებული ლამაზი
ქართველი ქალი. 1795 წელს ტიფლისისდან გატაცებული ეს ქალი ჯერ ფათჰ-ალი
შაჰის ჰარამხანაში იზრდებოდა, შემდეგ კი მეფისწულის ჰარამხანაში იყო გადაყვანილი. ქალი ძლიერ შესჩვეოდა ინგლისელ ოფიცერს და მათ სამი შვილი ჰყავდათ. მაიორი ინგლისში მიემგზავრებოდა მემკვიდრეობის მისაღებად და თან
მხოლოდ ერთი შვილი მიჰყავდა.23 არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ მაიორი
ლინდსეი იყო სერ აუსლის მიერ ნახსენები ევროპელი.
1815-1821 წლებში ბრწყინვალე პორტაში საფრანგეთის ელჩის, მარკიზ
შარლ-ფრანსუა დე რივიერის ოჯახის წევრმა, გრაფინია მარი-ჟანა ფერტემეუნმა, 1816-1819 წლებში ოსმალეთის ევროპულ ნაწილში მოგზაურობის შთაბეჭდილებები საფრანგეთში იმჟამად მეტად პოპულარული, მოდური ეპისტოლარული ფორმით დაწერილ თხზულებაში ასახა. სხვა ავტორთა მსგავსად, იგიც
აღნიშნავს, რომ სულთნის სერალში იმჟამადაც იყვნენ ქართველი ქალები. კონსტანტინოპოლში სტუმრობისას მას ურთიერთობა ჰქონდა სულთნის კარის
წარჩინებულ ქალბატონებთან, მათ შორის სასახლის სერაფის ანუ ბანკირის
ოჯახთან, სადაც ახალგაზრდა მსახური ქართველი ქალი თავისი სილამაზითა
21

Le Colonel Rottiers, Itinéraire de Tiflis à Constantinople, par le Colonel Rottiers, commandeur,
chevalier de différens ordres, membre de plusieurs académies, etc. (Bruxelles: Chez H. Tarlier,
Libraire, 1825), 119-120, 156-157, 182-187, 216-219.

22

Sir William Ouseley, Travels in Various Countries of the East; More Particularly Persia (1810, 1811
and 1812), I-III, 1819-1823 (London: Published by Rodwell and Martin, 1823), II, 51, III, 408.
Jacques-François Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, et particulièrement dans les provinces
situées au-delà du Caucase, fait depuis 1820 jusqu’en 1824 par le chevalier Gamba, consul du roi à
Tiflis, I-II (Paris: Chez C. J. Trouvé, Imprimeur Libraire, 1826), II, 6-7.

23
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და გრაციით ყველა იქ მყოფ ქალს ჩრდილავდა. გრაფინიას 111 წერილიდან განსაკუთრებულ ინტერესს 33-ე წერილი იწვევს, სათაურით „ესმასა და აბდულ ჰამიდის ისტორია“, რომელიც თარჯიმნის დახმარებით მას დოლმა ბაღჩეში სულთნის სერალში მაღალ თანამდებობაზე მომსახურე ერთმა ლამაზმა თურქმა ქალბატონმა უამბო. მისი მონათხრობის თანახმად, ერთმა მოხუცმა ვაჭარმა კონსტანტინოპოლში ქართველი ქალები ჩაიყვანა გასაყიდად, რომელთაგან ერთი
განსაკუთრებით ლამაზი ქალის ძვირად მიყიდვა მას სულთნის24 სერალისთვის
სურდა. ეს ქართველი ქალი, სახელად ესმა, იყიდა აბდულ-ჰამიდმა – თურქეთის
ფლოტის ახალგაზრდა, ლამაზმა და მამაცმა ოფიცერმა. მიუხედავად იმისა, რომ
თვითონ შეუყვარდა ესმა, მან ის სულთანს მიართვა მისი კეთილგანწყობის მოპოვების იმედით. სულთანს ქალი მოეწონა, მას საუკეთესო პირობები შეუქმნა
და ძალიან გაკვირვებული იყო იმის გამო, რომ იგი დღედაღამ ტიროდა. როდესაც მიზეზი იკითხა, ესმამ უპასუხა, რომ მას აბდულ-ჰამიდი უყვარდა. სულთნისთვის ასეთი რამ სიახლე იყო, ლამაზი ქალის წინააღმდეგობა მას ხიბლავდა
კიდეც და ყველა ხერხით ცდილობდა მისთვის თავის მოწონებას. ასე გაგრძელდა ექვსი თვე. ერთ დღეს სულთანმა, რომელსაც მობეზრდა ესმას ჭირვეულობა,
ქალა განუცხადა, რომ მას ღამით მასთან მიიყვანდნენ. თვალცრემლიან ესმას
ასე უპასუხია: „რადგან თქვენ ბარბაროსულ კანონს წინ ვერ აღვუდგები, თავს
მოვიკლავ! მაგრამ ბოლო წუთებით ვისარგებლებ და აბდულ-ჰამიდს შევაწევ
სიტყვას. იცოდეთ, რომ იგი იფერფლება ჩემი სიყვარულით, მაგრამ თქვენს მიმართ მისი სიყვარული უფრო ძლიერია. – განცვიფრებულმა სულთანმა მოაყვანინა აბდულ-ჰამიდი, რომელმაც დაადასტურა ესმას ნათქვამი. სულთანმა მას
უთხრა: „წაიყვანე მონა, რომელიც გიყვარს. შენ ჩემთვის დიდი მსხვერპლი გაიღე, მადლობას გიხდი ამგვარი გმირული ერთგულებისათვის, ხოლო ქალი, რომელიც არ გაბრუვდა ბრწყინვალებითა და დიდებით, მე კი წინააღმდეგობა გამიწია, იშვიათი საოცრებაა... მადლობლები იყავით და დალოცეთ თქვენი ბატონი.“ უხვად დასაჩუქრებული ესმა კი აბდულ ჰამიდთან გაუშვა და უთხრა: „მინდა
განისაჯოს, ვინ უფრო კეთილშობილია – მონარქი თუ ქვეშევრდომი.“ ესმა და
აბდულ ჰამიდი დაქორწინდნენ და მათ ვაჟი შეეძინათ. ამ ამბის მომყოლი თურქი ქალი თვითონ აღმოჩნდა ესმა.25 ძნელი სათქმელია, რამდენად შეესაბამება
სიმართლეს ეს ამბავი. აქ ის არის მთავარი, რომ ევროპაში ქართველი ქალის
სახელი ცნობილი მისმა გარეგნობამ გახადა. მაგრამ იმ ფაქტსაც უნდა მიექცეს
ყურადღება, რომ სულთნის მიერ აბდულ ჰამიდისათვის „დაბრუნებული“ თუ
„დათმობილი“ ესმა მაინც მონად მოიხსენიება.
ამავე კონტექსტში საინტერესოა 1825-1826 წლებში საქართველოში საფრანგეთის მთავრობის დავალებით მყოფი ფრანგი მეცნიერის, შარლ ბელანჟეს,
თხზულებაში მოყვანილი შემდეგი ცნობა, რომელიც მას ფრანგმა ნეგოციანტმა,
სეიგფრიედმა (M. Seigfried) მოუთხრო. რედუტ-ყალედან იმერეთის გავლით თბილისში სავაჭრო საქმეებზე მიმავალი სეიგფრიედი ერთ-ერთმა იმერელმა თა24
25

იგულისხმება ოსმალეთის სულთანი მეჰმედ II (1808-1839) – ი.ნ.
La comtesse, de La Fetré-Meun, Lettres sur le Bosphore, ou, Relations d’un voyage à Constantinople
et en différentes parties de l’Orient, pendant les années 1816-1819 (Paris: Chez Domère, Libraire,
1821), Lettre, XXXVIII, 156-163.
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ვადმა სახლში მიიწვია საქონლის სანახავად. ფრანგმა შეამჩნია, რომ იმერელს
ქსოვილების შეძენა უფულოდ სურდა და მას რამდენიმე მოჩითული ქსოვილი
აჩუქა. თავადი ევროპელ ვაჭარს დიდსულოვნებით გაეჯიბრა და მას მაშინვე
გაუგზავნა საჩუქრად ახალგაზრდა და ლამაზი გოგო, რომლის მიღებაზე ფრანგმა ვაჭარმა უარი განაცხადა „რათა თავიდან აეცილებინა ასეთი დელიკატური
საქონლის სირთულე.“26 სამწუხაროდ, სხვა კაცისთვის ქალის საჩუქრად მიცემის
პრაქტიკა არა მხოლოდ სპარსეთისა და ოსმალეთის კარზე, არამედ ქართველ
თავადებს შორისაც იყო მიღებული.
ქართველი ქალი – „კომერციული ფასეულობა“. ქართველი ქალით ვაჭრობის თემას თავის კომპილაციურ თხზულებაში ფრანგი ორიენტალისტი, ნარსის
პერენიც, შეეხო. მისი თქმით, საქართველოში ყველაზე მცირე შესევასაც კი მეტი
სარფა მოჰქონდა სპარსელებისთვის, ვიდრე შეჭრას თურქეთის ტერიტორიაზე,
სადაც ქალები ნაკლებად ლამაზები იყვნენ, საქართველოდან გაყვანილ ქალებს
კი საკმაოდ ძვირად ყიდდნენ. ევროპელების რელაციების საფუძველზე პერენი
იმეორებდა, რომ ქართველი მშობლები გოგონებს 11-12 წლის ასაკიდანვე წარუდგენენ ვაჭრებს და თავიანთი ქალიშვილების უფრო ძვირად გასაყიდად
დედ-მამა ისევე ზრუნავდა მათ სილამაზეზე, როგორც ფრანგები თავიანთი შვილების განათლებაზე. პერენი ქალებით ვაჭრობას კონტრაბანდას უწოდებს, მონათა ბაზრებზე მათ გასაყიდ ფასსაც უთითებს და აღნიშნავს, რომ საქართველოზე სუვერენიტეტის მოპოვების შემდეგაც, რუსეთის მიერ ამ ვაჭრობის აღსაკვეთად გატარებული ყველა ზომის მიუხედავად, ამგვარი „საქონლის ექსპორტი“
კვლავ გრძელდებოდა და „ამ კონტრაბანდით“ ყარსისა და არზრუმის ბაზრები
თითქმის ისეთივე სიუხვით მარაგდებოდა, როგორც ადრე. ქართველი ქალები
სხვებზე უფრო ძვირი, 500-დან 600 თუმნამდე ღირდა, ხოლო კარგ ფასად ულამაზესების ჩამოყვანაც შეიძლებოდა.27
1826-1833 წლებში თბილისში საფრანგეთის საკონსულოს საქმეთა მმართველი, ვიქტორ ლეტელიე წერდა, რომ საქართველოდან ქალები აღარ გაჰყავდათ
გასაყიდად, რადგან „ამ მხარის პატრონი, რუსეთი“, მკაცრ ზომებს იღებდა მონებით ვაჭრობისა და ქალების გაყიდვის მიმართ.28 მიუხედავად ამისა, საქართველოში, განსაკუთრებით კი დასავლეთ საქართველოში, ადამიანებით ვაჭრობა
26

Charles Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, par le Nord de l’Europe, les provinces du Caucase,
la Géorgie, l’Arménie et la Perse, suivi de détails topographiques, statistiques et autres sur le Pégou,
les îles de Java, de Maurice et de Bourbon, sur le cap de Bonne-Espérance et Sainte Hélène pendant
les années 1825, 1826, 1827, 1828 et 1829, I-II (Paris: Authus Nertrand, Libraire-Editeur, 1838), II,
48-49.

27

Narcis Perrin, La Perse, ou Histoire, moeurs et coutumes des habitans de ce royame, ouvrage traduit
ou extrait des relations les plus récentes, par M. Narcisse Perrin. Avec une notice géorgraphique, et
un essai sur la littérature persane, par M. Edouard Gauttier, I-VI (Paris: Nepveu-Libraire, 1823),
III, 45, 46, 53.

28

Victor Letellier, Voyage et itinéraire à Costantinople, chez les Lazzes en Géorgie, dans une partie de
la Perse et de la Russie. De 1826-a 1833, par P. Victor Letellier, Membre de la Société asiatique de
Paris, ex-chancelier et gérant du Consulat de France à Tiflis (Paris: Chez Arthus Bertrand, Editeur,
1840), I, 205.
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კვლავ გრძელდებოდა. 1820-1824 წლებში ტიფლისში საფრანგეთის კონსულის,
ჟაკ-ფრანსუა გამბას, ცნობით სამეგრელოში მას 100-120 მანეთამდე ვერცხლით
(400-დან 480 ფრანკი) სთავაზობდნენ ლამაზი გოგონების ყიდვას. მისივე თქმით,
სამეგრელოში გოგონებს გამუდმებით ესმოდათ, რომ ისინი ჰარამხანებში საამო
ცხოვრებასა და ბედნიერებას ეწეოდნენ.29 გამბა იმასაც აღნიშნავდა, რომ საქართველოს მოსახლეობაში ქალების, განსაკუთრებით კი 10-12 წლის გოგონების
სიკვდილიანობა უფრო დიდი იყო, ვიდრე კაცებისა. ამის მიზეზი ქართველებისა
და სომხების მიერ თავიანთ ქალიშვილებს ლამის 10 წლის ასაკში გათხოვება
იყო, რადგან ქორწინება მათ სპარსეთის შაჰის ჰარამხანაში მოხვედრისგან იცავდა. 1820 წელს სომეხთა პატრიარქმა, ნიერსესმა, სომეხ ეპისკოპოსებსა და
მღვდლებს აუკრძალა გოგონების 12 წლამდე გათხოვება. გოგონას ასაკის მკაცრად დადგენის მიუხედავად, მშობლები ხშირად უვლიდნენ გვერდს ამ მოთხოვნას, როდესაც მათ ინტერსში იყო თავიანთი ქალიშვილების დაბინავების
საკითხი.30 თვითმხილველი ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგი აგრეთვე აღნიშნავდა,
რომ საქართველოში ძალიან ადრე ქორწინდებოდნენ – ხშირად გოგონა 12, ვაჟი
კი 15 წლისა იყო.31
შარლ ბელანჟე აგრეთვე ეხება ქართველი ქალების გაყიდვის საკითხს და
წერს, რომ „საქართველოში ქალი კომერციულ ფასეულობად“ იყო მიჩნეული. საქართველოს მოსახლეობის კლების მიზეზადაც იგი ქალების გატაცებასა და ადგილობრივი თავადების მიერ მუსლიმებისთვის მათ მიყიდვას ასახელებს, რაც
საქართველოში მისი ყოფნის დროსაც ხშირი ყოფილა.32 ქართველი ქალებით
ვაჭრობა XIX საუკუნის ოცდაათიან და ორმოციან წლებშიც გრძელდებოდა.33
ფრანგი ისტორიკოსის, ბატისტენ პუჟულას, ცნობით 1836 წელს კონსტანტინოპოლის მონათა ბაზარში თეთრი მონებით – ჩერქეზებითა და ქართველებით –
ვაჭრობა შემცირებული იყო რუსეთს მთავრობის მიერ შავ ზღვაზე მონებით ვაჭრობის აკრძალვის გამო. მიუხედავად ამისა, ვაჭრები ეწეოდნენ ფარულ მეკობრეობას, კონტრაბანდულ ვაჭრობას და ტყვეები მეტად საიდუმლოდ შეჰყავდათ.
თეთრი მონების სიმცირის გამო მათი ფასი მეტად მაღალი იყო. ქართველი ქალი
დაახლოებით 30,000 პიასტრი (დაახლოებით 7,500 ფრანკი) ღირდა. პუჟულას კომენტარით, ადამიანის ღირსების შენარჩუნებით დაინტერესებული პირი მოსკოვის მთავრობის მადლიერი უნდა ყოფილიყო იმ სერიოზული ზომების მიღების
გამო, რომ საქართველოსა და ჩერქეზეთში ბოლო მოღებოდა ამ ბარბაროსულ
ვაჭრობას. მაგრამ თურქეთში არ ჰქონდათ იგივე აზრი ამ საკითხის შესახებ,
29

ჟაკ ფრანსუა გამბა, მოგზაურობა ამიერკავკასიაში. მოგზაურობა სამხრეთ რუსეთში,
კერძოდ ამიერკავკასიაში, რომელიც განახორციელა 1820-1824 წლებში შევალიე გამბამ,
მეფის კონსულმა თბილისში. ტომი პირველი. ფრანგულიდან თარგმნა, კომენტარები
დაურთო მზია მგალობლიშვილმა (თბილისი: განათლება, 1987), I, 118, 141.

30

Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, II, 165-166.

31

Freygangs, Lettres sur le Caucase et la Géorgie, 168.

32
33

Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 48.
Jean-Charles de Besse, Voyage en Crimée au Caucase, en Géorgie, en Arménie, en Asie-Mineure,
et à Constantinople, en 1829-1830. Pour servir à histoire de Hongrie, par Jean-Charles de Besse.
Ouvrage orné de cinq planches lithographées (Paris: Delaunau – Libraire, 1838), 386.
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რაც – ევროპაში. მისი თქმით, ბრწყინვალე პორტაში ხშირად ნახავდი მინისტრებს, რომლებიც ბაზრებში იყვნენ ნაყიდი, მაგრამ ისინი არ დარდობდნენ იმის
გამო, რომ მუსლიმებს არ აწუხებდათ ეს საზარელი უკანონო ვაჭრობა.34
XIX საუკუნის ორმოციან წლებში საქართველოში მოგზაური ფრანგი ექიმი,
ჟიულ-შარლ ტეული, თავის თხზულებაში აგრეთვე ეხება ადამიანებით ვაჭრობის საკითხს. მისი ცნობით, ეს ვაჭრობა ძირითადად ფოთიდან ხორციელდებოდა, სადაც მეგრელებს, ქართველებსა და კავკასიის სხვა ხალხებს თავიანთ ოჯახის წევრები – ქალიშვილები და დები – მიჰყავდათ გასაყიდად; ამ ვაჭრობაში
აღებული ფულით უკან დაბრუნებული მამაკაცები ბედნიერები იყვნენ იმაზე
ფიქრით, რომ მათი ოჯახის გაყიდული წევრები შეძლებდნენ გამხდარიყვნენ
ძლიერთა ამა ქვეყნისა რჩეულები, მათ კარგად გამოკვებავდნენ და ძვირფასად
ჩააცმევდნენ, ნაცვლად იმისა, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ტყეებში
დამალულიყვნენ მუდმივად მიმდინარე ომებისაგან თავდასაცავად. ფრანგი ექიმის დასკვნით, ეს სიმდაბლე მორალური განათლების სრული უქონლობისა და
მეტად მძიმე სოციალური მდგომარეობის ბრალი იყო.35 1840 წლის 7 აგვისტოს
«Ру́ сский инвали́ д»-ში აღნიშნული იყო, რომ მონებით სამარცხვინო ვაჭრობის
აღსაკვეთად გენერალ გოლოვინის ხელმძღვანელობით შავ ზღვაზე საგანგებოდ
იყო აშენებული რუსული ფორტები, 1845 წელს მიხეილ ვორონცოვმა ეს ვაჭრობა
დაუშვა ჩერქეზებისთვის36, რადგან მშობლების მიერ გაყიდული მუსლიმი ქალიშვილები სიამოვნებით ცხოვრობდნენ კონსტანტინოპოლის ჰარამხანებში, სადაც სულთნების დედებიც და დებიც ჩერქეზი ქალები იყვნენ.37 ამ დაშვების შედეგად, 1847-1848 წლებში ახალგაზრდა ქართველი და მეგრელი გოგონები თავიანთი ნებით თანხმდებოდნენ ამ ვაჭრობას მდიდარი მუსლიმების ნდობის მოპოვებისა და შემდეგ სახლში სიმდიდრით დაბრუნების იმედით.38
XIX საუკუნის მეორე ნახევარში ადამიანებით ვაჭრობა თითქმის მთლიანად
აღიკვეთა და შემდგომ წლებში გამოქვეყნებულ თხზულებებში ფრანგი მოგზაურები ამ თემას ძირითადად წარსულ დროში ახსენებდნენ. 1905 წელს თბილისში
რევოლუციის დღებში მყოფი ფრანგი ჟურნალისტი, კლოდ ანეტი, შემდეგს წერდა
ქართველ ქალებზე: „საუკუნეთა განმავლობაში ქართველი ქალების სილამაზე მეტად ცნობილი იყო და არც ცდებოდნენ. ისინი ოდესღაც აღმოსავლეთის ჰარამხანების ულამაზესი მონები იყვნენ. (...) თურქები გვიან მივიდნენ იმ სიბრძნემდე და
34

Baptistin Poujoulat, Voyage à Constantinople dans l’Asie Mineure, en Mésopotamie, à Palmyre, en
Syrie, en Palestine et en Egypte. Faisant suite à la Correspondance d’Orient (Paris: Ducollet, 1840),
I, 215-216

35
36

Teule, Pensées et notes critiques, II, 34.
ჰოლანდიელი მოგზაურის, ტინკო მარტინუს ლიკლამა ა ნიეჰოლტის, ცნობითაც, რუსეთის პირველი საზრუნავი თავისი მმართველოვის ფარგლებში ამ საზარელი ვაჭრობისთვის ბოლოს მოღება იყო, რომელიც XIX საუკუნის 60-იანი წლების მხოლოდ ჩერქეზეთის
მხარეს გრძელდებოდა. Tinco Martinus Lycklama A Nijeholt, Voyage en Russie, au Caucase et en
Perse exécuté pendant les années 1866, 1867 et 1868, T. I (Paris-Amsterdam: Arthus Bertrand, C. L.
Van Langenhuysen, 1872), t. I, 419.

37

Ivan Golovin, The Caucasus by Ivan Golovin, (London: Trübner & Co., 1854), 21.

38

[Warner], Schamyl, le prophète du Caucase par le major Warner [pseud.] (Paris: Librairie nouvelle,
1854), 91-92.
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ბოლოს და ბოლოს აღმოაჩინეს კიდეც, რომ უბედურებისთვის (ან ბედნიერებისთვის, მაგრამ ეს უფრო იშვიათია – კ. ა.) ერთი კაცისთვის ერთი ლეგიტიმური ცოლიც საკმარისია. ლამაზი ქართველი ქალები აღარ გაჰყავთ მონებად.39 ადამიანებით ვაჭრობის თემა XX საუკუნის პირველ წლებშიც ჩნდება: ფრანგი ჰერცოგინია
ერმინი დე როან-შაბო, რომელიც 1908 წლის ზაფხულში რამდენიმე თვის განმავლობაში სტუმრობდა სამეგრელოში თავის სიძეს, ლუსიენ მიურატს, აღნიშნავდა,
რომ მეგრელი კაცი აზნაურის თუ თავადის წოდების მოსაპოვებლად ცოლს, შვილებს, მინდვრებსა და ვენახებს – ყველაფერს გაჰყიდდა.40
ევროპელის თვალით დანახული ქართველი ქალი. ჟან შარდენის მსგავსად,
XIX საუკუნეების განმავლობაში საქართველოში მოგზაური ევროპელები ყველაფერს აკვირდებოდნენ და აფასებდნენ. მათი აზრითაც, თბილისელი ქალები
უხვად სარგებლობდნენ კოსმეტიკური საშუალებებით, რასაც არ საჭიროებდნენ. ლეიტენანტი ტრეზელი მათ ასე ახასიათებდა: „მათ დიდ შავ თვალებს უფრო
ვნებიანი გამომეტყველება ექნებოდა, მომხიბვლელობას რომ არ ინადგურებდნენ წარბების ნარინჯისფრად შეღებვა-შეერთებით, რაც სახეს უხეშ გამომეტყველებას სძენს. მათი ნორჩი და ჯანსაღი კანი არ საჭიროებს არავითარ კოსმეტიკას, რომელსაც ისინი ფერების გამოსაკვეთად ხმარობენ. ქართველ ქალებს ბუნებამ ამაოდ უბოძა უხვად ყველა ის საჩუქარი, რაც სილამაზეს შეადგენს. მათ
ჰგონიათ, რომ კიდევ უფრო ლამაზები გახდებიან სახეზე საღებავის წასმით; წითელი, ცისფერი და თეთრი ფერი დიდი ხელოვნებით გადადის ერთმანეთში და
კანს სპილოს ძვალივით გლუვს ხდის, მაგრამ სახეს ყოველგვარ კეთილშობილებას ართმევს.“41 კაპიტანი მორის კოცებუ ტიფლისელი ქალების ფერუმარილის
შესახებ ირონიულად წერს: „მათი შავ-თეთრი სახე ზუსტად ჰგავს იმ თოჯინებს,
რომელსაც გერმანიაში ბავშვებს საშობაო საჩუქრად აძლევენ.“42 პოლკოვნიკ
დრიუვილის დაკვირვებითაც, ქართველი ქალების სილამაზე ნაწილობრივ მათი
სახის ფერს ეფუძნებოდა; ასი ტიფლისელი ქალიდან ოთხმოცი ფერუმარილს ხმარობდა, რაც მათ ხიბლს უკარგავდა.43
თვითმხილველი ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგის ცნობით, თბილისელ ქალებს
მეტად უყვარდათ აბანოში სიარული. მაღალი წარმოშობის ქალები კვირაში ერთხელ მთელ დღეს, ზოგჯერ ღამესაც, აბანოში ატარებდნენ, სადაც ნებივრობდნენ, იღებავენ თმებს, სახეს და ფრჩხილებს, იტანჯებოდნენ წარბების შეღებვითა თუ ერთმანეთზე გადაბმით44 და იქ ვახშმობდნენ კიდეც.45 თუ წარბები სქელი
იყო, ქალები მათ იპარსავდნენ და რკალის მოყვანილობას აძლევდნენ; ფრჩხი39

Claude Anet, Les Roses d’Ispahan, 105.

40

Douchesse de Rohan, Les Dévoilées du Caucase, 207, 224.

41
42

Shat, 1M, n°1486, doc. 13, fol. 10.
Moritz Kotzebuë, Relation d’un voyage en Perse, fait en 1817 à suite de l’Ambassade Russe, par
Moritz de Kotzebue. Trauite de l’Allemang par M. Breton, orné de gravures coloriées (Paris: Chez
A. Nepveu, Libraire), 1819, 44.

43

Drouville, Voyage en Perse, I, 70-72.

44

Freygangs, Lettres sur le Caucase et la Géorgie, 119-120, 168-170.

45

Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, II, 180.
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ლებს კი ინით წითლად იღებავენ. ფერუმარილის გარეშე ქალის გამოჩენა უზრდელობად მიიჩნეოდა.46 თბილისელი ქალები აბანოში თავიანთი პირადი და მეზობლების სკანდალური ამბების მოსაყოლადაც დადიოდნენ, იქ ინტრიგებს
ხლართავდნენ და აბანოს ნაწილსაც კი ქირაობდნენ თავიანთი რჩეულის მისაღებად. ბელანჟეს აზრით, ძნელი იყო ტიფლისელი ქალების სახის ნიუანსების გარჩევა ფერუმარილის სქელი ფენის გამო, რომელიც ანადგურებს მათ ხიბლსა და
მიმიკას. ახალგაზრდა ქალებს კარგი აღნაგობა ჰქონდათ, მაგრამ მუდმივი დასვენება, კარგი საკვები და აბანოში მუდმივი სიარულის ჩვევა ასაკის მატებასთან
ერთად, მათ ასუქებდა და უფუჭებდა კარგ პროპორციებს.47 ამ აზრს იზიარებდა
ფრანგი გრაფი სუზანეც.48
ევროპელთა შეფასებები „მთელ აღმოსავლეთში საყოველთაოდ ცნობილი
ქართველი ქალების მოხდენილობისა და სილამაზის“ შესახებ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ზოგიერთი მოგზაური ქართველი ქალის უნაკლო სწორ ნაკვთებს,
დიდ თვალებსა და გულგრილ გამომეტყველებას მონოტონურს უწოდებდნენ.49 ნაპოლეონის ცნობილი მარშლის, ნეის შვილიშვილი – მოგზაური და ჟურნალისტი,
ნაპოლეონ ნეი, ეჭვს გამოთქვამს ქართველი ქალების სილამაზის შესახებ და
კითხვას სვამდა: „ქალები, თავიანთი სილამაზით ცნობილი ქართველი ქალები
იყვნენ კი იმდენად ლამაზები, რომ აქ მოდიოდნენ სულთნებისთვის ცოლების
საძებნელად?... ჩემთვის დიდად სამწუხაროდ, ჯერ ერთი ლამაზიც კი ვერ ვნახე.“50
ზოგი მოგზაურის აზრით, ქალები ამართლებდნენ თავიანთი სილამაზის შესახებ
სახელს51, ხოლო უნგრელი თავადი, შარლ ბესი, გორიდან ქუთაისისკენ მიმავალ
46

Frédéric Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase, chez les Tscherkesses et les Abkhases,
en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée. Avec un Atlas géographique, pittoresque, archéologique, géologique etc. Ouvrage qui a remporté le prix de la Société de Géographie de Paris en
1838. Par Frédéric Dubois de Montpéreux (Paris: Librairie de Gide, 1839), III, 173-174.

47
48

Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 41, 51.
Le Comte de Suzannet, “Les Provinces du Caucase sous la domination russe. La Géorgie, le Daghestan, le littoral de la mer Caspienne et les rives du Kouban”, Revue des Deux Mondes, 4/26
(1841), 91-92.
Max Franz Guido von Thielmann, Le Caucase, la Perse, et la Turquie d’Asie. Souvenirs de voyage.
D’après la relation de M. le baron de Thielmann par le Baron Ernouf. Ouvrage enrichi d’une carte
et de vingt gravures (Paris, E. Plon et Cie, 1876), 80; Lady Mary Leonora Sheil, Glimpses of Life
and Manners in Persia. With Notes on Russia, Koords, Toorkomans, Nestorians, Khiva, and Persia.
With Illustrations (London: John Murray, Albemarle Street, 1856), 62. Ernest Orsolle. Le Caucase
et la Perse (Plon, Nourrit et Cie, Paris, 1885), 32.

49

50
51
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Napoléon Ney, En Asie Central à la vapeur. Preface de Pierre Véron, dessins de Dick de Longlay,
avec deux cartes (Paris: Garnier Frères – Editeurs, 1888), 113.
Louis-Auguste-Félix de Beaujour, Voyage militaire dans l’Empire othoman, ou Description de ses
frontières et de ses principales défenses, soit naturelles, soit artificielles... par le baron Félix de Beaujour, I-II (Paris: F. Didot Frères, 1829), II, 47; Jean-Pierre Moynet, “Voyage à la la mer Caspienne
et à la mer Noir. De Bakou à Tiflis 1859 (Inédit)”. Texte et dessins de M. Moynet. Le Tour du
monde, 1860, vol. I, 326; Gaston Sansrefus, De Paris à Tiflis. Impressions de route. Preface de C.
Fuster. Dessins de H. Bertaux (Paris: Ernest Flammarion – Editeur, 1897), 445; Jane Dieulafoy, La
Perse, la Chaldée et la Susiane, par Mme Jane Dieulafoy, Chevalier de la Légion d’honneur, officier
d’Académie, relation du voyage (Paris: Librairie Hachette et C, 1887), 11; Claude Anet, Les Roses
d’Ispahan – La Perse en automobile à travers la Russie et la Caucase (Paris: Société d’Edition et de
Publication, Librairie Félix Juven), 1907, 105.

გზაზე, „ამ ნაკლებად ცივილიზებულ ქვეყანაში მსოფლიოში ულამაზესი, ელეგანტური და მეტად ღირსეული იერის მქონე“ ახალგაზრდა თავადის ქალით
მოიხიბლა.52 თავის თხზულებაში მას მოჰყავს ლექსი, რომლის თანახმად სილამაზის იდეალი საქართველოში იყო:
„სადაც ყველაფერი სიხარული, სიყვარულის ვნებიანი იმპერიაა,
სადაც მენდომება სიკვდილი.
ეს საქართველოა, მომხიბლავი ქალებით,
ფერმკრთალი, სიყვარულით მკვდარი, გზნებით დაქანცული,
რომელთა ბაგე ცეცხლია, ტუჩები მთრთოლვარე,
და სუნამოს ტკბილი და ნაზი სურნელი;
ფანტასტიკური ფორმებით მოსილი არსებები;
რასაც თვალი ხედავს,
ვინ იქნება, ცხოვრების ხარჯვით და თავაწყვეტილი ხელით
საყვარლის მოსახვევად.
აქ მკერდი თოვლისაა და კანი ატლასის,
სქელი თმა ქუსლებს ეხება;
სახეები მშვიდი აისის ცოცხალი ფერით,
წარბები მორკალულია, თვალები შავი და გრძელი.
ყოველივე ლამაზია, ყოველივე შავი, თეთრი და ვარდისფერია,
ყოველივე მზადაა მოსახიბლად.
აქ დაღლილი გული არასოდეს არ ისვენებს,
აქ ცხოვრება სიყვარულია“.
შარლ ბესი არ უთითებს ამ სტრიქონების ავტორს, მაგრამ დავადგინეთ,
რომ ის ფრანგი პოეტისა და ლიტერატორის, ემილ სალადენის, ლექსის ნაწყვეტია. სავარაუდოა, რომ ავტორმა ეს ლექსი ევროპაში XVII-XVIII საუკუნეებში
გამოცემულ „მოგზაურობებში“ არსებული ცნობების გავლენით დაწერა, რადგან
ცნობა საქართველოში მისი მოგზაურობის შესახებ ვერ მოვიძიეთ.53
ქართველი ქალის სამოსი. საქართველოში XIX საუკუნეში მოგზაურ ფრანგთაგან ლეიტენანტი ტრეზელი პირველი თვითმხილველია, რომელმაც ტიფლისელი ქალების სამოსი აღწერა. მან ყურადღება მიაქცია იმ ფაქტს, რომ თბილისის
საქალაქო ცხოვრება განსხვავდებოდა „აზიის მდუმარე ქალაქების“ ყოფისგან:
თბილისში სახლებს არ ჰქონდათ მაღალი ღობე, ოჯახები საღამოს ღია, ოდნავ
ამაღლებულ ტერასაზე ატარებდნენ, ერთმანეთს ხედავდნენ და ესაუბრებოდნენ;
ეკლესიიდან გამოსული ქალები ბაღში სეირნობდნენ; სასიამოვნო იყო მაისის
მშვენიერ საღამოს მტკვრის ნაპირებზე მოსეირნე, ბუნებრივი სილამაზით შემკული ქართველი ქალების ცქერა, რომელთა სპილოსძვლისებრი შუბლი შემორკა-

52

Besse, Voyage en Crimée au Caucase, 352. 356-361, 365-367.

53

Emile Saladin. “Un Voyage au coin du feu”, dans: La France Littéraire, XVII, Bureaux-Paris, 1835,
136-139).
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ლული იყო პატარა თეთრი დიადემით, მასზე დამაგრებული სელის გრძელი ვუალით, რომელიც მათ სხეულს დიდ სინატიფესა და დიდებულებას ანიჭებდა. 54
საქართველოში დამკვიდრების შემდეგ, რუსეთის მთავრობა სხვადასხვა
ხერხებით ცდილობდა ადგილობრივ მოსახლეობაში თავისი ცხოვრების წესის
შეტანას. ეს ქართველების სამოსსაც შეეხო. ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგის ცნობით, 1811-1812 წლებში საქართველოს მთავარმართებელი, ფილიპ პაულუჩი,
რუსულ საზოგადოებასთან ქართველი თავადის ქალების ინტეგრაციას და „გაევროპელებას“ ცდილობდა. იგი წერს: „გენერალ-გუბერნატორის მეუღლე55 ყოველ
საღამოს იღებს ქართველ ქალებს, რომელთა უმრავლესობა ადგილობრივი თავადის ქალია, ზოგიერთი კი პრინცესაა მეფის ოჯახიდან. მათგან ყველაზე საინტერესო მეფე ერეკლეს ქალიშვილი, თეკლაა, გათხოვილი თავად ორბელიანზე.
ცხენებზე ამხედრებული ეს ქალბატონები მსახურების თანხლებით მობრძანდებიან. ისინი თავიდან ფეხებამდე თეთრ ვუალში არიან გახვეულები და შორიდან,
სიბნელეში, მოჩვენებებს ჰგვანან. გენერალმა გამოთქვა სურვილი, რომ ეს უცნაური სამოსი ევროპულით შეცვალონ. ზოგიერთ ქართველ თავადის ქალს უკვე
აღმოაჩნდა ამ ინოვაციის მიღების გამბედაობა.“ მისივე ცნობით, თბილისელ ქალებს კვლავ ჰქონდათ შენარჩუნებული ძველი წესი და სახეს ვუალით იფარავდნენ, რომელსაც თვალებისთვის ორი ჭრილი ჰქონდა.56
ბელანჟეს აზრით, უცხოელის თვალში, ქართველი ქალის კაბა უფრო ტვირთი
იყო, ვიდრე სამკაული. ყველა, მდიდარიც და ღარიბიც, ქუჩაში თავიდან ფეხებამდე უზარმაზარ ვუალში იყო გახვეული და ძნელი იყო მათი მდგომარეობის გამოცნობა. მისი მოსაზრებით, ახალი ემანსიპაციის გავლენით ქართველი ქალი ნაკლებად მოკრძალებული უნდა ყოფილიყო; მათი დაუდევრობა ჩაცმულობაში, განსაკუთრებით დაბალ ფენებში, უეჭველად ყოველ ოჯახში რუსეთის ჯარის ნაწილების არაერთგზის იძულებით მიღებასთან იყო დაკავშირებული. იგი იმასაც აღნიშნავს, რომ ქალები თუმცა კვლავ ინარჩუნებდნენ ჩადრში გახვევის ძველ წესს,
მაგრამ როდესაც ქუჩაში ევროპელს ხვდებოდნენ, ვუალს გადაიწევდნენ ხოლმე,
რათა დაენახვებინათ თავიანთი მიმზიდველი და ლამაზი სახე. რუსეთის ხელისუფლების მიერ ქართველ წარჩინებულთა ინტეგრაციის მცდელობას ბელანჟეც შეეხო; იგი იმის მოწმე იყო, რომ 1816-1827 წლებში საქართველოს მთავარმართებელი, გენერალი ალექსეი ერმოლოვი, მეჯლისებზე ადგილობრივ ქალებსაც იწვევდა, რომელთა სწრაფვა, დასწრებოდნენ ყველა დღესასწაულს ნაციონალურ ტანისამოსში უკვე შეტანილი ცვლილებებით, სიამოვნებისა და ევროპული ფუფუნების
საგნებისადმი მათ მიდრეკილებას მოწმობდა.57 წარჩინებული ოჯახების ტიფლისელი ქალების ფუფუნებისადმი ლტოლვას არც უნგრელმა თავადმა ჟან-შარლ
ბესმა აუარა გვერდი. მისი თქმით, მეტად ელეგანტურ რუს ქალებთან ურთიერთობაში მყოფი ეს კოპწია ქალბატონები მათ ბაძავდნენ თავიანთი მეტად მოდური
54

Shad, n°1486, 1M, fol. 33.

55

გენერალ პაულუჩის მეუღლე, ვილჰელმინა-ფრანცისკა (1778-1824), რომლის საღვთო ომპერიის გრაფის, კურლანდიელი იოსებ-ვილჰელმ ფონ კოკსულის ქალიშვილი იყო.

56

Freygang, 1816: 151-153.

57

Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 51-55, 59-60.
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ტუალეტებით და უყვარდათ თავის მორთვა ყოველივე იმ ელეგანტურით, რასაც
საფრანგეთში, გერმანიასა და რუსეთში აწარმოებდნენ. 58
დიუბუა დე მონპერეს ცნობით, 1834 წლის იანვარში ბარონ როზენისა59 და
მისი მეუღლის მიერ გამართულ მეჯლისებზე დასწრებას მრავალი ევროპელი
ქალბატონიც ისურვებდა, რათა დამტკბარიყო სხვადასხვა ეროვნების ხალხისა
და მათი კოსტიუმების ხილვით. ერეკლე II-ს ქალიშვილს – ბატონიშვილს60, რომელსაც იგი tzarine-ს უწოდებს, ყველა შესაბამისი პატივით იღებდა და თუმცა
იგი უკვე ასაკოვანი იყო, არასოდეს არ ტოვებდა არც ერთ ამ ზეიმს. იგი ქართული სამოსის ყველა დეტალს ინარჩუნებდა და რაც დიდ კონტრასტს ქმნიდა ბარონესა როზენის ფრანგულ ტუალეტთან. ამავე მეჯლისს ესწრებოდნენ პრინცესა და პრინცი დადიანები, ბაგრატიონები, ორბელიანები, რომლებიც თავადებთან, გოლიცინსა და პოტოცკისთან, ერთად ევროპულ კოსტიუმებში გამოწყობილები ცეკვავდნენ ფრანგულ კარდილს. დიუბუა დე მონპერე აგრეთვე tzarine-ად
მოიხსენიებს ალექსანდრე ბატონიშვილის მეუღლეს, მარიამს.61 სადად და დაუდევრად ჩაცმული ბატონიშვილის მეუღლე პირველად საკმაოდ უხერხულად
გრძნობდა თავს თბილისში, რადგან ერევნიდან წამოსვლამდე პირისპირ მამისა
და ქმრის გარდა სხვა კაცი არ ენახა, მაგრამ იგი მალე შეჩვევია თავის ახალ
მდგომარეობას და საჯაროდ დაუფარავი სახით გამოჩენას.62
ფრანგი ისტორიკოსი, ფლორიან ჟილი თბილისელი ქალის სამოსს მრავალი
დეტალის დაზუსტებით აღწერს: „აბრეშუმის გულისპირი (goulispiri), როგორც ამას
სახელი მიუთითებს, გულის ჭრილს ფარავს; ის მკვეთრი ფერისაა, მაგალითად
ვარდისფერი შავ კაბაზე; ქათიბი (khatibé) – ზემოდან მოსაცმელი მოკლე კაბაა,
ბროწეულისფერი ხავერდის, გრძელი ჩამოკიდებული სახელოებით, მსხვილი, მოჩუქურთმებული ვერცხლის ღილებით; შემდეგ ის, რაც ასე დამახასიათებელია –
თავსაკრავი (thawsacrawi) – აბრეშუმის ქსოვილის ჭეშმარიტად დედოფლის საკადრისი გვირგვინის მსგავსი; უმაღლესი ელეგანტურობის ნიშანია არასოდეს არ გაიკეთო ორჯერ ერთი და იგივე თავსაკრავი. ახალგაზრდა ქალების თავსაკრავი
ხასხასა ფერის ყვავილებით ნაქსოვი აბრეშუმისაა, უფრო ასაკოვანი ქალების
თეთრი ხავერდისაა, მასზე ამაგრებენ ალმასებიან ქინძისთავს ან ყვავილებით მომინანქრებულ ოქროს ფირფიტას – ხელოვნების შედევრებს, რომელთა შექმნით
განსაკუთრებით სპარსელი ხელოსნები გამოირჩევიან. თავსაკრავზე დამაგრებულია მსუბუქი, თეთრი ფერის გამჭვირვალე ქსოვილის ვუალი – ლეჩაქი (létchaki);
დაბოლოს, სახლიდან გასვლისას ისინი ეხვევიან დიდ ვუალში, ჩადრში (tchadri),
რომელსაც არასოდეს არ ატარებენ ქათიბთან ერთად. მდიდრებისა და ღარიბების
ამგვარი მოსასხამი მხოლოდ ქსოვილის სინაზით განსხვავდება. ქართველი ქალე58
59
60

Besse, Voyage en Crimée au Caucase, 351-352, 393.
გრიგოლ როზენი (1782-1841) რუსეთის სამხედრო და სახელმწიფო მოღვაწე, საქართველოს მთავარმართებელი 1831-1837 წლებში.
ავტორი ბატონიშვილის სახელს არ გვაწვდის, მაგრამ სავარაუდოდ იგი ერეკლე II-ს ქალიშვილს, თეკლა ბატონიშვილს (1776-1846) გულისხმობს, რომელიც იმჟამად 58 წლისა იყო.

61

ალექსანდრე ბატონიშვილის მეუღლე, მარიამი (1808-1882), სომეხი წარჩინებულის, სააკ
მელიქ-აგამალიანის ქალიშვილი იყო.

62

Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase, III, 256-258.
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ბი თავიანთ კოსტიუმზე ზოგჯერ მოსევადებული ვერცხლის ქამარს ატარებენ,
რომელზეც პატარა ელეგანტური ხანჯალი ან პისტოლეტი კიდია.“63 ფრანგი გრაფი სუზენა ქართველი ქალის თავის მორთულობას დიადემას უწოდებს, რომელიც
მასზე დამაგრებული თეთრი მუსლინის ვუალით მათ იმპოზანტურ შესახედაობას
ანიჭებდა.64
თბილისელი ქალის სამოსის თემას ფრანგი მხატვარი ფარამონ ბლანშარიც
შეეხო. მისი ცნობით, 1857 წლის აპრილში კავკასიის მეფისნაცვლის, თავად ბარიატინსკის მისასალმებლად შეკრებილი თბილისის მრავალეროვანი მოსახლეობის შორის ქუჩებში იყვნენ გამოსული ქართველი და სომეხი ქალები, რომლებიც, როგორც ქრისტიანები, სარგებლობდნენ აღმოსავლეთში მეტად იშვიათი
პრივილეგიით – არ დაეფარათ სახე. მათი მორთულობა, მარგალიტით დამშვენებული ბარონის გვირგვინის მაგვარი ბრტყელი ლენტიდან – თავსაკრავიდან
(tavsakravi), ოქრომკედით ან ვერცხლის ძაფებით მოარშიებული აბლაბუდის
მსგავსი მსუბუქი მუსლინის ვუალი ყურს უკან ეცემოდა და სახეს აჩენდა, რაც
მისი აზრით, ერთგვარი კომპრომისი იყო ჩადრთან, რომელიც ადრე მთლიანად
ფარავდა სახეს. ბლანშარი აღწერს ტიფლისის თავადაზნაურობის, დუმისა65 და
ვაჭრების მიერ თავად ბარიატინსკის საპატივცემულოდ გამართულ მეჯლისსაც,
რომელიც არაჩვეულებრივი სანახაობა – ევროპული და აზიური კოსტიუმების
თავისებური ნაზავი იყო, მათ შორის გამოირჩეოდა ევროპული, ძალიან დიდ
კრინოლინიანი და ტიფლისელი ქალბატონების დიდნაოჭებიანი და განიერი
კაბები.66 თავად ბარიატინსკისთან 1859 წელს გამართულ მიღებაზე შეკრებილი
ულამაზესი ქართველი ქალების მეტად ელეგანტურად ეროვნულ სამოსს, ალექსანდრე დიუმასთან ერთად მოგზაური ფრანგი მხატვარი, ჟან-პიერ მუანე შუა
საუკენეების დედოფლების სადარს უწოდებს.67
ფრანგმა პოეტმა და მწერალმა, ანრი კანტელმა, რომელმაც რამდენიმე თვე
გაატარა თბილისში, თავის მოთხრობებში აღწერა ქართველი თავადის ქალის
და მდიდარი სომეხი ქალის საქორწინო ცერემონიები. იგი საგანგებოდ აღნიშნავს ქართველი პატარძლის ალმასებით მოქარგულ და სომეხი პატარძლის ატლასის დიადემებს, რომლებიც მაქმანის გრძელი ვუალებით იყო დამშვენებული.68
ამ ცნობების მიხედვით ჩანს, რომ თბილისის მაღალი წრის ქართულ და მდიდარ
სომხურ ოჯახებში XIX საუკუნის სამოციან წლებში პატარძალს ქორწილში
კვლავ ტრადიციული სამოსი ეცვა.
63

Floriant Gille, Lettres sur le Caucase et la Crimée, ouvrage enrichi de trente vignettes dessinées
d’après nature, et d’une carte dressée au dépot topographique de la guerre à St. Pétersbourg (Paris:
Gide, Libraire-Editeur, 1859), 274-275.

64

Suzannet, Les Provinces du Caucase, 91-92.

65

ქალაქი, უფრო სწორად, მერია. დუმაში იგულისხმება შენობა და ამავე დროს თავი, ანუ
მერი და ქალაქის საკრებულო (ბლანშარის შენიშვნა).

66

Blanchard, “Voyage de Tiflis à Stavropol, par le défilé du Darial (1858)”. Le Tour Du Monde , II
(1860): 114-115.

67

Moynet, “Voyage à la la mer Caspienne et à la mer Noir”, I, 326.

68

Henri Cantel: 1. “Le Prince Domenti, scènes de la vie géorgienne”. Revue des Deux Mondes 40
(1862): 730; 2. “Héraklés, scènes de la vie géorgienne”, Revue des deux mondes 46 (1863): 454.
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ტინკო მარტინუს ლიკლამა ა ნიეჰოლტის ცნობით, ის, რაც კარგად აჩვენებდა და შესანიშნავად ამშვენებდა ქართველ ქალს, მათი მეტად მდიდრული სამოსი იყო, რაც მათ შუა საუკუნეების დედოფლების იერს სძენდა, ისეთს, როგორსაც ძველ სურათებსა და ხელნაწერების მინიატურებზე ნახავდი. იგი აგრეთვე
დეტალურად აღწერს ქართველი ქალის სამოსს და აღნიშნავს, რომ ეს მორთულობა ხაზგასმული იყო ჭეშმარიტად მბრძანებლის საკადრისი, სამოსის ყველაზე
ორიგინალური ნაწილით – თავსაკრავით. ავტორი იმასაც აქცევდა ყურადღებას,
რომ ასე თავისებური, ასე მოხდენილი ეროვნული კოსტიუმი ყოველდღიურად
ქრებოდა და მას ევროპული მოდა ანაცვლებდა, თუმცა ქართველ თავადაზნაურობას ტრადიციულ სამოსში გაცილებით დიდებული შესახედაობა ჰქონდა. მის
მიერ გამოთქმულ გულდაწყვეტაზე ქართველების პასუხი შემდეგი იყო: „ევროპელთან მსგავსება მოდური გახდა.“ მოგზაურის თქმით, ასე გაგებული პატივმოყვარეობისა და ეგოიზმის წინაშე ტრადიცია სწრაფად გაქრებოდა და ძველი
კოსტიუმი, როგორც ქალების, ისე კაცების, მხოლოდ ცნობისმოყვარეობის საგნად იქცეოდა. იგი მეტად ელეგანტურს უწოდებს ერთ მეჯლისზე და ღარიბი მოსახლეობის სასარგებლოდ გამართულ კონცერტზე ნანახ „ტიფლისურ მაღალ და
მრავალრიცხოვან საზოგადოებას“, სადაც რუსი და ქართველი ლამაზი ქალბატონები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ თავიანთი ტუალეტებითა და გრაციოზული მანერებით. მისი თქმით, ეს იყო ტუალეტების გამოფენა, რაც წარმოაჩენდა ტიფლისში ფრანგი მკერავებისა და „მოდისტკების“ ყოფნას, რომლებიც ისევე ამკვიდრებდნენ მოდას კავაკასიაში, როგორც ევროპის ქალაქებში. დიდ მაღაზიებს
შორის ლიკლამა ა ნიეჰოლტი გამოჰყოფს მადამ Delsolmes-ს მოდური საქონლის
მაღაზიას, ტიფლისში მყოფი ფრანგები წარმატებით ვაჭრობდნენ პარიზული საქონლით – აბრეშუმითა და საიუველირო ნაკეთობებით. ეს კი საშუალებას იძლეოდა, რომ რუს ქალბატონებს ტიფლისშიც შეეძინათ ის ყოველივე, რაც ფრანგული მოდისადმი მათ გემოვნებას დააკმაყოფილებდა და რაც ყოველდღიურად
მკვიდრდებოდა ქართველ და სომეხ ქალბატონებს შორის.69
ჟიულ-შარლ თეულის აზრით იმერელი ქალების სამოსს არ აკლდა არც ძვირფასი მორთულობა და არც კარგი გემოვნება, რაც თავისთავად იყო სამკაული.70
ქართველი ქალები პროვინციებშიც ითვალისწინებდნენ ფრანგულ მოდას. გერმანელი დიპლომატის, მაქს ფონ ტიელმანის ცნობით, სოფელ ლაილაშში პრისტავის (პოლიციის უფროსის) ცოლს, ქართველ ქალს, ორი წლის წინანდელი ფრანგული მოდის მიხედვით ეცვა. ქართველი ქალის კლასიკური სამოსიდან ტიელმანისთვისაც ყველაზე აღსანიშნავი აჟურულ ვუალიანი, ოქრომკედითა და მარგალიტებით მორთული წითელი ხავერდის თავის მოსართავი იყო.71 ნაპოლეონ
ნეიმ მეტად ელეგანტურად კავკასიელი ქალების კოსტიუმი მიიჩნია, რომელსაც
ასე აღწერს: „თავზე მრგვალი და ბრტყელი ქუდი ახურავთ, არახჩინის72 მსგავსი,
ბროწეულისფერი, ცისფერი ან იისფერი, ოქრომკედით შემოქარგული, რომელ69

Lycklama A Nijeholt, Voyage en Russie, au Caucase et en Perse, I, 416-417, 390, 451-452.

70

Teule, Pensées et notes critiques, II, 59.

71

Thielmann, Le Caucase, la Perse, 60, 80.

72

თხელი ქსოვილის საშინაო ქუდი.
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ზეც მაგრდება კავკასიური მაქმანის ვუალი და ის მათ მხრებს ეცემა. აცვიათ ნათელი ფერის კაბა შავი აბრეშუმის ბლუზით“. მაგრამ იგი ქალების ფეხსაცმელს
აკრიტიკებს და წერს: „ვაგლახ, ფეხები! ფეხზე უხეში ტყავის ყელიანი ფეხსაცმელი აცვიათ. ხელში ჯოხი უჭირავთ. რატომ?“73
სხვა მოგზაურთაგან განსხვავებით, ელზასელმა დეპუტატმა, კოეშლინშვარცმა, ყურადღება ტიფლისური სომხური ბურჟუაზიის წარმომადგენელი მაღალი და ლამაზი ქალების სამოსს მიაქცია: ისინი ელეგანტურად და გემოვნებით
იყვნენ ჩაცმულები, მაგრამ დეპუტატი გაოცებული იყო იმის გამო, რომ ეს ქალბატონები მტვერში მიათრევდნენ შლეიფიან კაბას და მუყაოსავით მკვრივ, გახამებულ ქვედაბოლოებს, რომლებიც მიწას ეხახუნებოდა და მტვრის კორიანტელს
აყენებდა.74
ХIX საუკუნის მიწურულს თბილისის ვიწრო ქუჩებში სეირნობისას სხვა გასაყიდ საქონელს შორის, ახალგაზრდა ფრანგი მწერალი, გასტონ სანსრეფუსი,
ასახელებს აბრეშუმის სუტაჟიან75 კოფტებს მაქმანის საყელოებით, მაგრამ იქვე
დახვეწილს უწოდებს ქართველი ქალის თავსაკრავს, რომელიც მას ფრანსუა
I-ის76 კარის კეთილშობილი ქალბატონების ფერონიერს77 აგონებდა, შავ ნაწნავებს კი ბებიების დროინდელ „anglaises“78 ადარებს, რომლებიც შესანიშნავ ჩარჩოდ ეფინებოდა სახის სრულყოფილ ოვალს და მას მეტად ჰარმონიულ, უსასრულოდ მშვენიერ სრულქმნილებად ხდიდა. ქალის ეროვნულ სამოსს იგი მდიდრულ
და კურიოზულად არქაულს უწოდებს. სანსრეფუსმა კრიტიკულად შეაფასა თბილისელი ქალის ფართო და ფრიალა იისფერი აბრეშუმის ქვედატანი, რომელიც
გროტესკული ზარის ეფექტს ქმნიდა. სამაგიეროდ, გემოვნებისა და მოთმინების
შედევრად მიიჩნია მეტად სადა ტონის ესპანური ბოლეროს მსგავსი ქურთუკი,
რომელიც დიდი ხელოვნებით იყო მოქარგული. მისი გახსნილი ნაწილიდან მოჩანდა ოქროსა და ვერცხლის სირმებით დამშვენებული ღია ფერის კოფთა, იისფერი ქამრით შემოჭერილი მოქნილ და მოხდენილ ტანზე. ახალგაზრდა მწერლის
აზრით, ჩერქეზკაში გამოწყობილი კაცის გვერდით საგარეო სამოსში გამოწყობილი ქალი ამაყად და მსუბუქად მიდიოდა და, მისი თქმით, ადამიანი უნდა დამტკბარიყო ამ წყვილის გრაციითა და ელეგანტურობით.79
ჰერცოგინია ერმინი დე როანის ცნობით, XX საუკუნის პირველ წლებშიც,
თავიანთი სილამაზით ძლიერ სახელგანთქმულ ქართველ ქალებს კვლავ ჰქონდათ შენარჩუნებული ეროვნული სამოსი. მისი თქმით, მათი მუქი კულულები,
73

Ney, En Asie Central à la vapeur, 113.

74

Alfred Koechlin-Schwartz, Un touriste au Caucase: Volga, Caspienne, Caucase (Paris: J. Hetzel et
Cie, Editeurs, 1881), 270.

75

ბრტყელი და წვრილი დაწნული აბრეშუმის ფერადი ზონარი ქალის ტანსაცმლის კაბის
გასაწყობი.

76

ფრანსუა I – საფრანგეთის მეფე 1515-1547 წლებში.

77

ფერონიერი (ფრ. La ferronnière)) – რენესანსის დროინდელი შუბლზე შემოსაკრავი, ქალის
თავსამკაული – სალტე, ლენტი ან ძეწკვი, დამშვენებული პატიოსანი თვლებით.

78

იგულისხმება ინგლისელების თმის ვარცხნილობა – კულულები.

79

Sansrefus, De Paris à Tiflis, 445-446.
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შუბლზე შავი ხავერდის თავსაკრავი, უკან გადაგდებული მაქმანის ვუალი და
კაბის მოქარგული ქობა მათ სიარულს არისტოკრატიულ ღირსებას სძენდა. მისივე აზრით, სალხინოში ახალგაზრდა ქალიშვილები საფრანგეთის პროვინციაში
მცხოვრებ ქალებზე უფრო მეტი გემოვნებით იყვნენ ჩაცმულები და იგი მათ სამოსს ელეგანტურს უწოდებს.80
XIX საუკუნის განმავლობაში საქართველოში მოგზაური მაღალი წრის თუ
ინტელექტუალური ელიტის წარმომადგენელი ევროპელები ქვეყანაში გატარებული დიდი თუ მცირე დროის მიუხედავად, დადებითად ან კრიტიკულად ახასიათებენ ქართველ ქალს, გამოთქვამენ თავიანთ შეფასებას ქართველი ქალის
მიერ გამოყენებული კოსმეტიკური საშუალებებისა და მათ ცხოვრებაში აბანოს
ფუნქციის შესახებ. ამ ცნობებიდან ჩანს, რომ XIX საუკუნეში ქართველი ქალები
კვლავ სარგებლობდნენ ტრადიციული, ნატურალური მცენარეებით დამზადებული საშუალებებით. მოგზაურები ქართველების ცხოვრებაში ევროპული მოდის
შეჭრასაც აღნიშნავენ, მაგრამ დაწვრილებით ქართველი ქალის ტრადიციულ
სამოსს, განსაკუთრებით კი თავსაკრავს აღწერენ. მათი ირონიული თუ დადებითი შეფასებები და დეტალური აღწერები გვაწვდის ინფორმაციას ქართველი ქალის სამოსის შემადგენელი კომპონენტების, თარგის, ქსოვილების, ფერებისა და
მორთულობის შესახებ.
დამოწმებული წყაროები და ლიტერატურა
1.

2.
3.

4.

5.
6.
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გამბა, ჟაკ ფრანსუა. მოგზაურობა ამიერკავკასიაში. მოგზაურობა სამხრეთ რუსეთში, კერძოდ ამიერკავკასიაში, რომელიც განახორციელა
1820-1824 წლებში შევალიე გამბამ, მეფის კონსულმა თბილისში. ტომი
პირველი. ფრანგულიდან თარგმნა, კომენტარები დაურთო მზია მგალობლიშვილმა. თბილისი: განათლება, 1987.
გიგინეიშვილი, ოთარი. თურქიზმი და ოსმალეთის საგარეო პოლიტიკა.
თბილისი: მეცნიერება, 1963.
ჟობერი, ამედე. მოგზაურობა სომხეთსა და სპარსეთში 1805-1806 წლებში. თარგმანი ფრანგულიდან, გამოკვლევა და კომენტარები ი. ნაჭყებიასი. თბილისი: მეცნიერება, 1997.
ტურნეფორი, ჟოზეფ პიტონ დე. მოგზაურობა აღმოსავლეთის ქვეყნებში. თარგმანი ფრანგულიდან, გამოკვლევა და კომენტარები მზია მგალობლიშვილისა. თბილისი: მეცნიერება, 1988.
შარაშენიძე, ზურაბი. ირანის შინაპოლიტიკური ვითარება და საგარეო
ურთიერთობანი XIX საუკუნის დასაწყისში. თბილისი: მეცნიერება, 1984.
შარდენი, ჟანი. მოგზაურობა სპარსეთსა და აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებში (ცნობები საქართველოს შესახებ). ფრანგულიდან თარგმნა, გამოკვლევა და კომენტარები დაურთო მზია მგალობლიშვილმა. თბილისი: მეცნიერება, 1975.

