
შესავალი 
 
თათარ-მონგოლთა შემოსევების დროიდან “იქმნა უკუქცევა სუესჳანისა 

ბედისა... ქართველთა ნათესავისა, არღარა მიეცა ძლევა თათართა ზედა ვიდრე 
ჟამთამდე ჩუენთა”, - წერდა სამშობლოს ისტორიის საკითხებზე ჩაფიქრებული 
ჟამთააღმწერელი გიორგი ბრწყინვალის მეფობის დროს, როცა ქვეყანა უცხოელ 
დამპყრობთა ბატონობისაგან განთავისუფლდა. მაგრამ თავისუფლების პერიოდი 
არცთუ ისე ხანგრძლივი აღმოჩნდა და, თითქოს ბედმა არგუნაო ძნელბედობა 
ქართველთა მხარეს, ძველი დიდების”უკუქცევა” გრძელდებოდა. ასეული წლების 
მანძილზე ელოდნენ ბედის შემობრუნებას ქართველი ხალხი და მისი 
“ჟამთააღმწერლები”, რომელთაც დღემზიანი საუკუნის ხილვა არ ეღირსათ. 
საქართველო XV-XVIII საუკუნეებშიაც აღმოსავლეთის ველურ თუ 
“ცივილიზებულ” დამპყრობთა სათარეშო ასპარეზად რჩებოდა. 

მონგოლების მიერ წელში გატეხილ საქართველოს რიგრიგობით 
მუსრავდნენ ურდოები თემურ ლენგისა, სისხლმოწყურებული თურქმანები, 
საქრისტიანოზე ამხედრებული ოსმალები და ყიზილბაშები, მდიდარი ქვეყნის 
ბარაქას დახარბებული დაღესტნელი ფეოდალები და ძმანი მათნი. ათასობითა და 
ათიათასობით ქართველი ეწირებოდა უთანასწორო ომს მოზღვავებულ 
აგრესორთა წინააღმდეგ. მათი ოფლითა და სისხლითაა მორწყული ძველი 
ივერიის სოფლები და ქალაქები, მინდვრები, მთები, ხეობები და ქარაფები. 

საგარეო თუ საშინაო ფეოდალური ომები, მუდმივი ეროვნული საფრთხე 
და ტრაგედიები, რბევა-აწიოკება და სისხლის ღვრა, დაუცხრომელი ჭიდილი 
პროგრესული და რეაქციული ძალებისა, ჩაუქრობელი ბრძოლა ანტაგონისტურ 
კლასებს შორის, მაგრამ ამავე დროს ხალხის არაჩვეულებრივი გამძლეობა და 
შეუდრეკელი რწმენა ბედნიერი მომავლისადმი - ასეთი იყო ეს წინააღმდეგობათა 
ხლართებით აღსავსე ეპოქა. 

ომის საშინელებასა და მისი მოლოდინის შიშში, ქარიშხალსა და 
ცეცხლში, შიმშილსა და წყურვილში გამოატარეს და დაიცვეს ჩვენმა წინაპრებმა 
თავიანთი არსებობა და ეროვნება, ენა და კულტურა, სამშობლო მიწა-წყლის 
დიდი ნაწილი. უცხოელი დამპყრობლები ანგრევდნენ, ქართველი ხალხი კი 
თავიდან იწყებდა, ერთხელ უკვე აშენებულს და აწ დანგრეულს მეორედ თუ 
მეათედ აგებდა, დაყრუებულ სოფლებს აღადგენდა, კვლავაც შრომობდა და ისევ 
თავს იცავდა. ალბათ იმ “სისხლის წვიმების” დროს იშვა დღემდის ცოცხალი 
სევდიანი ქართული სიმღერა - ”...რაც მტრობას დაუნგრევია, სიყვარულს 
უშენებია”. ნაღვლიან “ურმულსა” და “ოროველას” აყოლებდა ღრმა 
გულისტკივილს ველზე სამუშაოდ გასული მეურნე, რომელსაც საომარი იარაღიც 
ზურგზე ეკიდა. 

ქართველი ხალხის საგარეო-პოლიტიკური ისტორიის ძირითადი 
შინაარსი გვიანფეოდალურ ხანაში იყო სამართლიანი პერმანენტული ომი 
არსებობის შენარჩუნებისათვის. იგი, ჩვეულებრივ, არავის თავისუფლებასა და 
დამოუკიდებლობას არ ემუქრებოდა, არავის არ იპყრობდა, მხოლოდ თავის მიწას 
და სახლ-კარს იცავდა. სწორედ ამაში გამოიხატებოდა მისი გმირული ისტორიის 
ერთ-ერთი თვალსაჩინო ღირსება. 

XV საუკუნის მიწურულში ქართლის მეფის მეთაურობით მიმდინარე 
ბრძოლა ქვეყნის პოლიტიკური მთლიანობის აღდგენისათვის საბოლოო მარცხით 
დასრულდა. 1490 წელს სამეფო დარბაზმა ფაქტიურად აღიარა ქართლის მეფის 



უძლურება, რადგან გაერთიანებისათვის საჭირო ძალები მას არ გააჩნდა და მეფე-
მთავრების არსებობისადმი “დროებით” შერიგება გადაწყვიტა. მიუხედავად ამისა, 
ბრძოლა მაინც არ ცხრებოდა. 

XVI საუკუნე იყო ქვეყნის გამაერთიანებელ და გამთიშველ ძალთა 
ჭიდილის ეპოქა, როდესაც გამთიშველთა ბანაკი საგარეო მტრების დახმარებით 
იზრდებოდა, ამ საუკუნის შუა წლებში კი ირან-ოსმალეთის სახელმწიფოებმა 
“საქართველოებად” დაშლილი ქვეყანა შუა გაიყვეს და ამით მისი შინაგანი 
ძალებით გაერთიანების დიდ საქმეს თითქმის გადაულახავი დაბრკოლება 
შეუქმნეს. 

XVI ს. შუა წლებამდე საქართველო მაინც დაშლილი “მთელი” იყო იმით, 
რომ “საქართველოები”, მიუხედავად მათ შორის არსებული პოლიტიკური 
მიჯნებისა, მაინც ქართველთა ქვეყნის მიწა-წყლის გარეგნულ მთლიანობას 
განასახიერებდნენ. ამის ერთ პირობას ისიც წარმოადგენდა, რომ პოლიტიკურ 
ერთეულებად დანაწილებას არც ერთი სამეფო კანონიერად არ თვლიდა. 
ქართველი ხალხი არ ცნობდა ირან-ოსმალეთის სახელმწიფოთა 1555 წ. 
შეთანხმებას, რომლის ძალითაც ორად გაყოფილი საქართველო მტაცებელთა 
ფარგლებში ცხადდებოდა და მათ შორის საზღვარი ლიხისა და სამცხის მთებს 
შორის გადიოდა. 

მდგომარეობა არსებითად შეიცვალა XVI ს. 80-90-იან წლებში. 
არაჩვეულებრივად გაძლიერებულმა ოსმალეთის იმპერიამ თითქმის მთელი 
ამიერკავკასია დაიპყრო და, კერძოდ, საქართველოს სამცხე-საათაბაგო წაართვა. 
ქართველმა ხალხმა თავისი ქვეყნის ერთი მესამედი ნაწილი დაკარგა. მის 
მასაზრდოებელ ძალებს გამოეთიშა ეკონომიურად ძლიერი მხარე - პურეულითა 
და საქონლით მდიდარი ქვეყანა, რომელიც ამავე დროს ქართველთა სულიერი და 
მატერიალური კულტურის უმძლავრესი კერა იყო. დამპყრობლებმა საათაბაგოში 
სასტიკი ბრძოლა გამოუცხადეს ქართულ სოციალურ-პოლიტიკურ წყობილებასა 
და კულტურას, იგი ოსმალურით შეცვალეს და ეროვნული გადაგვარების გზით 
წაიყვანეს. ასე დაირღვა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, დაბრკოლდა 
ქართველთა ეროვნული კონსოლიდაციის პროცესი. ქართველი ხალხის ბრძოლა 
არსებობის ობიექტური პირობების შენარჩუნებისა და ერთიანობის 
აღდგენისათვის უკიდურესად ძნელ პირობებში მოექცა. საგარეო მტრების 
მოძალების ეპოქაში ესოდენ აუცილებელი დამცველი ძალების რიცხობრივი 
შემცირება და ეკონომიურ საშუალებათა თვალსაჩინო შეზღუდვა ეროვნული 
ტრაგედიის სავალალო სურათს ქმნიდა. 

არც XVII ს. პირველი ნახევარი ყოფილა დღებედნიერი 
საქართველოსათვის. ოსმალთა ძალმომრეობა, XVI საუკუნეში რომ იყო, XVII ს. 
დამდეგიდანვე შეცვალა შაჰ აბასის დროინდელი ირანის ტირანიამ აღმოსავლეთ 
საქართველოში. მარტო კახეთში ასი ათასი მოკლულ-დაჭრილი და 200 000–მდე 
ტყვედ წაყვანილი. ძალით აყრილი და ირანში გადასახლებული მშრომელი თუ 
მეომარი მოაკლდა სამშობლოს, დასავლეთ საქარველოში კი, ოსმალთა 
პოლიტიკური ბატონობის პირობებში, ათიათასობით ჯანსაღი ადამიანი ტყვეთა 
სახით მიჰყავდათ კონსტანტინოპოლისა და ეგვიპტის ბაზრებზე გასაყიდად. 
ქართველი მამლუქების რაზმები ოსმალეთში და გურჯთაგან შემდგარი მონა-სპა 
(ყულის ჯარი) ირანის შაჰის კარზე ამიერიდან საქართველოს მტრული 
სახელმწიფოების სამსახურში ლევდნენ სულს, მათ მშობლიურ ქვეყანაში კი 
მეომართა რიცხვი წლითიწლობით მცირდებოდა. 



ქვეყნის ტერიტორიული რღვევის პროცესი გრძელდებოდა. შაჰ აბასის 
აგრესიის შედეგადაც შევიწროვდა იავარქმნილი ქართლისა და კახეთის 
სამეფოების ფარგლები. ვერაგმა დამპყრობელმა ქართლის მიწებზე, ლორე-
დებედას ხეობაში, სახანო შექმნა, ხოლო კახთა მეფეს კაკ-ენისელის მხარე წაართვა 
და წახურელ ალიბეგს უწყალობა. ამ დროიდან (XVII ს. დამდეგი) კახეთის 
აღმოსავლეთის საზღვარმა ყანიყობიდან ქვეყნის შიგნით, მდ. ყაფუ-ჩაიზე 
გადმოინაცვლა. ძალით გავერანებულ კახურ სოფლებში დამპყრობლებმა 
ფართოდ გაუხსნეს გზა მომთაბარე თურქმანულ ტომებს, რომლებიც ქართველთა 
მიერ ნაშრომ-ნაღვაწ პურის მინდვრებსა და ზვრებს სპობდნენ და საძოვრებად 
აქცევდნენ, მკვიდრი მოსახლეობის ინტენსიურ მეურნეობას აჩანაგებდნენ. მაგრამ 
დამპყრობლებმა მაინც ვერ გატეხეს საქართველოს წინააღმდეგობა, რომელიც 
არაჩვეულებრივ გამძლეობას იჩენდა. 

საუკუნოვან და ულევ ომებში დაღალულ, რიცხობრივად შემცირებულ, 
მაგრამ ნაწრთობ ქართველ ხალხს საგარეო მტრებთან ბრძოლაში წარმატებებიც 
ჰქონდა. ხშირად ერთი ქართველი ოთხი თუ ხუთი და კიდევ მეტი მომხდურის 
წინააღმდეგ გამოდიოდა და ასევე ხშირად იმარჯვებდა კიდეც. XVI-XVII სს. 
აღსავსეა ქართველთა სწორუპოვარი ბრძოლის სურათებით. ჩვენს მატიანეს 
ამშვენებს გმირთა მთელი ლეგიონი ლუარსაბ პირველის, სიმონ პირველის, 
მანუჩარ ათაბაგის, თედორე კველთელის, გიორგი სააკაძის, ბიძინა 
ჩოლოყაშვილისა და სხვათა სახით. სოხოისტას ომი საათაბაგოში, გარისისა და 
მარაბდის ბრძოლები ქართლში, 1659 წ. ბახტრიონის აჯანყება კახეთში და სხვა 
მრავალი იმის უტყუარი მოწმეა, რომ საქართველოში არასოდეს არ ჩამქრალა 
ბრძოლისა და შრომის ჩირაღდანი. ქართველი ხალხი არასოდეს ნებით არ 
სთმობდა მშობლიურ მიწას და თავდადებით იცავდა თავის მაღალ სასოფლო-
სამეურნეო და სამწერლობო კულტურას. ასეთი შეუპოვარი ბრძოლით 
აიხსნებოდა, რომ საქართველომ ძირითადად დაიცვა თავისი სამეურნეო და 
სოციალურ-პოლიტიკური წყობილება და სრული გათათრება-გაყიზილბაშებას 
გადაურჩა. 

XVI-XVII სს. ქართველი ხალხის ისტორიულ ცხოვრებაში მარტოოდენ 
ნგრევა-აწიოკებისა და საგარეო მტრების წინააღმდეგ ომების ხანა როდი იყო. 
ეკონომიური განვითარების საერთო შეფერხების ვითარებაში აქა-იქ 
გამოჩნდებოდა ხოლმე შედარებით მშვიდობიანობის ცალკეული პერიოდი, როცა 
ესა თუ ის კუთხე, სხვათაგან განსხვავებით, აღორძინებას იწყებდა. ასე იყო, 
მაგალითად, XVI საუკუნის კახეთში, როდესაც ქართლის თავგამოდებულმა 
ბრძოლამ უცხოელი დამპყრობლების წინააღმდეგ, ობიექტურად “დაიფარა” 
მისგან პოლიტიკურად გათიშული კახეთი, რომლის მმართველები საქართველოს 
პოლიტიკური მთლიანობის აღდგენისათვის ბრძოლას დაუპირისპირდნენ -
”ქართლის ჭირისადმი” გულგრილნი აღმოჩნდნენ. მაშინ ქართლი ინგრეოდა, 
კახეთი კი დაწინაურდა. განვითარდა სოფლის მეურნეობა და ვაჭრობა-
ხელოსნობა, გატარდა დროის შესაბამისი რეფორმები ქვეყნის მმართველობის 
გადახალისების, სამხედრო საქმის მოწესრიგებისა თუ სხვა დარგებში. XVII ს. 30-
იანი წლებიდან ქართლსაც დაუდგა შედარებითი აღორძინების ეპოქა, როდესაც 
მისი საზოგადოებრივი და ეკონომიური ცხოვრება შეუჩერებელი დაწინაურების 
გზით მიდიოდა. 

XVII საუკუნეში აღორძინება დაეტყო ქართულ კულტურას, რამაც 
მკაფიოდ იჩინა თავი მხატვრულ ლიტერატურაში. განსაკუთრებით გაძლიერდა 



საერო პოეზია, რომელიც შეუჩერებლივ ავიწროვებდა სასულიერო მწერლობას. 
გაძლიერდა ეროვნულ-პატრიოტული მოტივები და რეალისტური ტენდენციები. 
საფუძველი ჩაეყარა ისტორიულ პოემას. შეიმჩნეოდა მხატვრული სტილის 
დემოკრატიზაცია და ბრძოლა ირანული ლიტერატურული გავლენის 
წინააღმდეგ, სწრაფვა ქართული, თავისთავადი ტრადიციების აღორძინებისაკენ. 
თეიმურაზ პირველის, არჩილის, იოსებ თბილელისა და სხვ. შემოქმედება 
ქართველ ხალხს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლისაკენ 
მოუწოდებდა. ყოველივე ეს იმის უტყუარი მოწმე იყო, რომ ქართული 
ლიტერატურა დაშლილობის იმ მძიმე პერიოდში საერთო-ეროვნული 
ინტერესების სამსახურში ჩადგა, იგი ხალხის კულტურულ მთლიანობას 
განასახიერებდა. ამავე დროს ლიტერატურაში მოჩანდა აჩრდილი პესიმიზმისა, 
რაც უმთავრესად ქვეყნის ეკონომიურსა და პოლიტიკურ ცხოვრებაში შექმნილი 
“ჩიხის” ანარეკლი იყო. 

საქართველო, ობიექტურ მიზეზთა გამო, ჩამორჩა დასავლურევროპული 
განვითარების აღმავალ პროცესს. იგი ევროპის თანადროულად ვერ ეზიარა ახალ 
ერას – ბურჟუაზიული განვითარების ეპოქას XVI საუკუნიდან რომ დაიწყო და 
წინააზიური, შედარებით შეფერხებული თუ “დაგვიანებული” ცივილიზაციის 
გარემოცვაში აღმოჩნდა. 

პოლიტიკური დაშლა, რომელსაც დიდად შეუწყო ხელი ნატურალური 
მეურნეობის ბატონობამ XVI-XVII საუკუნეებში, მზარდი საგარეო შემოსავლების 
პირობებში, თავის მხრივ, თვითკმარი მეურნეობისა და მასზე დამყარებული 
ბატონყმობის გახანგრძლივებას იწვევდა. სოციალურ-ეკონომიურად 
ჩამორჩენილი სახელმწიფოების – ოსმალეთისა და ირანის – პოლიტიკური 
ბატონობა, მწარმოებელ ძალთა რაოდენობის შემცირება, ფეოდალური ბაჟები და 
სავაჭრო მონოპოლიები, მშრომელთა ბეგარა-გადასახადების ზრდა, რაც მათი 
მეურნეობის განვითარების უკუპროპორციულად ხდებოდა, გზას უხსნიდა 
ექსპლოატაციის მახინჯ ფორმებს (ტყვეებით ვაჭრობა, ძარცვა-გლეჯა...). ამავე 
დროს რიცხობრივად მატულობდა მმართველი არისტოკრატია, რასაც თან სდევდა 
არამწარმოებლური “შრომის” ზრდა – მშრომელთაგან აყვანილ მსახურთა ფენის 
გამრავლება. ოდესღაც ერთი სახელმწიფოებრივი ორგანიზმის შენახვის ნაცვლად 
საქართველოს მშრომელებს იმ ხანაში უკვე შვიდი სამეფო-სამთავროს 
პოლიტიკურ დაწესებულებათა მომარაგება-სამსახური უხდებოდათ, მათი 
გადახდის უნარი და შესაძლებლობა კი კლებულობდა. 

სამეფო-სამთავროებში ფეოდალური მმართველობის ჩამორჩენილი 
ფორმები უაღრესად გამძლე აღმოჩნდა. ფეოდალთა სამოხელეო გამგებლობაში 
მყოფი რაიონების მიწები უკვე დიდი ხანია საფეოდალო სახლების სამემკვიდრეო 
მფლობელობაში მოქცეულიყვნენ. სათავადო სახლები, ანუ “სათავადოები” 
გარკვეული პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული უფლებებით აღიჭურვნენ. 

მეფე-მთავრებმაც, რომლებიც ქვეყნის დაშლის შემდეგ უკვე წვრილ-
წვრილი სახელმწიფოებრივი ერთეულების მესვეურნი იყვნენ, აღიარეს 
საგვარეულო-ფეოდალური ოჯახების თავკაცთა-თავადთა საგამგეო უფლებები 
მათვე საფეოდალოებში. ასე შესუსტდა მეფესა და ძლიერ საფეოდალოებს შორის 
დამაკავშირებელი რგოლები. ამიტომ არ ცხრებოდა ბრძოლები ურჩ თავადებსა და 
ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის, რომლებშიაც მეფე უმთავრესად საკუთარ 
დომენსა (ყმა-მამულს) და ქალაქებს ეყრდნობოდა. 



საგრძნობლად გაიზარდა XVI-XVIII საუკუნეებში მთიანეთის როლი 
ქვეყნის ცხოვრებაში. მთა იმ დროსაც, ისევე როგორც XIII–XV საუკუნეებში, 
საგარეო მტრების მიერ შევიწროებული და დევნილი მოსახლეობის თავშესაფარი 
იყო, თუმცა რბევის ობიექტად ქცეულ ბართან მთის ასეთ “დაახლოებას” იქ 
თვალსაჩინოდ შემორჩენილი გვაროვნულ-თემური წყობილების რღვევაზე 
არსებითი გავლენა არ მოუხდენია. 

ქართული ბატონყმური სისტემა, მიუხედავად მისი არაჩვეულებრივი 
გაძლიერებისა, მაინც თავისებურ რყევას განიცდიდა როგორც საკუთარ მთიელთა 
ნახევრად თავისუფალი მდგომარეობის ზეგავლენით, ისე სამხრეთელი და 
ჩრდილო-აღმოსავლეთელი მეზობლების შემოტევათა შედეგად. ბატონყმური 
ექსპლოატაციის მძიმე უღელში შებმულ ქართველ გლეხებზე გავლენას ახდენდა 
ჩამორჩენილობაზე დამყარებული შედარებით “მსუბუქი” ჩაგვრა თუ პიროვნული 
“თავისუფლების” ილუზიები ოსმალეთში, “სათემო დემოკრატია” დაღესტანში და 
მისი თავისებური “ექსპორტი” კახეთში, მდ. ალაზნის გაღმა ნაპირებზე. 
საქართველოს გარკვეულ კუთხეებში და მის ფარგლებს გარეთაც, რამდენადმე 
მომრავლდნენ ბატონყმური ჩაგვრისაგან გაქცეული გლეხები (ქიზიყი, საინგილო, 
სვანეთი, ოსმალთა მიერ მიტაცებული სამცხე, აჭარა...). ყოველივე ეს, პირველ 
რიგში, დაუცხრომელი კლასობრივი ბრძოლის ნაყოფი იყო. ამასთანავე, გასაგებია, 
რომ ოსმალთა მიერ მიტაცებულ რაიონებში გაქცეულები იქ რელიგიურსა და 
ეროვნულ ჩაგვრას განიცდიდნენ, გარდუვალი იყო მათი იმედგაცრუება და 
უკუსვლის ძლიერი ნაკადი - მასობრივი დაბრუნება სამშობლოს შიდა რაიონებში. 
დროებითი აღმოჩნდა აგრეთვე დაღესტნური “სათემო დემოკრატიის” გავლენა და 
კახელ გლეხთა ლტოლვა “გალეკებისაკენ”; თუმცა ამას, სხვა მიზეზთა შედეგადაც, 
ალაზნის გაღმა მხარის საბოლოო დაკარგვა მოჰყვა. 

XVIII საუკუნე ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ნამდვილად “ჩიხიდან” დაძვრის 
ხანა იყო. ქართველი ხალხი არაჩვეულებრივი ენერგიით იბრძოდა, რათა 
საბოლოოდ დაეღწია თავი ირან-ოსმალეთის ბატონობისაგან და თავისუფალი, 
დამოუკიდებელი განვითარებისათვის საჭირო პირობები შეექმნა. ეს იყო მაშინ 
მოწინავე ევროპული ცივილიზაციისაკენ გაჭრისა და ძველი, დრომოჭმული 
წყობილების გარდაქმნა-გაუმჯობესებისათვის თუ პოლიტიკური მთლიანობის 
აღდგენისათვის ბრძოლის საუკუნე, რომელსაც ზოგჯერ იმედგაცრუებისა და 
მარცხის ცალკეული პერიოდებიც ახლდა, მაგრამ მეტწილად მაინც თვალსაჩინო 
წარმატებები ჰქონდა. 

XVIII ს. პირველ ოცეულში ქართლი შეუჩერებლივი აღმავლობის გზით 
მიდიოდა. ეს იყო უაღრესად განათლებული სახელმწიფო მოღვაწის – ვახტანგ VI–
ის მეფობის პერიოდი. ვახტანგის – სჯულმდებელის, რეფორმატორის, მწერლის 
და მეცნიერის – გავლენა მაშინ მთელ საქართველოსა და სომხეთსაც სწვდებოდა. 
საგანგებო კანონების შემუშავების წყალობით მოწესრიგდა ბატონყმური 
ურთიერთობა, რამდენადმე აილაგმა ფეოდალთა თავგასულობა,თავიანთ ძველ 
კერებს დაუბრუნდნენ ნებით თუ ძალმომრეობით აყრილ-გაქცეული გლეხები, 
განვითარდა სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა-ხელოსნობა, მოღონიერდნენ ქალაქები. 
არაჩვეულებრივი აღორძინება დაეტყო ქართულ მწერლობას, მეცნიერების 
დარგებს. სწორედ მაშინ გამოჩდნენ ეპოქის ცოდნისა და განათლების ბრწყინვალე 
წარმომადგენლები - თვით ვახტანგი, სულხან-საბა ორბელიანი, ვახუშტი 
ბაგრატიონი, რომელთა შემოქმედება ყველა დიდი ქვეყნის წარსულს 
დაამშვენებდა. მოწინავე აზრის მედროშეები ცდილობდნენ, რომ ფეხდაფეხ 



მიჰყოლოდნენ თანადროული ცივილიზაციის მიღწევებს, ეს კი იგრძნობოდა 
იდეურ-მეცნიერული ცხოვრების ყველა დარგში – ენათმეცნიერებაში, ისტორიაში, 
ფილოსოფიაში, მედიცინაში, ზუსტ დისციპლინებსა და სხვ. დიდმა საბამ 
შეადგინა ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი და შექმნა მსოფლიო 
მნიშვნელობის დიდაქტიკური ქმნილებანი, რომლებშიაც პირველ რიგში 
პატრიოტიზმი და ჰუმანიზმი დააყენა. ასევე მრავალმხრივი და ღრმამეცნიერული 
მემკვიდრეობა დაგვიტოვა ვახტანგ VI-მ, განსაკუთრებით კი მისმა შვილმა 
ვახუშტიმ – XVIII საუკუნის სწორუპოვარმა ისტორიკოსმა და გეოგრაფმა. მან 
საისტორიო მეცნიერება სავსებით ახლებურად, საერთო ეროვნულ სწრაფვათა 
თვალსაზრისით განიხილა და ხალხის, მისი აწმყოსა და მომავლის სამსახურში 
ჩააყენა – ისტორია “განარჩევს კეთილსა და ბოროტსა, მატიანე აღამაღლებს 
კეთილისქმნულებასა და ჰგმობს უკეთურთ ქმნულებასა”. 

და, ვინ იცის, თუ რა შორს წავიდოდა ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებრივ-
კულტურული ცხოვრება, რომ აღნიშნული სწრაფმავალი აღმავლობისათვის 
კვლავაც საგარეო მტრებს საზღვარი არ დაედოთ. ოსმალეთმა და ირანმა ისევ 
დაუნდობელი ომი აუტეხეს საქართველოს და მისი წინსვლა შეაფერხეს. 

XVIII ს. 20-იანი წლების დასაწყისში ქართველი და სომეხი 
პოლიტიკოსები ვახტანგ VI-ის მეთაურობით ბევრს ცდილობდნენ, რომ დიდი 
რუსეთის დახმარებით საბოლოოდ განთავისუფლებულიყვნენ ირან-ოსმალეთის 
ბატონობისაგან და თავისუფალი, მშვიდობიანი განვითარების საშუალება 
მოეპოვებინათ. ამ მიზნით იყო, რომ ვახტანგი პეტრე დიდის საგარეო-
პოლიტიკურ გეგმებში საკუთარი ინტერესებით ჩაება, მაგრამ მის სანუკვარ 
ოცნებებს განხორციელება არ ეწერა. ოსმალო დამპყრობლებმა საქართველო 
მთლიანად დაიპყრეს, თვით ვახტანგი კი თავისი მრავალრიცხოვანი ამალით 
რუსეთს გადაიხვეწა. ქართლის ისტორიაში ისევ ძნელბედობის ხანა დაიწყო. მისი 
პირველი შედეგი კახეთის აღმოსავლეთი რაიონების საბოლოო დაკარგვით 
აღინიშნა. იქ, მდ. მაწისწყალსა (მაზიმ-ჩაი) და ყაფუ-ჩაის შორის (კახეთისავე 
მიწებზე ჯერ კიდევ შაჰ აბასის დროს შექმნილი ელისუს სასულთნოს გვერდით) 
ოსმალთა მიერ მფარველობაში აყვანილი პატარა პოლიტიკური ერთეული – ჭარ-
ბელაქნელი ფეოდალ-აღალარების სახელმწიფო ჩამოყალიბდა. 

XVIII ს. 20-იანი წლებიდან ვიდრე 40-იანი წლების ბოლომდე 
აღმოსავლეთ საქართველოში ჯერ ოსმალები, შემდეგ კი ირანელები 
ბატონობდნენ, ქართველი ხალხი კი გამუდმებით იქნევდა ხმალს ორივე 
დამპყრობლის წინააღმდეგ. ეს ბრძოლა ირანელთა ბატონობის დამხობით 
დასრულდა. ასევე დიდი წარმატება ხვდა ოსმალ დამპყრობლებთან ბრძოლაში 
იმერეთის სამეფოსაც, რომელმაც აგრეთვე მათი უღელი გადაიგდო და ფაქტიური 
დამოუკიდებლობა მოიპოვა. 

ქართველ პოლიტიკურ მოღვაწეებს არც იმ ძნელბედობის ხანაში 
დავიწყნიათ დავით აღმაშენებლის დროის საქართველოს პოლიტიკური მისია 
კავკასიაში და ყოველ ხელსაყრელ მომენტში, ძლიერი ქრისტიანული 
სახელმწიფოს მხარდაჭერით, ცდილობდნენ ოდინდელი ძლიერების აღდგენას. 

პოლიტიკური მთლიანობისათვის ბრძოლას თვალსაჩინო წარმატება 
ჰქონდა XVIII ს. II ნახევარში. ქართლისა და კახეთის ერთ სამეფოდ გაერთიანება 
და სოციალურ-ეკონომიური აღმავლობა, ირანის ბატონობისაგან 
განთავისუფლება და სომხეთ-აზერბაიჯანის სახანოების დაქვემდებარება, ისევე 
როგორც სამეფო ხელისუფლების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში, იმის 



უეჭველი მაჩვენებელი იყო, რომ საქართველო თავისთავადი, დამოუკიდებელი 
განვითარების ფართო ასპარეზზე გამოდიოდა. ერეკლე მეორე საკმაოდ 
პოპულარული ხელმწიფე გახდა არა მარტო აღმოსავლეთში, არამედ ევროპაშიაც; 
მის საგრძნობ და ორიგინალურ გამარჯვებათა შესახებ ხშირად წერდნენ “სანკტ-
პეტერბურგის უწყებებში”, დასავლურევროპულ ჟურნალებში. ქართული 
ისტორიული თემატიკა შეიჭრა ევროპის რიგი ქვეყნების დრამატურგიაშიც და 
სხვ. 

ეკონომიური და სოციალური განვითარების თვალსაზრისითაც ცხადად 
შეიმჩნეოდა, რომ ძველი არტახები ირღვეოდა. თეიმურაზ-ერეკლეს მიერ 
ჩატარებულმა გაბედულმა რეფორმებმა ხელი შეუწყო ბატონყმური 
ურთიერთობის რამდენადმე “ნორმალიზაციას” მწარმოებელთა კლასის 
სასარგებლოდ. შედარებითი მშვიდობიანობა ჩამოვარდა მორიგეობის პრინციპზე 
დამყარებული მუდმივი ჯარის შექმნის შემდეგ, ასევე შედარებით გამრავლდა 
თავისუფალ მიწათმფლობელ-მოლაშქრეთა ფენა, მოწესრიგდა საქალაქო 
ცხოვრება, გაჩნდნენ “ფაბრიკები” და “ქარხნები”, ბურჟუაზიული 
ურთიერთობების ნიშნებს რომ შეიცავდნენ; ახალ საფეხურზე ავიდა კლასობრივი 
ბრძოლა, რომელმაც უფრო აშკარად გამოხატული ანტიბატონყმური ხასიათი 
მიიღო. 

კიდევ უფრო გაიზარდა კულტურისა და სახელმწიფო მოღვაწეთა დასი 
XVIII ს. II ნახევარში. მისი საუკეთესო წარმომადგენლები იყვნენ პოეტი დავით 
გურამიშვილი, - სამშობლოსაგან მოწყვეტილი, მაგრამ მისი ჭირ-ვარამის 
ამსახველი, - ერეკლე მეორე, ანტონ პირველი, იოანე ბაგრატიონი, დავით 
ბატონიშვილი, ალექსანდრე ამილახვარი, სოლომონ ლიონიძე, გარსევან ჭავჭავაძე, 
გიორგი ავალიშვილი, ჭაბუა ორბელიანი, დავით რექტორი, გაიოზ რექტორი, 
პოეტი საიათნოვა, ფილიპე ყაითმაზაშვილი და ბევრი სხვა. ფეოდალური 
ინტელიგენციის ვიწრო ფენებში იჭრებოდა ფრანგი განმანათლებლების გავლენა. 
გამოჩნდნენ ვოლტერის მიმბაძველები, არსებული, ძველი და დრომოჭმული 
წყობილების თავისებური კრიტიკოსები, განახლებისა და რესპუბლიკის 
მოტრფიალენი. ქართველი ხალხის უკეთესი წარმომადგენლები არ ზოგავდნენ 
თავიანთ შესაძლებლობებს, რომ წინააზიური ჩამორჩენილობის გარემოცვა 
გაერღვიათ და სამშობლო ქვეყანა ევროპული ცივილიზაციის მაგისტრალურ 
გზაზე გამოეყვანათ... მაგრამ, ისევ და ისევ (ეს უკვე მერამდენედ) 40-წლიანი 
აღმავლობის შემდეგ, უკუღმა იწყო ტრიალი ბედმა “სვე-სვიანმა” და XVIII ს. 80-90-
იანი წლებიდან საქართველო საგარეო და საშინაო წინააღმდეგობათა სახიფათო 
ქსელში გაება. 

ქართველ პოლიტიკოსებს, ერეკლეს მეთაურობით, კარგად ესმოდათ, რომ 
საქართველოს მდგომარეობა სტაბილური არ იქნებოდა მანამდის, სანამ იგი არ 
გაერთიანდებოდა, ქვეყნის ეკონომიურ საფუძვლებს არ განამტკიცებდა და 
მშვიდობას არ უზრუნველყოფდა.[1] წინააღმდეგ შემთხვევაში მას 
დამოუკიდებლობის დაკარგვის საფრთხე მოელოდა. 

პოლიტიკური დაშლილობის გადალახვისათვის უდავოდ საჭირო იყო 
ხანგრძლივი მშვიდობიანობის პერიოდი, რაც ეკონომიურ განვითარებას ხელს 
შეუწყობდა და ობიექტურად გამოიწვევდა ნატურალური მეურნეობის რღვევას, 
მთლიანობის მასაზრდოებელი სოციალური ძალების გამრავლებას და 
ცენტრალური ხელისუფლების გაძლიერებას. საგარეო მტრებმა ჩვენს ქვეყანას 
ასეთი მეტ-ნაკლებად ნორმალური განვითარების საშუალებები მოუსპეს და 
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საკუთარი ძალებით “ჩიხიდან” საბოლოოდ თავის დაღწევა თითქმის 
შეუძლებელი გახდა. 

ძლიერი ქვეყნის საფარველში შესვლა საქართველოს მესვეურებს 
დროებით ღონისძიებად მიაჩნდათ და ისე ესმოდათ, რომ მფარველს მათი 
გაძლიერებისათვის ხელი უნდა შეეწყო; ამ გზით უნდა მიეღწიათ საოცნებო 
მომავლისათვის, როცა არავითარი მფარველი საჭირო აღარ იქნებოდა, როცა 
საქართველო თვითონვე შეძლებდა თავის დაფარვას, თავისუფლებისა და 
დამოუკიდებლობის დაცვას. 

პატარა ქვეყნის საგარეო-პოლიტიკური ორიენტაციის ძირითადი 
მიმართულება მრავალსაუკუნოვანი ცხოვრების გამოცდილებას ეყრდნობოდა. 
ჯერ კიდევ VI საუკუნეში კოლხეთის თვალსაჩინო მოღვაწემ – აიეტმა დაასაბუთა, 
რომ საგარეო მფარველის ძიება დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში წაგებული 
ხალხის დროებითი ღონისძიება იყო და მკაცრი არჩევანის გზით უნდა 
მომხდარიყო. მართლაც, დაშლილობის ხანაში სამეფო-სამთავროების საგარეო 
ორიენტაცია კონკრეტული ვითარების შესაბამისად მერყეობდა და მფარველი 
ქვეყნის შინაგან თვისებებსაც ითვალისწინებდა. 

XVI ს. შუა წლებიდან, როცა რუსეთი ვოლგის აუზში გაბატონდა, 
კავკასიის საქმეებს დაუახლოვდა და აღმოსავლეთის ვრცელ ასპარეზზე ირან-
ოსმალეთს დაუპირისპირდა, საქართველოს სამეფო-სამთავროები რუსეთისაკენ 
იხრებოდნენ. შემდგომი პერიოდის ისტორიული გამოცდილება სულ უფრო და 
უფრო ადასტურებდა, რომ ირანი და ოსმალეთი საქართველოს ისეთ მფარველ 
ძალად ვერ გამოდგებოდნენ, რომელიც ამ ქვეყნის აღმავალ განვითარებას ხელს 
შეუწყობდა. რუსეთის ორიენტაცია თანამიმდევრულად იმარჯვებდა და ხშირად 
ძლიერდებოდა ან სუსტდებოდა იმისდა შესაბამისად, თუ რამდენად აქტიურად 
ეხმაურებოდა თვით რუსეთის სახელმწიფო ამიერკავკასიელი ქრისტიანების 
ინტერესებს. 

ორიენტაციის მონაცვლეობის კურსს რამდენადმე უფრო სრულყოფილად 
იცავდა ნიჭიერი პოლიტიკოსი თეიმურაზ მეორე XVIII ს. 30–50-იან წლებში, მერე 
კი, ახლო აღმოსავლეთის საერთაშორისო ვითარებაში მომხდარი ცვლილებების 
შესაბამისად, ქართველი პოლიტიკოსები საბოლოოდ დადგნენ დიდ რუსეთთან 
სამფარველო კავშირის გზაზე. ასეთი საბოლოო შემობრუნება 1783 წ. 
გეორგიევსკის ცნობილი ტრაქტატით დაგვირგვინდა. 

გასაგებია, რომ რუსეთის თვითმპყრობელურ იმპერიასთან საქართველოს 
კავშირს როგორც 1783 წ. ტრაქტატამდე, ისე მის შემდეგაც თან სდევდა 
ფეოდალურ სინამდვილეში ძლიერისა და სუსტის ურთიერთობისათვის 
დამახასიათებელი ჩვეულებრივი მოვლენა: ძლიერი თავისი დამპყრობლური 
მიზნებისათვის იყენებდა დახმარების მთხოვნელის თანამშრომლობას, ზოგჯერ 
ბრძოლის ველზედაც კი მიატოვებდა თავის მოკავშირეს, რომელიც “მფარველის” 
პოლიტიკის მსხვერპლი ხდებოდა. 

მიუხედავად აღნიშნული ჩრდილოვანი მხარეებისა, მეფის რუსეთთან 
საქართველოს ახლო ურთიერთობამ საუკუნეებს გაუძლო. ქრისტიანთა 
მფარველობის რუსულ ოფიციალურ პოლიტიკას დიდი მორალური და არსებითი 
მნიშვნელობა ჰქონდა ირან-ოსმალეთის ძალმომრეობისაგან 
გასათავისუფლებლად მებრძოლი ქართველი და სომეხი ხალხებისათვის. 1768 - 
1774 წწ. რუსეთ-ოსმალეთის ომის დროს რუსეთი, ქართლ-კახეთი და იმერეთი 
ერთად იბრძოდნენ ოსმალო დამპყრობლების წინააღმდეგ. მართალია, ეს 



ერთობლივი ბრძოლა ქართველთა გეგმების რეალიზაციით არ დასრულებულა, 
მაგრამ მას მომავლისათვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. 

კავკასიის დაუფლებისათვის მებრძოლ სახელმწიფოებს შორის რუსეთი 
შედარებით უფრო ძლიერი, ცენტრალიზებული, საქართველოსთან სოციალურ-
ეკონომიური წყობილებითა და სარწმუნოებრივი ერთიანობით დაახლოებული 
ქვეყანა იყო. იმ პერიოდში მართლმადიდებლური რელიგია ზოგჯერ “უცხოობის” 
ზღვარსაც კი შლიდა ერთმორწმუნეთა შორის და, მით უფრო, ერთ-ერთი 
გადამწყვეტი ფაქტორი იყო, რომელიც ჩვენს ქვეყანას განუხრელად მიაქანებდა 
რუსეთის ორიენტაციისაკენ. 

ერეკლეს სახელმწიფო დიდ იმედებს ამყარებდა 1783 წ. ტრაქტატით 
გათვალისწინებულ პირობებზე, იმედოვნებდა, რომ მფარველი საქართველოს 
საგარეო მტრებისაგან დაიცავდა და ნანატრ მშვიდობიანობას მოუტანდა, მაგრამ 
ირან-ოსმალეთის გავლენის სფეროდან საბოლოოდ თავის დაღწევის გაბედული 
ცდა მაშინ წარმატებით ვერ დაგვირგვინდა. დიდმა იმპერიამ პატარა ქართლ-
კახეთი თავის დიდსავე და ვრცელ გეგმებში ჩაითრია და სწორედ მაშინ უთხრა 
უარი დახმარებაზე, როდესაც ეს ერეკლეს სახელმწიფოსათვის ყველაზე 
აუცილებელი იყო. 

საქართველოს ნიადაგზე აღმოცენებული წინააღმდეგობა დიდ 
სახელმწიფოებს შორის უაღრესად რთული აღმოჩნდა. 1783 წ. ტრაქტატიდან 4 
წლის შემდეგ, რუსეთმა ამიერკავკასიის ასპარეზი დროებით მიატოვა და 
საქართველოში მყოფი ორი ბატალიონი ჯარი გაიწვია. ამიერიდან თავისი 
ძალების ანაბარად დარჩენილ საქართველოს ამიერკავკასიის სახანოებთან და 
ირან-თურქეთთან “ნორმალური” ურთიერთობის დამყარება ძნელად თუ შეეძლო. 

XVIII ს. 80-იანი წლების მიწურული და 90-იანი წლების დამდეგი 
უაღრესად კრიტიკული იყო ქართველი ხალხის ცხოვრებაში. სახელმწიფო 
მოღვაწეთა მოწინავე წარმომადგენლები ყოველ ღონეს ხმარობდნენ, რომ ქვეყანა 
მომწიფებული კრიზისიდან გამოეყვანათ. 1789 წ. გარკვეული ხელისშემწყობი 
ვითარებაც შეიქმნა ქართლ-კახეთისა და იმერეთის პოლიტიკური 
გაერთიანებისათვის, მაგრამ, მიუხედავად ფეოდალური ზედაფენების დიდი 
ნაწილის მხარდაჭერისა, ეს წამოწყებაც ვერ განხორციელდა; არც 1790 წ. შეკრულ 
ივერიელ მეფე-მთავართა სამხედრო-პოლიტიკურ კავშირს გამოუღია რაიმე 
არსებითი ნაყოფი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებისათვის... 
“უკუსვლა” ახლაც იწყებოდა. 1795 წ. ირანელთა მრავალრიცხოვანმა ლაშქარმა 
თბილისი დაანგრია, ქართლი მოაოხრა და მისი სახელმწიფოს ძლიერების 
საფუძვლები საბოლოოდ შეარყია. დასუსტებულმა ქართლ-კახეთმა თავისი 
სახელმწიფოებრიობის დაცვა ვეღარ შეძლო. 1801 წ. იგი მეფის რუსეთმა გააუქმა 
და აღმოსავლეთ საქართველო თავის გუბერნიად გამოაცხადა. 

სოლომონ პირველის გარდაცვალების შემდეგ (1784წ.) დასავლეთ 
საქართველოშიაც დაძაბული ვითარება შეიქმნა. მართალია, 1789 წლიდან 
იმერეთში ერეკლეს შვილიშვილი, “სოლომონ მეორედ” წოდებული დავით 
არჩილის ძე გამეფდა, მაგრამ ამით მდგომარეობა არ გამოსწორებულა. იმერეთის 
მეფესა და მთავრებს შორის შინაფეოდალური ომი არ ცხრებოდა. 

მეფის რუსეთმა შესანიშნავად გამოიყენა მაშინ შექმნილი ხელსაყრელი 
საერთაშორისო ვითარება. ნაპოლეონის ეგვიპტეში ლაშქრობით შეშინებული 
ოსმალეთი, რომელიც ამ დროს არაჩვეულებრივად დასუსტებული იყო, 
რუსეთთან იძულებით კავშირში აღმოჩნდა. რუსეთმა კი ამით დასავლეთ 



საქართველოში თავისუფალი მოქმედების საშუალება მიიღო; მეფე-მთავრები ჯერ 
მფარველობაში აიყვანა, მერე იმერეთის სამეფოც გააუქმა (1810 წ.), უფრო გვიან კი 
– გურიის, სამეგრელოს, სვანეთისა და აფხაზეთის მთავართა ხელისუფლებაც 
მოსპო. 

ამრიგად, ცარიზმმა თავისი ბატონობა მთელ საქართველოზე გაავრცელა, 
ადგილობრივი მმართველობა მოშალა და, ზოგიერთი გამონაკლისის დაშვებით, 
აქაც იმპერიის გუბერნიებში არსებული წესრიგი შემოიღო. საქართველოში 
თვითმპყრობელური რუსეთის კოლონიური ჩაგვრა დამყარდა. 

რუსეთის იმპერიასთან სამფარველო ურთიერთობის გაბმას, 1783 წ. 
ტრაქტატის საფუძველზე, მხურვალედ უჭერდნენ მხარს საქართველოს როგორც 
მაღალი, ისე დაბალი ფენები, მაგრამ ისინი ქართული სახელმწიფოებრიობის 
გაუქმების წინააღმდეგი იყვნენ. ახალი რეჟიმი მათთვის სავსებით უცხო და 
გაუგებარი იყო. “სახელმწიფოებრივი ცხოვრების გაუქმება საქართველოს 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების ისტორიაში განცდილ დიდ მარცხს 
მოასწავებდა. ქართველი ხალხი არასდროს არ შერიგებია ამ მოვლენას და 
შეუნელებლივ განაგრძობდა ბრძოლას მანამდის, ვიდრე მან, დიდი ოქტომბრის 
რევოლუციის შედეგად, თავისუფლება არ მოიპოვა”.[2] 

მიუხედავად ცარიზმის ძალადობისა, იმ ისტორიულ ვითარებაში, 
როდესაც ქართველ ხალხს ფიზიკური გადაშენების საფრთხე ემუქრებოდა, 
შედარებით მოწინავე რუსეთთან შეერთებას ობიექტურად პროგრესული 
შედეგები მოჰყვა. რუსეთმა შეძლო საქართველოს მიწა-წყლის სრულად 
გაერთიანება თავის მფლობელობაში. 1801 წლიდან სულ რაღაც 3 ათეული წლის 
განმავლობაში, ცარიზმის მიერ საქართველოში და მის საზღვრებთან საშინაო და 
საგარეო ომების დასრულების შემდეგ, ქართველმა ხალხმა რამდენადმე 
სტაბილური მშვიდობა და ეკონომიური განვითარების შესაძლებლობა მოიპოვა. 

XIX ს. პირველ მესამედში ქართველ ხალხს წინანდელთან შედარებით 
განსხვავებულ ვითარებაში უხდებოდა ბრძოლა თვითმპყრობელობის 
კოლონიური პოლიტიკის წინააღმდეგ და თავისი სახელმწიფოებრიობის 
აღდგენისათვის. ამავე დროს თავისუფლებისათვის მებრძოლ ქართველებს 
სწამდათ, რომ, სამშობლოს მომავალი განვითარების თვალსაზრისით, 
ერთმორწმუნე, ძლიერ რუსეთთან სამფარველო კავშირის გათიშვა ხელსაყრელი 
არ იყო. ქართველი ხალხი თავისი უმრავლესობით უარყოფდა ირან-ოსმალეთის 
მფარველობას და, სრული დამოუკიდებლობის დაცვის გადაულახველ 
სიძნელეთა გამო, რუსეთ-საქართველოს 1783 წ. ტრაქტატის აღდგენას 
მოითხოვდა. არსებითად ამ მიზნებს ემსახურებოდა XIX ს. I მესამედის სახალხო 
აჯანყებანი, რომელთაც დიდი მსხვერპლი მოჰყვა, და 1832 წ. შეთქმულებაც. 
ქართველთა სამართლიან ბრძოლას ეროვნული და სოციალური 
თავისუფლებისათვის რუსი ხალხის მოწინავე შვილებიც მხარს უჭერდნენ. 
 
 

 
[1] მუხრანბატონის ერთ-ერთი ნაშიერი 1724-1725 წლებში წერდა: ¨საქართველოს 

დარბაისელნი... ერთმანეთის მტერნი და მოქიშპენი იყვნენ... თუ ამათ ერთი პირი ჰქონებოდათ, 
ვერც რას უზამდნენ, ვერცა რას სხვა მტერი წაართმევდა¨. რუსი დიპლომატის პ. ლევაშოვის (1766 
წ.) აზრით, ქართველები მთელ აზიაში ¨უმამაცესი ხალხი იყო¨ და მათ ¨საშინაო თანხმობა რომ 
ჰქონოდათ, მაშინ ვერავითარი საგარეო-მტრული ძალა უმცირეს ზიანსაც ვერ მიაყენებდა¨. 
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[2] ნ. ბერძენიშვილი, ვ. დონდუა, მ. დუმბაძე, გ. მელიქიშვილი, შ. მესხია, პ. რატიანი, 
საქართველოს ისტორია, ნაწ.1, 1958, გვ. 387. 