Douchesse de Rohan, Les Dévoilées du Caucase. Notes de Voyage. A son Altesse La Princrsse Salome Murat, qui m’a fait ouvrir avec une grace sans pareille les portes de son merveilleux Caucase,
je dédie ces modestes lignes (Paris: Calmann-Lévy, Editeur, S.d.), 67-68.
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14.
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Миллер, Анатолий Филиппович. Мустафа паша Байрактар. Оттоманская
империя в начале 19-го века. Москва-Ленинград: Издательство Академии
наук СССР, 1947.
Anet, Claude. Les Roses d’Ispahan – La Perse en automobile à travers la Russie et
la Caucase. A la princesse Georges Valentin Bibesco et à Madame Michel Charles
Phérékyde je dédie respectueusement le récit d’un voyage dont elles ont partagé
avec moi, et ennobli, les émotions. Paris: Société d’Edition et de Publication,
Librairie Félix Juven, 1907.
Archives du Ministère des Affaires Étrangères. Mémoires et Documents, Perse,
vol.6, doc. 19.
Beaujour, Louis-Auguste-Félix de. Voyage militaire dans l’Empire othoman, ou
Description de ses frontières et de ses principales défenses, soit naturelles, soit
artificielles... par le baron Félix de Beaujour. I-II. Paris: F. Didot Frères, 1829.
Bélanger, Charles. Voyage aux Indes Orientales, par le Nord de l’Europe, les
provinces du Caucase, la Géorgie, l’Arménie et la Perse, suivi de détails
topographiques, statistiques et autres sur le Pégou, les îles de Java, de Maurice et de
Bourbon, sur le cap de Bonne-Espérance et Sainte Hélène pendant les années 1825,
1826, 1827, 1828 et 1829. I-II. Paris: Authus Nertrand, Libraire-éditeur, 1838.
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ირინე ნაჭყებია, გიორგი სანიკიძე
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

ფრანგი მოგზაურების ცნობები თბილისის შესახებ
(XIX საუკუნის პირველი ნახევარი)1
წინამდებარე სტატია წარმოადგენს XIX საუკუნის პირველი ნახევრის თბილისის შესახებ ფრანგის ავტორების ცნობების თავმოყრისა და ანალიზის მცდელობას. სტატიაში აღნიშნული პერიოდთან დაკავშირებით არსებული ინფორმაციის მხოლოდ ერთი ნაწილია შესული. მომდევნო სტატიაში ავტორები დაასრულებენ აღნიშნულ საკითხზე მუშაობას.
XIX საუკუნის პირველი ნახევრის ფრანგი ავტორების თხზულებებში დაცული ინფორმაცია სამეცნიერო თვალსაზრისით მეტად ფასეულია და შეეხება როგორც თბილისის გარეგნულ იერსახეს, ისე საქალაქო ცხოვრების სხვადასხვა
ასპექტებს. ხაზგასასმელია, რომ თუ საუკუნის დასაწყისის ინფორმაცია უფრო
პოლიტიკური ხასიათისაა (ამ ხანებში საფრანგეთი საკმაოდ აქტიურია ახლო
აღმოსავლეთში), შემდეგ კი ყურადღება უფრო მახვილდება ეკონომიკურ საკითხებზე (აღმოსავლეთთან საფრანგეთის სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებისთვის თბილისში საფრანგეთის საკონსულოც კი გაიხსნა).
გარდანი და ტრეზელი თბილისში. XIX საუკუნის პირველ ათწლეულში საქართველოში ჩამოსულ ფრანგთაგან პირველები, ვინც თავისი ჩანაწერები დაგვიტოვა, იყვნენ ნაპოლეონის მიერ სპარსეთში წარგზავნილი მისიის წევრები,
კერძოდ, 1807-1809 წლებში სპარსეთში საფრანგეთის სრულუფლებიანი მინისტრი, გენერალ კლოდ-მატიე გარდანი და სამხედრო ინჟინერი-გეოგრაფი ლეიტენანტი კამილ-ალფონს ტრეზელი. 1809 წლის 17 აპრილს საფრანგეთის მისია თავრიზიდან საქართველოსკენ ერევნის გავლით გაემგზავრა. 8 მაისს რუსეთ-სპარსეთის საზღვართან მისიას ორი რუსი მაიორი დახვდა, რომელთაც ნაბრძანები
ჰქონდათ ფრანგების გაცილება თბილისამდე, სადაც ისინი 15 მაისს ჩავიდნენ.2
მთავარსარდალმა ტორმასოვმა3 გენერალი გარდანი და მისი თანმხლებლები
დიდი პატივით მიიღო.4 თბილისში ჩასული ფრანგების ფინანსური მდგომარეობა
იმდენად მძიმე იყო5, რომ ისინი იძულებულები გამხდარან გაეყიდათ პირადი
1

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

Archives du Ministère des Affaires étrangères (AMFAE), Correspondances Politiques, Perse (CP/
Perse), vol. 11, doc. 209, fol. 344r-350v).
ალექსანდრე პეტრეს ძე ტორმასოვი (1752-1819) – რუსეთის იმპერიის სამხედრო და სახელმწიფო მოღვაწე, საქართველოს მთავარმართებელი 1808-1811 წლებში. მეთაურობდა
საბრძოლო ოპერაციებს 1806-1812 წლების რუსეთ-თურქეთის და 1804-1813 წლების რუსეთ-სპარსეთის ომებს.

3

4

Archives Nationales de France (AN), 1686, AF IV1, Relations extérieures, Perse (Re/Perse), doc. 5;
Jean-Baptiste Dumas, Un fourrier de Napoléon vers l’Inde: les papiers du Lieutenant Général Trézel
(Paris: Henri Charles-Lavauzelle – Éditeur militaire, 1815), 75.

5

AMFAE, CP/Perse, vol. 11, doc. 211, fol. 352v.
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ნივთები, გენერალ გარდანს კი ოფიციალურად უსესხია 2000 ჩერვონეცი ტორმასოვისაგან, რომელსაც მაშინვე დაუკმაყოფილებია „მოკავშირე სახელმწიფოს“
წარმომადგენლის ეს თხოვნა.6 მთავარსარდალს საფრანგეთის მისიის მიღების
შესახებ საგანგებო, უმაღლესი ხელისუფლების მითითებები ჰქონდა: იმპერატორ ალექსანდრე I-ის ბრძანებით, ფრანგები დიდი პატივისცემით უნდა მიეღოთ
და მათთვის ყოველმხრივი დახმარება აღმოეჩინათ.7
გენერალ გარდანისა და მისი ადიუტანტის, ლეიტენანტ ტრეზელის მოხსენებითი ბარათები დაცულია ვენსენის სამხედრო არქივში. გენერალ გარდანის მოხსენებით ბარათში არის მცირე ინფორმაცია თბილისია შესახებ, რაც სრულად
მოგვყავს: „ტიფლისი. ტიფლისში არის 28%-დან 40%-მდე გოგირდის შემცველი
ცხელი წყლები. ბატონი მთავარსარდალი ტორმასოვი რუსეთის ჯარს მეთაურობს. იგი უყვარს ჯარს და ქართველებს. საქართველოს უწარჩინებულესი გვარებია ბაგრატიონი (Bagration) და ორბელიანოვი (Erbellianoff); თავიანთი შვილები საქართველოდან პეტერბურგში რომ აღარ გაგზავნონ სასწავლებლად, მათთვის ტიფლისში ახლახანს დააარსეს კადეტების სკოლა და სემინარია, გახსნეს
სკოლაც 200 ქართველისათვის, რომლებიც რუსულს სწავლობენ. გეგმაშია მაუდის ფაბრიკისა და ტყავის ქარხნის დაარსებაც. შალი კარგია, მისი გამოტანა
სპარსეთიდანაც შეიძლება. 1801-ში საქართველო რუსეთის სახელმწიფოდ გამოცხადდა; ქართველები მამაცები არიან და შეიძლება მათგან სარგებლობის
ნახვა,მაგრამ ეს ცვალებადი ბუნების ხალხი, ისევე როგორც აზიის ყველა ხალხი,
[და] ხედავს, რომ რუსებთან ერთად ვერასოდეს ვერ იქნება დამოუკიდებელი.“8
ლეიტენანტ ტრეზელის ვრცელი მოხსენებითი ბარათიდან გამოვყოფთ ცნობებს უშუალოდ თბილისის შესახებ. ფრანგი ოფიცერი თბილისის საოცრად ცოცხალ სურათს გვიხატავს და ქალაქს თავდაცვის კუთხითაც აფასებს. იგი წერს:
„მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე, ბორცვის ძირში, ხით, ქვითა და მიწით ნაგები ეს
ქალაქი საკმაოდ სასიამოვნო ამფითეატრს ქმნის. იქ დაახლოებით 2,000 სახლი
(10,000 მოსახლე – ლ.ტ.) და თლილი ქვით ნაგები საკმაო რაოდენობის საჯარო
შენობაა, ძირითადად ეკლესიები ან მონასტრები. ძველი სუვერენები მდინარის
მარცხენა ნაპირზე, კლდეზე მდებარე ციხესიმაგრეში ცხოვრობდნენ და ქალაქს
ხის ძველი ხიდით უკავშირდებოდნენ. როგორც ყველა ის ციხესიმაგრე, რომელიც მე აზიაში ვნახე, ესეც მრავალ საცხოვრებელ სახლს მოიცავს და თავდაცვის
სხვა საშუალება, გარდა საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში არსებული დაკბილული
კედლისა, არ გააჩნია. მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია ზედა მხარეების წარმატებით დაცვა. ბორცვებზე, რომლებიც ქალაქს მარჯვენა ნაპირიდან დაჰყურებს,
დაინახავ ძველ ნაგებობებს, რომლებიც ტიფლისის აჯანყებული მოსახლეობისაგან თავდასაცავად შესანიშნავ თავშესაფარს წარმოადგენს. მტკვარი აქ სწრა6

ნიკოლოზ ქორთუა, საქართველო 1806-1812 წლების რუსეთ-თურქეთის ომში. (თბილისი:
ცოდნა, 1964), 292-293.

7

Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, под ред. Ад. Берже, Тифлис,
Тип. Главного Управления Наместника Кавказского, 1870: IV, 684.

8

Château de Vincennes, Service historique de l’Armée de Terre (Shat). Perse 1807-1857, 1M n°1673,
Cracovie, non paginé, 11.08.1809, non paginé, doc. 4/52, fol. 1.
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ფია და ვიწროვდება დაახლოებით ორ პატარა დაბალ კლდეს შორის, ოდნავ ქვევით ის განიერდება. სწორედ ამ მარცხენა ნაპირთანაა თბილი გოგირდიანი
წყლები... (...) ორი წლის განმავლობაში აზიის მდუმარე ქალაქებში ცხოვრებით
გაბეზრებულნი, რომელთა ვიწრო და უკაცრიელ ქუჩებში მხოლოდ შიშველი
კედლების რიგია, ტიფლისი ის პირველი ქალაქია, სადაც ხელახლა სიამოვნებით
ვიხილეთ ევროპულ წესებთან მსგავსება, დიდად გავიხარეთ ქრისტიანული ქალაქის ცხოვრებით და იმ ათასი რაღაცით, რაც ადრე ჩვენი ყურადღების მიღმა
რჩებოდა ან მომაბეზრებელი გვეჩვენებოდა: საკვებით თუ იარაღით და საომარი
აღჭურვილობით დატვირთული ურმების ხმაური, რამდენიმე ძვირფასი ეტლის
სწრაფი მოძრაობა, ეკლესიების ზარების არათანაბარი ხმა, ხმაურიანი ბაზრები,
სადაც ერთმანეთში არეულან ქართველები, სომხები, სპარსელები და უამრავი
რუსი ჯარისკაცი, სიმღერები, საჯარისო ნაწილების მუსიკა – სიახლის ეს უწესრიგო ნაზავი სამშობლოს გვაგონებდა და ჩვენში უცნაურ ემოციას იწვევდა.“9
გენერალ გარდანის მსგავსად, ისიც წერს, რომ თბილისში იყო სემინარია და
სამხედრო სასწავლებელი, საქართველოს მთავარი ოჯახებისათვის გაზრდილი
იყო საგანგებო უფლებები და თანამდებობები. ორბელიანები, ციციანოვები და
ბაგრატიონები რუსეთის ერთადერთი მხარდამჭერი დიდი გვარები იყო, სხვები
კი გრძნობდნენ რომ სახელმწიფოს ჩამოყალიბების ნაცვლად საქართველო რუსეთის იმპერიის პატარა პროვინცია ხდებოდა და ეს დამცირება ლახავდა მათ
თავმოყვარეობას.10
გენერალ ტორმასოვის მიერ საფრანგეთის მისიის პატივსაცემად გამართულ
საზეიმო ვახშამზე სტუმრად იყვნენ მიწვეულები იმერეთის ყოფილი დედოფალი,
რომელსაც მალე თავისი ვაჟი პეტერბურგში უნდა წაეყვანა სასწავლებლად11
ერეკლე მეორეს შვილები – კათალიკოსად დანიშნული პრინცი ანტონი12 და
პრინცესა, მისი და13; სომეხთა პატრიარქი14 და ერთი ქართველი დიდგვაროვანი
9

Château de Vincennes, Service historique de l’Armée de Terre (Shat). Notice sur la Géorgie, 1M
n°1486, Russie jusqu’en 1811, non paginé, 31.05.1809, doc. 13, fol. 31-33.

10

Shat, 1M n°1486, doc. 13, fol. 70-72

11

იგულისხმება იმერეთის მეფის, დავით II-ს მეუღლე ანა, მამუკა ორბელიანის ქალიშვილი.
იგი თავის ვაჟთან, კონსტანტინესთან ერთად, 1810 წელს ჩავიდა რუსეთში. იხ. მიხეილ
გონიკიშვილი, ბაგრატიონთა დასახელება და მოღვაწეობა რუსეთში (თბილისი: მეცნიერება, 1986) 135-136.

12

ანტონ II (1764-1827) – ერეკლე II-ის ძე, ერისკაცობაში თეიმურაზ ბაგრატიონი, აღმოსავლეთ საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი. 1811 წელს იგი რუსეთში გაიწვიეს, ცხოვრობდა ნიჟნი-ნოვგოროდში, დაკრძალულია იქვე, ხარების ტაძარში.
თავის მოხსენებით ბარათში გენერალი გარდანი წერს, რომ საქართველოს უწარჩინებულესი ოჯახები ბაგრატიონებისა და ორბელიანების იყო. Château de Vincennes, Service
historique de l’Armée de Terre (Shat). Perse 1807-1857, 1M n°1673, 4/52, fol. 1. ვფიქრობთ, რომ
გენერლისა და ტრეზელის მიერ საქართველოს უწარჩინებულეს ოჯახებად სწორედ ბაგრატიონებისა და ორბელიანების დასახელება დაკავშირებული იყო ამ საზეიმო ვახშმის
დროს მიღებული ინფორმაციაზე. ამიტომ, გამოვთქვამთ ვარაუდს, რომ ამ საღამოზე
დამსწრე ერეკლე II-ს ქალიშვილი – „პრინცესა“, რომლის სახელიც არ არის მოხსენიებული, რუსეთის არმიის პოლკოვნიკის, ვახტანგ ორბელიანის მეუღლე, თეკლე ბატონიშვილი (1776-1846), უნდა ყოფილიყო.

13

14
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იგულისხმება სომეხთა კათალიკოსი ნერსესი (1760-1857).

– გენერალ ბაგრატიონის ძმა.15 ტრეზელის თქმით, ამ სტუმართაგან არც ერთს
არ ესმოდა არც ფრანგული და არც რუსული, მაგრამ ჩანდა, რომ ყველა შესანიშნავად ეწყობოდა ევროპულ სუფრას. ამ საღამოზე სამეფო ოჯახის წევრებისა და
თბილისის მაღალი საზოგადოების წარმომადგენლების დაპატიჟებით გენერალ
ტორმასოვს, ჩანს, ნაპოლეონის წარგზავნილთათვის საქართველოში რუსეთის
ხელისუფლებისა და სამეფო ოჯახების ურთიერთკეთილი დამოკიდებულების
დემონსტრირება სურდა. რუსებმა იცოდნენ, რომ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პიროვნებები არ წყვეტდნენ სპარსელებთან ურთიერთობას და ერეკლეს შვილიშვილი და მისი შვილთაშვილები16 კვლავ სპარსეთში იმყოფებოდნენ.17 ლეიტენანტის აზრით, ჩანდა, რომ საქართველოს მოსახლეობა ძნელად ეგუებოდა
რუსების წესებს, თბილისში განლაგებული კავკასიის არმიის მთავარი შტაბის
ოფიცრები კი ჩიოდნენ, რომ ქართველები მათ ჯერ კიდევ არ იწვევდნენ საოჯახო შეკრებებზე.18
1809 წლის მაისის ბოლოს გენერალმა გარდანმა თბილისიდან ევროპისკენ
გზა მოსკოვის, გროდნოს, ვარშავის, დრეზდენისა და მაიენის გავლით განაგრძო.19
აქ პირველად იკვეთება თბილისის, როგორც აზიასა და ევროპას შორის სატრანზიტო ფუნქციის მქონე ქალაქის, მნიშვნელობა, რაც საფრანგეთ-რუსეთს შორის
1807 წლის 7 ივლისს დადებული ტილზიტის ზავის შედეგი იყო.20
ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგის ცნობები თბილისის შესახებ. საქართველოს
შესახებ შემდეგი ცნობები ფრანგულ ენაზე ეკუთვნის 1812 წელს აბას-მირზასთან
რუსეთ-სპარსეთის პირველი ომის (1804-1813) დამასრულებელი სამშვიდობო მოლაპარაკებების საწარმოებლად მივლინებული რუსი დიპლომატის, ვილჰელმ
ფონ ფრეიგანგის მეუღლეს, ფრედერიკა-ელენა ფონ ფრეიგანგს.21 მისი ცნობები
საქართველის შესახებ თხზულების პირველ ნაწილშია მოცემული, მეორე ნაწილში წარმოდგენილია მისი მეუღლის, ვილჰელმ ფონ ფრეიგანგის ცნობები სპარსეთის შესახებ. ეს თხზულება დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ევროპაში,
რადგან ის მაშინვე ითარგმნა დედნიდან, ფრანგული ენიდან – გერმანულ, ინგლისურ, ჰოლანდიურ და დანიურ ენებზე, მოგვიანებით ითარგმნა სპარსულადაც. თხზულებას ერთვის რამდენიმე ილუსტრაცია. მათგან გამოვყოფთ პოლკოვნიკ ყაზბეგის სახლს და კავკასიონის ხედს.
15

გენერალ პეტრე ბაგრატიონის (1765-1812) ძმები – რომანი (რევაზ) და ალექსანდრე –
რუსეთის სამხედრო სამსახურში იდგნენ და შესაბამისად, მათ კარგად უნდა სცოდნოდათ
რუსული ენა მაინც.

16

იგულისხმებიან ერეკლე II-ს ვაჟი, ბატონიშვილი ალექსანდრე და შვილიშვილები – გიორგი XII-ის ვაჟი ბატონიშვილი თეიმურაზი და ბატონიშვილი იულონის ვაჟი, ლევანი.

17

Shat, 1M n°1486, doc. 13, fol. 70-72.

18

Shat, 1M n°1486, doc. 13, fol. 31-34.

19

AMFAE, CP/Perse, vol. 11, doc. 209, fol. 344r.

20

Irène Natchkebia, “Tbilissi—Porte de la Perse à la limite des XVIIIe et XIXe siècles”, Orientalist, I,
Tbilisi, 2001, 196.
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ვილჰელმ ფონ ფრეიგანგის, მეუღლის, ფრედერიკა-ელენა კუდრიავსკაიას (1790-1863)
მამა ავსტრიის ქვეშევრდომი, ვენაში რუსეთის საელჩოს თარჯიმანი იყო.
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ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგი თბილისში 1811 წლის ნოემბრიდან 1812 წლის
მაისამდე იმყოფებოდა. აღა მოჰამად ხანის შემოსევის შედეგად თბილისში არსებულ ნანგრევებს იგი „სამწუხარო ძეგლებს“ უწოდებს, მაგრამ იმასაც აღნიშნავს,
რომ მოსახლეობა ნელ-ნელა უბრუნდებოდა თავის კერას. თბილისის უდიდესი
ნაწილი მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე იყო გაშენებული და ქალაქის მარცხენა ნაპირს უკვე ქვის ხიდით უკავშირდებოდა. ფრეიგანგის თქმით, ქალაქის მეორე
მხარეს მდებარე თვალწარმტაცი სანახაობა – ციხესიმაგრე, მთის ფერდობებზე
შეფენილ სახლები და ბაღები, – „ხელოვანი მხატვრის ფუნჯის ღირსი“ იყო. ქალაქში იყო საჯარო სკოლა ქართველი ვაჟებისთვის, საინტერესო იყო საბუნებისმეტყველო მუზეუმი და გრაფ მუსინ-პუშკინის22 ბიბლიოთეკა, აგრეთვე კავკასიის ცხოველების, ჩიტების, ოთხფეხებისა და მინერალების კოლექცია, რომელიც ცუდად იყო მოვლილი. ქალაქის მახლობლად ბორცვზე, მტკვრის მარჯვენა
ნაპირზე, თბილისიდან ნახევარ ვერსზე, შემაღლებულ ადგილზე იდგა გენერალგუბერნატორის, პაულუჩის23, ნახევრად ევროპული სტილის არქიტექტურის მიხედვით აგებული დიდი და ლამაზი სახლი და არსენალი, უფრო დაბლა კი – საკმაოდ დიდი და მეტად სუფთა ქვის შენობა – სანიმუშოდ მოწესრიგებული საავადმყოფო, ბოტანიკური ბაღი და არტილერიის სახლი. გენერლის მითითებით
სახლის წინ დიდი და მიმზიდველი ბაღი გაშენდა, რაც ქართველებისთვის შეთავაზებული მოდელი იყო, მაგრამ იმჟამად ისინი არავითარ გემოვნებას ან სურვილს არ იჩენდნენ ბაღების მიმართ.24 საინტერესოა, რომ ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგის თქმით, თბილისში, განსაკუთრებით თავადაზნაურობას შორის, „კარგ
ტონად“ ითვლება სპარსული ენის ცოდნა და სპარსული წესების მიბაძვა. ამ კონტექსტში მისი ცნობა თბილისში დამკვიდრებული შექის ხანის, ჯაფარ-ყულის,
შესახებ, რომელსაც რუსეთის ქვეშევრდომობა და ლეიტენანტ-გენერალის ჩინი
ჰქონდა მიღებული. ეს იყო ხანდაზმული კაცი, რომელსაც ხელები ზაფრანასავით
ყვითლად, ფრჩხილები კი ალისფრად ჰქონდა შეღებილი, მაგრამ ევროპულ წესების მიბაძვას ცდილობდა: ხანი იმდენად გალანტური ყოფილა, რომ მის მიერ სა22

რუსეთისათვის საქართველოს მიერთების მნიშვნელობა ნათლად აისახა რუსი მეცნიერის
– ქიმიკოსის, ფიზიკოსისა და მინერალოგის, ლონდონის სამეფო საზოგადოების წევრის
– გრაფ აპოლო აპოლოს ძე მუსინ-პუშკინის (1744-1817) მოხსენებით ბარათში. 1800 წელს
მან იმპერატორ პავლე I-ს წარუდგინა დოკუმენტი, რომელმაც „რუსეთის სამთავრობო
წრეებში საქართველოს ანექსიის საკითხი გადაწყვიტა.“ მუსინ-პუშკინი წერდა: „მიერთებული იქნება ფიზიკური თვალსაზრისით მდიდარი და ნაყოფიერი ქვეყანა; 2. გარანტირებული იქნება კავკასიის ხაზი მთის ხალხების ჩაკეტვით; 3. გაიხსნება ფართო ასპარეზი სპარსეთთან და ინდოეთთან სავაჭროდ; 4. პორტასთან უთანხმოების შემთხვევაში,
რუსეთი ანატოლიის მხრიდან შეძლებს საშიში გახდეს როგორც სპარსეთისათვის, ისე
თურქეთისათვის. 5. ქართლ-კახეთის მიერთება გამოიწვევს იმერეთისა და სამეგრელოს
ანექსირებას იმპერიის მიერ.“ М. В. Хелтуплишвили. Вступление Грузии в состав Российской
империи. Дозволено цензурою, Москва 31 Августа 1901 года (Кутаисъ: Типографiя Киладзе и
Хеладзе, 1901), 32-33.

23

მარკიზი ფილიპ პაულუჩი (1779-1849) – გენერალ ადიუტანტი, კავკასიის მთავარმართებელი 1811-1812 წლებში.
Frederika von Freygangs, Lettres sur le Caucase et la Géorgie, suivies, d’une relation d’un voyage en
Perse, en 1812 (Hambourg: Chez Treutter & Wurtz, 1816), 101, 102, 116, 143, 152, 158.

24
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დილად მიწვეულ გენერალ პაულუჩის მეუღლესა25 და ფრედერიკა ფონ ფრეიგანს
თეფშები და დანა-ჩანგალი მიართვეს, მაგრამ თვითონ კერძებს à la Persan ხელით მიირთმევდა. წვნიანის შემდეგ სტუმრებს ძალიან ტკბილი კერძები, წიწაკითა და ზაფრანით უხვად შეზავებული სხვადასხვა სახის რაგუ, ბოლოს კი სპარსელების უსაყვარლესი კერძი, ექვსნაირი ფლავი მიართვეს, რომლის მომზადების რეცეპტსაც ფრეიგანგი დაწვრილებით გვაწვდის. სადილის ბოლოს ხანს
სპარსელის კვალობაზე საკმაოდ კარგად პოლონეზიც კი უცეკვია. მიუხედავად
ამისა, იგი სპარსულ ადათ-წესებს მისდევდა, ყველგან თავისი მრავალრიცხოვანი ამალის თანხლებით დადიოდა, თბილისიდან გასვლის შემდეგ კი ტახტრევანით მგზავრობდა.26
თბილისი გენერალ ერმოლოვის მმართველობის (1816-1827) წლებში. თბილისის აღდგენა რუსეთ-სპარსეთის პირველი ომის დასრულების შემდეგ, გენერალ ერმოლოვის27 მმართველობის წლებში დაიწყო. იმპერატორი ალექსანდრე I
(1801-1825) მას არაფერზე ეუბნებოდა უარს და გენერალი თითქმის შეუზღუდავი
ძალაუფლებით სარგებლობდა. ფრანგულენოვანი თხზულებებიდან ცნობები საქართველოში ერმოლოვის მმართველობის შესახებ დაცულია შტაბს-კაპიტან
მორის კოცებუს, ფრანგი დიპლომატის – ფელიქს დე ბოჟურის, 1820-1824 წლებში
თბილისში საფრანგეთის კონსულის – ჟაკ-ფრანსუა გამბასა და ფრანგი მეცნიერის, შარლ ბელანჟეს თხზულებებში. მათი ცნობების თანახმად, გენერალ ერმოლოვის მმართველობის დასაწყისში თბილისში კვლავ მიწაყრილები, ცარიელი
მოედნები, ბანიანი მიწურები, ვიწრო, ჭუჭყიანი და ნანგრევებით ჩახერგილი
დაკლაკნილი ქუჩები იყო. წვიმის დროს ქუჩები ტალახდებოდა, კარგ ამინდში კი
მტვრით ივსებოდა, რაც თბილისს მიწისძვრით დანგრეული ქალაქების და არა
ხალხმრავალი და სავაჭრო დედაქალაქების რიგში აყენებდა. 1817-1818 წლებში
გენერლის მითითებით ქალაქის მარჯვენა მხარეს მდებარე ძველი და ახალი ქალაქი ერთმანეთისაგან თხრილით გამიჯნეს, ძველი ხიდის ნაცვლად, რომელიც
ინგრეოდა, ხის ერთთაღიანი, საკმაოდ მყარი ხიდი აგურის უზარმაზარ საყრდენებზე ააშენეს, რათა ის მტკვრის სწრაფ დინებას არ დაეზიანებინა. ქალაქის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ერმოლოვის მითითებით
თურქ და სპარსელ ტყვეებს ქალაქიდან ნანგრევები გაატანინეს. ზოგიერთ უბანში, დიდი წვიმის დროს თითქმის გაუვალი ქუჩები გააფართოვეს და მოკირწყლეს, გააჭრეს არხი, რათა წვიმა არ დაგროვილიყო და ქუჩები არ აეტალახებინა.
ძველი ქალაქის გარშემო თხრილები ნელ-ნელა ამოავსეს და ეს ადგილები ახალ
ქალაქს შეუერთეს. პოლიციის უფროსმა ინჟინრებთან ერთად ქუჩების სიგანე
ისე განსაზღვრა, რომ ეტლს შესძლებოდა გავლა იმ ადგილებში, სადაც ტერიტო-

25

გენერალ პაულუჩის მეუღლე, ვილჰელმინა-ფრანცისკა (1778-1824), კურლანდიელი გრაფის, იოსებ-ვილჰელმ ფონ კოკსულის ქალიშვილი იყო.

26
27

Freygangs, Lettres sur le Caucase et la Géorgie, 143-149.
ალექსეი ერმოლოვი (24.5(4.6).1777 – 11(13).4.1861) – რუსი სამხედრო და სახელმწიფო
მოღვაწე. 1816-1827 წლებში ჯერ ცალკე ქართული (შემდეგში კავკასიური) კორპუსის მეთაური, მთავარსარდალი საქართველოში.
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რია 60 ფუტის სიგანის ქუჩების გაყვანის საშუალებას იძლეოდა. უსაფრთხო ადგილზე ხორბლის დასაფქვავად წყლის წისქვილი დადგეს.28
თბილისის ბრტყელი და ძირითადად თიხით გადახურული სახურავებიდან
ჩასული წვიმა სადგომს ანესტიანებდა, რაც ქალაქში გავრცელებელი ავადმყოფობების მიზეზი იყო. ამ მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად გენერალმა ერმოლოვმა კერძო სახლების რეკონსტრუქცია წაახალისა. ახალი მშენებლობის
ხელშესაწყობად მიწის უზარმაზარ ნაკვეთზე ჯარისკაცებს ამუშავებდნენ აგურების დასამზადებლად და ტყეებში მუხის ხეების საჭრელად, რასაც გორიდან
თბილისამდე მტკვრით აცურებდნენ. ვინაიდან ქალაქში მშენებლობისთვის საჭირო იარაღები არ იყო, ასტრახანიდან შემოიტანეს ნაჯახები, ნიჩბები და ჩაქუჩები. გამომწვარი და მზეზე გამომშრალი აგურით აშენდა ყაზარმები, საავადმყოფოები და ადმინისტრაციული შენობები. ძველი ქალაქის მშენებლობა
სწრაფად მიმდინარეობდა. ქალაქში ბევრი კალატოზი იყო, მთავარი კალატოზები სპარსელები იყვნენ და შეუძლებელი იყო უფრო კარგი ხელოსნების მოძიება. მოსახლეობას მცირე დრო მისცეს 12-15 ფუტის (3-4 მეტრის) სიმაღლის
აგურის სახლების ასაშენებლად. თუკი შეძლებული ქართველები და სომხები
ხელს უწყობდნენ საჯარო პროექტების განხორციელებას, ხალხი, – ისევე როგორც ყველა აზიურ ქალაქში, – ძლიერ უნდობლად ეკიდებოდა მამა-პაპისეული სახურავის შეცვლას. მფლობელის მიერ სახლის ახალი გეგმის მიხედვით
ასაშენებლად ერმოლოვის ერთგული ჯარისკაცები ქუჩაში გავლისას ძალიან
ძველ სახლს აგურებს აცლიდნენ დასანგრევად. რამდენიმე ლამაზი შენობა და
ახალი მშენებლობებისათვის მომზადებული ხარაჩოები კონტრასტს ქმნიდა იმ
ქოხებთან, რომლებიც თბილისს თითქმის მთიანად ფარავდა. ხალხიც მიხვდა,
რომ უკეთესი იყო მოხერხებულ და კოხტა სახლებში ცხოვრება, ქუჩაზე გამავალი ფანჯრებით. ქალაქის ცენტრში, დიდ ფართობზე მდებარე ძველი სასაფლაო
გააუქმეს, საფლავის ქვები ოჯახებს გადასცეს, ნიადაგი კი მოასწორეს. იქ, სადაც ადრე ვიწრო და დაბინძურებული გასასვლელები იყო, ლამაზი მოედნები
გააშენეს, სადაც თავისუფლად მოძრაობდა ჰაერი. გარშემო მდებარე სახლები
მორთეს ფასადებით და ისეთი მოედნით, რომელიც ნებისმიერ ევროპულ ქალაქს დაამშვენებდა. ერთ საღამოს იქ კონცერტი და ფეიერვერკი გამართეს.29
ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგის მიერ აღნიშნული გუბერნატორის ადრინდელი
სახლი, რომელიც მორის კოცებუს აზრით, აზიური და ევროპული არქიტექტუ28

Moritz Kotzebuë, Relation d'un voyage en Perse, fait en 1817 à suite de l'Ambassade Russe, par
Moritz de Kotzebue. Traduite de l’Allemang par M. Breton, orné de gravures coloriées (Paris: Chez
A. Nepveu, Libraire, 1819), 50. Jacques-François Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, et particulièrement dans les provinces situées au-delà du Caucase, fait depuis 1820 jusqu'en 1824 par le
chevalier Gamba, consul du roi à Tiflis (Paris: Chez C. J. Trouvé, Imprimeur Libraire, 1826), II, 154;
Félix de Beaujour. Voyage militaire dans l'Empire ottoman, ou Description de ses frontières et de ses
principales défenses, soit naturelles, soit artificielles (F. Didot Frères, Paris, 1829), II. 40; Charles Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, par le Nord de l’Europe, les provinces du Caucase, la Géorgie,
l’Arménie et la Perse, suivi de détails topographiques, statistiques et autres sur le Pégou, les îles de
Java, de Maurice et de Bourbon, sur le cap de Bonne-Espérance et Sainte Hélène pendant les années
1825-1829 (Paris: Authus Nertrand, Libraire-éditeur, 1838), II, 29, 41.

29

Kotzebuë, Relation d'un voyage en Perse, 43-44, 48, 51-52; Gamba. Voyage dans la Russie méridionale, II, 155-157.
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რის შეუსაბამო ნაზავი იყო, დაანგრიეს. მის ნაცვლად ბორცვის ფერდობზე
ააშენეს თანამედროვე სტილის შენობა, რომელიც მოხდენილი კოლონადებით
და კარგად შესრულებული ქანდაკებებით იყო მორთული. ქართველები ჯერ
გაოცებულები იყვნენ ამ დეკორაციით, მაგრამ შეეჩვივნენ. იქვე იყო ბაღი და
რუკების საცავი. 30 პოლკოვნიკ როტიეს ცნობით, 1818 წელს თბილისში ცხოვრობდა პეტერბურგის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, გამორჩეული ბელგიელი მოქანდაკე და არქიტექტორი, ჟოზეფ კამბელენი (1756-1821).31 არ არის
გამორიცხული, რომ სწორედ მისი ქანდაკებებით იყო მორთული შტაბს-კაპიტან მორის კოცებუს მიერ ნახსენები სასახლე.
ადგილობრივი თავადები, მდიდარი სომხები და გენერლები ერთმანეთს
ეჯიბრებოდნენ და თავის გამოჩენას ცდილობდნენ თავიანთი ახალი სახლების
ელეგანტურობითა და ფუფუნებით. მათ შორის საგანგებოდ გამოირჩეოდა დიდი
გემოვნებით აშენებული სომეხი თავადის, მადათოვის სახლი32 და თავად ბებუთოვის შესანიშნავი სააგარაკო სახლი დატერასებული ბაღით. გენერალ გუბერნატორის სასახლესთან მოაწყვეს ლამაზი მცენარეულობითა და შირაზიდან ჩამოტანილი ვარდებით გემოვნებით მორთული ბაღი, რომელიც ღია იყო საზოგადოებისთვის. ახალი უბნის განაშენიანებისთვის გამოჰყვეს ერეკლე მეფის შესანიშნავი, ვერხვებითა და ალვის ხეებით დამშვენებული ბაღი, სადაც ევროპული
არქიტექტურის მიხედვით ნაგები ლამაზი სახლები თაღიანი გალერეებით ახალი
პარიზული შენობების სტილში იყო შესრულებული. ძველი და ღარიბი ქალაქის
ნანგრევებზე ჩნდებოდა ახალი და მდიდარი ქალაქი, მაგრამ ნაგვით და მასალით
დაფარული ტერიტორიის დიდი ნაწილი კვლავ ასათვისებელი იყო. ქალაქის ღარიბი მოსახლეობა კვლავ მიწურებში ცხოვრობდა, რაც სამწუხარო კონტრასტს
ქმნიდა და შავი ლაქასავით იყო მოხდენილი და ლამაზი ნაგებობების გვერდით.
ასეთი კონტრასტის მიუხედავად, გამბას კომენტარით (1820 წ.), სამი წელი აღმოჩნდა საკმარისი, რომ ამ ქალაქს ისეთი იერსახე მიეღო, რომლითაც ცივილიზებული ევროპის ქალაქები გამოირჩეოდა. იულიუს კლაპროთი 1823 წელს პარიზში ფრანგულ ენაზე გამოქვეყნებულ თზხულებაში აღნიშნავდა: „ტიფლისიდან მიღებული უკანასკნელი ცნობების მიხედვით, ეს ქალაქი დღითიდღე მშვენიერდება გენერალ ერმოლოვის პატრიოტული ზრუნვით; მან თითქმის მთლიანად თავიდან ააშენა ქალაქი და შესძლო ქართველებისთვის ევროპული არქიტექტურის მიმართ გემოვნების გაღვივება.“33 ფრანგი დიპლომატის, ამედე ჟობე30

Kotzebuë. Relation d'un voyage en Perse, 43-44; Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 20.

31

Rottier, Bernard Eugène Antoine. Itinéraire de Tiflis à Constantinople, par le Colonel Rottiers,
commandeur, chevalier de différents ordres, membre de plusieurs académies, etc. (Bruxelles: Chez
H. Tarlier, Libraire, 1825), 105-106. 1805-1810 წლებში სანკტ-პეტერბურგში, ვასილევსკის
კუნძულზე აშენდა ბირჟის შენობა, რომლის არქიტექტორი ჟან თომა დე თომონი,
ქანდაკებების ავტორი კი ჟოზეფ კემბერლენი იყო.

32

მადათოვის კუნძული მდებარეობდა დაახლოებით იქ, სადაც ამჟამად დედა ენის ძეგლი
დგას და იყო ჩოგბურთის კორტები.

33

Kotzebuë, Relation d'un voyage en Perse, 48; Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, II, 157,
180-182; Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 41; Jules Klaproth, Voyage au Mont Caucase et
en Géorgie (Paris, 1823) II, 1.
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რის შეფასებით, თუმცა ძველ ქალაქში კვლავ იყო დარჩენილი სპარსელების შემოსევის შედეგი, გენერალ ერმოლოვის მიერ მიღებული ენერგიული ზომებით
თბილისში ევროპული ქალაქების მსგავსი ცხოვრება და წესრიგი მკვიდრდებოდა.34
1825 წელს თბილისში ჩასული ფრანგი მეცნიერი, შარლ ბელანჟეს თქმით, ქალაქში ევროპული არქიტექტურის მიხედვით ნაგები ლამაზი სახლები მას საფრანგეთს ახსენებდა.35 გენერალ ერმოლოვის მმართველობის დროს თბილისში ჩასულმა ყველა მოგზაურმა შეამჩნია, რომ იგი თბილისს ევროპული მოდელის მიხედვით აშენებდა, მაგრამ არავინ იხსენებდა, რომ რუსებმა არ შეუშალეს ხელი
აღა მოჰამად ხანს თბილისის დანგრევაში, რათა შემდეგ თავისი ინტერესების
შესაბამისად დაეწყოთ მისი აღდგენა.36
ჟაკ-ფრანსუა გამბას ცნობით, თუ ოციოდე წლის წინ თბილისში აზიური
ადათ-წესები იყო გავრცელებული და ყველა თავისი მასპინძლობის შეეთავაზებას ცდილობდა, რადგან თბილისში მოგზაურის ჩასვლა იშვიათი მოვლენა იყო,
იმჟამად ქალაქში უკვე იყო სომხების რამდენიმე დუქანი, ერთი რესტორანი და
პურის ორი ფრანგი მცხობელი.37 ბელანჟე არ ასახელებს სასტუმროს, რომელშიც
გაჩერდა, მაგრამ აღნიშნავს, რომ ერთ ფრანგს ეკუთვნოდა და თბილისში ის ამ
დანიშნულების ერთადერთი, მაგრამ საკმაოდ მოუწყობელი დაწესებულება იყო
– ოთახის კარი ცუდად იხურებოდა, იქ მხოლოდ ერთი მაგიდა, რამდენიმე სკამი
და ხალიჩაგადაფარებული ხის ორი ტახტი იდგა, არ იყო ბუხარი.38 მოსახლეობა
და რელიგია. რუსი დიპლომატის, ალექსანდრ ნეგრის ცნობით, XVIII საუკუნის
ბოლოს თბილისში 4,000 სახლი და 20,000, 1795 წლის სპარსელების შემოსევის
შემდეგ, 1803 წლის მონაცემებით – 14,620 სული იყო. 1807 წელს მოსახლეობის
რაოდენობა 18,000-მდე გაიზარდა და მასში არ იგულისხმებოდნენ რუსი სამხედრო პირები და მოხელეები. ფელიქს ბოჟურის ცნობით, 1818 წელს თბილისის მოსახლეობა 20,000 სულს არწევდა, მაგრამ მასში არ იგულისხმებოდა 5,000 კაციანი
34

P. A. J. Sciences morales et politiques. Voyage dans la Russie Méridionale, et particulièrement dans
les provinces situées au-delà du Caucase, fait depuis 1820 jusqu'en 1824, par le chevalier Gamba,
consul du Roi a Tiflis. Revue Encyclopédique, Paris, 1827, t. 34, p. 102.

35
36

Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 20.
1795 წლის 26 ოქტომბერს ბაღდადში საფრანგეთის კონსული, ჟან ფრანსუა რუსო საფრანგეთის მთავრობას აღა-მაჰმად-ხანის ტიფლისში შეჭრის შესახებ ატყობინებდა და
წერდა: „იმჟამად ბაღდადში მყოფი ზოგიერთი სპარსელი და ქართველი წარჩინებული
ისევე, როგორც სხვა განათლებული პირები, ხედავდნენ, რომ რუსები ამ ომში საერთოდ
არ გამოჩენილან არც ქართველების არც დასახმარებლად ომის დროს და არც მოსალაპარაკებლად. ეს ფაქტი შეფასებული იყო როგორც „რუსეთის კარის ბარბაროსული პოლიტიკა საქართველოს მიმართ, რომელსაც ერეკლე და საქართველო გასანადგურებლად
მიეტოვებინა აღა-მაჰმად-ხანისათვის, თავის ძალებს კი სრულიად საქართველოს დასაპყრობად და მის, როგორც დაპყრობილის სამუდამოდ შესანარჩუნებლად, შემდეგ აამოქმედებდა“ (AMFAE, MD/Perse, vol. 2, doc. 29, fol. 146v-147v). ეს აზრი გამეორებული იყო
1807 წლის 18 აპრილის საფრანგეთის ოფიციალურ პრესაში და რუსეთის პოზიცია ასე
იყო დაფიქსირებული: „რუსეთის იმპერატრიცამ სასწრაფოდ გაიწვია ჯარი და მიატოვა
ქართველები სპარსელთა და კავკასიის ბარბაროსი ურდოების შურისძიების პირისპირ.“
(Journal de l'Empire, 18.03.1807).

37

Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, 160-163, 182-183.

38

Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 21.
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გარნიზონი. ჟაკ-ფრანსუა გამბას ცნობით, 1820 წელს, თბილისის მოსახლეობის
რაოდენობა დაახლოებით 24,000 იყო; 1825 წელს თბილისსა და მის შემოგარენში
2,500 სომხების, 1,500 ქართველების, 500 – თათრებისა და სპარსელების ოჯახი
ცხოვრობს. ე.ი. სულ 4,500 ოჯახში; თითოეულში 6 სულზე ნაკლები არ იყო, რაც
ჯამში 27,000 სული იყო. ამ ციფრს ემატებოდა გარნიზონის შემადგენლობა, მოხელეები და უცხოელები – 6,000 სული. სულ 33,000 სული და ეს ციფრი მუდმივად
იზრდებოდა სპარსეთიდან და თურქეთიდან ემიგრირებული ქრისტიანების ხარჯზე. ამასთანავე, თბილისში „თათრებისა და სპარსელების 500 ოჯახი ცხოვრობდა, თითოეულ ოჯახში კი, სულ მცირე, ექვსი წევრი იყო.“39 შარლ ბელანჟე არ
იზიარებდა გამბას მოსაზრებას და მიაჩნდა, რომ თბილისის მოსახლეობა 24,000
არ აღემატებოდა.
კონსულ ჟაკ ფრანსუა გამბას მისია თბილისში. XIX საუკუნის 20-იან წლებს
ემთხვევა თბილისში საფრანგეთის კონსულის ჟაკ ფრანსუა გამბას მოღვაწეობა.
გამბას მისიის ძირითად მიზანს საქართველოს გზით საფრანგეთ-ირანის სავაჭრო ურთიერთობების განვითარება წარმოადგენდა. ამ თვალსაზრისით, საქართველო მანამდეც მოექცა საფრანგეთის ინტერესებში. XVIII ს-ის შუა ხანებში
ფრანგი მოგზაური პეისონელი წერდა: „თბილისი საუკეთესო ადგილია ირანთან
სავაჭრო ურთიერთობების დასამყარებლად... აქ შეგიძლია ნებისმიერი სახის საქონელი შეიძინო.“40
1813 წლის გოლესთანის ზავის შემდეგ რუსეთისა და ირანის ვაჭრობა კავკასიის და კეძოდ, თბილისის გზით გაცხოველდა. ირანიდან იმპორტირებული საქონლის ბაჟი სულ 5%-ს შეადგენდა, ეს კი ადგილობრივ ვაჭრებს ფინანსური კაპიტალის დაგროვების საშუალებას აძლევდა. 1821 წელს რუსეთის ხელისუფლებამ ევროპული საქონლისთვისაც დააწესა ე. წ. „შეღავათიანი ტარიფი“ 10 წლით.
ტარიფის შემოღება განაპირობა სამხრეთ კავკასიაში რუსული ჯარის მომარაგების აუცილებლობამ, კავშირმა ფრანგულ კაპიტალთან და მეტოქეობამ ინგლისთან. 41 აზიასთან ვაჭრობისთვის შეიქმნა ახალი გზა: ოდესა-რედუტ-კალე 42 –
თბილისი. „1821 წლის 8 (20) ოქტობრის უკაზით, უცხოეთიდან საქართველოში
შემოსული ყოველგვარი საქონელი დაიბეგრება ამ საქონელზე გამოცხადებული
ფასის მხოლოდ 5%-ით, მსგავსად გოლესთანის ხელშეკრულების საფუძველზე
ირანიდან შემოტანილ საქონელზე დაწესებული ბაჟისა.“43
მართალია, 5%-იანი ტარიფი და თავისუფალი ტრანზიტი ნიშნავდა სამხრეთ
კავკასიის და ირანის ბაზრების ევროპის ქვეყნებისათვის, კერძოდ საფრანგეთი39

Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, 58.

40

M. de Peyssonel, Essay sur les troubles actueles de Perse et de Georgie (Paris, 1754), 153.

41

George Sanikidze, An Historical Survey of Georgian-Iranian Relations in the Nineteenth Century.
Journal of Persianate Studies, Vol. I, No.2. (Leiden: Brill), 2008, 156-157.

42

რედუტ-კალე (ყულევი) შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე უმნიშვნელოვანესი ნავსადგური იყო. დაინგრა ყირიმის ომის დროს. (იხ. მ. პაჭკორია. რედუტ-კალე. თბილისი,
1968; К. Спасский-Антонов, Редут-Кале. Отечественные записки, 55, VIII, 1847, 21-33

43

ჟაკ ფრანსუა გამბა. მოგზაურობა ამიერკავკასიაში. ფრანგულიდან თარგმნა, წინასიტყვაობა და კომენტარები დაურთო მ. მგალობლიშვილმა. ტ. 1 (თბილისი, 1987), 235.
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სათვის ხელში ჩაგდებას, მაგრამ რუსეთის მთავრობას იმედი ჰქონდა, რომ შეღავათიანი ტარიფის ვადაში, 10 წლის განმავლობაში სამხრეთ კავკასიისა და ირანის ბაზრები გაფართოვდებოდა, გაიზრდებოდა მოთხოვნილება ევროპულ საქონელზე და ვადის დამთავრებისას, უკვე შექმნილ ბაზრებს რუსეთის ბურჟუაზია
გააკონტროლებდა.
მიუხედავად იმისა, რომ შეღავათიანი ტარიფი გარკვეულწილად ინგლისელთა წინააღმდეგ იყო მიმართული და უპირველესად საფრანგეთის ინტერესებს ემსახურებოდა, ამ პერიოდში ინგლისელებიც სარგებლობდნენ საქართველოს სატრანზიტო გზით. გამბა 20-იანი წლების შუა ხანებში წერდა: „ტფილისზე გავლით უკანასკნელ ხანებში მრავალი ინგლისელი ბრუნდება ინდოეთიდან ევროპაში. ბომბეიდან გამოსული ისინი ზღვით 15-20 დღეში აღწევენ
ბენდერ-ბუშეჰრის ნავსადგურს სპარსეთის ყურეში. ამ ნავსადგურში არის ინგლისის გენერალური კონსული, ინგლისელები აქ დიდი ვაჭრობას ეწევიან, ავრცელებენ აქედან მთელ სპარსეთში ინდოეთისა და თავიანთი სამშობლოს მანუფაქტურას. ბენდერ-ბუშეჰრიდან ისინი ექვს კვირაში ადვილად აღწევენ ტფილისს ქარავნებით.“ 44
შეღავათიანი ტარიფის მოქმედების მიწურულს, 1831 წელს, თბილისში შეიქმნა „კავკასიის სავაჭრო დეპო“. ამ კომერციული კავშირის საქმიანობა ირანთან
სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოებას ისახავდა მიზნად: „ირანელი ვაჭრები,
რომელთაც უცხოური საქონელი თავის ქვეყანაში შეაქვთ კონსტანტინოპოლისა
და ტრაპიზონის გზით, შესაძლებლობა ექნებათ რა იგივე საქონელი სასურველი
რაოდენობით შეიძინონ თბილისში, სულ უფრო ხშირად ჩამოვლენ ამ ქალაქში,
და ბოლოს, ევროპული ვაჭრობა ირანში, რაც ფასების კონკურენციას ემყარება,
დაკარგავს თავის ძალას, რამდენადაც თბილისიდან გაზიდული საქონელი ირანში უფრო იაფი იქნება.“45
განსაზღვრული ვადის დასრულებამდე ოდნავ ადრე, რუსეთმა გააუქმა ევროპული საქონლისათვის დაწესებული შეღავათიანი ტარიფი. ევროპულ საფეიქრო საქონელზე 1832 წელს უზარმაზარი ტარიფი დაწესდა. თუმცა, ამ გადაწყვეტილებას სასურველი შედეგები რუსეთის იმპერიისათვის არ მოუტანია.
უცხოურ საქონელზე შეღავათიანი ბაჟებისა და თავისუფალი ტრანზიტის
გაუქმებას თვალსაჩინო ცვლილებები მოჰყვა. ევროპიდან ირანისაკენ მიმავალი
სავაჭრო-სატრანზიტო გზა, რომელიც XIX ს-ის 20-იან წლებში აღორძინდა, ამიერიდან ძალას კარგავდა. ევროპის „აზიური ვაჭრობის“ მთავარ მაგისტრალს
ტრაბზონის გზით კონკურენტი (რედუტ-კალე-თბილისი-ბაქო) ჩამოაცილეს.
ტრაბზონში ჩამოყალიბებულმა ინგლისურმა სავაჭრო კომპანიამ აღმოსავლეთის ბაზარი თავისი საქონლით აავსო.46
ტარიფის გაუქმების შემდეგ, ევროპის ქვეყნებსა და ირანს შორის ვაჭრობამ
ტრაბზონ-ერზერუმის გზისაკენ გადაინაცვლა. მთელმა მოგებამ, რომელსაც თა44

J.-F. Gamba. Voyage dans la Russie..., II, p. 159.

45

პ. გუგუშვილი. საქართველოსა და ამიერკავკასიის ეკონომიკური განვითარება XIX-XX
სს.-ში. (თბილისი, 1979), 261-262.
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მ. დუმბაძე, (რედ.). საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, IV. თბილისი, 1973, 914.
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ვისუფალი ტრანზიტის შედეგად იღებდა თბილისი და რედუტ-კალე, ტრაბზონერზერუმისაკენ გადაინაცვლა. მრავალმა თბილისელმა ვაჭარმაც არჩია ევროპული საქონლით სატრანზიტო ვაჭრობა ტრაბზონ-ერზურუმის გზით და ამ საქონლის ირანში ჩატანა.
თბილისი ოცდაათიან და ორმოციან წლებში. გენერალ ერმოლოვის ძალისხმევის მიუხედავად, გენერალ პასკევიჩის (1827-1831)47, ბარონ როზენისა (18311837)48 და გენერალ გოლოვინის (1837-1842)49 მმართველობების დროს თბილისში
მყოფი ევროპელები კრიტიკულად აფასებდნენ თბილისის იერსახეს. ეს ცნობები
დაცულია გაფრანგებული უნგრელი თავადის ჟან-შარლ ბესის, შვეიცარელი
მოგზაურის, სიძველეთა მკვლევრისა და გეოლოგის, მარი ფრედერიკ დიუბუა
დე მონპერეს, ფრანგი პოლიტიკური მოღვაწის, გრაფი კონსტან-ლუი სიუზანესა
და ფრანგი ექიმის, ჟიულ-შარლ ტეიულის, თხზულებებში. შარლ ბესის აზრით,
თბილისიც ცუდად იყო ნაგები აზიის თითქმის ყველა ქალაქის მსგავსად – ვიწრო, დაკლაკნილი ქუჩები ნაგვით იყო სავსე, ქოხებს არ ჰქონდა ფასადი და ფანჯრები, სინათლე კი მხოლოდ კარიდან შედიოდა. მტკვრის მარცხენა მხარე იმდენად ვიწრო იყო, რომ სახლები ერთმანეთზე იყო მიდგმული და მთის წვერამდე
ადიოდა. მეტეხის ეკლესიის წინ მუდამ მათხოვრები ისხდნენ, რაც სამწუხარო
სანახაობას წარმოადგენდა. გრაფი სიუზანეს შეფასებით, თბილისის საერთო
იერსახე არაფრით არ იყო აღსანიშნავი – საუკუნეების მანძილზე მიმდინარე
ომების შედეგად, ქალაქის კედლის ნაკვალევის გარდა ძველი ძეგლები არ იყო.
ექიმ ტეიულის აზრით კი, თბილისს დაკარგული ჰქონდა თავისი განსაკუთრებული იერსახე და რუსეთის საკუთრებად იყო ქცეული, რაც არ იყო დასანანი იმისგან გამომდინარე, რაც მისგან იყო გადარჩენილი, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ
ავლაბარში რუსების მიერ აშენებული იყო საავადმყოფო, ქარვასლა, საპატიმრო, ახალი ციხესიმაგრე და ყაზარმები; ამიტომ აღარ იყო საშიში მტრის მოულოდნელი შემოსევა, რომელსაც არასოდეს აღარ მოუნდებოდა ყაზარმებზე
მდგარი ზარბაზნის წინ დადგომა.
მოგზაურები თბილისის ქუჩების მდგომარეობასაც აკრიტიკებენ. ახალ ქალაქში, რომელიც სწრაფად იზრდებოდა და ძველ ქალაქს უერთდებოდა, ქუჩები
უსწორმასწორო და ცუდად იყო მოკირწყლული, მშრალი ამინდის დროს აუტანელი მტვერი იდგა, წვიმის დროს კი ღრმა საფლობები ჩნდებოდა და რამდენიმე
საათის შემდეგაც კი შეუძლებელი იყო ერთი მხრიდან მეორეზე გადასვლა, წყალდიდობების გამო წყალის ძლიერ დინებას ხიდებიც მიჰქონდა. თბილისის ყველაზე
მდიდარი მცხოვრებლების რუსეთიდან ახალ შემოსულ ზანზალაკებიან ეკიპაჟები
დაქროდა. მათ დროშკების მსუბუქი და ელეგანტური ფორმა ჰქონდა, მაგრამ პა47

ივანე თევდორეს ძე პასკევიჩი (1782-1856) – რუსეთის იმპერიის სამხედრო მოღვაწე, გენერალ-ადიუტანტი (1825), გენერალ-ფელდმარშალი (1829), რუსეთ-სპარსეთის 1826-1828
და რუსეთ-თურქეთის 1828-1829 წლების ომების დროს კავკასიის ჯარების მთავარსარდალი. რუსეთ-სპარსეთის ომში გამარჯვებისათვის გრაფის წოდება მიენიჭა.

48

გრიგოლ როზენი (1782-1841) – რუსეთის სამხედრო და სახელმწიფო მოღვაწე, საქართველოს მთავარმართებელი 1831-1837 წლებში.

49

ევგენი გოლოვინი (1782-1858) – რუსეთის სამხედრო და სახელმწიფო მოღვაწე, საქართველოს მთავარმართებელი 1837-1842 წლებში.
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ტარა იყო ორი ადამიანისთვის და ამასთან, ვერ იფარავდა მზის, მტვრისა თუ ტალახისგან. არხების გათხრა დაგეგმილი და დაწყებული იყო, რათა ბაზრის მიდამოებში შეკრებილ ხალხს უფრო ადვილად ემოძრავა, მაგრამ ძველი ქალაქის ყველა ქუჩის გასაფართოებლად და მოსაწესრიგებლად ჯერ კიდევ ბევრი რამ იყო
გასაკეთებელი. ხის ორი და თითქმის უვარგისი ხიდი არ კმაროდა მდინარის მეორე მხარეს მდებარე გარეუბანებთან დასაკავშირებლად, ამ ნაგებობების გასაუმჯობესებელი და ხიდების დამატების პროექტები შესწავლის პროცესში იყო. გრაფი სიუზანეს აზრით, კავკასიის პროვინციის გუბერნატორს, გენერალ გოლოვინს,
სურდა „მისთვის მინდობილი ხალხის კეთილდღეობისათვის ხელის შეწყობა“, მაგრამ მისი სურვილები ყოველთვის ვერ სრულდებოდა – თბილისის ერთ-ერთი მრავალჯერ დანგრეული ხიდის ნაცვლად მყარი ხიდის ასაშენებლად ევროპელი ინჟინრების ჩამოსაყვანად მას ნებართვა სჭირდებოდა. გაუმჯობესების ბევრი გეგმა
ქაღალდზე იყო ან იწყება, მაგრამ არ სრულდებოდა. 50
კრიტიკულ შენიშვნებთან ერთად მოგზაურები ძველი ქალაქის ხიბლსაც აღნიშნავენ. ავლაბარში რიყეზე დასახლებული დიუბუა დე მონპერეს სახლის გალერეიდან მთელი ქალაქი ამფითეატრივით იშლებოდა. მის თქმით, სიონის მომიჯნავე მხარე, კალა, ძველი ტიფლისის ყველაზე ლამაზი და დასახლებული უბანი იყო. საინტერესო სანახავი იყო ძველ ქალაქში მთაზე შერჩენილი ციხესიმაგრის დანგრეული კედლები, პატარა ობსერვატორია, ბოტანიკური ბაღი, მთიდან
გადაშლილი ქალაქის ულამაზესი ხედი, სადაც ერთმანეთში ირეოდა ეკლესიები,
კოშკები, გუმბათები, სახლები, კედლები და ბაზრები, ხიდთან მდებარე ქარვასლასთან ჩანდა აქლემების ქარავნები და ნახშირით დატვირთული ვირები. ამ
ნახშირით ფარდულებს და ზოგიერთ სახლებსაც ათბობდნენ. შარლ ბესი კი
მტკვრის ნაპირებზე მდებარე ბაღებს არნოს51 ნაპირებიდან გადმოტანილ ხედს
ადარებს. ტეიულმა ყურადღება მიაქცია მტკვრის მარცხენა ნაპირზე შეღობილ
ფართობზე საქართველოში შემოტანილი სხვადასხვა მცენარეების სანერგეს, სადაც წარმატებით ახარებდნენ ჩინურ ინდიგოს, რომლისგანაც ლამაზი ფერის საღებავს იღებდნენ, მაგრამ ამ სასარგებლო დაწესებულებას ქართველი გლეხების
საქმიანობაზე გავლენა არ ჰქონდა.52 აღა მოჰამად ხანის შემოსევის შემდეგ, რუსები კვლავ ცდილობდნენ ქალაქის იერსახის ცვლილებას. თბილისში სწორი
მოედნები, განიერი და ლარივით გაჭიმული ქუჩები, დუქნები, კაფეები და კოლონებით უხვად მორთული თანამედროვე არქიტექტურის მიხედვით ნაგები სა50

Rottier, Itinéraire de Tiflis à Constantinople, 105; Jean-Charles de Besse, Voyage en Crimée au Caucase, en Géorgie, en Arménie, en Asie-Mineure, et à Constantinople, en 1829-1830. Ouvrage orné
de cinq planches lithographée (Paris: Dealunay, Libraire, 1838), 333-335; Frédéric Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase, chez les Tscherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Géorgie,
en Arménie et en Crimée. Avec un Atlas géographique, pittoresque, archéologique, géologique etc.
Ouvrage qui a remporté le prix de la Société de Géographie de Paris en 1838 (Paris: Librairie de
Gide, 1839), 225-236; Comte Constant-Louis de Suzannet, “Les provinces du Caucase sous la domination russe”, Revue des Deux Mondes 26, (1841), 57; Jules Charles Teule, Pensées et notes critiques
(Paris: Arthus Bertrand, Librairie-Editeur, 1841), II, 88, 90-91, 95-96.