 
 
 
 
 
 

წყაროებისა და ლიტერატურის მიმოხილვა 
 

1.წყაროები და ლიტერატურა ქართულ და ევროპულ ენებზე 
 
საქართველოს ისტორიის IV ტომში გაერთიანებული ნარკვევები 

წერილობით პირველწყაროებსა და არსებულ მრავალრიცხოვან მეცნიერულ 
გამოკვლევებს ემყარება. 

XVI-XVIII სს. საისტორიო წყაროებსაც, ისევე როგორც მის წინარე 
ეპოქისას, არ ასცდა სამწუხარო ბედი. პერმანენტული ომების ხანაში 
დამპყრობელთა მსახვრელმა ხელმა წერილობითი და ნივთიერი ძეგლების დიდი 
ნაწილი გაანადგურა. ასე მოხდა, მაგალითად, XVI ს. შუა წლებში, როდესაც 
ირანელებმა ვარძიის სახელგანთქმული მონასტრის წიგნთსაცავი მოსპეს. ბევრი 
სამოქალაქო და საეკლესიო–კულტურული ცენტრი გადაწვეს XVII საუკუნეშიაც, 
ხოლო 1795 წ. ირანელმა დამპყრობლებმა კვლავ ცეცხლს მისცეს სამეფო 
ბიბლიოთეკა და არქივი, რის შედეგადაც მეცნიერება სამუდამოდ გამოეთხოვა 
მდიდარ საისტორიო მასალათა მნიშვნელოვან ნაწილს. 

წერილობითი მასალების სიმცირით და ზოგჯერ მათი ცალმხრივობითაც 
აიხსნება ის გარემოება, რომ აღნიშნულ საუკუნეთა ეკონომიური და სოციალ-
პოლიტიკური ისტორიის ზოგიერთი საკითხის სათანადო სისრულით გაშუქება 
ჯერ კიდევ არ ხერხდება. 

დღეისათვის მეცნიერთა განკარგულებაში მყოფი წერილობითი წყაროები 
დაცულია საქართველოს სახელმწიფო ისტორიულ არქივში, აკად. კ. კეკელიძის 
სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტში, ჩვენი რესპუბლიკის ქალაქების 
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმებსა და მოსკოვის, ლენინგრადის, ასტრახანისა და 
სხვა ქალაქთა არქივების სათანადო ფონდებში[1]. საქართველოს შესახებ საარქივო 
მასალები დაცულია აგრეთვე უცხოეთის მუზეუმებსა და არქივებში – 
საფრანგეთში, იტალიაში, ავსტრიაში, ბულგარეთში, ირანში, თურქეთსა და 
სხვაგან. 

დოკუმენტური წყაროების მოპოვების, შესწავლისა და გამოცემის საქმეში 
დიდი წვლილი მიუძღვით რევოლუციამდელი ხანის ისტორიკოსებს. ამ მხრივ 
აღსანიშნავია მ. ბროსეს ქართული სიგელების კატალოგი უძველესი დროიდან 
1822 წლამდე და დოკუმენტების კრებული, რომელშიაც შესულია ქართველ 
მეფეთა წერილები რუსი ხელმწიფეებისადმი[2]. 

XIX ს. 60-იანი წლებიდან რუსეთის მთავრობის წინაშე მწვავედ იდგა 
კავკასიისა და, კერძოდ, საქართველოს კოლონიური ათვისების პრობლემა. ამ 
ამოცანის განსახორციელებლად ბრძოლა თავს იჩენდა საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური ცხოვრების ყველა სფეროში. მისი ერთ-ერთი გამოვლინება იყო 
“კავკასიის საარქეოგრაფიო კომისიის” შექმნა, რომელმაც დაიწყო დოკუმენტების 
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უზარმაზარი ტომების გამოცემა. სულ გამოვიდა 12 ტომი[3]. მათში შესულია 
ქართული, რუსული და უცხოური დოკუმენტები X ს-დან XIX ს. 60-იან წლებამდე. 
დოკუმენტების უდიდესი ნაწილი განეკუთვნება 1762 – 1862 წლებს. გამოცემის 
მიზანი იყო ცარიზმის კოლონიური სისტემის გამართლება კავკასიაში და 
მასალების შერჩევაც ამ თვალსაზრისით წარმოებდა. გამოცემის ნაკლი ისიცაა, 
რომ ტომებს არა აქვს დაწვრილებითი საძიებლები, ჯვარედინი მითითებანი, 
ლეგენდები. 

რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის შესახებ ძვირფასი დოკუმენტური 
მასალები გამოაქვეყნა ს. ბელოკუროვმა[4]. 

XIX ს. 80-იან წლებში დ. ფურცელაძემ გამოსცა სათავადაზნაურო, 
საეკლესიო და საგლეხო დოკუმენტების კრებულები[5]. გამოცემის დიდი ნაკლია 
ის, რომ მასში დედნისეული სრული ტექსტების ნაცვლად მოცემულია მათი 
მოკლე შინაარსი. დაახლოებით ასეთივე წესით ქართულ ენაზე გამოსცა თ. 
ჟორდანიამ ქრონოლოგიურ რიგზე დალაგებული დოკუმენტები, რომელთა 
ნაწილი სრულადაა დაბეჭდილი, მაგრამ უფრო დიდი ნაწილიდან ან მხოლოდ 
ამონაწერებია მოყვანილი, ან გამოცემულია მოკლე შინაარსი[6]. 

მ. ბროსეს მიერ წამოწყებული საქმე გააგრძელა ა. ცაგარელმა, რომელმაც 
გამოაქვეყნა საქართველოს მეფე-მთავართა და სხვა პოლიტიკურ მოღვაწეთა 
მიმოწერა რუსეთის იმპერატორებთან XVIII საუკუნეში. მანვე გამოსცა ამ 
საუკუნის ისტორიის ამსახველი რუსულ-ქართული სიგელები და სხვა ხასიათის 
წყაროები[7]. გამომცემლის კრიტიკული დამოკიდებულება დოკუმენტებისადმი 
აისახა შესავალ წერილში, სადაც ავტორმა არაერთი სწორი და საყურადღებო 
მოსაზრება წამოაყენა. 

აღსანიშნავია აგრეთვე ქართველოლოგიის ცნობილი მკვლევარის ალ. 
ხახანაშვილის ღვაწლი ამ დარგში. მან ბევრი იშრომა ქართული დოკუმენტური 
მასალების სისტემატური შესწავლისათვის. მისი პუბლიკაციები გარკვეულ 
წარმოდგენას იძლევიან ფეოდალური ხანის საზოგადოებრივი კლასების 
შესახებ[8]. 

ქართული საისტორიო დოკუმენტების შესწავლასა და გამომზეურებაში 
დიდი ღვაწლი მიუძღვის ე. თაყაიშვილს და ს. კაკაბაძეს. მათ გამოცემებში 
თავმოყრილია სხვადასხვა ხასიათის ძვირფასი პირველწყაროები უძველესი 
დროიდან XIX ს. დასაწყისამდე[9]. 

საქართველოს ისტორიის დოკუმენტური წყაროების შესწავლა-
პუბლიკაციის საქმეში ახალი ეტაპი იწყება საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 
შემდეგ. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა ეკონომიური და სოციალური 
ურთიერთობის ამსახველი პირველწყაროების შესწავლას. წყაროების შინაგანი 
კრიტიკისა და დარგობრივი პუბლიკაციის დარგში დაწყებული ეს ახალი ეტაპი 
ივ. ჯავახიშვილის სახელს უკავშირდება. ივ. ჯავახიშვილმა დაწვრილებით 
შეისწავლა XVII-XVIII სს. ეკონომიური ისტორიის მრავალფეროვანი წყაროები[10]. 

ეკონომიური ისტორიის დოკუმენტური წყაროების გამოვლინება–
პუბლიკაციის საქმეში დიდი წვლილი შეიტანა ნ. ბერძენიშვილმა. მის მიერ 
გამოცემულ დოკუმენტებში თავმოყრილია მასალები ხელფასის, ფასების, ვალის, 
იჯარის, ვაჭრობის, აღმშენებლობის, ქონებისა და სახელმწიფო ეკონომიკის 
შესახებ[11]. მანვე მ. ბერძენიშვილთან ერთად გამოაქვეყნა XVI-XVIII სს. თბილისის 
სოციალ-ეკონომიური და კულტურული ვითარების ამსახველი წყაროები[12]. ნ. 
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ბერძენიშვილს ეკუთვნის აგრეთვე დოკუმენტების პუბლიკაცია[13] ბატონყმური 
ურთიერთობის შესახებ. 

რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის გარშემო არსებული საარქივო 
დოკუმენტების შესწავლა თვალსაჩინოდ გააღრმავეს მ. პოლიევქტოვმა, ი. 
ცინცაძემ, ვ. მაჭარაძემ და სხვ.[14]. XVI-XIX სს. I მესამედის საქართველოს სამეფო-
სამთავროების სოციალ-ეკონომიური ისტორიის საკითხებზე დოკუმენტები 
გამოქვეყნებული აქვთ აგრეთვე პ. ინგოროყვას, შ. ბურჯანაძეს გ. გოზალიშვილს, 
ვ. დონდუას, პ. გუგუშვილს, შ. ჩხეტიას, შ. მესხიას, დ. უჩანეიშვილს, მ. დუმბაძეს, 
ი. ლორთქიფანიძეს, გ. ჯამბურიას, დ. მეგრელაძეს, ო. სოსელიას, გ. აკოფაშვილს, 
ვ. გამრეკელსა და სხვებს. 

სერიულ გამოცემაში “ქართული წყაროთმცოდნეობა”[15], პერიოდულად 
ქვეყნდება შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიის წერილობით წყაროთა 
კრიტიკული შესწავლის შედეგები. ამავე დროს გამოსაცემად მზადდება ამ 
წყაროების სრული კრებულები. 

საქართველოს სოციალ-ეკონომიური და პოლიტიკური წყობილების 
ისტორიის შესწავლისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება საკანონმდებლო 
ძეგლებს. XVIII ს. დასაწყისში შედგა ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნი, რომელშიაც 
ბატონყმური ურთიერთობა აისახა. სახელმწიფო და ადმინისტრაციული 
სამართლის ძვირფასი ძეგლია “დასტურლამალი” (“დებულება”, “გარიგება”), 
რომელიც იმავე ხანებში შეადგინა ვახტანგ VI-მ[16]. 

XVIII ს. დასასრულსა და XIX ს. დასაწყისში შეკრებილ–შედგენილი 
საკანონმდებლო ძეგლებიდან აღსანიშნავია: ვახტანგ ბატონშვილის 1782 წ. 
“განჩინება ბარის და მთიურთა ადგილთა”[17], “საქართველოსა და რუსეთს შორის 
1783 წ. დადებული ტრაქტატი”[18], “საქართველოს ძველთაგან და ჩვეულებითად 
ქართველ მეფეთა დროთა შემოღებულნი სჯულნი”[19], “ერთობის ტრაქტატი 
ივერიელთა მეფეთა და მთავართა”[20], “სამოქალაქო ჰსჯულვილება”[21], დ. 
ბატონიშვილის “საქართველოს სამართლისა და კანონთმცოდნეობის 
მიმოხილვა”[22], “სამართალი ბატონიშვილის დავითისა”[23] და ბევრი სხვა. 

მრავალრიცხოვანი ქართული ისტორიული ქრონიკებიდან და 
მემუარული ხასიათის ძეგლებიდან აღსანიშნავია: “მესხური დავითნის 
ქრონიკა”[24], რომელიც შეიცავს სამცხე-საათაბაგოს ისტორიულ მოვლენათა 
ქრონოლოგიას 1559 წლიდან 1587 წლამდე, იესე ბარათაშვილის თავგადასავალი[25] 
(XVIII ს. II ნახევარი), ალექსანდრე ჯამბაკურ-ორბელიანის მოგონებები[26] (XVIII-
XIX სს.), იოანე ქართველიშვილის “მემუარები”[27] და სხვ. 

დოკუმენტური და ნარატიული წყაროების ცნობებს ერთგვარად ავსებს 
განსახილველი პერიოდის ნივთიერი კულტურის ძეგლები. ამ მხრივ 
თვალსაჩინოა ფეოდალური ხანის მკვლევარ არქეოლოგთა მუშაობა, რაც 
აღრმავებს ჩვენს ცოდნას მაშინდელი საქალაქო ცხოვრებისა და საეკლესიო-
საგანმანათლებლო ცენტრების შესახებ. მათი მეცნიერული კვლევის შედეგები 
მიმოხილულია გ. ლომთათიძის სპეციალურ წერილში[28]. ასევე მნიშვნელოვანია 
ისტორიკოს-გეოგრაფთა საქმიანობა. მათ მიერ უკვე გამოცემულ რამდენიმე 
კრებულს გარკვეული წვლილი შეაქვს ფეოდალური ხანის საქართველოს 
სამეურნეო-კულტურული ცხოვრების შესწავლაში[29]. 

საქართველოს ისტორიის მოცემული პერიოდის შესახებ მნიშვნელოვანი 
მასალები მოიპოვება იმ დროის ქართული მხატვრული ლიტერატურის ძეგლებში. 
თეიმურაზ პირველის ისტორიულ პოემაში “წამება ქეთევან დედოფლისა” 
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აღწერილია შაჰ აბასის გამანადგურებელი შემოსევები ქართლ-კახეთში და მეფე-
პოეტის დედის – ქეთევანის დასჯა ირანში 1624 წ. ფეშანგის პოემაში 
“შაჰნავაზიანი” მოთხრობილია ვახტანგ V-ის მეფობის ისტორია 1658 წლიდან 1664 
წლამდე. ი. თბილელისა და მეფე არჩილის პოემებში (“დიდმოურავიანი”, 
“არჩილიანი”) ასახულია გიორგი სააკაძის მოღვაწეობა და იმდროინდელი 
საქართველოს ცხოვრების თითქმის ყველა მხარე. XVIII ს. პირველი ნახევრის 
პოლიტიკურ კულტურული ვითარება კარგადაა ასახული ი. ტლაშაძის 
“კათალიკოს ბაქარიანში”, ფავლენიშვილის “ვახტანგიანსა” და დ. გურამიშვილის 
“ქართლის ჭირში”[30]. ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება XVIII ს. მეორე ნახევრისა 
და XIX ს. I მესამედის ლიტერატურულ ნაწარმოებებს. ეპოქის მაჯისცემა იგრძნობა 
თეიმურაზ II-ის, საიათნოვას, ბ. გაბაშვილის, ი. ბაგრატიონის, პ. ლარაძის, დ. 
ბაგრატიონის, ა. ჭავჭავაძის, ნ. ბარათაშვილისა და სხვ. შემოქმედებაში. 
 
 

* * *  
 

საქართველოს შესახებ მდიდარი, მრავალმხრივი ცნობები მოეპოვებათ 
დასავლეთევროპელ და რუს მოგზაურებს, მისიონერებსა და ელჩებს. 

ევროპის ქვეყნების ინტერესი კავკასიისა და, კერძოდ, საქართველოს 
მიმართ ძლიერდება XVI საუკუნიდან, მას შემდეგ, რაც კავკასიისა და მახლობელი 
აღმოსავლეთისათვის ბრძოლაში ერთმანეთს უპირისპირდება სამი დიდი 
სახელმწიფო – ოსმალეთი, ირანი, რუსეთი. მოგზაურების, ელჩებისა და 
მისიონერების მოღვაწეობას საქართველოში საფუძვლად ედო მათივე ქვეყნების 
გაბატონებული კლასებისა და კათოლიკური ეკლესიის ინტერესები. ამიტომაც 
ისინი განსაზღვრული პოლიტიკური და ეკონომიური დაკვეთის შემსრულებლები 
იყვნენ. გარდა ამისა, ადგილობრივ წეს-ჩვეულებებში გაურკვეველი, ენის 
არამცოდნე უცხოელის მიერ გამოტანილი დასკვნა, ბევრ შემთხვევაში, მცდარი 
იყო. მნიშვნელობა ჰქონდა აგრეთვე იმასაც, თუ უცხოელი რომელი 
საზოგადოებრივი წრის წარმომადგენლისაგან იღებდა ინფორმაციას. 

XVI-XVII სს. კახეთისა და ნაწილობრივ ქართლის სამეფოების შესახებ 
ცნობები მოცემული აქვთ მოსკოვის მეფის ელჩებს კახეთში – ბირკინს, 
ზვენიგოროდსკისა და სოვინს (XVI ს. 80-90-იანი წწ.). ტატიშჩევს (XVII ს. 
დასაწყისი), ვოლკონსკის (1637-1639 წწ.), მიშეცკისა და კლიუჩაროვს (1641-1643 
წ.). დასახელებულ ელჩობათა აღწერილობებში არის ცნობები სახალხო 
მეურნეობის, შეიარაღებული ძალების, სამეფო-სამთავროთა შორის 
დამოკიდებულების, ირან-თურქეთთან ურთიერთობის შესახებ; აღწერილია 
კახეთის ეკონომიური დაქვეითების სურათი შაჰ აბასის შემოსევათა შედეგად და 
ამ ქვეყნის ისტორიული ძეგლები (ალავერდი, გრემი, შუამთა და სხვ.). 

სამეგრელოს სამთავროს წარსულზე ძვირფასი ცნობებია დაცული რუსი 
დესპანების – ელჩინისა და ზახარიევის (1639-1640 წწ.). მოხსენებებში. აქ 
მოცემულია სამეგრელოს მთავრის – დადიანის დახასიათება, მისი ურთიერთობა 
იმერეთის მეფესთან, გურიელთან, ირან-თურქეთთან; დახასიათებულია 
სამეგრელოს სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა და სხვა. საინტერესოა აგრეთვე რუსი 
დიპლომატიური აგენტების – ტოლოჩანოვისა და იევლიევის (1650 -1652 წ.) 
ცნობები იმერეთის სოციალ-ეკონომიურ და პოლიტიკურ ვითარებაზე და ა.შ.[31] 
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საყურადღებო ცნობებს გვაწვდიან კ. იაზიკოვი (1770 წ. )[32], ბურნაშოვი[33], 
რუსეთის სამსახურში მყოფი გერმანელი რეინეგსი[34], მუსინ-პუშკინი (1799 წ.)[35]. 

XIX ს. I ათეული წლების შესახებ მნიშვნელოვანი მასალა და მსჯელობაა 
მოცემული რუსეთის საგარეო საქმეთა კოლეგიის მოხელე ა. სოკოლოვის[36], 
რუსეთისავე სამსახურში მყოფი გერმანელი კლაპროტის[37], ფრანგი როტიესა[38] და 
სხვ. მიმოხილვებში. 

XVIII ს. II ნახევრის საქართველოს ისტორიის შესასწავლად 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონეა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის 
ნამდვილი წევრის გიულდენშტედტის ორტომიანი ნაშრომი. გიულდენშტედტმა 
საქართველოში იმოგზაურა 1771-1772 წლებში. იგი ფეოდალური საქართველოს 
იმდროინდელი ცხოვრების ყველა მხარეს ეხება[39]. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ის ცნობები, რომლებიც დასავლეთ 
ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის მოგზაურებმა, ელჩებმა და მისიონერებმა 
დაგვიტოვეს. 

ირან-თურქეთის 1578-1590 წწ. ომის მიმდინარეობა და საქართველოს 
ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლები ვრცლად და საინტერესოდ აღწერა 
ტომაზო მინადოიმ, რომელიც ვენეციის საელჩოს ინფორმატორი იყო 
კონსტანტინოპოლში[40]. 

XVI ს. მიწურულისა და XVII ს. დასაწყისის ისტორიული ვითარების 
მოწმე იყო ულუგ-ბეგ ბაიათი, ანუ დონ ხუან დე პერსიას სახელით ცნობილი 
დამკვირვებელი, რომელიც ჯერ შაჰ აბასის (1587-1629 წწ.) სასახლის მცველთა 
რაზმის უფროსად მუშაობდა, მერე კი ესპანეთში სპარსეთის საელჩოს პირველ 
მდივნად. თავისი რელაციის პირველ ნაწილში (1580 წლამდე) ულუგ-ბეგი 
იმეორებს ტომაზო მინადოის ცნობებს, მეორე ნაწილში კი თითქოს 
ქრონოლოგიურად ავსებს მინადოის მიმოხილვას და გვაწვდის საინტერესო 
მასალას აღნიშნული პერიოდის მოვლენათა გაშუქებისათვის[41]. 

ქართული წყაროების ცნობებს რამდენადმე ამდიდრებს XVI-XVII სს. 
მიჯნაზე მცხოვრები პორტუგალიელი ავტორის – ანტონიო დე გოვეას 546-
გვერდიან ნაშრომში დაცული ცნობები. მაგალითად, ანტონიოსთან მოცემულია 
ქართველი დიპლომატი ქალის - “გულქარას” - საქმიანობის ვრცელი აღწერა. მას 
გარკვეული როლი შეუსრულებია კონსტანტინოპოლის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, 
ბევრი უშრომია იქ ტყვედ მყოფი სიმონ მეფის განთავისუფლებისა და ირან-
ოსმალეთის ომის შეწყვეტისათვის. ასევე საყურადღებოა ცნობები XVII ს. 
დამდეგის ირან-საქართველოს ურთიერთობის შესახებ[42]. 

ბევრ საინტერესო ცნობას შეიცავს რომაელი პიეტრო დელა ვალეს 
მოხსენება პაპ ურბან VIII-სადმი. მის მოხსენებაში დახასიათებულია შაჰ აბასის 
პოლიტიკა საქართველოს მიმართ, აღწერილია შაჰის მიერ საქართველოს აოხრება. 
ავტორი იძლევა თეიმურაზ I–ის პოლიტიკის დახასიათებას, მიუთითებს მის 
რუსულ ორიენტაციაზე და სხვ.[43]. 

XVII ს. I ნახევრის დასავლეთ საქართველოს, კერძოდ, სამეგრელოს 
ისტორიული ვითარება აღწერეს კათოლიკე მისიონერებმა. მათგან 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია არქანჯელო ლამბერტი, ჯუდიჩე ჯუზეპე და 
ქრისტოფორო კასტელი. ლამბერტი 20 წელი ცხოვრობდა საქართველოში. 
ლამბერტის “სამეგრელოს აღწერაში”[44] დაწვრილებითაა დახასიათებული ამ 
სამთავროს მაშინდელი ვითარება, ქრისტოფორე დე კასტელიმ კი დაგვიტოვა 
მრავალი გრაფიკული სურათი ვრცელი ახსნა განმარტებებით (ისტორიულ პირთა 
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პორტრეტები, ეკლესია-მონასტრების თუ სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო 
ნაგებობათა სურათები და სხვ.) [45]. 

აღნიშნული ილუსტრაციების გარდა დე კასტელიმ დაგვიტოვა მის მიერ 
ხილული ქვეყნის ისტორიული მიმოხილვაც, რომელშიაც აღწერილია სხვა 
წყაროებში უცნობი ზოგიერთი ფაქტი და მოვლენა[46], ლევან მეორე დადიანის 
წინააღმდეგ მოწყობილ შეთქმულებასთან დაკავშირებით ავტორი ახასიათებს 
დასავლეთ საქართველოს მეფე-მთავრების, იმერთა მეფის გიორგის, აფხაზეთის 
მთავარ სეტემან შარაშიას, სიმონ გურიელისა და სხვათა გეგმებს. კასტელი უფრო 
აღრმავებს ჩვენს წარმოდგენებს მაშინდელი დასავლეთ საქართველოს ისტორიულ 
ვითარებაზე. 

ლიხთიმერეთისა და ნაწილობრივ ქართლის ამბებსაც აგვიწერენ აგრეთვე 
მისიონერები ლუი გრანჟე (1615 წ.)[47], ჯუზეპე ჯუდიჩე ( XVII ს. 30-40-იანი 
წლები)[48] და სხვ. 

ჯერ კიდევ არ არის გამოქვეყნებული იტალიელი დონ პიეტრო 
ავიტაბილეს ვრცელი მიმოხილვა, შედგენილი 1624-1638 წლებში[49]. ჩვენ მისგან 
ვიცით, თუ რა ბედი ეწია ირანის საკმაოდ გავლენიან სამხედრო-პოლიტიკურ 
მოღვაწის ალავერდი-ხან უნდილაძის შვილს, გამაჰმადიანებულ იმამ ყული-ხანს, 
რომელიც შირაზის ბეგლარბეგი იყო და ამ უკანასკნელის ძმას, დაუდ-ხან 
განჯელს. სწორედ ისინი აწყობდნენ საინტერესო გეგმებს და ცდილობდნენ, რომ 
თავიდან მოეცილებინათ შაჰ სეფი და ირანის ტახტზე მათთვის სასურველი 
კანდიდატი აეყვანათ. 

1672-73 წლებში საქართველოში იმოგზაურა ცნობილმა ფრანგმა 
იუველირმა და ვაჭარმა შარდენმა[50]. მასთან ვპოულობთ ძვირფას ცნობებს 
თბილისზე, სამეგრელოზე, საქართველოსა და სპარსეთს შორის ურთიერთობაზე 
და სხვ. შარდენის ნაშრომს დიდი გამოხმაურება ჰქონდა. მისი ცნობებით 
სარგებლობდნენ, სხვათა შორის, მონტესკიე, ჰელვეციუსი, რუსსო, გიბონი. 
საქართველოს შესახებ მნიშვნელოვანი ცნობები აქვთ დაცული აგრეთვე ფრანგ 
დამკვირვებლებს – ტავერნიეს, ტურნეფორს[51] და სხვ. 

საყურადღებო შენიშვნები და მასალები საქართველოს შესახებ 
ქვეყნდებოდა ფრანგულ პერიოდულ გამოცემაში. განსაკუთრებით საინტერესოა 
ჟურნალი “ისტორიული და პოლიტიკური მოამბე”, რომელიც 1686-1898 წლებში 
გამოდიოდა ქ. ჰააგაში. ამ ჟურნალში მოხვედრილ ცნობათა დიდი ნაწილი, ისევე 
როგორც საისტორიო ლიტერატურაში დღემდე გამოუყენებელი რამდენიმე 
უცხოური წყარო გამოავლინა და შეისწავლა ბ. გიორგაძემ[52]. 

აღნიშნული “მოამბის” რედაქცია ცნობებს იღებდა მსოფლიოს სხვადასხვა 
ქვეყნიდან და ქალაქიდან (საქართველო, ისპაჰანი, კონსტანტინოპოლი, 
პეტერბურგი, მოსკოვი, ბერლინი, ვენა, ვარშავა პარიზი,რომი). “მოამბე” 
გამოხატავდა ევროპის ბურჟუაზიის ეკონომიურსა და პოლიტიკურ ინტერესებს 
აღმოსავლეთში, სადაც ამიერკავკასიას, კერძოდ კი საქართველოს, თვალსაჩინო 
ადგილი ეკავა. ევროპისა და აღმოსავლეთის დიდ სახელმწიფოთა წინააღმდეგობა 
აღმოსავლეთის ასპარეზზე XVIII საუკუნეში გამწვავდა და, გასაგებია, რომ ეს 
ჟურნალი სწორედ მაშინ უთმობდა შედარებით მეტ ყურადღებას საქართველოს 
ამბებს. 

მნიშვნელოვანი ღირებულებისაა ის მასალა და მსჯელობა, რომლებიც 
ეხება XVII ს. მიწურულისა და XVIII ს. პირველი მეოთხედის საქართველოს 
წარსულს. პოლონელი იეზუიტი კრუზინსკი, ინგლისელი ჰანვეი და სხვ. 
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გამოხატავენ იმ დროის ირანის სახელმწიფოში მიმდინარე შინაომების ისტორიას, 
რომელშიც ქართველები ხშირად წამყვან როლს ასრულებდნენ; აღწერენ XVIII ს. 
20-იანი წლების ქართლის ტრაგიკულ ამბებსაც, პეტრე დიდის ამიერკავკასიაში 
ლაშქრობას რომ მოჰყვა[53]. 

საყურადღებო მასალაა XVII-XVIII სს. საქართველოზე “კარმელიტების 
ქრონიკაში”[54]. იგი მოგვითხრობს საქართველოს დაუფლებისათვის მებრძოლი 
სახელმწიფოების იმ ხშირ ომებზე, რომელთაც ქართველი ხალხისათვის 
საბედისწერო შედეგები მოჰქონდა. “ქრონიკა” გვაუწყებს არაერთ საინტერესო 
ამბავს შაჰ აბასის მიერ კახელთა აყრა-გადასახლების, ვახტანგ VI-ის 
სახელმწიფოებრივი საქმიანობის, თეიმურაზ II-ის თუ ერეკლე II-ის საგარეო 
პოლიტიკისა და სხვ. შესახებ. 

XVIII ს. შუა წლებში საკმაოდ გაძლიერებული ქართლ-კახეთის სამეფო და 
მისი პოპულარული მეფე ერეკლე ევროპელი მწერლებისა და კომერსანტების 
განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობდა. ერეკლეს თვალსაჩინო ადგილი ეკავა 
ირან-ოსმალეთის საგარეო-პოლიტიკურ ამბებში. ეს გარემოება აისახა ფრანგი 
ავტორის – პეისონელის ვრცელ ნაშრომში, რომელმაც მაშინ ფართო გამოხმაურება 
პოვა[55]. 

ქართლ-კახეთის სამეფოს გაძლიერების მომდევნო პერიოდის ამბებზე 
მოგვითხრობს იტალიელი მისიონერი მონსინიორე ლეონი, რომელიც 31 
წელიწადს ცხოვრობდა საქართველოში (1742 – 1773). ძვირფასია მისი ცნობები 
თეიმურაზ-ერეკლეს სახელმწიფოებრივი მოღვაწეობის, მათი საშინაო და საგარეო 
პოლიტიკის შესახებ; აგვიწერს აგრეთვე სოლომონ იმერთა მეფის ბრძოლას 
დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანებისათვის და სხვ.[56]. 

რუსეთ-ოსმალეთის 1768-1774 წწ. ომთან დაკავშირებულ საქართველოს 
ამბებზე საინტერესო ცნობებს გვაწვდის კაპიტანი დე გრელი დე ფუას ვრცელი 
მოხსენება. იგი მაშინ საქართველოში იყო და კრიტიკული თვალითაც უყურებდა 
ხილულ ამბებს[57]. 

XVIII ს. II ნახევრის საქართველოს შესახებ დასავლეთ ევროპის ენებზე 
არსებული ლიტერატურა საკმაოდ მრავალრიცხოვანია[58]. სხვადასხვაგვარი 
მიზნებით აღჭურვილი ბევრი უცხოელი წერდა XIX ს. პირველი მესამედის 
საქართველოს შესახებაც [59]. გასაგებია, რომ ზოგიერთი ევროპელი 
დამკვირვებელი არ მალავდა ამა თუ იმ ბურჟუაზიული სახელმწიფოს მტრულ 
დამოკიდებულებას მეფის რუსეთის იმპერიისადმი, რომელიც მაშინ სულ უფრო 
და უფრო ამტკიცებდა თავის ბატონობას საქართველოში[60]. მიუხედავად ამისა, 
მათ ნაშრომებში საყურადღებო შენიშვნებსა და მასალებს ვპოულობთ. 
 
 

* * *  
 

ქართული ფეოდალური ისტორიოგრაფიის აღორძინება XVII საუკუნიდან 
იწყება. “ქართლის ცხოვრება” გიორგი ბრწყინვალის მეფობის დასაწყისზე 
წყდებოდა - XIV-XVII საუკუნეების ისტორია დაწერილი არ იყო. ამ ხარვეზის 
შევსება იკისრა ფარსადან გორგიჯანიძემ, რომელმაც შეადგინა საქართველოს 
ისტორია უძველესი დროიდან 1695 წლამდე. ფ. გორგიჯანიძის ნაშრომში 
განსაკუთრებით საინტერესოა XVII საუკუნის ისტორიის შემცველი ნაწილი. 
ავტორი მრავალი ისტორიული მოვლენის თვითმხილველი და მონაწილე იყო. 
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ამასთანავე უხვად სარგებლობდა სპარსული წყაროებით. ამიტომ შესანიშნავად 
აქვს დახატული თავისი დროის პოლიტიკური ცხოვრების სურათი[61]. 

საქართველოს ისტორიული წარსულის შესწავლა განსაკუთრებით 
გაფართოვდა XVII-XVIII სს. მიჯნაზე, როცა ვახტანგ VI-ის ინიციატივით შედგა 
“სწავლულ კაცთა” კომისია ბერი ეგნატაშვილის მეთაურობით. კომისიამ შეკრიბა 
“ქართლის ცხოვრების” ხელნაწერები და ერთ-ერთი მათგანი შეავსო სხვების 
გამოყენებით. სხვადასხვა საბუთზე დაყრდნობით კომისიამ შეადგინა 
საქართველოს XIV-XVII სს. ისტორია. ასე დაიწერა”ქართლის ცხოვრების” 
გაგრძელებანი. 

გასაგებია, რომ აღნიშნულ სწავლულთა მიერ შედგენილ ისტორიას, ისევე 
როგორც ფეოდალური ხანის სხვა ისტორიკოსთა ნაწარმოებებს, საერთო 
დამახასიათებელი ნაკლი ჰქონდა. მათ ნაშრომში მხოლოდ შინაგანი და საგარეო-
პოლიტიკური ამბებია მოთხრობილი. ისინი მთავარ ყურადღებას აქცევდნენ 
ომებსა და მეფეთა ცხოვრებას, მშრომელი ხალხის თავგადასავალი კი არ 
აინტერესებდათ. გარდა ამისა, სწავლულმა კაცებმა პოლიტიკურ-ისტორიული 
ხასიათის ფაქტების გადმოცემებშიაც ბევრი შეცდომა დაუშვეს, რასაც ჯერ კიდევ 
ვახუშტი ბაგრატიონმა მიაქცია ყურადღება. 

ვახუშტი (1676 – 1755 წწ.) ფეოდალური ხანის საქართველოს უდიდესი 
ისტორიკოსი იყო. იგი თავისი დროის მსოფლიო ისტორიოგრაფიის დონეზე 
იდგა. ვახუშტიმ ქართულ ისტორიოგრაფიაში პირველმა მოჰკიდა ხელი 
საქართველოს ისტორიის ყოველმხრივ შესწავლას. მართალია, “ქართლის 
ცხოვრების” საქმეს ვერც ის ასცდა, - მისი კვლევის საგანიც უმთავრესად 
პოლიტიკური ისტორია იყო, - მაგრამ მეცნიერულ-კრიტიკული მეთოდის 
გამოყენებით მან ბევრი შეცდომა გაასწორა და მრავალი ისტორიული ფაქტი 
მართებულად დაადგინა. 

განსაკუთრებით ძვირფასია ჩვენთვის ვახუშტის თხზულების მეორე 
ნაწილი (XV ს. მეორე ნახევარი - XVII და XVIII ს. დასაწყისი) და საერთოდ მისი 
ისტორიის შესავალი, სადაც ავტორი თავისებურად ახასიათებს საქართველოს 
საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივი წყობილების ისტორიულ 
ცვალებადობას. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ვახუშტის ნაშრომის გეოგრაფიულ 
ნაწილს (“აღწერა”), რომელშიაც მოცემულია უძვირფასესი ცნობები 
გვიანფეოდალური საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიისა და სამეურნეო 
ცხოვრების შესახებ[62]. 

ვახუშტის შემდეგ ფეოდალური ხანის ქართული ისტორიოგრაფია 
წარმოდგენილია ეპოქის თანამედროვე მოღვაწეთა მატიანისებური ხასიათის 
შრომებით: ს. ჩხეიძის “ცხოვრება მეფეთა” აღწერს 1653–1739 წლების ამბებს[63]. ეს 
ნაშრომი მეტისმეტად მოკლე და ერთფეროვანია, - აქ თითქმის მხოლოდ მეფეთა 
საქმიანობაა მოთხრობილი. ავტორი აზვიადებს იმდროინდელ მეფეთა ძლიერებას 
და ვერ ამჩნევს საქართველოს დასუსტებას. მიუხედავად ამისა, ს. ჩხეიძის 
ნაშრომი, როგორც წყარო, მნიშვნელობას მოკლებული არაა. იგი გამოირჩევა 
ქრონოლოგიური ცნობების სიუხვით. 

ს. ჩხეიძის ნაშრომთან შედარებით გაცილებით უფრო ძვირფასია 
ჩვენთვის პ. ორბელიანის “ამბავნი ქართლისანი”[64], რომელიც 1739 წლიდან იწყება 
და მთავრდება 1758 წლით. პ. ორბელიანი ეხება ქვეყნის არა მარტო პოლიტიკურ, 
არამედ სოციალ-ეკონომიურ მდგომარეობასაც. ნიჭიერ დამკვირვებელს 
შეუმჩნეველი არ დარჩენია მოვლენათა მიზეზ-შედეგობრივი კავშირიც. ავტორს 
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კარგად ჰქონდა შეგნებული საისტორიო თხზულების დანიშნულება მომავალი 
თაობის აღზრდის საქმეში. 

ერეკლე II-ის პერიოდს ეხება ო. ხერხეულიძის ნაშრომი - “მეფობა ირაკლი 
მეორისა, მეფისა თეიმურაზის ძისა”[65]. იგი 1722 წლიდან იწყება და მთავრდება 
XVIII ს. 80-იანი წლების დასაწყისით. მის ერთ-ერთ წყაროს ს. ჩხეიძისა და პ. 
ორბელიანის შრომები წარმოადგენს. ნაშრომი მოკლე, მშრალი მატიანეა და 
მდიდარია თარიღებით[66]. 

XIX ს. პირველი ნახევრის ქართულ ისტორიულ აზროვნებაში ძლიერდება 
რომანტიზმი, რომელიც იმ დროს ქართული სახელმწიფოებრიობის გაუქმების 
შედეგად წარმოქმნილ მიმდინარეობას გამოხატავდა; ამასთანავე, მაშინდელ 
ისტორიოგრაფიას, ისე როგორც ქართულ ლიტერატურას, ახასიათებდა 
მებრძოლი სული, სწრაფვა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ოდინდელი 
ძლიერების აღდგენისაკენ. 

1805 წ. პეტერბურგში რუსულ ენაზე გამოქვეყნდა დავით ბატონიშვილის 
(1767-1819 წწ.) საქართველოს მოკლე ისტორია[67]. მასში მოთხრობილია 
საქართველოს წარსული უძველესი დროიდან XIX ს. დასაწყისამდე. წიგნი 
ძირითადად ქართლის ცხოვრების სქემას მისდევს. ავტორის აზრით, 
საქართველოს ერთიანი სამეფოს პოლიტიკური დაშლა იმის გამო მოხდა, რომ XV 
საუკუნეში ალექსანდრე დიდმა სამეფო თავის შვილებს დაუნაწილა. 

დავით ბატონიშვილის მეორე ნაშრომი “ახალი ისტორია” და ბაგრატ 
ბატონიშვილის “ახალი მოთხრობა” ქრონიკის წესზე აგებული მიმოხილვებია. 
პირველი 1744 წლით იწყება და ამბების თხრობა მოყვანილია 1812 წლამდე, მეორე 
1753-1819 წწ. ისტორიულ მოვლენებს ასახავს[68]. მრავალმხრივ საინტერესოა იოანე 
ბატონიშვილის ენციკლოპედიური ხასიათის ნაშრომი “კალმასობა”, რომელიც იმ 
პერიოდის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და კულტურული ცხოვრების 
საკითხებს არკვევს[69]. 

საქართველოს აღმოსავლეთი და დასავლეთი ნაწილების ისტორიულ 
მთლიანობაში გააზრების ცდის თვალსაზრისით საყურადღებოა ნ. დადიანის 
“ქართლის ცხოვრება”[70]. მისი ერთი ნაწილი – უძველესი დროიდან 1750 წლამდე – 
წინამორბედი ავტორების ნაშრომთა შემოკლებული გადმოცემაა და 
განსაკუთრებულ ინტერესს არ იწვევს. უფრო მნიშვნელოვანია შრომის ის ნაწილი, 
რომელშიც მოთხრობილია ამბები 1750 წლიდან 1823 წლამდე. ამ ნაშრომში 
უმთავრესად აღწერილია დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკური წარსული. 

XIX ს. I მესამედის საქართველოს თავისებური დახასიათება მოცემულია 
ა. ჭავჭავაძის ნაშრომში “საქართველოს მოკლე ისტორიული ნარკვევი და 
მდგომარეობა 1801-დან 1831 წლამდე”[71]. 

ფეოდალური და ბურჟუაზიული ხანის მიჯნაზე გამოვიდა სამოღვაწეო 
ასპარეზზე ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი (1809-1875 წწ.). მის 
მრავალრიცხოვან შრომებში ასახულია XVI–XIX სს. ისტორიის ბევრი საკითხი. 
ავტორის თემატიკა მრავალფეროვანი იყო. იგი სწავლობდა ქართული ეკლესიის, 
კულტურის, პოლიტიკული წარსულის, საქალაქო ცხოვრებისა და სხვ. საკითხებს. 
უხვად სარგებლობდა ქართული და უცხოური წყაროებით. იოსელიანს მთელი 
შუა საუკუნეები, საერთოდ, შავბნელ ხანად მიაჩნია კაცობრიობის ისტორიაში. იგი 
თავად-აზნაურთა იმ ნაწილის იდეოლოგი იყო, რომელიც ცარიზმთან კავშირში 
ხედავდა საქართველოს მომავალს. პ. იოსელიანმა მნიშვნელოვანი წვლილი 
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შეიტანა საქართველოს ისტორიის, კერძოდ კი, განსახილველი პერიოდის 
შესწავლის საქმეში[72]. 

ქართული ისტორიოგრაფიის განვითარებაში დიდი წვლილი მიუძღვის 
მარი ბროსეს (1802 – 1880 წწ.). მან შეაგროვა და გამოსცა დიდძალი ქართული 
ისტორიული საბუთები, ფრანგულად თარგმნა “ქართლის ცხოვრება” და 
ვახუშტის გეოგრაფია, რომლებსაც დაურთო შესავალი წერილი და ვრცელი 
კომენტარები; ბროსემ XVI–XVIII საუკუნეების საქართველოს ისტორიის მრავალი 
ფაქტი დაადგინა. 1856-1857 წლებში მან შეადგინა საქართველოს ისტორია, 
რომლის მეორე ნაწილი შეიცავს პერიოდს 1469 წლიდან 1744 წლამდე[73]. ამ 
ნაშრომში ძირითადად პოლიტიკური ისტორიაა განხილული, დაწერილია 
ვახუშტის გეგმის მიხედვით. ნაშრომი ემყარება ქართულ წყაროებს და 
შევსებულია უცხოური მასალებით[74]. 

განსახილველი ეპოქის ისტორიის შესწავლაში საგრძნობი წვლილი 
შეიტანეს ბურჟუაზიული ხანის ქართველმა ისტორიკოსებმა. გასაგებია, რომ ამ 
ისტორიკოსებს არ შეეძლოთ მოეცათ ისტორიის ძირითადი პროცესების ისეთი 
ანალიზი, რომელიც თანამედროვე მეცნიერების მოთხოვნებს დააკმაყოფილებდა, 
მიუხედავად ამისა, მათ დაგვიტოვეს უაღრესად მდიდარი საისტორიო მასალა და 
მოგვცეს არაერთი ისტორიული მოვლენის მეტად საყურადღებო გაშუქება. მათი 
პოზიტიური ღვაწლი უმთავრესად დოკუმენტური მასალების გამოვლინება-
პუბლიკაციასა და ცალკეული პოლიტიკურ-ისტორიული ხასიათის თუ 
კულტურული წარსულის მოვლენათა გაშუქებაში გამოიხატა. 

XIX ს. მეორე ნახევარში ქართველმა “თერგდალეულებმა” დაგმეს 
წარსულის რომანტიკული იდეალიზაცია, უარყვეს”ქართლის ცხოვრების” სქემა 
და ისტორიას პირველ რიგში ხალხის ცხოვრების წარმოჩენა დაუსახეს მიზნად. ი. 
ჭავჭავაძემ, გ. წერეთელმა, ნ. ნიკოლაძემ, განსაკუთრებით კი ისტორიკოსმა დ. 
ბაქრაძემ და სხვებმა დღის წესრიგში დააყენეს საქართველოს სოციალ-
ეკონომიური ისტორიის შესწავლის აუცილებლობა, მაგრამ მისი პრაქტიკული 
რეალიზაცია მათ ვერ მოახერხეს. 

ქართული ბურჟუაზიული ისტორიოგრაფიის პირველი დიდი 
წარმომადგენლის დ. ბაქრაძის შრომებში ასახვა პოვა XVI-XVIII სს. საქართველოს 
ისტორიის ზოგიერთმა საკითხმაც[75]. 1889 წ. გამოქვეყნებულ ნაშრომში თურქული 
მიწისმფლობელობის სისტემის შესახებ დ. ბაქრაძემ პირველმა დასვა თურქეთის 
მიერ მიტაცებულ სამცხე-საათაბაგოს თურქული და ქართული 
მიწისმფლობელობის ფორმების ურთიერთგავლენის შესწავლის საკითხი[76]. 1880 
წ. დ. ბაქრაძემ სპეციალური ნაშრომი მიუძღვნა ვახტანგ VI-ის დროინდელ 
საქართველოს. მანვე ნ. ბერძენიშვილთან ერთად, XVIII ს. თბილისის ისტორიის 
არაერთი საკითხი შეისწავლა[77]. 

რევოლუციამდელი ისტორიოგრაფიის ზოგი წარმომადგენელი დიდ 
ინტერესს იჩენდა გიორგი სააკაძისა და ერეკლე მეორის მოღვაწეობისადმი. 1888 წ. 
გამოვიდა ანტონ ფურცელაძის ვრცელი მონოგრაფია სააკაძის შესახებ[78]. ავტორის 
აზრით, სააკაძე საქართველოს გაერთიანების თავდადებული მოღვაწე იყო, 
რომელმაც სამშობლო მოსპობისაგან იხსნა[79]. 

მ. ჯანაშვილის (მეფე ერეკლე, თბ., 1898). ლ. ოყროშიძის (საქართველო და 
რუსეთი, XVIII–XIX სს. მოკლე ისტორიული მიმოხილვა, ქუთაისი, 1918), გ. 
წერეთლის (მეფე ერეკლე II, ჟურნ. “კვალი”, 1893, № 29-30) და იმ დროის სხვა 
ავტორთა წიგნები და წერილები გამოირჩევიან უფრო თხრობის პოპულარობითა 
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და გმირული საქმეების აღწერით, ვიდრე რომელიმე ისტორიული პრობლემის 
მეცნიერული შესწავლით. 

ქართული ფეოდალიზმის მეცნიერული შესწავლის პირველი ცდა ალ. 
ხახანაშვილს ეკუთვნის. ამ მხრივ აღსანიშნავია მისი შრომები; ბატონყმობის, 
წოდებათა ისტორიისა და იმუნიტეტის შესახებ, რომლებიც ერთ წიგნად მეორე 
გამოცემის სახით დაიბეჭდა 1910 წელს[80]. ავტორის აზრით, საქართველოსა და 
ევროპაში ფეოდალიზაციის პროცესი ერთგვაროვანი იყო. ამასთან ერთად იგი 
აღნიშნავდა ქართული ფეოდალიზმის სპეციფიკურ, განსხვავებულ ნიშნებსაც, 
მაგრამ ჩქმალავდა ანტაგონისტურ კლასებს შორის ბრძოლის ფაქტებს. 
მიუხედავად ამისა, იმ პერიოდში ა. ხახანაშვილის მეცნიერული კვლევა სავსებით 
ახლებური იყო. 

რევოლუციამდელ ხანაში ჩაეყარა საფუძველი XVI-XVIII სს. 
საქართველოს ეკონომიური განვითარების პრობლემათა შესწავლას. 1918 წელს 
გამოქვეყნდა ივ. ჯავახიშვილის ნაშრომი “ქალაქები, საქალაქო წესწყობილება და 
ცხოვრების ვითარება საქართველოში XVII-XVIII სს.”[81]. ამ ნაშრომში, ლამბერტისა 
და შარდენის ცნობების გამოყენებით, გაშუქებულია საქართველოს ეკონომიური 
მდგომარეობის საინტერესო საკითხები. ამავე პერიოდის მოსახლეობის 
დინამიკაში მომხდარი ცვლილებები შეისწავლა ს. კაკაბაძემ[82]. 

ბურჟუაზიული ეპოქის ისტორიკოსებს უყურადღებოდ არ დარჩენიათ 
ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 
მოძრაობა, გლეხთა აჯანყებები, საქართველოს რუსეთთან შეერთება და სხვ. 1804 
წ. მთიულეთისა და 1812-1813 წწ. კახეთის აჯანყებათა მონოგრაფიული შესწავლის 
პირველი ცდა მოცემულია ა. ფრონელის (ყიფშიძის) შრომებში[83].რუსეთ-
საქართველოს ურთიერთობისა და საქართველოს რუსეთთან შეერთების 
საკითხები საერთაშორისო სამართლის ნორმების თვალსაზრისით განხილული 
აქვთ შ. ხელთუფლიშვილს[84], ზ. ავალოვს (ავალიშვილს), გ. ვეშაპელსა და სხვ.[85]. 

ა. ცაგარელი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, რომელმაც მოგვცა 
საქართველოს რუსეთთან დაკავშირების მიზეზთა ძირითადად სწორი ახსნა[86]. 
აღნიშნულ საკითხებზე რევოლუციამდელ პერიოდში მუშაობდა 
ივ.ჯავახიშვილი[87], რომელმაც ბევრი საკითხი სწორედ, მეცნიერულად გააშუქა. 