51

არნო – მდინარე იტალიაში, რომელიც ფლორენციასა და პიზაზე გავლით ტოსკანას
კვეთს.
Besse, Voyage en Crimée au Caucase, 335; Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase, 237;
Suzannet, Les provinces du Caucase, 57; Teule, Pensées et notes critiques, 88, 90-91, 95-96.
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სახლეები და კარგი აგურის დიდი, აკურატული და კირით შეთეთრებული სახლები იდგა. ყველაზე ახალი და მდიდარი უბნები განლაგებული იყო მდინარის
მარცხენა, უსწორმასწორო მხარეს, რომელიც მტკვრისკენ ეშვებოდა. მოგზაურები მაინც კრიტიკულად აფასებდნენ რუსების ბატონობის დროს აღმოცენებულ ახალი ქალაქს, რომელიც სრულიად განსხვავდებოდა ძველი ქალაქისგან.
მათი შეფასებით სახლების არქიტექტურა ოდნავ მძიმე იყო და სვეტებითა და
პილასტრებით (კედლის სვეტი) ისინი ერთბაშად ამბიციური და მონუმენტური
ვერ გახდებოდა; თბილისის ახალი სახლების უშნო და უსარგებლო ხის სვეტები
რუსეთის ყველა მშენებარე ქალაქში გავრცელებული უგემოვნო მონუმენტური
არქიტექტურის მაგალითი იყო – ისეთივე, როგორც რუსეთის იმპერიის ერთი
ბოლოდან მეორეში. დადებითად იყო შეფასებული თავრიზის მოედნის ზევით
მთავრობის სასახლის ქუჩაზე, გიმნაზიასა და გენერალურ შტაბს შორის მდებარე თბილისის ერთ-ერთ ულამაზესი შენობა – გენერალ-გუბერნატორის რეზიდენცია, აშენებული შარდენის მიერ აღწერილი როსტომის სასახლის ნანგრევებზე. სასახლეს კოლონადები თაღების გრძელ რიგს იჭერდა, შენობის გასწვრივ
მთელ სიგრძეზე ლამაზი, ღია გელერეა კარგი პროპორციის მქონე სვეტებს ეყრდნობა. ორივე ბოლოში, ნიშებში, მარსისა და მინევრას ქანდაკებები იდგა, რომლებიც დიუბუა დე მონპერეს თქმით, ქართველებს გულუბრყვილოდ გენერალი
პასკევიჩი და მისი ცოლი ეგონათ. მთლიანობაში ეს სასახლე დიდებული, შთამბეჭდავი და მეფის ღირსი იყო. ინტერიერიც შეესაბამებოდა საქართველოში რუსეთის იმპერატორის წარმომადგენლის სიმდიდრეს და ღირსებას; საცხოვრებელი ნაწილი და დარბაზები დიდი იყო, განსაკუთრებით ის, სადაც საიმპერიო
ტახტი იდგა; ოთახს ამშვენებდა ფეხზე მდგომი იმპერატორ ნიკოლოზის53 პორტრეტი. სასახლეს ეკვროდა ბორცვზე ტერასებად გაშენებული, აუზებით და პავილიონებით დამშვენებული ევროპული ტიპის კარგად მოვლილი ბაღი, რომელსაც პატარა სამოთხეს ადარებენ. ის ღია იყო მაღალი საზოგადოებისათვის და
საღამოობით იქ გარნიზონის მუსიკოსები გასაოცარი სიზუსტით ასრულებენ
სხვადასხვა მუსიკალურ ფრაგმენტებს. ქალაქში იყო საზოგადოებრივი დანიშნულების სხვა აღსანიშნავი შენობებიც, ხოლო თბილისის პოლიციის შენობა და საყარაულო პოსტი პეტერბურგულისგან არ განსხვავდებოდა. ბესის კომენტარით,
ეს ყოველივე რუსეთის მთავრების გულუხვობისა და საქართველო რუსეთის
მმართველობაში შესვლის შედეგი იყო. თბილისში გაშლილი მშენებლობის მიუხედავად, ქალაქში ევროპელებისთვის შესაფერისი სახლები არ იყო. დიუბუა
დე ნობპერეს აზრით, იქ დამკვიდრებას არც უცხოელები და არც რუსები არ ფიქრობდნენ, ისინი თბილისს ევროპულ ქალაქად არ მიიჩნევდნენ, მაგრამ სამხედრო პირების, მოხელეებისა და სხვათა მომრავლება აძვირებდა დასაქირავებელი
ბინების ფასს. ამიტომ თბილისში ერთ-ერთი მომგებიანი საქმე სახლების შენება
და მათი არენდით გაცემა იყო. შარლ ტეიული აღნიშნავდა, რომ კვლავ ყველა
გენერალ ერმოლოვს აქებდა და მისი გაწვევის შემდეგ თბილისს თუმცა კი ჰყავდა რამდენიმე სხვა კარგი მმართველი, მაგრამ ქვეყნისთვის უბედურება იყო მეთაურის ძალიან ხშირი ცვლა, რადგან ორი გუბერნატორის იდეების შეუთავსებ53

იგულისხმება ნიკოლოზ I (1796-1855) – სრულიად რუსეთის იმპერატორი, პოლონეთის
მეფე და ფინეთის დიდი მთავარი (1825-1855).
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ლობა ხელს უშლიდა დაწყებულის დასრულებას და ახალი პროექტების წამოწყებას. 54
დიუბუა დე მონპერეს ცნობით, ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით
(Description statistique du Caucase en russe par Oreste Evetzki, 1835, et la Description de la
Géorgie en russe, en 4 vol., publiée en 1836) 1834 წელს თბილისის მოსახლეობა 25,290
სული იყო: ის შედგებოდა რუსების, ბერძნების, სომხების, გრუზინების ანუ ქართველებისა და სპარსელებისაგან. შარლ ტეიულის ვარაუდით, 1840 წელს თბილისის
მოსახლეობა 40,000 სული უნდა ყოფილიყო55 თბილისში ბევრი ეკლესია იყო. ბერძნებს – ანუ მართლმადიდებელ ქართველებს, სომხებს, პროტესტანტ ლუთერანებს,
კათოლიკეების, რუსებს, სუნიტებსა და შიიტებს ყველას თავიანთი ტაძარი ჰქონდა. ბელანჟეს ცნობით, 1825 წელს თბილისში 20 ბერძნული, 15 სომხური და ერთი
კარგად მორთული კათოლიკური ეკლესია იყო. კათოლიკურ ეკლესიაში წირვას
საქართველოში 1635 წლიდან დამკვიდრებული იტალიელი კაპუცინები ატარებდნენ და მათ დიდ მრევლი ჰყავდათ. წირვას მისიის მეთაურ, მამა ფილიპე წარმართავდა, რომელიც ოც წელზე მეტი ხნის მანძილზე ცხოვრობდა საქართველოში და
შესანიშნავად ჰქონდა შესწავლილი ადგილობრივი ადათ-წესები. მის მიერ ქართველებისა და სომხების ხასიათის კარგად შესწავლამ ხელი შეუწყო კათოლიკეების
რაოდენობის ზრდას, რომლებიც ხშირად დადიოდნენ თბილისის კათოლიკურ ეკლესიაში. მან მოსახლეობის წესებს მიუსადაგა რელიგიური ცერემონიები და სხვადასხვა რელიგიის მიმდევარ ავადმყოფებს მუდამ უწევდა დახმარებას. თბილისში
იყო ორი მეჩეთი, ორივე მიმდინარეობის მუსლიმებისთვის. დიუბუა დე მონპერეს
ცნობით, 1836 წელს თბილისში იყო 12 ქართული, 4 რუსული, 2 ბერძნული, 23 სომხური და ერთი კათოლიკური, სულ 42 ეკლესია. 1836 წელს თბილისში იყო 12 ქართული, 4 რუსული, ბერძნული 2, 23 სომხური და 1 კათოლიკური, სულ 42 ეკლესია.
მათ შორის მთავარი და ყველაზე აღსანიშნავი იყო სიონის საკათედრო ტაძარი,
სადაც რუსები ღვთისმსახურებას ესწრებოდნენ.56
თბილისში, ისევე, როგორც რუსეთის იმპერიაში, ქრისტიანი კაცები და ქალები აღდგომის დღესასწაულზე შეხვედრისას ერთმანეთს ერთმანეთს ამ სიტყვებით კოცნიდნენ: „ქრისტე აღსდგა“. აღდგომაზე ქართველების მთავარი გასართობი იყო დოღი57 და ბურთით თამაში – ჩოგანი. იმხანად თავადაზნაურობის

54
55

56
57
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Besse, Voyage en Crimée au Caucase, 333; Duois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase, III,
225-227; 236-239, 251; Suzannet, Les provinces du Caucase sous la domination russe, 57; Teule,
Pensées et notes critiques, 89, 99-100.
მიხეილ პოლიევქტოვი, გრიგოლ ნათაძე, ძველი ტფილისი. თარგმანი რუსულიდან: ი.
აღლაძის, და ვ. გორგაძის (ტფილისი: სახელგამი, 1930), 75; Beaujour, Voyage militaire dans
l'Empire othoman, II. 40; Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, II, 164; Bélanger, Voyage aux
Indes Orientales, II, 48-49; Besse, Voyage en Crimée au Caucase, 334; Dubois de Montpéreux, Voyage
autour du Caucase, III, 258; Teule, Pensées et notes critiques, 111.
Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 31-3; Besse, Voyage en Crimée au Caucase, 334; Dubois de
Montpéreux, Voyage autour du Caucase, III, 258; Teule, Pensées et notes critiques, 114.
საქართველოში, მხედრული ტრადიციების ქვეყანაში, საუკუნეების განმავლობაში წარმატებით ვითარდებოდა ცხენოსნობის სხვადასხვა სახეობები – დოღი, ცხენოსნური თამაშები, ყაბახი, ისინდი, ჯირითი და სხვ.

გართობა ჯერიდის58 სროლა იყო, უბედურების თავიდან ასაცილებლად გენერალ ერმოლოვის ბრძანებით ქართველები ჯერიდი უბრალო ჯოხით შეიცვალა.
მდაბიო კაცები თითქმის ყოველ კვირას ქალაქგარეთ გადიოდნენ, ორ გუნდად
იყოფოდნენ, ერთმანეთს აქეზებდნენ და შურდულის გასროლაზე ჯოხებით იწყებდნენ ბრძოლას. ეს ხშირად სასიკვდილო გართობა სასტიკად იყო აკრძალული
და მის დასრულებას პოლიციის მისვლამდე ცდილობდნენ.59
ფრანგი მოგზაურები აღნიშნავდნენ, რომ თბილისში, სადაც ამდენი სხვადასხვა ეროვნების ხალხი ირეოდა, ყველა თანასწორი უფლებით სარგებლობდა.
გრაფი სიუზანე სხვა ცნობას გვაწვდის რუსეთის მთავრობის რელიგიური შემწყნარებლობის შესახებ. მის მიერ მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ერთმა საწყალმა, ბერძნული (მართლმადიდებლური) რწმენის მიმდევარმა ქალმა სიკვდილის წინ იხმო კათოლიკე მღვდელი და კათოლიკობა მიიღო. მიუხედავად იმისა,
რომ ეს უარყოფა მეტად გასაიდუმლოებული იყო, მთავრობამ ის მაინც შეიტყო
და კათოლიკე მღვდელს გამოუცხადა, რომ თუ ოდესმე კიდევ ჩაერეოდა ახალ
მოქცევაში, მას ციმბირში გაგზავნიდნენ. სიუზანეს დასკვნით, რუსეთის მთავრობა ისწრაფოდა ერთიანი რელიგიის დამკვიდრებითვის და სურდა, ერთ ხელში
მოექცია საერო და სასულიერო ხელისუფლება. ყოველი ადამიანი, რომელიც გაბედავდა მის შეჩერებას, მოსასპობი მტერი იყო. სასამართლო პროცესის დროს,
კათოლიკეები იძულებულები იყვნენ წარედგინათ აღსარების მოწმობა. ასეთივე
მოთხოვნა არსებობდა სხვა რელიგიის მიმდევრებისათვისაც. მთავრობა მოთმინებით ეკიდებოდა და იცავდა ყველა რელიგიას. მიუხედავად ამისა, არად აგდებდა ყველა სხვა სწავლებას, რომელიც მას ეწინააღმდეგებოდა.60
განათლება. 1809 წელს, სპარსეთში საფრანგეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი მინისტრი, გენერალი გარდანი და მისი ადიუტანტი, ლეიტენანტი ტრეზელი აღნიშნავდნენ, რომ თბილისში დაარსებული იყო სემინარია და სამხედრო
სასწავლებელი და 200 ქართველ ვაჟს რუსულ ენასაც ასწავლიდნენ. ფრეიგანგის
ცნობით, 1812 წელს ქარველი ვაჟების საჯარო სკოლაში უკვე იყვნენ აღზრდილები „შესანიშნავი ახალგაზრდები.“61
გენერალი ერმოლოვი უდიდეს ყურადღებას აქცევდა ახალგაზრდობის განათლებასა, რაც „მათი მოუსვენრობის დაოკებისა და გონების საზოგადოებისათვის სასარგებლო საქმისადმი წარმართვის ერთადერთი საშუალება იყო.“ კეთილშობილთა შვილებისათვის დაარსებული სკოლა, სწავლების თვალსაზრისით გათანაბრებული იყო გიმნაზიებთან, მაგრამ არ ემთხვეოდა ქვეყნის მოთხოვნილებებს. ამიტომ, 1819 წელს სწავლებაში ახალი ცვლილებები შეიტანეს.
58

ჯერიდი – მსუბუქი, წვრილი და მოკლე სატყორცნი შუბი, რომელსაც საგანგებო კაპარჭით – ჯიდათი, ატარებდნენ. ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში და არაბებთან მხედრის
ვარჯიშს შუბით და თვითონ შუბსაც, რომელსაც ჭენების დროს ტყორცნიდნენ, ჯერიდი
ეწოდებოდა.

59
60

Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 54-55; Teule, Pensées et notes critiques, 106-109.
Beaujour, Voyage militaire dans l'Empire ottoman, II, 40; Suzannet, Les provinces du Caucase, 9293; Teule, Pensées et notes critiques, 104-106.
2 Shat, 1M n°1673, Russie jusqu'en 1811, doc. 4/52, fol. 1; Shat, Notice sur la Géorgie, 1M n°1486,
doc. 13, fol. 69; Freygangs, Lettres sur le Caucase et la Géorgie, 143.
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ამოიღეს ლათინურისა და გერმანულის სწავლება, შეიტანეს ამ მხარეებში უფრო
მეტად გამოსაყენებელი თათრული ენა და დაუმატეს სამხედრო სწავლების რამდენიმე მიმართულება. ამგვარად რეორგანიზებულ სკოლაში სამასამდე მოსწავლე იყო, რომელთაგან, ყოველ წელს, გარკვეულ რაოდენობას სახელმწიფოს
ხარჯზე მოსკოვის უნივერსიტეტში გზავნიდნენ სწავლის დასასრულებლად. ძმებ
ლაზარევის62 მიერ დაარსებული სკოლის მიზანი ახალგაზრდა ვაჟების ცოდნის
ამაღლება, განსაკუთრებით კი სომხების მომზადება და მათთვის აღმოსავლური
ენების სწავლება იყო. 1816 წლიდან სკოლის სამოცამდე კურსდამთავრებული
უკვე მსახურობდა. 1820 წელს სომეხთა პატრიარქმა ნერსესმა თბილისში ააშენა
სკოლა, მიიწვია აღმოსავლური და დასავლური ენების მასწავლებლები, რათა
მის თანამემამულეებს მიეღოთ ის განათლება, რისი საშუალებაც აქამდე არ
ჰქონდათ. ბელანჟეს ცნობით, ამ გზით იგი თანამორწმუნეთა ყველა ფენაში განათლების გასავრცელების გზით ნაციონალური ხასიათის გამოცოცხლებას ცდილობდა, „რათა ძველი პატრიარქების შთამომავალ ხალხში ღირსება აღედგინა
და მათთვის კეთილშობილი წარმოშობა შეეხსენებინა“. მანვე ისაუბრა სპარსელების მიერ სომხების დევნისა და რუსეთთან შეერთების მათი საერთო სურვილის შესახებ. გენერალ ერმოლოვის შეცვლის შემდეგ, მისი მემკვიდრეები აგრძელებდნენ მის დაწყებულ საქმეს: 1830 წელს თბილისში მეორე გიმნაზია, პროვინციებში კი ოცი სკოლა გაიხსნა. ორმოცი მოსწავლისათვის გამოიყო მთავრობის დაფინანსება, მშობლების ხარჯით მიიღეს კეთლშობილთა, სამხედრო პირთა
და მოხელეთა შვილები.63 შარლ ბესი 1830 წელს თბილისში გიმნაზიის გახსნას
აღნიშნავს, რომელსაც ფელდმარშალ პასკევიჩის მეთაურობით სამოქალაქო და
სამხედრო მთავრობის ყველა წარმომადგენელი ესწრებოდა. ჟან-შარლ ტეიულის
ცნობითაც, რუსეთის მთავრობა ყურადღებას აქცევდა ახალგაზრდობის განათლებას და კარგად აღზრდას. თბილისის გიმნაზია ისევე იყო მოწყობილი, როგორც მთელ იმპერიაში. ასწავლიდნენ რუსულ, ფრანგულ, გერმანულ, ქართულ
თუ თათრულ ენებს, აგრეთვე კანონმდებლობის და ზოგადი სტატისტიკის გაკვეულ ცოდნას აძლევდნენ. გიმნაზიაში თითქმის ისეთივე მკაცრი დისციპლინა
იყო, როგორც საფრანგეთის კოლეჯებში. კეთილშობილი ქალიშვილები იმპერიის ხარჯზე იღებენ განათლებას კერძო სასწავლებლებში, რომლებიც რუსეთის ყველა დიდ ქალაქში იყო.64
1820 წელს ფრანგული ჟურნალი Revue Encyclopédique იუწყებოდა, რომ საქართველოში ვითარდებოდა კულტურული ცხოვრება, ქალაქში იყო ორი სტამბა
– ერთი განსაკუთრებული შრიფტით აწყობილი რელიგიური წიგნებისთვის, მეორე – რუსული ან ადგილობრივ ენაზე დაწერილი წიგნებისთვის.65 თბილისში
62

ძმების, ივანე და აკიმ ლაზარევების (ლაზარიანების) ინსტიტუტი მოსკოვში 1815 წლის
მაისში გაიხსნა. ის ფაქტობრივად რუსეთის პირველი სპეციალუზირებული დიპლომატიური სასწავლებელი და აღმოსავლეთმცოდნეობის კერა იყო.

63

Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, II, 157, 160-163; Bélanger, Voyage aux Indes Orientales,
II, 57-58, 103.

64
65

Besse, Voyage en Crimée au Caucase, 350; Teule, Pensées et notes critiques, 97.
Asie. Géorgie. – Tiflis. Revue Encyclopédique ou analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans la littérature, les sciences et les arts par une réunion de membres de l’Institut et d’autres
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ბელანჟეს ყოფნის დროს ფართოდ განიხილებოდა გაზეთ ტიფლისკიე ვედომოსტის (Tyfliskyia vidomost) გამოცემის საკითხი. ეს ფურცელი, რომელიც ძირითადად
კავკასიის გარშემო მდებარე მხარეებისათვის იყო განსაზღვრული, ყოველ ოთხშაბათს გამოდიოდა რუსულ ენაზე სომხური თარგმანითურთ. შემდეგ გამოვიდა
ორი სხვა გაზეთიც – ერთი ქართულ ენაზე, მეორე – სპარსულად.66 ფრედერიკა
ფონ ფრეიგანგის ცნობით თბილისში უკვე იყვნენ მცოდნე ექიმები და სუფთა
ჰოსპიტალი. თბილისში ევროპული განათლების მქონე ექიმად გამბა ასახელებს
ექიმ ბრებელს. ბელანჟეს ცნობით, თბილისში ცხოვრობდა იტალიელი ექიმი. ტეიულის ინფორმაციით, იმჟამად თბილისში სამკურნალო საქმე უცხოელების,
კერძოდ გერმანელების, ხელში იყო, რომლებიც უკვე დიდი ხანია მსახურობდნენ
თბილისის შესანიშნავ სამხედრო ჰოსპიტალებში. საინტერესოა მისი ცნობა იმის
შესახებ, რომ ყვავილის აცრა, როგორც ამ საშინელი დაავადების ქმედითი შემცირების საშუალება, ჯენერის67 აღმოჩენამდე იყო რეკომენდირებული და ის საქართველოდან შეიტანეს კონსტანტინოპოლში, იქედან კი ინგლისში, საიდანაც
ის ნელ-ნელა ევროპაშიც გავრცელდა.68
გერმანელების კოლონია XIX საუკუნის პირველ ნახევარში. გენერალ ერმოლოვის მმართველობის დასაწყისში, 1817-1820 წლებში საქართველოს გუბერნიაში რვა გერმანული კოლონია დაარსდა, აქედან ორი დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. რუსეთის იმპერიაში მათი გადასახლება 1763 წელს, ეკატერინე II-ს მმართველობის დროს იმ მიზეზით დაიწყო, რომ მათ ახლად მიერთებული ტერიტორიები აეთვისებინათ. ძირითადად ეს ბადენ-ვიურტემბერგიდან
ემიგრირებული ოჯახები იყო, რომლებმაც გადაიტანეს ნაპოლეონის შემოსევა,
პოლიტიკური არეულობები, შიმშილი და რელიგიური დევნა. ალექსანდრე I-ის
ბრძანებით, ვიურტემბერგელი გერმანელების საქართველოში დასახლება გენერალ ერმოლოვს დაევალა და ამ მიზნით სახელმწიფო ხაზინიდან 100,000 რუბლი
გამოიყო. ერმოლოვის ბრძანებით და კოლონისტებისთვის დადგენილი წესის მიხედვით, ყოველ ოჯახს 60 დესეტინა69 გამოუყვეს.70
მტკვრის მარცხენა მხარეს, ავლაბრისა და ისნის გარეუბნებში დასახლებული
გერმანელი კოლონისტები ქალაქს საუკეთესო ბოსტნეულით, კარაქით, შაშხით
და ძეხვით ამარაგებენ. საქართველოში კარტოფილის კულტურის შემოტანაც
მათი მათი დამსახურებაა. გერმანელები შესანიშნავ ღვინოსაც აყენებდნენ. ბელანჟეს მათი ცხოვრების პირობები ნაკლებად დამაკმაყოფილებლად, ზოგიერთი
hommes de lettres. Chapitre IV. Nouvelles Scientifiques et Littéraires. Paris, 1821, IX, p. 598.
66

Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 51-52, 57-59.

67

ედუარდ ენტონ ჯენერი (1794-1823) – ინგლისელი მეცნიერი, რომელიც აღიარებულია
ყვავილის ვაქცინის შემქმნელად.
Freygangs, Lettres sur le Caucase et la Géorgie, 181; Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, II,
135; Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 103; Teule, Pensées et notes critiques, 111, 116-117.

68
69

დესეტინა – მიწის საზომი ერთეული რუსეთში, იხმარებოდა მეტრული სისტემის შემოღებამდე. 1 დესეტინა უდრის 1200 კვადრატულ საჟენს, 1,09 ჰექტარს. 60 დესეტინა უდრის
6,54 ჰექტარს.

70

П. Басихин, «Немецкия колонии на кавказе», Кавказский вестник, Тифлис, 1900. №1, 15.
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მათგანის მდგომარეობა კი უკიდურესად ღარიბად მოეჩვენა, რასაც, თავის მხრივ,
რუსები, მათ სიზარმაცეს მიაწერდნენ. გერმანელები კი აცხადებდნენ, რომ მათზე
დაკისრებული გადასახადი მათ შესაძლებლობებს აღემატებოდა. მიუხედავად
ამისა, მათი სახლები კარგად იყო აშენებული და შეიმჩნეოდა ის სისუფთავე, რაც
გერმანელებს გამოარჩევდა. გრაფი სიუზანეს ცნობით თბილისიდან სიღნაღისკენ
მიმავალ გზაზე მან რამდენიმე გერმანული კოლონია ნახა, რომლის მოსახლეობა
დიდი კეთილდღეობით სარგებლობდა მთავრობის მიერ მიცემული უპირატესობის გამო. მაგრამ, ისინი ჯერ კიდევ არ იყვნენ ისე განვითარებული, როგორც ეს
შეიძლებოდა, რადგან გერმანელები მხოლოდ მათთვის გამოყოფილ მიწას ამუშავებდნენ და არა მათ გარშემო მდებარე ნაყოფიერ ნიადაგს. კოლონისტების რაოდენობა დაახლოებით ათასი იყო.71
თავის თხზულებაში შარლ ბესი საგანგებოდ ეხება გერმანულ კოლონიებს
და წერს: „ვიურტემბერგელთა კოლონიები იმიტომ ვახსენე, რომ მათი შვაბიელი
თანამემამულეებისათვის მესიამოვნებინა, რომლებიც მათგან 900 ლიეზე მეტი
მანძილით არიან დაცილებულები და ესიამოვნებათ თავიანთი ნათესავებისა და
მეგობრების შესახებ პოზიტიური ამბების გაგება. ჩემი აზრით, სიმართლეზე დაფუძნებული ეს მონაცემები ვიურტემბერგელებს ამ ბედნიერი ჰავის ქვეყანაში
ჩამოსვლას წააქეზებს და არა ატლანტიკის ხშირად საშიშ გადაცურვას და იმ
მიწაზე დამკვიდრებას, რომელიც მუდამ ენდემური ეპიდემიების მსხვერპლია“.
იგი შემდეგ რვა გერმანულ კოლონიას ასახელებს და ახასიათებს:
„1. ახალი-ტიფლისი (Neù-Tiflis)72 დედაქალაქიდან ორ ვერსზე მდებარეობს.
ეს სოფელი, სწორად და თანაზომიერადაა აშენებული; იქ 35 ოჯახი ცხოვრობს.
ისინი სხვადასხვა ხელობით არიან დაკავებულები და ქალაქს რძით, კარაქით,
ყველით, ლუდით, ღვინითა და ხილით ამარაგებენ. ამ კოლონიას არ აქვს სახნავსათესი მინდვრები, მაგრამ თავიანთი ნაწარმით საკმაოდ გამოიმუშავებენ საიმისოდ, რომ თავიანთი შრომის ნაყოფით საშუალო დონეზე მშვიდად იცხოვრონ; ისინი თავისი ხარჯით ინახავენ თავიანთ პასტორს და ეკლესიას. ტიფლისში ჩემი ჩასვლის დროს იმპერატორმა ნიკოლოზმა მათ დასახმარებლად გულუხვად გამოჰყო 2,000 რუბლი.
2. სოფელი ალექსანდერ-დორფი (Alexander-Dorf)73 ტიფლისიდან სამ ვერსზე, მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე მდებარეობს; იქ 32 ოჯახი ცხოვრობს. ისინი მეცხოველეობას მისდევენ, რაც მათ შესანიშნავად გამოსდით და ქალაქის ყასბებს
რქოსანი პირუტყვითა და ხბოებით ამარაგებენ; მათი ქალები ტილოს ქსოვენ
თავიანთი ოჯახების საჭიროებისათვის. ამას გარდა, ისინი დიდი რაოდენობით
შინაურ ფრინველს, განსაკუთრებით კი ინდაურებს, ზრდიან.

71

Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, II, 183; Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 4243; Suzannet, Les provinces du Caucase, 58; Ivan Golovin, The Caucasus by Ivan Golovin (London:
Trübner & Co., 1854), 92.

72

ტიფლისის გარეუბანში, მიხაელოვის ქუჩა, აღმაშენებლის პროსპექტი, კუკია.

73

ალექსანდერსდორფი – იმპერატორ ალექსანდრე I-ის სახელობის კოლონია დაარსდა
მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, დღევანდელი დიდუბის ადგილზე.
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3. მარიენფელდი (Marienfeld)74 ტიფლისიდან ოთხ ვერსზე მდებარეობს. ეს
კოლონიაც 32 ოჯახისაგან შედგება. ისინი კარგად ამუშავებენ მიწას და დიდი
წარმატებით მოჰყავთ ყურძენი. ქალების მეცადინეობით ეს სოფელი გამოირჩევა ტანისამოსისა და სახლების მოხერხებულობითა და სისუფთავით.
4. ამ კოლონიიდან ერთნახევარ ვერსზე მდებარეობს პეტერსდოფის
(Petersdorf) კოლონია, სადაც მხოლოდ 16 ოჯახი ცხოვრობს. ის მხოლოდ 8 წლის
წინ დაარსდა, რადგან თავიანთი პირველი საცხოვრებლები კოლონისტებმა
მწირი მიწის გამო მიატოვეს. 75
5. ელიზაბეტტალში (Elisabettal)76 64 ოჯახი ცხოვრობს. სხვებთან შედარებით, ეს სოფელი ყველაზე მეტად აყვავებულია. მოსახლეობა, ისე როგორც ბელგიაში, აღსანიშნავი მზრუნველობით ამუშავებს ველებს; მათ დიდძალი მსხვილი
რქოსანი პირუტყვი ჰყავთ და დიდ სარგებელსაც იღებენ თავიანთი ვენახებიდან,
რომელსაც მზრუნველობით უვლიან. ელიზაბეტტალის ღვინოებზე დიდი მოთხოვნილებაა და ტიფლისში კარგად იყიდება.
6. კატერინენფელდში (Catharinfeld)77 სპარსელებთან ომამდე78 92 ოჯახი
ცხოვრობდა; დღეს იქ 70 ოჯახი ცხოვრობს. სპარსელების შემოსევამ მათ უდიდესი ზიანი მიაყენა, რადგან ადამიანები და ქონება გაიტაცეს.79 მაგრამ მათმა წარმოებამ და შრომისმოყვარეობამ სოფლის მეურნეობისა და ვენახის მიმართ, უკვე
აანაზღაურა მათი დანაკარგი და ეს აღარ განმეორდება მათი ამჟამინდელი აყვავებული მდგომარეობის პირობებში. კოლონისტები ამრავლებენ კარგ ცხენებს,
რომლებითაც თავიანთი ნაწარმი და სოფლის მეურნეობის პროდუქტები გადააქვთ.
7. სოფელ არმენფელდში (Armenfeld) ოდესღაც 35 ოჯახი ცხოვრობდა, მაგრამ ისინი იძულებულები გახდნენ მიეტოვებინათ მათთვის გამოყოფილი დასახ-

74

მარიენფელდი – მარია ფეოდოროვნას, იმპერატორ პავლე I-ის მეუღლის, ვიურტემბერგელი პრინცესას, სახელობის კოლონია დაარსდა სართიჭალაში.

75

პეტერსდორფი – პეტრე I-ის სახელობის კოლონია დაარსდა მარიენფელდის მახლობლად,
სართიჭალაში.

76

იმპერატრიცა ელიზავეტა ალექსეევნას, იმპერატორ ალექსანდრე I-ის მეუღლის სახელობის კოლონია დაარსდა ასურეთში.

77

სახელწოდება კატერინენფელდი ამ გერმანულ კოლონიას ალექსანდრე I-ის დის, ვიურტემბერგის დედოფლის ეკატერინა პავლოვნას პატივსაცემად ეწოდა. დღეს ქალაქი ბოლნისია.
იგულისხმება რუსეთ-სპარსეთის 1826-1818 წლების ომი. 1826 წელს სპარსელებმა განჯა
(ელიზავეტოპოლი) დაარბიეს და მის მახლობლად დაარსებულ კოლონიაში მცხოვრები გერმანელები ქურთებს მიჰყიდეს. ამ ამბის გაგებისას ფათჰ-ალი შაჰს საიდუმლოდ
უკითხავს, იყვნენ თუ არა გერმანელი ქალები ლამაზები; უარყოფითი პასუხის მიღებაზე
შაჰს უთქვამს: „ქურთებს ჰყავდეთ!“ (Champollion-Figeac, Histoire de la Perse (Asie Orientale)
par Champollion-Figeac, bibliothécaire au palais de Fontainebleau (Paris: Arnauld de Vresse,
Editeur,1860), 440-441).
1826 წელს ქურთების მიერ ტყვედ გაყვანილი გერმანელები მხოლოდ მას შემდეგ გაათავისუფლეს, რაც მათი გამოსასყიდი თანხა გერმანიასა და შვეიცარიაში შეგროვდა. რუსეთის მთავრებას მათზე საერთოდ არ უფიქრის სპარსეთთან ხელშეკრულების დადების
დროს. Golovin, The Caucasus, 92.

78

79
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ლება მწირი მიწის გამო. დღეს ეს ოჯახები კატერინფელდის საზღვრებში ცხოვრობენ.
8. ელენენდორფში (Helenendorf)80 127 ოჯახი ცხოვრობს. ეს სოფელი 7 ვერსზე მდებარეობს ქალაქ ელიზაბეტპოლიდან (Elisabethpol) და ყვავის; მოსახლეობას უხვად მოჰყავს ხორბალი, უვლის ვენახს, ზრდის დიდი რაოდენობით
მსხვილ რქოსან პირუტყვს და ხდის არაყს, რომელსაც დიდი მოგებით ყიდის.“81
შარლ ბესი არ აახსენებს 1818 წელს შამქორის ადგილზე დაარსებულ გერმანულ კოლონიას, ანენფელდს, რომელიც ანა პავლოვნას, ალექსანდრე I-ის დის,
ნიდერლანდების დედოფლის, სახელობისა იყო.
ახალი თბილისის პირდაპირ მდებარე გერმანულ დასახლებაში, ორმოციოდე ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა 1812 წელს დატყვევებული ნაპოლეონის დიდი
არმიის საინჟინრო ნაწილის ყოფილი გამმნაღმელი, ჟან-პოლი, რომელსაც ყველა
პატივს სცემდა. იგი თბილისში მზარეულად ჩამოეყვანა ერთ გენერალს, მისი
თბილისიდან წასვლის შემდეგ ჟან-პოლი თბილისში ცნობილი იყო „როგორც
ჯენტლმენი და კარგი მზარეული.“ მას რესტორნის გახსნა ურჩიეს, რომელიც მეტად წარმატებული იყო რამდენიმე წლის განმავლობაში, შემდეგ კი მან აღარ
ისურვა ამ საქმის გაგრძელება და გერმანულ კოლონიაში თავის გერმანელ ცოლთან დასახლდა. როდესაც სთხოვდნენ, იგი მრავალფეროვან კერძებს ზომიერ ფასად გურმანებისა და ქორწილებისთვის ჭეშმარიტი ფრანგი შეფ-მზარეულის აპლომბით ამზადებდა. მასთან მისვლა განსაკუთრებით უცხოელებს უყვარდათ.82
გერმანულ სოფელში დასახლებული იყო ფრანგი ნეგოციანტი კასტელაზიც
(M. Castelaz). რომელსაც გერმანიაში სავაჭროდ ჩასული სომხებისაგან შეეტყო,
თუ რა საქონელი სჭირდებოდა საქართველოს. ყველაზე წარმატებულ საქმედ მას
ფუფუნების საგნებით ვაჭრობა და თბილისში საიუველირო მაღაზიის გახსნა მიაჩნდა, სადაც ძვირფასი ლითონების, ბრინჯაოსა და ბროლის საგნები გაიყიდებოდა.
მას იმედი ჰქონდა, რომ მისი მყიდველები მდიდარი სომხები, ქართველები, სპარსელები და საქართველოში განლაგებული ჯარის ოფიცრები იქნებოდნენ და ამასთან, არც კონკურენტი ეყოლებოდა. ბელანჟეს აზრით, მთავარი ის იყო, თუ რამდენად პატიოსნად გადაუხდიდნენ მას საქონელში, რადგან, აღმოსავლეთში, ისე
როგორც რუსეთში, შეუძლებელი იყო ვაჭრობა კრედიტის გარეშე, უფრო ძნელი
კი პატიოსანი გადამხდელის პოვნა. კასტელაზს ეს არ აწუხებდა, რადგან რუსეთის
ქვეშევრდომობა ჰქონდა მიღებული და იმედი ჰქონდა, რომ მთავრობა მას უფრო
მეტად დაეხმარებოდა, ვიდრე უცხოელს. ეს ოპერაცია არ იყო საქართველოში
მისი დამკვიდრების ერთადერთი მიზეზი. მას იმედი ჰქონდა, რომ წარმატებით
აამუშავებდა ამიერკავკასიის პროვინციის მეაბრეშემეობას და ამგვარად აინაზღაურებდა თავისი გეგმის არასასურველ შედეგებს. კასტელაზს სურდა გაეუმჯობესებინა აბრეშუმის გაწელვა. ამ მიზნით მან ვივარედან 83 თბილისში რამდენიმე
80

ელენენდორფი – ალექსანდრე I-ის ძმის, დიდი მთავრის მიხეილის მეუღლის, ვიურტემბერგელი პრინცესას, ელენა პავლოვნას, სახელობის კოლონია დაარსდა ხანლარში.

81

Besse, Voyage en Crimée au Caucase, 376-378.

82

Duois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase, III, 250.

83

ვივარე – ისტორიული ოლქი ლანგედოკის (საფრანგეთი) ჩრდილო-აღმოსავლეთში, არდეშის დეპარტამენტში.
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ფრანგები ხელოსანი ჩაიყვანა და ყველას საკმაოდ კარგად გადაუხადეს, ისე, როგორც დიდ სამეცნიერო ექსპედიციაში. ამას გარდა, მან ხელსაწყოები – ვიწრო
დიამეტრის ბორბლებიც ჩამოიტანა. მან მოახერხა და ათი წლით მიიღო ამ მხარეში ჭიის პარკის ექსკლუზიური დართვის პრივილეგია. რადგან აბრეშუმი შეიძლებოდა გამხდარიყო საქართველოს შემოსავლის მომგებიანი წყარო, რუსეთის უმდიდრესმა ოჯახებმა შექმნეს ფონდი და შვეიცარელ კასტელაზს გადასცეს განკარგულებაში. ბელანჟეს აზრით, კასტელაზის მიერ დანერგილი გაუმჯობესებული მეთოდის დახმარებით უფრო დიდი რაოდენობის წარმოების გაშლაც შეიძლებოდა, მაგრამ საჭირო იყო თუთის ხის გაშენება, რომელიც კარგად ხარობდა
თბილისის სტეპურ ზონაში, ხოლო მათი დიდი პლანტაცია უფრო მდიდრულ და
სასიამოვნო იერს შესძენდა დღეს ასე უხალისო მიდამოებს.84
დიუბუა დე მონპერეს ცნობით, 1834 წელს თბილისში ახლად შექმნილი სასოფლო სამეურნეო საზოგადოების პირველი სამუშაო თემა სწორედ გერმანულ
კოლონიებთან და კასტელაზის აბრეშუმის ფაბრიკასთან არტიზიული წყლების
მოძიება და მიყვანა იყო. კასტელაზის გეგმები ფართო ხედვაზე მეტყველებდა:
მტკვრის ნაპირზე შეძენილი უზარმაზარი ფართობზე განსაზღვრული იყო გემოვნებიანი არქიტექტურის მქონე შენობები აგება და თუთის პლანტაციების გაშენება. მაგრამ მისი გარდაცვალების შემდეგ ყველა გეგმა ჩაიშალა: მთელი
ფული ადგილზე დაფუძნებას მოხმარდა, მისი გარდაცვალების შემდეგ შენობების მხოლოდ მცირე ფრაგმენტები შემორჩა და საწარმოს სავარაუდო ამუშავება,
რომლის მთავარი აქციონერი მთავრობა იყო, თბილისის საფინანსო მმართველობას დაუქვემდებარეს. ამ პროექტის წარმატების მოსურნე მინისტრმა 80 ქალი
დაასაქმა აბრეშუმის პარკების დასახვევად, რაც ხამ აბრეშუმად და ორგანიზებულად მუშავდებოდა და იგზავნებოდა მოსკოვში. მინისტრის ზრუნვის მიუხედავად, დაწესებულება ვერ განვითარდა, მართვის მეთოდიც შეცვალეს, მაგრამ
დაქირავებული ქალების დავალიანებაც ვერ დაფარეს.85
ტეიულის ცნობით, თბილისის მახლობლად მდებარე გერმანული კოლონიის
განიერი ესპლანადის ორივე მხარეს ჩამწკრივებული იყო საკმაოდ სუფთა პატარა სახლები. ყოველ სახლს რამდენიმე მეტრის გარშემო თავისუფალი ადგილი
ჰქონდა გამოყოფილი ბოსტნეულის მოსაყვანად და ყვავილების დასარგვაად.
სოფლის ცენტრში პატარა, სადა პროტესტანტული ეკლესია იდგა. კოლონიის
საქმიანობა რეგულირდებოდა ე.წ. ოჯახის საბჭოს მიერ, რომელიც პროვინციის
გუბერნატორთან ერთად ითვალისწინებდა დასახლების ყველა წევრის ინტერესს. კოლონიებისთვის გამოყოფილი მიწა საშუალო ხარისხისა იყო, წყალი კი
არ იყო მიყვანილი. ჭის წყლის ამოღება მეტად ძვირიც ჯდებოდა და არც მოსარწყავად იყო საკმარისი. კოლონიამდე წყლის მიყვანის გეგმა არსებობდა: თბილისიდან რამდენიმე ლიეთი მაღლა, მტკვარზე მოწყობილი კაშხალი, რომლის დინება არხების მეშვეობით განიტოტებოდა.86
84

Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 44-45. კასტელაზის (კასტელას) მოღვაწეობას
საქართველოში გაკვრით ეხება გამბაც.
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Duois de Montpéreux,Voyage autour du Caucase, III, 237, 264.
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Teule, Pensées et notes critiques, 115.
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ლეიტენანტ პიშონის ცნობით, რუსეთის ოკუპაციის შემდეგ, თბილისის გარშემო 4-5 ლიეზე დააარსდა გერმანული კოლონიები, რომლებსაც დასამუშავებლად კარგი მიწები მისცეს და წარმატების საშუალება შეუქმნეს.87
1848 წლისთვის ქალაქიდან ახლომდებარე გერმანულ დასახლებაში იყო
ფართო ქუჩა, ერთსართულიანი ხის სახლები, ყველა კარგ მდგომარეობაში, რასაც ეტყობა აქ კომფორტულად მოწყობილი ადამიანების მომჭირნეობა და
რესპექტაბელობა.88
თბილისის გოგირდიანი წყლები. მთელი XIX საუკუნის მანძილზე პრაქტიკულად ყველა ევროპელი მოგზაური ეწვია თბილისის აბანოს, რომლის ცხელი გოგირდიანი წყალი წარმოადგენდა ქალაქის დაარსების მიზეზს. პოლკოვნიკ როტიეს აზრით, თბილისში საერთოდ არაფერია იყო გასაოცარი, თერმული წყლების გარდა. გენერალი გარდანი კი ცნობებს თბილისის შესახებ აბანოს ხსენებით
იწყებს, რომლის ცხელ წყალში გოგირდის შემცველობა 28%-დან 40%-მდე იყო.
ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგი დაწვრილებით აღწერს ქალაქის შემოგარენში მდებარე გოგირდის აბანოს, რომლის წყლის ტემპერატურა რეომიურის89 მიხედვით
წყლის ტემპერატურა 30-დან 4 გრადუსამდე მერყეობდა. ლეიტენანტ ტრეზელის
დაკვირვებით, გოგირდიანი ცხელი წყალი მეტად გამჭვირვალე და თითქმის
უსუნო იყო. თუ კლაპროთის ცნობით, 1807 წელს თბილისის ცნობილი დანგრეული აბანოებიდან შემორჩენილი მხოლოდ მარმარილოთი მოპირკეთებული
შიდა კედლები და იატაკი იყო, გამბას თანახმად ოციანი წლებისთვის ქალაქში
ბევრი გოგირდიანი წყლის აბანოები კერძო პირებსაც ეკუთვნოდათ და იყო
მთავრობის მიერ აშენებული დიდი და მოხერხებული აბანოც, სადაც ხშირად დადიოდნენ ადგილობრივებიც და უცხოელებიც. მოგზაურების აზრით, ის მეტად
სასარგებლო იყო რევმატიზმის, სირსველისა და ჭრილობების სამკურნალოდ.90
შარლ ბელანჟე თბილისში ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ აშენებულ
დიდ და მოხერხებულ აბანოს აღწერს. შენობის გუმბათი გადახურული იყო ცილინდრული მინით (verres lenticulaires), საიდანაც სინათლე შედიოდა, მაგრამ ვერ
აღწევდა ჰაერი; პირველ ოთახში იყო მრგვალი ტერასები, რომლებიც საკმაოდ
დიდი აუზიდან გამომდინარე წყლით გრილდებოდა. იქ ტანისამოსს იხდიდნენ,
შემდეგ რამდენიმე წუთით მიმსვლელს უფრო თბილ ადგილას აჩერებდნენ ცხელი წყლის ტემპერატურის შესაგუებლად, რაც ამ წინასწარი ზომების გარეშე
აუტანელი იქნებოდა. საბანაო დარბაზი ბნელი იყო. მკრთალი შუქი რამდენიმე
ლამფიდან იფრქვეოდა. დარბაზში, სხვადასხვა მხარეებზე, ერთმანეთის დაცი87

Lieutenant Pichon. La Géorgie. 1852. Service historique de l’Armée de Terre (Shat). Perse 1807-1857,
1M, n°1673, cachier 43.

88

George Leighton Diston, Circassia: A Tour to the Caucasus. New-York: Stringer & Townsend, 1850,
300-301.

89
90

1°R = 0,925 °C.
Klaproth, Voyage au Mont Caucase et en Géorgie, II, 5-6; Shat, 1M n°1673, doc. 4/52, fol. 1; Shat,
1M n°1486, doc. 13, fol. 31-32; Rottier, Itinéraire de Tiflis à Constantinople, 105; Freygangs, Lettres
sur le Caucase et la Géorgie, 117; Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, II, 180; Dubois de
Montpéreux, Voyage autour du Caucase, 240; Suzannet, Les provinces du Caucase, 57.
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ლებით, 5-6 ფუტის91 სიღრმის და ნაპირებთან 2 ფუტის სიღრმის 40 გრადუსიანი
წყლით სავსე პატარა აუზები იყო, იქიდან ამოსული ორთქლი კი იმ ადგილს
უფრო აბნელებდა. მარმარილოს მაგიდებზე აბანოს მომსახურე ბიჭები მობანავეებს უდიდესი გულმოდგინებით უკეთებდნენ მასაჟს. მრავალი ქართველისა და
სპარსელისათვის ეს ისეთივე განუსაზღვრელი სიამოვნება იყო, როგორც ოპიუმი აღმოსავლელისათვის. ბანაობის შემდეგ უამრავი ხალხი თავს იპარსავდა და
წვერს იღებავდა. ბელანჟე დეტალურად აღწერს დაბანვის პროცესს, მაგრამ იმასაც აღნიშნავს, რომ სანიტარული თვალსაზრისით იქ სისუფთავე არ იგრძნობოდა, რადგან მისი ტანისამოსი მწერებით92 იყო დაფარული. შარლ ბესის თქმით,
თბილისის აბანოში მოგზაურისთვის არავითარი კომფორტი არ იყო უზრუნველყოფილი. მისგან განსხვავებით, ტეიული წერს, რომ გოგირდის აბანოში ძვირი
ჯდებოდა, მაგრამ დროის ხანგრძლივობაზე წინასწარი შეთანხმებით შესაძლებელი იყო ცალკე ოთახის დაჯავშნა და რამდენიმე რუბლის ფასად „განაზებული
რომაელების მიერ იმპერატორების შესანიშნავი აბაზანებისთვის გამოგონილი
სიამოვნების მიღება“: აბანოს არ აკლდა არც სანთლებით განათება, არც წყნარი
მელოდიები, არც დამათრობელი გრძნობები და არც ლამაზი ნიმფის დელიკატური ყურადღება. ტეიულის აზრით, თერმული წყაროს სათავე რამდენიმე ვერსით
უფრო შორს მდებარეობდა და არა იმ კლდეებში, – როგორც ფიქრობდნენ, – საიდანაც წყლები გადმოედინებოდა. მისივე ცნობით, ამ წყაროების შემცირების
შესახებ ჩიოდნენ და ამის მიზეზს ეძებდნენ.93
ქარვასლები და ბაზრები. XIX საუკუნის პირველ ნახევარში კავკასიის ვაჭრობის მთავარი საწყობი თბილისი იყო. აქ გამუდმებით ჩამოდიოდნენ სპარსული საქონელით დატვირთული აქლემების ქარავნები ბაქოდან და შემახადან,
თურქული საქონელი კი ფოთიდან და ქუთაისიდან შემოჰქონდათ.
XIX საუკუნის თბილისში, მსგავსად სხვა აღმოსავლური ქალაქებისა, არაერთი ქარვასლა არსებობდა. ტერმინი XVIII საუკუნეში დამკვიდრდა ქართული
ფუნდუკის ნაცვლად. ქარვასლა ერთდროულად იყო სასტუმრო, საწყობი, სავაჭრო ცენტრი და სახელოსნო.
გამბა აღნიშნავს, რომ თბილისის სამი ქარვასლიდან ერთში მხოლოდ სპარსელები ცხოვრობენ.94 თბილისში დიდი რაოდენობით შემოდიოდა სპარსული ხალიჩები, ძირითადად თავრიზიდან.
1820 წელს სომეხმა არქიეპისკოპოსმა, ნერსესმა, ახალ ქალაქში ააშენა
უზარმაზარი ქარვასლა, რომელიც ძველ ქალაქში არსებულ ორი ქარვასლაზე
91

1 ფუტი=30,48 სმ-ს.
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შარლ ტეიულმა ყურადღება მიაქცია, რომ მწერების გასანადგურებლად, რომლებიც
ზაფხულში ძლიერ აწუხებდა მოსახლეობას, ქართველ გლეხებს მეზობელი მთებიდან
უკვე გამზადებული ფხვნილი ჩამოჰქონდათ, რომლის გამონაყოფი ჩასასუნთქად საშიში
იყო და რომელსაც, მისი აზრით, რთულყვავილოვანი მცენარის, შეიძლება, გვირილისგან,
ამზადებდნენ. Teule, Pensées et notes critiques, 116-117.
Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 37-40; Besse, Voyage en Crimée au Caucase, 335; Dubois de
Montpéreux, Voyage autour du Caucase, III, 236-237; Suzannet, Les provinces du Caucase, 57; Teule,
Pensées et notes critiques, 94
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J.-F. Gamba, Op. cit., II, 160-164.
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გაცილებით დიდი იყო. სპარსელების ყველა ქარავანი არცრუნის (Arzerouni)95
დიდ ქარვასლაში ჩერდებოდა. ამ დიდი და ლამაზი შენობიდან, რომელიც მდინარის მხარეს დორიული კოლონადებით იყო დამშვენებული, იგი 60,000 ფრანკს
იღებდა: ყოველი ვაჭარი ამ ქარვასლაში დაბინავების საფასურად, შეთანხმების
მიხედვით, მხოლოდ თავისი საქონლის გაყიდვიდან მიღებული თანხის ერთ პროცენტს იხდიდა. თბილისის ორი ნაწილის დამაკავშირებელ ხიდთან მდებარე ეს
ქარვასლა თბილისის ყველაზე ხმაურიანი ადგილი იყო. პილიასტრებით და ფანჯრებით უხვად მორთული სამ თუ ოთხ სართულიანი შენობის პირველ სართულზე უამრავი ფარდულია გაეხსნათ, სადაც იყიდებოდა აღმოსავლური ფუფუნების
საგნები. იქ საქონლით დატვირთული აქლემებისა და ცხენების მუდმივი მოძრაობა იყო, მათი პატრონების ყვირილი და სპარსელი ვაჭრების სიმკვირცხლე კონტრასტს ქმნიდა თურქებისა და სომხების სიმშვიდესა და გულგრილობასთან,
რაც მათ განსაკუთრებულ იერს ანიჭებდა უცხოელი ვაჭრები იქ თავიანთ საქონელს ფენდნენ, იქვე ისხდნენ ფეხმორთხმით, თავიანთ ყალიონებს ეწეოდნენ და
მხოლოდ მყიდველის მისვლისას დგებოდნენ. თბილისის ოთხკუთხედი ან მრგვალი, რამდენიმე სართულიანი ქარვასლები მრავალ პატარა ბნელ და თაღიან
ფარდულად იყოფოდა. სამი ქარვასლა ბაზრის შიგნით მდებარეობდა, რამდენიმე
ქუჩად და მოედნად იყოფა და მუდამ სავსე იყო მოსეირნეებით. კავკასიის მრავალ ხალხს, აგრეთვე ვაჭრებს დიდი ბუხარადან, ყანდაჰარიდან, არზრუმიდან,
თავრიზიდან და სხვა ადგილებიდან აქ თავიანთი დროებითი საცხოვრებლები
ჰქონდა საქონლის გასაყიდად და თავიანთ ქვეყნებში გასაყიდი საქონლის
შესაძენად.96
ყველაზე მეტად ქართველებს ღვინის ბაზარი იზიდავდა. მორის კოცებუს
თქმით, ყურძნისგან მიღებული სასმელი რბილი და მსუბუქი იყო, ძალიან ჰგავდა
კარგ ფრანგულ ღვინოს. აღმაშფოთებელი კი ის იყო, რომ ხალხმა არ იცოდა
ღვინის კასრებში შენახვა და მას ღორის ტიკჭორაში ასხამდა, რომელსაც შიგნით ნავთს უსვამდნენ, რაც ღვინოს საზიზღარ გემოს აძლევდა. ბელანჟეს ცნობით, მიწაზე ეყარა კამეჩის, ღორისა თუ ცხვრის მთლიანი ტყავისაგან დამზადებული ტიკჭორები; ისინი გვამებს გავია და ევროპელისათვის უსიამოვნო სანახავი იყო. მაგრამ საიტერესო სანახავი ის იყო, თუ როგორ ხსნიდა გამყიდველი
ტიკჭორის ერთ ფეხს მყიდველისათვის ღვინის დასასხმელად. ღვინოს კი შიგნეულის რბილი ბითუმის უსიამოვნო გემო ჰქონდა. სასურსათო ბაზარში ვაშლი,
კაკალი, თხილი, ყურძნის აკიდოები, წაბლი და ქლიავის ჩირი იყიდებოდა. გერმანელი კოლონისტებს გასაყიდად მოჰქონდათ კარტოფილი, ბოსტნეული და კარაქი, ძეხვეული, გასუფთავებული გოჭები, ქართველებს – ქათმები, ბატები და
ქერი. მეზობლად მდებარე პატარა მოედანზე, ხიდთან, ლეკები, თათრები და
ოსები იკრიბებოდნენ; ისინი ხალიჩების, მელიისა და კვერნის ბეწვსა და მატყლის წინდების გაყიდვას ან სპარსულ და ევროპულ საქონელში მათ გაცვლას
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არცრუნის (არწრუნის) ქარვასლაში ამჟამად თბილისის ისტორიის მუზეუმია განთავსებული.
Beaujour, Voyage militaire dans l'Empire Ottoman, II. 40; Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, II, 157; Duois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase, III, 233-237, 258. Bélanger, Voyage
aux Indes Orientales, II, 36-37; Besse, Voyage en Crimée au Caucase, 1838, 333-334.

ცდილობდნენ. გადამყიდველები ძველი ტანსაცმლითა და ჩექმებით, უხეში ქსოვილის პერანგებითა და ადგილობრივი ნაწარმით ვაჭრობდნენ. ფეხით მოსიარულეთა ბრბო, ტიკჭორიანი ღვინით სავსე კამეჩები, ბაქოდან და სპარსეთიდან
ჩამოსული თუ იქით მიმავალი საქონლით დატვირთული ხარებისა და აქლემების
ქარავნების ალიაქოთში ირეოდა მაღალი წოდების რუსი ოფიცრების დროშკების ერთი უბნიდან მეორეში უთავბოლო მოძრაობა. მათ წინ კაზაკები მიდიოდნენ და გზის გასათავისუფლებლად ხის გრძელ შუბებს ხმარობენ. ყოველივე ამას
კავკასიის სხვადასხვა კუთხიდან და ცენტრალური აზიიდან ჩამოსულთა ტანსაცმელი და იარაღი ემატებოდა და არაფერია იყო იმაზე უფრო საინტერესო, ვიდრე
ევროპული სამოსის, აზიური ფუფუნებისა და აღმოსავლური თავისებურების
ნარევი.97
კვირა დღეს მდაბიო ხალხი ბაზრის რომელიმე კუთხეში იკრიბებოდა და
თურქულ, სპარსულ და ქართულ სიმღერებს უსმენდა. ვიღაც ბალალაიკაზე უკრავდა. სიმღერების მოტივი მუდამ მეტად სევდიანი იყო – სიყვარული, გარდასული, ზოგჯერ თანამედროვე ამბები. იშვიათად მთხრობელიც მოდიოდა. დიდებული აღნაგობის ბერძენი მღვდლები ხელში გრძელი ჯოხით, მთვრალი კაზაკები, რომელთათვის საქართველო ის შესანიშნავი ქვეყანა იყო, სადაც უხვად
ჰქონდათ ღვინო და არაყი; სომეხი მღვდლები გრძელი წვერებით და შავი კრაველის ქუდებით, გამხდარი და შავგვრემანი სპარსელები, თურქები ფლეგმატური
თვალებით, ბერძნები, ოსები ზურგზე მძიმე ჩალის კალათებით – ყველა ერთმანეთში ირეოდა გადახურულ და მტვრიან ბაზარში. ყველა ხელოსანი ისე მუშაობდა, რომ მათი საქმიანობის ყურება ჭეშმარიტად გასართობი სანახაობა იყო უცხოელების, გარნიზონის ოფიცრებისა და მათი ოჯახებისათვის, რომელთათვის
სწორედ იქ არის თბილისის ყველაზე სასიამოვნო სასეირნო ადგილი.98
XIX საუკუნის 20-აინ წლებში თბილისი ცენტრალურ სატრანზიტო ქალაქად
იქცა ევროპასა და აზიას შორის. როგორც აღინიშნა, ინგლისელები კალკუტიდან
და მადრასიდან სწორედ თბილისის გავლით ჩადიოდნენ ევროპაში. გენერალი
ერმოლოვი ხელს უწყობდა საქართველოს ვაჭრობას – თბილისში ჩადიოდნენ ნეგოციანტები პარიზიდან და პეტერბურგიდან, ვაჭრები კონსტანტინოპოლიდან,
ინგლისელები, სომხები იზმირიდან და იაზდიდან, უზბეკები ბუხარადან. 1818
წელს ცნობილ ფრანგ ფაბრიკანტ ტერნოსა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა
მინისტრს, ჰერცოგ რიშელიეს შორის, დაიდო შეთანხმება და გამოიყო პირველი
თანხები ტიბეტში ქაშმირული თხების შესასყიდად. ამ მისიის შესრულება დაავალეს ფრანგ დიპლომატსა და აღმოსავლეთმცოდნეს, ამედე ჟობერს, რომელიც
ოდესიდან ასტრახანის გავლით ჩავიდა თბილისში. გენერალმა ერმოლოვმა იგი
მიიღო და მას თავისი რჩევებით დაეხმარა.99
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Kotzebuë, Relation d'un voyage en Perse, 50; Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 35-36 ; Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, II, 160-163; Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 36-37;
Duois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase, III, 233-237.
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Duois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase, III, 233-234.
Amédée Jaubert, Voyage en Arménie et en Perse fait dans les années 1805-1806 (Paris: E. Ducrocq,
1860), xvi-xvii
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XIX საუკუნის 40-იან წლებში, საქონელი, რომელიც თბილისის ბაზრებში
იყიდებოდა, ადასტურებდა, რომ ქალაქი იწყებდა იმ მომაკვდინებელი დარტყმისაგან აღდგენას, რაც საქართველოს იმპერიის საერთო საბაჟო სისტემაში შეყვანით მიადგა: ამგვარი ჩართვის მიზანი იყო რუსული საქონლისათვის გზის გახსნა, რომელიც თავისი ხარისხით უცხოურ ნაწარმს კონკურენციას ვერ უწევდა.
გრაფი სიუზანეს თქმით, რუსმა ვაჭრებმა კარგად ისარგებლეს მათთვის მიცემული უპირატესობით. მიუხედავად ამისა, ადვილი იყო კონტრაბანდული საქონლით სასაზღვრო ადგილებში მცხოვრები მოსახლეობის მომარაგება. თბილისი
აზიური ვაჭრობის მნიშვნელოვანი პუნქტი იყო: საბაჟო კანონები შენელებულად
მოქმედებდნენ და იმჟამად ის მხოლოდ ძვირი და უხარისხო რუსული საქონლის
საწყობი იყო. ზოგიერთი „პატივცემული რუსის“ თქმით, ისინი გულდაწყვეტით
იღებდნენ ამ ზომას და ამ გადაწყვეტილებას საქართველოს აყვავების საწინააღმდეგო საქმედ მიიჩნევდნენ, რასაც რამდენიმე ვაჭრის ინტერესიც კი შეეწირა.
მათი მოსაზრება ეყრდნობოდა საბაჟო შემოსავლის შემცირებას და ტრაპიზონის
მნიშვნელობის ზრდას, რომელიც სპარსეთთან ყველა სავაჭრო ოპერაციის ცენტრი იყო. ყველა იზიარებდა, რომ საქართველოში დაბალი ხარისხის და ძვირი საქონელი იგზავნებოდა. პირველი მოხმარების საგნები ძალიან ძვირი იყო და ხშირად იმასაც ვერ იღებდნენ.100
თბილისში საკმაოდ მომგებიანი იყო ყველა სახის ხელოსნობა. სასიამოვნო
იყო ბაზრებში მიმდინარე საქმიანობის ყურება, მაგრამ ვაჭრობის პარალიზება
ხდებოდა კვირაობით და სადღესასწაულო დღეებში – თითქმის ნახევარი წლის
განმავლობაში. ეს ბაზრები აზიის ბაზრებს ჰგავდა, მაგრამ იყო ცვლილებებიც,
კერძოდ, ევროპაში პასაჟის სახელით ცნობილი გალერეები ჩნდებოდა. საქონელი ძირითადად მოსკოვიდან, განსაკუთრებით კი მაკარიევიდან და ასტრახანიდან ჩაჰქონდათ. იმჟამად თბილისში მხოლოდ ხანჯლები, ქართული ქუდები და
ნაციონალური კოსტიუმებს აწარმოებდნენ. უამრავი ასეთი სახელოსნო რამდენიმე ქუჩაზე იყო განლაგებული. ყურადღებას იქცევს ტეიულის ცნობა იმის შესახებ, რომ ყოველ კვირას, დილით, ერევნის ახალ დიდ მოედანზე იმართებოდა
მეტად ცოცხალი ბაზრობა, სადაც გარნიზონის დაოსტატებული ჯარისკაცები
საწოლებს, სკამებს და მყარ, მაგრამ ნაკლებად მოხდენილ ავეჯს ყიდდნენ. მხოლოდ იქ იყო შესაძლებელი ბევრი ისეთ ნივთის ნახვა, რაც ევროპული ცივილიზაციის მოთხოვნილებებს დააკმაყოფილებდა; განსაკუთრებით აღსანიშნავი იყო
წიგნები რამდენიმე ენაზე, რომლებიც უწესრიგოდ ეყარა მიწაზე რკინის ჯართსა
და ძველ სამოსს შორის. მჭიდროდ დასახლებულ თბილისში პირველი აუცილებლობის პროდუქტი საკმარისი და არც თუ ძალიან ძვირი იყო, მაგრამ ხელოსნების ნაწარმი, მუშახელი, ყოველგვარი მომსახურება და შინამოსამსახურეების
ანაზღაურება საკმაოდ ძვირი ჯდებოდა. საწარმოო დაწესებულებები კი ერთმანეთის მიყოლებით კოტრდებოდა, რადგან საქმის დაწყებისას არ ითვალისწინებდნენ შესაძლებლობას და არც საკმარისი ცოდნა ჰქონდათ. თბილისში რუსულ
ფულთან ერთად ფართოდ მოიხმარდნენ სპარსულსაც. სპილენძის რუბლი იდეალური ვალუტა იყო, ის 100 სპილენძის კაპეიკისგან შედგებოდა. ახალი რუსული
100 Comte de Suzannet, “Les provinces du Caucase sous la domination russe”, Revue des Deux Mondes,
4ème série, tome 26, 1841, 56-57.
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ფული ლამაზი იყო, სპილენძის – მძიმე, ფულის კურსის მუდმივი ცვლილება
ერთი გუბერნიიდან მეორეში შემაწუხებელი იყო. ფული ძალიან ადვილად შედიოდა და ასევე ადვილად იხარჯებოდა, რადგან სახელმწიფო მოხელეების რაოდენობა ძალიან დიდი იყო და ისინი თავიანთ ხელფასს საცხოვრებლად ხარჯდნენ.
შედეგად, საქონლის მოხმარება არაპროპორციულად იზრდებოდა და შესაბამისად, მასში მოთხოვნილი საბაზრო ფასიც. მრავალ პროდუქტზე მოულოდნელად
მაღალი ფასის პროპორციულად მცირდება რენტაზე მცხოვრებთა წლიური შემოსავალი, მაგრამ პროპორციულად ამდიდრებდა მოსახლეობის იმ გარკვეულ
ჯგუფს, რომელიც გონივრულად განაგებდა თავის სურვილებს და გარდამავალ
მდგომარეობაში ქონების შესაქმნელად იმ ფულით სარგებლობდა, რომელიც
მოძრაობდა. საბოლოოდ, ფულის სიჭარბე თბილისში მხოლოდ რამდენიმე მშრომელ, ჭკვიან და მომჭირნე ადამიანს ამდიდრებდა და დანარჩენ მოსახლეობას კი
აღარიბებდა.101
თეოდორ ეტიეს ცნობები საფრანგეთ-სპარსეთის ვაჭრობის შესახებ. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს არქივშია დაცული ნაპოლეონის არმიის ექს-ოფიცრის, ლეიტენენტ თეოდორ ეტიეს (1795-1846) 1822 წლით დათარიღებული მოხსენებითი ბარათი „ჩანაწერები სპარსეთის შესახებ“. ბურბონების
მეორე, 1815-1830 წლების, რესტავრაციის შემდეგ უმუშევრად დარჩენილი ეტიე
1820-1821 წლებში მეფისწულ აბას მირზას სამხედრო სამსახურში შევიდა, სპარსეთში დაუახლოვდა ალექსანდრე გრიბოედოვს. 1821 წლის აგვისტოში ფრანგმა
ოფიცერმა მეფისწულის სამსახურს დაანება თავი, რუსეთის მისიისგან რუსეთის
ტერიტორიაზე გასავლელი უფლება მიიღო და იმავე წლის ნოემბერში ნოემბერში გრიბოედოვთან ერთად გაემგზავრა. 1822 წლის იანვარში მან თავისი „ჩანაწერები“ 1819-1827 წლებში სანკ-პეტერბურგში საფრანგეთის ელჩს, გრაფ დე ლა
ფერონეს102, გადასცა. „ჩანაწერები“ ოთხი თავისგან შედგება და მასში მოცემულია ცნობები სპარსეთის პოლიტიკური და სავაჭრო მდგომარეობის შესახებ.
მოხსენებითი ბარათის მეოთხე ნაწილი ეხება საფრანგეთ-სპარსეთის ვაჭრობის
გეგმებს თბილისისა და შავი და კასპიის ზღვების ჩართვით.
თეოდორ ეტიეს აზრით, ერთადერთი სანაოსნო გზა ზამთარში შავი ზღვა
იყო, ამასთან მეტად ნათელი და თვალსაჩინო იყო ამ გზით საქართველოსა და
სპარსეთს შორის ვაჭრობის უპირატესობაც: მარსელიდან რედუტ-კალემდე
ტვირთის გადატანის ხარჯი მხოლოდ ერთი პროცენტით აღემატებოდა მარსელიდან კონსტანტინოპოლამდე ტვირთის გადატანის ხარჯს. კონსტანტინოპოლიდან თავრიზამდე პირველი ხელის საქონელზე მოგება, მისი გადაზიდვა და საბაჟო გადასახადი კი სხვადასხვა საფაშოებში შედარებით მცირე წონის საქონელზე, ისეთზე, როგორიც მაუდი იყო, საშუალოდ 50 პროცენტით იმატებდა, ხოლო
სხვა სახის საქონელზე კი – 40 პროცენტით. ეტიეს რწმენით, ბაღდადის, არზრუმისა და კონსტანტინოპოლის ვაჭრობაც გეზს ტიფლისისაკენ შეიცვლიდა, ვაჭ-