ფეოდალური და ბურჟუაზიული ხანის ქართული ისტორიოგრაფია 
საერთოდ ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა პოლიტიკურად დაშლილი 
საქართველოს ისტორიის შესწავლას. ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა, 
უგულებელყოფილი რჩებოდა ქვეყნის სოციალ-ეკონომიური ურთიერთობის, 
კლასებისა და კლასთა ბრძოლის ისტორიის პრობლემა. 

XVI-XIX სს. საქართველოს ისტორიის საკითხებს სწავლობდნენ მეფის 
რუსეთის ოფიციალური ისტორიოგრაფიის წარმომადგენლებიც. ცარიზმის მიერ 
თავისი დამპყრობლური მიზნების ერთი ნაწილის განხორციელების შემდეგ 
საჭირო იყო დაპყრობათა ისტორიის დაწერა ისე, რომ ნამდვილი მიზნები 
შეენიღბათ და იმპერიის ტერიტორიის გაფართოება დაეხატათ როგორც 
ქრისტიანული ხალხების გადარჩენა – მფარველობის მიზნით გაღებული 
მსხვერპლის შედეგი. XIX საუკუნის ცარიზმის ოფიციალური ისტორიოგრაფია 
დიდმპყრობელურ იდეოლოგიას გამოხატავდა, რეაქციული ხასიათისა იყო და 
ცდილობდა გაემართლებინა ცარიზმისავე კოლონიური პოლიტიკა. 

დიდმპყრობელური ისტორიოგრაფიის ყველაზე თვალსაჩინო 
წარმომადგენლები იყვნენ: პ. ბუტკოვი, ნ. დუბროვინი და ვ. პოტო. 
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პ. ბუტკოვის ვრცელ ნაშრომში მოთხრობილია, საერთოდ, კავკასიისა და 
კერძოდ, საქართველოს ამბები XVIII ს. 20-იანი წლებიდან XIX ს. დასაწყისამდე[88]. 
ამ ნაშრომს უმთავრესად დოკუმენტური მასალების ხასიათი აქვს, მაგრამ ავტორი 
მოვლენების თავისებურ შეფასებასაც იძლევა. მის წიგნში ბევრია ისეთი მასალა, 
რომლებიც სხვაგან არ გვხვდება. ამაშია ბუტკოვის ნაშრომის, როგორც საისტორიო 
წყაროს, ერთ-ერთი ღირსება. 

ნ. დუბროვინის კალამს ეკუთვნის ექვსტომიანი ნაშრომი, რომელიც 
უმთავრესად კავკასიაში რუსეთის გაბატონების ისტორიას ეხება[89]. სპეციალურ 
ნარკვევებში განიხილა მან საქართველო გიორგი XII-ის დროს და ამიერკავკასიის 
ვითარება XIX ს. დამდეგს[90]. ავტორი უმთავრესად სამხედრო ისტორიით იყო 
დაინტერესებული, მაგრამ მის ნაშრომში საკმაო ადგილი აქვს დათმობილი 
ხალხის ყოფა-ცხოვრების აღწერასაც. 

პოტოს შრომაში, რომელიც კავკასიის ომების ისტორიას ეხება, ასახულია 
XIX ს. პირველი მესამედის საქართველოც[91]. საქართველოს რუსეთთან შეერთების 
ასი წლის თავთან დაკავშირებით პოტოსა და ბელიავსკის რედაქციით გამოიცა 
ცარიზმის კავკასიაში გაბატონების ისტორიისადმი მიძღვნილი თორმეტტომიანი 
ნაშრომი[92]. ამ ნაშრომის უკანასკნელი XII ტომი ამიერკავკასიის სამოქალაქო 
მმართველობის ისტორიას ეხება და შედგენილია ვ. ივანენკოს მიერ[93]. 

დასახელებული ნაშრომები, როგორც აღნიშნული იყო, მიზნად ისახავდა 
ცარიზმის დამპყრობლური და კოლონიური პოლიტიკის გამართლებას და 
დასაბუთებას. ეს ავტორები XIX ს. პირველი ნახევრის საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური მოძრაობის გამომწვევ მიზეზად თვლიდნენ მთავრობის ცალკეულ, 
უღირს მოხელეთა თვითნებობას და არა მთავარს – ცარიზმის დამპყრობლურ 
პოლიტიკას. 
 
 

* * *  
 

ახალი, საბჭოური, ქართული ისტორიოგრაფიის წინაშე ორი უმთავრესი 
ამოცანა იდგა: წარსული მემკვიდრეობის კრიტიკული ათვისება და საქართველოს 
ისტორიის ძირითად პრობლემათა მარქსისტულ-ლენინური მსოფლმხედველობის 
საფუძველზე შესწავლა. საბჭოური ისტორიოგრაფია, მისი განვითარების პირველ 
პერიოდში (1921-1930-იანი წლების პირველი ნახევარი), ვერ ასცდა 
ბურჟუაზიული ისტორიოგრაფიის გავლენას, მაგრამ პერიოდის 
დასასრულისათვის მასში გაბატონებული მდგომარეობა მარქსისტულმა 
თვალთახედვამ მოიპოვა. 

თავისი განვითარების მეორე პერიოდში (30-იანი წლების მეორე - 50-იანი 
წლების პირველი ნახევარი) ქართულმა საისტორიო აზრმა დიდ წარმატებებს 
მიაღწია, მაგრამ ამ პერიოდის ისტორიოგრაფიის განვითარებაზე უარყოფითი 
გავლენა იქონია დოგმატიზმმა, რომელმაც ჯერ კიდევ 30-იან წლებში იჩინა თავი. 
მიმდინარე საუკუნის 50-იანი წლების შუახანებიდან ისტორიული მეცნიერების 
წინაშე დაისვა ამ უარყოფითი გავლენის დაძლევის ამოცანა, რომელსაც ქართველი 
ისტორიკოსები წარმატებით ახორციელებენ. 

მარქსისტი ისტორიკოსები სწავლობდნენ და სწავლობენ ეკონომიური და 
პოლიტიკური ისტორიის, საზოგადოებრივი კლასებისა და კლასთა ბრძოლის, 
საქართველოს ერთიანი ფეოდალური მონარქიის დაშლისა და ამასთან 
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დაკავშირებით სათავადოთა წარმოშობის, საგარეო ურთიერთობათა და 
ქართველი ხალხის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის, საქართველოს 
რუსეთთან შეერთების, XIX ს. პირველი მესამედის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 
მოძრაობათა ისტორიისა და სხვა პრობლემებს. 

სოციალ-ეკონომიური ისტორიის შესწავლას ჯერ კიდევ 
რევოლუციამდელ პერიოდში დაუდო სათავე ივ. ჯავახიშვილმა. განსაკუთრებით 
ნაყოფიერი იყო ამ მიმართულებით მისი მუშაობა საბჭოთა პერიოდში. 1925 წ. 
გამოქვეყნდა ივ. ჯავახიშვილის ნაშრომი ქართული მეტროლოგია-ნუმიზმატიკის 
შესახებ[94]. ნაშრომში ნაჩვენებია საფას-საზომების ერთეულთა ისტორიული 
ცვალებადობა და მისი კავშირი ქვეყნის ეკონომიურ განვითარებასთან. ივ. 
ჯავახიშვილის შემდეგ ამ მიმართულებით ბევრი რამ გააკეთეს: ს. კაკაბაძემ[95], ე. 
პახომოვმა[96], ნ. ქოიავამ[97], დ. კაპანაძემ[98] და სხვ. 

1930-34 წლებში ივ. ჯავახიშვილმა ვრცელი ნაშრომები მიუძღვნა 
საქართველოს ეკონომიური ისტორიის შესწავლას[99]. ამ ნაშრომებში დიდძალი 
მასალაა თავმოყრილი ეკონომიური ისტორიის წყაროების, ტერმინოლოგიის, 
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, ბუნებრივ-ეკონომიური ზონებისა და სხვათა 
შესახებ. ეკონომიური განვითარების საკითხებს ეხებოდა ივ. ჯავახიშვილი 
ზოგადისტორიული ხასიათის შრომებშიაც. ქართველი ერის ისტორიის IV 
წიგნში[100] ავტორი საქართველოს ეკონომიური დაცემის მთავარ მიზეზად 
მიიჩნევდა საგარეო შემოსევებს. ამასთანავე, მეცნიერი საქართველოს 
პოლიტიკური დაშლის საქმეში რამდენადმე გადაჭარბებით აფასებდა 
“გეოგრაფიული პირობებით ხელშეწყობილი თემობრივი განკერძოებისადმი 
მისწრაფებას”. 

საქართველოში საბჭოური წყობილების გარიჟრაჟზე გამოქვეყნდა ს. 
კაკაბაძის “საქართველოს ისტორია”, რომელშიაც სწორადაა შეფასებული XV-XVI 
სს. მსოფლიო –ისტორიული მოვლენების გავლენა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიურ 
განვითარებაზე[101]. ავტორის აზრით, XVIII საუკუნე იყო გარდატეხის ხანა და 
ხასიათდებოდა ეკონომიური აღმავლობით, მაგრამ იმავე საუკუნის 80-იანი 
წლებიდან დაიწყო ეკონომიური კრიზისი, რომელსაც საქართველომ საკუთარი 
ძალებით ვერ დააღწია თავი[102]. ს. კაკაბაძემ სპეციალური ნაშრომი მიუძღვნა 
დასავლეთ საქართველოს ეკონომიური ისტორიის ცალკეულ საკითხებსაც[103]. 

XX ს. 20-იანი წლებიდან ქართულ ისტორიოგრაფიაში თანდათან გაიკაფა 
გზა შეხედულებამ, რომ XVIII ს. II ნახევარში, განსაკუთრებით კი მის 
მიწურულში, საქართველოს ეკონომიური ცხოვრება დეგრადაციას განიცდიდა, 
ხოლო XIX ს. დამდეგიდან ნახტომისებური გარდატეხა დაიწყო. ამ შეხედულების 
წინააღმდეგ 1930 წ. გაილაშქრა გ. ნათაძემ. მისი აზრით, XVIII ს. საქართველოში 
მოცემული იყო ყველა წინაპირობა იმისათვის, რომ ქვეყანა აღმავალი სოციალურ-
ეკონომიური განვითარების გზით წასულიყო. XIX ს-ში კი, განსაკუთრებით მას 
შემდეგ, რაც რუსეთმა კავკასიაში დამპყრობლური ომები დაასრულა, აღნიშნული 
განვითარება მხოლოდ უფრო მტკიცე, დაჩქარებული ნაბიჯით წავიდა. ეს იყო 
წინამავალი განვითარების გაგრძელება და არა რუსეთის მიერ მოტანილი 
“ნახტომი”[104]. 

იმავე ნაშრომში გ. ნათაძე ამტკიცებდა, რომ “სავაჭრო კაპიტალიზმის” 
განვითარებამ XVIII საუკუნის ბოლოს, უკვე მოასწრო ფეოდალური წყობილების 
საფუძვლების შერყევა, თუმცა მას განვითარების იმ დონემდე არ მიუღწევია, რომ 
მსხვილი ფეოდალური მემამულეობა დაერღვია. 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/0/1.htm#_ftn94#_ftn94
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/0/1.htm#_ftn95#_ftn95
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/0/1.htm#_ftn96#_ftn96
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/0/1.htm#_ftn97#_ftn97
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/0/1.htm#_ftn98#_ftn98
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/0/1.htm#_ftn99#_ftn99
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/0/1.htm#_ftn100#_ftn100
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/0/1.htm#_ftn101#_ftn101
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/0/1.htm#_ftn102#_ftn102
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/0/1.htm#_ftn103#_ftn103
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/0/1.htm#_ftn104#_ftn104


XVIII ს. ეკონომიური განვითარების პრობლემათა თანმიმდევრულ-
თემატურ შესწავლას მტკიცე საფუძველი ჩაუყარა ნ. ბერძენიშვილმა. XVIII 
საუკუნეში სამღებროების შესწავლის შედეგად ნ. ბერძენიშვილი დაასკვნიდა, რომ 
სამღებრო მანუფაქტურული ხასიათის საწარმო იყო და იქვე ჩანდა 
“შესაძლებლობა, რომ ამ სახელოსნოებში სხვაზედ ადრე დაირღვეოდა 
ხელოსნურ-ამქრული წარმოების წესი და მის ადგილს მანუფაქტურულ-
ბურჟუაზიული წესი დაიჭერდა”[105]. 

1937-1938 წლებში ნ. ბერძენიშვილმა გამოაქვეყნა ნაშრომები ფეოდალური 
ურთიერთობის განვითარების საკითხებზე XIII-XVI საუკუნეებში[106]. ავტორის 
შემდგომი კვლევა-ძიების შედეგები ამ დარგში ასახულია 1954-1955 წლებში 
გამოცემულ ნაშრომებში[107]. ნ. ბერძენიშვილის მოსაზრებით, XIII საუკუნის 
ფეოდალურმა ურთიერთობამ საქართველოში აღმავლობის უმაღლეს ზღვარს 
მიაღწია და შემდგომი განვითარება ამ ურთიერთობის დაშლის ტენდენციათა 
ზრდის ნიშნით, ახალი (ბურჟუაზიული) ურთიერთობის ჩასახვის ნიშნით 
შეიძლებოდა წარმართულიყო, მაგრამ განუწყვეტელი საგარეო შემოსევების 
შედეგად ქვეყანა ეკონომიურად დაეცა, საზოგადოებას შემდგომი განვითარების 
გზა დაეხშო; მხოლოდ XVIII საუკუნის შუა წლებიდან შეიქმნა ხელსაყრელი 
პირობები ქვეყნის “გამოხსნისა და აღდგომისათვის”, ეს კი დაკავშირებული იყო 
რუსეთის გამოსვლასთან საერთაშორისო ასპარეზზე.[108] 

ქართული და აღმოსავლური ფეოდალიზმის შედარებით შესწავლას 
მიეძღვნა ვ. გაბაშვილის ნაშრომი. ავტორის სამართლიანი დასკვნით, XV-XVII 
საუკუნეების ქართული და აღმოსავლური მიწისმფლობელობა მკვეთრად 
განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან. ირანსა და თურქეთში ფაქტიურად აღდგენილ 
იქნა პირობითი და დროებითი მიწისმფლობელობა, რომელიც მახლობელი 
აღმოსავლეთის კულტურულ ქვეყნებში XI საუკუნემდე იყო გაბატონებული. 
აღნიშნული პერიოდის საქართველოში კი მიწათმფლობელობის გაბატონებულ 
ფორმას სამამულო სისტემა წარმოადგენდა, მაგრამ საგარეო ფაქტორის შედეგად 
მას განვითარების პირობები შეეზღუდა და ფეოდალური მიწისმფლობელობის 
ყველაზე პროგრესულმა ფორმებმა - “სათავისთავო-ნასყიდმა” - სათანადო 
განვითარება ვერ პოვეს.[109] 

XVII-XVIII სს. საქართველოს ქალაქების შესახებ ვრცელი მონოგრაფია 
გამოაქვეყნა შ. მესხიამ.[110]. ავტორს დადგენილი აქვს, რომ XV—XVI საუკუნეებში 
საგარეო-პოლიტიკური ვითარების უკიდურესად გაუარესების შედეგად 
საქართველოში დაეცა საქალაქო ცხოვრება, ქალაქებში გაიზარდა უმაღლესი 
ფეოდალური ზედაფენის პოლიტიკური უფლებები; მხოლოდ XVIII ს. II 
ნახევარში იქმნება შედარებით ხელსაყრელი პირობები ქვეყნის ეკონომიური 
აღორძინებისათვის. შ.მესხია ამტკიცებს, რომ XVIII ს. II ნახევრის თბილისის 
მსხვილ საწარმოებში ძირითადად დაქირავებული შრომა იყო გამოყენებული, 
სავაჭრო და სავახშო კაპიტალი ხელს უწყობდა ფეოდალურ-ნატურალური 
მეურნეობის რღვევას, აფართოებდა საქონელმიმოქცევას და ამზადებდა 
წინაპირობებს საერთო ბაზრის შექმნისათვის. სავაჭრო და სავახშო კაპიტალის 
როლის შესახებ ასეთივე დასკვნა გამოიტანა ნ. ქოიავამ, რომელმაც შეისწავლა 
ფულის მიმოქცევის, კრედიტისა და ფინანსების ისტორიის საკითხები XVIII ს. 
აღმოსავლეთ საქართველოში[111]. 
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განსახილველი პერიოდის ეკონომიური ისტორიის საკითხებზე, გარდა 
დასახელებულისა, აღსანიშნავია პ. გუგუშვილის, შ. ჩხეტიას, დ. უჩანეიშვილის, ა. 
როგავას, ა. ფანცხავას, დ.გოგოლაძისა და სხვ. შრომები[112]. 

კაპიტალიზმის გენეზისის პრობლემას საქართველოში მიეძღვნა 
სპეციალური დისკუსია, რომელიც ივ. ჯაახიშვილის სახ. ისტორიის ინსტიტუტმა 
მოაწყო 1954 წ. ივნისს-ივლისში. მოსმენილ იქნა მ. დუმბაძისა და ზ. ანჩაბაძის 
მოხსენება “საქართველოს სოციალ-ეკონომიური განვითარების ხასიათის 
საკითხისათვის XIX ს. რეფორმამდელ პერიოდში”[113]. კამათში მონაწილეობა 
მიიღო თორმეტმა კაცმა, ხოლო შედეგები შეაჯამა აკად. ნ.ბერძენიშვილმა. 
“დისკუსიის პროცესში არავინ დაობდა იმაზე, რომ XIX საუკუნის პირველ 
ნახევარში საქართველოში ჩვენ ჯერ კიდევ არ გვაქვს საქმე კაპიტალისტურ 
წყობასთან, დავა იყო კაპიტალიზმის იმ ელემენტების, იმ ჩანასახების როლის 
შეფასებაზე, რომელსაც ჩვენ ამ ეპოქაში უეჭველია ვხედავთ”[114]. 

დისკუსიის შემდეგ გაიზარდა ინტერესი ამ პრობლემისადმი. ბევრმა 
მკვლევარმა საგანგებო ყურადღება მიაქცია სადავო საკითხებს (ი. ანთელავა, დ. 
გოგოლაძე, ე. ორჯონიკიძე, მ. სამსონაძე, ე. ხოშტარია და სხვ.) ამ მხრივ 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია პ. გუგუშვილის მონოგრაფია, რომელიც 1957 წ. 
გამოქვეყნდა[115]. ზოგიერთ სპეციალურ გამოკვლევაში რამდენადმე 
გადაჭარბებითაა შეფასებული XVIII ს. II ნახევრისა და XIX ს. I ნახევრის 
ეკონომიური განვითარების დონე. 

საქართველოს ერთიანი ფეოდალური სახელმწიფოს დაშლისა და 
სათავადოთა სისტემის შექმნის მეცნიერული ახსნა მოცემულია აკად. ნ. 
ბერძენიშვილის შრომებში. როგორც აღნიშნული იყო, ეს საკითხი ფეოდალური და 
ბურჟუაზიული ხანის ისტორიკოსთა წინაშეც იდგა, მაგრამ მათ ვერ მოგვცეს 
პრობლემის სწორი გადაწყვეტა. ს. კაკაბაძეს ერთიანი სამეფოს დაშლა და 
სათავადოთა წარმოშობა ქართული ფეოდალიზმის ბუნებრივი განვითარების 
შედეგად და, ამდენადვე, პროგრესულ მოვლენად მიაჩნდა[116]. 

ნ. ბერძენიშვილის აზრით, საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკური 
დაშლა ნელი და ხანგრძლივი პროცესია; XV საუკუნის ბოლო ამ პროცესის 
დასასრულია; ამ დროის მოვლენაა სათავადოების სისტემა “კეთილმეზობლობისა” 
და “შეყრილობის” ინსტიტუტებით, რაც შეუძლებელი იყო ძლიერი ცენტრალური 
ხელისუფლების არსებობის პირობებში[117]. ავტორის აზრით, სათავადოების 
ჩამოყალიბება განაპირობა ეკონომიურმა რეგრესმა, რაც, თავის მხრივ, მომთაბარე-
მეჯოგე ტომების განუწყვეტელი შემოსევების შედეგი იყო. ნ. ბერძენიშვილი 
ამტკიცებდა, რომ საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკური დაშლა და 
სათავადოების სისტემის წარმოშობა არ იყო ქართული ფეოდალიზმის ბუნებრივი, 
აუცილებელი განვითარების შედეგი. ამ აუცილებელ განვითარებას საქართველო 
ახალი საზოგადოებრივი ურთიერთობის გზაზე უნდა გამოეყვანა[118]. 

მრავალი ნაშრომი დაიწერა ქართული სათავადოების შესახებ. 
ისტორიკოსებმა სპეციალურ მონოგრაფიებსა და წერილებში გაარკვიეს 
სათავადოთა წარმოშობის დრო და პირობები, განიხილეს მათი სოციალ-
ეკონომიური და პოლიტიკური მდგომარეობა[119]. თავადური წოდების გვერდით 
შესწავლილია აგრეთვე აზნაურთა მრავალრიცხოვანი ფენა[120]. 

ქართული საბჭოური ისტორიოგრაფიის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი 
იყო და არის ფეოდალური საზოგადოების კლასებისა და კლასთა ბრძოლის 
პრობლემა, განსაკუთრებით კი მწარმოებელი კლასის – გლეხობის ისტორია. 
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არსებულ მონოგრაფიებსა და მრავალრიცხოვან წერილებში საკმაოდაა 
შესწავლილი XVI-XVIII სს. საქართველოს გლეხთა მეურნეობა, მათი 
სხვადასხვაგვარი კატეგორია, უფლებრივი მდგომარეობა და ბრძოლა სოციალური 
თავისუფლებისათვის. 

ამ დარგის მიღწევები ნაწილობრივ აისახა 1966 წ. გამოქვეყნებულ 
სპეციალურ მონოგრაფიასა[121] და “ქართული საბჭოური ისტორიოგრაფიის“ 
ნარკვევებში[122]. 

ქართველი ისტორიკოსების ყურადღების ცენტრში ყოველთვის იდგა XIX 
ს. პირველი მესამედის ქარიშხლიანი მოვლენების შესწავლა. ბევრი ნაშრომი 
დაიწერა 1802, 1804, 1810, 1812 – 1813, 1819 – 1820, 1829 – 1830 წწ. აჯანყებებისა და 
1832 წ. შეთქმულების შესახებ. აღნიშნულ სოციალურ-პოლიტიკურ მოვლენებს 
ჯერ კიდევ რუსეთის პირველი რევოლუციის პერიოდში შეეხო ივ. ჯავახიშვილი, 
რომელმაც პირველწყაროების შესწავლის საფუძველზე გაარკვია მათი გამომწვევი 
მიზეზები და მიზნები[123]. 

ფ. მახარაძე და გ. ხაჭაპურიძე XIX ს. I მესამედის გლეხთა აჯანყებებს 
განიხილავდნენ როგორც სოციალური და ეროვნული ჩაგვრის წინააღმდეგ 
მიმართულ მოძრაობას[124]. მერმინდელ მკვლევართა შორის დავა გამოიწვია 
საკითხმა იმის შესახებ, თუ რამდენად სწორი იყო ხსენებულ აჯანყებათა 
ანტიბატონყმურ ხასიათზე (ეროვნულის გვერდით) მსჯელობა. უკვე 1950 წ. 
გამოქვეყნებულ წიგნში გ. ხაჭაპურიძე შენიშნავდა, რომ ზემოხსენებული 
გამოსვლები უპირატესად მაინც მიმართული იყო კოლონიური ჩაგვრის 
წინააღმდეგ[125]. 

მონოგრაფიაში 1819-1820 წწ. აჯანყების შესახებ ნ. მახარაძემ დაადასტურა, 
რომ გარკვეულ ეტაპზე გაბატონებული და ჩაგრული კლასები ერთად 
გამოდიოდნენ ეროვნული ჩაგვრის წინააღმდეგ, მაგრამ ანტაგონისტური 
კლასების ასეთი “გაერთიანება” დროებითი იყო და სოციალური წინააღმდეგობის 
გამო ირღვეოდა[126]. 

1802-1830 წწ. აჯანყებები ქართველი ხალხის ეროვნულ-
განმათავისუფლებელი ბრძოლის თვალთახედვით განიხილა ა. კიკვიძემ[127]. 

XIX ს. პირველ ოციან წლებში მომხდარ აჯანყებათა ხასიათი ამ ბოლო 
ხანს თითქოს აღარაა სადავო. ეს იყო ფართო მასების მოძრაობა, იგი 
თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის მიზნებს ემსახურებოდა და 
პროგრესული იყო[128]. 

1832 წ. შეთქმულება, როგორც დიდი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 
მოვლენა, ქართველ ისტორიკოსთა განსაკუთრებული ყურადღების საგანი იყო. 
მის შესახებ ბევრს მსჯელობდნენ რევოლუციამდელი და რევოლუციის შემდგომი 
პერიოდის ისტორიკოსები, დაგროვდა დიდძალი ლიტერატურა, რომელიც ამ 
ბოლო ხანს კრიტიკულად განიხილა ა. სურგულაძემ მონოგრაფიაში “ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის ეპოქა”[129]. 

რევოლუციამდელი ხანის ქართველ მკვლევარებსაც (კ. აბაშიძე, ა. 
ჯორჯაძე, და სხვ.) კარგად ესმოდათ, რომ მოწინავე ქართველი ინტელიგენციის 
ბრძოლა XIX ს. პირველ მესამედში, მათ შორის 1832 წ. შეთქმულთა ბრძოლაც, 
ქართული სახელმწიფოებრიობის აღდგენის მიზანს ემსახურებოდა[130]. მართლაც, 
ქართული სახელმწიფოს აღორძინება 1783 წ. რუსეთ-საქართველოს სამფარველო 
ტრაქტატის საფუძველზე XIX ს. საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობის 
ქვაკუთხედი იყო.  
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ჯერ კიდევ 1906 წ. ალ. ხახანაშვილი შენიშნავდა, რომ 1832 წ. 
შეთქმულების მონაწილეთა როლი საქართველოს ისტორიულ განვითარებაში 
თავისი მნიშვნელობით უტოლდებოდა დეკაბრისტების როლს რუსეთში[131]. 
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიის ცნობილმა მკვლევარმა პროფ. მ. 
პოლიევქტოვმა 1927 წ. გამოქვეყნებულ ნაშრომში შეთქმულება განიხილა 20-30-
იანი წლების ევროპის ქვეყნების ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის 
ფონზე და მიუთითა მათ შორის არსებულ იდეურ კავშირზე[132]. პროფ. გ. 
გოზალიშვილიც ამ შეთქმულებას დეკაბრისტული მოძრაობის ანალოგიურ 
მოვლენად მიიჩნევდა[133]. 

1832 წ. შეთქმულების შესახებ ნარკვევთა ავტორები (გ. ხაჭაპურიძე, ა. 
ქუთელია, ლ. ბარამია, ა. კიკვიძე, მ. გოცაძე და სხვ.) ერთიმეორისაგან ასხვავებენ 
შეთქმულთა თავადურ უმრავლესობას, რომელსაც რეაქციული მიზნები 
ამოქმედებდა და უმცირესობას, რომელსაც საქართველოს მომავალი ცხოვრება 
რესპუბლიკის მსგავსი სახელმწიფოებრივი ფორმით ჰქონდა წარმოდგენილი. 

უკანასკნელ ხანს ქართულ ისტორიოგრაფიაში არსებითად აღდგენილ 
იქნა ჯერ კიდევ ადრე წამოყენებული სწორი თვალსაზრისი და XIX ს. 20-30–იანი 
წლების მოძრაობა, “შეთქმულების” სახელით მონათლული, შუქდება როგორც 
ეროვნული თავისუფლების იდეალებით სავსე საზოგადოებრივი მოვლენა[134]. 
 
 

* * *  
 

საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის საკითხების შესწავლაში დიდი 
დამსახურება მიუძღვის ივ. ჯავახიშვილს. სამწუხაროდ, მან ვერ მოასწრო XVI-
XVIII სს პოლიტიკური ისტორიის საბოლოოდ დამუშავება და საქართველოს 
პოლიტიკური ისტორია ძირითადად XV ს. ბოლომდე გააშუქა. რაც შეეხება XVI-
XVIII საუკუნეებს, მათ შესახებ კვლევა ღვაწლმოსილ მეცნიერს არ დაუსრულებია. 
მისი გარდაცვალების შემდეგ აკად. ს. ყაუხჩიშვილმა ივ. ჯავახიშვილის არქივში 
დაცული ხელნაწერი ნარკვევების მიხედვით გამოაქვეყნა “ქართველი ერის 
ისტორიის” IV ტომის ახალი რედაქცია, რომელშიაც გაშუქებულია განსახილველი 
პერიოდის ბევრი საყურადღებო მოვლენა[135]. ამავე პერიოდის ისტორიული 
სინამდვილე შეისწავლეს აგრეთვე ნ. ბერძენიშვილმა, ს. კაკაბაძემ, დ. 
გვრიტიშვილმა, ზ. ანჩაბაძემ, გ. ჯამბურიამ და სხვ.[136]. 

საბჭოთა ისტორიკოსები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდნენ XVIII 
ს. პირველი მეოთხედის პოლიტიკური და კულტურის ისტორიის პრობლემებს. 
შესწავლილია ქართლის სახელმწიფოს სოციალ-ეკონომიური, პოლიტიკური და 
კულტურული აღმავლობა XVIII ს. 20-იან წლებში, რაც შემდეგ “ძნელბედობით” 
შეიცვალა. ოსმალო და ყიზილბაშ დამპყრობთა ბატონობის ხანა ნ. ბერძენიშვილმა 
შეაფასა როგორც ორი ერთმანეთისაგან განსხვავებული სოციალ-პოლიტიკური 
სისტემის (“ოსმალობა”-”ყიზილბაშობა” და “ქართველობა”) ბრძოლა, რომელიც 
“ქართველობის” გამარჯვებით დამთავრდა”[137]. 

XVIII ს. პოლიტიკური ისტორიის საკითხები გაშუქებულია აგრეთვე გ. 
ქიქოძის, ი. ცინცაძის, ო. მარკოვას, ვ. გაბაშვილის, ვ. მაჭარაძის, გ. პაიჭაძის, შ. 
ბურჯანაძის, ქ. ჩხარტიშვილის, მ. დუმბაძისა და სხვ. ნაშრომებში. ეს საკითხები 
განხილულია ახლო აღმოსავლეთისა და ევროპის საერთაშორისო 
ურთიერთობასთან კავშირში. 
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ქართული ისტორიოგრაფია დიდი ყურადღებით სწავლობდა რუსეთ-
საქართველოს ურთიერთობის ისტორიას. 

XVI ს. კახეთ-რუსეთის ურთიერთობაში ივ. ჯავახიშვილი ორ, 
ერთმანეთთან შეურიგებელ მიმართულებას ხედავდა: კახეთის მეფე ცდილობდა, 
რომ რუსეთსა და კახეთს შორის ხელშეკრულება ყოფილიყო ორმხრივი და არა 
ცალმხრივი ინტერესების შემცველი, როგორც ამას რუსეთის მთავრობა 
მოითხოვდა[138]. მეფემ მიაღწია კიდეც თავის მიზანს. საქართველო-რუსეთის 
პოლიტიკური ურთიერთობა XVI-XVII საუკუნეთა მიჯნაზე ნ. ბერძენიშვილის 
ნაშრომში დახასიათებულია როგორც ორმხრივ ინტერესებზე აღმოცენებული 
ურთიერთობა[139]. ალექსანდრე კახთა მეფის საგარეო პოლიტიკა, რუსეთის 
დახმარებით საქართველოს გაერთიანებას რომ ისახავდა მიზნად, 
სახელმძღვანელოდ რჩებოდა საქართველოს ყველა შემდგომი გამოჩენილი 
პოლიტიკოსისათვის[140]. 

რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიის საარქივო მასალათა 
შესწავლისათვის დიდი შრომა გასწია პროფ. მ. პოლიევქტოვმა. პირველწყაროების 
მეცნიერული გამოცემის გარდა მან შეისწავლა რუსეთის სახელმწიფოს 
პოლიტიკური და ეკონომიური მიზნები კავკასიასა და, კერძოდ 
საქართველოში[141]. 

ი. ცინცაძემ ვრცელი მონოგრაფია მიუძღვნა აღნიშნულ პრობლემას: მან 
რუსეთთან ადრეული პერიოდის (X-XV სს.) ურთიერთობის ფაქტებთან ერთად 
განიხილა აგრეთვე XVI საუკუნის ვითარებაც[142]. 

ი. ცინცაძის ბევრი ნაშრომი ეხება XVIII ს. შუა წლებისა და II ნახევრის 
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას. ასეთებია: “რამდენიმე ცნობა რუსეთის 
თვითმპყრობელობის დაზვერვისა და მისი აგენტების საქმიანობის შესახებ XVIII 
საუკუნის მეორე ნახევრის საქარველოში”[143]. “რამდენიმე ახალი ცნობა XVIII 
საუკუნის ქართლის ისტორიისათვის”[144], “კაპიტან ოთარ თუმანოვის 
მოხსენებითი ბარათები საქართველოდან (1754-1756) “[145],”რუსეთ-საქართველოს 
ურთიერთობის ისტორიოგრაფიიდან”[146] “რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის 
წარსულიდან” “ათანასე თბილელისა და სიმონ მაყაშვილის ელჩობა 
რუსეთში”(1752-1754)[147]. 

ნ. ნაკაშიძემ სპეციალურ მონოგრაფიაში გააშუქა საქართველო-რუსეთის 
პოლიტიკური ურთიერთობა XVII ს. პირველ ნახევარში [148]. გ. პაიჭაძეს 
შესწავლილი აქვს იგივე ურთიერთობა XVIII ს. I ნახევარში[149]. 

მრავალი, დღემდე უცნობი, დოკუმენტური მასალა გამოავლინა, 
შეისწავლა და გამოსცა ვ. მაჭარაძემ. მის ნაშრომებში ასახულია XVIII ს. II 
ნახევრის ამბები[150]. 

ქართველი და უკრაინელი ისტორიკოსები, ისევე როგორც ლიტერატურის 
ისტორიის მკვლევარები, დიდ ინტერესს იჩენდნენ და იჩენენ უკრაინელი და 
ქართველი ხალხების ისტორიულ-კულტურული ურთიერთობის შესწავლის 
საქმეში. ამ საგანზე საინტერესო ნარკვევები გამოაქვეყნეს ი. ცინცაძემ[151], ფ. 
შევჩენკომ, გ. პაიჭაძემ[152] და სხვ. 

ისტორიკოსთა დიდ ყურადღებას იპყრობდა ისეთი მნიშვნელოვანი 
მოვლენა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში, როგორიც 1783 წ. 
მფარველობითი ტრაქტატი იყო. 

1783 წ. ტრაქტატის მომზადება-განხორციელების საკითხს ჯერ კიდევ 
1919 წ. შეეხო ივ. ჯავახიშვილი. ავტორმა სწორად დაახასიათა მეფის რუსეთის 
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პოლიტიკური მიზნები საქართველოს მიმართ XVIII ს. 80-იან წლებში და გვიჩვენა, 
რომ თვითმპყრობელობა მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური და ეკონომიური 
გეგმების რეალიზაციისათვის იბრძოდა[153]. მისივე დახასიათებით აღნიშნული 
აქტი ამავე დროს ორივე მხარის ინტერესებს უპასუხებდა და “მფარველობით 
მოკავშირეობას” გამოხატავდა. მაგრამ რუსეთმა არ შეასრულა ტრაქტატით 
ნაკისრი ვალდებულებანი, რის შედეგადაც რუსეთის იმპერატორის მიერ 
მიტოვებულ საქართველოს 1795 წ. კატასტროფა დაატყდა თავს; საბოლოო 
ანგარიშში კი ქართლ-კახეთის სამეფომ დამოუკიდებლობა დაკარგა. 

ივ. ჯავახიშვილი აღნიშნული მარცხის ერთ მთავარ მიზეზად თვლიდა 
არა მარტო მეფის რუსეთის ცბიერ პოლიტიკას, არამედ ქართლ-კახეთის სამეფოს 
მესვეურთა პოლიტიკურ გულუბრყვილობას, რაც რუსეთისადმი სარწმუნოებრივ-
ქრისტიანულ ნიადაგზე დამყარებულ “დაუშრეტელ ნდობაში” გამოიხატებოდა. 

მიუხედავად ცარიზმის საგარეო პოლიტიკის სავსებით სამართლიანი 
კრიტიკისა, აკად. ივ. ჯავახიშვილის ნაშრომში აღძრული პრობლემა არსებითად 
მხოლოდ საგარეო-პოლიტიკურ ურთიერთობათა ფონზე წყდება. კავკასიის 
დაუფლებისათვის მოქიშპე სახელმწიფოების როლი და ადგილი აქ სათანადოდ 
შეფასებული არაა. 

1783 წ. ტრაქტატზე ვრცელი მონოგრაფია გამოაქვეყნა ი. ცინცაძემ (1960 
წ.). მის წიგნში უმთავრესი ყურადღება ეთმობა ტრაქტატის წინამორბედი ხანისა 
და მისი გაფორმების პერიოდის საკითხებს. მონოგრაფიას ერთვის დოკუმენტური 
მასალები, რომელთა დიდი ნაწილი თვით ავტორმა გამოავლინა მოსკოვის 
სამხედრო-ისტორიული არქივში[154]. 

XVIII ს. მიწურულის საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური და 
პოლიტიკური ვითარება ქართულ ისტორიოგრაფიაში ჯერ კიდევ სათანადოდ 
შესწავლილი არაა; იგი უმთავრესად შუქდება როგორც საქართველოს რუსეთთან 
შეერთების პრობლემაზე დაქვემდებარებული საკითხი. ამ პერიოდის ისტორიის 
ცალკეულ საკითხებს ეხება მეცნიერული სტატიები (ნ. ბერძენიშვილის, ს. 
კაკაბაძის, გ. ნათაძის, დ. უჩანეიშვილის, შ. ბურჯანაძის, ა. როგავასი და სხვ.). 

მკვლევართა დიდი უმრავლესობა თვლის, რომ XVIII ს. მიწურულს 
საქართველომ, მიუხედავად ერეკლე მეორის მრავალმხრივ ნაყოფიერი 
მოღვაწეობისა, ჩიხიდან თავის დაღწევა ვერ შეძლო. 90-იან წლებში ქვეყანა 
სოციალ-ეკონომიურმა და პოლიმტიკურმა კრიზისმა მოიცვა. მას 
დამოუკიდებლობის სრული დაკარგვის საფრთხე მოელოდა. ასეთ პირობებში 
საგარეო ორიენტაციას ქართველი ხალხის მომავალი ისტორიისათვის 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა და ქართველ პოლიტიკოსთა კავშირი 
ერთმორწმუნე რუსეთთან გამართლებული იყო. ქართლ-კახეთის სახელმწიფო 
რუსეთის დახმარებით ფიქრობდა კრიზისული მდგომარეობიდან გამოსვლას, 
ეკონომიური და პოლიტიკური ცხოვრების გადახალისებას[155]. 

საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობის პრობლემაში ქართველ 
ისტორიკოსთა უმთავრეს ყურადღებას 1801 წლის ისტორიული აქტის განხილვა 
და შეფასება იმსახურებდა. 

1801 წ. აქტის სწორი შეფასება ჯერ კიდევ XX ს. დამდეგს პირველმა 
ქართველმა მარქსისტებმა სცადეს[156]. 1928-1929 წწ. ისტორიკოს-მარქსისტების 
საკავშირო კონფერენციაზე წაკითხულ მოხსენებაში ფ. მახარაძემ თითქმის 
გვერდი აუარა საქართველოს მიმართ ცარიზმის დამპყრობლურ პოლიტიკას, რაც 
1801 წ. აქტში გამოვლინდა. ფ. მახარაძე გააკრიტიკა ცნობილმა ისტორიკოსმა მ. 
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პოკროვსკიმ. იგი ემყარებოდა ვ.ი. ლენინის მოსაზრებას, რომლის მიხედვით 
ხალხი თუ ქვეყანა ანექსირებული იყო იმ შემთხვევაშიაც, როცა მისი 
სახელმწიფოებრიობის თუ სხვა ქვეყანასთან შეერთების ბედი მისივე მთავრობის 
ნება-სურვილის მიხედვით, ფართო მასების თანხმობის გარეშე, წყდებოდა[157]. 

1783 წ. ტრაქტატი არსებითად გამოხატავდა ქართლ-კახეთის 
ნებაყოფლობით შეერთებას რუსეთთან, მაგრამ იგი შეიცავდა “უმცირეს 
ბოროტებას”[158] იმით, რომ განასახიერებდა თვითმპყრობელური სახელმწიფოს 
პროტექტორატს, რაც “მფარველობაში აყვანილი“ ქვეყნის სუვერენიტეტს 
ზღუდავდა. ამიტომ “უმცირესი ბოროტების” მიყენება 1801 წ. ცალმხრივი 
აქტისადმი, რასაც ზოგიერთი ისტორიკოსის ნაშრომში ვხვდებით, სწორი არაა[159]. 

საქართველოს რუსეთთან შეერთებისადმი მიძღვნილ ზოგ ნაშრომში 
მოჩანს ცარიზმის დამპყრობლური პოლიტიკის “შერბილების” ტენდენცია, რაც 
უთუოდ დასაგმობია[160]. 

1951 წ. მ. ნეჩკინამ, ე. წ. “უმცირესი ბოროტების” შესახებ თეზისის 
გადასინჯვა, მისგან “ბოროტის” განდევნა მოითხოვა და განაცხადა, რომ ასეთ 
ფორმულაში აქცენტი გაკეთებული იყოს არა “ბოროტებაზე”, არამედ “დადებით” 
მომენტზე[161]. მოსკოველმა ისტორიკოსებმა სამართლიანად უარყვეს ნეჩკინას 
არასწორი მოსაზრება და ისტორიკოსებს კვლავაც ლენინური თეზისის 
დაცვისაკენ მოუწოდეს[162]. “ანექსიის” აღიარება არ ნიშნავდა იმის უარყოფას, რომ 
1801 წ. აქტს ობიექტურად პროგრესული შედეგები მოჰყვა[163]. მაგრამ “დუმილი” 
“შეერთების” დამპყრობლურ შინაარსზე იმის მაჩვენებელია, რომ “ვამცირებთ 
ჩვენი ქვეყნის ხალხთა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის 
მნიშვნელობას, ვამდაბლებთ როლს ოქტომბრის დიდი სოციალისტური 
რევოლუციისა, რომელმაც ეს ხალხები ეროვნული და კოლონიური ჩაგვრისაგან 
გაათავისუფლა”[164]. “დღევანდელობისათვის ესოდენ მიმზიდველი მეგობრობა-
თანამშრომლობის ტენდენციის წარსულში გადატანა და ისტორიული პროცესის 
ძირითად მოტივად გამოცხადება, ამ წარსულის დამახინჯება იქნება... ზოგჯერ 
ამგვარ ტენდენციას მკვლევარნი ამა თუ იმ სახელმწიფოს დამპყრობლური 
საქმიანობის გამართლებამდე მიჰყავს”[165]. 

აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტაში ქართველი ისტორიკოსები 
თანდათანობით თავისუფლდებიან არსებულ ნაკლოვანებათაგან, იძლევიან მეფის 
რუსეთის იმპერიის საგარეო პოლიტიკის სამართლიან კრიტიკას და ავითარებენ 
ლენინურ პრინციპებს[166]. 
 
 

* * *  
 

საქართველოს ისტორიულ წარსულს სწავლობენ თანამედროვე 
დასავლეთევროპელი მკვლევარებიც. 

ჯერ კიდევ 1932 წ. გამოაქვეყნა “საქართველოს ისტორია” ინგლისელმა 
მეცნიერმა ალენმა. თავისი ისტორიის დიდი ნაწილი მან დაუთმო ჩვენთვის 
საინტერესო XVI-XIX საუკუნეებსაც. XIX საუკუნემდელი პერიოდის გაშუქებაში 
ავტორი უმთავრესად ემყარება მ. ბროსეს ცნობილ “დამატებებსა და 
განმარტებებს”[167], რომელთაც ინგლისურ ენაზე არსებული ლიტერატურული 
წყაროებით ავსებს (კრუზინსკი, ჰანვეი, ემინი)[168], იყენებს აგრეთვე ქართველი და 
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რუსი მკვლევარების (ზ. ავალიშვილი, პ. ბუტკოვი და სხვ.) ნაშრომებსა და 
ზეპირგადმოცემებსაც[169]. 

ალენი, როგორც ჩანს, მიზნად ისახავდა, რომ ინგლისელ 
მკითხველთათვის გაეცნო საქართველოს წარსული. იგი თანამიმდევრობით 
გადმოცემს ფაქტებს, მოვლენებს, თავს იკავებს განზოგადოებებისაგან, თუმცა 
ანტირუსული ტენდენციებისაგან მთლად თავისუფალი არაა. XVIII ს. II ნახევრის 
ქართლ-კახეთის სახელმწიფოს საერთო-ამიერკაკასიული მნიშვნელობის სამეფოდ 
თვლის, მაგრამ გადაჭარბებით აფასებს სომეხთა და აზერბაიჯანელთა როლს 
ერეკლეს სამეფო კარზე[170]. 

1953 წ. ალენმა მურატოვთან ერთად გამოაქვეყნა მონოგრაფია - 
“კავკასიური ბრძოლის ველი”, რომელშიაც მოთხრობილია რუსეთის იმპერიის 
მიერ “კავკასიის დაპყრობისათვის”[171] წარმოებული ომებისა და იქ თავისი 
ბატონობის განმტკიცებისათვის ბრძოლის ისტორია[172]. ავტორებს მთავარ მიზნად 
დაუსახავთ ოსმალეთ-კავკასიის საზღვრებზე მომხდარი ომების აღწერა.ვრცლად 
განიხილავენ 1828-1829 წწ. რუსეთ-ოსმალეთის ომთან დაკავშირებით შექმნილ 
ვითარებას ამიერკავკასიაში და ევროპის ქვეყნების, კერძოდ, ინგლისის, 
უარყოფით დამოკიდებულებას რუსეთის გამარჯვებისადმი აღმოსავლეთში. 
საყურადღებოა აგრეთვე მომდევნო პერიოდის ამბების გაშუქებაც, რაც ამჟამად 
ჩვენი ინტერესის ფარგლებს სცილდება. მონოგრაფიაში, როგორც მოსალოდნელი 
იყო, წინა პლანზეა რუსეთის იმპერიის გაძლიერების წინააღმდეგ მოქმედ ძალთა 
გამოსვლები. ამავე დროს ავტორები არასწორად წყვეტენ აღნიშნულ ომში 
ქართველთა მონაწილეობის საკითხს და წერენ, რომ რუსებთან ერთად იბრძოდნენ 
ქრისტიანი ქართველები, ოსმალეთის მხარეზე კი მაჰმადიანი ქართველებიო - 
“ორთავე მხარეზე ლაზები, აჭარლები და გურულები იხოცებოდნენ”. 
სინამდვილეში, როგორც ცნობილია, მაჰმადიან ქართველთა დიდი ნაწილიც 
რუსეთ-ოსმალეთის ომებში ქრისტიან ქართველებთან შეერთებისათვის იბრძოდა. 

განსაკუთრებით საინტერესოა დ. ლანგის მონოგრაფია, რომელშიაც 
ავტორი ცდილობს გააშუქოს ქართველი ხალხის ისტორია 1658-1832 წლებში[173]. 
თანამედროვე ინგლისელი ქართველოლოგის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ იგი 
კარგად იცნობს ჩვენი ქვეყნის ისტორიის გამოქვეყნებულ წყაროებსა და 
ლიტერატურას. უხვად სარგებლობს აგრეთვე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს არქივში დაცული საქართველოს შესახები მასალებითაც. 

დ. ლანგი საკმაოდ ფართო გეგმითა და მასშტაბით უდგება აღნიშნული 
პერიოდის ისტორიულ მოვლენათა შესწავლას. იგი თანაბარი გულმოდგინებით 
იკვლევს სოციალ-ეკონომიური, პოლიტიკური თუ კულტურული წარსულის 
საკითხებს და ხშირად ორიგინალურ მოსაზრებებსაც გვთავაზობს. 

საყურადღებოა დ. ლანგის შენიშვნები ვახტანგ VI-ის სამათლის 
სოციალური მნიშვნელობის, სათავადოთა რაობის, ქართლის სამეფოს 
პოლიტიკური წყობილების, ეკონომიური და კულტურული განვითარებისა და 
სხვ. შესახებ. ავტორი სამართლიანად უარყოფს ზოგიერთი უცხოელი მოგზაურის 
არასწორ მოსაზრებას, თითქოს XVII-XVIII საუკუნეები ფეოდალური ტირანიის 
შავბნელი ეპოქა იყო. დ. ლანგი დაასკვნის, რომ “საქართველოს სამეფოს დაცემის 
პერიოდშიც წიგნიერების დონე მაღალი ყოფილა”. 

ავტორი ცდილობს ობიექტურად შეაფასოს ურთიერთობა რუსეთსა და 
საქართველოს შორის. ამ საკითხშიც იგი ქართული საბჭოური ისტორიოგრაფიის 
მონაცემებს ეყრდნობა, მაგრამ მათი უყოყმანო გამზიარებელიც არ ჩანს. იგი 
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სწორად შენიშნავს, რომ ამ ორი ხალხის დაახლოება ყოველთვის 
გამომდინარეობდა მათი ორმხრივი ეროვნული ინტერესებიდან. ამავე დროს დ. 
ლანგი რამდენამდე არასწორად გვიხატავს ოსმალეთ-ირან-საქართველოს 
ურთიერთობას. 