101 Teule, Pensées et notes critiques, 91-99.
102 ალბერ დე ლა ფერონე (Albert de la Ferronnays) იყო საფრანგეთის ელჩი სანკტ-პეტერბურგში 1819-1827 წლებში.
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რები კი უფრო დიდ მოგებას მიიღებდნენ.103 საკითხისადმი ამგვარი მიდგომა
გვაფიქრებინებს, რომ ამ საკითხზე წერის დროს ეტიესათვის უკვე ცნობილი იყო
1821 წლის შემოდგომაზე თურქეთში აბას მირზას შეჭრის შესახებ, რითაც დაიწყო 1821-1823 წლების თურქეთ-სპარსეთის ომი. თეოდორ ეტიესვე ცნობით, საქართველოსა და რუსეთის მმართველობაში მოქცეულ მხარეებში რუს და უცხოელ ვაჭრებს ჰქონდათ პრივილეგიები, მაგრამ მეტ სარგებელს სპარსეთთან
ვაჭრობა მოიტანდა, რადგან ხალხის დაბალი ფენა საქართველოსა და სპარსეთში ერთნაირად ღარიბი იყო, ხოლო საშუალო და მაღალი ფენა სპარსეთში – გაცილებით უფრო შეძლებული. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობა სპარსეთისაზე უფრო ღარიბი იყო, იმჟამად არსებული სიმშვიდისა და უსაფრთხოების გამო მეტად სარფიანი იქნებოდა იქ საბითუმო ვაჭრობის წარმოება,
რადგან შესაძლებელი იქნებოდა საექსპორტო საქონლის დიდი თანხით მონოპოლიზირება და ფასების დადგენა იმპორტულ საქონელზე. ეს მეტად ადვილი განსახორციელებელი იქნებოდა იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოსა და
მის მიდამოებში ვაჭრობა იმჟამად ადგილობრივი ვაჭრების ხელში იყო, რომელთაგან უმდიდრესს ხშირად 2,000 დუკატიც104 კი არა ჰქონდა. საქონლის შესაძენად ვაჭარს ამ თანხით თვითონ უნდა მოევლო რუსეთის ან კონსტანტინოპოლის
ბაზრები თუ ბაზრობები, შემდეგ მის გადაყიდვას დალოდებოდა, რასაც ხშირად
დიდი დრო სჭირდებოდა და ოჯახიც ამ მოგებით უნდა ერჩინა.105 როდესაც ვაჭრობა კარგად აეწყობოდა და იმერეთიდან (როგორც ჩანს ეტიე იმერეთში ქუთაისს გულისხმობს) ბაქომდე კავშირი გაიოლდებოდა, შესაძლებელი იქნებოდა
მის მიდამოებში უსაფრთხო ნავსადგურის შერჩევა და იქ ასიოდე ტონიანი გემის
დაყენება. ის წელიწადში ორჯერ განსაზღვრულ დროს იმოძრავებდა კასპიის
აღმოსავლეთ სანაპიროებზე და ადგილობრივ მოსახლეობას მათთვის საჭირო
ყოველგვარ საქონელს ჩაუტანდა, სანაცვლოდ კი ექსპორტისთვის საჭირო საქონელს წამოიღებდა. რეიდზე მდგომ გემს კანტორის და საწყობის ფუნქცია ექნებოდა, საქონელს კი ადგილობრივ ვაჭრებთან შეთანხმებით გადაზიდავდნენ ხმელეთზე. გემი კასპიის ზღვის ყველა ნაპირს მიადგებოდა და ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნილების მიხედვით ვაჭრობა თანდათან გაიზრდებოდა ყოველგვარი რისკისა და დიდი ხარჯის გარეშე. ფრანგული წარმოების საქონლის
გასასაღებლად ან მის საექსპორტო საქონელზე გადასაცვლელად, შესაძლებელი
იქნებოდა ვაჭრობის დაწყება ყალმუხებთანაც. ეს ვაჭრობა უდანაკარგო და
წარმატებული იქნებოდა, უარეს შემთხვევაში კი ისეთივე წარმატება ექნებოდა,
როგორიც ასტრახანელ ვაჭრებს ჰქონდათ, რომლებიც იქ მესამე ან მეოთხე ხელიდან აღებულ საქონელს ყიდდნენ.106
ეტიემ ვერ მიიღო საფრანგეთის მხარდაჭერა თავისი გეგმის განსახორციელებლად, საცხოვრებლად რუსეთში დარჩა და სავაჭრო გეგმის განხორციელე103 MD/Perse, vol. 2, doc. 29. fol. 259v-260r.
104 დუკატი [რუს. червонец] – სამი მანეთის ღირებულების რუსული ოქროს ფული, რომელსაც მე-18 საუკუნიდან ჰქონდა გასავალი რუსეთში. რუსეთში დუკატს 1701-1855 წლებში
ჭრიდნენ, მას ჩერვონეცი ეწოდებოდა და 3,6 გ-ს იწონიდა.
105 MD/Perse, vol. 2, doc. 29. fol. 260r-260v
106 Théodore Hettier, Note sur la Perse (30.01.1822), AMFAE, MD/Perse, vol. 2, doc. 29. fol. 261r-261v.
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ბას ალექსანდრე გრიბოედოვთან ერთად ეცადა. 1823 წლის მაისში გრობოედოვმა, ალექსანდრ ვსევოლოჟსკიმ და ეტიემ კომერციული საქმიანობა წამოიწყეს.
ეტიე 1824 წლის 24 ივნისს თბილისის გავლით გაემგზავრა სპარსეთში, 1825 წლის
მარტში კი უკვე ჰქონდა „სპარსეთთან რუსეთის ვაჭრობის გეგმა“, რომელიც ვერ
განხორციელდა არასაკმარისი თანხის გამო.107 გრიბოედოვისა და ზავილეისკის
მიერ 1828 წლელ წარდგენილი პროქტი – “Проект Российской закавказской
компании” – რომელიც გენერალმა პასკევიჩმა გააკრიტიკა და არ მიიღო, საქართველოსა და კავკასიაში ოსტ-ინდოეთის კომპანიის მოდელის განხორციელებას
ისახავდა მიზნად. ის ნაწილობრივ ეტიეს მიერ სპარსეთის ვაჭრობის შესახებ მოპოვებულ ინფორმაციასაც ეყრდნობოდა.108
უცხოელები თბილისში. XIX საუკუნის პირველ ნახევარში ტიფლისში დანიშნული რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები ცდილობდნენ საქართველოს
ადგილობრივი უწარჩინებულისი ოჯახებისა და თავადაზნაურობის ინტეგრაციას რუსულ საზოგადოებასთან და ამ მიზნით მართავდნენ მიღებებს. ლეიტენანტი ტრეზელი გვაწვდის ცნობას 1809 წლის მაისში გენერალ ტორმასოვის მიერ
გამართული მიღების შესახებ, რომელსაც თბილისის უწარჩინებული ოჯახების
წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ფრედერიკა ფონ ფრეიგანგის თქმით, გენერალ პაულუჩის მეუღლე109, ყოველ საღამოს იღებდა თავისთან ქართული მაღალი საზოგადოების ქალბატონებს.110 ქართველ წარჩინებულთა ინტეგრაციის
მცდელობას რუსულ ხელისუფლებასთან შარლ ბელანჟეც შეეხო. გენერალი ერმოლოვი ადგილობრივი მოსახლეობის „ახალი სამშობლოს“ – რუსეთის – ადათწესებთან შესაჩვევად და რუსებსა და ქართველებს შორის კეთილგანწყობის დასამყარებლად, ხშირად მართავდა სუფრებსა და მეჯლისებს. გენერალი თბილისში მცხოვრებ არა მხოლოდ ქართველ თავად-აზნაურობასა და კავკასიელ მთავრებს, არამედ ქალებსაც იწვევდა. ერმოლოვის მიერ გამართულ მიღებაზე მყოფთა შორის ბელანჟე ასახელებს კავკასიის მთავარი შტაბის უფროსს – გენერალ
ველიამინოვს111, თბილისის გუბერნატორს – გენერალ ვანჰოვენს112, სომეხს თავად მადათოვს, კაზაკების ჰეტმანს კავკასიაში გენერალ ვლასოვს, 1817 წელს
სპარსეთში გენერლის ელჩობის წევრს – პოლკოვნიკ კოცებუს და მხოლოდ ერთ
107 Н. Кальма, Коммерческие замыслы Грибоедова, Литературное наследство (Москва: журнально-газетное объединение, 1935), т 19-21, 154-176.
108 Irene Nachkhebia, Notes of an Ex-Officer of Napoleon: Lieutenant Theodore Hettier’s Report Note
sur la Perse (1822). – Fifth Biennial ASPS (Association for the Study of Persianate Societies) Convention in Hyderabad (Maulana Azad National Urdu University – MANUU), India, from January
4th to 8th, 2012, p. 69.
109 იგულისხმება ვილჰელმინა-ფრანცისკა (1778-1824), საღვთო რომის იმპერიის გრაფის,
იოსებ-ვილჰელმ ფონ კოკსულის ქალიშვილი.
110 Shad, 1M n°1486, fol. 34. Freygangs, Lettres sur le Caucase et la Géorgie, 152.
111 ალექსი ალექსანდრეს ძე ველიამინოვი (1785-1838) – გენერალ-ლეიტენენტი. 1816-1827
წლებში მონაწილეობას იღებდა ექსპედიციებში კავკასიის მთიელი ხალხების წინააღმდეგ და რუსეთ-სპარსეთის მეორე, 1826-1828 წლების ომში.
112 რომან ივანეს ძე ფონ ვანჰოვენი (1775-1861) – გენერალ-მაიორი, 1812-1817 წლებში ვილნიუსის კომენდანტი, 1818-1829 წლენში საქართველოს სამოქალაქო გუბერნატორი.
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ქართველს – ნიჟნი-ნოვგოროდის დრაგუნთა პოლკის პოლკოვნიკ თავად ჭავჭავაძეს, კახეთში დიდი ვენახების მფლობელს. ბელანჟეს თქმით, იქ მყოფი „პეტერბურგის უპირველესი ოჯახის შვილები“ განუწყვეტლივ საუბრობდნენ იმ დიდი
ფუნქციის შესრულების შესახებ, რაც მათ აზიაში ეკისრებოდათ და იმის მოლოდინზეც, თუ რისი შესრულება შეეძლებოდათ – ცარების სკიპტრის დადება მუჰამადის ტახტზე, სპარსეთის დაპყრობა და ინდოეთიდან ინგლისელების განდევნა.
ამასთან, ისინი უდიდესი სიამოვნებით საუბრობდნენ ნაპოლეონის დიდებისა და
გენიის შესახებ, ხოლო მათ სახლებში ჩვეულებრივი ამბავი იყო ნაპოლეონის სურათის ან ბიუსტის ნახვა, რასაც სტუმარს ერთგვარი მანერულობით აჩვენებდნენ. ამ ოფიცრების გასართობი ბანქოს თამაში იყო. ბელანჟეს აზრით, ქართველებს საკმაოდ ბუნდოვანი წარმოდგენა ჰქონდათ რუსეთის შესახებ. მათ არ
იცოდნენ ან რა დახმარებას მიიღებდნენ ამ ქვეყნიდან, ან როგორი იყო მათი ხელისუფლების ჩვევები. ქართველები შეურაცხყოფილები იყვნენ იმის გამო, რომ
მათი ქვეყანა დამნაშავე ოფიცრებისა და მფლანგველი ბუღალტრების თავშესაფრად იყო ქცეულიყო. რუსეთი საქართველოში მათ იმაზე უფრო დაბალ თანამდებობებზე გზავნიდა, ვიდრე იმპერიაში ეჭირათ. მათი უმრავლესობა განათლებისა და მორალის გარეშე იყო, პატივს არ სცემდა ადგილობრივი მოსახლეობის ადათ-წესებს და მათ ბოროტმოქმედთა ბრბოდ სახავდა, რათა აენაზღაურებინა არასაკმარისი ხელფასი ანუ ფულს მოსახლეობას სძალავდა. ქართველებს სურდათ, რომ მათ თავიანთი პირადი ღირსებების მიხედვით მიეღოთ წოდებები და პატივი, რადგან ამგვარი კეთილგანწყობა დღემდე მხოლოდ იმ წარჩინებულებს ეძლეოდათ, რომელთა მიმხრობაც მთავრობას სურდა. თანასწორობის სამართლიანობის პრინციპი ნაკლებად ხორციელდება. ქართველები აგრეთვე მოითხოვდნენ დამოუკიდებელი სასამართლო განხილვების შექმნას და რამდენადაც შესაძლებელი იქნებოდა, კანონებში მათი ძველი მეფეების კანონების
შეტანას.113
1834 წლის იანვარში დიუბუა დე მონპერე ბარონ როზენისა და მისი მეუღლის მიერ გამართიულ მეჯლისებს ესწრებოდა. მისი თქმით, მრავალი ევროპელი
ქალბატონი ისურვებდა მის ადგილზე ყოფნას, რათა დამტკბარიყო ასე კარგად
მორთული ამ ლამაზი დარბაზებით, სხვადასხვა ეროვნების ხალხისა და მათი
კოსტუმების ხილვით.114
თბილისი მყოფ უცხოელთა შორის ბელანჟე გვაწვდის ცნობას ფათჰ-ალი შაჰის ელჩის, თავრზის ბეგლარბეგის ფათჰ-ალი ხანის, შესახებ. სპარსელ ელჩს ახლდნენ პირველი მდივანი მირზა რაჯები, ცერემონმაისტერი (Yisch-agassi), მსახური
(pich-kadmet), რომელსაც ყალიონი ებარა, სამი ფერაში (férachs), რომლებსაც ხალიჩის გაშლა ევალებოდათ და ორი ნასაყჩი (nazakchis) ანუ მცველი. ხანს გულისთანის
ხელშეკრულებოს რატიფიკაცია ევალებოდა. გენერალ ერმოლოვის დახასიათებით, გარეგნულად სასიამოვნო სპარსელები, უკიდურესად ცრუ და ორპირი ხალხი
იყო, მათ შორის მთავრობის მეთაურებიც. პოლიტიკურ გარიგებებში შეუძლებელი იყო მათზე უფრო არაკეთილსინდისიერი ადამინების ნახვა. იმჟამად უკვე მე113 Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 21, 23, 71, 75.
114 Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase, III, 256.
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ოცე მოლაპარაკება წარმოებდა ორ სახელმწიფოს შორის საზღვრების დასადგენად. 1813 წლიდან ამ საზღვრების სხვადასხვა წერტილები მუდმივად ფიქსირდებოდა და მიუხედავად ამისა, სპარსეთის ადმინისტრაციას მაინც ჰქონდა საკამათო
მიზეზი – იმჟამად დავის საგნი სახელების ორთოგრაფია იყო. ხანთან შეთანხმებულები იყვნენ ყველა სადავო საკითხებზე და საბოლოო ხელშეკრულებაც ხელმოწერილი იყო, მაგრამ გენერალს არ სურდა მისი განხორციელება მანამდე, ვიდრე მას
თეირანის კარიც არ ნახავდა. თუ შაჰი ამ ხელშეკრულებას არ მიიღებდა, რომელსაც მთავარი შტაბის ოფიცერი ჩაიტანდა თეირანში, გენერალი იმპერატორის
ბრძანებებს დაემორჩილებოდა და სპარსეთში ერთ კარგ საჯარისო ნაწილს გაგზავნიდა, რომელიც საზღვრებს მოკლე დროში შემოხაზავდა. ხანი შესანიშნავად
გრძნობდა თავს თბილისში, სომხების პატრიარქთან, ნერსესთან სადილად დადიოდა, ღვინოს სვამდა და ბელანჟესა და დებასენს ეკითხებოდა, იყვნენ თუ არა საფრანგეთში ლამაზი ქალები, დადებით პასუხზე კი უთქვამს: „ბედნიერები ხართ,
ქალები და სუნამო ცხოვრების ხიბლია“. თარჯიმნობას იტალიელი ექიმი სწევდა.115
ბელანჟე გვაწვდის ცნობას სპარსეთში დაუდ-ხანის სახელით ცნობილი, ადრე
ნაპოლეონის საკურიერო სამსახურში მყოფი სომეხი დაუდ-ზადურის116 შესახებ,
რომელიც 1816 წელს ფათჰ-ალი შაჰის მიერ საფრანგეთის სამეფო კარზე იყო გაგზავნილი მისიით. გაგზავნა. ბელანჟეს თქმით, დაუდს თბილისისდან აბას მირზასთვის თავისი ძმიშვილის „სამარცხვინო შეთავაზება“ სურდა მეფისწულის ჰარამხანის განიმედებით117 შესავსებად. ფრანგი მეცნიერის კომენტარი შემდეგია: „აი, რა
ხერხით მოიპოვებს ეს კაცი სამეფო კარზე საკმაოდ საორჭოფო კეთილგანწყობას.“118
ზოგიერთი მოგზაური თბილისში აკრედიტებულ ფრანგ მოხელეებსაც ასახელებს. ბელანჟეს მოგზაურობის დროს საქართველოში საფრანგეთის დროებითი
რწმუნებული იყო სეგონი. 1829 წელს შარლ ბესი საფრანეთის კონსულად კვლავ
მოიხსენიებს „რესპექტაბელურ და განათლებულ“ ბარონ გამბას, საქართველოს
შესახებ თხზულების ავტორს, რომელსაც იმპერატორმა გაწეული სამსახურისათვის მიწის დიდი ნაკვეთი აჩუქა იმერეთის ლამაზ პროვინციაში. გრაფი სიუზანესა
და შარლ ტეიულის მოგზაურობის დროს 1839 წელს საქართველოში საფრანგეთის
კონსული დე ლა შაპელი იყო.119
ფრანგმა ექიმი ჟიულ-შარლ ტეიული, რომელმაც სიუზანეს დროს, 1840 წელს
იმოგზაურა საქართველოში, აგრეთვე კრიტიკულად აფასებდა რუსეთის ადმინისტრაციულ სისტემას და რუსეთში სახელმწიფო მოხელეების ორგანიზაციას „შემძლე ორგანიზაციას“ უწოდებს, რომელიც სამხედრო იერარქიის მკაცრ პრინციპებს
ეფუძნებოდა. ყველა სამოქალაქო მოხელე ექვემდებარება რანგებს, სუბორდინა115 Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 24-25, 95-96, 105, 125.
116 პარიზში დაუდ ზადურის შესაცებ იხ.: ირინე ნაჭყებია, მირ დაუდ ზადურ მელიქ შაჰნაზარი და მისი ცნობები სპარსეთის შესახებ. ქართული წყაროთმცოდნეობა, XV-XVI, თბილისი, 2013/2014, 161-168.
117 ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით, მშვენიერი ყმაწვილი, რომელიც მოიტაცა ზევსმა და
დაიყენა მერიქიფედ.
118 Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 96, 101-102.
119 Bélanger, Voyage aux Indes Orientales, II, 21; Besse, Voyage en Crimée au Caucase, 337-338, 350-351;
Suzannet, Les provinces du Caucase, 92.
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ციას, წოდებას, გარკვეული ხელფასის დანიშვნას და კოსტუმის ტარებას, ისე როგორც სხვადასხვა რანგის ოფიცრები ჯარში; ყოველი მოსამსახურე, ყოველი
ოფიცრის მსგავსად, თავისი რანგის მიხედვით იღებდა გარკვეულ დაფასებას და
იმ წოდებას, რომლისკენაც ილტვოდა. მაღალი რანგის მოხელესთან მისვლისას
აუცილებელი იყო მათთვის შესაფერისად მიმართვა. ადვილი არ იყო ყველა ამ
წოდების დამახსოვრება და ტეიულისთვის სრული სიახლე იყო მოხელისთვის მიმართვა – „თქვენო აღმატებულებავ“. საბაჟოს და სასამართლოს მოხელეები არ
იყვნენ არც კარგად მცოდნენი და არც საკმაოდ მკვირცხლები, ძლიერ მმართველებს კი უმცირესი არეულობაც აწუხებდა.120
გრაფ სიუზანეს ცნობები საქართველოში რუსეთის მმართველობის შესახებ.
საფრანგეთის პოლიტიკური მოღვაწე, 1827 წლიდან საფრანგეთის პერი, გრაფი
კონსტან-ლუი-ალექსანდრ დე სიუზანე (1814-1862) კავკასიას პირველად 1835, მეორედ კი 1840 წელს ეწვია და კონსტანტინოპოლიდან ტიფლისის გავლით დაღესტანში, ბაქოსა და განჯაში წელს მან მეორედ იმოგზაურა. მისი ცნობით, გენერალი გოლოვინი უცხოელებს მფარველობას უწევდა და არ ახასიათებდა ეჭვიანობა და უნდობლობა ბარონი როზენის მსგავსად, რომელიც როგორც მოსარიდებელ მტერს, ისე უყურებდა მოგზაურებს. ამასთან, ბარონ როზენს მთავრობისაგან ყველა დარღვევის დაფარვა სურდა და ამგვარად ფიქრობდა ესიამოვნებინა
იმპერატორისათვის, მაგრამ იგი ბარონი დე განის121 ამბიციებმა და მეტოქეობამ
დაღუპა. გრაფი ეხება ბარონი დე როზენის „თავის მოჭრის“ ამბავს და ამ მიზეზით კავკასიაში ნიკოლოზ I-ის სასწრაფოდ ჩასვლის საკითხს: იმპერატორი იმდენად უკმაყოფილო იყო ჯარის მდგომარეობით, რომ როზენის სიძეს122 „სამწუხარო ხმაურით“ ჩამოართვა სამხედრო ორდენები, წოდებები და უბრალო, უსახელო ჯარისკაცად, ჩამოაქვეითა. ცარის სიმკაცრე დასაბუთებული იყო იმ ძა120 Teule, Pensées et notes critiques, 100-106.
121 ბარონი პავლე ვასილის ძე განი (1793-1862) – რუსეთის სახელმწიფო მოღვაწე, საიდუმლო მრჩეველი, სენატორი, სახელმწიფო საბჭოს წევრი.
122 თავადი ალექსანდრე დადიანი (დადიანოვი, 1800-1865) – დაიბადა სიმბირსკის გუბერნიაში, ფლიგელ-ადიუტანტი და რუსეთის საიმტერატორო არმიეს პოლკოვნიკი. ერევნის
კარაბინერების (მოგვიანებიტ ლეიბ-გრენადერების) პოლკის მეთაური. მამა – ლევან დადიანი, დედა – მარიამ დიმიტრის ასული ნარიშკინა. იგი თექვსმეტი წლიდან მსახურობდა
პრეობრაჟენსკის ლეინ-გვარდიიდ პოლკში. მონაწილეონდა რუსეთ-სპარსეთის, რუსეთთურქეთის ომებში და ბრძოლებში მთიელების წინააღმდეგ. 1 829 წელს მიიღო პოლკოვნიკის ჩინი, 1837 წელს კავკასიაში ნიკოლოზ I-ის ვიზიტის დროს, სენატორმა პავლე
ჰანმა იმპერატორს მუქ ფერებში დაუხატა ამ მხარის მმართველობის მდგომარეობა. ამას
გარდა, ბარონ როზენის სიძე, ერევნის პოლკის მეთაური, ფლიგელ-ადიუტანტი პოლკოვნიკი თავადი ალექსანდრე დადიანი, დადანაშაულებულ იქნა მდგომარეობის ბოროტად
გამოყენებაში, რაც იმპერატორს მოახსენეს. 11 ოქტომბერს გამართული აღლუმის დროს,
იმპერატორმა მთელი მწყობრის წინ გამოიძახა თავადი დადიანი და ბარონ როზენის
თანდასწრებით გრაფ ორლოვმა მოხსნა აქსელბანტები და ორდენები, რომლებიც იმპერტორმა იქვე დააბნია როზენის შეცბუნებულ ვაჟს – ბარონ ალექსანდრე როზენს. დადიანს
ჩამოერთვა თავადის წოდებაც. 1837 წლის 30 ნოემბერს ბარონი როზენი საკუთარი თხოვნის საფუძველზე თანამდებობიდან გადაგდა, მაგრამ გენერალ გოლოვინის ჩამოსვლამდე კვლავ მართავდა მხარეს. ალექსანდრე II-მ თავისი კორონაციის დროს, 1856 წელს,
ლექსანდრე დადიანს აღუდგინა ყოველივე ჩამორთმეული. Н. И. Лорер. Записки моего
времени. Воспоминания о прошлом // Мемуары декабристов / А.С. Немзер. Москва: Правда,
1988, сс. 457-458.
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ლაუფლების გადამეტების გამო, რასაც ოფიცრები იჩენდნენ თავიათ ნაწილებში.
ჯარისკაცები გადაქცეულები იყვნენ მიწათმოქმედებად და შავ მუშებად, ზოგიერთი მეთაური მათ მხოლოდ პირადი მომსახურებისთვის იყენებდა და მათ
ექსპლუატირებას, სახელმწიფოს საზიანოდ, დიდ შემოსავალი მოჰქონდა მეთაურებისთვის. სიუზანეს აზრით, თბილისის მთავრობიდან ყველაზე ღირსეული
კაცი, გენერალური შტაბის უფროსი, გენერალი კოცებუ, იყო. იგი ამხელდა დაპყრობის სისტემას და მიაჩნდა, რომ დაღესტნის საშიმშილოდ გაწირვის ნაცვლად,
უფრო ადვილი მათი ვაჭრობაში ნელ-ნელა ჩაბმა იქნებოდა; ყველა ნახავდა მოგებას და მთავრობაც არ იქნებოდა იძულებული, რომ კავკასიაში 160,000 კაციანი ჯარი ჩაეყენებინა. სიუზანე აღნიშნავს ჯარის გენერლებს შორის არსებული
ერთსულოვნებას: ყველა გმობდა დაპყრობის სისტემას და ვერავინ ხედავდა მათ
მიერ გაწეული რისკის შედეგს. ის ოფიცრებიც კი ჩიოდნენ, რომლებიც სწრაფად
სწორედ კავკასიაში სამსახურის დროს დაწინაურდნენ. ყველა „წყევლიდა იმ
დღეს“, როდესაც რუსეთი კავკასიის საზღვარს გასცდა123 გრაფი სიუზანესვე ცნობით, თბილისის საზოგადოება შედგებოდა გენერლებისა და სახელმწიფო მოხელეებისაგან. ქართველების ოჯახები, მეტად მცირერიცხოვანი, თავის წრეში უცხოელებს არ იღებდნენ; ისინი იშვიათად აწყობდნენ დიდ მიღებებს, რომლის
გაძღოლასაც მთავარსარდალს სთხოვდნენ. გრაფი დაესწრო ერთ ასეთ „მონოტონურ და სერიოზულ ვახშამს“, რომელსაც ქართველები და რუსები ესწრებოდნენ. მისი შთაბეჭდილებით, ამ ორ ხალხს შორის ნაკლებად იგრძნობოდა თბილი
დამოკიდებულება და ისინი არც ცდილობდნენ დაახლოებას. უწარჩინებულესი
ქართული ოჯახების ქალბატონები უფრო ფრანგულად საუბრობდნენ, ვიდრე
რუსულად, მაგრამ მათ არც განათლება ჰქონდათ და არც საუბრის წარმართვა
იცოდნენ. თბილისში მყოფი რუს ქალებს, რომლებსაც თავი მაღალი წრის ქალბატონებად მიაჩნიათ, არც შესაბამისი განათლება ჰქონდათ და არც მანერები.124
1841 წლის 1 აპრილს Le Journal des Débats-ში გრაფი სიუზანეს სტატია, Revue
des Deux Mondes-ში კი მისი ნაშრომი – Les provinces du Caucase sous la domination
russe – გამოქვეყნდა. Le Journal des Débats-მა სანკტ-პეტერბურგიდან მიიღო წერილი, რომლის თანახმად, რუსეთში არ სურდათ გრაფის ინფორმაციის გავრცელება. Le Journal des Débats – ში განსაკუთრებიული ყურადღება მიექცა თავადი დადიანის მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენების თემას და მძიმე გადასახადების მსხვერპლი გლეხების ჩივილს, ბარონ განის მიერ ამ საკითხის შესახებ
ჩატარებულ გამოძიებას და თავადის მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენების გამოაშკარავებას. გაზეთის მესვეურები დადებითად აფასებდნენ ბარონ განის ქმედებას, მაგრამ ეს იმპერატორის გაღიზიანების მხოლოდ ირიბი მიზეზი
იყო: გერმანული გაზეთების საშუალებით, რუსეთი პროტესტს გამოთქვამდა
კავკასიაში დაგეგმილი მომავალი ექსპედიციის შესახებ ატეხილი ხმაურის გამო.
Le Journal des Débats-ში თბილისიდან მიღებული ბოლო ინფორმაციის მიხედვით,
აშკარა იყო, რომ დიდი ექსპედიცია ჩრდილოეთ კავკასიაში გაზაფხულისთვის
იგეგმებოდა. კავკასიის ჯარს უხელმძღვანელებდა გენერალი გოლოვინი, რომე123 Suzannet, Les provinces du Caucase, 88, 92.
124 Ibid., 99-100.
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ლიც ჯარით დაიძრება ჩერქეზეთში, დაღესტნელი მებრძოლების მეთაურის, შამილის იმჟამინდელი რეზიდენციისკენ და ჩეჩნების ქვეყანაზე გავლით, გროზნის
ციხეს მიადგებოდა გენერალ გრაბესთან შესაერთებლად.125
სიუზანეს ნაშრომის გამოქვეყნების შემდეგ რუსეთის იმპერატორის, ნიკოლოზ I-თვის კი ნათელი გახდა მისი მოგზაურობის მიზანი, რადგან გრაფმა კავკასიის ყველა სტრატეგიული პუნქტი როგორც მზვერავმა, ისე მოიარა. იმპერატორი გაოცებული იყო, რომ მას ძალიან კარგად იღებდა ადგილობრივი ხელისუფლება, რამაც საშუალება მისცა კავკასიაში არსებული ვითარების კარგად
შეესწავლა. ამიტომ, იმპერატორმა უმაღლესი რეზოლუციით უმკაცრესად აიკრძალა ამგვარი ურთიერთობები კავკასიაში ჩამოსულ უცხოელებთან და მოითხოვა, რომ არ დაეშვათ უცხოელების ყოველგვარი თხოვნა მათი პირდაპირი მარშრუტიდან გადახვევის შესახებ.126
გენერალ ალექსანდრე ნეიდგარტის ხანმოკლე (1841-1844) მმართველობის
პერიოდში, სპარსეთიდან ერევნისა და საქართველოს გავლით იმოგზაურა ფრანგმა ოფიცერმა, 1839-1840 წლებში სპარსეთში გრაფი სერსეის მისიის წევრმა, ლეიტენანტმა ჟიულ პიშონმა. ელჩის საფრანგეთში დაბრუნების შემდეგ, პიშონი
1843 წლამდე მოჰამად შაჰის (1834-1848) ჯარს წვრთნიდა და შემდეგ, როგორც
მისი მოხსენებითი ბარათიდან ჩანს, ევროპაში საქართველოს გავლით
დაბრუნდა.127 ეს დოკუმენტი, რომელშიც აღწერილია საქართელოს ქალაქები და
კავკასიაში მომდინარე სამხედრო მოქმედებები, დაცულია პარიზში, ვენსენის
სამხედრო არქივში, თარიღდება 1852 წლის 9 აგვისტოთი და შედგენილია ალჟირში, სედი ბელ აბესში, ყირიმის ომის დაწყებამდე 9 თვით ადრე. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია თბილისი შესახებ ლეიტენანტის ცნობების სრულად წარმოდგენა. ლეიტენენტი წერს:
„ტიფლისი საქართველოს დედაქალაქია, მისი მოსახლეობა 40,000 ათასი სულია. ის მთელი კავკასიის გენერალ-გუბერნატორის რეზიდენციაა. ის ამ მხარის
ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალაქია, მისი ვაჭრობა მნიშვნელოვანია; ქალაქის
დიდი ნაწილი გაშენებულა მდინარე მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე. აღმოსავლური
იერსახე, რომელიც შეიმჩნევა ყველა ამ ქალაქში, აქ ძლივს იგრძნობა. ყაზარმების შენობები ლამაზი და აღსანიშნავია; დროშკები (რუსული ეტლები – პიშონის
შენიშვნა) მთელ ქალაქში დაქრიან დღისით და ღამის ერთ ნაწილში, დიდია ხალხის განუწყვეტელი მოძრაობა, რუსი, ქართველი, ჩერქეზი, სომეხი, სპარსელი,
თურქი და სხვ. ვაჭრები გინდ იმპორტს, გინდ ექსპორტს რუსეთის საპირისპირო
მიმართულებით, ინდოეთსა და თურქეთში, აწარმოებენ.
ტიფლისში არის შესანიშნავი ბაზრები. გამოსარჩევია ქალაქის მოედანი
გარშემორტყმული ლამაზი ნაგებობებით, რაც ამ ქალაქში ევროპის არსებობაზე
მიანიშნებს და რაც დიდი ხნის მანძილზე პირველად ვნახე. მის შემოგარებში შე125 Comte de Suzannet. « Les provinces du Caucase sous la domination russe », Revue des Deux
Mondes, 4ème série, tome 26, 1841, 664.
126 Записки графа де Сюзане о путешествии по Кавказу 1840 г. // Кавказский сборник, Том 1 (33).
2004.
127 Hellot-Bellier, Florence. France – Iran, quatre cents ans de dialogue. Avec le concurs de L’UMR 7528
« Mondes iranien et indien». Studia Iranica. Cahier 34. Assosiation pour l’avancement des études
iraniennes (Paris: Peeters Press, 2007), 511-512.
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სანიშნავად დამუშავებული მიწებია. იქ ბევრი სოფლის სახლია და მათი ცხოვრების მიმზიდველობაზე მიუთითებს.
პირველ წლებში, რაც რუსეთის ოკუპაციას მოჰყვა ამ ქვეყანაში, ქალაქის
გარშემო 4-5 ლიეზე დააარსეს გერმანული კოლონიები, რომლებსაც მისცეს დასამუშავებლად კარგი მიწები და წარმატების საშუალება.
საქართველოს ამ დედაქალაქში არის თერმული წყლები, მეტად სასარგებლო და სასიკეთო მრავალი დაავადების განსაკურნად, განსაკუთრებით ომის
დაღლილობის შემდეგ ისეთი მავნე ჰავის და ცხელ ქვეყანაში, როგორც ჯარის
მიერ ოკუპირებული კავკასიაა.
ტიფლისის გარნიზონი დაახლოებით 10,000 კაცისგან შედგება. მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, რომელზეც ტივით მიადგები ან ქალაქის ცენტრში მდებარე ქვის
ხიდით გადახვალ, არის სახლები, რომელთაგან ბევრი ძველი აშენებულია და
ძველი ფორტი, რომელიც დღეს რესტავრირებულია; [მის] ყოველ ამბრაზურაში
ზარბაზანი დგას. სწორედ ამ ფორტში ინახება საბრძოლო არტილერიის ერთი
ნაწილი.“128
პიშონის მიერ თბილისი ასეთი შეფასება ძლიერ ჰგავს 1809 წელს, 35 წლით
ადრე, ნაპოლეონის დიდი არმიის ოფიცრის, ლეიტენანტ ტრეზელის მიერ თბილისის დახასიათებას, რომელმაც აგრეთვე მიაქცია ყურადღება თბილისში რუსეთის ჯარის მდგომარეობას და ქალაქში არსებული ევროპული იერსახის ნიშნებს. ამას გარდა, მის მოხსენებით ბარათში დაცულია ცნობები ჩრდილო კავკასიაში რუსების მოქმედებებისა და 1842 წლის კამპანიაში გენერალ ნეიდგარტის
წარუმატებლობის შესახებ.
საქართველოში გრაფი სიუზანესა და ექიმი ტეიულის მოგზაურობების შემდეგ პარიზის ბიბლიოთეკებშიც ვერ მოვიძიეთ ინფორმაცია კავკასიასა და საქართველოში მათი თანამემამულეთა მოგზაურობის შესახებ საქართველოში
რუსეთის მეფისნაცვლის, მიხეილ ვორონცოვის, ათწლიანი მმართველობის
(1844-1854) პერიოდში. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ Le Journal des Débats-ში გამოქვეყნებული ინფორმაციის, 1848-1849 წლების საფრანგეთის ბურჟუაზიულდემოკრატიული რევოლუციისა და ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე საომარი
მოქმედებების გამო, კავკასიაში ფრანგი მოგზაურები ან აღარ ჩამოსულან, ან
თუ კიდევაც ჩამოვიდნენ, თავიანთი თხზულებები არ გამოუქვეყნებიათ. აღნიშნულ პერიოდში კავკასიასა და საქართველოში ჩამოსული ფრანგი მოგზაურების
შესახებ ცნობები თანამედროვე ფრანგი ავტორების გამოკვლევებშიც არ არის
მოცემული.129

128 Service historique de l’Armée de Terre (Shat), Perse 1807-1857, 1M n°1673, doc. 43, fol. 10-12.
129 Michel Lesure, La France et le Caucase à l'époque de Chamil [à la lumière des dépêches des consuls
français], Cahiers du monde russe et soviétique, Vol. 19, N 1, 1978, 5-65; Sébastien Haule, Les voyageurs européens au Caucase au XIXe siècle: Découverte d’un espace entre Europe et Asie. Mémoire
pour l’obtention du DEA Discipline: Histoire Contemporaine, 2001.
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მ. დუმბაძე, (რედ.). საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, IV. თბილისი,
1973.
ნაჭყებია, ირინე. მირ დაუდ ზადურ მელიქ შაჰნაზარი და მისი ცნობები
სპარსეთის შესახებ. ქართული წყაროთმცოდნეობა, XV-XVI, თბილისი,
2013/2014, 161-168.
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Александр Филиппов
Белорусский государственный университет культуры и искусств /
Белорусский государственный университет
Институт «малика – malik» в Египте в раннебахритский
период (1250-1279 гг.)
Мамлюкский период является ключевой эпохой в истории мусульманского
Египта. Он характерен прежде всего доминированием в политической сфере тюрков. В русскоязычной историографии принято определять его хронологические
рамки 1250-1517 гг.1 Первая дата связана с проникновением мамлюков в высшие
эшелоны власти (соправление с последним египетским Аййубидом), вторая дата
связана с завоеванием Египта Османской империей и прекращением существования независимого мамлюкского государства. Институционально мамлюкский период продолжался до начала XIX века, став самым продолжительным периодом в
истории мусульманского Египта.
Изучение институтов мамлюкского государства представляет большой научный интерес. Одной из причин является очевидно небольшое количество работ по
данной тематике. Сам характер исторических источников по данному периоду значительно усложняют исследовательскую задачу. У нас нет качественного нормативного описания интересующих нас институтов. Авторы хроник интересовались
в большей степени описанием событий, а не институтов. Сами источники не синхронны, в то время как государственные институты могут изменяться в относительно короткий промежуток времени. Проблемой является и невысокий уровень
беспристрастности авторов, которые в соответствии со сложившейся к тому времени традицией исторических сочинений создавали концепцию событий.2 Более
поздние авторы, которые писали спустя длительное время после описываемых ими
событий, зачастую опускали важные для того времени детали.
Безусловно, и сами институты не имели привычного для нас строгого ограничения четким набором функций, ответственности, полномочий или организационной структурой.
Вместе с тем ясное понимание фактической системы государственных
институтов крайне важно при изучении мамлюкского государства, без чего его
история рискует оставаться историей внутренних переворотов и военных походов
мамлюкских правителей. В рамках данной статьи рассматриваются основные черты одного из важнейших и, по-видимому, наиболее часто упоминаемого в текстах
1
2

И.М. Фильштинский, История арабов и Халифата (750-1517) (Москва, 2001): 271.
См., например: Х.А.Р. Гибб, Мусульманская историография, Арабская литература: классический период, (Москва: Восточная литература, 1960); В.А. Кузнецов, Структура и развитие арабо-мусульманского исторического знания в VIII-XV вв. (Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09
– историография, источниковедение и методы исторического исследования), (Москва:
Институт востоковедения РАН, 2010), http://www.dissercat.com/content/struktura-i-razvitiearabo-musulmanskogo-istoricheskogo-znaniya-v-viii-xv-vv.
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института – «малик». Следует отметить, сам институт представляет собой прекрасный пример эволюции понятия на протяжении исторического развития, когда его
содержание могло поменяться коренным образом. Так, с современного арабского
языка этот термин принято переводить словом «король / king», однако даже поверхностное ознакомление со средневековыми арабскими источниками показывает, что в те времена термин имел качественно иное значение.3
В целом, анализируя историографию мамлюкского государства, можно придти
к достаточно печальному выводу, что отсутствуют не только сводные работы по
государственным институтам в мамлюкский период, но даже ряд важнейших институтов остались за пределами внимания исследователей. Это в полной мере касается и института «малик».
Одной из проблем является сочетание большинством мамлюкских правителей
титулов «султан» и «малик» одновременно («султан малик такой-то»), что затрудняет точную идентификацию атрибутов именно малика. Так, некоторые авторы
(например, Ангус Стюарт, практически вообще не видят разницы, называя, в частности, малика аль-Мансура Нур ад-Дина Али [1257-1259] султаном, каковым тот,
по-видимому, все же не являлся и прямо не назывался ключевыми источниками по
мамлюкскому Египту).4 Такое же замечание можно адресовать и израильской исследовательнице Амалии Леванови.5 И Бейбарс аль-Мансури, и аль-Макризи впервые прямо использует титулование «султан малик» по отношению к аз-Захиру Бейбарсу.6
В этой связи оптимальным является сочетание исторического контекста употребления термина (при полном осознании изменяемости государственных институтов) с концентрацией на максимально близких к рассматриваемому периоду источниках. Более поздние источники следует рассматривать все же как вспомогательные.7
3

Так, и современные мамлюкам латинские хронисты нередко использовали по отношению
к правителям Египта термины «princeps» или «soldanus», хотя и называя их государство
«regnum». Например: Regesta Regni Hierosolymitani, (MXCVII–MCCXVI): 315, 322, 333 и др.

4

А. Stewart, Between Baybars and Qalāwūn: Under-age Rulers and Succession in the Early Mamlūk
Sultanate, Al-Masāq, vol. 19, № 1 (2007): 47-54.

5

А. Levanovi, The Mamluk Conception of the Sultanate, International Journal of Middle Eastern
Studies, № 26 (1994): 373-392.
Baybars al-Mansūrī, Zubdat al-Fikra fī Ta’rīch al-Hijra (Berlin-Beirut: Das Arabische Buch, 1998);
Ahmad ibn ‘Alī al-Maqrīzī, Kitāb al-Sulūk li-ma‘rifat duwal al-mulūk, vol. 1 (Бейрут, 1997): 525.
Однако Ибн Тагриберди, являющийся самым поздним из рассматриваемых авторов, называет «маликом султаном» всех мамлюкских правителей (Ibn Taghrībirdī, Al-Nujūm al-zāhira
fī mulūk Mişr wa al-Qāhira, vol. 4 (Каир, б.г.): 3, 55 и др.), что опять возвращает нас к специфике источников по изучаемым институтом, а также необходимостью очертить четкие
рамки исследования.
Это звучит как прописная истина, но почему-то по отношению к мамлюкскому государству
в исследованиях доминирует смешение источников при рассмотрении той или иной темы.
Вместе с тем, даже структура построения материала у Бейбарса аль-Мансури и аль-Макризи
с одной стороны и у Ибн Тагриберди с другой радикально отличается (погодовая vs «династическая»), так как авторы принадлежали, судя по всему, к разным традициям составления
исторических сочинений с соответствующим подходом к отбору и изложению материала.

6

7
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Источниковая база
В качестве источников для написания настоящей работы были использованы
следующие исторические хроники: «Сливки мысли в истории хиджры» (Zubda(t)
al-Fikra(t) fī Ta’rīch al-Hijra(t)) Бейбарса аль-Мансури ан-Насири (ум. 1325)8; «Книга
путей для познания государств9 маликов» (Kitāb al-Sulūk li-ma‘rifa(t) duwal almulūk) Ахмада Ибн Али аль-Макризи (1364-1442)10 и «Сияющие звезды среди маликов Египта и Каира» (Al-Nujūm al-zāhira(t) fī mulūk Mişr wa al-Qāhira(t)1111) Ибн
Тагриберди (1409-1470).12
«Сливки мысли…» завершают изложение 709 г.х. (1309/1310 гг.), «Книга путей…» завершает изложение 844 г.х.(1440/1441 гг.), а «Сияющие звезды…» – 871 г.х.
(1466/1467 гг.).
Особый интерес представляют «Сливки мысли…», так как они написаны представителем высшей бахритской элиты, наибом султана Бейбарсом аль-Мансури анНасири, который принадлежал к числу мамлюков аль-Мансура Калауна, султана в
1279-1290 гг., выражая в своем сочинении видение мамлюкской элиты и ее интерпретацию ряда важных событий раннебахритского периода.13
Хронологические рамки работы охватывают период с 1250 г. по 1279 г., то есть,
до прихода к власти аль-Мансура Калауна аль-Альфи [1279-1290]. Выбор хронологических рамок обусловлен тем, что в этот период проходило становление мамлюкского государства, в том числе, и его основных государственных институтов (которые могли быть унаследованы без изменений с предыдущего, Аййбудидского периода, быть трансформированы или быть совершенно новыми, отражающими специфику мамлюков как социальной группы).
Несмотря на краткость заявленного периода, он может считаться достаточно
репрезентативным для решения поставленной задачи – за 29 лет сменилось 9 правителей: Шаджарат ад-Дурр [1250], аль-Ашраф Муса [1250-1252], аль-Муизз Изз адДин Айбек [1250-1257], аль-Мансур Нур ад-Дин Али [1257-1259], аль-Мудзаффар
Сайф ад-Дин Кутуз [1259-1260], аз-Захир Рукн ад-Дин Бейбарс [1260-1277], ас-Саид
Барака-хан [1277-1279], аль-Адиль Саламыш [1279] и начало правления альМансура Калауна (1279 г.).
8
9

Baybars al-Mansūrī, Zubdat al-Fikra fī Ta’rīch al-Hijra (Berlin-Beirut: Das Arabische Buch, 1998).
Забегая наперед – к выводам о неогеографическом характере институт «малик» – следует
особо отметить, что название сочинения аль-Макризи нисколько не опровергает выводы,
сделанные в настоящей работе. Dawla(t), переводимое в современном арабском языке как
«государство», в мамлюкский период относилась к назначаемому маликом административному аппарату, то есть, к группе лиц, а не к территории.

10
11

Ahmad ibn ‘Alī al-Maqrīzī, Kitāb al-Sulūk li-ma‘rifat duwal al-mulūk (Бейрут, 1997).
А вот в названии сочинения Ибн Тагриберди присутствует географическое соотнесение к
термину «малик», что еще раз подтверждает серьезные изменения, происходившие в структуре мамлюкского государственного аппарата на протяжении развития их государства.

12
13

Ibn Taghrībirdī, Al-Nujūm al-zāhira fī mulūk Mişr wa al-Qāhira (Каир, б.г.).
D. S. Richards, Introduction, Baybars al-Mansūrī. Zubdat al-Fikra fī Ta’rīch al-Hijra (Berlin-Beirut: Das Arabische Buch, 1998): XV.
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Исторический контекст термина «malik»
Слово «malik» встречается в Коране 15 раз,14 причем пять раза как эпитет Господа (20:114; 23:116; 59:23; 62:1; 114:2).
Другие десять примеров использования это: 2:246; 2:247; 5:20; 12:43; 12:50; 12:54;
12:72; 12:76; 18:79; 27:34), причем только один раз – во множественном числе (mulūk)
(27:34).
Характерно, что широко используемое в средневековых арабских источниках
слово «mamlaka(tun)» (условно переводимое как «королевство») в Коране не встречается ни разу. Вместо него в условном значении «королевство / царство» используется термин «mulk», достаточно редко встречающийся в рассматриваемых источниках.
Безотносительно Господа термин «malik» в Коране использовался преимущественно по отношению к правителю Древнего Египта (времен Иосифа) – 12:43; 12:50;
12:54; 12:72; 12:76, а также по отношению к правителям на территории Древней Палестины времен ветхозаветных пророков. Коран не упоминает «malik» при описании
реалий времен Авраама,15 а также не употребляет этого термина для обозначения
правителя Египта времен Моисея, называя того «фараоном – Fir‘awn» (там же).
В целом, значение исходного глагола malaka и его производных объясняется
через «владеть, иметь какую-то власть над объектом», причем о характере этого
владения / этой власти сводится к некому распоряжению людьми.1616
Исследователи отмечают, что в период раннего ислама и халифата Омейядов
термин «малик» имел преимущественно отрицательное значение, подчеркивая временный, мирской характер правления.17 Частично это можно в определенной степени рассматривать и как следование Корану, в котором термин «малик» использовался по отношению к немусульманским правителям, причем в негативном контексте (например, 18:79, 27:34). Однако с Х века, по-видимому, под влиянием иранских
традиций, «малик» прочно входит в титулатуру мусульманских правителей.18 В XI
веке этот титул принимают и Фатимиды, от которых он был воспринят Аййубидами и далее мамлюками.19 Профессор Давид Айалон даже отмечает определенную
девальвацию титула «малик» в последующие периоды.20
Употребление термина «malik» в рассматриваемых источниках
В контексте рассматриваемого периода и источников необходимо отметить,
что термин «малик» используется безотносительно региона и никак не связан с ре14

The Quranic Arabic Corpus, http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=mlk.

15

A.D. Saifulla and K. Elias, Qur’anic Accuracy Vs. Biblical Error: The Kings & Pharaohs Of Egypt,
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Contrad/External/josephdetail.html.
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Ghulam Farid Malik, Dictionary of the Holy Qur’an (UK: Islam International Publications Limited, 2006): 757-758.
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Ghulam Farid Malik, The Encyclopaedia of Islam, vol. VI (Brill, 1986): 261.
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Там же: 261.
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Там же: 261.

20

Там же: 261.
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лигиозной принадлежностью его носителя. Так, маликами названы мамлюкские
правители Египта, современные им правители Сирии, предыдущие правители
Египта, включая Фатимидов (охарактеризованных как «малики, отравленные шиизмом»), монгольские правители, включая Чингисхана, Бату, Сартака, Хулагу, Берке и др., мятежный предводитель уйгур, правители Румского султаната, правители
марокканских государств, правители грузин (христиане) и т.д.
В полномочия малика входило выделение икты эмирам, а также перераспределение наделов от попавших в опалу эмиров к тем, кто находится у него в милости.
Размер икты прямо влиял на количество выставляемых тем или иным эмиром войск. Фактически, распределяя наделы, малик отвечал за комплектацию армии и
общее военное руководство. Функции по командованию армии могли быть делегированы, однако таких случаев, по-видимому, было немного, а делегирование происходило, когда малик был занят более важными военными вопросами. Так, в 653 г.х.
(1255/1256) на фоне противоречий между маликом аль-Муиззом и маликом анНасиром, к которому присоединились мамлюки Фарис ад-Дина Актая, подавлять
восстание арабских племен в Верхнем Египте, которое, судя по тексту, не угрожало
устоям государства, был отправлен везирь, сахиб Шараф ад-Дин аль-Файизи.2121
Аналогичную информацию передает и аль-Макризи.22 Сложно говорить о размере
контингента, приданного под командование аль-Файизи (ни один из анализируемых источников такой информации не дает), однако фраза «применил хитрость по
отношению к Хисн ад-Дину [руководителю восстания – А.Ф.] и захватил его»23 позволяет предполагать, что этот контингент не был значительным. Аль-Макризи никакой информации о подавлении восстания не дает.24
Следует отметить, что в научной литературе присутствуют разные взгляды на
характер этого восстания. Так, исследователь Йосеф Рапопорт (Yossef Rapoport) полагает, что арабские племена представляли серьезную угрозу мамлюкскому правлению в Египте. В частности, восстание 650 г.х. (1252/1253) было возглавлено шарифом племени Джаафира (Ja‘āfīrah) Хисн ад-Дином Ибн Таглаб, который собрал 12
тысяч всадников и воспрепятствовал сбору налогов.25
Оценить реальный масштаб этого восстания представляется несколько затруднительным. Джаафира является одним из племен Бану Хилаль,2626 но его значимость и влияние в середине XIII века оценить сложно. Причины восстания также
до конца не ясны, но можно согласиться, что, воспользовавшись политическими
21

Baybars al-Mansūrī, Zubdat al-Fikra fī Ta’rīch al-Hijra (Berlin-Beirut: Das Arabische Buch, 1998): 16.

22

Ahmad ibn ‘Alī al-Maqrīzī, Kitāb al-Sulūk li-ma‘rifat duwal al-mulūk, vol. 1 (Бейрут, 1997): 487.

23

Baybars al-Mansūrī, Zubdat al-Fikra fī Ta’rīch al-Hijra (Berlin-Beirut: Das Arabische Buch, 1998): 16.

24

Ahmad ibn ‘Alī al-Maqrīzī, Kitāb al-Sulūk li-ma‘rifat duwal al-mulūk, vol. 1 (Бейрут, 1997): 487488.
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Yossef Rapoport, Invisible Peasants, Marauding Nomads: Taxation, Tribalism, and Rebellion in
Mamluk Egypt, Mamluk Studies Review, vol. 8, № 2, p. 1 (2004).

26

Э.У. Лэйн. Нравы и обычаи современных египтян, http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
Egipet/XIX/1820-1840/Lein/text21.htm.
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неурядицами в Египте, племена Верхнего Египта попытались не платить налоги.
Для сбора этих налогов и наведения порядка и был отправлен везирь. Необходимо
еще раз подчеркнуть, что сам выбор везиря указывает на немногочисленность его
контингента, а значит, и ставит под сомнение масштаб восстания.
Весьма важным фактом для понимания института малика является неиспользование этого термина по отношению к территориям. Малик – это термин, употребляемый по отношению к совокупности людей. В соответствии с правилами арабской грамматики, эти люди вполне могут быть названы «мамлюками», то есть, теми,
на кого малик направляет действие глагола malaka, хотя последовательности в употреблении термина «мамлюк» по отношению к управляемым каждого малика в анализируемых текстах нет. Термин «мамлюк» используется по отношению к воинскому контингенту правителей Египта (независимо от династии), Румского султаната
и аййубидского правителя Мейафаракина (ныне – Сильван). Соответственно, в
термине «малик» подчеркиваются определенные отношения между лицом и связанной с ним группой лиц, причем вне конкретной территории. Необходимо отметить, что по отношению к руководителям бедуинам (‘arabān) в рассматриваемых
источниках термин «малик» не используется.
В центре отношений «малика» с подчиненной ему группой лиц стоят отношения военного командования. В частности, «малик» единолично (иногда с привлечением совета «старших эмиров») принимает решение о начале военных действий, а
также о заключении мира и отводе войск.
Исходя из этой функции, нет ничего удивительного в том, что неспособность
возгласить войско (например, в силу малолетнего возраста) является основанием
для того, чтобы не считать ту или иную персону «маликом». В качестве иллюстрации можно привести случай малолетнего аль-Мансура Нур ад-Дина Али [12571259], а также Шаджарат ад-Дурр [1250], которая в силу своего пола также не могла
возглавить войско. По словам аль-Макризи, Кутуз прямо апеллировал к неспособности малика Нур ад-Дина Али противостоять войскам Хулагу как основание для
его свержения.27 Упоминание о несогласии между Кутузом и некоторыми эмирами28
касалось, по-видимому, кандидатуры следующего малика, чем принципиального
желания сохранить власть за Нур ад-Дином Али. Конечно, в рамках политической
системы были разработаны определенные механизмы, позволяющие перераспределять эти функции от малолетнего малика к другим лицам (например, институт атабека). Однако использование этих механизмов однозначно не носило систематического и устойчивого характера и, в целом, явно не находило поддержки, как минимум, среди военной элиты.
Аналогичная аргументация была использована и при низложении семилетнего
малика аль-Адиля Бадр ад-Дина Саламыша [1279], младшего сына малика аз-Захира
Бейбарса.

27

Ahmad ibn ‘Alī al-Maqrīzī, Kitāb al-Sulūk li-ma‘rifat duwal al-mulūk, vol. 1 (Бейрут, 1997): 507.
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Сюжеты с «маликами-детьми» исключительно важны для лучшего понимания
этого института. Так, на протяжении всей истории, по крайней мере, мамлюков
Бахри, у правящей элиты присутствовало четкое представление о том, что власть
следует передавать в рамках одного рода. Принцип наследования – от отца к сыну.29
Более того, «малики-дети» служили как один из элементов механизма вхождения
нового будущего правителя в их род через институт атабека, то есть, породнения с
родом отца «малика-ребенка».30
Так, когда после свержения ас-Саида Барака-хана [1277-1279], старшего сына
аз-Захира Бейбарса, эмиры предложили трон Калауну аль-Альфи. Тот ответил отказом, говоря: «Я низвергнул малика ас-Саида, не алкая королевства (mamlaka(t)) и
не стремясь к султанству…».31 Можно только частично согласиться с Агнусом Стюартом, что правление «маликов-детей» было нужно лишь для того, чтобы обеспечить мамлюкским группировкам время для внутренней борьбы, победитель из которой становился следующим маликом. Тот факт, что при каждом из «маликов-детей» – Мансуре Нур ад-Дине Али, аль-Адиле Бадр ад-Дине Саламыше и ан-Насире
Мухаммаде [первое правление – 1293-1294] – назначался атабек («князь-отец») показывает, насколько важным для мамлюкской элиты было, чтобы новый малик был
связан хоть какими-то родственными узами с предыдущим.
Очень важно, что атабек считался породненным со своим воспитанником
только на период исполнения своих обязанностей. Так, при малолетнем ас-Саиде
Бараке-хане был назначен атабеком эмир Изз ад-Дин Айдмар аль-Халли, который
впоследствии даже и не рассматривался никогда как возможный претендент на
трон. После отречения ас-Саида Барака-хана маликом стал его младший брат альАдиль Бадр ад-Дин Саламыш, а уже только затем атабек семилетнего аль-Адиля
Калаун аль-Альфи.
Определенная недооценка этого фактора исследователями связана с тем, что
на протяжении почти всего рассматриваемого периода мамлюкские правители титуловались одновременно и «султанами» и «маликами»32. Однако «султанами»
мамлюкские правители становились после получения таклида от халифа,33 что по
29

В настоящей работе не будет затронут вопрос об истоках этого правила. Интересно, что
у древних тюрков доминировала удельно-лествичная система [Л.Н. Гумилев, Древние
тюрки (Санкт-Петербург, 2003): 76]. Конечно, можно указать на то, что такая система
была мало применима в специфических условиях мамлюков, но важно то, что сама идея
наследования от отца к сыну рассматривалась как правильная, а такое наследование –
предпочтительным.
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умолчанию не могло быть наследственной процедурой. Причем в таклиде, выписанном аз-Захиру Бейбарсу, особо подчеркивается, что это было сделано из-за его
личных качеств.34 Более того, ничего в этом таклиде не было сказано о наследниках
султана. В целом, можно заключить, что никаких признаков того, что титул «султан» хоть каким-то образом был связан с кровнородственными узами в рассматриваемых источниках найти не удалось.
Однако наличие этих двух титулов ввело в заблуждение многих исследователей.35 Так, например, Амалия Леванови, рассуждая о концепции наследования в
мамлюкском государстве, рассуждает о наследовании султаната,36 что, однако, не
находит прямого подтверждения в источниках.
Так, тот же аз-Захир Бейбарс дважды приносил присягу халифу. Первый раз в
659 г.х. (лето 1261 г.) Ахмаду аль-Мустансиру би-л-лахи [1261], а после его гибели
присяга была принесена во второй раз (661 г.х., ноябрь 1262 г.) халифу Ахмаду альХакиму би-Амри-л-лахи [1262-1302]. «Сливки мысли…» приводят полные тексты
двух первых хутб, прочитанных халифом, в которых нет ни намека о потомстве
аз-Захира Бейбарса, а тем более о том, что султанат может перейти к его детям.
Очень важной и показательной является попытка аз-Захира Бейбарса обеспечить наследование для своего сына – ас-Саида Барака-хана. В 662 г.х. (август 1264 г.)
аз-Захир Бейбарс обеспечил провозглашение последнего султаном и маликом.
Очень важно, что формально этот шаг был обставлен не волей султана, а выписыванием очередного таклида. В документе приводилась ссылка на выдающиеся качества ас-Саида Барака-хана, а также на необходимости обеспечить преемственность
в защите уммы. Таким образом, об автоматическом наследовании только лишь по
факту родства речь не шла.37
Ситуация с титулом «малик» лежит в другой плоскости. Внешней санкции на
его получение не требовалось. Активное использование этого понятия по отношению к различным правителям, независимо от территориальной, этнической или
религиозной принадлежности, позволяет предположить, что основное значение
играли фактически выполняемые функции. Выше было показано, что понятие «малик» распространялось на группы людей. Но существовал важный аспект, уже отмеченный выше: распределение и перераспределение икты эмирам. Этот процесс
34
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имел военное значение, так как размер икты влиял на количество выставляемого /
удерживаемого эмиром войска.
В источниках часто используется термин «mamlaka(t)», условно переводимый
как «королевство». Грамматически он представляет собой имя места от глагола
malaka, то есть, место, где распространяется постоянное или повторяющееся действие этого глагола.38 За исключением словосочетания «исламские королевства»,
королевства имели четкую географическую привязку (например, Королевство Египетских Земель).39 Актором этих действий являлся «малик», но королевства за ним
не «перемещались», что еще раз подчеркивает преимущественно негеографический
характер функций малика. Сами распределяемые икты могли передаваться по наследству. Так, в 663 г.х. (весна-начало лета 1265 г.) аз-Захир Бейбарс совершил крупное пожалование земельных владений своим эмирам. В документе на пожалование
дважды подчеркивается, что он распространяется «на сыновей и на сыновей сыновей… и на детей, и на потомков» одаряемых эмиров.
В этом контексте, право на распределение, внешне не связанное с ведением военных походов, а значит, и с определенными качествами «малика», могло использоваться как потенциальная основа для передачи этой функции по наследству.
Относительная значимость происхождения для получения титула «малик»
только частично подтверждает превалирующее в науке мнение, что система управления в мамлюкском государстве была основана преимущественно на неродственных (non-kinship) связях.40
Проблема в том, что кровнородственная близость была одним из двух ключевых принципов, определявших право стать правителем. Вторым принципом были
личные, преимущественно воинские качества претендента, причем эти принципы
были заложены еще в доисламский период.41
Помимо физической способности возглавить войско, большое значение играла
и военная удача малика, которая рассматривалась как дополнительное подтверждение его права на использование этого титула и связанных с ним полномочий. Так,
можно привести пример правителя Феса Амра бен Абу Бакра бен Абд аль-Хакка
[1258], который правил после смерти своего отца всего лишь около полугода, после
чего был свергнут в результате восстания, возглавляемого братом его отца Йакубом
бен Абд аль-Хакком [1258-1286].42 Даже несмотря на то, что Йакуб бен Абд аль-Хакк
свергнул своего племянника, а затем организовал его убийство, автор «Сливок мыс38

Б.М. Гранде, Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении (Москва,
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ли…» не видит никакой проблемы в том, чтобы называть его «благочестивым
человеком».43 Одна из причин этого благочестия – военные победы малика Феса не
только над его племянником, но и над франками.
Признаком независимости малика является чеканка монеты с его именем и
упоминание в хутбе,44 а также в подписях и указах.45 Автор «Сливок мысли…» в обязательном порядке упоминает эти атрибуты при характеристике правления каждого из египетских маликов, причем даже малолетних. Помимо этого прерогативой
малика являлось назначение dawla(t) – высшего государственного аппарата, куда в
Египте входили везирь, атабек (при необходимости) и другие должности.
Важно, что можно титуловаться одновременно и как малик, и как султан. Так,
неоднократные совместные употребления этого термина встречаются по отношению к аз-Захиру Бейбарсу. В 654 г.х. упоминается эмир Муджир ад-Дин Абу Исхак
Йакуб, сын султана малика аль-Адиля Абу Бакра Ибн Аййуба [Египет, 1238-1240].46
«Малик» и «сахиб»
Интересным является вопрос и соотношении терминов «малик» и «сахиб».
Термин «сахиб» используется по отношению к определенной территории (например, «сахиб ар-Рума», «сахиб Феса» и т.д.) и связан с выполнением ряда административно-распорядительных функций, исчерпывающий перечень которых представить на основании рассмотренных источников невозможно. Помимо представителя высшей власти (например, «сахиб ар-Рума», «сахиб Феса», «сахиб Магриба»,
«сахиб Йемена» и др.) термин «сахиб» использовался и по отношению к другим категориям лиц. Так, в качестве примере можно взять Шараф ад-Дин Хаббаталла бен
Са‘ид (Şā‘id) аль-Файизи. Впервые в «Сливках мысли» эта особа упоминается в 1250
г.х.47 при описании назначений, сделанных маликом аль-Муиззом при приходе к
власти. Аль-Файизи, принявший ислам копт, был назначен везирем. Такую же информацию, за исключением религиозной принадлежности и с измененной куньей
(ben Sā‘id), сообщает и аль-Макризи.4848 При характеристики должностей в аппарате малика аль-Муизза аль-Файизи уже назван «сахибом»,49 аль-Макризи же упоминает только трех «эмиров ад-даула.5050 Впоследствии аль-Файйизи упоминается
при подавлении упомянутого выше восстания бедуинов, а затем при его смещении
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атабеком Кутузом при восшествии на престол малолетнего малика аль-Мансура
Нур ад-Дина Али.51
Сахибами названы и два везиря, назначенные маликом аз-Захиром Бейбарсом
– Зайн ад-Дин Мухаммад Ибн аз-Забир и сменивший его Баха ад-Дин Али бен ‘Умад
ад-Дин Мухаммад,52 а также сын последнего – Мухи ад-Дин Ахмад.5353 Этот же термин использован и по отношению к Сафа ад-Дин Абу Исхак Ибрагиму бен Абдаллах
бен Хабатулла бен Ахмад бен Али бен Марзук аль-Истиклали, который был везирем
в Египте при малике аль-Камиле [1218-1238].54 Термин не употребляется по отношению к египетскому везирю, кадию кадиев Бадр ад-Дин Йусуфу бен аль-Хасан Али
ас-Санджари.55 Аль-Макризи о везирской должности последнего не упоминает.56
Не всегда везирь одновременно упоминается и как «сахиб». Так, этот термин не
употребляется по отношению к Муаиду ад-Дин Мухаммад бен аль-‘Алаками, везирю в Багдаде,57 Мухадззабу ад-Дин Али, везирю в Румском султанате,58 альМу’аййаду Абу Исхак Ибрагим бен Йусуф аль-Мукаддаси, везирю в Халебе,59 везирю Кальаму замка Бофор.60
Очень важны случаи, когда «сахиб» не назван «маликом», но из контекста осуществляет властные полномочия над определенной территорией. Такие случаи отмечены при описании реалий Румского султаната. Упоминаются сахиб Амасии
Сайф ад-Дин Тарантаи61 и сахиб Малатьи Рашид ад-Дин,62 неудачно поддержавший
Рукн ад-Дин Кылыч Арслана в борьбе против брата последнего, Изз ад-Дина Кайкасу.63 Положение сахиба Сайф ад-Дина Тарантаи представляется весьма примечательным. Последний представлял одного из претендентов на трон в Румском султанате Ала ад-Дина Кейкубада Кайхасру, а после его смерти – Изз ад-Дина Кайкасу,
при Манку-хана. Другого претендента – Рукн ад-Дина Кылыч Арслана – представлял сахиб Шамс ад-Дин ат-Тагараи. Территория, которой управлял бы ат-Тагараи,
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несмотря на развернутый сюжет о нем, не названа. Это позволяет выдвинуть предположение, что он был везирем.
Когда Манку-хан потребовал от представителей претендентов назвать свои
функции, чтобы определить их положение в иерархии, Сайф ад-Дин Тарантаи назвал себя «атабеком» и «предводителем (mutaqaddim) войска».64 Манку-хан возжелал его посадить над всеми участниками собрания, но Тарантаи воспротивился
этому, отметив, что это не то место, которое соответствует его положению,65 то
есть, он ниже по статусу, чем ат-Тагараи. Можно предположить, что реальное предводительство войском оставалось в руках малика, но не передавалось атабеку и
«предводителю войска».
Все эти данные позволяют предположить, что хотя четкое разделение титулов
«малик» и «сахиб» и имело место только в системе государственного управления
Египта, подчеркивая военные функции «малика», в то время как гражданско-административные функции отводились «сахибу»-везирю, эта схема в менее строгом
виде функционировала и в тюркских государствах второй половины XIII века.
Выводы:
Институт «малика» был связан, прежде всего, с верховным военным командованием над большими группами людей. Эта функция не ограничивалась непосредственно ведением войны или участием в военных действиях, но могла включать в
себя целый спектр сопутствующих мероприятий. Минимальным набором было выделение и перераспределение земельных наделов, а максимальный набор, повидимому, мог включать в себя широкий спектр и административно-гражданских
действий, фактически соединяя в одной фигуре функции «малика» и «сахиба».
Соответственно, требования к «малику» включали в себя как обоснованность
кандидатуры для эффективного осуществления военного командования (личные
качества), так и наличие прав (включая происхождение) распоряжаться всеми земельными наделами, а также осуществлять другие административно-гражданские
действия.
В условиях раннемамлюкского Египта в силу, по-видимому, проблем с легитимизацией власти, спецификой мамлюков как социальной группы и наличия равных
по статусу конкурирующих группировок произошло более четкое, чем в других мусульманских государствах, отделение военных функций от сопутствующих невоенных, проявившееся в четком отделении институтов «малика» и «сахиба».
Термин «малик» стал универсальным измерителем для мамлюков статуса иных
правителей, включая немусульманских, что подчеркивает специфическую военную
ориентацию раннемамлюкского государства.
Соединение титулов «малик» с титулом «султан», ставшее правилом после переноса Аббасидского халифата из Багдада в Каир в 1261 г., инициировало еще боль-
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шее размывание функций малика в процессе их поглощения в рамках института
«султана».
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THE HEIRS OF KVIRIKE III THE GREAT, KING OF KAKHETI-HERETI:
NUMISMATIC LEGACY
The 11th century (actually, the period from the end of the 10th century – 1122) bears
a particular interest for the history of Georgia, and perhaps even whole of the Caucasus:
This was the re-unification epoch for various Georgian principalities, establishing a
political and even ideological basis for subsequent Georgian statehood and national
self-awareness. Moreover, the contemporary course of events preconditioned the Georgian
hegemony in the Caucasus area in the 12th-early 13th centuries.
However, the significance of the epoch notwithstanding, the dearth of information,
i.e. primary narrative or documentary sources on the epoch hinders modern research
with regard to political, economical and cultural history of Georgia and its individual
constituents. Correspondingly, the numismatic sources, including both the contemporary
local emissions and the foreign monies circulating in Georgia, and the results of their
analysis gain an extra, so to say add-on historical value.
The significance of numismatics, as a scholarly historical discipline for researching
the Georgian / Caucasian history of the “Dark Ages” has been corroborated by recent
sensational discoveries, revealing an absolutely new, previously unrecognized class of
Georgian medieval coinage, i.e. the coins issued by the monarchs of the united
east-Georgian kingdom of Kakheti and Hereti (11th century – early 12th century);
specifically, by king Kvirike III the Great and his nephew and successor, Gagik.1
Our goal has been to study and publish the new monetary material, supposedly
pertaining to the field of Georgian numismatics, specifically to that of the east-Georgian
kingdom of Kakheti-Hereti. The coins now being studied and published for the first time
include not only the new specimens of the previously known coin types, but two absolutely
novel coin types, also constituting the numismatic legacy of the aforesaid medieval
Georgian realm. In addition to publishing and reviewing the coins, we also make an
attempt to establish the historical significance of the phenomenon, including specifying
the chronology and evolution of the monetary emissions of Kakheti-Hereti.
1
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Иракли Пагава, “Уникальные нумизматические памятники истории Грузии XI века (новые
данные о монетных эмиссиях Квирике III Великого”, Эпиграфика Востока (в печати); Alexander Akopyan, Aram Vardanyan, “A Contribution to Kiurikid Numismatics: Two Unique Coins
of Gagik, King of Kakhet‘I, and of David II of Lori (Eleventh Century)”, The Numismatic Chronicle
Vol. 175 (2015): 211-215.

***
Firstly, it seems to be prudent to describe two new specimens of the previously
already published coin type issued by Gagik’s administration:
Specimen #1 (Fig. 1a): Billon (?) Dirham, weight unknown, dimensions 16-18 mm,
die axis unknown.
This coin was discovered at an unspecified location in eastern Georgia in the 2000s.
Specimen #2 (Fig. 1b): Billon (?) Dirham, Weight 0.90 g, dimensions 11 mm.
This specimen was discovered by metal-detectorist somewhere in the Belakany rayon
of modern Azerbaijan (i.e. within the boundaries of the medieval Georgian kingdom of
Kakheti-Hereti).
Both coins pertain to the same coin type, first published by Alexander Akopyan and
Aram Vardanyan. The design and legends are as follows:
Obverse: Two human figures standing upright – Holy Virgin is blessing the monarch
– the design was evidently borrowed from the contemporary gold coins of the Byzantine
emperors, Romanus III (1028-1034) or, less probably, Michael VI (1056-1057) (Figs. 2-3).
Reverse: Central Arabic legend in 4 lines:

…
The King the Just
Abū al-Faḍl Jājīq
ibn Dā‘ūd Quriqī

?

Presumably, there was also the marginal legend, but it seems to be off-flan on all three
specimens we know.
We are proceeding with the new monetary material now.
Here is the description of the previously unknown coin type of Gagik, represented by
the so far unique specimen:
Silver-washed copper (?) Dirham2 (Fig. 4): Weight 3.93 g, dimensions 19.5-20.5 mm.
Fig. 2.
This specimen was also discovered by metal-detectorist somewhere in the Belakany
rayon of modern Azerbaijan.
Obverse: Extremely crude and primitive effigy of a horseman holding a spear in the
right hand and a cross with relatively long-shaft in the left: only a head, a torso and upper
extremities are depicted; no saddle is visible, whereas the reigns do not protrude beyond
the contour of the horse; the effigy of the latter is adorned with some thick dots (an attempt
to depict the paint or the horsecloth? probably the former – cf. the animal on the other
side); evidently, there is no effigy of either Diocletian or the Dragon. Nevertheless, we may
2

Laboratory analysis of the alloy could not be performed in either this or other cases. The coins of this
type seem to be direct descendants of the dirhams of Kwirike III; therefore we would designate them
identically, as dirham, despite the evidently much lower silver standard.

327

conjecture that the overall image represents St. George on a horse. Traces of the border
(vertical lines intersected by two linear circles?) at 2-5 o’clock?
Reverse: A naïve but aesthetically still appealing effigy of a curled animal looking
backwards, with long tail, four extremities, mane (?), two horns, also adorned with thick
dots (an attempt to depict the animal’s paint?); all within a complex border (dots between
two linear circles).
Marginal legend in Arabic:
… Abū al-Faḍl Jājīq bin Dā’ū[d] …

Surrounded by circular border (traces visible on flan at 4-6:30 o’clock).
Reportedly, this coin has been discovered in 2016 by metal-detectorist somewhere in
the Belakany rayon of the modern Republic of Azerbaijan.
***
The so far unique coin of Gagik, king of Kakheti-Hereti, of a new design, constitutes
a valuable and welcome addition to the list of Georgian coin types. However, its historical
significance extends far beyond the scope of (medieval) Georgian numismatics and sheds
some light on the contemporary political, economic and cultural history of this
east-Georgian political body. The phenomenon of coin-minting activities in the Kingdom
of Kakheti-Hereti still has to be researched in toto, however, for the moment and based on
the analysis of the aforesaid new coin type we can already make some observations with
regard to monetary emissions of Kakheti-Hereti in the reign of Gagik.
Firstly, it is clear now, that Gagik issued at least two coin types (three different coin
types of Kwirike III, his predecessor, have been published so far3). Neither type bears a
date (or, it is indicated in the margins, and hence off-flan), which means that we have no
data on the absolute chronology of issuing either coin type. From iconographic point of
view the new coin type, bearing the effigy of St. George like the last coin type of Kwirike
III (Fig. 5), seems to be issued earlier, than the type with blessing of the monarch scene.
However, in terms of the so to say epigraphic design, it is the latter (blessing) coin type
which demonstrates a direct succession from the coinage of Gagik’s predecessor: The
Arabic coin legend eulogizing the ruler occupies the central area of the reverse, identical
to the last coin type of Kvirike III, whereas on the St. George type of Gagik’ it is allocated
to the margin, yielding the central space to the effigy of the animal. On the other hand, in
terms of both the artistic qualities of the effigies and calligraphy of the legends (and hence
the skillfulness of celator/s) the Blessing type seems to be certainly significantly less
degraded than the St. George type; from this point of view, and taking into consideration
the general degradation trend (?) of the Kakheti-Hereti coinage, the former type may
precede the latter. In terms of alloy the Blessing type also seems to have been issued earlier,
since it was seemingly minted in billon, whereas the sole specimen of the St. George type
looks like copper (with just traces of silver-washing?). Therefore, we are inclined to
3
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consider the Blessing type to be the earlier one. Nevertheless, for the moment we would
restrain ourselves from establishing the precise sequence of the two coin types of Gagik;
however, for convenience reasons, we might arbitrary prefer to refer (for the moment) to
the Blessing type as the first (earlier?) one, and to the St. George type as the second (later?).
We can hardly characterize Gagik’s coinage bearing the effigy of either St. George or
the Holy Virgin as Islamic, however it is clear, that it was also designed within the oriental
paradigm, like that of his predecessor: it bore (evidently) no Georgian legends (not even
Georgian letters designating the saint were indicated beside his effigy, in contrast to the
coinage of Kvirike III the Great), but the relatively lengthy legend in Arabic, eulogizing the
ruler. This seems to be quite noteworthy. It would not be inexpedient to analyze Gagik’s
coinage as one more stage in the evolution of the Kakheti-Hereti currency (probably
initiated by this uncle and predecessor, Kvirike III). Irakli Paghava has already established
the following trends in the typological / semantic evolution of the coinage issued by
Kvirike III (as displayed by the three published coin types of this monarch):
• Rise in political ambitions (political stance?) of the monarch as displayed by his
titulature;
• Visual Christianization / Deislamization of the coinage;
• (Moderate) kartvelization.
As far as it regards the coinage of Gagik, the following observations can be made:
• In terms of ambitions of the ruling monarch, two coin types of Gagik exhibit an
ambiguous trend: On one type an entirely novel (for Georgia, albeit borrowed
from the Byzantine prototype – the gold coinage of Romanus III, or, possibly,
Michael VI) motive of blessing the monarch (perhaps even perceived as the
scene of coronation?) was displayed – presumably adding more grandeur to the
new king of Kakheti-Hereti; contrarily, on the other coin type the monarch’s
name was reallocated to the periphery, being replaced with the effigy of the
animal, effectively diminuting his status / position / stance; unless the pictorial
device was in some way (heraldically) related to Gagik and hence reinforced this
authority (vide infra);
• Further de-islamisation: Even both the initial part of the Shahadah, as well as the
name of the Caliph, still present on the latest coin type of Kvirike III, were
eliminated (on both types?);
• No further kartvelization of the design; on the contrary, there are seemingly no
Georgian (Asomtavruli) graphemes on either obverse or reverse of both coin
types (in contrast to the latest coin type of Kvirike III).
Appearance of nisba (Quriqī, visible at least on the Blessing type) can be considered a
peculiarity specific to the coinage of Gagik, and related to the circumstances of his
enthronement: Kvirike III the Great had no male offspring and adopted his nephew,
Gagik, son of Kvirike’s sister and David, representative of the Armenian dynasty.4 We
might conjecture that by stressing his relation to the deceased predecessor, Gagik wished
to highlight his dynastic right to rule the heritage bestowed upon him by uncle. Interpreting
the iconography of the Blessing type as a coronation scene fits well the hypothesis that the
4

თენგიზ პაპუაშვილი, რანთა და კახთა სამეფო (თბილისი: მეცნიერება, 1982), 239.
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new king of Kakheti-Hereti had a particular need in and a desire to enlist the support of
the divine powers.
An appearance of a completely new graphic element on one of the two types seems to
be extremely remarkable. We mean the effigy of an animal occupying the central area on
the reverse of the St. George type. We would conjecture that it had some (heraldic?)
significance, on a scale that vindicated reallocating the ruling monarch’s name to the
periphery of the coin surface – to the marginal legend. However, the semantic value of the
aforesaid animal remains vague. Even the zoological prototype of the creature displayed
on the coin remains disputable (mountain goat? deer? elk?), let alone its relation to the
heraldry of the contemporary Georgia or, more specifically, the Kingdom of Kakheti-Hereti.
Nevertheless, this coin type gains much importance exactly in terms of Georgian heraldry
of the 11th century, constituting one of the rare primary sources therefore.
The monetary legacy of Gagik, including the so far unique specimen of the St. George
type illustrates the ongoing degradation of the Kakheti-Hereti coinage: copper
(silver-washed copper?) replaced silver (billon) as coin metal, as witnessed by the St.
George type specimen; three specimens of the Blessing type that we know also display the
metrological irregularity; these findings clearly reflect the oncoming silver crisis and
transformation of the Kakheti-Hereti currency into an irregular coinage (valued by weight,
and not apiece).
It is remarkable, that the metrological degradation was accompanied by the artistic
degradation, and also general degradation of the die-cutting capacities of the available
celators. Apparently, two sides of the St. George type specimen were struck with the dies
produced by two different craftsmen: the effigy of St. George is overtly childishly primitive,
whereas that of the animal is clearly naïve, but not deprived of certain artistic appeal –
they reveal absolutely different aesthetic background and technical skill in die-sinking;
hence they could not be engraved by the same person. The calligraphy, on the other hand,
seems to be still on par with the legends on the coins of Kvirike III.
***
We are proceeding with one more coin type, most probably also pertaining to the
numismatic history of Kakheti-Hereti, which has never been published before.
We know this coin type by just two specimens. Both were discovered by
metal-detectorists somewhere in the Belakany rayon of modern Azerbaijan.
These are as follows:
Specimen #1 (Fig. 6a): Billon (?) Dirham, Weight 2.97 g, dimensions 17 mm.
Obverse: Central square area is occupied by a design composed by the elongated
egg-shaped elements in the angles, with dots between, and a rosette made of bigger central
dot and seven smaller dots around it. The central square area was seemingly flanked by
marginal legend arranged around the square sides, of which only the right and top
fragments are visible, as well as the traces of the left fragment. However, the legend seems
to be marred. The right side looks like a fragment of Shahadah, namely (sic)
,
instead of
, as to the top fragment, it reads like
or
or D .
We will discuss this fragment in more detail below.

330

All within beaded (?) circle.
Reverse: In the top area of the coin:
(?) – Muḥammad on the left and Great Seljuk
tamgha (effigies of an arrow and a bow) on the right. Below, Arabic legend in three more
lines, with bigger graphemes:
sic
The King the Just

Akhsar/Akhsī…
bin Jā…

Traces of linear circle around (or marginal legend?).
Specimen #2 (Fig. 6b): Billon (?) Dirham, 4.50 g.
Obverse: Identical to the previous specimen. Unfortunately, even the same margins
were effaced, preserving the fragments of the outer square legend identical to those on the
previous specimen.
All within beaded (?) circle. Linear circle around?
Reverse: The top area of the coin is effaced. Otherwise identical to the previous
specimen. Two lines of the Arabic legend are visible (a fragment of some Arabic grapheme
in the third line is also discernible):
sic
Both specimens certainly pertain to the same coin type and seemingly were also
struck with the same pair of dies. Hence we can safely combine the surviving fragments in
an attempt to reconstruct the more or less complete coin type.
The reverse bears the Great Seljuk tamgha, which helps us to establish the connection
with this dynasty as well as provides a certain chronological clue: this is a typical
“Composition form A” tamgha according to Grigol Beradze, which was widely used by
Muḥammad Tughril Beg (1037-1063), relatively frequently by his successor Muḥammad
Alp Arslān (1063/4-1072), albeit somewhat rarer since the 1060s, and much rarer by the
subsequent sultans, since 1070s.5 Remarkably, to the left of the tamgha we see a partially
effaced word, which does look a lot like
– Muḥammad. Seemingly, we have enough
ground to conjecture the coin was issued in the 11th century somewhere within the sphere
of influence of the early Great Seljuk sultans, possibly by some vassal state / ruler. It would
be prudent to note right now, that the elongated egg-shaped elements on the obverse are
identical to those we see on a certain coin type of the Shirvanshah Farīburz (1063-1096)6;
this is an indirect but still indication to the 11th century as a time period when these coins
were struck.
5

გრიგოლ ბერაძე, „შენიშვნები ადრესელჩუკურ მონეტებზე (XI ს.)“, ვალერიან გაბაშვილი,
90 (თბილისი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2003).

6
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Rəcəbli, Şirvanşahlar dövlətində sikkə zərbi (VIII-XVI yüzillər) (Bakı: Elm və təhsil, 2015),
120.
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The name of the ruler indicated on the reverse is even more informative. The central
area of the reverse acknowledges certain Akhsī… or Akhsar… (it is unclear, whether the
last grapheme is ë or n), bin / son of someone, whose name starts with ...Db, i.e., with
possible addition of the diacritical marks, ...Db, ...Df or ...DX. More letters constituting the
name Akhsī… / Akhsar… are discernible on the specimen #2, and we will discuss them
below. The ism of the ruler is very specific and quite rare; even the initial fragment of the
name leads us to either Akhsītān or Aghsartān. We know two Shirvanshahs with this
name: Akhsitān I b. Manūchikhr (1160-1196) and Akhsitān II b. Farīburz (1244-1260).77
Undoubtedly they could not issue the coin in question, since they had absolutely different
nasab and the Great Seljuk “Composition form A” tamgha was not employed on coins in
their reign anymore. These leads us to two Georgian monarchs of the 11th – early 12th
century, kings of the east-Georgian realm of Kakheti-Hereti – Aghsartan I son of Gagik
(1058-1084) and Aghsartan II son of Kvirike (IV) (1102-1104). The latter can be excluded
too – his nasab was different and the Great Seljuk tamgha could hardly be placed that
late. However, Aghsartan I (აღსართან) son of Gagik (1058-1084) fits perfectly well: he
was a contemporary of both Tughril and Alp Arslān, ruled in a period when it was
common to place the Great Seljuk tamgha on one’s coinage, and his father was Gagik,
who had been spelled on coins exactly as
(vide supra). All the pieces of the puzzle
are put together now – this coin was issued by Aghsartan I, son of Gagik (1058?-1084),
who acknowledged either Muḥammad Tughril Beg (1037-1063) or Muḥammad Alp
Arslān (1063/4-1072) by placing the name of the Great Seljuk sultan (Muḥammad) and
the Great Seljuk “Composition form A” tamgha.
Nevertheless, there remains some concern with regard to the ism of the ruler. The
specimen #2 reveals three more letters to the left of ë/nsfC, and it may seem disputable,
whether they fit into the name of Aghsartan, as we would expect it to be written as
Akhsartān – ØDPnsfC; however, there is one extra grapheme to the right of ‘alif. So it
would be prudent to recall how the name of this Georgian monarch was transliterated in
Arabic or even put into writing in Georgian:
Understandably enough, Georgian / Oriental names were not conveyed in Arabic in
any uniform way:
1. For instance, in Jāmi‘ al-duwal by Münejjim-bashï (died 1702), who made use of
the Ta’rīkh al-Bāb wa-Sharvān (completed towards 1106, or 1075, the latter perhaps being
more plausible),8 it is mentioned twice and transliterated as ØD¨nsfC in both cases.9 It
is also remarkable that in once instance Aghsartan’s nasab is also indicated, and it is
transliterated differently to what we see on the coins of Gagik himself –
ëÃv NbDz ÀêÂDÂ ÛL ØD¨nsfC10 i.e. ÀêÂDÂ and not ÀêXDX;

7

Ibid., 127-130, 136-137.

8

Vladimir Minorsky, Studies in Caucasian History. I. New Light on the Shaddādids of Ganja. II. The
Shaddādids of Ani. III. Prehistory of Saladin (London, 1953), 3-4.

9

Ibid., 14*,17*.

10

Ibid.,14*.
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2. In Akhbār al-dawlat al-Saljūqiyya, an early 13th century work (?), based on Zubdat
al-tawārīkh, this monarch is mentioned also twice, both times as ØDQsfC;11
It is noteworthy, that the coinage of the Shirvanshahs Aghsitan I and II (whose
names were undoubtedly derived from the same radical) displays their names conveyed
in the same manner, as ØDQsfC.12
3. As we see, the coin displays some perhaps slightly, but still different name: neither
ØDPnsfC, nor ØD¨nsfC, nor ØDQsfC. Seemingly, we have discovered an explanation: the
Matiane Kartlisa (The Chronicle of Kartli), i.e. the native Georgian chronicle uniformly
names that Georgian monarch as Aghsartan (აღსართან)13, but we have an alternative
Georgian source as well. The latter is much more reliable that the former, as it constitutes
a contemporary more or less documentary evidence, rather than the narrative which
have arrived to our time by means of later manuscripts, possibly corrupted due to
repetitive transcribing. That is the Georgian tetraevangelion written in Georgian
scriptorium in Constantinople in 1070; the manuscript cover bears the donator’s
inscription exalting certain Abaz (აბაზ) and his brothers, whereas the lengthy (one
hundred lines long) adscript made by the scribe himself clarifies that Abaz was yet
another son of Gagik and brother of the King of Kakheti-Hereti, certain Khsartanan
(ხსართანან) son of Gagik.14 It is clear that for the contemporaries the person whom we
know as Aghsartan I bore the name Khsartanan (possibly, Akhsartanan?). But
transliterating Akhsartanan would derive exactly what we see on the coin, i.e. Aghsartanān
[Ø]DÚPnsfC; or, the name could perhaps also be transliterated as Aghsitanān [Ø]DÚPësfC,
with final nūn off-flan. Therefore we consider that read the name of the emitent of this
coin type as
[ÀêX]DX ÛL [Ø]DÚPnsfC (?[Ø]DÚPësfC), i.e.
Aghsitanā[n] (Aghsartanā[n]?) bin Jā[jīq]

As to the obverse, it certainly does not look like the standard continuation of the
Shahadah:

çÆ Äénv Ë.

Does the upper fragment start with nÕËC, i.e. a word “al-Amir” (without Alif)? Or is
that a distorted name of the Caliph, provided we interpret the “(?)ÓC ÈÕ or nÕ” part as the
name of either al-Qā‘īm b‘amr Allah (ÓCnÕDL ×éD¿ÆC) (1031-1075), or his successor,
al-Muqtadī b‘amr Allah (ÓCnÕDL èjQ¿ÖÆC) (1075-1094); both were active in the 11th century,
but since Aghsartan I ruled in 1058-1072, al-Muqtadī has to be excluded. We would
hypothesize, that the celator did not preoccupy himself with accurately conveying the
11
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religious formula and the name of the Caliph, and simply amalgamated the Shahadah,
omitting its ending (i.e. çÆ Äénv), and the name of the Caliph, omitting its initial part (i.e.
DL ×éD¿ÆC), and producing something like the following (the amalgamation indicated by the
+ symbol):

ÓC nÕ + ËC Ü/äjb ÓC
ÓC nÕ + (instead of Ë)ËC (instead of äjbÜ ÓC) (?Ü)äjb ÓC [ËC çÆC Ë]
However incredible this hypothesis may seem, we have to keep in mind at least two
instances of similarly blatant mistakes on the coins issued by the authorities of
Kakheti-Hereti, name on those of Kvirike III the Great.15
There seems to be no date on either of the two specimens (perhaps it is in the effaced
/ off-flan marginal legend?). However, the reign of Aghsartan I son of Gagik (1058-1084)
provides us with the initial point. Muḥammad Tughril Beg died in 1063, and
Muḥammad Alp Arslān died in 1072. That means that the coin type in question was
minted either in 1058-1063 time span, and eulogized Muḥammad Tughril Beg, or, it was
issued in 1063-1072 period and acknowledged Muḥammad Ᾱlp Arslān. Theoretically,
both versions are possible. However, even the taciturn sources available so far indicate a
certain point of interaction between Aghsartan I and the Great Seljuk sultan which seems
to be an extremely verisimilar moment for issuing the coinage like this: In 1067 the
Kingdom of Kakheti-Hereti was almost entirely occupied by the army of Bagrat IV, the
west-Georgian king; Aghsartan I had to flee to “the Caucasus” (mountainous areas).
Meanwhile, according to the Georgian chronicle, by the end of the year (in November) Alp
Arslan invaded this very east-Georgian kingdom, so that the garrisons of Bagrat IV left the
fortresses and fled. Aghsartan I alined himself with the Seljuks, presented himself to the
sultan, converted to Islam and promised paying a tribute.16 According to Akhbār al-dawlat
al-Saljūqiyya two major fortresses were ceded to the Seljuks by local feudal, hostile to
Aghsartan I; that enabled the invaders to intrude further into the country, plundering it;
and only afterwards Aghsartan I presented himself to the sultan, who assigned to the
Georgian monarch “the authority over those territories”.1717 According to Kartlis Tskhovreba,
Aghsartan even participated in Alp Arslāns invasion into the areas controlled by Bagrat
IV.1818 This is the first instance when we see Aghsartan I interacting in any way with the
Seljuks. In our opinion, it would be logical to associate an appearance of the Kakheti-Hereti
coin of Aghsartan I son of Gagik acknowledging the Great Seljuk sultan Muḥammad as
an overlord to the aforesaid events, i.e. to Aghsartan I’s acceptance of Muḥammad Alp
Arslān’s suzerainty in 1067.
Therefore, we can conclude
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that this coin type was issued in 1067-1072, most probably already in 1067 or early
1068, immediately or soon after the Seljuk invasion;
that the coins were minted by Aghsartan I in the name of Muḥammad Alp Arslān
and not Tughril Beg.
We cannot say at the moment, whether there were any coins minted in the Kingdom
of Kakheti-Hereti in 1058-1067, within a 9-year period between the demise of Gagik and
invasion of Alp Arslan, which determined the emergence of the coinage of Aghsartan
son of Gagik discussed above.
In terms of the numismatic evolution of the Kakheti-Hereti currency, the coin of
Aghsartan I is notable for the virtual absence of the iconography and de-kartvelisation
of the design / legends. However, it is hard to say, whether this coin type can be
considered to exhibit typical features as it was clearly an emergency issue, publicly
acknowledging the vassalage imposed upon Aghsartan I.
***

Unfortunately, due to the deficit of sources, the available information on the history
of the east-Georgian kingdom of K’akheti-Hereti is extremely limited. Therefore, the
discovery of the coinage issued by Kvirike III the Great, Gagik, and Aghsartan I, has to
be considered an extremely valuable contribution to the further research in this direction.
We cherish a hope, that yet more discoveries in the field of medieval Georgian, and,
generally speaking, Caucasian numismatics are to be expected in the proximate years.
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გიორგი ნარიმანიშვილი
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის
აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი

ქართულ-არაბული ურთიერთობების ისტორიიდან:
ჰიჯრის II საუკუნის (VIII – IX სს.) წარწერა თბილისიდან
ეპიგრაფიკულ ძეგლები უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ წყაროს წარმოადგენენ. ამდენად, ყოველი ახალი აღმოჩენა განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. საქართველოს ტერიტორიაზე დადასტურებული სხვადასხვა ენაზე შესრულებულ
წარწერებს შორის აღსანიშნავია არაბული წარწერები, რომლებიც ქართველი
და უცხოელი მეცნიერების ყურადღების ცენტრში არაერთხელ მოექცა.1
თბილისში უძველესი არაბული ეპიგრაფიკული წარწერები, აქამდე, მხოლოდ ორ ადგილზეა აღმოჩენილი. პირველი წარწერა ჰიჯრის პირველი საუკუნის (ჩვ. წ. VII ს.) მიეკუთვნება. ის სეიდაბადში აღმოჩნდა და მანძილის აღმნიშვნელ, მილის ქვას წარმოადგენს2, მეორე წარწერა სოფელ მაჩხანში (სოფ. დიღომთან) დაფიქსირდა და ჰიჯრის III საუკუნით (ჩვ. წ. IX ს.) თარიღდება.33
2012 წელს თბილისში კიდევ ერთი არაბული ეპიგრაფიკული ძეგლი აღმოჩნდა. ის პუშკინის ქუჩაზე ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების დროს გამოვლინდა.
პუშკინის ქუჩაზე აღმოჩენილ გალავანში ჩაშენებული წარწერა შესრულებულია წაგრძელებული ოთხკუთხა ფორმის გათლილ ქვიშაქვაზე (სიგრძე 107 სმია, სიგანე 34 სმ). ქვა არაა ნაკლული, მაგრამ ნაწილობრივ გამოფიტული და
შლადია, რის გამოც წარწერა თითქმის წაშლილია. ჩვენ შევძელით მხოლოდ
ორი, ბოლო სტრიქონის წაკითხვა. წარწერის დაზიანების მიუხედავად ჩანს, რომ
ის თავდაპირველად 6 სტრიქონს შეიცავდა.
თბილისის ახლადაღმოჩენილი წარწერის ტექსტი ამოკაწრულია და შესრულებულია კალიგრაფიის ქუფური სტილით. ამ სტილის სახელწოდება მომდინა1

გ. წერეთელი, „სემიტური ენები და მათი მნიშვნელობა ქართული კულტურის ისტორიის
შესწავლისთვის“, ორიენტალისტი I, (2001), 27; გ. ჩუბინაშვილი, „VIII – IX საუკუნეების
ქართულ ხუროთმოძღვრულ ძეგლთა ერთი რიგის დათარიღებისთვის“, საქართველოს
სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. XIII, # 7, (თბილისი, 1952), 443–444.; Fraehn, Erklaerung der arabischen Inschrift des eisernen Thorfliegels im Kloster zu Gelati in Imerethi, St.Pétersbourg 1836.; П. Иоселиани, „Дербендские железные врата в Империи”, Закавказский
Вестник, # 6, (Тифлис, 1815), 45–47; И. Джавахов, „К вопросу о времени построения
грузинского храма в Атене по вновь обследованным эпиграфическим памятникам“,
Христианский Восток, Т. I, (Петроград 1912); И. Орбели, „Фрагмент крестного камня
с арабской надписью в Тифлисе“, Христианский Восток, т. VI, (Петроград, 1922),; В. А.
Крачковская, „Надгробные надписи из Дманиси“, Эпиграфика Востока, т. V, (Москва –
Ленинград, 1951), 21 – 32; ც. კახიანი, დმანისის არაბული წარწერები, (თბილისი 1965);
ც. კახიანი, „სვეტიცხოვლის ორენოვანი ეპიტაფია (ქართული და არაბული ტექსტით“),
საქართველოს სსრ აკადემიის მაცნე, # 3, (თბილისი, 1974), 125 – 130.

2

წერეთელი „სემიტური ენები“, 46.

3

წარწერა წაკითხულია გ. წერეთლის მიერ და გამოცემულია გ. ჩუბინაშვილის მიერ. [ჩუბინაშვილი, „VIII-IX საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრულ ძეგლთა“, 443 – 444].
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რეობს ქალაქ ქუფას სახელიდან, რადგან სწორედ იქ წარმოიშვა არაბული კალიგრაფიის ეს მიმართულება. მეცნიერთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ ქუფურ
სტილზე დიდი ზეგავლენა იქონია ნაბატეურმა დამწერლობამ და სწორედ ამიტომ ისლამის წარმოშობის ადრეულ პერიოდში ქუფური სტილით შესრულებულ
ასოებს კუთხოვანი მოხაზულობა ჰქონდა.4 ომაიანთა სახალიფოს პერიოდში
(661-750 წწ.) ქუფური სტილი დაიხვეწა და გარკვეული მრგვლოვანი ელემენტებიც დაემატა, ხოლო აბასიანთა სახალიფოს ეპოქაში (750-1258 წწ.) ის ხელოვნების დონეზე იქნა აყვანილი. აღმოჩენილი წარწერა ომაიანთა სახალიფოს ბოლოსა და აბასიანთა სახალიფოს ადრეულ ეპოქას მიეკუთვნება. სწორედ ამ პერიოდში მომდინარეობდა ზოგადად არაბული კალიგრაფიისა და მათ შორის ქუფური
სტილის დახვეწა. ეს ტენდენცია თბილისის ახლადაღმოჩენილ წარწერაშიც აისახა. კერძოდ, სტრიქონებს თანაბარი სიგრძე აქვს, სწორხაზოვნადაა განლაგებული და ერთმანეთის პარალელურია. ასევე ნათლად ჩანს გარკვეული მრგვლოვანი ელემენტები. მაგალითად ასო სიტყვა-ში,  ةსიტყვებში
და
ასევე
 وკავშირი. აღსანიშნავია, რომ ამ წარწერაზე დიაკრიტიკული ნიშნები არაა გამოყენებული.
წარწერის შემორჩენილი ბოლო ორი სტრიქონი ასე იკითხება:

დაწერა სალლამ ბნუ ჰაბბანმა/ჰაჲჲანმა
ას ... შვიდი/ჩვიდმეტი წლის შა‘ბანში
როგორც ვხედავთ წარწერა შესრულებულია ვინმე სალლამ5 იბნ ჰაბბანის6
ან ჰაჲჲანის7 მიერ ჰიჯრის მეორე საუკუნეში (ჩვენი წელთაღრიცხვით VIII – IX
საუკუნის დასაწყისი).
საქართველოს ტერიტორიაზე ამ პერიოდისა და მსგავსი სტილით შესრულებული წარწერა დადასტურებულია თბილისში, სეიდაბადში აღმოჩენილ ე.წ. მილის ქვაზე.8
რაც შეეხება მაჩხანის წარწერას ის არ არის დამოუკიდებელი ტექსტი. არაბული სიტყვები ჩართულია ეკლესიის ქართული წარწერის ტექსტში. არაბული
სიტყვები ქუფურით არის შესრულებული. თუმცა, ასოები შედარებით უფრო
კუთხოვანია.9

4
.78
5

მამაკაცის არაბული სახელი
.44
.54

6

მამაკაცის არაბული სახელი .40

7

მამაკაცის არაბული სახელი .42

8

წერეთელი, სემიტური ენები, 46.

9

ჩუბინაშვილი, „VIII – IX საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრულ ძეგლთა...“, 443-444.
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აღსანიშნავია, რომ პუშკინის ქუჩაზე აღმოჩენილი არაბული წარწერა სტილისტურად და შინაარსობრივად დიდ მსგავსებას იჩენს სომხეთსა და ახლო აღმოსავლეთში აღმოჩენილ ამავე პერიოდის წარწერებთან. ეს წარწერები, ისევე
როგორც თბილისის წარწერა, შესრულებულია კალიგრაფიის ქუფური სტილით
და ზოგჯერ გარკვეულ მრგვლოვან ელემენტებს შეიცავენ, დიაკრიტიკული ნიშნები ხშირად გამოყენებული არ არის და ბოლოში კი მითითებულია წარწერის
ამომკვეთის სახელი და თარიღი.10
მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის წარწერა დაზიანებულია და დღეს რთულია მისი დანიშნულების დადგენა, მისი განლაგების გათვალისწინებით და ამ
პერიოდის სხვა წარწერებთან შედარებითი ანალიზის შედეგად დანამდვილებით
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის არ არის საფლავის ქვა. ასევე, ნაკლებ სავარაუდოა,
რომ ის მეორადი დანიშნულებითაა (როგორც ჩვეულებრივი ქვა) გამოყენებული.
ვფიქრობთ, რომ წარწერის შემორჩენილ ნაწილში მოცემულია, წარწერის
ამომკვეთის სახელი, და ასახულია მნიშვნელოვანი მოვლენის (სამხედრო
გამარჯვება11, არქიტექტურული ძეგლის აშენება / რესტავრაცია 12 და სხვ.) თარიღი. სამწუხაროდ, წარწერაში მოხსენიებული მოვლენის ზუსტი თარიღის დადგენა ძნელია, რადგან ათწლეულის აღმნიშვნელი სიტყვა ძლიერაა დაზიანებული
და სრულად არ იკითხება.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ წარწერა შესრულებულია ჰიჯრის მეორე საუკუნეში 117 და 197 წლებს შორის შა‘ბანის თვეში. არაბულად თარიღების წერის
სპეციფიკიდან გამომდინარე 107 წელი გამოირიცხება. რადგან ამ შემთხვევაში
ათეულის აღმნიშვნელი სიტყვა არ იწერება. თბილისის წარწერაში კი ასეთი
სიტყვა ყოფილა, თუმცა დაზიანებულია და არ იკითხება.
რადგანაც წარწერაში კარგად იკითხება ასეულის და ერთეულის აღმნიშვნელი სიტყვები და დაზიანებულია ათწლეულის აღმნიშვნელი სიტყვა წარწერაში მოცემული წელი ჰიჯრის მეორე საუკუნეში 9 სავარაუდო თარიღის შეიძლება
შეესაბამებოდეს:
1. ჰიჯრით 117 წლის შა‘ბანი (ჩვ. წ. 735 წლის 5 აგვისტო – 22 სექტემბერი)
2. ჰიჯრით 127 წლის შა‘ბანი (ჩვ. წ. 745 წლის 8 მაისი – 6 ივნისი)
3. ჰიჯრით 137 წლის შა‘ბანი (ჩვ. წ. 755 წლის 19 იანვარი – 17 თებერვალი)
4. ჰიჯრით 147 წლის შა‘ბანი (ჩვ. წ. 764 წლის 2 ოქტომბერი – 31 ოქტომბერი)
5. ჰიჯრით 157 წლის შა‘ბანი (ჩვ. წ. 774 წლის 15 ივნისი – 14 ივლისი)
6. ჰიჯრით 167 წლის შა‘ბანი (ჩვ. წ. 784 წლის 27 თებერვალი – 27 მარტი)
10

А. Хачатрян, Корпус арабских надписей Армении VIII – XVI вв. выпуск I, (Ереван:
издательство АН армянской ССР, 1987), 47 – 48, 6 (1). ტაბ., IV (6А;6Б); გვ. 49, 7 (2), ტაბ., V
(7); გვ. 51, 15 (1), ტაბ., IX (15А; 15Б);
105

103
115

102
112

101
109

107

11

მაგალითად სამხედრო გამარჯვებაზე და მოსახლეობის გადასახადებით დაბეგვრის შესახებ მოგვითხრობს ზვარტნოცის არაბულენოვანიი წარწერა [Хачатрян 1987, 47-48, 6 (1).
ტაბ. IV (6А;6Б)].

12

ჰიჯაზში ტაიფთან ახლოს აღმოჩენილი წარწერა მოგვითხრობს ხალიფა მუავიას ბრძანებით აგებული დამბის შესახებ [102
].
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7. ჰიჯრით 177 წლის შა‘ბანი (ჩვ. წ. 793 წლის 10 ნოემბერი – 9 დეკემბერი)
8. ჰიჯრით 187 წლის შა‘ბანი (ჩვ. წ. 803 წლის 24 ივლისი – 22 აგვისტო)
9. ჰიჯრით 197 წლის შა‘ბანი (ჩვ. წ. 813 წლის 6 აპრილი – 5 მაისი).

არსებული ცნობები თბილისის საამიროს ადრეული პერიოდის შესახებ საკმაოდ მწირი და ფრაგმენტულია. საამიროს დაარსების ზუსტი თარიღიც კი უცნობია. ზოგი მკვლევარი თვლის, რომ თბილისის საამირო დაარსდა VIII საუკუნის 30-იან წლებში, ზოგიც ამ მოვლენას VIII საუკუნის 70-იან წლებს მიაკუთვნებს.13
პირველი თარიღი უკავშირდება მურვან ყრუს14 ლაშქრობებს და ზუსტად შეესაბამება წარწერაში მოცემულ ერთ-ერთ სავარაუდო თარიღს. ტაბარი გვატყობინებს, რომ მარვან იბნ მუჰამადმა (მურვან ყრუ) 117 წელს (ჩვ.წ. 735 წ.) ხაზართა
წინააღმდეგ დიდძალი ლაშქარი გაგზავნა, რომელიც დარიალის გავლით შეიჭრა
ხაზართა ტერიტორიაზე და მოწინააღმდეგე სასტიკად დაამარცხა.15 ამას ადასტურებს, როგორც ბალაზორი16, ასევე ჯუანშერი.17 მიუხედავად იმისა, რომ არაბი
მემატიანეები არაფერს ამბობენ მარვანის მიერ საქართველოს აოხრებაზე ქართველი მემატიანე დეტალურად აღწერს მის ლაშქრობას, როგორც აღმოსავლეთ
ასევე დასავლეთ საქართველოში და მოგვითხრობს არაბთა ლაშქრის მიერ ქვეყნისა და მოსახლეობისადმი მიყენებულ საშინელ ზიანის შესახებ:
რამეთუ მოიწია ამირა აგარიანი ქართლად, რომელსა ერქუა მურვან ყრუ, ძე
მომადისი, რომელი წარმოევლინა ეშიმს, ამირმუმლისა ბაღდადელსა, ძესა აბდალმელიქისსა, ნათესავთაგან ამათისა. ამისთვის ეწოდა მეორედ ყრუ, რომელ არა
მიითუალვიდა სიტყუასა განმზრახთასა.
... და მოეფინა, ვითარცა ღრუბელი ბნელისა, სიმრავლითა, ვითარცა მკალი და
მუმლი, არეთა ჩრდილოსათა, და დაფარა პირი ქუეყანისა.
... და დაიპყრა კარი დარიელისა და დარუბანდისა, და შემუსრნა ყოველნი
ქალაქნი და უმრავლესნი ციხენი საზღვართა ქართლისათა.
... და ვითარ ცნა, რამეთუ მეფენი ქართლისანი და ყოველნი ნათესავნი მათნი
წარვიდეს ეგრისად და მუნით კუალად მიიცვალნეს აფხაზეთად, შეუდგა კუალსა
მათსა და შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი და სიმაგრენი ეგრისის ქუეყნისანი.
13
14

15

გ. ჯაფარიძე, „თბილისის საამირო», ისლამი, ენციკლოპედიური ცნობარი, (თბილისი
1999), 73.
მარვან იბნ მუჰამად. ცნობილი არაბი მხედართმთავარი და ომაიანთა დინასტიის უკანასკნელი ხალიფა მარვან II (744-750 წწ.) 734 ან 735 წელს ხალიფა ჰიშამმა ის აზერბაიჯანისა
და არმინიის პროვინციების გამგებლად დანიშნა. 744 წელს მარვანი სირიაში დაბრუნდა,
იაზი III-ს მოკლე მმართველობის პერიოდში (744 წ.) ის მესოპოტამიის გამგებელი იყო,
თუმცა ხალიფას სიკვდილის შემდეგ ჩერთო სახალიფოს შიდაპოლიტიკურ ბრძოლაში და
თვითონ დაიკავა არაბული იმპერიის ტახტი.
1245

16

.292
17

ჯუანშერი, „ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა“, ქართლის ცხოვრება, ტომი I, ტექსტი დადგენილია ყველა ხელნაწერის მისედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ, (თბილისი 1955), 233; ივ.
ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, ტ. II, (თბილისი 1983), 78; ა. ბოგვერაძე, „არაბი
დამპყრობლები და ბრძოლა მათ წინააღმდეგ VII–VIII საუკუნეებში, ადრეფეოდალური
ქართული სახელმწიფოები VI-VIII საუკუნეებში“, საქართველოს ისტორიის ნარკვევები,
ტომი II, ტომის რედაქტორი, შ. მესხია, (თბილისი 1973), 288 – 290.
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... ხოლო იქმნა მას ჟამსა გარყუნილ ქუეყანა ქართლისა, სომხითისა და რანისა და არღარა იპოვებოდა ნაშენები, არ-ცა საჭამადი კაცთა და პირუტყვთა
ყოვლადვე.18
ამდენად შესაძლებელია, რომ დიღმის კარის არაბულენოვანი წარწერა
მურვან ყრუს ლაშქრობისადმი იყოს მიძღვნილი.
თბილისის საამიროს დაარსების მეორე სავარაუდო თარიღიც დიდ ინტერესს იწვევს და ემთხვევა აბასიანი ხალიფა ალ-მანსურის19 მიერ 772 წელს ნერსე20
ერისთავის ბაღდადში გამოძახებას და ამავე წელს თბილისის ამირად იბრაჰიმ
იბნ ჰასანის დანიშვნას.21 მატიანე ქართლისა მოგვითხრობს, რომ 764 წელს ხაზარები ქართლში შემოიჭრნენ და თბილისი დაიპყრეს და ააოხრეს.22 შემდეგ ქართველი მემატიანე დასძენს: „და ვითარ გარდაჴდეს ამას შინა წელიწადნი მრავალნი, მოვიდა ამირა აგარიანი, რომელი მთავრობდა სომხითს, ქართლს და ჰერეთს,
სახელით ხუასრო; ამან აღაშენა ტფილისი ქალაქი, მოოჴრებული ხაზართაგან.“23
ანუ ახლად დანიშნულ არაბ ამირას აღუდგენია ხაზარების მიერ დანგრეული
თბილისი. შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ ქალაქის აღდგენითი სამუშაოები
დასრულდა 774 წლის ივნის-ივლისში და სწორედ ამას მიეძღვნა დიღმის კარის
წარწერა.
ბოლოს დავსძენთ, რომ ამ პერიოდის ამსახველ ცნობათა სიმწირის გამო,
წარწერა შესაძლებელია ასახავდეს სრულიად სხვა მოვლენას და შეესაბამებოდეს ზემოთ მოყვანილ ნებისმიერ თარიღს. როგორც ცნობილია ამ პერიოდში
თბილისის ნაგებობები ხით იყო ნაშენი.24 ამდენად, სავარაუდოდ სარესტავრაციო სამუშაოები ხშირად ტარდებოდა.
თბილისის წარწერა, კიდევ უფრო ღრმა კვლევას საჭიროებს. არქეოლოგიური და ისტორიული მონაცემების შეჯერებით შესაძლებელი გახდება ნათელი
მოეფინოს ჩვენი დედაქალაქის ისტორიის აქამდე უცნობ ფაქტს, ან დაზუსტდეს
უკვე ცნობილი მოვლენის თარიღი.

18

ჯუანშერი, „ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა“, 233-238.

19

ალ-მანსურ, აბასიანთა დინასტიის მეორე ხელიფა (754-775 წწ.).

20

ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, 81; ბოგვერაძე, „არაბი დამპყრობლები“, 293.

21
22

ჯაფარიძე, „თბილისის საამირო“, 73
„მატიანე ქართლისა“, ქართლის ცხოვრება, ტომი I, ტექსტი დადგენილია ყველა ხელნაწერის მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ, (თბილისი 1955), 249; ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი
ერის ისტორია, 80; ა. ბოგვერაძე, „არაბი დამპყრობლები“, 289.

23

„მატიანე ქართლისა“, 251.

24

თ. გამსახურდია, „ქალაქები ვაჭრობა და ხელოსნობა, ცვლილებები ეკონომიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში IX-X საუკუნეებში“, საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტომი II,
ტომის რედაქტორი, შ. მესხია, (თბილისი 1973), 353; ჯაფარიძე, „თბილისის საამირო“, 73.
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გამოყენებული ლიტერატურა:
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5.
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7.
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10.
11.
12.

13.
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17.
18.
19.
20.

ბოგვერაძე, ა. არაბი დამპყრობლები და ბრძოლა მათ წინააღმდეგ
VII-VIII საუკუნეებში, ადრეფეოდალური ქართული სახელმწიფოები
VI-VIII საუკუნეებში. საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტომი II.
ტომის რედაქტორი, შ. მესხია. თბილისი, 1973.
გამსახურდია, თ. ქალაქები ვაჭრობა და ხელოსნობა, ცვლილებები ეკონომიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში IX-X საუკუნეებში. საქართველოს
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კახიანი, ც. დმანისის არაბული წარწერები. თბილისი, 1965.
კახიანი, ც. სვეტიცხოვლის ორენოვანი ეპიტაფია (ქართული და არაბული ტექსტით). საქართველოს სსრ აკადემიის მაცნე, # 3. თბილისი 1974,
125-130.
მატიანე ქართლისა, ქართლის ცხოვრება, ტომი I. ტექსტი დადგენილია
ყველა ხელნაწერის მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ. თბილისი 1955.
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ეთერ ღვინიაშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

თბილისის ძველი მუსლიმური სასაფლაოს
ოთხი არაბულენოვანი ეპიტაფია1
თბილისის ძველი მუსლიმური სასაფლაოს არაბულენოვანი ეპიტაფიების
შესახებ ჩვენ დაბეჭდილი გვაქვს ორი სტატია „თბილისის ძველი მუსლიმური სასაფლაოს არაბულენოვანი ეპიგრაფიკული ძეგლები,“21 სადაც განვიხილავთ
ძველი მუსლიმური სასაფლაოს ათარაბულენოვან წარწერას და „თბილისის ძველი მუსლიმური სასაფლაოს კიდევ რამდენიმე არაბულენოვანი ეპიტაფიის
შესახებ,“32 რომელიშიც შესწავლილი გვაქვს ხუთი არაბულენოვანი წარწერა.
ამჟამად გთავაზობთ ოთხი არაბულენოვანი ეპიტაფიის ტექსტს, თარგმანს, პალეოგრაფიულ ანალიზს და ფოტოებს.
წარწერა №1. მორკალულთავიანი, აშიაშემოვლებული საფლავის ქვა (ზომა
62x127) ჰორიზონტალურად დევს მიწაზე. წარწერა ამოტვიფრულია, ექვსსტრიქონიანი. სტრიქონები ჩარჩოებით არის შემოსაზღვრული. წარწერა ბუნდოვანია, უკავია მთლიანი ქვის ნახევარი.
წარწერის ტექსტი:

ტექსტის თარგმანი:
თბილისის ქვეყანაში. ეს არის საფლავი ჰაჯისა – -------- – ’აბუ ბაქრისა ძისა
მუჰამადისა. ჰაჯის გზაზე 20-სა მუჰარამსა, იბრაჰიმმა შეასრულა ჰაჯი – --------------------- – წელსა 1306-სა (1888წ.).
წარწერაში განსაკუთრებული მოხაზულობის ასოები არ შეიმჩნევა. ტექსტში არის დიაკრიტიკული ნიშნები – რომბის ფორმის წერტილები, თარიღი აღნიშნულია ციფრებით, ჰიჯრის წელთაღრიცხვით. წარწერის ხელია ნასხი.
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სტატია მომზადებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გაცემული ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის (FR/310/2141/14) ფარგლებში.
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პერსპექტივა – XXI, X, თბილისი, 2008, 48-66.

3

ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, VIII. თბილისი, 2014, 277-281.
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წარწერა № 2. მორკალულთავიანი, აშიაშემოვლებული საფლავის ქვა (ზომა
63x72) ჰორიზონტალურად დევს მიწაზე. წარწერა ამოტვიფრულია, ექვსტრიქონიანი. პირველი და მეორე სტრიქონები შესრულებულია ქვის მორკალულ ნაწილში ჩარჩოს გარეშე, ოთხი კი – არათანაბარი ზომის ჩარჩოებში.
წარწერის ტექსტი:

ტექსტის თარგმანი:
ამ საფლავის მფლობელია განსვენებული ტიბ მუჰამმადი ძე მუჰამმად ალჩადისა და ის იყო ჭეშმარიტად მონა ღვთისა და მოკავშირე ‛ალი იბნ მურთას
‛ალი ლ-ჩადისა. 1312 წელი (1894-95 წ.).
ტექსტის შინაარსი განსხვავდება ჩვენს მიერ შესწავლილი ძველი მუსლიმური სასაფლაოს სხვა ეპიტაფიის ტექსტებისაგან.
წარწერაში ასოთა განსაკუთრებული მოხაზულობები არ გვხვდება. ტექსტში არის დიაკრიტიკული ნიშნები – რომბის ფორმის წერტილები, თარიღი აღნიშნულია ციფრებით, ჰიჯრის წელთაღრიცხვით. წარწერის ხელია ნასხი. მესამე
სტრიქონის მეოთხე სიტყვის ასო  هშედარებით დიდი ზომითა და უჩვეულო ფორმით გამოირჩევა. მსგავსი მოხაზულობის ასო  هგვხვდება სოლოლაკის
წარწერებში.44
წარწერა №3. სწორკუთხედი ფორმის საფლავის ქვა ვერტიკალურად არის
აღმართული. ქვა გადახრილია ჩრდილოეთით (ზომები 43X28). წარწერა ამო
ტვიფრულია, სამსტრიქონიანი. წარწერას ირგვლივ შემოვლებული აქვს რომბის
ფორმის გვერდებმორკალული აშია.
წარწერის ტექსტი:

ტექსტის თარგმანი:
საფლავი ‛ალი იბნ მუჰამად ლაქსაბელისა(?) 1332

4
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არაბულენოვანი წარწერები სოლოლაკიდან, პერსპექტივა – XXI, VII, თბ., 2005.