სწორია დ. ლანგის მოსაზრება, რომ მამაც ქართველთა გამოყენებით 
ირანის სამხედრო სამსახურში შაჰის მთავრობა შეგნებულად ასუსტებდა 
ანტიირანულ მოძრაობას საქართველოში, მაგრამ არაა სწორი მისივე (და ზემოთ 
დასახელებული ალენის) მოსაზრება, თითქოს ირანი და ოსმალეთი იცავდნენ 
კავკასიას რუსეთის აგრესიისაგან. ლანგისა და ალენის მიხედვით, რუსეთის 
შეღწევა კავასიაში დაიწყო XVI-XVII სს. მიჯნაზე და XVII საუკუნეში 
მშვიდობიანად ვითარდებოდა. “რუსეთის აგრესიის” ახალი ეტაპი დაიწყო პეტრე 
პირველის დროიდან; შემდგომი პერიოდი ხასიათდებოდა ცარიზმის “საგანგებო 
მერყევი” პოლიტიკით, რომლის მიზანი საქართველოს დასუსტება და მისი 
დაპყრობის მომზადება იყო. 

ქართლ-კახეთის სამეფოსა და ირანის ურთიერთობას უკანასკნელი 
სეფიანი შაჰების დროს ლანგი ახასიათებს როგორც თანამშრომლობას 
(“კოოპერაციას”), რასაც მოჰყვა საქარველოს აღორძინება, მაგრამ ეს პროცესი 
შემდეგში შეაფერხა ავღანების, რუსებისა და თურქების შემოსევებმა. ავტორის 
აზრით, ნადირ შაჰისა და აღა-მაჰმად-ხანის პოლიტიკა “წონასწორობის” (ირანის 
ბატონობა საქართველოზე) აღდგენაში მდგომარეობდა; ეს პოლიტიკა მარცხით 
დამთავრდა; ერეკლე II-ის პოლიტიკა ვარაუდობდა რუსეთის დახმარებით 
საქართველოს აღორძინებას, ნამდვილად კი ამ პოლიტიკის შედეგად საქართველო 
რუსეთზე დამოკიდებულ ქვეყანად იქცა. ამავე დროს ავტორი თვლის, რომ 
ქართული სამეფოს შინაგანი მდგომარეობა უიმედო იყო და მას პოლიტიკური 
კრახი უნდა მოჰყოლოდა. ლანგის ამ მოსაზრებას აკრიტიკებს ზემოხსენებული 
ალენი. მისი აზრით, ეს დებულება ეწინააღმდეგება საქართველო-ირანის 
ურთიერთობის ლანგისეულ შეფასებას როგორც “კოოპერაციისა”, რომელსაც 
საქართველო აღორძინების გზით მიჰყავდა. 

როგორც ალენი შენიშნავდა, ირან-საქართველოს რაიმე “კოოპერაციულ 
ურთიერთობაზე მსჯელობა XVIII ს. II ნახევრისათვის გამართლებული არაა”[174]. 
ჩვენი აზრით, იმდროინდელი პოლიტიკური ვითარების დედააზრი ასეთი იყო: 
ქართლ-კახეთის სახელმწიფომ კარგად ისარგებლა ირანის სისუსტით და თავისი 
დამოუკიდებლობა შეუპოვარი ბრძოლის გზით მოიპოვა. სუსტი ირანი 
იძულებული გახდა შერიგებოდა ქართლ-კახეთის მეფის დამოუკიდებელ 
პოლიტიკას. საფუძველს მოკლებულია მოსაზრება, თითქოს ოსმალეთი და ირანი 
საქართველოს როდესმე იცავდნენ ცარიზმის აგრესიისაგან. თუ საქართველოს 
დაცვაზე საერთოდ შეიძლება საუბარი, დამცველის როლში, უპირველეს ყოვლისა, 
ქართველთა სარწმუნოების მოზიარე რუსეთის იმპერია გამოდიოდა. 

საქართველოს საგარეო - პოლიტიკური ურთიერთობის ისტორიის 
საკითხებს გარკვეული წარმატებით იკვლევს თანამედროვე უნგრელი მეცნიერი 
ლაიოშ ტარდი[175]. 
 
 

* * *  
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საბჭოთა ისტორიკოსების მახვილი ყურადღების საგანი იყო და არის 
საქართველოს ურთიერთობანი ირანთან, ოსმალეთთან, ამიერკავკასიელ 
მეზობლებთან და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან. 

ირან-საქართველოს ურთიერთობის ხასიათისა და ირანული გავლენის 
საკითხები გაარკვიეს მ. ხუბუამ, ვ. ფუთურიძემ[176], ვ. გაბაშვილმა[177] და სხვებმა. 
შესწავლილია საქართველოს არქივებსა და წიგნთსაცავებში დაცული სპარსული 
საბუთებიც, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი გამოქვეყნებულია. დაიბეჭდა 
რიგი წერილებისა, რომლებშიაც შუქდება ქართველების როლი ირანის 
პოლიტიკურ და კულტურულ ასპარეზზე და სხვ.[178]. 

თურქეთთან ურთიერთობის საკითხების შესწავლაში დიდი წვლილი 
შეიტანა ს. ჯიქიამ, რომელმაც ქართულად თარგმნა და გამოსცა “გურჯისტანის 
ვილაიეთის დიდი დავთარი”. ამავე დავთარს მიუძღვნა მან ვრცელი მეცნიერული 
გამოკვლევა – ხელნაწერის აღწერილობა, შენიშვნები ტექსტის გეოგრაფიისა და 
ტოპონიმიკისათვის[179]. ირან-ოსმალეთთან საქართველოს ურთიერთობა აისახა 
აგრეთვე ცალკეულ სტატიებსა და პუბლიკაციებშიც[180]. 

საყურადებო მონოგრაფიები და გამოკვლევები დაიწერა ქართველი 
ხალხის კავკასიელ მეზობლებთან ურთიერთობის შესახებ. ისტორიკოსებმა 
გაარკვიეს საგარეო მტრების წინააღმდეგ ქართველი და ამიერკავკასიელი 
ხალხების ერთობლივი ბრძოლის, ჩრდილო კავკასიის ხალხებთან ეკონომიური, 
პოლიტიკური თუ კულტურული ურთიერთობისა და სხვ. საკითხები[181]. ასევე 
მნიშვნელოვანი გამოკვლევები დაიწერა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისა და 
აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ურთიერთობის საკითხებზე.[182] 

ისტორიკოსებმა და იურისტებმა, ქართველი ხალხის შინაისტორიასთან 
მჭიდრო კავშირში, შეისწავლეს საქართველოს სამეფო-სამთავროების 
პოლიტიკური წყობილების საკითხები[183]. გამოიცა რიგი მონოგრაფიებისა და 
პუბლიკაციებისა, რომლებშიაც განხილულია ქართული სამართლის ისტორიის 
ძეგლები (ი. დოლიძე, ვ. დონდუა, ი. სურგულაძე, დ. ფურცელაძე და სხვ.). 

დიდმნიშვნელოვანი გამოკვლევები გამოქვეყნდა ფეოდალური 
საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და ფილოსოფიური აზრის 
ისტორიიდან (შ. ნუცუბიძე, შ. ხიდაშელი და სხვ.). 

XVI-XIX სს. საქართველოს ფეოდალური კულტურის ისტორიის 
გაშუქებაში დიდი წვლილი შეაქვთ ქართული ენისა და ლიტერატურის 
ისტორიის, ხელოვნების ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფეოდალური ხანის 
ისტორიის მკვლევარებს[184]. გარკვეული წვლილი უდევთ აღნიშნული პრობლემის 
შესწავლაში საკუთრივ ისტორიკოსებს (ივ. ჯავახიშვილი, ს. ჯანაშია, ნ. 
ბერძენიშვილი, ვ. დონდუა, დ. გვრიტიშვილი, აპ. როგავა და სხვ.). მათ 
ნაშრომებში, წერილობითი და ნივთიერი წყაროების შესწავლის საფუძველზე, 
გარკვეულია XVI-XIX სს. ქართული საისტორიო მწერლობის, მატერიალური 
კულტურის, სამთავროებს შორის კულტურული ურთიერთობის, სწავლა-
განათლების ისტორიისა და სხვ. საკითხები[185]. 

ქართველ თუ უცხოელ ისტორიკოსთა დამსახურება ფეოდალური ხანის 
საქართველოს ისტორიის დარგში, საერთოდ, და, კერძოდ, XVI-XIX სს. ისტორიის 
კვლევაში, სათანადოდაა დახასიათებული გამოქვეყნებულ ისტორიოგრაფიულ 
მონოგრაფიებსა და წერილებში[186]. საყურადღებო წერილები იბეჭდება სერიულ 
გამოცემაში “ქართული ისტორიოგრაფია”. 
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აღდგენისათვის XVI საუკუნეში 
 

§ 1. საქართველოს პოლიტიკური ვითარება 
XV-XVI სს. მიჯნაზე 

 
ერთიანი საქართველოს პოლიტიკური დაშლა რამდენიმე საუკუნის 

განმავლობაში მწიფდებოდა და უაღრესად რთულ სოციალურ-ეკონომიურ თუ 
საგარეო-პოლიტიკურ მოვლენათა გადახლართვის შედეგი იყო[1]. იგი ძირითადად 
დასრულდა XV ს. II ნახევარში, როცა პოლიტიკურ ასპარეზზე ქართლის, კახეთის, 
იმერეთისა და სამცხე-საათაბაგოს სახელმწიფოები გამოვიდნენ. ამიერიდან ეს 
“საქართველოები”, შინაფეოდალური ომებით მოცულნი, არა მარტო ვერ 
ახერხებდნენ გაერთიანებას მოზღვავებულ აგრესორთა წინააღმდეგ, არამედ 
ხშირად საგარეო ძალთა მოშველიებითაც კი ცდილობდნენ ერთიმეორის 
დამარცხებას. საქართველო სისხლიდან იცლებოდა. 

ქართლის სამეფო ხელისუფლება არ ცნობდა ქვეყნის პოლიტიკური 
დაშლის ფაქტს. ქართლი საქართველოს ერთიანი სახელმწიფოს პოლიტიკური და 
კულტურული ცენტრი იყო და, ბუნებრივია, დამშლელი ძალების წინააღმდეგ 
ბრძოლის მეთაურობა მას უნდა ეკისრა. ქართლის მეფე კონსტანტინე II წლების 
მანძილზე ენერგიულად და შეუნელებლად იბრძოდა ქვეყნის ერთიანობის 
აღდგენისათვის, მაგრამ ეს ბრძოლა უშედეგოდ დამთავრდა. 1490 წელს ქართლის 
სამეფო დარბაზმა ცნო საქართველოს პოლიტიკური დაშლის ფაქტი. მალე ამის 
შემდეგ, 1491-1492 წწ., მეფეებმა და სამცხე-საათაბაგოს მთავარმა ხელი მოაწერეს 
საზავო ხელშეკრულებას და სახელმწიფო საზღვრები დააწესეს[2]. 

ქართლის სამეფო დარბაზის აღნიშნული გადაწყვეტილებით ძირითადად 
დასრულდა საქართველოს ფეოდალური მონარქიის დაშლის პროცესი, მაგრამ 
ერთიანობის აღდგენისათვის ბრძოლა ამის შემდეგაც განუწყვეტლივ 
გრძელდებოდა. ერთიანობის იდეა ცოცხლობდა დამოუკიდებელი სამეფოების 
მეფეთა წოდებულებაშიც. ქართლის, კახეთისა და იმერეთის მეფეები “ორისავე 
ტახტის გამაერთიანებლად”, “ყოველისა საქართველოსა ტახტისა და გვირგვინის 
მპყრობელებად” და “მეფეთა-მეფედ” იწოდებოდნენ[3]. მეფეთა ასეთი 
წოდებულება რეალურ შინაარსს მოკლებული იყო, მაგრამ თვით ფაქტი იმაზე 
მიუთითებს, რომ არც ერთი მათგანი ერთიანი სახელმწიფოს დაშლას საბოლოოდ 
არ ურიგდებოდა. ქართლის სამეფო დარბაზის ხსენებული გადაწყვეტილებაც 
იძულებითი ხასიათის ღონისძიება იყო, განპირობებული რთული საშინაო და 
საგარეო ვითარებით, როცა ერთიანობისათვის ბრძოლას ხელსაყრელი ამინდი არ 
ჰქონია. ამიტომ იყო, რომ დარბაზი ურჩევდა კონსტანტინე II-ს: “ვაცადოთ ჟამი, 
უკეთუ კვალად აგოს ღმერთმან მეფობასავე შენსა”[4]. 

ფეოდალური დაშლილობის პროცესი აღნიშნული სამეფოებისა და 
სამთავროს ჩამოყალიბებით არ შეჩერებულა. ისტორიული განვითარების ყველა 
პირობა ერთიანობის საზიანოდ მოქმედებდა და შემდეგში ეს პროცესი უფრო 
ღრმავდებოდა, რაც ცალკეული სამთავროებისა და სათავადოების 
ჩამოყალიბებაში გამოიხატა. XV-XVI საუკუნეების მიჯნაზე ქართლის სამეფოში 
უკვე არსებობდნენ მსხვილი სათავადოები-ქსნისა და არაგვის საერისთავოები, 
საამილახორო, საციციანო და საბარათიანო. კახეთში ყველაზე ძლიერი თავადები 
ჩოლოყაშვილები იყვნენ, სამცხე-საათაბაგოში – შალიკაშვილები. იმერეთის 
სამეფოში, სამეგრელოსა და გურიის მმართველებს ნახევრად დამოუკიდებლად 
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ეჭირათ თავი, ხოლო XVI საუკუნის შუა წლებში თითქმის სრული 
დამოუკიდებლობა მოიპოვეს. 

სამთავრო-სათავადოები ცდილობდნენ საკუთარი ყმა-მამულების 
გამრავლებას მეზობლების ხარჯზე. ამ ნიადაგზე მათ შორის და მათ შიგნით 
ფეოდალური ომები ჩვეულებრივი მოვლენა იყო, რაც ზოგჯერ ზოგიერთი 
ფეოდალური გვარის სრული ამოწყვეტით მთავრდებოდა. 

ასეთი იყო საქართველოს შინაპოლიტიკური ვითარების ზოგადი სურათი 
იმ დროს, როცა ქართულ სამეფო-სამთავროებს და მის უშუალო მეზობლებს 
ოსმალეთისა და ირანის სახელმწიფოები დაპყრობით ემუქრებოდნენ. 
საქართველოს საერთაშორისო მდგომარეობა უკიდურესად გაუარესდა. 

ოსმალეთის (თურქეთის) სახელმწიფო შუა საუკუნეების ნამდვილი 
სამხედრო-ფეოდალური სახელმწიფო იყო[5], რომლის არსებობისა და ძლიერების 
მთავარ წყაროს სხვა ქვეყნების დაპყრობა, ნადავლი და ხარკი შეადგენდა. 
კონსტანტინეპოლისა და ტრაპიზონის დაპყრობის შემდეგ ოსმალეთი უშუალოდ 
გაუმეზობლდა საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთიდან, ხოლო 1475 წლიდან, 
როცა ყირიმის სახანო ოსმალეთის ვასალი გახდა – ჩრდილო-დასავლეთიდანაც. 
ოსმალეთის დაპყრობებმა უდიდესი დაბრკოლება შეუქმნა ევროპის აღმავალ 
ქვეყნებს. ოსმალეთი გაბატონდა იმ მთავარ გზებზე, რომლებიც დასავლეთისა და 
აღმოსავლეთის ქვეყნებს ერთმანეთთან აკავშირებდა. ამ გარემოებამ დააჩქარა 
დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები, რის შედეგადაც ძირფესვიანად შეიცვალა 
მსოფლიო კავშირ-ურთიერთობათა ძველი სისტემა. ახალმა საერთაშორისო 
სავაჭრო გზებმა და კავშირ-ურთიერთობამ საქართველო თითქმის მთლიანად 
მოსწყვიტა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს. 

ოსმალეთმა თავისი ძლიერების ზენიტს XVI საუკუნეში მიაღწია. მისი 
უზარმაზარი იმპერია ევროპის, აზიისა და აფრიკის კონტინენტზე იყო 
გადაჭიმული. მის შემადგენლობაში შედიოდა – გარდა მცირე აზიისა – 
საბერძნეთი, ბულგარეთი, სერბია, ალბანეთი, ბოსნია, ჰერცოგოვინა, 
მესოპოტამია, სირია, ჰიჯაზი, ეგვიპტე, ალჟირი და სხვა; მოლდავეთი, ვალახეთი 
და ყირიმის სახანო ოსმალეთის ვასალები იყვნენ[6]. ასეთი უზარმაზარი და 
უაღრესად აგრესიული სახელმწიფო ემუქრებოდა საქართველოს და მის მეზობელ 
ხალხებს. 

ჩრდილოეთით საქართველოს განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე 
მდგომი მრავალი ტომი და ხალხი ემეზობლებოდნენ. ჩრდილო კავკასიის 
დასავლეთი და ცენტრალური ნაწილი. იმ დროს ჩერქეზეთის საერთო 
სახელწოდებით იყო ცნობილი. ვრცელი ტერიტორია შავი ზღვის სანაპიროებიდან 
ვიდრე მდ. სუნჯამდე დასახელებული იყო ადიღეელებით, რომელთა საერთო 
სახელით მაშინ ცნობილი იყვნენ თანამედროვე ადიღეელები, ჩერქეზები და 
ყაბარდოელები. XVI საუკუნეში ყაბარდოელებით დასახლებულ ტერიტორიაზე 
ჩამოყალიბდა “დიდი ყაბარდო” - მდ. თერგის დასავლეთით და “მცირე ყაბარდო”- 
თერგსა და სუნჯას შორის. ქართულ წყაროებში ჩრდილო კავკასიის ადიღეურ-
ჩერქეზული ტომები უმთავრესად ჯიქების სახელით იხსენიებიან, ხოლო 
ყაბარდოელები- ჩერქეზების სახელით[7]. 

ყაბარდოს სამხრეთით საქართველოს უშუალო მეზობლად ოსები 
ცხოვრობდნენ (თანამედროვე ჩრდილოეთ ოსეთი). ჩრდილოეთ ოსეთის 
ჩრდილო-აღმოსავლეთი ნაწილი ყაბარდოს ფეოდალების გავლენის ქვეშ იყო, 
ხოლო მისი სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილი იმერეთის სამეფოს უკავშირდებოდა. 
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ჩრდილო-აღმოსავლეთით საქართველოს მეზობლად დაღესტნის 
სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკე მრავალი ტომი და ხალხი ცხოვრობდნენ. 

XV-XVI საუკუნეების მიჯნაზე დაღესტანში ყველაზე უფრო მსხვილი 
ფეოდალური გაერთიანებები იყო ავარიის სახანო და ყაზიყუმუხის საშამხლო 
(შამხალი ფეოდალური მმართველის ტიტული იყო). XVI საუკუნეში ზღვისპირა 
დაღესტანში დაწინაურდა მარჯვე სავაჭრო გზაზე მდებარე ტარკი (თარღუ), 
რომელიც საშამხლოს ცენტრად იქცა. 

ჭრელ ეთნიკურ შემადგენლობასთან ერთად ჩრდილო კავკასიის 
ხალხებისათვის დამახასიათებელი იყო სოციალ-ეკონომიური განვითარების 
შედარებით დაბალი დონე და სხვადასხვაობა. ამ ხალხებში ფეოდალური 
ურთიერთობის ძირითადი თავისებურება გვაროვნულ-თემური წყობილების 
ძლიერი გადმონაშთებისა და პატრიარქალური მონობის არსებობით 
ხასიათდებოდა. ფეოდალიზმი განვითარების ადრეულ საფეხურზე იდგა. 
მხოლოდ დაღესტნის ზღვისპირა რაიონებში არსებობდა შედარებით 
განვითარებული ფეოდალური ურთიერთობა. 

ჩრდილო კავკასიისა და დაღესტნის ტომებთან და ხალხებთან 
საქართველოს უძველესი დროიდანვე მჭიდრო ეკონომიური, კულტურული და 
პოლიტიკური ურთიერთობა ჰქონდა, მაგრამ მომთაბარე თურქმენთა 
შემოტევების შედეგად და განსაკუთრებით საქართველოს სამეფოს პოლიტიკური 
დაშლის შემდეგ ეს კავშირ-ურთიერთობა საგრძნობლად შესუსტდა. 

აღმოსავლეთით საქართველოს მეზობლად ჩრდილოეთ აზერბაიჯანის 
სახელმწიფოები – შაქი და შირვანი მდებარეობდა. შაქი და შირვანი 
განვითარებული სახელმწიფოები იყვნენ, განთქმული აბრეშუმის წარმოებით, 
რომელიც გაცხოველებული საერთაშორისო ვაჭრობის საგანს შეადგენდა. 
საქართველოს ფეოდალური მონარქიის ძლიერების ხანაში შაქი მის 
შემადგენლობაში შედიოდა, შირვანი კი საქართველოს ვასალური სახელმწიფო 
იყო. შემდეგში მონგოლ-თათართა შემოსევებისა და გაბატონების შედეგად შაქიც 
და შირვანიც საქართველოს ჩამოსცილდა და თურქმანულ სახელმწიფოთა 
ვასალებად იქცა. 

საქართველოს სამხრეთის მეზობლებს, სომხებს, ამ დროს აღარ გააჩნდათ 
საკუთარი სომხური სახელმწიფოები. სომხეთი, ისე როგორც სამხრეთი 
აზერბაიჯანი, აღ-ყოინლუს სახელმწიფოს შემადგენლობაში შედიოდა და აქ 
თურქმანი მომთაბარე ტომების ხანგრძლივი ბატონობის შედეგად მეურნეობისა 
და პოლიტიკური ორგანიზაციის შესაბამისი წესები იყო დამკვიდრებული. აღ-
ყოინლუს სახელმწიფოს (1468-1501 წწ.) ქართლისა და კახეთის მეფეები და 
სამცხე-საათაბაგოს მთავარი ხარკს უხდიდნენ. ამიტომ ქართველი მმართველები 
მათგან ვასალური დამოკიდებულებისაგან განთავისუფლებას ცდილობდნენ[8]. 

XV-XVI საუკუნეების მიჯნაზე კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის 
საერთაშორისო მდგომარეობა საფუძვლიანად შეიცვალა. ამ დროს ირანსა და 
აზერბაიჯანში ჩამოყალიბდა სეფიანთა ძლიერი სახელმწიფო, რომელმაც 
ენერგიული ბრძოლა დაიწყო ამიერკავკასიისა და კერძოდ, საქართველოს 
დასაპყრობად. 

სეფიანთა სახელმწიფო აღ-ყოინლუს სახელმწიფოს დაშლის შედეგად 
ჩამოყალიბდა XVI საუკუნის დასაწყისში. ამ სახელმწიფოს დამაარსებელი იყო 
ისმაილი – არდებილის (სამხრეთ აზერბაიჯანშია) შეიხის სეფი-ედ-დინის 
(ცხოვრობდა 1252-1334 წლებში) ჩამომავალი. 
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არდებილის ფეოდალური სამფლობელოს სათავეში შეიხები იდგნენ. 
შეიხი თავის ხელში აერთიანებდა როგორც საერო, ისე სასულიერო 
ხელისუფლებას. 

არდებილის ფეოდალური სამფლობელოს გაძლიერება XV საუკუნის II 
ნახევრიდან დაიწყო. ამ საუკუნის მიწურულის შინაფეოდალური ომების შედეგად 
დასუსტებული აღ-ყოინლუს სახელმწიფო ორად გაიყო უზუნჰასანის 
შვილიშვილებს – ალვენდსა და მურადს - შორის. ალვენდს, რომელიც თავრიზში 
იჯდა, ერგო სამხრეთ აზერბაიჯანი, ყარაბაღი, სომხეთი. ამან გაუადვილა შეიხ 
ჰეიდარის ახალგაზრდა მემკვიდრეს ისმაილს აღ-ყოინლუს სახელმწიფოს 
დამარცხება და მისი სამფლობელოების თავისი ძალაუფლების ქვეშ გაერთიანება. 
1501 წ. შარურთან (ახლანდელი ნახიჩევანის ასსრ-ის ნორაშენის რაიონში) 
გადამწყვეტ ბრძოლაში ალვენდ აღ-ყოინლუს ლაშქარი განადგურებული იქნა. 
ისმაილი ზეიმით შევიდა თავრიზში და თავი შაჰინშაჰად გამოაცხადა. 1503 წ. 
ისმაილმა დაამარცხა მურად აღ-ყოინლუც. აღ-ყოინლუს სახელმწიფომ არსებობა 
შეწყვიტა. 

ასე შეიქმნა ახალი სახელმწიფო, ცენტრით თავრიზში, რომელსაც სეფი-
ედ-დინის სახელის მიხედვით სეფიანების სახელმწიფოს ეძახიან. მას აგრეთვე 
ყიზილბაშების (წითელთავიანების) სახელმწიფოსაც უწოდებენ, რადგან 
ისმაილის მომხრე მომთაბარე თურქული ტომები წითელზოლებიან თავსაბურავს 
ატარებდნენ[9]. 