წარწერაში ასოთა განსაკუთრებული ფორმები არ შეიმჩნევა. ტექსტში
გვხვდება დიაკრიტიკული ნიშნები – რომბის ფორმის წერტილები, თარიღი აღნიშნულია ციფრებით, ჰიჯრის წელთაღრიცხვით. წარწერის ხელია ნასხი.
წარწერა № 4. სწორკუთხედი ფორმის, აშიაშემოვლებული საფლავის ქვა
(ზომა 34x56) ჰორიზონტალურად დევს მიწაზე. წარწერა ამოტვიფრულია, ექვსსტრიქონიანი. მეექვსე სტრიქონში გარდაცვალების თარიღის წინ ამოკაწრულია
გეომეტრიული ტეხილი ხაზი.
წარწერის ტექსტი:

წარწერის თარგმანი:
ალაჰ მუჰამად ‛ალი. ეს არის საფლავი განსვენებულისა პატიებულისა
ღვთისმოსავისა საქინა ბინთ მუჰამად ყული ურუმიელისა. 1319.
წარწერაში ასოები დიდი ზომისა და თავისუფალი მოხაზულობისაა. غდაف
ასოები (მესამე სტრიქონის პირველი სიტყვა  )المغفورةზედმიწევნით მომრგვალებულია. ასო  ةგვხვდება სამკუთხედის ფორმის (მეხუთე სტრიქონის მეოთხე სიტყვა )رومبة. მეორე სტრიქონის მესამე სიტყვაში წერია  المرحومუნდა იყოს المرحومة.
წარწერაში გვხვდება დიაკრიტიკული ნიშნები – რომბის ფორმის წერტილები,
თარიღი აღნიშნულია ციფრებით, ჰიჯრის წელთაღრიცხვით. წარწერის ხელია
ნასხი.

ლიტერატურა:
1.

2.

3.

4.

Эпиграфические памятники северного кавказа на арабском, персидском и
турецком языках, часть 1. надписи X-XVII вв. Тексты, переводы, коментарии, введение и приложения Л. И. Лаврова. Москва: 1966.
Эпиграфические памятники северного кавказа на арабском, персидском и
турецком языках, часть 2. надписи XVIII-XX вв. Тексты, переводы, коментарии, введение и приложения Л. И. Лаврова. Москва: 1968.
Эпиграфические памятники северного кавказа на арабском, персидском и
турецком языках, часть 3. надписи X-XX вв. Тексты, переводы, коментарии,
введение и приложения Л. И. Лаврова. Москва: 1980.
Юсупов, Г. В. Введение в Булгаро-татарскую эпиграфику. Москва-Ленинград:
1960.
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Damais, L.Ch. “Tomb Inscriptions.“ In The Encyclopaedia of Islam, New Edition,
edited by C.E. Bosworth, E. Van Donzel, B. Lewis and Ch. Pellat V (Leiden: E. J.
Brill, 1986), 225-228.
Diem, Werner; Scholler, Marco. The Living and the Dead in Islam – Studies in
Arabic Epitaphs: Volume 1: Epitaphs As Texts by Werner Diem, Volume 2:
Epitaphs in Context by Marco Scholler, Volume 3: Indices. Publisher:Otto
Harrassowitz, 2004.
Sourdel – Thomine, J. “Khatt, Writing – In the Arab world.” In The Encyclopaedia
of Islam, New Edition, edited by E. Van Donzel, B. Lewis and Ch. Pellat IV
(Leiden: E. J. Brill, 1973), 1113-1122.
Sourdel – Thomine, J. “kabr“. In The Encyclopaedia of Islam, New Edition, v. V
ed. by C.E. Bosworth, E. Van Donzel, B. Lewis and Ch. Pellat (Leiden: E. J. Brill,
1986), 352-355.
Не’мəтова, М. С. Азəрбајҹанынепиграфикабидəлəри (XVIIXVIII əсрлəр).
Бакы: 1963.
Не’мəтова, М. С. “Ики ҝəнҹə həккак-хəттатынын иши haггында (XIX
ӘСР).“Азəраjҹан ССР Елмлəр Академиjасынын, Хəбəрлəри, Известия, академии наук Азербайджанский ССР, 3 (1959).
Не’мəтова, М. С. “Mocyл кəндиндəки “Ҹyмәмәcҹиди“ нин китабәләри,
Азəраjҹан ССР Елмлəр Академиjасынын Mə’рузəлəри, доклады академии
наук Азербайджанский ССР 8 (1959).
Не’мəтова, М. С. “Шуша шəhəриндəки, “Ҹyмәмәcҹиди“нин китабәләри.“
Азəраjҹан ССР Елмлəр Академиjасынын, Хəбəрлəри, Известия, академии
наук Азербайджанский ССР 1 (1961).
Не’мəтова, М. С. “Нуха “Хан гəбристанлығы“ндакыбашдашыларын
китабəлəри haггында.“ Азəраjҹан ССР Елмлəр Академиjасынын,
Хəбəрлəри, Известия, академии наук Азербайджанский ССР 6 (1961).
Не’мəтова, М. С. “Азəрбаjҹанынҹəнуб раjонлары əразисиндəкиепиграфик
абидəлəр haггында.“ Азəраjҹан ССР Елмлəр Академиjасынын, Хəбəрлəри,
Известия, академии наук Азербайджанский ССР 2 (1962).
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პოლიტიკა

–

Politics

მირანდა ბაშელეიშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

აზერბაიჯანი ირანის რეგიონულ პოლიტიკაში
შესავალი
მე-20 საუკუნის ბოლოს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ირანმა სამხრეთ
კავკასიის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებთან ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება დაიწყო. თეირანი აღნიშნული რეგიონის ქვეყნებთან კავშირებს ისტორიული მემკვიდრეობისა და ახალი გეოპოლიტიკური რეალობის გათვალისწინებით ავითარებს.
აზერბაიჯანს, როგორც რეგიონის ერთადერთ მუსლიმურ ქვეყანას ირანის
რეგიონულ პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მოსაზღვრე აზერბაიჯანში განვითარებული მოვლენები ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ გავლენას ახდენს ირანის ეროვნულ უსაფრთხოებაზე, ტერიტორიულ მთლიანობასა და სტრატეგიულ მიზნებზე. შესაბამისად, ირანის ისლამური რესპუბლიკა ცდილობს
მჭიდრო ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირების დამყარებას აზერბაიჯანთან. ამ მხრივ აზერბაიჯანის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველ ეტაპზე დადებითი ტენდენცია შეიმჩნეოდა. შემდგომ პერიოდში აზერბაიჯანელებით
დასახლებულ ირანის პროვინციებში და ასევე, აზერბაიჯანშიც გარკვეული პოლიტიკური ძალების მიერ „სამხრეთ და ჩრდილოეთ აზერბაიჯანის“ გაერთიანებით ერთიანი აზერბაიჯანის შექმნის იდეის გააქტიურებამ თეირანსა და ბაქოს
შორის ურთიერთობების დაძაბვა გამოიწვია. მიუხედავად ურთიერთობების
ნორმალიზებისა, აღნიშნული საკითხი მეტ-ნაკლები სიმწვავით პერიოდულად
კვლავ დგება დღის წესრიგში. ამ ეტაპზე, ირანისა და აზერბაიჯანის მიერ ერთმანეთის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ მიმართული ქმედებები
ნაკლებად მოსალოდნელია. ირანის რეალურ შეშფოთებას აზერბაიჯანის მიერ
დასავლეთთან ეკონომიკურ-პოლიტიკური და ისრაელთან სამხედრო-პოლიტიკური კავშირების გაღრმავება იწვევს. ირანის ცდილობს აქტიურად ჩაერთოს
ასევე მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების საკითხში. ამ მხრივ, ირანის
მიზანს წარმოადგენს, რომ დაფიქსირდეს, როგორც რეგიონული ძალა და ამასთანავე, არ დაუშვას რომელიმე რეგიონული თუ რეგიონსგარეთა აქტორის ჩარევის შედეგად, სამხრეთ კავკასიაში არსებული ძალთა ბალანსის ცვლილება,
განსაკუთრებით საკუთარი სტრატეგიული მიზნების საწინააღმდეგოდ.
 რთიერთობების დამყარება და განვითარება დამოუკიდებლობის
უ
პირველ ეტაპზე
ირანსა და აზერბაიჯანს შორის ორმხრივი ურთიერთობები აზერბაიჯანის
პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის არსებობის პერიოდში, 1918 წელს
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დაიწყო და 1920 წლამდე გაგრძელდა. ამ დროს ორ ქვეყანას შორის, გარდა ეკონომიკური და პოლიტიკური კომისიების გაცვლისა, ხელშეკრულებებიც გაფორმდა. აზერბაიჯანის საბჭოთა კავშირში შესვლის შემდეგ ეს ურთიერთობები შეფერხდა და ფაქტობრივად შეწყდა. მიუხედავად ამისა, ირანი ცდილობდა სამხრეთ კავკასიაში ერთადერთ მუსლიმურ და ირანის შემდეგ ყველაზე მრავალრიცხოვანი შიიტური მოსახლეობის (70%) მქონე ქვეყანასთან ურთიერთობები
შეენარჩუნებინა. ამ მხრივ, აღსანიშნავია, რომ ბაქო საბჭოთა ქალაქებს შორის
ერთ-ერთი ქალაქი იყო, სადაც ირანს საბჭოთა კავშირის დაშლამდე საკონსულო
ჰქონდა.
თეირანსა და ბაქოს შორის ორმხრივი ურთიერთობების ახალი ეტაპი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ აზერბაიჯანის მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთანავე დაიწყო. ირანის ისლამური რესპუბლიკა ერთ-ერთი იყო, რომელმაც პირველმა ცნო აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა და მასთან დიპლომატიური ურთიერთობები დაამყარა. 1992 წელს ბაქოში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩო გაიხსნა და ურთიერთობები ელჩების დონეზე
ამაღლდა.1
აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის პირველ ეტაპზე ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ურთიერთობები დინამიურად ვითარდებოდა. 1993
წელს ირანის პრეზიდენტი ჰაშემი რაფსანჯანი ცენტრალურ აზიაში ვიზიტის
ფარგლებში აზერბაიჯანშიც იმყოფებოდა. ვიზიტის ფარგლებში ორ ქვეყანას
შორის გაფორმდა თანამშრომლობის 13 ხელშეკრულება, მათ შორის მეგობრული ურთიერთობის და თანამშრომლობის შესახებ. ამ ხელშეკრულებით მხარეებმა პირობა დადეს, რომ არ მიიღებდნენ მონაწილეობას ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ მიმართულ ქმედებებში და სხვა სახელმწიფოს არ მისცემდნენ უფლებას
გამოეყენებინათ საკუთარი ტერიტორია ერთმანეთის წინააღმდეგ აგრესიის
განსახორციელებლად. 1994 წელს თეირანში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის ვიზიტი განხორციელდა და მხარეებს შორის თანამშრომლობის
რამდენიმე დოკუმენტი გაფორმდა: ირანის ბუნებრივი აირის ნახიჩევანის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ექსპორტის, ელექტროენერგიისა და წყლის თაობაზე
ორმხრივი თანამშრომლობის, კულტურული, სამეცნიერო, ჰიგიენური, რადიო
და სატელევიზიო კომუნიკაციების, ორმხრივი ინვესტიციების განხორციელების
შესახებ. ასევე შეიქმნა ერთობლივი სასაზღვრო კომისია.2
ამდენად, ორი ქვეყნის ეკონომიკურ-პოლიტიკური ურთიერთობები აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის პირველ წლებში მაღალ დონეზე იყო. აზერბაიჯანის
სავაჭრო პარტნიორებს შორის ირანს პირველი ადგილი ეჭირა, ხოლო თურქეთი
და ამერიკა შემდეგ საფეხურებზე იყვნენ. 1994 წელს აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერა
„საუკუნის ხელშეკრულებას“ დასავლეთის სანავთობო კომპანიებთან. იმავე წლის
ნოემბერში ირანი და აზერბაიჯანი შეთანხმდნენ, რომ 5% საერთაშორისო სანავთობო წილიდან ირანს გადაეცემოდა, 1995 წელს ამ საკითხის შესახებ აზერბაიჯანის სანავთობო და ირანის ეროვნულ სანავთობო კომპანიას შორის ხელშეკრულე1
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ბაც დაიდო, რომლითაც აზერბაიჯანმა აღნიშნული წილი ოფიციალურად ირანს
გადასცა, თუმცა ამ შეთანხმების შესრულება არ მოხდა, აზერბაიჯანის მიერ ცალმხრივად გაუქმების გამო.3 შემდგომ პერიოდში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის
სწრაფვამ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან დაახლოებისკენ, სტრატეგიული
ურთიერთობების განვითარებამ დასავლეთთან, უარყოფითი გავლენა იქონია
ირან-აზერბაიჯანის ურთიერთობებზე, რადგან ეს მკვეთრად ეწინააღმდეგებოდა
დასავლეთთან დაძაბული ურთიერთობების მქონე ისლამური რესპუბლიკის რეგიონულ და საერთაშორისო პოლიტიკურ ინტერესებს.
ურთიერთობების დაძაბვა
თეირანისთვის მოსაზღვრე აზერბაიჯანთან სტაბილური მშვიდობიანი ურთიერთობების აუცილებლობას ირანში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელი
მოსახლეობის ფაქტორიც განაპირობებს. ირანში დაახლოებით 25-30 მილიონი
ეთნიკური აზერბაიჯანელი ცხოვრობს. ირანის აზერბაიჯანი შედგება არდებილის, აღმოსავლეთ და დასავლეთ აზერბაიჯანის, ზენჯანის და ჰამადანის პროვინციებისგან. მისი ფართობი დაახლოებით 170 ათასი კვ. კმ-ია, და თითქმის
2-ჯერ დიდია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ფართობზე. აღნიშნული პროვინციების მოსახლეობის 90%-ს წარმოადგენენ ეთნიკური აზერბაიჯანელები.
არც თუ ისე შორეულ წარსულიდან, 1945-1946 წლებიდან, თეირანს აქვს გარე
ძალის, კერძოდ კი საბჭოთა კავშირის მიერ ირანში ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ ტერიტორიებზე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შექმნის მცდელობის გამოცდილება.4 აღნიშნული ფაქტორით ირანის ტერიტორიული მთლიანობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენების საკითხს აქტუალობა არ დაუკარგავს. ამის
ერთ-ერთ მიზეზს წარმოადგენს ის, რომ როგორც აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში,
ასევე ირანის აზერბაიჯანშიც არსებობს პოლიტიკური ძალები, რომლებიც „ჩრდილოეთ და სამხრეთ აზერბაიჯანის“ გაერთიანების მომხრეა. „სამხრეთ აზერბაიჯანში“ „განმათავისუფლებელ ბრძოლას“ დაახლოებით 90 წლის ისტორია აქვს.
წლების განმავლობაში ამ საკითხის მიმართ რამდენიმე ერთმანეთისგან მეტ-ნაკლებად განსხვავებული მიდგომის მქონე ჯგუფი გამოიკვეთა:
1. რელიგიური ლიდერები, ბიუროკრატები, რომლებიც მაღალი თანამდებობის პირები არიან. ისინი მხარს უჭერენ ერთიანი ირანის იდეას; მთელ ირანში
თურქული ელემენტის გაძლიერებას და „ჩდილოეთ აზერბაიჯანის“ ირანთან
გაერთიანებას;
2. მეორე ჯგუფი მხარს უჭერს ირანის ფარგლებში „სამხრეთ აზერბაიჯანის“
კულტურულ და ტერიტორიულ ავტონომიას. მათი ლოზუნგია „დემოკრატია
ირანს, ავტონომია აზერბაიჯანს“;
3

„Azerbaijan-Iran Relations: Challenges and Prospects”, accessed September 15,2017
http://www.belfercenter.org/publication/azerbaijan-iran-relations-challenges-andprospects-event-summary

4

იხ. მაგ.: გიორგი სანიკიძე, გიული ალასანია, ნანი გელოვანი, ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და მისი ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიასთან (XIXს. –XXIს.-ის დასაწყისი).
(თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომც., 2011), 266-273.
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3. მესამე ჯგუფი შედგება ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციებისა და ჯგუფებისგან, რომლებიც ემხრობიან „სამხრეთ აზერბაიჯანის“ დამოუკიდებლობას
და ერთიანი აზერბაიჯანის შექმნის იდეას. ისინი ნაციონალური მიზნების მიღწევისთვის ყველა ხერხის, მათ შორის სამხედრო მეთოდის გამოყენებას უჭერენ
მხარს.5
თავის მხრივ, აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში არსებობს პოლიტიკური ძალები, როგორიცაა „სამხრეთ აზერბაიჯანის გათავისუფლების ეროვნული კომიტეტი“ და პოლიტიკური პარტია „ეროვნული ფრონტი“, რომლის წევრთა მოთხოვნით უნდა შეიქმნას ერთიანი აზერბაიჯანი, რომლის საზღვრებიც ყაზვინამდე
მიაღწევს.6
„ჩრდილოეთ და სამხრეთ აზერბაიჯანის“ გაერთიანების საკითხის კიდევ ერთხელ გააქტიურება დაემთხვა 2012-2013 წლებში ირანის წინააღმდეგ საერთაშორისო პოლიტიკურ-ეკონომიკური სანქციების ახალ ტალღას და აზერბაიჯანსა
და ირანის ერთ-ერთ მთავარ რეგიონულ მოწინააღმდეგეს, ისრაელს შორის სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებას. 2012 წლის თებერვალში აზერბაიჯანს შორის გაფორმდა $1,6 მილიარდი ღირებულების კონტრაქტი, რომელიც მოიცავდა სადაზვერვო ტექნიკის, საჰაერო თავდაცვის სისტემის და უპილოტო საფრენი აპარატების ბაქოსთვის მიწოდებას.7 ამავე პერიოდში
აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანოში გაერთიანებული ოპოზიციური პარტიის, „აზერბიჯანის სახალხო ფრონტის“ დეპუტატმა ჰასან გულიევმა წამოაყენა
წინადადება, გოლესთანისა8 და თურქმანჩაის9 ხელშეკრულებებისთვის იურიდიული ძალის გაუქმების შესახებ. ოპოზიციონერი დეპუტატის და მისი მხარდამჭერების ინიციატივით, აზერბაიჯანის რესპუბლიკას უნდა ეწოდოს „ჩრდილოეთ
აზერბაიჯანი“ და „სამხრეთ აზერბაიჯანთან“ გაერთიანების შედეგად უნდა მოხდეს ერთიანი აზერბაიჯანის შექმნა.10 ირანისთვის დასავლეთთან უკიდურესად
დაძაბული ურთიერთობების ფონზე, მოსაზღვრე აზერბაიჯანში მსგავსი ტენდეციების გააქტიურება და ბაქოსა და თელავივის სამხედრო-პოლიტიკური დაახლოება ირანში ეროვნული ინტერესებისთვის საფრთხედ იქნა აღქმული. თეირა5

„Azerbaijan-Iran Relations: Challenges and Prospects.”

6

Дружиловсии. С.Б. Хуторская. В. В. “Политика Турции и Ирана Центраьноои Азии и
Закавказье,” Иран и СНГ, (2003), 111.

7

“Geopolitics Trump Religion in Iran-Azerbaijan Relation”, accessed September 15,2017
http://thediplomat.com/2013/08/geopolitics-trump-religion-in-iran-azerbaijan-relations/
გოლესთანის ხელშეკრულება 1813 წელს რუსეთსა და ირანს შორის დაიდო. ამ ხელშეკრულებით ირანსა და რუსეთს შორის დადგინდა საზღვრები: აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში ირანის ხელში რჩებოდა ერევნის და ნახიჭევანის სახანოები. რუსეთის ხელში გადავიდა მანამდე ოსმალეთის კონტროლს დაქვემდებარებული დასავლეთ საქართველო
ტერიტორია: იმერთი, გურია ,სამეგრელო, აფხაზეთი. იხ. მაგ.: გ.სანიკიძე, გ.ალასანია,
ნ.გელოვანი, დასახ. ნაშრ., 129-130.

8

9

თურქმანჩაის ხელშეკრულება 1829 წელს დაიდო რუსეთსა და ირანს შორის. „თურქმანჩაის“ ხელშეკრულების მიხედვით, ირანმა დაკარგა ნახიჩევანის და ერევნის სახანო და
უარი თქვა აღმოსავლეთ საქართველოზე. იქვე.

10

“Депутаты в Азербайджане предложили переименовать республику”, 01.02.2012 http://www.
vz.ru/news/2012/2/1/558150.html
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ნის მკაცრი რეაქცია გამოიწვია 2013 წლის გაზაფხულზე „სამხრეთ აზერბაიჯანის
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ფრონტის“ მიერ კონფერენციის ჩატარებამ,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებმა, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურმა მოღვაწეებმა და უცხოეთში მოღვაწე „სამხრეთ აზერბაიჯანის“ მოსახლეობის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც „თანამედროვე სამხრეთ აზერბაიჯანის“
მომავლზე ისაუბრეს. ამ მოვლენის საპასუხოდ, ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს აზერბაიჯანის ელჩი და მას საპროტესტო ნოტა გადასცეს.
ოფიციალური თეირანის პოზიციით, მსგავსი სხდომების ჩატარება ორ ქვეყანას
შორის ურთიერთობებს სერიოზულ ზიანს აყენებს და მიმართულია ირანის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ.11
აზერბაიჯანში ჩატარებული აღნიშნული ღონისძიებების საპასუხოდ, ირანის მეჯლისის უშიშროების კომიტეტის წევრმა მანსურ ჰაყიყათფოურმა ყაჯართა დინასტიის დროს რუსეთთან ომებში დაკარგული კავკასიის ქალაქების და
მათ შორის ბაქოს დაბრუნების, ირანთან შეერთების საკითხის განხილვა
დაიწყო.12 გაზეთ „ქეიჰან“-ში ირანის სულიერი ლიდერის წარმომადგენელმა ჰოსეინ შარიათმადარიმ კი აზერბაიჯანში ირანთან მიერთების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების საკითხი დააყენა დღის წესრიგში.13
ამავე პერიოდში საკმაოდ ხშირი იყო ორივე ქვეყანაში ერთმანეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი პირებისა და ჯგუფების დაკავება, მნიშვნელოვნად გაზრდილი იყო სასაზღვრო ინციდენტები.
 რთიერთობების დარეგულირება ჰასან რუჰანის
უ
პრეზიდენტობის პერიოდში
ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ნორმალიზება 2013 წელს ირანში ზომიერი პოლიტიკური კურსის მხარდამჭერი პრეზიდენტის ჰასან რუჰანის არჩევის შემდეგ დაიწყო. ქვეყნის პოლიტიკურ-ეკონომიკური იზოლაციიდან გამომდინარე, ჰასან რუჰანის გუნდის მთავარ მიმართულებას საგარეო პოლიტიკური
კურსის ცვლილება და „მსოფლიოსთან კონსტრუქციული ურთიერთობების დამყარება“ წარმოადგენდა, თეირანი აქცენტს აკეთებდა მოსაზღვრე ქვეყნებთან
კეთილმეზობლურ ურთიერთობებზე. ჰასან რუჰანის არჩევის შემდეგ თანდათან
გამოიკვეთა დასავლეთის მზადყოფნა ირანთან ბირთვული პროგრამის შესახებ
შეთანხმების მიღწევის აუცილებლობაზე. ირან-დასავლეთის ურთიერთობების
დალაგების პარალელურად, თეირანთან დაძაბულობის განეიტრალებისთვის
მოქმედება ბაქომაც დაიწყო. 2014 წლის გაზაფხულზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ირანში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა. იმავე წლის შემოდგო11

31, 2013
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/03/130331_u06_azeri_envoy_summoned.shtml

12

“Iran seek Caucasus cities annexation”, accessed April 5,2013
http://www.presstv.ir/detail/2013/04/04/296503/17-caucasus-cities-seek-iran-annexation/

13
7,2013 http://www.persian.rfi.fr...
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მაზე კი ირანის პრეზინდეტი ეწვია ორ დღიანი ვიზიტით აზერბაიჯანს. ჰასან
რუჰანი თავისი პრეზიდენტობის პირველ ვადაში (2013-2017) აზერბიაჯნში 2-ჯერ
იმყოფებოდა ოფიციალური ვიზიტით. აღნიშნული ვიზიტების ფარგლებში ხაზი
გაესვა ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების აუცილებლობას. აზერბაიჯანში პირველი ვიზიტისას ირანისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებმა ურთიერთობებში არსებული ყველა მნიშვნელოვანი
საკითხი განიხილეს და შეთანხმდნენ:
•

•

•
•

•

•

ორივე მხარემ აიღო ვალდებულება, აღიარონ ერთმანეთის სუვერენული თანასწორობა, დამოუკიდებლობა, პატივი სცენ ტერიტორიულ
მთლიანობას, დაიცვან ქვეყნის საზღვრები, თავის შეკავონ ძალის ერთმანეთის საშინაო საქმეებში ჩარევისგან;
მხარეები მიიღებენ შესაბამის ზომებს, რათა თავიდან აიცილონ საკუთარ ქვეყანაში ისეთი ჯგუფების, ორგანიზაციების და სხვადასხვა პიროვნებების მოქმედებები, რომლებიც მიმართული იქნება ხელისუფლებისა და ერთმანეთის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ;
მხარეები მხარს უჭერენ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის არსებული
კონფლიქტის დაუყოვნებლივ და მშვიდობიანი გზით მოგვარებას;
მხარეები ასევე მხარს უჭერენ ყველა ქვეყნის მიერ და მათ შორის ისლამური რესპუბლიკის მიერ ბირთვული ენერგიის სამშვიდობო მიზნებისთვის გამოყენების უფლებას;
მხარეები ორმხრივი ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების მიზნით, აუცილებლად მიიჩნევენ ერთობლივი ეკონომიკური
კომისიის მუშაობის გააქტიურებას. ორივე ქვეყანა ხელს შეუწყობს
ტვირთების გადაზიდვების სფეროში თანამშრომლობის განვითარებას
და შექმნის ტრანზიტისთვის ხელსაყრელ პირობებს;
მხარეები შეთანხმდნენ კულტურისა და სამეცნიერო სფეროში თანამშრომლობის განვითარების შესახებ.

ჰასან რუჰანის გაპრეზიდენტების შემდეგ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ნორმალიზების ტენდენცია შენარჩუნებულია. თეირანი და ბაქო ჩართულია ჩრდილოეთ-სამხრეთის სატრანზიტო დერეფნის მასშტაბურ ეკონომიკურ
პროექტში, რომელიც გულისხმობს ტვირთების გადაზიდვას ინდოეთიდან და
სპარსეთის ყურიდან ევროპაში და პირიქით. მისი ამუშავება ძირითადად უკავშირდება ირან-აზერბაიჯნის და და საკუთრივ ირანში სარკინიგზო ხაზების მშენებლობის დასრულებას. დასავლეთთან და აზერბაიჯანთან დაძაბული ურთიერთობების ფონზე, თეირანი აღნიშნული სარკინიგზო ხაზების მშენებლობის დასრულებას ფინანსების არ ქონას უკავშირებდა. ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის
სრულად ამუშავების შემთხვევაში, ორივე ქვეყანა მნიშვნელოვან ეკონომიკურ
სარგებელს მიიღებს, რაც ხელს შეუწყობს მათ შორის პოლიტიკური ურთიერთობების სტაბილიზაციას.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ბაქოსა და თეირანს შორის არსებული აღნიშნული
ძირითადი პრობლემატური საკითხები კვლავ მოუგვარებელია და მათი გამწვა-
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ვება მომავალში რომელიმე ქვეყნის საშინაო ან საგარეო პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში გამორიცხული არ არის.
ირანი და ყარაბაღის კონფლიქტი
საბჭოთა კავშირის დაშლისა და აზერბაიჯანისა და სომხეთის დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, მთიანი ყარბაღის კონფლიქტი გამწვავდა და საერთაშორისო ხასიათი მიიღო. ირანი საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
მიზნებიდან გამომდინარე, თავიდანვე აქტიურად იყო ჩართული მოსაზღვრე
აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მიმდინარე მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის
მოგვარებაში. 1992 წლის მარტში ორივე მხარის მოთხოვნით ირანის ისლამური
რესპუბლიკა შუამავალი აღმოჩნდა და სამედიატორო ფუნქცია მიენიჭა. 1992
წლის 7 მაისს, ირანის მაშინდელი პრეზიდენტის ჰაშემი რაფსანჯანის მცდელობით აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს შეხვდნენ და ხელი
მოაწერეს ხელშეკრულებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ.14 თუმცა აღნიშნული
შეთანხმება მალევე დაირღვა, ომი გაგრძელდა და უფრო ინტენსიური გახდა.
სომხეთის ძალებმა წარმატება მოიპოვეს მთელ მთიან ყარაბაღზე.
ირანის აქტიურ საშუამავლო პოლიტიკას მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან
დაკავშირებით საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა განაპირობებს:
•

ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ირანი მხარს
უჭერს კონფლიქტის სწრაფ მოგვარებას. ქვეყნის საზღვრებთან საომარი მოქმედებების მიმდინარეობა ქვეყნის უსაფრთხოებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს.
• ქვეყნის ნაციონალისტური და ეთნიკური აზერბაიჯანელი მოსახლეობა
მთავრობაზე ზეწოლას ახდენდა თეირანის კონფლიქტში „ჩართვის“ მიზნით. არსებობდა ირანელი ახალგაზრდა აზერბაიჯანელთა ჯგუფების
მიერ საზღვრის არალეგალურად გადაკვეთისა და კონფლიქტში ჩართვის ფაქტები.
• კონფლიქტის გახანგრძლივება ზრდის ირანში ლტოლვილების გადადინების შანს (ერაყელ და ავღანელ ლტოლვილებთან ერთად, ირანისთვის
ახალი პრობლემაა). 1993 წელს ირანის საზღვრებს, ნახიჩევანში არსებული საბრძოლო მოქმედებების შემდეგ, 200,000 აზერბაიჯანელი ლტოლვილი მოადგა.
• კონფლიქტში საშუამავლო როლით ირანი ცდილობს დააფიქსიროს საკუთარი თავი, როგორც რეგიონულმა ძალამ და დააბალანსოს რეგიონში რუსეთის და თურქეთის გავლენა.
1992 წელს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით
შეიქმნა „მინსკის ჯგუფი“15, რომლის მოღვაწეობას განსაკუთრებული შედეგები
14

М. Ваэзи, “Карабахский конфликт: наследие националных вызовов Советских времен,“
Аму-Дарья, 15 (2004), 90.

15

აღნიშნულ ჯგუფს ხელმძღვანელობს საფრანგეთი, რუსეთი და აშშ. მასში შედიან ასევე
ბელარუსი, გერმანია, იტალია, პორტუგალია, ჰოლანდია, შვედეთი, ფინეთი, თურქეთი,
აზერბაიჯანი და სომხეთი.
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არ მოყოლია. შემდგომ პერიოდში კი, ისლამური რესპუბლიკის დასავლეთთან
და ამასთანავე, აზერბაიჯანთან ურთიერთობების გაუარესების გამო, თეირანის
საშუამავლო როლი შესუსტდა.
2013 წელს ირანის პრეზიდენტად ჰასან რუჰანის არჩევის შემდეგ, ოფიციალური თეირანის მხრიდან კვლავ გაჟღერდა მზადყოფნა მთიანი ყარაბაღის
კონფლიქტში საშუამავლო როლის შესრულებაზე. 2016 წლის აპრილში კი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გამწვავებისა და საომარი მოქმედების დაწყებისთანავე, ირანმა ოფიციალური განცხადებები გაავრცელა და მხარეებს ვითარების დეესკალაციისკენ მოუწოდა:
•

•

•

მთიან ყარაბაღში ვითარების გამწვავებისთანავე, ირანის თავდაცვის
მინისტრი ჰოსეინ დეჰყანი აზერბაიჯანელ და სომეხ კოლეგებს ტელეფონის ესაუბრა და მათ საომარი მოქმედებების შეწყვეტისა და კრიზისის მოლაპარაკებების გზით მოგვარებისკენ მოუწოდა.
ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შეშფოთება გამოთქვა მთიან ყარაბაღში ვითარების გამწვავების გამო და მხარეებს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტისკენ მოუწოდა.16
ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს ირანის მეჯლისში ირანისა და
აზერბაიჯანის და ირანისა და სომხეთის სამეგობრო ჯგუფის ხელმძღვანელებმა. მათ სომხეთსა და აზერბაიჯანს ვითარების დეესკალაციისა
და პროცესის მოლაპარაკებების ჭრილში გადაყვანისკენ მოუწოდეს.

ისლამური რესპუბლიკის ოფიციალური პოზიცია, აღნიშნული განცხადებების მიხედვით, კონფლიქტის მიმართ ნეიტრალურია. თეირანის მიერ განცხადებების გავრცელების ოპერატიულობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან და
მისთვის მნიშვნელოვან რეგიონში ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების
დაწყების საფრთხით არის განპირობებული. აღსანიშნავია, რომ საომარი მოქმედებების პერიოდში ირანის ტერიტორიაზე, კერძოდ აღმოსავლეთ აზერბაიჯანის
პროვინციაში სამჯერ ჩამოვარდა საარტილერიო ჭურვი (არაოფიციალური ინფორმაციით, სომხეთის მხრიდან). ირანულმა მხარემ აღნიშნულ შემთხვევასთან
დაკავშირებით, სომხეთიც და აზერბაიჯანიც ოფიციალურად გააფრთხილა,
ხოლო მათ პირობა დადეს, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორდება.
მთიან ყარაბაღის კონფლიქტის გამწვავების პირობებში, კიდევ ერთხელ
დაფიქსირდა რუსეთის გავლენა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და შესაბამისად,
რეგიონის კონფლიქტების მოგვარებაში და რუსეთის პოზიციის გადამწყვეტ
მნიშვნელობას გაესვა ხაზი. ვითარების შედარებით დასტაბილურება, მოლაპარაკებებში რუსეთის უშუალო ჩართვით მოხერხდა. მასთანავე, რუსეთმა საკუთარი სტრატეგიული ინტერესებიდან გამომდინარე – დასავლეთთან კონფრონტაციისა და ირან-დასავლეთის ურთიერთობების დარეგულირების დაწყების
ფონზე, აზერბაიჯანთან გამართულ მოლაპარაკებებში ირანიც „ჩართო“. 2016
წლის 7 აპრილს ბაქოში ირანისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები
16

Iran ready to help resolve Karabakh crisis:FM Zarif ”. Accessed April 7,2016
http://www.presstv.com/Detail/2016/04/05/459216/Iran-Zarif-Armenia-Azerbaijan-Nagornokarabakh/
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აზერბაიჯანელ კოლეგას შეხვდნენ და ენერგეტიკული თანამშრომლობის საკითხებთან ერთად, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების გზებზე ისაუბრეს.17
იმ ფაქტის გათვალისწინებით, ირანში დაახლოებით 25 მილიონი ეთნიკური
აზერბაიჯანელი ცხოვრობს და საკმაოდ მნიშვნელოვანია სომხური ლობის გავლენაც, ნაკლებად მოსალოდნელია თეირანმა ოფიციალურად, სომხეთს ან აზერბაიჯანს დაუჭიროს მხარი. ირანისთვის, რომელიც სამხრეთ კავკასიას დასავლეთთან პოლიტიკურ-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების საშუალებად განიხილავს, მნიშვნელოვანია რეგიონში სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა. თეირანი არსებულ ვითარებაში საკუთარ ძალისხმევას სწორედ
აქეთკენ მიმართავს და ასევე, შეეცდება შუამავლობის როლის მორგებით, რეგიონში საკუთარი გავლენა დააფიქსიროს. აღსანიშნავია, რომ ირანისთვის სამხრეთ კავკასიაში არსებული ძალთა ბალანსი მეტ-ნაკლებად მისაღებია. არსებული ვითარების რომელიმე რეგიონული აქტორის, ამ შემთხვევაში რუსეთის სასარგებლოდ შეცვლა, არ შედის თეირანის ინტერესებში. გრძელვადიან პერსპექტივაში, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის დარეგულირების სანაცვლოდ, აზერბაიჯანის რუსეთის ინტეგრაციული პროცესებთან მიერთება, რაც რუსეთის მხრიდან უკვე გაჟღერდა, ირანის საზღვრებთან ძლიერი აზერბაიჯანის არსებობას
ნიშნავს, რაც აზერბაიჯანში არსებულ „ერთიანი აზერბაიჯანის შექმნის“ იდეას
კიდევ უფრო გააქტიურებს, ამის გამოცდილება ირანს საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში უკვე აქვს. ამასთანავე, ბაქოსა და მოსკოვს შორის სტრატეგიული ურთიერთობების განვითარება, გაურთულებს ირანს საკუთარი ინტერესების დაცვას კასპიის ზღვის სამართლებრივი სტატუსის განხილვისას.
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თამთა ბოკუჩავა
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

საკონსტიტუციო ცვლილებები თურქეთში და
ახალი სახელმწიფო სისტემა
2017 წ. 16 აპრილს ჩატარებული პლებისციტით თურქეთის მოსახლეობის
51.4%-მა მხარი საკონსტიტუციო ცვლილებებს დაუჭირა. 2017 წ. აპრილის რეფერენდუმი ყველაზე სადავო პროცესი იყო თურქეთის არჩევნების ისტორიაში. ერდოღანისა და მისი მომხრეებისათვის ეს „ახალი თურქეთის“ ჩამოყალიბების ნიშანია. აღნიშნულმა რეფერენდუმმა ნათლად აჩვენა საზოგადოების პოლარიზაცია და რაც უფრო მნიშვნელოვანია კონსტიტუციით დააკანონა ერდოღანის ერთპიროვნული მმართველობა. თურქეთის მოქმედი პრეზიდენტი იმდენად დარწმუნებული იყო გამარჯვებაში, რომ მან ბიულეტენების დათვლამდე განაცხადა:
„ჩემი ერი დადგა მედგრად და ურყევად... 16 აპრილი მთელი თურქეთის
გამარჯვებაა.“1
თურქეთში საპარლამენტო სისტემის საპრეზიდენტოთი შეცვლა შეშფოთებას იწვევს რამდენიმე მიზეზის გამო: დროის შერჩევა, საერთო კონტექსტი და
ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები.
საკონსტიტუციო ცვლილებები, თურქეთის მმართველმა და შესაბამისად
მეჯლისში უმრავლესობით წარმოდგენილმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ (AKP – Adalet ve Kalkınma Partisi) და პარლამენტში ყველაზე მცირე
მანდატის მქონე ნაციონალური მოძრაობის პარტიებმა (MHP – Milliyetçi Hareket
Partisi) შეიმუშავეს.2
2015წ. ნოემბრის არჩევნების დროს საპრეზიდენტო სისტემაზე გადასვლა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამის ცენტრალურ ნაწილს წარმოადგენდა. ივნისის არჩევნების დროს ერდოღანი აქტიურად იყენებდა სლოგანს: „მომეცით 400 ადგილი პარლამენტში და ეს საკითხი
მშვიდობით გადაწყდება.“3AKP-ს განცხადებით თურქეთს უპირველეს ყოვლისა
სჭირდება ახალი კონსტიტუცია და შემდეგ პოლიტიკური სისტემა. პირდაპირი
წესით არჩეული პრეზიდენტი და პრემიერმინისტრი ორმაგი ლეგიტიმურობის
პრობლემას ქმნიან. აღნიშნული საკითხი განსაკუთრებით მწვავეა თუ ისინი
სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები არიან.4
2016 წ. ოქტომბერში ნაციონალური მოძრაობის პარტიის ლიდერმა, დევლეთ
ბაჰჩელიმ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო სისტემა თურქეთში დე-ფაქტოდ ისე1
2
3
4
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Sadık Ünay, “Turkey’s referendum is a litmus test for European democracy”, Daily Sabah, Accessed September 14, 2017 https://www.dailysabah.com/columns/sadik_unay/2017/03/11/turkeys-referendum-is-a-litmus-test-for-european-democracy
Ahmet Erdi Öztürk and İştar Gözaydın, “Turkey’s constitutional amendments: a critical perspective”, Research and Policy on Turkey, Vol. 2, No 2 (2017): 212.
Burhanettin Duran and Nebi Miş, “The Transformation of Turkey’s Political System and the Executive Presidency”, Insight Turkey, Vol.18 No 4 (20016): 16.
Ibid., 19.

დაც არსებობდა, ამიტომ აუცილებელი იყო ისეთი სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნა, რომელიც არსებულ რეალობას მოერგებოდა. შესაბამისად იგი მზად იყო
მმართველი პარტიის მიერ შემოტანილი ნებისმიერი წინადადება განეხილა.5
MHP-მ ოფიციალურად დაუჭირა მხარი საკონსტიტუციო ცვლილებებს. დევლეთ
ბაჰჩელიმ განაცხადა, რომ იგი მიესალმებოდა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის მიერ შემდგომი განხილვებისათვის მეჯლისში საკონსტიტუციო
ცვლილებების პაკეტის წარდგენას. 2016 წ. 10 დეკემბერს ნაციონალური მოძრაობისა და სამართლიანობისა და განვითარების პარტიების მიერ შეთანხმებული
კანონპროექტი AKP-ს 316 დეპუტატის ხელმოწერით პარლამენტს წარედგინა.
კანონპროექტმა გაიარა საკონსტიტუციო კომისია, გადალახა 330 ხმის ზღვარი
მეჯლისში და გადაეცა პრეზიდენტს დასამტკიცებლად.
საკონსტიტუციო ცვლილებების მომხრეების განცხადებით, ახალი კონსტიტუცია სწორედ ორმაგი ლეგიტიმაციის პრობლემის მოგვარებისკენ არის მიმართული, სადაც პრეზიდენტი არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ძლიერი ლიდერი, რომელსაც აქვს ვიცე-პრეზიდენტების, მინისტრებისა და საჯარო სამსახურის უფროსების დანიშვნის, დაკავებული თანამდებობიდან მოხსნისა და მათი
უფლება-მოვალეობების განსაზღვრის უფლებამოსილება.6
უკანასკნელი ასწლეულის მანძილზე, თურქეთმა რამდენჯერმე შეცვალა
კონსტიტუცია. ყველა ეს ცვლილება თურქეთში სეკულარული ხელისუფლების
გამყარებისკენ იყო მიმართული. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი
თურქული სეკულარული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში, სხვა რეფორმებთან
ერთად, 1924 წ. სახალიფოს გაუქმება და კონსტიტუციის შემოღება იყო, რომელმაც განსაზღვრა როგორც ინდივიდუალური და პოლიტიკური უფლებები და თავისუფლებები, ისე ეროვნული სუვერენიტეტი მეჯლისის ფარგლებში. 1928 წ.
მიღებული ცვლილებების შედეგად, თურქეთის კონსტიტუციიდან ამოიღეს მე-2
მუხლი, რომლითაც ისლამი სახელმწიფო რელიგიად ცხადდებოდა და 26-ე მუხლი, რომელიც პარლამეტს შარიათის წესების გამოყენებას ავალდებულებდა.
1937 წ. მიღებული ცვლილებებით კი ლაიციზმის პრინციპი, ათათურქის დანარჩენ ხუთ პრინციპთან ერთად (რესპუბლიკანიზმი, ნაციონალიზმი, ეტატიზმი, პოპულიზმი და რევოლუციონიზმი) ოფიციალურად გახდა თურქეთის კონსტიტუციის ნაწილი.7
1961 წ. კონსტიტუცია, რომელიც პირველი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ დაიწერა, ძირითადად დემოკრატიული პარტიის წინააღმდეგ იყო მიმართული. იგი თავიდან განსაზღვრავდა და არეგულირებდა ეროვნულ სუვერენიტეტსა
და ნებას, იმისათვის რომ შეეზღუდა ხელისუფლების ძალაუფლება და გაემყარებინა სოციალური უფლებები სამოქალაქო თავიფულებასთან ერთად. აღნიშნული კონსტიტუცია გარდამავალი ეტაპი იყო მაჟორიტარული დემოკრატიიდან,
5

Serdar Gülener, “The Constitutional Amendment Draft: The End of Debates on Change in the
Turkish Political System?”, Insight Turkey, Vol. 18 No 4 (2016): 110.

6
7

Duran and Miş, “The Transformation of Turkey’s Political System”, 18.
გიორგი სანიკიძე, გიული ალასანია და ნანი გელოვანი, ახლო აღმოსავლეთის ისტორია
და მისი ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიასთან (XIXს. –XXIს-ის დასაწყისი), (თბილისი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011): 218-220.

361

სადაც მთელი ძალაუფლება პარლამენტის ხელშია თავმოყრილი, პლურალისტულ დემოკრატიაზე, კონტროლისა და ბალანსის სისტემით, სადაც სხვადასხვა
ინსტიტუტები და სამოქალაქო საზოგადოება მიმართული იყო პარლამენტის ძალაუფლების დასაბალანსებლად. 1971 წ. კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილების
შემდეგ პარლამენტი ერთპალატიანი გახდა და უფლებამოსილება გაეზარდა აღმასრულებელ ხელისუფლებას საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების
დასაბალანსებლად. ხოლო 1982 წ. კონსტიტუციამ კიდევ უფრო გაზარდა პრეზიდენტის ძალაუფლება, განსაკუთრებით მთავრობისა და მმართველი პარტიის
წინააღმდეგ.
მეორეს მხრივ, ექსპერტთა ერთი ნაწილი ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ დებატები საპრეზიდენტო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით
თურქეთისათვის სიახლეს არ წარმოადგენს. ეს საკითხი ჯერ კიდევ 1970-იან
წლებში კეთილდღეობის პარტიასთან ასოცირებულმა, ეროვნული ხსნისა და
ეროვნული წესრიგის პარტიებმა წამოაყენეს. ეროვნული წესრიგის პარტიის
1969 წ. პროგრამაში ეწერა, რომ პრეზიდენტი უნდა აირჩეს არჩევნების პირველივე ტურში და უნდა მოხდეს აღმასრულებელი ხელისუფლების საპრეზიდენტო
სისტემასთან შესაბამისად რეორგანიზაცია. 1973 წ. ეროვნული ხსნის პარტიის
პროგრამაში კი ეწერა, რომ უნდა მოხდეს პრეზიდენტისა და პრემიერმინისტრის
პოსტების გაერთიანება, რაც უზრუველყოფს მთავრობის უფრო სწრაფ და ეფექტურ მუშაობას.8
ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა კრიზისებმა, კოალიციური მთავრობის სისუსტემ, არაეფექტურმა ადმინისტრაციამ და პარლამენტარიზმთან დაკავშირებულმა სხვა პრობლემებმა თურქეთში ახალი სისტემის აუცილებლობა გამოააშკარავა. 9 კოალიციური მთავრობა თურქეთში წლების განმავლობაში არასტაბილურობისა და ფრაგმენტაციის სიმბოლო იყო. შეიძლება ითქვას, რომ არასტაბილური და არასიცოცხლისუნარიანი კოალიციური მთავრობები, რომლებიც მოვიდნენ თურქეთის სათავეში 1960-იანი წლებიდან საპრეზიდენტო სისტემის
განხილვის ერთ-ერთი მიზეზი იყო.
საპრეზიდენტო სისტემა და პრეზიდენტის ღია წესით არჩევა განსაკუთრებით აქტუალური გახდა 1980-იან წლებში, როდესაც კოალიციური პარლამენტი
115 ტურის შემდეგაც ვერ შეთანხმდა პრეზიდენტის კანდიდატურაზე. 1988-1993
წწ. საპრეზიდენტო სისტემის აუცილებლობაზე საუბრობდა თურგუთ ოზალიც
და 1997 წ. დემირელიც. ორივე საპრეზიდენტო სისტემას კრიზისიდან გამოსვლის
ერთადერთ საშუალებად და პოლიტიკური სტაბილურობის გარანტად
განიხილავდა.10
აღნიშნული საკითხი კიდევ ერთხელ წამოიჭრა AKP-ს ხელისუფლების სათავეში მოსვლის შემდეგ. პირველად საპრეზიდენტო სისტემაზე გადასვლის წინადადება 2005 წ. გაჟღერდა იუსტიციის ყოფილი მინისტრის, ჯემილ ჩიჩექის მიერ,
ხოლო 2007 წ. აბდულა გიულის არჩევნებზე საკონსტიტუციო სასამართლოსთან
8

Duran and Miş, “The Transformation of Turkey’s Political System”, 17.

9

Ibid., 21.

10

Öztürk and Gözaydın, “Turkey’s constitutional amendments”, 213.
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დაპირისპირების ფონზე კიდევ უფრო აქტუალური გახდა. 2014 წ. ერდოღანის
პირდაპირი წესით არჩევა თურქეთის პრეზიდენტის თანამდებობაზე ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო სამართლიანობისა და განვითარების პარტიისათვის, რამაც თურქეთში ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემა დაამყარა.11
2013-2016 წწ. განვითარებული მოვლენები ერდოღანმა AKP-მ გამოიყენა
იმისათვის, რომ მმართველობა არა კანონზე, არამედ პიროვნებაზე ყოფილიყო
დამყარებული.
გეზის პარკის საპროტესტო აქციები და კორუფციასთან დაკავშირებული
გამოძიება უდიდესი გამოწვევა აღმოჩნდა ერდოღანისა და მმართველი პარტიისათვის. ნათელი გახდა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ერდოღანის ავტორიტარული მმართველობის წინააღმდეგ გამოდიოდა. მნიშვნელოვანი დარტყმა
იყო აგრეთვე განხეთქილება მმართველ პარტიასა და გიულენის მოძრაობას შორის. ყველაფრის მიუხედავად, AKP-მ მოახერხა გამარჯვებული და კიდევ უფრო
ძლიერი გამოსულიყო აღნიშნული კრიზისებიდან.
მას შემდეგ რაც 2015 წ. ივნისში საპარლამენტო არჩევნების I ტურში სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ დაკარგა უმრავლესობა პარლამენტში
და დაპირისპირება თურქეთის მთავრობასა და PKK-ს შორის კვლავ განახლდა,
ერდოღანმა თავისი თავი წარმოაჩინა, როგორც ერთადერთი ლიდერი, რომელიც ქვეყნის კრიტიკული მდგომარეობიდან გამოყვანას შეძლებდა. შედეგად,
შექმნილ სიტუაციაში საზოგადოებისათვის სტაბილურობა და უსაფრთხოება
უფრო პრიორიტეტული აღმოჩნდა, ვიდრე თავისუფლება. ტერორიზმთან ბრძოლის ეგიდით ერდოღანის გამოსვლები უფრო ნაციონალისტური გახდა, რამაც
2015 წ. ნოემბერში, საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში სამართლიანობისა
და განვითარების პარტიას მეჯლისში უმრავლესობის მოპოვების საშუალება
მისცა, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ აბსოლუტური უმრავლესობის მოპოვება, რაც პარტიის უპირველეს მიზანს წარმოადგენდა, შეუძლებელი აღმოჩნდა.12
სამხედრო გადატრიალების მცდელობამ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა
თურქეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და საგრძნობლად გაუადვილა მმართველ
ძალას ხელისუფლების კონსოლიდაცია. აღნიშნულმა მოვლენებმა სხვადასხვა
სოციალურ და პოლიტიკურ ჯგუფებს დიალოგისა და კომპრომისისაკენ უბიძგა.
გადატრიალების მცდელობა დაგმო უკლებლივ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ.
ამასთან, ნახევრად ავტონომიური სტრუქტურების დასაძლევად გაჩნდა მთავრობის რესტრუქტურიზაციისა და მმართველი ძალის გაძლიერების აუცილებლობა.
სამხედრო გადატრიალების მცდელობიდან ხუთი დღის შემდეგ სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ ქვეყანაში სამი თვით საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რომლის ვადაც სამჯერ გაზარდეს და ქვეყნის მართვა აღმასრულებელი განკარგულებებით დაიწყეს. ამ პერიოდში გატარებული ღონისძიებების გამართლება სამხედრო გადატრიალების მცდელობით ძალიან რთულია.
საგანგებო მდგომარეობის პირველი სამი თვის განმავლობაში დაიხურა 35 სამე11

Ibid., 216.

12

Ibid., 221.
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დიცინო დაწესებულება, 934 კერძო სასწავლებელი, 109 კერძო საერთო საცხოვრებელი, 104 ფონდი, 1125 ასოციაცია, 15 კერძო უნივერსიტეტი, 19 გაერთიანება,
45 გაზეთი, 15 ჟურნალი, 18 სატელევიზიო არხი და 29 გამომცემლობა. ამ ორგანიზაციების უმრავლესობა ფეთჰულა გიულენის ორგანიზაციას ეკუთვნოდა.
111,000-ზე მეტი საჯარო მოხელე სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან გაათავისუფლეს, აქედან 10,000 სამხედრო მოსამსახურე. 36,000 ადამიანი კი დააკავეს.13
სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ ერდოღანმა ყურადღება
პრო-ქურთულ დაჯგუფებებზე გაამახვილა. დაიხურა პროქურთული ბეჭდვითი
და ვიზუალური მედია-საშუალებები. პროქურთული სახალხო-დემოკრატიული
პარტიის (HDP – Halkların Demokratik Partisi ) ლიდერები, პარლამენტის სხვა 10
წევრთან ერთად, დააკავეს. ქურთული უმრავლესობის მქონე ქალაქებისა და
ოლქების უმეტესობაში დააკავეს არჩეული მერები და ისინი დანიშნული ჩინოვნიკებით ჩაანაცვლეს.
განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს გაზეთ „ჯუმჰურიეთის“ წინააღმდეგ განხორციელებულ შეტევა. „ჯუმჰურიეთი“ თურქეთის ყველაზე ძველი გაზეთია, რომელიც სეკულარულ-ქემალისტური მიმართულებისაა, შესაბამისად
არ ეთანხმება ერდოღანის ისლამისტურ იდეოლოგიას. გიულენის მომხრეებისაგან სახელმწიფო უწყებებისა და არა მხოლოდ საყოველთაო წმენდის ტალღაზე,
აღნიშნული გაზეთის რედაქტორებისა და ჟურნალისტების ნაწილი დააპატიმრეს PKK-სა და ჰიზმეთის მოძრაობისათვის მხარდაჭერის ბრალდებით.14
მართალია, რეფერენდუმი თურქეთის მმართველი პარტიის გამარჯვებით
დასრულდა, მაგრამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირეს თურქეთის არც ერთ დიდ ქალაქში (სტამბოლი, ანკარა, იზმირი და ა.შ.). პრემიერმინისტრმა ილდირიმმა რეფერენდუმის შემდეგ განაცხადა, რომ დამარცხებული მხარე არ არსებობს. ეს თურქეთის გამარჯვება იყო, რაც ახალი თურქეთის დასაწყისი გახდება. დევლეთ ბაჰჩელიმ კი თავის გამოსვლაში აღნიშნა: „ეს არის მნიშვნელოვანი წარმატება. გამარჯვება, რომლის უარყოფა არ შეიძლება.“15
ყურადღებას იმსახურებს რეფერენდუმის შედეგებზე ქურთული მოსახლეობის გავლენა. საერთო ჯამში, საკონსტიტუციო ცვლილებების მომხრეთა 1%
ქურთულ მოსახლეობაზე მოდიოდა.16 ეს თავის მხრივ რამდენიმე მიზეზით იყო
განპირობებული: პირველ რიგში AKP-ს მხარდამჭერ ქურთებს სჯერათ, რომ ერდოღანი არის დემოკრატიის და ქურთული საკითხის მოგვარების გარანტი. მეორე ქურთულ ტერიტორიებზე რეიდებისა და სახალხო-დემოკრატიული პარტიის წინააღმდეგ გატარებული ზომების გამო, ვერ მოხერხდა რეგიონში საკონსტიტუციო ცვლილებების წინააღმდეგ აგიტაცია. მესამე, მოსახლეობის ის ნაწი13

Ibid., 215.

14

Ibid., 223.

15

Fox news, “Turkey referendum: Erdogan supporters claim victory, opposition to demand recount”,
Accessed September 14, 2017. http://www.foxnews.com/world/2017/04/16/turkey-voters-castballots-in-historic-referendum-on-presidential-powers.html

16

Mahmut Bozarslan, “Did Kurds determine outcome of Turkey’s referendum?”, Al-Monitor, Accessed September 14, 2017. http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/04/turkey-referendum-did-kurds-decide-outcome.html
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ლი, რომელიც რეალურად არც სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას და
არც სახალხო-დემოკრატიულ პარტიას არ უჭერენ მხარს, თავიდანვე სახელმწიფო სისტემის ცვლილების მომხრეები იყვნენ. მათი აზრით ქურთული საკითხის მოგვარება არსებულ რეალობაში შეუძლებელია, ასეთ ვითარებაში საკონსტიტუციო ცვლილებები მათთვის საკმარისი იმედია.
ასევე საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო იმ ფაქტმა, რომ რეფერენდუმში
გამარჯვების შემდეგ ერდოღანმა ოსმალეთის ლიდერების აკლდამები მოინახულა, მათ შორის მუჰამადის მიმდევარი აიუბ ალ-ანსარისა და სულთან სელიმ
I-ის.17
რეფერენდუმით დამტკიცდა 18 საკონსტიტუციო ცვლილება.18 ახალი კონსტიტუციით პრეზიდენტის უფლებამოსილებები მაქსიმალურადაა გაფართოებული. მათ შორის არის პრეზიდენტის აღმასრულებელი განკარგულება, რომელსაც
პარლამენტის დამტკიცება არ სჭირდება. ასევე პრეზიდენტი დანიშნავს საჯარო
მოხელეებს და უმაღლესი სასამართლოს მოსამართლეების ნახევარს.
საკონსტიტუციო ცვლილებები პარლამენტის სტრუქტურისა და ფუნქციონირების ცვლილებებსაც გულისხმობს. დეპუტატთა რაოდენობა 550-დან 600მდე გაიზრდება. პარლამენტში არჩევის ასაკი 25-დან 18 წლამდე შემცირდა, ამასთან სამხედრო სამსახურის გავლა აღარ არის სავალდებულო. მეტიც, სამხედრო
სტრუქტურებთან კავშირის მქონე პირების პარლამენტში არჩევა იკრძალება.
საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ
ერთი და იმავე დღეს გაიმართება. ვადამდელი არჩევნების ჩასატარებლად პარლამეტს სჭირდება 360 დეპუტატის თანხმობა 600-დან (არსებული კონსტიტუციით საჭირო იყო 139 ხმა 550-დან). ერდოღანის მომხრეების განცხადებით ეს
ემსახურება სახელისუფლებო კრიზისების თავიდან აცილებას – ხელისუფლების
არც ერთ ფრთას არ შეეძლება მეორის გაუქმება ისე, რომ თვითონაც არ აღმოჩნდეს ხელახალი არჩევნების წინაშე. პრეზიდენტი შეიძლება პოსტზე არჩეული
იყოს ორჯერ, მაგრამ მეორე ვადის დროზე ადრე დასრულების შემთხვევაში მას
შეუძლია მესამედაც იყაროს კენჭი. ამგვარად, საკონსტიტუციო ცვლილებები საშუალებას მისცემს ერდოღანს იყოს ქვეყნის სათავეში 2029 ან 2034 წლამდე, იმ
პირობით, რომ იგი მოახერხებს საზოგადოებრივი აზრის მართვას.19 პარლამენტი უფლებამოსილია მიიღოს ყველა სახის კანონპროექტი, ბიუჯეტის გარდა. უქმდება სამხედრო ტრიბუნალები.
კონსტიტუცია ასევე განმარტავს, რომ პრეზიდენტის აღმასრულებელი განკარგულების გამოცემა არ შეიძლება ფუნდამენტური უფლებების, კონფიდენციალურობის უფლების, პოლიტიკური უფლებებისა თუ ვალდებულებების შესა17

Gary Lane, “Turkey’s Erdogan: Islam’s New Caliph?”, CBN News, Accessed September 14, 2017
http://www1.cbn.com/globallane/archive/2017/04/19/turkey-rsquo-s-erdogan-islam-rsquo-snew-caliph

18

Suzan Fraser, Zeynep Bilginsoy, “Turkish opposition party files to have referendum voided”, AP
News, Accessed September 14, 2017. https://apnews.com/9f4910b73fe84e938f2f4508aaed6f98/
turkeys-premier-calls-opposition-respect-referendum

19

John Sjoholm, “Erdogan’s referendum, the end of Turkey’s democracy?”, LC News, Accessed September 14, 2017. https://limacharlienews.com/op-ed/erdogan-referendum-turkeys-democracy/
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ხებ. აღმასრულებელი განკარგულება არ შეიძლება უკვე არსებული კანონის
შესახებ გამოიცეს და ასეთი კონფლიქტის არსებობის შემთხვევაში კანონი უზენაესია. იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტი მოგვიანებით მიიღებს კანონს ისეთ საკითხთან დაკავშირებით, რომელზეც მანამდე არსებობდა პრეზიდენტის აღმასრულებელი განკარგულება, ეს უკანასკნელი გაბათილდება.20 პრეზიდენტს აქვს
უფლება გამოსცეს აღმასრულებელი განკარგულება სოციალური და ეკონომიკური უფლებების შესახებ. ასევე აღმასრულებელი განკარგულებებითდარეგულირდება სამინისტროებთან დაკავშირებული საკითხები.21
ახალი კონსტიტუციის პირობებში პრეზიდენტი პერსონალურად განსაზღვრავს ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების აუცილებლობას და
მისი გაგრძელების პერიოდს.22აღნიშნული ცვლილებების ფარგლებში მთლიანად
გაუქმდება პრემიერმინისტრის პოსტი და საკანონმდებლო ხელისუფლება პრეზიდენტის კონტროლს დაექვემდებარება.
პრეზიდენტს ასევე აქვს მინისტრთა კაბინეტისა და საჯარო ინტიტუტების
რესტრუქტურიზაციის უფლება. მას ასევე შეუძლია საპრეზიდენტო განკარგულებით დეპარტამენტების დამატება ან გაუქმება. საპრეზიდენტო განკარგულებით დაინიშნებიან არა მარტო მინისტრები, არამედ საჯარო სამსახურის უფროსებიც. გასათვალისწინებელია, რომ საჯარო სამსახურები არ არის განმარტებული და სავარაუდოდ ეს კანონი შეეხებათ უნივერსიტეტების რექტორებს, პოლიციის უფროსებს და შეიარაღებული ძალების მეთაურებს.23
საკონსტიტუციო ცვლილებების მომხრეები პრობლემას ვერ ხედავენ ვიცეპრეზიდენტებისა და მინისტრების აღმასრულებელი განკარგულებით დანიშვნაში. მათი თქმით ეს თანამდებობები საპრეზიდენტო ხელისუფლების გამყარებასა
და სამთავრობო გადაწყვეტილებების სწრაფ აღსრულებას ემსახურება, შესაბამისად არაფერია საგანგაშო იმაში, თუ პრეზიდენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ
თანამდებობებზე სახელმწიფო მოსამსახურეები პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით დაინიშნებიან.24
იმპიჩმენტის შემთხვევაში, გამოძიების დაწყების მოთხოვნისათვის აუცილებელია პარლამენტართა ნახევარზე მეტის თანხმობა (301 ხმა). პარლამენტს აღნიშნული საკითხის განსახილველად ეძლევა ერთი თვე, რის შემდეგაც საქმის აღძვრის გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა პარლამენტართა 3/5 (360 ხმა). გამოძიება ხდება 15 კაციანი კომიტეტის მიერ, რომელთა წევრების არჩევა ხდება მეჯლისში წარმოდგენილი პარტიების რიგებიდან, ამ პარტიების მიერ დაკავებული
ადგილების პროპორციულად. კომიტეტმა ორი თვის ვადაში უნდა წარადგინოს
დასკვნა პარლამენტის თავმჯდომარესთან. თუ აღნიშნულ ვადაში ვერ მოხერხდება გამოძიების დასრულება, კომიტეტს ეძლევა დამატებით ერთი თვე. პარლამენტის თავმჯდომარისათვის წარდგენიდან 10 დღის განმავლობაში დასკვნა უნდა
20

Öztürk and Gözaydın, “Turkey’s constitutional amendments”, 221.

21

Duran and Miş, “The Transformation of Turkey’s Political System”, 26.

22

Öztürk and Gözaydın, “Turkey’s constitutional amendments”, 217.

23

Ibid., 217.

24

Gülener, “The Constitutional Amendment Draft”, 124.
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წარედგინოს პარლამენტის ყველა წევრს. პარლამენტმა აღნიშნული დასკვნის შესახებ უნდა იმსჯელოს მომდევნო 10 დღის განმავლობაში. პრეზიდენტის უზენაესი
სასამართლოს წინაშე წარდგენის გადაწყვეტილების მიღებისათვის აუცილებელია პარლამენტართა 2/3 (400 ხმა). უზენაეს სასამართლოს განაჩენის გამოსატანად ეძლევა სამი თვე და დამატებით კიდევ სამი თვე, თუ მან ვერ შეძლო აღნიშნულ ვადაში გადაწყვეტილების მიღება.25 ყურადღებას იმსახურებს ის ფაქტიც,
რომ აღნიშნული კანონი მოქმედებს პრეზიდენტობის ვადის გასვლის შემდეგაც,
რაც ფაქტიურად პრეზიდენტს ხელშეუხებელს ხდის სიცოცხლის მანძილზე.
ახალი კონსტიტუციით პარლამენტისათვის ფაქტიურად შეუძლებელი იქნება პრეზიდენტის წინააღმდეგ გამოსვლა. პრეზიდენტს საშუალება ექნება გადასამუშავებლად პარლამენტში დააბრუნოს კანონპროექტი მთლიანად, ან მხოლოდ მისი ნაწილი. ასეთ შემთხვევაში პარლამენტს სჭირდება უმრავლესობა,
301 ხმა 600-დან აღნიშნული კანონპროექტის მისაღებად. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ
მმართველი საპრეზიდენტო პარტიის გარდა, არც ერთ პარტიას არ ექნება საშუალება წინააღმდეგობა გაუწიოს ან დაბლოკოს კანონპროექტი.
აღსანიშნავია, რომ ახალი კონსტიტუცია საგანგებო მდგომარეობის პირობებში დაიწერა. ოპოზიციური პარტიების CHP და HDP-სთვის მიუღებელია აღმასრულებელი ხელისუფლების პარლამენტიდან პრეზიდენტზე გადასვლა მაშინ
როდესაც პრეზიდენტს არ შეიძლება დაეკისროს არანაირი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ასეთი სისტემა მათი თქმით მხოლოდ და მხოლოდ ერდოღანის
დიქტატურას დაამყარებს. პრეზიდენტისათვის პარტიული თანამდებობის დატოვება კი ერთპარტიული მმართველობის გარანტი იქნება, რაც საბოლოო ჯამში გაანადგურებს უმცირესობათა პარტიებს და რა თქმა უნდა გამორიცხავს კონტროლისა და ბალანსის სისტემას. მიმდინარე მოვლენები კიდევ უფრო გააღრმავებს ისედაც არსებულ დაპირისპირებას თურქეთის საზოგადოებაში და შექმნის სამოქალაქო ომის საშიშროებას.26
საპრეზიდენტო სისტემის მოწინააღმდეგეები ხშირად აპელირებენ იმ ფაქტითაც, რომ აღნიშნული სისტემა, საბოლოო ჯამში, თურქეთში ფედერალიზმის
დამყარების საწინდარი გახდება, რაც გაართულებს თურქეთის პოზიციებს ქურთულ საკითხთან მიმართებაში.27
ექსპერტთა ნაწილი თურქეთის ახალ კონსტიტუციას ოსმალეთის პირველ
კონსტიტუციას ადარებს. 1876 წ. კონსტიტუციის მიხედვით ოსმანის დინასტია
ფლობდა უპირობო და შეუზღუდავ სუვერენიტეტს. სულტნის ხელში იყო როგორც საკანონმდებლომ ისე აღმსრულებელი ძალაუფლება და იმის მიუხედავად,
რომ სასამართლო სისტემა დამოუკიდებლად ითვლებოდა, სულტანს ამნისტიისა
და ქვეყნიდან გაძევების უფლება ჰქონდა. 2017 წ. კონსტიტუცია, რომელიც
ძლიერ საპრეზიდენტო მმართველობას პირდება სუსტი სასამართლო სისტემით,
შემაშფოთებლად გავს 140 წლის წინანდელ ოსმალეთის კონსტიტუციას.28
25

Duran and Miş, “The Transformation of Turkey’s Political System”, 23.

26

Öztürk and Gözaydın, “Turkey’s constitutional amendments”, 214.
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28

Öztürk and Gözaydın, “Turkey’s constitutional amendments”, 218.
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პრემიერმინისტრ ბინალი ილდირიმის განცხადებით, ახალი კონსტიტუცია
საშუალებას მისცემს თურქეთს ჰყავდეს ძლიერი საპრეზიდენტო მთავრობა და
მთლიანად დაცული იყოს ისეთი რისკისა და არასტაბილურობისგან, როგორიც
არის კოალიციური მთავრობა.29 ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლებთან დაკავშირებით მან ასევე დაამატა, რომ ლაპარაკი მას შემდეგ, რაც საზოგადოებამ
გადაწყვეტილება მიიღო არასწორია.30
ევროპული ქვეყნები კრიტიკულად არიან განწყობილი თურქეთში მიმდინარე მოვლენების მიმართ. გერმანია, ნიდერლანდები და ავსტრია აქტიურად მონაწილეობდნენ „არა“ კამპანიაში თურქეთის სახელმწიფო სისტემის ცვლილების
წინააღმდეგ, მათ გააუქმეს აქციებიც კი, რომლებზედაც სამართლიანობისა და
განვითარების პარტიის წევრებს საკონსტიტუციო ცვლილებების აუცილებლობაზე უნდა ესაუბრათ.31
რეფერენდუმის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ კი, გერმანიის კანცლერმა, ანგელა მერკელმა, მოუწოდა ერდოღანს პატივი ეცა თურქეთის მოსახლეობის იმ ნაწილისათვის, რომელმაც მხარი არ დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებს. დაახლოებით ანალოგიური განცხადება გააკეთა საფრანგეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმაც – რეფერენდუმმა საზოგადოების გათიშულობა აჩვენა, თურქეთმა პატივი უნდა სცეს მოწინააღმდეგეთა ხმებს და ევროპულ ღირებულებებს. ყველაზე მკაცრი განცხადება ავსტრიის საგარეო საქმეთა
მინისტრმა, სებასტიან კურცმა გააკეთა: რეფერენდუმის შედეგები ნათელი სიგნალია ევროკავშირის წინააღმდეგ... დროა ბოლო მოეღოს თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების ფარსს.32
კრიტიკულად განწყობილი ევროპისაგან განსხვავებით აშშ-ს პრეზიდენტმა
დადებითად შეაფასა თურქეთში ჩატარებული რეფერენდუმი და მისი შედეგები.
თავისი განცხადებით, ტრამპმა ერდოღანის მომხრეების კეთილგანწყობა დაიმსახურა: „მედია და ოპოზიცია ხშირად აკრიტიკებს ორივეს (ტრამპს და ერდოღანს)... ისინი საერთაშორისო ინტერესებზე მაღლა ეროვნულ ინტერესებს აყენებენ, მათ წარმატების შემთხვევაშიც აკრიტიკებენ,“33 – განაცხადა თურქეთის
მოქალაქემ, რომელმაც რეფერენდუმზე საკონსტიტუციო ცვლილებებს დაუჭირა
მხარი. ტრამპის ეს განცხადება საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო თურქეთის მთავრობისათვის. რეფერენდუმში გამარჯვების მიუხედავად, მაინც საკმაოდ აქტუალური იყო საპარლამენტო სისტემის ლეგიტიმაციის პრობლემა, რაც დადებით
29

Ibid., 220.

30

Suzan Fraser, Zeynep Bilginsoy, “Turkish opposition party files to have referendum voided”, AP
News, Accessed September 14, 2017. https://apnews.com/9f4910b73fe84e938f2f4508aaed6f98/
turkeys-premier-calls-opposition-respect-referendum

31

Ünay, “Turkey’s referendum is a litmus test”.

32

Austin Davis, Marga Zambrana, “Outcome of Turkey’s vote Worries European leaders”, USA
Today, Accessed September 14, 2017. https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/04/17/
turkey-vote-outcome-worries-european-leaders/100564948/

33

Kristen Mctighe, “Donald Trump Wins Turkish Friends by Cozying to Turkey’s Erdogan”, NBC
News, Accessed September 14, 2017. https://www.nbcnews.com/news/world/donald-trumpwins-turkish-friends-cozying-turkey-s-erdogan-n749321
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და უარყოფით პასუხებს შორის მინიმალური სხვაობით იყო გამოწვეული. შესაბამისად აშშ-ს პრეზიდენტის შეფასება რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა მაქსიმალურად
გამოიყენა თავისი პოზიციების გასამყარებლად.
საზოგადოების ნაწილის დამოკიდებულება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მიმართებაში ოპტიმისტურია: პოლიტიკური სისტემის ცვლილება პირადად
ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის, მოდით ვნახოთ ქვეყნისათვის ასე აჯობებს
თუ არა. ჩვენ ეს არასოდეს გვიცდია, ასე რომ ეს ერთგვარი ტესტი იქნება, განაცხადა 20 წლის სერა თუმერმა.34
ახალი სისტემა ძალაში შევა მომდევნო არჩევნების დროს, რომელიც 2019 წ.
ნოემბერშია ჩანიშნული. თუმცა ცვლილებების ნაწილი საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედდა, მაგალითად პრეზიდენტის პოლიტიკური პარტიის წევრობის შესაძლებლობა.35
თურქეთში მიმდინარე პროცესები შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური რესტრუქტურიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს
თურქეთის მთავრობის ეფექტურობისა და ძალაუფლების ზრდას, ამასთან უნდა
ჩამოყალიბდეს პირდაპირი კავშირი დემოკრატიულ ლეგიტიმაციას და პოლიტიკურ წარმომადგენლობას შორის.36 ზემოთქმულის მიუხედავად, საერთაშორისო
საზოგაოებრიობის შეშფოთებას რეჯეფ თაიფ ერდოღანის უნიკალური პოლიტიკური ფიგურა იწვევს. სისტემური ცვლილებების შემდეგ, ახლად არჩეული პრეზიდენტი გაცილებით უფრო ძლიერი ფიგურა იქნება თურქეთის პოლიტიკურ
ასპარეზზე, ამასთან არ იარსებებს ინსტიტუციური კონტროლის ბერკეტების
დიდი ნაწილი.
ახალი კონსტიტუცია მნიშვნელოვნად დააზარალებს თურქულ დემოკრატიას და უარყოფითად იმოქმედებს ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებზე. თურქეთში უამრავი გენდერული, სოციალური, რელიგიური და ეთნიკური
უმცირესობა ცხოვრობს. ახალი კონსტიტუცია უარს ამბობს ასეთი ჯგუფების
უფლებების დაცვაზე, იქნება ეს ლგბტ საზოგადოება, არამუსლიმები, ალავიტები, ქურთები, სომხები და ა.შ. ახალი კონსტიტუცია მთლიანად მორგებულია
მხოლოდ უმრავლესობის მოთხოვნებზე.37 ნათელია, რომ საზოგადოების სეკულარული ნაწილი აქტიურად დაუპირისპირდება თურქეთის პრეზიდენტის ავტორიტარულ მმართველობას. შესაბამისად აღნიშნული რეფერენდუმი ერდოღანის
მომხრეებისა და დანარჩენი თურქეთის დაპირისპირების მხოლოდ და მხოლოდ
დასაწყისია.
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ბექა მაკარაძე, ემზარ მაკარაძე
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თურქეთ - აშშ-ის ურთიერთობები 2002-2017 წლებში
აშშ – თურქეთის ურთიერთობები თანამედროვე ეტაპზე უფრო მნიშვნელოვანი, რთული და იმავდროულად ნაკლებად პროგნოზირებადია, ვიდრე წინათ.
დღეისთვის ორი ქვეყნის ურთიერთობაში ჭარბობს გაურკვევლობა, რომელიც
გამოწვეულია შემდეგი მიზეზებით:
1. თურქეთ – აშშ-ის პოლიტიკური შეხედულებები ისეთი კონფლიქტების
მოგვარების გზებისა და მეთოდების შესახებ, როგორებიცაა კვიპროსის, აგრეთვე, საბერძნეთ – თურქეთსა და თურქეთ – სომხეთს შორის არსებული წინააღმდეგობები;
2. თურქეთმა აჩვენა, რომ მზადაა მხარი არ დაუჭიროს აშშ-ს სირიის საკითხთან დაკავშირებით, ერაყში ომსა და ქურთების საკითხში;
3. თურქეთი ცდილობს გაატაროს ვაშინგტონისაგან დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკა.
მიუხედავად ამისა, აშშ-ისა და თურქეთის ურთიერთობათა ინტერესები
მთელ რიგ საკითხებში ძალზე ახლოა ან ემთხვევა ერთმანეთს. საერთოდ კი,
თურქეთ-აშშ-ის თანამშრომლობა დაფუძნებულია შემდეგზე:
1. ის უნდა გახდეს რეგიონში რუსეთისა და ირანის გეოპოლიტიკური ამბიციების შემაკავებელი ძალა, ამას ერთხმად აღიარებს თურქეთის ელიტა;
2. ანკარა დაინტერესებულია მონაწილეობა მიიღოს ევროპის თავდაცვის
სისტემის შექმნაში. ის მიისწრაფის ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრობი
საკენ, რაშიც მას დიდად ეხმარება აშშ;
3. თურქეთის სამხედრო არსენალის 80 პროცენტს შეადგენს აშშ-ის მიერ
წარმოებული იარაღი, რაც მიუთითებს აღნიშნული ქვეყნების მჭიდრო თანამშრომლობაზე ამ სფეროში;
4. თურქეთი აშშ-თან ურთიერთობით ცდილობს უზრუნველყოს ისეთი დიდი
პროექტების წარმატებული რეალიზაცია, როგორიცაა: „ბაქო-ჯეიჰანი”, ამავდროულად ცდილობს, გაზარდოს თავისი გავლენა შავი ზღვა – კასპიის ზღვის რეგიონში, რომელიც საკმაოზე მეტად მდიდარია ენერგომატარებლების საბადოებით;
5. თურქეთი მზად არის თავის ტერიტორიაზე განთავსდეს აშშ-ის რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის დანადგარები, რადგან ეს არამარტო უზრუნველყოფს დამატებითი რესურსების შემოდინებას ქვეყანაში და გაზრდის
მის სამხედრო უსაფრთხოებას, არამედ გააძლიერებს კიდეც მის მნიშვნელობას
რეგიონში.
თურქულ-ამერიკული ურთიერთობების შეფასებისას კარგი იქნება, თუ შევეხებით ტერმინს „სტრატეგიული პარტნიორობა“. მაგალითად, 2002 წლიდან
თურქეთი ცდილობდა გაეტარებინა „მეზობლებთან ნულოვანი პრობლემის“ პოლიტიკა და ამ კონტექსტში მეგობრობისა და ეკონომიკური თანამშრომლობისადმი მიმართული ნაბიჯები გადადგა სირიისა და ირანის მიმართ, რომლებთა372

ნაც ამერიკას არც თუ მეგობრული ურთიერთობა აქვს. ეს ნაბიჯები არ გამორიცხავს სტრატეგიულ პარტნიორობას, მაგრამ 2003 წელს თურქეთმა ამერიკულ
შეიარაღებულ ძალებს ერაყის ომის საწარმოებლად თურქეთის სამხედრო ბაზების გამოყენების უფლება არ მისცა, რაც ძირფესვიანად ეწინააღმდეგება „სტრატეგიული პარტნიორობის“ ძირითად პრინციპს.
ამ ფაქტის შემდეგ ამერიკელები კარგა ხნის განმავლობაში აღარ ახსენებდნენ „სტრატეგიულ პარტნიორობას“. ხოლო ურთიერთობების დათბობის შემდეგ,
ამერიკელმა პოლიტიკოსებმა ისევ დაიწყეს ამ ტერმინის გამოყენება. 2007 წლის
5 ნოემბერს, თურქეთის პრემიერ – მინისტრ რეჯეფ თაიფ ერდოღანის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს ამერიკის იმდროინდელმა პრეზიდენტმა ჯორჯ
უოლკერ ბუშმა ისევ ახსენა ეს ტერმინი.
XXI საუკუნის ბოლო წლებში სად გადის თურქულ-ამერიკულ ურთიერთობებში გამყოფი ხაზი? უპირველეს ყოვლისა განვიხილოთ ყველაზე მგრძნობიარე
საკითხები.
ამერიკის წინააღმდეგ განხორციელებულმა 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტმა თურქ ერზე ძლიერი ზეგავლენა მოახდინა. ტერაქტიდან მცირე ხნის შემდეგ ამერიკის საელჩოში გამართულ შეხვედრას პრემიერ-მინისტრი ბულენთ
ეჯევითი დაესწრო და ამერიკელ ხალხს მიუსამძიმრა, მაგრამ, ერთი თვის შემდეგ, 2001 წლის 7 ოქტომბერს, ამერიკის და ნატოს სამხედრო ძალებმა ომი დაიწყო ავღანეთში ალ-კაიდას და თალიბანის წინააღმდეგ, ხოლო 2003 წლის 20
მარტს კი, მასობრივი განადგურების იარაღის არსებობის ვარაუდით, თავს
დაესხა ერაყს.
2002 წლის 15 თებერვალს თურქეთმა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში თავისი სამხედროები მიავლინა, მაგრამ უარი განაცხადა ფინანსური გარანტიების გარეშე აეღო თავის თავზე ნატოს შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობა.
ამერიკის გეგმებმა, გაევრცელებინა ანტიტერორისტული სამხედრო კამპანია
ავღანეთის ფარგლებს გარეთ, წარმოსახეს ახალი კონტურები ანკარასთან სტრატეგიულ პარტნიორობაში. სერიოზული უთანხმოება ანკარასა და ვაშინგტონს შორის წარმოიქმნა ერაყთან დაკავშირებით. თურქეთი, განსაკუთრებით ეწინააღმდეგებოდა ამ სახელმწიფოს მიმართ შეტევითი ოპერაციის ჩატარებას და გამოთქვამდა შიშს, რომ ეს ფაქტი გამოიწვევდა უკმაყოფილებას თვით თურქეთში.
ანკარის ოფიციალური პირები მიიჩნევდნენ, რომ რთული იქნებოდა ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის უარის თქმა თურქეთის სამხედრო-საჰაერო
ბაზების გამოყენებაზე სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დასამხობად ერაყში. მათი შეხედულებით, მხოლოდ ისევ ამერიკასთან მჭიდრო თანამშრომლობა თუ მისცემდა
ანკარას შესაძლებლობას, წინ აღსდგომოდა ომისშემდგომ ერაყში, ქურთული
სახელმწიფოს ან რაიმე ავტონომიური ერთეულის ჩამოყალიბებას.
ამ ფაქტებმა თურქი ხალხი ამერიკის საწინააღმდეგოდ განაწყო. ერაყიდან
მოწოდებულ ინფორმაციას თურქები ამერიკული შეიარაღებული ძალების მიერ
მუსლიმთა წინააღმდეგ განხორციელებულ თავდასხმად აღიქვამდნენ.
აშშ – თურქეთს შორის დაძაბულობის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზეზად კვლავ
ითვლება სომეხთა გენოციდის აღიარების საკითხი. თავის დროზე, აშშ-ის კონგრესის საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტმა მიიღო რეზოლუცია, რომე373

ლიც გმობდა ოსმალეთის მიერ XX საუკუნის დასაწყისში სომხების მასობრივი
მკვლელობის ფაქტს, თუმცა ადმინისტრაციის ზემოქმედების შედეგად ამგვარი
რეზოლუცია მოიხსნა კონგრესის მუშაობის დღის წესრიგიდან. მიუხედავად ამისა,
ოფიციალურ ანკარას მწვავე რეაქცია ჰქონდა კომიტეტის გადაწყვეტილებაზე და
მან დაუყონებლივ გამოიწვია კონსულტაციებისთვის თავისი ელჩი აშშ-დან.
აღსანიშნავია, რომ თურქეთმა ანალოგიური ნაბიჯი 2007 წელსაც გადადგა,
როდესაც კონგრესის კომიტეტმა ე.წ. „სომხური რეზოლუცია“1. მიიღო ( გენოციდთან დაკავშირებით დადგენილების მიღების მცდელობას ჰქონდა ადგილი
1974 და 1985 წლებშიც, თუმცა უშედეგოდ). მართალია, ამის შემდეგ ელჩი მალევე დააბრუნეს ვაშინგტონში, მაგრამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა საგრძნობლად გაცივდა და თურქეთში აშშ-ის რეიტინგი მკვეთრად დაეცა, რასაც ამ
ქვეყანის მოსახლეობის საგარეო პოლიტიკური სიმპათიების გამოსავლენად ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვებიც ადასტურებდა. კერძოდ, 2001 წლის
იანვრის ბოლოს თურქულმა გაზეთმა „ჯუმჰურიეთმა“ გამოაქვეყნა ანკარის უნივერსიტეტის სოციოლოგების მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც რესპოდენტთა მხოლოდ 9,9 პროცენტი თვლის, რომ უპირატესობა აშშ-თან დაახლოებას უნდა მიენიჭოს.2
აშშ-ის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარების საკითხის პერიოდულად წინ
წამოწევა ანკარის „დაშინებას“ ისახავს მიზნად. „დაე, ნურავინ იფიქრებს, რომ
თურქეთი შიშით გადადგამს ისეთ ნაბიჯებს, რომლისაც არ სჯერა,“ – განაცხადა
თურქეთის იმჟამინდელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ახმედ დავუდოღლუმ,
მიუნხენში, აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის პირველ მოადგილე ჯეიმს სტეინბორ
გთან შეხვედრის შემდეგ. მისივე სიტყვებით, კონგრესის კომიტეტის მიერ მიღებული დადგენილება არ ემსახურება არც თურქეთის, არც სომხეთის, არც აშშ-ის
ინტერესებს და სარგებლის ნაცვლად მხოლოდ ზიანის მომტანია.3
გენოციდის საბოლოოდ აღიარებით ვაშინგტონი, თურქეთის სახით, მნიშვნელოვან პარტნიორს დაკარგავდა. ყველა ელოდა, რომ სომეხთა გენოციდის 95
წლისთავისადმი მიძღვნილ მიმართვაში აშშ-ის პრეზიდენტი ბ. ობამა სიტყვა
„გენოციდს“ გამოიყენებდა, თუმცა ეს არ მოხდა. ამით მან „განარისხა“ სომხები,
მაგრამ თურქეთთან ერთგვარი „შერიგების“ სურვილი გამოავლინა.4
თურქეთსა და აშშ-ს შორის უთანხმოების კიდევ ერთი მიზეზი ისრაელია.
მას შემდეგ, რაც 1952 წელს თურქეთი ნატოში გაწევრიანდა, ანკარასა და თელავივს შორის მჭიდრო ურთიერთობები ჩამოყალიბდა. ისრაელი თურქეთისთვის,
სხვასთან ერთად, იარაღის ერთ-ერთი მთავარი მიმწოდებელიც გახდა.
1

თურქეთის საგარეო პოლიტიკა 1990 – 2008, წიგნი თურქულიდან თარგმნა და გამოსაცემად მოამზადა მ. მანჩხაშვილმა, თბილისი, 2014, 367.

2

İ. Uzgel, „ABD ve NATO’yla İlişkiler’’, Baskın Oran (der.) Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından
Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt II: 1980-2001, İletişim, Ankara, 2001, 38.

3

A. Davutoğlu, Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political Structuring, SAM Vision Papers (No. 3, April ), 2012, 32.

4

ბ. ობამა, ბარაკ ობამას საგარეო პოლიტიკა – „ჭკვიანი ძალა“ თუ იდეალიზმი? http://
nasrashvili. blogspot. com/2010/06/blog-post.html.
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XXI საუკუნის დამდეგისათვის, თურქეთი ისრაელისათვის, სიახლოვით, მეორე ადგილზე იყო, აშშ-ის შემდეგ. მიუხედავად ტრადიციული მოკავშირეობისა,
დღეისათვის ურთიერთობა ამ ორ სახელმწიფოს შორის საგრძნობლად გაცივდა.
ურთიერთობა დაიძაბა 2008 წელს, როცა ისრაელმა ღაზას სექტორს შეუტია,
რასაც დაახლოებით 1400 პალესტინელი შეეწირა. სწორედ ამ ფაქტის გამო უთხრა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე რეჯეფ თაიფ ერდოგანმა ისრაე
ლის პრემიერ-მინისტრ შიმონ პერესს: „თქვენ, ებრაელებმა, კარგად იცით, როგორ დახოცოთ ადამიანები.’’ თურქეთი ისრაელს დაემუქრა, რომ, თუ ის გააგ
რძელებდა საომარ კამპანიას ღაზას სექტორში, ანკარა სერიოზულად იმოქმედებდა. აშშ-ის ჩარევის შედეგად ისრაელმა შეაჩერა საომარი კამპანია და ანკარასა და თელ-ავივს შორის დაძაბულობაც იმ ეტაპზე განიმუხტა.
2009 წლის ოქტომბრის დასაწყისში ანკარამ ისრაელს არ მისცა უფლება მონაწილეობა მიეღო თურქეთის ტერიტორიაზე ნატოს სამხედრო წვრთნებში. იმდროინდელი პრემიერ-მინისტრის რ. თ. ერდოღანის განმარტებით, ეს ნაბიჯი მას
გადაადგმევინა საზოგადოებრივმა აზრმა, რომელიც არაკეთილგანწყობილია
თელ-ავივისადმი ღაზის სექტორში ისრაელი სამხედროების მოქმედებების გამო,
თუმცა ზოგიერთი ექსპერტი ერდოღანის ამ გადაწყვეტილებას სხვა მიზეზით
ხსნის და ვარაუდობს, რომ ერდოღანის ეს ნაბიჯი, შესაძლოა, მიანიშნებდეს
მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ ცვლილებაზე ახლო აღმოსავლეთში.5
თურქეთ-ისრაელს შორის დაძაბულობამ პიკს მიაღწია 2010 წლის 31 მაისს,
როცა ისრაელმა იერიში მიიტანა თურქეთის დროშის ქვეშ მცურავ გემზე, რომელსაც ჰუმანიტარული ტვირთი უნდა შეეტანა პალესტინაში და ეს თავდაცვის
აუცილებლობით ახსნა6 ებრაელთა შეტევისას თურქეთის 9 მოქალაქე დაიღუპა.
ანკარა ინციდენტის საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვდა, თუმცა ხვდებოდა,
რომ აშშ ისრაელის „დასასჯელ“ კონკრეტულ ნაბიჯებს არ გადადგამდა. ამ
თვალსაზრისით, საინტერესოა თურქეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის, ახმედ დავუდოღლუს, განცხადება – „ფსიქოლოგიურად ისრაელის თავდასხმა თურქეთისთვის 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტის მსგავსია. ჩვენ არ გავჩუმდებით. თურქეთი არ არის კმაყოფილი ამერიკის ქმედებებით.“7
აშშ-თურქეთს შორის დაძაბულობის მესამე წყარო არის ირანის საკითხი.
ვაშინგტონს მიაჩნია, რომ ირანის შესაჩერებელი დიპლომატიური საშუალებები
ჯერ ამოწურული არ არის და ცდილობს საერთო ენის გამონახვას. ეს კი ხელს არ
აძლევს თურქეთს, რომელიც ცდილობს ირანთან კარგი ურთიერთობა შეინარჩუნოს და ყველა პრობლემა მოაგვაროს. რ. თ. ერდოღანის განცხადებით, „დიპ-

5

თ. კუპრეიშვილი, დასავლეთის სახელმწიფოთა ახლო აღმოსავლური პოლიტიკა. დისერტაცია, თბილისი, 2016, 58.

6

ბ. ჯენტლესონი, ამერიკის საგარეო პოლიტიკა – არჩევნის დინამიკა 21-ე საუკუნეში, თბილისი, 2015. 634.

7

ბ. ობამა, ბარაკ ობამას საგარეო პოლიტიკა – „ჭკვიანი ძალა“ თუ იდეალიზმი? http://
nasrashvili. blogspot. com/2010/06/blog-post.html

375

ლომატიას, დიპლომატიას და მხოლოდ დიპლომატიას შეუძლია ირანული პრობლემის მოგვარება.“8
აშშ-ს უკიდურესად აღიზიანებდა თურქეთის მიერ ირანის ბირთვული პროგრამის მხარდაჭერა. შეიძლება ითქვას, რომ იმ მომენტში ანკარა თეირანის ისლამური დიქტატურის დიპლომატიურ მოკავშირედ იქცა. თურქეთი და ირანი ცდილობდნენ ბირთვული სათბობის გაცვლის იმ გეგმის რეანიმირებას, რომელიც
ობამას ადმინისტრაციამ 2009 წელს ახსენა.
ცხადია, თურქეთმა, გაეროს უშიშროების საბჭოს არამუდმივმა წევრმა,
2010 წლის მარტში ირანისათვის დამატებითი სანქციების დაკისრებაზე უარის
თქმით, დასავლეთის უკმაყოფილება გამოიწვია.
აღსანიშნავია, თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანის 2010 წლის
ვიზიტი ირანში, სადაც მან ბრალი დასდო დასავლეთს „ორმაგი სტანდარტებით
მოქმედებაში“ და ირანის მიმართ უსამართლო დამოკიდებულებაში, ამასთან განაცხადა, რომ „ხმები ირანის სამხედრო ბირთვული პროგრამის შესახებ დაუსაბუთებელია და შესაძლოა სიმართლეს არ შეესაბამებოდეს.“ უნდა ითქვას, რომ აღნიშნული პოზიცია თურქეთის მხრიდან მოულოდნელი იყო დასავლეთისათვის.
ანკარის ამჟამინდელი კურსი ირანს საშუალებას აძლევს ეკონომიკური ზეწოლისადმი უფრო გამძლე იყოს და რეგიონში ირანის გავლენის გაძლიერებას
უწყობს ხელს, რაც მომავალში, სტრატეგიული თვალსაზრისით, შეიძლება ყველაზე არასწორი გათვლა გახდეს თურქეთის მხრიდან. თუმცა, სუნიტური თურქეთის და შიიტური ირანის კონკურენციამ, საეჭვოა, დღეს ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, შეიძლება მიიღოს მწვავე და ღია ხასიათი.
მიუხედავად თურქეთ-აშშ-ს შორის არსებული რიგი უთანხმოებისა, ეკონომიკური პარტნიორობა მათ შორის ვითარდება.
აღმოსავლეთ ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთ ყველაზე დიდი
ეკონომიკის მქონე თურქეთის რესპუბლიკა მსოფლიოში მე-17, ევროპაში კი –
მე-6 ადგილის მფლობელია. ამის მიუხედავად, ორივე მხრიდან ინვესტიციების
სიმცირე და კომერციული ურთიერთობა ვერ ცვლის იმ ვითარებას, რომ თურქეთის რესპუბლიკა აშშ-ის პოლიტიკოსების თვალში არის პოლიტიკური და სტრატეგიული მნიშვნელობის ქვეყანა. ხშირ შემთხვევაში აშშ ვერ ამჩნევს ეკონომიკურ ზრდას თურქეთის რესპუბლიკის მსუბუქ მრეწველობაში. ამას კი ხელს უწყობს ამ ორ ქვეყანას შორის არსებულ პოლიტიკური ცვალებადობა. მიუხედავად
იმისა, რომ მოკლე ვადაში ინვესტიციებისა და კომერციული ურთიერთობის
ზრდა არ არის ადვილად მისაღწევი, ორივე მხარე ცდილობს ეკონომიკური თანამშრომლობა გახდეს უფრო მნიშვნელოვანი და საყურადღებო.
მიუხედავად იმისა, რომ გლობალური ეკონომიკური კრიზის გამო შემცირდა
სერთაშორისო ბიზნესი და ინვესტიციები, თავისუფალმა ბიზნესმა განვლილი 15
წლის მანძილზე 11-ჯერ გაზარდა შემოსავლები, იმავე პერიოდში კი 10-ჯერ გაიზარდა საზღვრებს გარეთ არსებული ინვესტიციები.
მიუხედავად იმისა, რომ აშშ 3,9 ტრილიონი დოლარით მსოფლიოში ყველაზე
მეტი საგარეო ინვესტიციების მფლობელია, თურქეთის მიერ ამ რაოდენობიდან
8
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იქვე.

მიღებული წილი შეადგენს მხოლოდ 5,7 მილიარდ დოლარს, რაც ძალიან მცირე
მაჩვენებელია.9 ამ ინვესტიციების დაახლოებით ნახევარი განხორციელდა ბოლო
წლებში, მაშინ, როდესაც თურქეთში მიმდინარეობდა პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობის ღონისძიებები. აშშ-ში თურქული ინვესტიციები შედარებით უფრო მცირეა (ვარაუდობენ, რომ 2 მილიარდ დოლარზე ნაკლები), მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ბოლო პერიოდამდე თურქეთი არ იყო ინვესტიციების ექსპორტიორი ქვეყანა.10
სავაჭრო სფეროში, 1980 წლიდან მნიშვნელოვნად, 25-ჯერ გაიზარდა და
2010 წლისთვის მიაღწია 300 მილიარდ დოლარს. 2011 წლის აგვისტოს ჩათვლით
თურქეთი არის ევროპის მე-6 დიდი ბიზნეს – პარტნიორი.11 ეთგო-ს (ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია), ევროპის და აშშ-ის
მსგავსი კონკურენტი ბაზრები თურქეთის სრული ექსპორტიდან ფლობენ 65
პროცენტს. აშშ-სა და თურქეთს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობა მცირედით გაიზარდა, 1985 და 2007 წლებში მხოლოდ 7-ჯერ. ასეთი ზრდა რა თქმა
უნდა დაბალი მაჩვენებელია. 2007 წლის ჩათვლით ორმხრივმა სავაჭრო ურთიერთობამ შეადგინა 12,226 მილიარდი დოლარი.12 აშშ თურქეთისათვის არის
მე-7 დიდი ექსპორტის და მე-5 დიდი იმპორტის ბაზარი. აშშ-ის ბაზარს უჭირავს
თურქეთის ექსპორტის მხოლოდ 3,9%, იმპორტისა კი – 4,8%. თურქეთის წილი
აშშ-ის სავაჭრო ბაზარზე ძალიან მნიშვნელოვანია.
თურქეთის ღია და მრავალფეროვანი ეკონომიკა ხელს უწყობს, მყარი დემოკრატიისათვის საჭირო ძირითადი ეროვნული აქტივობების განვითარებას.
თურქეთი, შედარებით განვითარებული ეკონომიკით, შეიძლება იყოს მოდელი
რეგიონში არსებული ქვეყნებისათვის, როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური მხრითაც.
ეს მდგომარეობა, გრძელვადიან პერსპექტივაში თურქეთს აქცევს აშშ-ისთვის „ძირითად ეკონომიკურ პარტნიორად.“
2009 წელს აშშ-ის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გული შეთანხმდნენ, რომ ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული ეკონომიკური პარტნიორობის შემდგომი განმტკიცებისთვის საჭიროა მჭიდრო და ინტენსიური ეკონომიკური თანამშრომლობა. თურქეთი და აშშ ასევე უდიდეს ყურადღებას უთმობენ თანამშრომლობას ენერგეტიკის სფეროში, რომელიც მოიცავს როგორც ენერგოყაირათიანობას, ასევე განახლებულ წყაროებს. გარდა ამისა, მხარეები არ გამორიცხავენ კომერციულ თანამშრომლობას ბირთვული ენერგიის
შემუშავების მხრივაც. მოლაპარაკებების დროს, თურქეთი და აშშ შეთანხმდნენ,
რომ აქტიურად ჩაერთვებიან ეკონომიკური პროექტების განხორციელებაში
ჩრდილოეთ აფრიკისა და ევრაზიის რეგიონებში.
9

www.Census.gov/ compendia/ statab/2012/tables/12s1296.pdf (Erişim: Kasim 2011).

10

Özel, Yilmaz ve Akyüz, Turkish, American Relations for a New Era: A Turkish Perspective, Istanbul,
2011.79.

11
12

www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/November/tradoc – 148368. pdf (Erişim: Kasim 2011).
www. ekonomi. gov. tr/upload/ AB3A4280-D8D3-8566-45206F45BBCC409C/eko06. xls ve http://
www. ekonomi. gov.tr/ uplod/ AB416E2E-D8D3-8566-4520CBA68933A272/eko07. xls (Erişim:
Kasim 2011).
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თურქეთი აშშ-ის ბიზნესმენებისთვის პოტენციურად მზარდი ბაზარია. თავის მხრივ, აშშ უდიდესი ბაზარია თურქეთისთვის.
გამომდინარე იქიდან, რომ თურქეთი ევროპისა და აზიის გზაჯვარედინზე
მდებარეობს და მეზობლებთან კარგი ეკონომიკური ურთიერთობა აქვს, ის აშშისთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია ახლო აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთ აფრიკისა და შუა აზიის ბაზრებში შეღწევის მხრივ. აშშ-თან ერთად, თურქეთს შეუძლია
დაეხმაროს ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებს მათი ეკონომიკის აღორძინებაში.
აშშ აღიარებს თურქეთთან ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების მნიშვნელობას და ამ სფეროში თანამშრომლობის იმავე დონეზე გადატანა სურს, როგორიც უკვე დიდი ხანია არსებობს ორ მოკავშირეს შორის სამხედრო და პოლიტიკურ სფეროებში.
როგორც პრეზიდენტმა ბ. ობამამ 2009 წელს თურქეთის პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა: „თურქეთი აშშ-ის უმნიშვნელოვანესი მოკავშირე და
ევროპის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. თურქეთი და შეერთებული შტატები ერთად უნდა დადგნენ მსოფლიოში დღეს არსებული გამოწვევების გადასალახად“13,
მაგრამ ზოგჯერ დგება პერიოდი, როდესაც ურთიერთობა თურქეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განსაკუთრებით რთულდება. ამ მხრივ აღსანიშნავია, თურქეთში 2016 წლის 15 ივლისის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის გაურკვევლობის პერიოდის დაწყება.
2016 წლის 15 ივლისს თურქეთში მომხდარ მოვლენებს გამოეხმაურა თეთრი
სახლი, რომლის გავრცელებული ინფორმაციით, აშშ-ის პრეზიდენტი, ბარაკ
ობამა და სახელმწიფო მდივანი, ჯონ კერი შეთანხმდნენ, რომ თურქეთში ყველა
პარტიამ მხარი უნდა დაუჭიროს დემოკრატიულად არჩეულ მთავრობას, რათა
თავიდან აიცილონ ძალადობა და სისხლის ღვრა. აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა
ხაზი გაუსვა, რომ მისი ქვეყნის სახელმწიფო დეპარტამენტი გააგრძელებს ყურადღების გამახვილებას ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე,
რომლებიც თურქეთში იმყოფებიან.
თურქეთში სამხედრო გადატრიალებაში მონაწილეობის ბრალდებით სხვებთან ერთად დაკავებულია გენერალი ბექირ ერჯან ვანიც, რომელიც თურქეთში,
ნატოს ავიაბაზა „ინჯირლიკს“ მეთაურობდა. აღნიშნულ ავიაბაზას აშშ და მოკავშირეები სირიასა და ერაყში საავიაციო დარტყმების განსახორციელებლად
იყენებდნენ.
„ინჯირლიკის“ ბაზის ბლოკირებამ ვაშინგტონში დიდ უკმაყოფილება და წინააღმდეგობა გამოიწვია. ამ საკითხთან დაკავშირებით, საინტერესოა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის და აზერბაიჯანში აშშ-ის ყოფილი ელჩის მეთიუ ბრაიზას „ამერიკის ხმისთვის» მიცემული ინტერვიუ, რომელშიც მან განაცხადა, რომ „შეერთებული შტატები სრულ თანადგომას უცხადებს თურქეთის დემოკრატიულად არჩეულ სამოქალაქო მთავრობას“, – ასეთი
იყო თეთრი სახლის პირველი რეაქცია თურქეთში მიმდინარე მოვლენებზე.
ამბოხების ცდის შემდეგ, თურქეთის მთავრობა გიულენის ექსტრადიციას
ითხოვს, პრეზიდენტმა ერდოღანმა გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია,
13
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ს. გრიგალაშვილი, თურქეთი თანამედროვე რეგიონალურ პოლიტიკაში, თბილისი, 2009,
89.

რომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც გიულენის პასუხისგებაში მიცემას არ დაეხმარება, თურქეთის მტერია. თუ ბერკეტების მსგავსი ბრძოლა გაგრძელდა, თურქეთ-აშშ-ის ურთიერთობებზე ძალიან პესიმისტური მოლოდინები გაჩნდება.
სულ ცოტა ხნის წინ, ნატო-ს სამიტზე განიხილავდნენ, როგორ დაეცვათ თურქეთი მეხუთე მუხლით – „ისლამური სახელმწიფოსგან», დღეს კი „ინჯირლიკის“
ბაზით ნატო-ს წევრი თურქეთი, სამხედრო ოპერაციებს უზღუდავს ნატო-ს ქვეყნებს შეერთებული შტატების ჩათვლით.
აშშ თურქული მხარისთვის ფეთჰულა გიულენის გადაცემას არ აპირებს.
ჟურნალი „The Wall Street“-ი წერს, რომ ოფიციალურმა ანკარამ ვერ წარადგინა
საკმარისი მტკიცებულებები სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებასთან გიულენის კავშირის შესახებ და შესაბამისად, ვერ დაარწმუნა ამერიკული მხარე გიულენის ექსტრადირებაში.
აშშ-ის ახალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ თურქეთის ლიდერს კანონის უზენაესობისა და დასავლური სამართლიანობის სტანდარტების
დაცვა მოუწევდა. New York Times-თან ინტერვიუში თურქეთში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრისას მან აღნიშნა, რომ აფასებს ერდოღანის ქმედებებს: „მე დიდად ვაფასებ ერდოღანის ქმედებებს, მან შეძლო და სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა შეაჩერა. ზოგი ამბობს, რომ ეს დადგმული იყო, თუმცა, მე ასე არ
ვფიქრობ“, – აღნიშნა ტრამპმა.
ამერიკის შეერთებული შტატების ახლადარჩეულმა სახელმწიფო მდივანმა
რექს ტილერსონმა, თურქეთთან მიმართებით, განაცხადა, რომ „თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ ტაიფ ერდოღანთან ერთად ხელმეორედ უნდა განვაახლოთ მუშაობა. თურქეთი ჩვენი უძველესი ნატოს წევრი ქვეყანაა. რეგიონში აშშ-ის ნაკლებად აქტიურობამ თურქეთი აიძულა, რომ რუსეთისკენ მიბრუნებულიყო. რუსეთი თურქეთის მუდმივი პარტნიორი არ არის და მათ ეს უნდა დავუმტკიცოთ,
რომ თურქეთის ერთადერთი მოკავშირე ამერიკაა.“14 რუსეთთან შედარებით
აშშ-ს აქვს რეგიონზე ყველაზე დიდი სამხედრო-სტრატეგიული წვდომა.
2017 წლის 16 მაისს, თეთრ სახლში თურქეთის პრეზიდენტის რ. თ. ერდოღანის და აშშ-ის პრეზიდენტის დ. ტრამპის შეხვედრა შედგა, სადაც აშშ-ის პრეზიდენტმა მიანიშნა: „ჩვენ ყოველთვის კარგი ურთიერთობა გვქონდა თურქეთთან
და ვაპირებთ, რომ მომავალშიც ასე განვაგრძოთ.“
საბოლოო ჯამში, ერდოღანის მთავრობა აღმოჩნდა ვითარებაში, როდესაც,
ერთი მხრივ, რუსეთთან ურთიერთობების დაძაბვამ მნიშვნელოვანი დივიდენდები ვერცერთი მიმართულებით ვერ მოუტანა, მეორე მხრივ კი, დასავლეთთან
დაპირისპირებაც პიკს აღწევს.
საერთოდ საინტერესოა, თუ როგორ აისახება თურქეთის ამჟამინდელი პოლიტიკური კურსი მის ურთიერთობაზე აშშ-თან? ერდოღანის 2-3 წლის წინანდელმა საგარეო პოლიტიკამ ლამის ეჭვქვეშ დააყენა თურქეთისა და აშშ-ის პარტნიორობა. ხოლო დღეს, მას შემდეგ, რაც ურთიერთობა თითქმის კვლავ დაათბო რუსეთთან, თურქეთის პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით უმთავრესად და14

რექს ტილერსონმა სენატში საგარეო პოლიტიკის კითხვებს უპასუხა, http://www.trt.net.
tr/ georgian/msoplio / 2017/01/12 / rek-s-tilersonma-senatshi – sagareo-politikis-kit-xvebs-upasu
xa-649606.
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მოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა თანამშრომლობას დაამყარებს ამერიკის
შეერთებული შტატები ანკარასთან. ვფიქრობთ, აშშ-თან სტაბილური ურთიერთობები თურქეთს არ გაუჩენს სურვილს რუსეთში ეძებოს მოკავშირე.
ახლო აღმოსავლეთის საკითხში, სირიის პრობლემასთან დაკავშირებით,
თურქეთი აღმოჩნდა დიდი სახელმწიფოების თამაშის უნებლიე მონაწილე ერთი
მხრივ, აშშ-ისა და მეორე მხრივ – რუსეთისა. ბოლო პერიოდში აშშ-ის მიერ სირიაში განხორციელებულმა დაბომბვებმა თურქეთის პოზიცია აშშ-ისკენ გადახარა. თურქეთი აღნიშნულ საკითხში, შეიძლება ითქვას, მერყევ პოზიციებს
აფიქსირებს, მაგრამ სირიის ომში თურქეთს, ქურთების პრობლემებიდან გამომდინარე, გააჩნია თავისი ინტერესებიც, რომლებიც ანკარის ახალი კურსის ერთერთი შემადგენელი ნაწილია.
თურქეთმა ვერ შეძლო თავის ირგვლივ და თავისი ხელმძღვანელობით შემოეკრიბა თურქულენოვანი სახელმწიფოები, ვერ შეძლო ვერც ისლამური სამყაროს ლიდერად ქცევა, რასაც აშკარად ცდილობდა, ვერც იმას მიაღწია, რომ
დაეჩქარებინა თავისი შესვლა ევროკავშირში. შედარებით მეტი წარმატებით
მან შეძლო გამოეყენებინა ლტოლვილთა პრობლემა ევროკავშირთან ურთიერთობებში, თუმცა აქაც ბევრია კიდევ გასაკეთებელი და ყველაფერი არ არის ნათელი.
თუ თურქეთს სურს იქცეს „პირველი რანგის მსოფლიო ეკონომიკის“ და ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნად, მას მოუხდება აშშ-თან კავშირების გამყარება, რაც მისგან ნაწილობრივ მოითხოვს თავისი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების შეცვლას და მუსლიმურ სამყაროსგან რამდენადმე დისტანცირებას.
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Керим Амоев
Институт востоковедения им. Г. Церетели
ЕЗИДЫ И КУРДЫ В ПЕРВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ ГРУЗИИ ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (2002 ГОД)
После развала СССР, в постсоветской Грузии выявились своеобразные экономические, социальные, демографические проблемы, которые и определили необходимость подготовки и проведения всеобщей переписи населения республики.
19 июля 1995 года экономический и социальный Совет ООН принял постановление о проведении в 1995-2004 годах национальной переписи населения в странах
– членах Организаций Объединенных Наций. Исходя из требований указанного
постановления, 20 ноября 1995 года руководство Грузии издало указ №488 «О мерах
необходимых для проведения переписи населения Грузии».
Девяностые годы ХХ столетия – период распада Советского Союза и восстановления грузинской государственности – являлись тяжелейшими для всей Грузии:
глубокий экономический кризис, военные конфликты в Абхазии и бывшей ЮжноОсетинской Автономной области, гражданская война, значительные процессы миграции из Грузии и др. В результате всего этого резко упал уровень благосостояния
населения республики, значительно возросла численность неимущих, появилась
огромная армия беженцев, наблюдалась сплошная безработица. О значительном
сокращении населения Грузии в 2002 году свидетельствуют приводимые статистические данные.
Годы,
%

Все население, тыс.чел.

В %-ах

2002 г.

2002 г.

2002 г.

2002 г.

1989 г.

1979 г.

1970 г.

1959 г.

80,9

87,6

93,3

108,1

к

1959-1970

4044 / 4686

в %-х 1970 : 1959

115,6

1979-1989
в %-х 1989 : 1979
2002

4993 / 5401
108,2
4372

к

к

к

Как видим, в целом население Грузии в 2002 году уменьшилось на 19,1% по
сравнению с предыдущей переписью населения 1989 г. Более того, этот показатель
не достигал уровня 1979 и 1970 годов, а по сравнению с 1959 годом (за 43-летний
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период) рост населения в республике составил всего 328 тыс.человек, т.е. 8,1%
(0,19% – годовых). Сокращение численности населения республики коснулось всех
национальностей и народностей, проживающих в Грузии. Так, например, численность армян сократилась в 2002 году по сравнению с 1989 г. на 43,1%, азербайджанцев – на 7,4%, осетин – на 76,8%, русских – на 80,2%, греков – на 84,9%, евреев – на
84,8%, украинцев – на 86,6%. Ниже приведена таблица 1 о численности постоянного
населения Грузии по национальному признаку, где отражены существенные изменения, произошедшие в национальной структуре населения Грузии.
Таблица 1. Этнический состав населения Грузии по переписи 2002 года
Численность, чел.
Население,
всего

Прирост

1989 г.
5400841

2002 г.
4371535

человек

%

-102936

-19,1

3787393
307556
437211
341172
164055
100324
95853
52443
24720

3661173
284761
248929
67671
38028
15166
3527
7039
3772
18329

-126220

– 3,3

в том числе:
грузины
азербайджанцы
армяне
русские
осетины
греки
абхазы
украинцы
евреи

– 22795

– 7,4

-188282

-43,1

-273501

-80,2

-126027

-76,8

– 85158

-84,9

– 92326

-96,3

– 45404

-86,6

– 20948

-84,7

-

-

езиды

отдельно не
учтены
(учтены с урдами)

курды

33331

2514

– 30817

-92,5

ассирийцы

6206

3299

– 2907

-46,8

(с учетом
езидов)

Значительное сокращение в 2002 году по сравнению с 1989 годом наблюдалось
также среди езидов и курдов (езиды – 18,3 тыс.чел., курды – 2,5 тыс.чел. против
33331 чел. – в 1989 г. Их общая численность за тринадцать лет сократилась на 37,5%.
Для наглядности приводим данные о распределении езидов и курдов в Грузии (2002
г., постоянное население).1

1

საქართველოს მოსახლეობის 2002 წლის პირველი ეროვნული საყოველთაო აღწერის
შედეგები, ტ.1, თბ., 2003.
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Наименование

2002 г.

1989 г.

Доля ко всему населению

Население
Грузии всего, чел.

4371535

5400841

2002 г.
100,0

1989 г.
100,0

18329
2514

33331

0,4
0,1

0,6

в том числе:
езиды
курды

..

-

При этом следует отметить, что подавляющее большинство лиц, назвавшихся
в ходе переписи 2002 г. в Грузии, являются (или являлись до смены религии)
езидами. Курдами, как правило, называет себя интеллигенция и лица, связанные с
курдистанскими организациями. Численность курдов-мусульман в Грузии мизерна
и вряд ли превышает 200–300 чел. даже по самым оптимистическим оценкам.
Из таблицы 2 можно легко определить, что общая численность постоянного
населения Грузии за тринадцатилетний период (2002-1989 гг.) сократилась на 1,03
млн человек, что объясняется значительными миграционными процессами,
наблюдаемыми среди основных национальных групп: грузин, абхазцев, осетин,
армян, азербайджанцев, русских.
Так, сразу же после начала горбачевской перестройки, особенно в период
распада СССР, а также в последующие годы, Грузию покинули многие русские
(80,2% от их численности в 1989 г.), греки (84,9%), евреи (84,8%), осетины (76,8%),
армяне (43,1%), азербайджанцы (6,4%). Около 200 тыс. этнических грузин в начале
1990-х годов были вынуждены бежать из Абхазии во внутренние районы Грузии.
Значительно число этнических грузин, выехавших в 1990-2000 годах за пределы
Грузии, в первую очередь в Россию (от 400 тыс. до 1 млн. чел.) и в другие страны
Ближнего и Дальнего зарубежья. В целом по Грузии общая численность населения
сократилась в 2002 году по сравнению с 1989 годом более чем на 1 млн. чел. Заметно
сократилась также численность курдов и езидов (вместе) с 33331 чел. в 1989 г. до
20843 чел. в 2002 г. Все эти изменения наглядно отражены в приводимых данных:
Всего, чел.
из них:
грузины
армяне
русские
азербайджанцы
осетины
абхазы
греки
езиды
курды (с учетом
езидов)
ассирийцы
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1989 г.
4500841

100,0

%

2002 г.
4371535

100,0

3787393
437211
341172
307556
164055
95853
100324

70,13
8,10
6,32
5,69
3,04
1,77
1,86

33331

…
0,62

3661173
248929
67671
284761
38028
3527
15166
18329
2514

83,75
5,69
1,55
6,51
0,87
0,08
0,35
0,42
0,06

6206

0,11

3299

0,08

…

%

В результате этих процессов, езиды и курды в совокупности по численности в
общей численности населения Грузии вышли на шестое место (после грузин,
азербайджанцев, армян, русских, осетин), против традиционного для них девятого
или десятого места в прошлых переписных годах, составив 0,5% от общей
численности населения Грузии. В 1989 году этот показатель равнялся 0,6%, а в
остальных предыдущих переписных годах – 0,4% (см. табл. 2). В Грузии в 1959 году
проживало 16212 курдов, в 1970 г. – 20690 чел., в 1979 г. – 25688 чел, в 1989 г.
численность курдов в Грузии значительно возросла и составила 33331 человек. Это
объясняется в основном высоким естественным приростом и за тридцать лет их
численность (1959-1989 гг.) удвоилась и достигла своего пика.
В 2002 году, по уже указанным нами причинам, в Грузии проживали 18329
езидов и 2514 курдов (вместе – 20843 чел.). Здесь же отметим, что в 1926 г. численность
курдов (10217 чел.) превышала численность езидов (2262 чел.) в 4,5 раза, тогда как в
2002 году численность езидов (18329 чел.) превысила численность курдов (2514
чел.) – в 7,3 раза.2
Таблица 2. Численность постоянного населения Грузии по национальному
признаку по материалам переписей соответствующих лет
Наименование

1926

г.323

1939 г.

1959 г.

1970 г.

1979 г.

1989 г.

2002 г.

2677233 3540023 4044045

4686358 4993182

5400841

4371535

в %-х
в том числе:

100

100

100

100

100

100

100

грузины
в %-х
абхазцы
в %-х
осетины
в %-х
армяне
в %-х
азербайджанцы

1788186
66,8
56847
2,1
113298
4,2
307018
11,5
137921

2173922
61,4
57226
1,6
147292
4,2
415013
11,7
187841

2600588
64,3
62878
1,6
141178
3,5
442916
11,0
153600

3130741
66,8
79449
1,7
150185
3,2
452309
9,7
217758

3433011
68,8
85285
1,7
160497
3,2
448000
9,0
255678

3787393
70,1
95853
1,8
164055
3,0
437211
8,1
307556

3661173
83,8
3527
0,1
38028
0,9
248929
5,7
284761

в %-х
русские
в %-х
греки
в %-х
евреи
в %-х
украинцы

5,2
96085
3,6
54051
2,0
30534
1,1
14356

5,3
308684
8,7
84636
2,4
42300
1,2
45595

3,8
407886
10,1
72938
1,8
51582
1,2
52236

4,6
396694
8,5
89246
1,9
55382
1,2
49622

5,1
371608
7,4
95105
1,9
28298
0,6
45036

5,7
341172
6.3
100324
1,9
24795
0,5
52443

6,5
67671
1,5
15166
0,3
3772
0,1
7039

Грузия,
всего

2

ა. თოთაძე, საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა, თბ., 2009, 211-215).
Однако, на самом деле, численность езидов ещё выше, а курдов-мусульман – ниже.
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в %-х
курды
в %-х
езиды434
в %-х
кистинцы
в %-х
другие
в %-х

0,5
10217
0,4
2262
0,1

1,3
12915
0,4

1,3
16212
0,4

1,1
20690
04

0,9
25688
0,5

1,0
33331
0,6

66458
2,5

64599
1,8

42031
1,0

44282
0,9

44976
0,9

56708
1,0

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Во всех предыдущих переписях учитывались в графе
другие национальности

0,2
2514
0,0
18329
0,4
7110
0,2
13516
0,3

Материалы переписи населения 2002 года содержат интересные данные о
распределении езидского населения Грузии по возрасту. К сожалению, в виду
малочисленности лиц, назвавших себя курдами (всего 2514 чел.) в Грузии,
статистика не выделяет их численность по возрасту. В соответствии с этими
материалами численность езидов в 2002 году составляла 18329 человек. Из этой
численности 21,2% являлись лицами от 1019 лет, затем шли молодые люди 20–29 лет
(17,3%), лица 40-49 лет (16,3%), 3039 лет (14,8%), 09 лет (13,4%). Лица старшего
возраста (70 лет и выше) составляли всего 568 чел. (3,1%). Средний возраст
езидского населения составлял 31,3 лет, против среднереспубликанского 36,1 лет.
Доля езидского трудоспособного населения составляла 68,8%, что на 4,8% выше
общереспубликанского (64%) (см. табл. 3).3
Таблица 3. Распределение езидского населения Грузии по возрасту в 2002 г.
Наименование

Население
Грузии, всего

в том числе в %-х к
езиды
численности
езидов

Население,
всего, чел.
в том числе:
0 – 9 лет

4371535

18329

100

545876
727213
638647
624085
623094
396258
460184
353856
2796899
64,0
36,1

2458
3886
3164
2715
2983
1299
1255
568
12605
68,8
31,3

13,4
21,2
17,3
14,8
16,3
7,1
6,8
3,1

10 – 19 лет
20 – 29 лет
30 – 39 лет
40 – 49 лет
50 – 59 лет
60 – 69 лет
70 лет и выше
Трудоспособные
в %-х к насел.
Средний возраст
населения

3

386

-
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Из общей
численности
езидов
мужч.
женщ.

8558

9771

1317
1906
1499
1230
1352
535
500
219
5946
69,5
29,7

1141
1980
1665
1485
1631
764
755
349
6659
68,1
32,6

По переписи населения Грузии 2002 года, ареал расселения езидов по регионам
страны заметно расширился. Так, если по переписям предыдущих лет езиды в своей
абсолютной массе (98-99%) были сконцентрированы в городе Тбилиси, то в 2002
году этот показатель снизился и составил 93,4% (17116 чел., см. табл. 4). Кроме
города Тбилиси езиды были расселены еще в девяти регионах страны: это Кахети,
Квемо Картли, Мцхета-Тианети, Самегрело-Земо Сванети, Аджарская Автономная
Республика, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети и Шида Картли. Всего в двадцати
пяти населенных пунктах, не считая г. Тбилиси, проживало 6,6% всех езидов (см.
подробно табл. 4).
В Кахетинском регионе (в 8 районах) проживало 2,7% (495 чел.) всех езидов
Грузии, причем из этого количества в Телавском районе жили 357 чел. (72% езидов
Кахетинского региона), в Сигнахском – 60 чел., Сагареджойском – 33 чел.,
Лагодехском – 25 чел. и т.д.
В регионе Мцхета-Тианети численность езидов составляла 96 чел., из них 94
чел. заселяли Мцхетский район. В Аджарской АР численность езидов была 76 чел.,
из них в г. Батуми проживали 69 человек, и 7 чел. – в Кобулетском районе. В
небольшом количестве езиды были заселены в регионе Имерети (56 чел.), в том
числе в г. Кутаиси – 52 чел., а также в регионе Гурия – 23 чел. – все в Озургетском
районе.
Таблица 4. Распределение езидского населения Грузии по регионам Грузии по
переписи 2002 г.

Грузия – всего
г. Тбилиси
Кахети
Ахметский р-н
Гурджаанский р-н
Дедоплисцкаройский р-н
Телавский р-н
Лагодехский р-н
Сагареджойский р-н
Сигнахский р-н
Кварельский р-н
Квемо Картли
г. Рустави
Гардабанский р-н
Марнеульский р-н
Цалкский р-н
Мцхета-Тианети

Население,
всего, чел.

в том числе,
езиды

В %-х к общей
численности
езидов

4371535
1081679
407182
41641
72618
30811
70589
51066
59212
43587
37658
497530
116384
114348
118221
20888
125443

18329
17116
495
2
6
5
357
25
33
60
7
463
293
162
6
2
96

100
93,4
2,7
-

2,5
-

0,5
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Ахалгорский р-н
Тианетский р-н
Мцхетский р-н
Самегрело-Земо Сванети
г.Поти
Аджарская АР
г.Батуми
Кобулетский р-н
Гурия
Озургетский р-н
Имерети
г.Кутаиси
Цхалтубский р-н
Сачхерский р-н
Хонский р-н
Самцхе-Джавахети
Боржомский р-н
Шида Картли
Хашурский р-н

7703
14014
64829
466100
47149
376016
121806
88063
143357
78760
699666
185965
73889
46846
31749
207598
32422
314039
62714

1
1
94
2
2
76
69
7
23
23
56
52
2
1
1
1
1
1
1

-

0,4
-

0,1
-

0,3
-

В переписи населения Грузии 2002 года впервые приведены данные об
отдельных этнических группах по регионам Грузии в разрезе различных религий
(христианство, иудаизм, мусульманство, езидизм и др.). Эти материалы важны тем,
что они наглядно свидетельствуют о степени религиозных ассимиляций отдельных
малых конфессиональных и этнических групп. Езиды, как это было указано, в своей
основной массе расселены в городе Тбилиси (93,4%), поэтому их распределение по
вероисповеданию даны лишь по Тбилиси. Что же касается таких регионов, как
Кахети, Квемо Картли, Мцхета-Тианети, Аджария, Имерети, Гурия, где также
проживают езиды (6,6%), то мы не располагаем данными о расселении езидов в них
по религиозному признаку. В этих регионах можно, конечно с обязательным учетом
процессов и ситуаций, происходящих с тбилисскими езидами, попытаться лишь
приблизительно определить численность этноконфессии езидов, которые остаются,
с одной стороны, приверженцами своей древней веры – езидизма и, с другой,
которые стали иноверцами, особенно христианами.
Анализ данных нижеприводимой таблицы 5 выявил совершенно незавидное
(да и неожиданное) положение езидов относительно религиозной принадлежности.
Катастрофически ускоренными и усиленными темпами происходит их, так
называемая, добровольная и скрытая «иноверизация», т.е. переход в другую веру, в
частности в христианство.
К 2002 году в Тбилиси проживало 17116 езидов. Из них только 13594 чел.
(72,4%) оставались верны своей вере – езидизму. Это чрезвычайно низкий
показатель для такой небольшой этноконфессиональной группы, как езидская.
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Показатель идентичности своей веры у азербайджанцев, к примеру, в целом по
Грузии составлял 98,6%, у кистинцев – 99,5%, у грузин – 95,1%, у армян – 98,9%, у
русских – 99,1%, у осетин – 95,4%. Из общей численности тбилисских езидов 3513
чел. (20,5%) отказались от своей религии и приняли христианство (в том числе:
православие – 3328 чел, 94,7% от общей численности езидов-иноверцев;
григорианство – 113 чел., 4/4%? католичество – 72 чел., 0,9%). Среди езидов Тбилиси
есть и последователи иудаизма – всего 12 чел. (0,07%). Кроме того, 608 лиц езидского
населения (3,6%) Тбилиси не назвали себя последователями ни езидизма, ни
христианства, ни иудаизма, или же какой-либо другой религии (см. табл. 5). Таким
образом, из общей численности езидского населения Тбилиси к иноверцам можно
отнести 20 процентов. При этом нередко некоторые лица, называя себя езидами и
по религии, являются на самом деле христианами (т.е. прошли обряд крещения и
т.д.), считая, что могут «совмещать» езидизм и христианство (преимущественно
православие). А. Топадзе в своей работе “Этнический состав населения Грузии”
явно ошибочно относит 384 езидов по вероисповеданию к исламу (мусульманству).
По проведенному нами исследованию, мы пришли к заключению, что нет ни одного
езида в Грузии, принявшего ислам. Здесь, видимо, он имеет в виду так называемых
“курдских цыган” которых езиды называют “мртева”. Они вовсе не езиды.
Таблица 5. Распределение езидов в Грузии по вероисповеданию 4 (2002 год)
Всего,
чел.

Грузия, всего
в %-х
в том числе:
Тбилиси
в %-х
из них: грузины
в %-х
азербайджанцы
в %-х
армяне
в %-х
русские
в %-х
осетины
в %-х

4

в том числе
Христи- Иудеи Мусуль- Другие
ане
мане

Ни одна Не укаиз указаны
занных

4371535 3872099 3541
100
88,6
0,1

433784
9,9

33468
0,8

28631
0,6

12

1081679
100
910712
100
10942
100
82586
100
32580
100
10268
100

2320
0,2
174
0,02
11
0,1
10

11438
1,1
757
0,08
9272
84,8
51
-

39
0,1
5

45
0,1
17
0,2

5692
0,5
2787
0,3
175
1,6
1053
1,3
392
1,2
215
2,1

11

-

19152
1,8
2997
0,3
330
3,0
736
0,9
314
3,1
322
3,1

1043066
96,4
903992
99,3
1154
10,5
80732
97,8
31789
97,6
9709
94,6

-

-

5
-

4
-

1
-

ა. თოთაძე, საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა, 235-236.
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в %-х
Езиды в других
регионах Грузии

17116

3513

12

100
1213
(6,6%

20,5

0,1

12983 посдователи
езидизма

езиды

75,9

608

-

3,6

-

всех
езидов)
Итого езидов в
Грузии, всего, чел.

18329
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Tamaz Abashidze
TEN GEORGIAN-PERSIAN DOCUMENTS
Ten Georgian-Persian (bilingual) documents of 17th-19th centuries from the Georgian
National Center of Manuscripts and National Archives of Georgia are published and
compared. Some peculiarities of Georgian and Persian texts are detected and studied.
Tamaz Abashidze
GEORGIAN-PERSIAN DOCUMENTS ISSUED TO THE CLERGY
In the Persian texts of Georgian-Persian (bilingual) documents, issued in the name of
clergy special attention is given tax and administrative immunity of the recipient. This was
one of the ways by which the shah’s government sought to gain support and loyalty of the
Georgian priesthood. In the article are analyzed different aspects of such documents.
Marina Alexidze
TO MECCA VIA GEORGIA
Iranian pilgrims carrying out hajj traveled to Istanbul via Georgia and from there
proceeded to Mecca. The importance of that route significantly increased after the opening
of the Transcaucasian railway in 1883, which provided fast and cheap transportation from
Baku to the Black Sea ports. That was a long and difficult journey, but safer and more
pleasant than other routes. Georgia is descriped in many travelogues written by Iranian
pilgrims the most well-known of whom were Farhad Mirza, Mirza Mohammad Hoseyn
Farahani, Amin ad-Doule, Mohammad Reza Tabatabai Tabrizi, Mirza Abd al-Hoseyn
Khan Afshar Orumi and Seyf ad-Doule Soltan Mohammad. Like Persian travelogues and
memoirs, Persian pilgrimage literature of the Qajar period deal with various aspects of
Georgia, such as history, geography, climate, population, education, transport, society,
religion, moral, everyday life, etc.
Marina Alexidze, Grigol Beradze
MATERIALS ON THE HISTORY OF THE GEORGIAN NATIONAL MUSEUM:
THE CAUCASIAN MUSEUM IN NINETEENTH-CENTURY PERSIAN SOURCES
The Caucasian Museum in Tbilisi was one of the sights that attracted the
nineteenth-century Iranian travellers. Descriptions of the museum made by Iranian
visitors in their books provide interesting details of its exhibitions and management and
serve as an additional sorce for the study of its history. Besides they show how Iranians
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perceived and evaluated museums, which were unknown in their homeland in that period.
Thus, these descriptions are significant as a vivid reflection of the cultural interaction of
Iranians with the rest of the world.
Kerim Amoev
YEZIDIS AND KURDS IN THE FIRST POST-SOVIET GENERAL
NATIONAL CENSUS OF GEORGIA (2002)
In 1995 UN Economic and Social Council adopted resolution about conducting
national census of population in UN member states during the years 1995-2004. In 2002
in Georgia there was conducted the first national census of population.
In the 90’s of the 20th century, the collapse of the USSR and the restore of the Georgian
statehood became the hardest period for Georgia. The deep economic crises, war conflicts
in Abkhazia and post South- Ossetia autonomy area, civil war, significant processes of
migration from Georgia and etc. As a result the national level of nationality abruptly fell
down and the huge army of refugees appeared around, everybody suffered from
unemployment.
In total, according to census of 2002, the population of Georgia, decreased about 19,
1 % comparing with the census of 1989. Even more, this indicator didn’t reach the level of
1979-1970. The decrease of the number of population of the republic concerned all
nationalities and people living in Georgia including Yezidis and Kurds. During 13 years
their number decreased at about 37, 5% and remained 0, 8. (18, 3 thousand- Yezidis and 2,
5 thousand Kurds) comparing with 3, 3 thousand of 1989.
The article shows interesting statistic data about the number of permanent population
of Georgia including nationalities. (2tab) the number of Yezidis increase (3tab) regional
(4tab) and the faith confession (5tab). The analyses are made depending on it.
We are following to mark, that for the first time the ethnic groups with their different
religions are mentioned in the 2002 census of Georgian population. These materials are
very important for witnessing the degree of religion assimilations of the small confessional
and ethnic groups.
Depending on the research, appearing that in modern stage, with the rush and
enforcement there is happening so called voluntary and hidden “Inoverization” (faith
change) of Georgian Yezidis. So for the year of 2002 only 72,4% Georgian Yezidis remained
faithful to their religion - Yezidizm. This is of course very low indicator for such a small
ethno-confessional group of Yezidis. At the same time the indicator of Georgian Azeri’s
religion confession level showed 98,6%, Russians 99,1, Kists 99,5%, Georgians 95,1%,
Armenians 98,6%, Ossetians 95,4%.
From the total number of Tbilisi Yazidis-3, 5 thousand accepted Christianity (20%),
including Orthodoxy-3, 3 thousand, Armenian Apostolic -133 and catholicism-7, 2 men.
There is few cases of conversion to Judaism among Yezidis. (Only 12).

392

Lela Avaliani
SOME ANIMAL-RELATED EXPRESSIONS IN ARABIC (3)
Arabic language had its own distinctive signs before the Islam period which were
later retained. These distinctive signs are confirmed even in proverbs and phraseologies. That
is why some of them lose their initial importance when translated.
In Arabic proverbs or phraseological expressions, we can often meet several animal
types. Observing them and consantrating some of the features of the animal is denounced
or praised a person’s specific feature. For example: diligence, courage, thriftiness, honesty,
dishonesty, cowardice, flattery, negligence, indifference, ungratefulness, folly...
In the article we will discuss the animal-related fictional words, which are reflected in
the Arabic language with sufficient completeness. The material is found in different
dictionaries. Comparing we have outlined the following features: enmity, cowardice,
courage, safety, inviolability, laziness, nobility, hatred, falseness, providing each other,
lines, betrayal, prudence.
The observation of Arabic proverbs and phraseological expressions showed that part
of them is absolutely correlated with Georgian in both aspects, in form and in content. For
example: a snake, asp man, really fox tail, crocodile tears and so forth. In the Arabic
language there is a large group of proverbs and expressions that do not have analogy in
Georgian, however, the opinion can be transmitted by the description. A part of the Arabic
phraseology or proverb does not have any meaningful analogy in Georgian.
Lia Bakuradze, Marine Beridze, Nikoloz Nakhutsrishvili
GEORGIANS IN IRAN – ASPECTS OF CULTURAL AND LINGUISTIC
REINTEGRATION
Several “speech/dialect islands” of Georgian language have been preserved on the
territories of Iran, Azerbaijan and Turkey. Fereydanian dialect – having a 400-year history
– in Isfahan province of today’s Iran is one of them. Settlements of Georgians in
Mazandaran province, who have lost their native language, also traces the existence of
such“speech islands”.
Viability of “speech islands” is determined by the rate of their isolation. The “defensive
instinct” against assimilation is greatly developed.
For researchers of the general typology of this kind of phenomenon, investigations
into “Georgian islands” in Iran can be a fascinating example.
Political events that have taken place since the second half of the 20th century, and
the ensuing new reality, have stimulated “ethnic mobilization,” as well as an interesting
process of cultural and linguistic reintegration with the historical homeland. The latter, in
turn, slowed down the dissolution of the Fereydanian island, to some extent, and at the
same time enlivened the desire for the search for identity among Mazandaranian
Georgians.
The paper will be focused on specific aspects of reintegration, such as:
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––

attempts to find a common identity by Fereydanian and Mazandaranian
Georgians themselves
–– attempts to restore and enlarge cultural memory
–– fragmentary adoption and reinterpretation of national symbols (national
costume, national folkloric texts, dances, cuisine…)
–– acquiring of Georgian alphabet, its visualization, finding ways of transforming it
into an element of culture
–– reinterpretation and representation of the other elements of Georgian culture
(art, literary texts, ornaments…)
–– linguistic reintegration: looking for the lost meaning of words, desire to enrich
vocabulary and to learn Georgian language in general.
This reintegration process emerged under favorable political conditions and expresses
the will of a group of people to be closer to the historic sphere of their origin and find new
ways of preserving once deprived island unity.
Miranda Basheleishvili
AZERABAIJAN IN THE REGIONAL POLITICS OF IRAN
At the end of the 20th century, after the collapse of USSR the southern Caucasus’s
geopolitical importance raised and new actors began to struggle for their influence. Iran
developed bilateral relations with the region’s independent countries, Azerbaijan, Georgia
and Armenia. Nowadays Tehran’s regional politic is based on the historical heritage and
new geopolitical reality.
The goal of the presented work is to define the importance of Azerbaijan in Iran’s
regional politic. Azerbaijan is the only Muslim country in the southern Caucasus. Baku’s
internal and foreign policy often directly influences on Iran’s national security, territorial
integrity and strategic goals. Therefore, Iran seeks to establish close economic and political
ties with Azerbaijan. Islamic Republic of Iran actively participates as a mediator in the
Karabakh conflict. Tehran’s position is that the way of solving these conflict is negotiations.
Currently relations between Iran and Azerbaijan are brotherly, but tense. Iran sees
military corporation between Azerbaijan and Israel as a treat for its security interests.
Some political groups in both countries periodically emphasize also that the unification
of “south and north Azerbaijan” is necessary. This issue prevents the deepening of political
and economic ties between two countries.
Tamta Bokuchava
CONSTITUTIONAL CHANGES IN TURKEY AND THE NEW POLITICAL SYSTEM
2017 constitutional referendum was the most controversial in the country’s election
history. For the president, Recep Tayip Erdoğan and his followers this is the beginning of
the “New Turkey”. Constitutional amendments embody the changes in the structure and
authority of the parliament. According to supporters of the presidentialism, the
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constitutional reform bill successfully addresses the problem of ‘dual legitimacy’ by
identifying the president as the head of the executive branch. Under the new system, the
President is also expected to appoint deputy presidents, cabinet ministers and senior
government officials as well as to oversee the establishment and abolishment of ministries
and the identification of their duties and powers. In accordance with the new constitution,
it virtually willbe impossible for the parliament to go against the will of the president. The
amended constitution also carries the risk of arbitrary or prolonged periods of state of
emergency, as it grants the President the sole authority to decide this. According to the
amended constitution, parliamentary elections will be held every five years instead of four,
on the same day as the Presidential elections, it requires more than half of the deputies for
the snap elections and it will be nearly impossible to impeach the president. With the
result of the referendum, the one-man rule of Erdoğan has become constitutional.
Mzia Burjanadze
THE PHENOMENON OF THE TITLE IN
SADEGH HEDAYAT’S FICTION PROSE
The title has nominative, informative, advertising and expressive-appellative
functions. The aim of title is to express the author’s position and enable the reader grasp
the essence of the text. The reader’s relationship with the text and its perception and
interpretation start with the title.
The given paper aims to define the functions of the titles in Hedayat’s fiction prose
and, by way of interpretation of the titles, show the world vision of the author and his
attitude to various phenomena.
The study of the author’s works has proved that the titles of realistic short stories
mostly serve the nominative aim. As for the modernistic works, their titles have a
metaphoric-symbolic meaning, hence, they are rather hard to perceive. The latter embrace
occasional-symbolic titles that can be understood gradually, as a result of numerous
repetitions in the text, on the background of development of the plot (,,Three Drops of
Blood“, ,,Buried Alive“); double-layered, subtextual titles reveal both direct and symbolic
meanings of the text (,,Masques“, ,,Photo-Laboratory“). As for Hedayat’s modernistic
novel ,,The Blind Owl“, in this work the author offers a completely different synthesis. In
the title of this novel the occasional-symbolic function (the image of the owl is repeated
several times in the text) is combined with the predicative function (the symbolic blindness
of the owl is perceived only by means of unified interpretation of the text and the title).
Based on the analysis of the titles of Hedayat’s works, we can conclude that proper
udnerstanding of the relationship between the text and the title will enable the reader not
only grasp the essence of a concrete literary work, but also get a deeper insight into the
complicated inner world of the author himself.
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Kakhaber Demetrashvili
RELATIONS OF FALSE PRINCES OF IRAN WITH GEORGIA
ACCORDING TO REFERENCES BY PAPUNA ORBELIANI
Papuna Orbeliani, historian-chronicler of the XVIII century, is one of the outstanding
representatives of Georgian historical literature. He is the author of „History of Georgia“,
one of the remarkable works of old Georgian historical literature. Along with various key
issues, this work makes an emphasis on relations of false princes of Iran with Georgia. The
author mentions four false princes of Iran. They called themselves as descendants of
Safavid Dynasty of Iran, who were lobbied by Osman rulers, an adversary of Iran.
Saam Mirza is the first one, who led the 1743 revolt against Nader Shah (1736-1747).
This revolt failed and Saam Mirza fled to Georgia. On January 9-10, 1744, Kakhetian King
Teimuraz II (King of Kakheti in 1733-1744 , King of Kartli in 1744-1762) and Prince Erekle
(King of Kakheti in 1744-1762, King of Kartli and Kakheti in 1762-1778) captured this
self-proclaimed Prince and Erekle personally handed over him to Nasrullah Mirza, the
son of Nader Shah.
During the 1743-1746 hostilities between Osman Empire and Iran, Osman rulers
decided to send money and gifts to leaders of Daghestan tribes, their allies. Osman Empire
urged Daghestan allies to obey Sefi Mirza, another false Iranian prince being in Osman
Empire. In 1744, Sefi Mirza, (in reality Mohammad Ali Rafsanjani) tried to contact allied
Daghestan tribes through the territory of Georgia. He trusted this affair to Iusup Fasha of
Akhaltsikhe. But their plans failed. Led by Prince Erekle, Georgian-Kizilbash army fiercely
defeated the rivals at the river Aragvi and the winners took the whole treasure.
Besides these false Iranian princes mentioned by „History of Georgia“, the work
also names two other pretenders for the Throne of Iran. Saam was one of them. He
appeared on political life of Iran, when unrests started in Iran and its colonies at the end
of ruling of Nader Shah. After Nader Shah was killed by plotters in 1747, the process
deepened and fierce unrests broke out in the country. Saam, who called himself as a
descendant of Safavid Dynasty, collected followers and he was crowned as Shah of Iran
in Tabriz in 1747. In that period (1747-1748), the situation was destabilized in Kartli too.
Namely, dynastic confrontation erupted between Erekle II and Abdula Beg, a nephew
(son of the brother) of Vakhtang VI (1716-1724). Abdula Beg allied with the mentioned
Saam, swore allegiance to him and asked his assistance. As a result, Saam gave a consent
and acknowledged Abdula Beg as a Leader of Kartli and sent him a due testimony.
However, this relation could not develop, because soon the „Shah“ became a victim of
internal confrontation.
The work by Papuna Orbeliani also mentions one more seeker of the royal throne of
Iran, who came to Tbilisi from Azerbaijan in 1750 and asked assistance to Georgian kings,
but in vain.
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თამარ დემეტრაშვილი

ქართულ-ირანული ლინგვისტური ურთიერთობების ისტორიიდან:
ფარსადან გორგიჯანიძე და მისი ლექსიკოგრაფიული მემკვიდრეობა
ირანისა და საქართველოს პოლიტიკური და კულტურული ურთიერთობები
საუკუნეებს ითვლის. თუმცა XVI-XVIII საუკუნეები განსაკუთრებით მჭიდრო
ურთიერთობის პერიოდია. ამ პერიოდის ერთ-ერთი საინტერესო წარმომადგენელია ფარსადან გორგიჯანიძე – ფარსადან ბეგი (1626-).
ფარსადან გორგიჯანიძის მოღვაწეობა დაკავშირებულია ქართლის მეფე
როსტომთან (იგივე როსტომ ხანი, ხოსრო მირზა, ქაიხოსრო ბატონიშვილი,
1565- 1658). ფარსადანი მეფის რჩეული იყო და სწორედ მეფისვე წარდგინებით
1656 წელს ირანის შაჰმა აბას მეორემ სატახტო ქალაქ ისპაჰანის ტარუღად
დანიშნა. ფარსადან ბეგმა მიიღო ისლამი და 40 წელი ( 1656-1696) იცხოვრა
ირანში, მტრობისა და შუღლის ფონზე, რომელიც სპარსეთში მოხელეებს შორის სუფევდა და ჯერ შაჰ აბასს, ხოლო შემდეგ მის შვილს, შაჰ სულეიმანს
ემსახურებოდა.
პოლიტიკური მოღვაწეობის გარდა, ფარსადან გორგიჯანიძე ცნობილია,
როგორც მწიგნობარი. მან დაწერა თხზულება საქართველოს ისტორიის შესახებ
– ქართლში ქრისტიანობის გავრცელებიდან მე-17 საუკუნის დამლევამდე.
საისტორიო თხზულების გარდა, მას გარკვეული წვლილი მიუძღვის ქართულ ლექსიკოგრაფიაში. ის არის ავტორი პირველი, სამენოვანი ქართულ-არაბულ-სპარსული ლექსიკონისა.
გორგიჯანიძის ქართულ-არაბულ-სპარსული ლექსიკონი ჩვენამდე მოღწეული ერთ-ერთი უძველესი სამენოვანი ლექსიკონია. ორჯერ გამოიცა: პირველად
1896 წელს მ. ჯანაშვილმა გამოსცა, ხოლო მეორედ 1941 წელს – ვ. ფუთრიძემ.
როგორც ირკვევა, ფარსადან გორგიჯანიძემ ლექსიკონის წყაროდ გამოიყენა
XIV საუკუნის ირანელი მწერლისა და ფილოლოგის აბუ ნასრ ფარაჰის (Abu Nasr
Farahi) მოკლე არაბულ-სპარსული ლექსიკონი.
XVII საუკუნეში შედგენილ ფარსადან გორგიჯანიძის პატარა ლექსიკონში
შეტანილია უცენზურო სიტყვები, ინვექტიური ლექსიკა. უცენზურო ლექსიკა
საბჭოთა პერიოდის ტაბუს მსხვერპლი იყო, არ იყო შეტანილი საბჭოთა პერიოდში შედგენილ ქართულ ლექსიკონებში, მათ შორის არც ქართული ენის
განმარტებით ლექსიკონში და ენათმეცნიერული კვლევებიც ამ მიმართულებით
ძალიან მწირია.
სტატია ეძღვნება ლექსიკონში თავმოყრილი ლექსიკური მასალის განხილვას, ამის ფონზე გაანალიზებულია სოციალური და კულტურული ფაქტორები.
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Aliaksandr Filipau
INSTITUTE OF ‘MALIK’ IN EGYPT IN THE EARLY BAHRITE PERIOD
(1250-1279)
The article considers the institute of ‘malik’ in state administration system in Egypt
in the early Bahrite period (1250-1279), i.e. from the reign of the last Ayyubids till the first
years of al-Mansur Qalawun reign.
The study focuses on the earliest source on the Mamluk state in Egypt (‘Zubda(t)
al-Fikra(t) fī Ta’rīch al-Hijra(t)’ by Baybars al-Mansuri) and questions the relevance of
later chronicles which are widely used by researchers.
The paper concludes that in the period discussed the institute of ‘malik’ related to the
military leadership over a large group of troops and had no territorial dimensions. Such
leadership encompassed a number of accompanying activities. Including redistribution of
iqţā‘s. However, the set of administrative and civic functions was generally limited.
Personal military command skills were among the key-factors for a rightful ‘malik’ and
preceded over kinship rights.
Ramaz Gorgadze, Viktor Chikaidze
COMMON WORDS IN GEORGIAN AND ARMENIAN OF TURKISH ORIGIN
The aim of the article is to reveal Turkish lexical units of common use in Georgian
and Armenian. Materials, interesting for us, is taken from dictionaries of all three
languages. Here we provide examples discussed in the article (Georgian-Armenian-Turkish)
1. ათაბაგ-ი
2. არტალა
3. არხ-ი
4. ბოღაზ-ი
5. ბურნუთ-ი
6. ბუღა
7. დოლ-ი
8. დოშ-ი
9. იარა
10. იორღა

[aṫabag-i], աթաբեկ
[artala], արտալա
[arx-i],
արխ
[bołaz-i], բողազ
[burnuṫi], բրնօթի
[buł-a],
բուղա
[dol-i],
դհոլ
[doŝ-i],
դոշ
[iara],
յարա
[iorła],
յորղա

[aṫabek]
[artala]
[arx]
[bołaz]
[brnoṫi]
[buła]
[dhol]
[doŝ]
[jara]
[jorła]

< Turk. atābēg.
< Turk. ardala / Ardale.
< Turk. arx / arq.
< Turk. boǧaz.
< Turk. burun-0tu.
< Turk. buγa.
< Turk. davul.
< Turk. döŝ.
< Turk. yara.
< Turk. yorga.

Nunu Gurgenidze
ABOUT TURKISH PERSONAL NAMES IN
“TBILISI VILAYET GREAT REGISTRY BOOK OF 1723”
For research of the history of Georgian language and its modern stage, the Georgian
onomastic vocabulary gives us the remarkable material which is frequently useful for
revealing the semantic changeability, grammatical structure and etymological origin of
words. In this regard, we consider quite interesting “Tbilisi Vilayet Great Registry Book
398

of 1723”, processed and published in two volumes by S. Jikia and N. Shengelia which
discusses the most important problems for study of socio–economic, political, linguistic,
onomastic, historical-geographic etc. issues of Georgia. We got interested in Turkish
personal names confirmed in this work as the result of Georgian-ottoman relations that
later became the basis for the creation of Georgian patronyms and which later took a
stable place in the Georgian onomasticon.
Nunu Gurgenidze, Luiza Rukhadze
ABOUT BORROWINGS FROM EASTERN LANGUAGES (ARABIAN, PERSIAN,
TURKISH) IN KARTLI AND KAKHETI DIALECTS OF GEORGIAN LANGUAGE
The presented work is a result of observation of word borrowing in consequence of
mutual influences of dialects of languages, representing completely different from each
other language families (Georgian and Turkish, Arab or Persian). The research objects are
from the regions of Georgia Kartli and Kakheti, the speech of populations of which in
different historical conditions and times were influenced by Turkish or other Oriental
vocabulary, having entered and taken roots through Turkish or Arabian and Persian. We
think that the research of character has given us an interesting result for strengthening of
the corresponding issues of Georgian dialectology development history , as well as those
of general linguistics. At the same time, we hope that the work to a certain extent will
contribute to preparation of the dialectological atlas of borrowings in Georgian.
Eter Gviniashvili
ABOUT FOUR ARABIC EPITAPHS FROM OLD MUSLIM
CEMETERY OF TBILISI
Arabic inscriptions from Old Muslim Cemetery of Tbilisi are subject of our research
for a long time. In this paper we have discussed four Arabic Epitaphs from Tbilisi Old
Muslim Cemetery, offers their deciphering, translations and paleographic analysis.
These inscriptions are traditional Muslim epitaphs.
Murman Kutelia, Manana Gvishiani
EGYPTIAN REALISTIC NOVEL
Egyptian realistic novel is formed and developed from the 1930s. Its characteristic
features are: refinement of the literary language, increase of the area of use of the spoken
language; perfection of aesthetic perception of the social reality; increase of the role of
national peculiarities; focusing attention on the history of Ancient Egypt (period of
pharaohs) and its association with the contemporary problems. The problems of Egypt
move to the foreground; the efforts are entirely directed at the creation of literature of the
national character; if initially mainly the processes going on in big cities were reflected,
gradually action was shifted first to small provincial towns, whereas later on the attention
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of writers was directed to the village, to describe the everyday life of residents of villages
in its true colours. Writers’ philosophical reasoning and psychological analysis of
characters’ actions increase. The above-listed processes are considerably facilitated by
familiarization and assimilation of experience of the 19th-20th-cc. European literature,
strengthening contacts with the West and adoption of western public, philosophical and
scientific achievements. Development of literature occurs with gradual overcoming of
Arabic Muslim literary traditions, but elements of traditional literature are not fully
rejected or ignored, which would not have been desirable, as it would have led to
disappearance of the national character of literature. In fact, the western elements are
introduced and adopted taking into consideration local, national circumstances.
Advantages of achievements of the eastern (Arabic) and western civilizations are
synthesized successfully. In this way, national Egyptian literature assumes shape, in which
the realistic trend is predominant. From the second half of the 20th c. women writers
become actively engaged in literary and public life of Egypt.
თამარ ლეკვეიშვილი

ნადერ შაჰის კავკასიური პოლიტიკის თავისებურებანი
ქართული პირველწყაროების მიხედვით
ნადერ შაჰის მიერ კავკასიაში გატარებული პოლიტიკის, ამ პერიოდის კავკასიის ისტორიასთან დაკავშირებული მოვლენების თუ ფაქტების გასარკვევად,
მეტად ფასეულია ქართული წყაროების შესწავლა. საგულისხმოა ისიც, რომ ქართულ და ირანულ წყაროებში დაცული არაერთი ცნობა ხშირად ურთიერთგამომრიცხავია.
სტატიაში სწორედ ამგვარ წყაროებზე დაყრდნობით (პაპუნა ორბელიანის
„ამბავნი ქართლისანი, ომან ხერხეულიძის „მეფობა ირაკლი მეორისა“) არის გაშუქებული ნადერ შაჰის კავკასიური პოლიტიკის ნაკლებად შესწავლილი ასპექტები და გამოთქმულია რამდენიმე ახალი ვარაუდი.
Vladimir Lekiashvili
DISTRIBUTIONAL REDUNDANCY IN SEMIOTIC SYSTEMS
AND NATURAL LANGUAGE
The concept of redundancy at different levels of the system of natural language is
examined in the paper. On the assumption that designatum is purely linguistic
phenomenon redundancy may be relevant to the lower levels of linguistic system but not
to its semantics and any attempt of coping with it may result in inadequate treatment of
linguistic subsystems and even neglecting the systemic nature of language in general.
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Beka Makaradze, Emzar Makaradze
TURKISH – USA RELATIONS IN 2002 - 2017
The US – Turkish relations are more important, more difficult and simultaneously
less predictable in the modern stage than before. Today the relationship between the two
countries is characterized by prevailing uncertainty, which is caused by the following
circumstances:
1.the political views of Turkey-the USA on the ways and methods of such conflict
resolutions as, for example, the Cypriot conflict, or contradictions existing between
Greece – Turkey and Turkey – Armenia;
2. Turkey has shown that it will not support the US on the issue with Syria, as well as
the war in Iraq and the Kurdish conflict;
3. Turkey tries to implement a foreign policy independent fromWashington.
Nevertheless, the interests of the United States and Turkey are very close to each
other or just coincide. Geenerally, the Turkish-US cooperation is based on the following:
1. It should become the force restraining Russian and Iranian geopolitical ambitions
in the region, what is unanimously recognized by the Turkish elite;
2. Ankara is interested in participating in the development of European Defence
System.It strives to become a full-fledged member of the EU and it is greatly supported by
the US;
3. The US-made weapon comprises 80 percent of Turkey’s military arsenal, what
indicates to a close cooperation of these countries in this field;
4. By cooperating with America Turkey tries to ensure successful implementation of
such big projects as “Baku-Ceyhan”, at the same time it strives to increase its influence on
the region between the Black Sea and the Caspian Sea, which is quiet rich with energy
deposits;
5. Turkey is ready to install the US missile defense system on its territory, as it will not
only provide additional resources in the country and increase its military security, but also
strengthen its importance in the region.
Assessing Turkish-American relations, it is better to mention the term “strategic
partnership”. For example, since 2002 Turkey has been trying to conduct “zero problem
with neighbors” policy and in this context it took steps of friendship and economic
cooperation towards Syria and Iran, to which America is not so well-disposed.These steps
do not exclude a strategic partnership, but in 2003 Turkey did not allow the US armed
forces to use the Turkish military bases for Iraqi warfare, which is essentially contradicting
the basic principle of “strategic partnership”.
After this fact, Americans did not mention the “strategic partnership” for a long time.
And after the warming of relations, American politicians started using this term again. On
November 5, 2007 during the visit of the Prime Minister of Turkey Recep Tayyip Erdogan
in the US, the President of America George Walker Bush mentioned this term again.
However, an attempted coup d’etat,committed on 15 July 2016 in Turkey, caused the
period of uncertainty between the two countries.
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In general, it is interesting to observe how the current policy of Turkey is reflected on
the relations with the US. Erdogan’s foreign policy almost questioned the issue of
partnership between Turkey and the United States.And nowadays, when the relations with
Russia have almost been regulated, Turkish policy towards Russia is largely dependent on
the cooperation the United States will have with Ankara. We consider that stable relations
with the US will not cause Turkey the desire to seek such an ally as Russia.
On the issue of the Middle East, regarding to the Syrian problem, Turkey has become
an involuntary participant of the big countries - on the one hand, the United States, and
on the other hand, Russia. After the US recent bombardment in Syria the positions of
Turkey tend toward the US.In this case, we could say, Turkey fixes an indecisive position.
However, in the Syrian war, due to the problem with the Kurds, Turkey has its own
interests, which are the part of the Ankara new course.
Turkey could not manage to gather Turkish-speaking countries around it and head
them; it also failed neither tobe the leader of the Islamic world, nor to accelerate the
adoption to the EU. Nevertheless, it coulduse the problem of refugees in relations with the
European Union, but there is still a lot to do and not everything is clear.
If Turkey aims to become a country of “the first world economy” and liberal
democracy, it should strengthen ties with the US, which would partly demand to alter its
foreign policy priorities and to keep some distance from the Muslim world.
Meskhishvili Jaba
RUSSO-JAPANESE WAR AND GEORGIAN WARRIORS (1904-1905)
In the beginning of 1900’s relations between Russian Empire and Japan were
immensely strained. The main reason was an aspiration of Russian Empire to seize
unfrozen ports in the Far East. Intercepting Port-Arthur on Liaodong Peninsula in the
Northern China served this purpose. The aims of the Russian Empire contradicted Japan’s
interests in China and Korea. As the dispute was not settled by the diplomatic negotiations,
in 1904-1905 a war between Russian and Japan was kindled in which Japan scored a
victory.
In that period, Georgia was under Russian Empire occupation and as being a part of
the Empire was obliged to shed its blood for Russia. Consequently, Georgian warriors
took part in Russo-Japanese War. The aim of this research is to study the personality of
Georgian combatants participating in this war, who they were and whether they
distinguished themselves in the battles or not; to define the attitude of those times
Georgian society and people in Georgia towards the Georgian warriors in the Far East or
whether they wanted to participate in the war.
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Lela Mikiashvili
MONETARY SYSTEM IN GEORGIA IN THE 1820S-1830S
(According to Jacques-François Gamba’s «Voyage dans la Russie méridionale et
particulièrement dans les provinces au delà du Caucase,
fait depuis 1820 jusqu’en 1824»)
In promoting trade between Europe and Asia, an important role was given to the
exploration of Georgia as a prospective transit center. For this purpose, French trader
Jacques François Gamba traveled to Transcaucasia: he had to investigate and study the
possibility of using this region and, specifically Georgia, for the French commercial
interests. The journey was realized in 1819-1824; apparently, Gamba was so successful in
fulfilling his mission, that the French government appointed him as a consul in Tbilisi
(1821-1824). In 1824 Gamba returned to France where he published the description of his
trip in two volumes.
This interesting work is a good source for the study of the history of Transcaucasian
and especially the Georgian economics. The article discusses the circulating monetary
system in Georgia during that period, which is described in detailes in the so called “the
Evidential Documents” attached at the end of the second volume of Gamba’s work. We
believe that this material is one of the most important components for economic and
cultural characteristics of the country located at the juncture of the western and eastern
worlds.
George Narimanishvili
FROM THE HISTORY OF GEORGIAN-ARABIC RELATIONS:
ARABIC INSCRIPTION OF THE 2ND CENTURY OF HIJRA (8TH–9TH CC. A.D)
FROM TBILISI
Epigraphic materials used to be very important historical sources. So, every new
discovery raises high interest. On the territory of Georgia there were discovered
inscriptions written in many languages. Among all inscriptions Arabic ones have a great
importance for the history of Georgia and especially Georgian-Arab relations in the
Middle Ages. The oldest Arabic inscription from Tbilisi is a milestone and is dated from
the 1st century of Hijra (7th c. C.E.). Another one is fragment of Arabic inscription
included in the Georgian one and is dated from the 3rd century of Hijra (9th c. C.E.).
In 2012 during the excavations of the defense wall of old Tbilisi was discovered a new
Arabic inscription which is dated from the 2nd century of Hijra (8th c. C.E.). The
inscription is written in archaic Kufi script without dots and diacritical signs and is partly
damaged. The aim of the article is to discuss what event is dedicated this inscription to. In
my opinion this could be the establishment of Tbilisi emirate. There are two possible dates
of this important event, first is the campaign of Marwan ibn Muhammad to Georgia and
North Caucasus in 117 of Hijra (735 C.E.) or restoration of the city after Khazar invention
in 157 of Hijra (774 C.E.). So the newly discovered Arabic inscription from Tbilisi is
believed to be a one more important source of Georgian-Arab relations.
403

Irine Natchkebia
FRENCH AUTHORS’ INFORMATION ABOUT GEORGIAN WOMEN
(19th century)
In this article is represented the information of the French authors, traveling with
different purposes in Georgia in the 19th century. In the first part – “Georgian Women –
Beauties of Harems of Persia and Ottoman Empire” – we are touching upon the information
about kidnapping of and trade in the Georgian women. Georgian women were getting in
the harems of Orient mainly for three reasons: 1. In the wartimes they were taken from
Georgia as captives; 2. In peacetime they were kidnapped; 3. The parents were selling their
daughters themselves that, according to the opinion of the several travelers, was caused by
the hard condition of multiple-children families. There is given the information about the
prices of the Georgian women in the Persian and Ottoman markets. As the reasons of
buying of Georgian women are named their appearance, character and ability to give good
posterity to a buyer. There are evidences of eyewitnesses about the women who were
already sold or were taken for sale. In the second part of the 19th century, Russia almost
completely suppressed the “contraband trade” in Georgian women.
In the part of the article subtitled “Georgian Woman, Seen through the Eyes of
Europeans”, we quote the notes of the French travelers about general characteristic of
Georgian women. The authors have paid attention to the cosmetic means, they were using,
and to the function of the bathhouse in their life. From these notes, it is evident that in the
19th century Georgian woman was still using traditional means prepared from the natural
plants, and bathhouse was accomplishing the function of a kind of a beauty salon. A
special attention has been paid to the national clothes. Independently from how the
travelers were appreciating them – critically, ironically or positively, – their descriptions
and attention to the details give us the information about the components of these clothes,
their patterns, fabrics, colors, decoration. The authors do not describe the European
clothes, already accepted by Georgians, but some references evidence that together with
the Georgian clothes, European clothes little by little were coming into common use.
Irine Natchkebia, George Sanikidze
INFORMATION OF FRENCH TRAVELERS ABOUT TBILISI
(FIRST HALF OF THE 19TH C.)
In the article is presented and analyzed information of French authors (Beaujour,
Bélanger, Besse, Champollion-Figeac, Gamba, Trézel, Jaubert, Klaproth, Kotzebuë,
Freygangs, Pichon, Rottier, Suzannet, Teule, Hettier, etc.) about Tbilisi of the first half of
the 19th c.
The 19th c. is a turning point in the history of Georgia. After its incorporation into
the Russian Empire, radical changes took place in the country. Europeans have taken an
ever increasing interest in Georgia, specifically in its capital Tbilisi.
During the Napoleonic wars Georgia inadvertently became part of France’s Eastern
policy. Several French military and diplomats visited Tbilisi during this period. From
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early 1820ies Georgia and its capital Tbilisi had become a transit trade route for European
goods going east, Iran in particular (especially under the so-called preferential tariff
policy). Although the economic activity of France in the Caucasus relatively slowed after
the preferential tariff was revoked (1831), many French still traveled to Georgia.
Description of Georgia’s history, everyday life of Tbilisi population, its ethnic and religious
composition, and a fusion of elements of eastern and western cultures are main focus of
interest of French writing.
Tamta Parulava
THE PROBLEM OF EASTERN RENAISSANCE AND
VIS O RĀMIN BY FAKHR AL-DIN GORGĀNI
The article discusses the persian poem of Fakhr al-Din Gorgāni, Vis o Rāmin (XI c.),
with regard to the Eastern Renaissance culture.
Just as the Western Renaissance was an attempt to rebuild the Ancient past, the
author of Vis o Rāmin puts into service the new Persian language and revives the
original Pahlavi love story. Like the Western Renaissance thinking, the Persian work also
illustrates the example of tolerance to various doctrines. The poem is generally neutral
towards religious notions – here, the details of the lives of fire-worshippers are narrated
by the Muslim author and is intended for a Muslim reader. The essential sign that relates
Eastern Renaissance to the Western one is an interest in human, and humanism. In
Gorgāni’s poem, the gaze is directed towards a man. Here the reader will face the „inner
man“ with a complicated, contradictory nature. Given the heroes moulded in a realistic
manner, psychological explorations and severity of conflicts staged in the inner world a
man, the author of Vis o Rāmin goes far beyond the medieval aesthetic principles and his
heroes are related to the human being of the Renaissance epoch. Vis o Rāmin presents
image-characters. That’s why we think that the main contrasting lines in these portraits
should be applied in XI century.
დარეჯან სვანი

არსენიუს (ფარის) ფახურის ტრაქტატი და მისი ადგილი
სირიულ გრამატიკულ ლიტერატურაში
არსენიუს ფახურის გრამატიკულ ტრაქტატზე მსჯელობისას, პირველ რიგში
ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ იგი ყველაზე გვიანდელია ჩვენამდე მოღწეულ
სირიელ ავტორთა მსგავსი ხასიათის შრომებს შორის და მეორე იმას, რომ
ტრაქტატი აგებულია არაბული გრამატიკული სისტემის პრინციპებზე. არაბული
სისტემის გავლენა შეიგრძნობა მეტყველების ნაწილთა კლასიფიკაციის, სახელის კატეგორიის განხილვის და ზმნათა ტიპების დახასიათებისას. ზმნის უღლებათა პარადიგმების სისრულით ძნელად თუ დაეძებნება პარალელი სირიულ
გრამატიკულ ლიტერატურაში.
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განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გრამატიკული ტერმინოლოგია. ფახურისთან მოცემულ ტერმინთა რიცხვი აღემატება სხვა სირიელ ავტორებთან დამოწმებულს და, რაც მთავარია, ყველა სირიულ ტერმინს მოსდევს არაბული ეკვივალენტი. ვხვდებით ხშირად ტერმინებსაც, რომლებიც უშუალო თარგმანია არაბულიდან.
Vakhtang Tevdoradze
ADL B. ZAYD CHRISTIAN ARAB POET FROM AL-ḤĪRA
The name is comparable with Syriac ḥirtā “encampment”, and the locality was no
doubt so named from having been at first a camp settlement.The facts of geography
salubrious air, a fertile neighbouring region, and proximity to the Euphrates all adequately
explain the choice of the site for the settlement, which was located to the south-east of
present-day Nadjaf in ՙIrāk. But it was a political factor which transformed al-Ḥīra from a
relatively obscure locality to the most important Arab city in the Fertile Crescent during
the three centuries preceding the rise of Islam, namely, the emergence of the powerful
Lakhmid dynasty, who made it their capital, it became the centre of political, diplomatic,
and military activities in which Persia, Byzantium, and the Arabian Peninsula were
involved. For the Sāsānids, however, it remained a fortress for the protection of
Mesopotamia against the raids of the nomads and a caravan city of vital importance for
the transit trade between Persia and the Arabian Peninsula. Owing to its geographical
location, al-Ḥīra became the confluence of three interacting cultural currents: the Persian,
the indigenous pagan Arab, and the Byzantine, represented mainly by Nestorian
Christianity; As the capital of the Lakhmids, it attracted to their royal court Arab poets
from the Peninsula, e.g., ՙAbid, Tarafa, and al-Nābigha, and thus gave an impetus to the
cultivation and perfection of the Arabic panegyric. It also produced a major pre-Islamic
poet, ՙAdl b. Zayd who belonged to its famous Christian community, the ‘Ibdd, and whose
poetry reflects the various facets of Ḥīra’s urban culture.
David Tinikashvili
WAS THE IDEA OF HOLY WAR SO FOREIGN TO BYZANTIUM?
The history of Georgia gives us one example when a monk from Mount Athos named
John - i.e. Tornike Eristavi, ex-general and former member of the Georgian military elite,
- left the monastery in order to aid the young emperors of Byzantium - Basil II and
Constantine VIII and fight against the usurper Bardas Skleros, who was finally defeated by
John ex-Tornike in 979. Considering this very fact, R. Morris writes that, “When matters
of imperial concern were at stake, even monastic vows could not be held absolute.”1
There is some speculation if such examples were typical or exceptions in the history
of Christianity. What kind of theological deliberations and church laws were there
1
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Morris, Rosemary. Monks and Laymen in Byzantium, 843-1118. Cambridge: Cambridge University
Press 2002, 85.

regarding this practice? Until the 10th-11th centuries, the Councils of the Christian Church
had maintained a prohibition on armsbearing by the clergy. In 1095, Pope Urban II, in
urging Christians to the Crusades, stated very clearly: “We do not want those who have
abandoned the world and have vowed themselves to spiritual warfare either to bear arms
or to go on this journey; we go so far as to forbid them to do so.’”2 In spite of this, some
clergymen still participated in the Crusades. As for canon law regarding the armsbearing
by the clergy, penances imposed on them after starting the Crusades finally disappeared.3
In the West it was gradually “developed a tacit narrowing in the interpretation of the word
‘clericus’ to exclude bishops and abbots from the ban.”4
The Bible and Roman Law were primary sources in the process of forming the
Christian attitude towards war. Old Testament battles waged by the Jews provided a good
basis for the supporters of the idea of a just/holy war. But Origen and other Christian
authors used to explain these wars alegorically. Some New Testament passages were at
play as well. For example, John the Baptist did not call soldiers away from their vocation.
He just told them: ‘Do violence to no man’ (Luke 3:14, KJV). On the other hand it was
impossible to ignore the so called charity texts of the New Testament that preached
pacifism and forgiveness. For instance, the verses like: “If anyone slaps you on the right
cheek, turn to them other cheek also” (Matthew 5:39); “all who draw the sword will die by
the sword” (Matthew 26:52) etc.
For the first three centuries Christian theologians rejected any possibility of killing
others, including service in the army. For instance, Justin Martyr writes: “We who formerly
used to murder one another now refrain from even making war upon our enemies.”5 But
others did not have such a strict position. For example, D. Charles writes, “Whereas
Tertullian admonishes soldiers who convert to leave the military, Clement [of Alexandria]
exhorts Christians, regardless of their station, to manifest Christian witness in their
vocation.”6 St. Cyprian of Carthage “prays for the success of the Emperor’s armies.”7 As for
the canons, the ecumenical council of bishops meeting at Nicea (in 325) roundly
condemned Christians who, having cast aside their soldiers girdles, later attempted to
return to the military “like dogs returning to the their own vomit” (Canon XII). The
Council of Chalcedon says that it is inadmissable for the clergymen to join the military or
serve in a secular sphere (Canon VII).
2

Riley-Smith, Jonathan. The First Crusade and the Idea of Crusading. Philadelphia 1986, 26.
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Bachrach, David. Religion and the Conduct of War, c. 300-1215. New York: The Boydell Press 2003,
103.
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Duggan, Lawrence. Armsbearing and the Clergy in the History and Canon Law of Western Christianity. New York: The Boydell Press 2013, 221.
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Justin Martyr. “First Apology XXXIX”, The Ante-Nicene Fathers, vol. 1, ed. A. Roberts and J. Donaldson. Grand Rapids: Eerdmans 1979, 39.
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There is an evidence that some Christians had served in the Imperial army: “Amongst
the early martyrs there were a substantial number of soldiers who saw nothing wrong in
fighting for the empire. They were martyred for refusing sacrifice to the God-Emperor, not
for refusing to fight. Nabor and Felix, for example, suffered death under Maximian because
they refused sacrifice.”8
After Constantine’s conversion Christian thinkers try to modify and accomodate
their theology to the interests of the Christian Empire. Bishop Eusebius of Caesaria was a
key figure in this regard. According to his views Christians were obliged to assist the
Empire to defend its territory and peace. Thus from that time on, the enlistment of
Christians in the army no longer has an exceptional character.
In the West St Augustine tried to develop a Christian idea of the war. He intruduced
three criteria for a just war: 1) The war should be defensive, not offensive; 2) The war
should be declared by the person in authority; 3) A right intention is neccesary to wage a
war that is to have no other goal than to restore justice.
It was possible here to cite St. Paul who writes: “Rulers do not bear the sword for no
reason. They are God’s servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer”
(Rom. 13:4). Thomas Aquinas also had some views on the issue but he proposed nothing
new on the question.
With the beginning of the Crusades, the theory of just war moves on to a new level,
“Bellum Iustum” becomes a “Bellum Sacrum”. The war began to be perceived as a God’s will
– “Deus le volt!” (“It is a God’s will”). The goal was sacral: liberation of the Holy Land
which was very important for all of Christendom. The Crusaders were regarded as God’s
warriors.
Was the idea of holy war familiar only to Western Christendom? Some historians (S.
Runciman, D. Nicol, G. Dennis, A. Laiou, N. Oikonomides) reject this view. They argue
that the sanctification of the war was foreign to the Byzantines. War was considered by
them to be intrinsically evil and a “regrettable necessity”. Death on the battlefield was no
reason for a soldier’s glorification. Thus it was unimaginable to regard them as martyrs. A
martyr should die only due to defending the faith.
These authors point out that the wars waged by the Byzantines did not meet the criteria
necessary for holy war. In Byzantium only an emperor, not the patriarch had the power to
declare a war. The aim of war was defensive: to regain lost territories (whereas a holy war is
only offensive) and finally no one promised a remission of sins in case of dying in battle.
Clarifying the general attitude to war, the 13th canon of Basil of Caesarea (+379) is
frequently mentioned which states: “Our Fathers did not consider killings in war to be
murders, but, in my opinion, they pardoned those who fight in defence of virtue and piety.
Still, it is perhaps well to advise that them to abstain only from communion for three
years, since their hands are not clean.”9 It is not hard to observe a mild tone in Basil’s
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words. Thus, it is no surprise when J. Haldon writes that “it is clear from the remarks of
the later canonists that this canon was not strictly observed.”10
The second group of historians (A. Kolia-Dermitzaki, T. Kolbaba, J. Haldon, M. White,
P. Stephenson) argue that the idea and practice of holy war was not foreign to Byzantium.
The wars waged by the Byzantines more or less met the requirements for holy war.
The Will of God. When someone says that a given war is God’s will, it means that the
so-called will of God is reflected through man. The people do not hear God’s voice directly
(perhaps except in the case of the Old Testament wars). Such an intermediary person was
a pope in the West and an emperor in Byzantium. There was a strong conviction that the
Byzantine empire was God’s special creation and the emperor was perceived as a Vicarius
Christi who had an obligation to defend God’s people. His mission was a part of God’s
providence. Like Western Christians, the Byzantines regard themselves as God’s “chosen
people” as well.
The different faith of the enemy. Defining an enemy in religious terms was very well
known to the Byzantines, too. For example, in the seventh century, chronicler Theophanes
wrote that emperor Heracleius (610-641) had called the Persians infidels. In other
chronicles, the Persians are portrayed as people cursed by God and enemies of Christianity.
During the military campaigns, religious images (crosses, icons etc.) were also used by the
Byzantine troops.
Divine Compensation. In order to show the unacceptebility of the notion of the
divine compensation for the Byzantines, the case of Nikephoras Phokas is frequently
invoked. He appealed to the Church and demanded that soldiers who died on the
battlefield be declared as martyrs. The appeal was rejected by the Patriarch Polyeuktos and
the 13th canon of the Basil of Caesarea was cited. Nikephoras’ example is regarded as an
exception and anomaly in Byzantium. It is true the idea of the soldiers’ martyrdom might
be inadmissable for this specific Patriarch and his synod but the idea was very popular not
only in the military treatises (including Leo VI’s Taktika) but also in the official church
documents. For example in “a tenth-century codex of the Triodion (a hymnbook
containing variable parts of the services for the Lenten and Easter cycles), is entitled: ‘For
All Souls’ Day, for those who have gone to sleep forever, and also for the generals,
commanders and solders who have died in wars and captivity’. (…) Like the military
treatises, the hymn describes the duty of soldiers to fight for their faith, the sacred nature
of warfare itself and the affinity between soldiers and martyrs, for example: ‘Your armies,
O Lord, who risked their lives for their faith in you and your name, align them in the tents
of your first-born to call themselves equal to martyrs.’”11 M. White also points out that
soldiers were commemorated in an official church calendar. “The fact that the
commemoration appears in the Synaxarion provides further evidence for a tendency, even
within the Church, to equate soldiers with martyrs.”12 One interesting fact is that

10

Haldon, J. Warfare, State and Society in the Byzantine World, 560-1204. London: UCL press, 1999, 28.

11

White, Monica. Military Saints in Byzantium and Rus, 900-1200. Cambridge University Press, 2013, 60.

12

Ibid., 61.

409

Nikephoras Phokas “entered the pantheon of Christian martyrs, but this status was denied
the soldiers who fought and died in his armies.”13
There were also some patriarchs who supported this idea. Around 915, the patriarch
of Constantinople, Nicholas I Mystikos, wrote a letter to congratulate the Byzantine
general of the theme of Longobardia in southern Italy for the great victory against the
Arabs at Garigliano. In the letter, the patriarch expressed the wish that the general might
enjoy “both in the present life the greatest honors, as the fruits of your own labours […]
and in the afterlife common reward for those who fight for Christ.”14 The second patriarch
was “Patriarch Michael IV Autoreianos, (1207-13), resident with the exiled Byzantine
government at Nicea, in one of his acts granted remission of sins to the Byzantine soldiers
who fell in battle against the Latins who held Constantinople.”15 A third patriarch of
Constantinople was Niketas II Mountanes (1186-1189), who declares in his sermon the
following: “If a Greek man kills hundreds of Latin pilgrims, then he will receive a remission
of sins, even if he might accidentally kill ten Greeks at the same time.”16
Holy war is declared by a religious leader. Unlike the West where the Pope could
declare a war, the Byzantine Patriarch had no right to do the same. The Patriarch only
supported a war declared by an emperor (with chaplains, public or private prayers, etc).
But niether was the Byzantine emperor was solely a secular leader, nor was the Pope only
a spiritual one. Byzantine political ideology viewed the emperor as God’s regent on earth...
The emperor was ‘sacred’ and his position as the only competent authority to declare war
in defense of the “chosen people” was never challenged. George of Pisidia, a panegyrist of
Emperor Heracleius, perceives the Emperor as a second ruler of the people after God.17
Exactly during the reign of Emperor Heracleius the military activity gained the sacral
status, which was to strenghten in the following centuries.
Besides, emperors convoked Ecumenical Councils in the Church and actively
participated in the doctrinal polemics (i.e. Constantine the Great). Sometimes they
declared anathema to the heretics (i.e. Justinian the Great), which is only a church leader’s
prerogative. Emperors even participated in church services, preached the sermons to the
faithful etc. On holy days, an emperor wore the vestments of a bishop in the temple.18
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Holy War should be offensive. Byzantine wars were defensive as well as offensive. T.
Kolbaba explains why the majority of Byzantine wars were defensive: “In order to go on
the offensive, a society must not spend all its resources on defense. It must have the
manpower and material means to move outward – a luxury the Christian West had
precisely because the Christian East served as a buffer.”19 In fact, the Crusades were not
offensive wars because the aim was to restore control of the Holy Land.
The Byzantines were convinced that all their wars – be it offensive or defensive – were
holy. Byzantine “soldiers were fully accepted members of the Christian community.”20
They attended a religious service twice a day. In general no clear distinction could be
observed between religious and secular wars, since an emperor often dominated the
Church, using it for the political aims.
Despite all of these facts, some authors still do not agree that there was a particular
kind of holy wars in Byzantium. Ioannis Stouraitis is among those who try to prove the
opposite in an article published in 2012. He cites those Byzantine wars when a recompense
was mentioned by a general or emperor. He also mentiones Patriarch Michael IV
Autoreianos’ letter in which the ecclesiastical leader promises the remission of sins to
soldiers that would die in battle.21 Of course, I. Stouraitis could not ignore Taktika of
emperor Leo VI the Wise, in which spiritual merits are mentioned as well (Taktika, XII 57,
XVIII 127).22
Stouraitis points out that exhortations such as these were exceptions in the history of
Byzantium. In his view, the case of Patriarch Michael Autoreianos is a “striking exception.”23
But he ignores the aforementioned cases when other patriarchs used to express the same
ideas of spiritual reward in the afterlife.
Stouraitis affirms that the Byzantine soldiers needed to be imbued with such an idea
for their encouragement, as he writes, “to fight bravely.”24 Besides, General Justinian and
Emperor Heracleius waged defensive wars: they fought against the Persians who had
occupied the empire’s territories. But the question is why can the Crusades not be regarded
as defensive wars? Why did the liberation of the Holy Land not imply a regaining of the
Christian land occupied by the Muslims? Thus in fact the Crusades were also defensive
wars. And lastly: why is it not possible to say that similar ideas concerning spiritual
recompense served as an “encouragement” for the Crusaders as well?
As for Leo’s Taktika, Stouraitis argues that the same exhortations (which are reiterated
many times – he admits) are situated in a section which is not connected with “…Muslims,
but refers to a warfare against any enemy to the empire. This argument is further
underpinned by the fact that God’s recompense is carefully related to the soldiers’ good
19
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faith, i.e. piety, with no mention made to the killing of infidels or death in battle against
them”).25 I think the interpretation is very weak and artificial too. Firstly, in this case it
does not matter who is an enemy. The only thing that matters is what motivates the soldiers
in the battle against the enemy. As we have seen, the main part of this motivation was an
idea regarding the salvation of the soul among the Crusaders as well as the Byzantine
warriors. Secondly, it is not clear what it means (in the case of a soldier) to obtain a
spiritual reward only through “good faith i.e. piety”. Here, the location where these
exhortations used to be heard by the soldiers – the battlefield – is very important. Indeed,
a soldier was different from a martyr. The latter was killed solely for his/her faith.
Summing up our considerations, it is possible to say that theological thought and
canon law regarding the idea of just/holy war idea and practice were not so developed in
Byzantium as in the Christian West. Although in terms of practical reality, an understanding
of holy war was almost the same in both parts of Christendom. Byzantium had its own
particular holy wars. As M. White rightly points out, “whether or not agreement is ever
reached concerning a definition of holy war, there can be no doubt that Byzantium had
holy warriors, in the form of both mortal soldiers and military saints.”26 Byzantium had
canonized warriors who were regarded as heavenly patrons of the soldiers (for example St.
George, St. Demetrios, St. Theodore).
Thus as P. Stephenson writes, a “careful scrutiny of surviving texts” shows the essential
similarities between the Byzantine and Western ideas of holy war. Religious ideas like
God’s chosen people, a Christian nation, God’s alliance on the battlefield, a God-led army,
the remission of sins, and spiritual reward were very important for the Byzantine’s military
and theological thinking as well. And this is not a strange at all because religion was an
integral part of medieval society’s collective identity.
Irakli Topuridze
RELATIONS OF DAUD PASHA WITH SHIA POPULATION OF IRAQ
Shia population in Iraq constituted a major part of the country. In the XVIII-XIX
centuries there were Arab nomad and semi-urban tribes, as well as the populations of
towns and villages. The Iraqi Shias lived mainly in the central and southern regions of the
country and played a big role in the political and economic life of Pashaliq, both in
cooperation with the government and constant threat to the official Baghdad. It was
enough to tense relations between the Ottoman Empire and Persia, as the Iraqi Shias
started armed rebellions against official Baghdad. In the XVIII-XIX centuries there were
two important and strongest Arab Shia tribes in Iraq: al-Khazaili and Banu Lam. The last
ruler of Iraq from Mamluq environmrnt, Georgian by origin Daud Pasha (1818-1831)
decided to get closer to abovementioned tribes and started from 1818 appointed the
Sheikh of al-Khazaili tribe, Kasim al-Shavi to the important administrative and financial
positions. At the same time Kasim al-Shavi played very important pole as an emissary
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between Baghdad and other Shia tribes in dealing with various misunderstandings and
problems with the government.
When the governor of Iraq decided to unify Pashaliq under his rule, he tried to solve
all the existing problems by political, military and economic activities, ignoring social and
religious issues. The main aim of Daud Pasha was to not allow religious base in the
unification of the country and especially the direct intervention of Persia through the
propaganda of Shiism in among Arabs, but it was impossible until 1826 because of the
huge number of supporters of Shia doctrine between Arab tribes. A number of huge
rebellions had place in Iraq and Daud Pasha was forced to use military forces and
negotiations to suppress the rebellions.
The attempts of Daud Pasha to control Iraqi shia tribes had not solid base. The last
Shia rebellion of the Arab tribe of al-Muntafik was suppressed in 1826 but the governor of
Baghdad was in constant readiness to suppress the possible uprisings. At the same time
Daud Pasha smartly used the reputation and status of the Sheikh of al-Khazaili tribe
Kasim al-Shavi to solve small problems with Shia tribes and negotiate with them. This
kind of situation was in Iraq until 1831, i.e. the termination of Daud Pasha’s and Mamluq’s
ruling system in the country.
Aleksi Zhordania
THE TYPOLOGY OF LANGUAGE ENVIRONMENT IN EGYPT,
AUSTRIA AND GEORGIA
In the article is presented some problem of Psycholinguistics, Sociologiuistics and
Ethnologuistics. In the work is selected the data’s comparison of Georgian, Arabic “Fusha”,
German “Hochdeutsch” and their parallel dialects.
Natela Zhvania
PARADIGMATICS AND SYNTAGMATICS OF
THE ETHIOPIC WRITING SYSTEM
The Ethiopic writing system is one of the worlds known 14 writing systems. The
Ethiopic writing system includes 26 grapheme symbols which correspond to 26 syllabic
letter-signs in paradigmatics and 7 vowel signs in syntagmatics.
In paradigmatics all consonant sounds imlicitly contain vowel a: Ca; In syntagmatics
six vowel sounds are added: Cū, Cī, Cā, Cē, C, Cǝ, Cō (ǝ) corresponds to shǝwa mobile
of other Semitic languages. It also shows virtual absence of the vowel and instead of
syllable a real consonant sound is accepted.
Paradigmatic row is divided in to two parts. The first row begins with ha; the second
row begins with _’ a.
The syllabic letter-signs are arranged partly by similar outline and partly according to
their phonetic nature: syllabic letter-signs are arranged on the basis of voiced-voiceless
sequence.
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