სეფიანების, ანუ ყიზილბაშების სახელმწიფო სხვადასხვა ხალხთა 
ძალდატანებით გაერთიანებას წარმოადგენდა. ის უმთავრესად აზერბაიჯანული 
სახელმწიფო იყო. მხოლოდ XVI საუკუნის ბოლოდან მოიპოვა ამ სახელმწიფოში 
უპირატესი მდგომარეობა ირანულმა ელემენტმა, ამიტომ ირანი ამ სახელმწიფოს 
შეიძლება მხოლოდ პირობით ვუწოდოთ[10]. 

სეფიანების სახელმწიფო იმ ტერიტორიაზე ჩამოყალიბდა, რომელიც 
ადრე მონგოლ-თათრების, თემურიდების, ყარა-ყოინლუსა და აღ-ყოინლუს 
ხელისუფალთა მფლობელობაში იმყოფებოდა. ამიტომ სეფიანებს თავიანთი თავი 
მათ მემკვიდრეებად მიაჩნდათ და საქართველოსაც თავისად თვლიდნენ. ჯერ 
კიდევ მაშინ, სეფიანების სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესში, ისმაილის 
დაპყრობით გეგმებში საქართველოც იყო შეტანილი. 

1500 წელს ისმაილი თავისი ყიზილბაშებით ერზინჯანში იმყოფებოდა და 
ემზადებოდა გადამწყვეტი შეტევისათვის ალვენდის მოკავშირის – შირვანშაჰის 
წინააღმდეგ. აქ ისმაილმა თავისი დიდებულები თათბირზე მოიწვია იმის 
გადასაწყვეტად, თუ საით გაელაშქრათ. დიდებულთა ერთი ნაწილი ახალი 
ძალების შემოერთების მოლოდინში ერზინჯანში დაზამთრებას მოითხოვდა. 
“ზოგმა კი მოახსენა (ისმაილს) ყვარყვარეს საქართველოს ურწმუნოებზე 
გავილაშქროთო”. მესამე ნაწილს ჩოხურ-საადზე (ერევანზე) გალაშქრება ეწადა. 
გადაწყდა შირვანისაკენ გალაშქრება. “როცა ბასიანს მიაღწიეს, მიზანშეწონილი 
მოქმედებისათვის საჭირო შეიქნა, რომ ხოლეფა-ბეგი საქართველოსკენ 
გაეგზავნათ”. ხოლეფა-ბეგი ერზერუმ-ოლთისის გზით (გურჯი ბოღაზის, ანუ 
ქართლის გზა) სამცხე-საათაბაგოში შეიჭრა,”უზომო ნადავლი აიღო და 
უავგუსტოეს ურდოში დაბრუნდა”[11]. სამცხე-საათაბაგოში სეფიანების ამ 
ლაშქრობის მთავარი მიზანი, როგორც ჩანს, შირვანში ლაშქრობის დროს 
თავიანთი ზურგის უზრუნველყოფა იყო. 
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შირვანის აღების შემდეგ (1500 წ.) ისმაილი დარწმუნდა თავისი ლაშქრის 
სისუსტეში და ალვენდთან გადამწყვეტი შეტაკების წინ დახმარებისათვის 
ქართლ-კახეთის მეფეებსა და სამცხის მთავარს მიმართა. როგორც ზემოთ 
აღვნიშნეთ, ეს უკანასკნელი აღ-ყოინლუს სახელმწიფოს მოხარკენი იყვნენ, 
ალვენდთან ძველი მტრობა ჰქონდათ და გადაწყვიტეს ესარგებლათ ამ 
შემთხვევით. კახეთის მეფემ ალექსანდრე I-მა ისმაილს შირვანში თავისი შვილი 
დიმიტრი მიუგზავნა დიდი ძღვენით. ისმაილმა პატივით მიიღო კახეთის 
უფლისწული და უკან დააბრუნა “ნიჭითა და ზავითა მშვიდობისათა”[12]. 
ყიზილბაშების ბელადი თავრიზის აღების შემდეგ ქართველებს ჰპირდებოდა იმ 
ხარკისაგან განთავისუფლებას, რომელსაც ისინი აღ-ყოინლუს სახელმწიფოს 
უხდიდნენ. 

ისმაილსა და აღმოსავლეთ საქართველოს მეფეებსა და მთავარს შორის 
სამხედრო კავშირი დაიდო. მეფეებმა და ათაბაგმა ისმაილს 3-3 ათასი მხედარი 
გაუგზავნეს – სულ 9 ათასი რჩეული მეომარი. თვით ისმაილს 7 ათასზე მეტი 
ჯარი არ ჰყავდა. ამრიგად, ისმაილის მთავარ ძალას ქართველი ცხენოსნები 
შეადგენდნენ. შარურთან ბრძოლაში ქართველებს თავი გამოუჩენიათ; 1503 წელს, 
მურადთან ბრძოლის წინ. ისმაილი ქართული რაზმების მეთაურებს სთხოვდა 
გაემხნევებინათ მათი მებრძოლები, რომ ახლაც ისე ებრძოლათ, როგორც 
ალვენდთან[13]. 

ამრიგად, სეფიანების სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში საქართველოს 
პოლიტიკურმა მესვეურებმაც გარკვეული წვლილი შეიტანეს, მაგრამ ისმაილ 
შაჰმა თავისი დაპირება არ შეასრულა და თანმიმდევრობით ატარებდა ქართული 
სამეფოების დამორჩილების პოლიტიკას. კახეთის სამეფო კარი ამის შემდეგაც 
მტკიცედ ადგა თავიდანვე აღებულ საგარეო-პოლიტიკურ კურსს და მთელი XVI 
საუკუნის მანძილზე მორჩილება-ვასალობის საფუძველზე მშვიდობიანობის 
შენარჩუნებას ახერხებდა. ქართლის სამეფო კი განსხვავებულ საგარეო-
პოლიტიკურ კურსს ადგა. ის არ ურიგდებოდა სეფიანების სახელმწიფოს 
ვასალობას და მთელი შესაძლებლობით იბრძოდა სრული პოლიტიკური 
დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისათვის. 1510 წლისათვის შაჰ ისმაილის (1501-
1524 წწ.) ხელში იყო უზარმაზარი ტერიტორია ამუდარიიდან ვიდრე ევფრატამდე. 
დასავლეთისაკენ ირანის აგრესიული გეგმები ოსმალეთის ინტერესებს შეეჯახა. 
ორივე დაჟინებით ცდილობდა მახლობელ აღმოსავლეთში გაბატონებას. ასე 
დადგა ერთმანეთის პირისპირ აღმოსავლეთის ორი დიდი სახელმწიფო – 
თურქეთი და ირანი, რომლებმაც XVI საუკუნის დასაწყისიდანვე გააჩაღეს 
ერთმანეთში დაუნდობელი ომი. ირან-ოსმალეთის ომები (XVI-XVIII სს.) 
უმთავრესად ამიერკავკასიისა და, კერძოდ, საქართველოს დაუფლებისათვის 
წარმოებდა. 

იმ დროს, როცა სეფიანების სახელმწიფო აღმოსავლეთ საქართველოს და 
საათაბაგოს აღმოსავლეთი ნაწილის დამორჩილებას ცდილობდა, ოსმალეთი 
დასავლეთ საქართველოს და საათაბაგოს სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილის 
დაპყრობას ესწრაფვოდა. XV-XVI საუკუნეების მიჯნაზე ოსმალებმა გააძლიერეს 
თავდასხმები ჭანეთზე (ლაზისტანი), გურიასა და საათაბაგოზე (ტრაპიზონის და 
არზრუმის მხრიდან). დასავლეთ საქართველოზე ოსმალთა შემოტევის მესამე გზა 
ჩრდილო-დასავლეთის მხრიდან იყო.1475 წელს თურქები დაეუფლნენ 
გენუელების სავაჭრო-ეკონომიური ბატონობის ცენტრს – აზოვისა და შავი ზღვის 
ჩრდილო-აღმოსავლეთის რაიონში – კაფას, აგრეთვე დონის შესართავსა და აზოვს. 
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XV საუკუნის ბოლოს ჩერქეზეთის სანაპიროზე თურქებმა ააგეს ტამანის 
(გენუელების ყოფილი კოლონია- მატრეგა) ციხე-სიმაგრე. ყირიმიდან ქერჩის 
სრუტით თურქეთი თანდათანობით მიიწევდა წინ ჩრდილო კავკასიისა და დონი-
ვოლგის სავაჭრო გზის ხელში ჩასაგდებად. სეფიანების სახელმწიფოს 
ჩამოყალიბებიდანვე თურქებმა უფრო მეტი ენერგიით იწყეს შეტევა საათაბაგოსა 
და დასავლეთ საქართველოს წინააღმდეგ. ასე რომ, ვახუშტის სიტყვით, გურიელს 
“კნინღა თუ მიუღეს ჭანეთი”[14]. სამცხის ათაბაგი ქაიხოსრო I მორჩილების 
გამოცხადებითა და ძღვენის მირთმევით ცდილობდა თურქთა თავდასხმების 
თავიდან აცილებას და ამ გზით შედარებით მშვიდობიანობას აღწევდა თავის 
სამფლობელოში. 

საქართველოს ასეთ გართულებულ საგარეო მდგომარეობას ზედ დაერთო 
შინაური ბრძოლის განახლება, რომელიც მტრებს თავისი მიზნების 
განხორციელებას უადვილებდა. XV საუკუნის 90-იან წლებში ქართველ მეფე-
მთავრებს შორის დადებული ზავი, როგორც მოსალოდნელი იყო, მალე დაირღვა. 

1498 წელს ყვარყვარე II გარდაიცვალა და ათაბაგი გახდა მისი შვილი 
ქაიხოსრო I (1498-1500 წწ.), რომელსაც მეგობრული დამოკიდებულება ჰქონდა 
საქართველოს მეფეებთან. მდგომარეობა შეიცვალა მისი გარდაცვალების შემდეგ. 
ქაიხოსროს მემკვიდრე იყო მისი შვილი ყვარყვარე III, მაგრამ ხელისუფლება 
ხელთ იგდო ქაიხოსრო I-ის ძმამ- მზეჭაბუკმა. თავდაპირველად მზეჭაბუკიც 
(1500-1515 წწ.)[15] იცავდა საქართველოს მეფე-მთავრებს შორის დადებულ ზავს, 
მაგრამ ოსმალთა შემოტევების გაძლიერებისთანავე საკუთარი სამფლობელოს 
ვიწრო კუთხური პოლიტიკით შემოიფარგლა და მტრის ძალებზე დაყრდნობით 
შინაური ბრძოლის კოცონი დაანთო. მზეჭაბუკმა მორჩილება გამოუცხადა 
ოსმალებს და როგორც კი მათთან ზავს მიაღწია, მათივე თანხმობით და 
მხარდაჭერით გაილაშქრა გურიაში, რომელიც ოსმალთა სისტემატური 
თავდასხმის ობიექტს წარმოადგენდა. ამ გზით მზეჭაბუკმა მოახერხა ჭანეთისა და 
აჭარის სამცხე-საათაბაგოსათვის შეერთება. 

ამ მიღწევით გათამამებული, დიდებისა და სახელის მოხვეჭით 
დაბრმავებული მზეჭაბუკი ახლა იმასაც კი ცდილობდა, რომ სამცხე-საათაბაგო 
საეკლესო სფეროშიაც დამოუკიდებელი გაეხადა. ეკლესიური ერთობა მაშინ 
ეროვნული ერთობის ერთ-ერთი საშუალება იყო. ამიტომ მზეჭაბუკისა და 
მისთანა სეპარატისტების პოლიტიკა დამღუპველი იყო საქართველოს ეროვნულ-
კულტურული ერთიანობისათვის. ეს კარგად ჰქონდა შეგნებული მაშინდელი 
ფეოდალური საზოგადოების მოწინავე ნაწილს როგორც ქართლში, ისე 
საათაბაგოში. ქართლის სასულიერო და სამეფო ხელისუფლებამ ენერგიული 
ზომები მიიღო: კათალიკოსმა შეაჩვენა საათაბაგოს განდგომილი ეპისკოპოსები 
და სამწყსო[16], რაც იმ დროს ყველაზე უფრო მძიმე სასჯელად ითვლებოდა. 
საბოლოოდ მზეჭაბუკის ცდები მარცხით დასრულდა და აღმოსავლეთ 
საქართველოს ეკლესიური მთლიანობა შენარჩუნებულ იქნა. 

შინაური ბრძოლა საქართველოში უფრო მას შემდეგ გაძლიერდა, როცა 
ქართლის მეფე კონსტანტინე II გარდაიცვალა (1505 წ.) და ტახტზე მისი შვილი 
დავით X ავიდა. დავით X-ის (1505-1525 წწ.) მეფობის პირველ წლებში ქართლის 
სამეფო ხელისუფლება დასუსტებული იყო. თავადური რეაქცია ისე გაძლიერდა, 
რომ ისტორიკოსის სიტყვით, “არღარა იცვალებოდა ერისთავნი და არცა თავადნი. 
ყოველივე ხევს და სანახებსა და თემთა და ადგილთა მკვიდრ ქმნილიყვნენ და 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/1.htm#_ftn14#_ftn14
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/1.htm#_ftn15#_ftn15
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/1.htm#_ftn16#_ftn16


ვისცა (მეფე) მამულსა მისცემდა, მკუიდრად მიეცემოდა. და ყოველივე ძლიერ 
იყუნენ: მთავარნი, ერისთავნი და თავადნი”[17]. 

ქართლის სამეფოს სისუსტით ისარგებლა იმერეთის მეფემ ალექსანდრემ 
და შეეცადა მის დაპყრობას. 1509 წ. ალექსანდრემ გაილაშქრა ქართლში, აიღო ქ. 
გორის ციხე და ამრიგად, ქართლის მთელი ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილი, ვიდრე 
მდ. ლიახვამდე, იმერეთის სამეფოს ხელში გადავიდა[18]. მაგრამ ალექსანდრემ 
ქართლის სამეფოს მის მიერ დაპყრობილი ნაწილის შენარჩუნება სულ მცირე 
ხნით შეძლო. ქართლში მყოფ ალექსანდრეს ცნობა მოუვიდა, რომ იმერეთს 
ოსმალები შემოესივნენ ტრაპიზონის მმართველის სელიმის მეთაურობით და 
არბევდნენ. ალექსანდრე სასწრაფოდ გადავიდა იმერეთში, მაგრამ მტერს ქუთაისი 
და გელათის მონასტერი გადაეწვა, გაეძარცვა ეკლესიები და ტყვეებითა და 
ნადავლით დატვირთული უკან გაბრუნებულიყო. იმერეთის სამეფოს 
გართულებული მდგომარეობით ისარგებლა ქართლის მეფემ და ქართლის 
დაპყრობილი ნაწილი ისევ დაიბრუნა[19]. მალე ამის შემდეგ, 1510 წელს, 
ალექსანდრე გარდაიცვალა და იმერეთის ტახტზე მისი 15 წლის ყმაწვილი ბაგრატ 
III (1510-1565 წწ.) ავიდა. 
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§ 2. ბრძოლა ქვეყნის მთლიანობის აღდგენისათვის და აგრესორთა 
წინააღმდეგ XVI ს. I ნახევარში 

 
ქართლ-კახეთის დროებითი გაერთიანება. კახეთის სამეფო კარი 

ალექსანდრე I-ის მეთაურობით საერთოდ მშვიდობიანი პოლიტიკის 
გამტარებელი იყო. სეფიანების სახელმწიფოს მიმართ ეს პოლიტიკა ოპოზიციას არ 
იწვევდა, მაგრამ ქართლთან ურთიერთობის საკითხში მას ძლიერი 
მოწინააღმდეგე ჰყავდა კახეთის თავადთა ერთი ნაწილის სახით. რომელსაც 
ალექსანდრე I-ის უფროსი შვილი გიორგი მეთაურობდა. გიორგის უმთავრესად 
სამეფო ტახტის დაუფლების სურვილი ამოძრავებდა. მეფის მიერ შირვანში შაჰ 
ისმაილთან უმცროსი შვილის – დიმიტრის გაგზავნის ფაქტმა გიორგის შური 
აღუძრა. ის მამას დიმიტრისადმი მიკერძოებას აბრალებდა, მაგრამ ამას აშკარად 
არ ამჟღავნებდა და მუდამ ქართლის დაპყრობას ურჩევდა. როცა ამ რჩევამ არ 
გაჭრა და ალექსანდრე და დიმიტრი ქართლის სამეფოსთან მშვიდობიანი 
პოლიტიკის კურსს მტკიცედ იცავდნენ, გიორგიმ თავისი მომხრეებით 
თვითნებურად დაიწყო ქართლის რბევა. ერთ-ერთი ასეთი დამრბევი ლაშქრობის 
წინ ალექსანდრემ და დიმიტრიმ ურჩ უფლისწულს გადაჭრით მოსთხოვეს 
ქართლის წინააღმდეგ განზრახულ ლაშქრობაზე ხელის აღება. ბოროტმა გიორგიმ 
ღალატით მოკლა მამა-მეფე, ხოლო ძმას თვალები დასთხარა და ცოლ-შვილით 
კახეთიდან გააძევა. მამისა და ძმის მოღალატეს თანამედროვეებმა და 
შთამომავლობამ ავგიორგი უწოდეს[1]. 

ავგიორგის მეფობაში (1511-1513 წწ.) ქართლი სისტემატური რბევა-
ძარცვის ობიექტი გახდა. მისი თითქმის ყოველი დამარბეველი ლაშქრობა 
დაუსჯელი რჩებოდა, რადგან ქართლის მეფე დავითი საჭირო ზომებს არ იღებდა. 

ქართლის სამეფო სახლის წევრთა შორისაც არ იყო ერთსულოვნება. მეფის 
ძმებმა ისარგებლეს კახეთთან გართულებული მდგომარეობით და შეეცადნენ 
დავითის პასიური პოლიტიკა კახეთის მიმართ საკუთარი მიზნებისათვის 
გამოეყენებინათ. 1512 წელს მეფის უმცროსმა ძმამ ბაგრატმა მოითხოვა, რომ 
მისთვის საუფლისწულოდ მიეცათ მუხრანი და დაენიშნათ შიდა ქართლის 
სადროშოს სპასპეტად. თავის მოთხოვნას ბაგრატი იმით ასაბუთებდა, რომ ის ამ 
გზით ბოლოს მოუღებდა ავგიორგის დამპყრობლურ პოლიტიკას. დავით მეფე 
იძულებული გახდა შეესრულებინა ეს მოთხოვნა. ბაგრატმა მუხრანში ციხე-
სიმაგრე ააგო და თვითონაც იქ გადავიდა საცხოვრებლად. ასე შეიქმნა ქართლის 
შუაგულში ახალი სათავადო–სამუხრანბატონო. სხვა სათავადოებისაგან 
განსხვავებით სამუხრანბატონო უშუალოდ სამეფო მამულებისაგან გამოყოფის 
გზით წარმოიშვა, რაც ცენტრალური ხელისუფლების სისუსტის მაჩვენებელი 
იყო[2]. 
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ავგიორგი თავისას არ იშლიდა და ქართლის სოფლების რბევა-აოხრებას 
განაგრძობდა. ერთი ასეთი დამრბევი ლაშქრობიდან უკან დაბრუნების დროს 1513 
წ., ნადავლით დატვირთული ლაშქარი წინ გაუშვა და თვითონ მცირე ამალით 
უკან გამოჰყვა, ნადირობით იქცევდა თავს. ბაგრატ მუხრანბატონი ჩაუსაფრდა 
ავგიორგის ძალისის ხევში (ახლ. მცხეთის რაიონი) და ტყვედ ჩაიგდო. იმავე 1513 
წ. დაპატიმრებული ავგიორგი ციხეში მოაკვლევინეს[3]. 

ავგიორგის მოცილების შემდეგ დადგა კახეთის სამეფოს გაუქმებისა და 
მისი ქართლის სამეფოსადმი შემოერთების ხელსაყრელი მომენტი. ქართლის 
სამეფოს კარმაც არ დააყოვნა, აქტიურ პოლიტიკაზე გადავიდა და იმავე 1513 წელს 
კახეთის სამეფო დაიპყრო. ქართლ-კახეთის გაერთიანების სიმტკიცის 
უზრუნველსაყოფად საჭირო იყო კახეთის სამეფო ტახტის მომავალი 
პრეტენდენტის თავიდან მოცილება. ავგიორგის დარჩა მეუღლე და 
მცირეწლოვანი შვილი ლევანი. მისი სახით, როგორც ტახტის კანონიერი 
მემკვიდრისა, კახეთის რეაქციონერ თავადებს საიმედო ძალა ჰყავდათ. ამიტომ 
დავითი შეეცადა ლევანისა და მისი დედის ხელში ჩაგდებას. ამ მიზნით კახეთში 
დავითმა გაგზავნა თავისი ძმა ბაგრატ მუხრანბატონი სადროშოს ჯარით, ქსნის 
ერისთავით და ამილახორით[4]. მაგრამ თავადებმა კახეთის მეფის 
სახლთუხუცესის გარსევან ჩოლოყაშვილის მეთაურობით ლევანი დამალეს და 
მისი შეპყრობა ვერ მოხერხდა. 

1513-1518 წლებში ქართლ-კახეთი ერთ სამეფოს შეადგენდა. ამ დროს 
ოსმალეთსა და სეფიანების სახელმწიფოს შორის ომი დაიწყო. ომის ერთ-ერთ 
მთავარ მიზანს ამიერკავკასიისა და, კერძოდ, საქართველოს დამორჩილება 
შეადგენდა. ამ საგარეო გართულებამ ქართლ-კახეთის გაერთიანებას ბოლო 
მოუღო. 

სეფიანების სახელმწიფო და ოსმალეთი იმ დროის აღმოსავლეთის ორი 
უდიდესი ფეოდალური მონარქია იყო. ორივე დაჟინებით ცდილობდა მახლობელ 
აღმოსავლეთში გაბატონებას. ამ ნიადაგზე მათ შორის 1514 წელს ომი დაიწყო, 
რომელიც დროგამოშვებით 1555 წლამდე გრძელდებოდა. 

1514 წლის 22 აგვისტოს ჩალდირანის (სამხ. აზერბაიჯანში) 
სისხლისმღვრელ ბრძოლაში სულთან სელიმმა სასტიკად დაამარცხა შაჰ 
ისმაილის ლაშქარი და მალე თავრიზიც აიღო. მიუხედავად ამ გამარჯვებისა, 
სელიმმა ვერ შეძლო აზერბაიჯანში გამაგრება და უკან გაბრუნდა. 1515 წ. 
დროებითი ზავით ოსმალეთმა მიიღო სომხეთის დასავლეთი ნაწილი, ქ. 
ერზერუმი და მესოპოტამიის ჩრდილოეთი მხარე ქ. მოსულით. 

ოსმალეთთან ომში დამარცხებული ისმაილ I შეეცადა შეექმნა 
ანტითურქული კოალიცია. 1515 წელს მართლაც შეიკრა კავშირი, რომელშიაც 
შევიდნენ ეგვიპტის სულთანი, ალბისტანისა და მარაშის (ევფრატზე) მფლობელი 
ალა-ად-დოვლე და სამცხე-საათაბაგოს მთავარი ათაბაგი ყვარყვარე III (1515-1535 
წწ.). მოკავშირეები შეთანხმდნენ დახმარებოდნენ ერთმანეთს, თუ ერთ-ერთ 
მათგანს თავს დაესხმოდა სულთანი[5]. მაგრამ აღნიშნული კოალიცია ეფექტური 
ვერ აღმოჩნდა. 1516-1517 წლებში სელიმ I-მა დაიპყრო ალბისტანი და მარაში, 
დაამარცხა ეგვიპტის მამელუქი სულთანი, სირია, პალესტინა, ეგვიპტე და ჰიჯაზი 
სელიმს დამორჩილდა. 

ახლა ისმაილი შეეცადა მდგომარეობის განმტკიცებას ამიერკავკასიაში და, 
კერძოდ, საქართველოში. მის მიზანს შეადგენდა არ დაეშვა საქართველოს სამეფო-
სამთავროთა დაპყრობა თურქეთის მიერ. ქართველ ფეოდალთა ერთი ნაწილი, 
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კერძოდ, სამცხე-საათაბაგოში, სადაც ამ დროს შინაური ბრძოლა მიმდინარეობდა 
თურქეთის ორიენტაციისა იყო. 

როგორც აღნიშნული გვქონდა, 1515 წელს, მზეჭაბუკის გარდაცვალების 
შემდეგ ათაბაგობა მიიღო მისმა ძმისწულმა, ქაიხოსრო I-ის შვილმა ყვარყვარე III-
მ. ამ უკანასკნელს აუჯანყდა ბიძა-ქაიხოსრო I-ისა და მზეჭაბუკის ძმა – მანუჩარი. 
როგორც ჩანს, ათაბაგის სახლის წევრთა შორის განხეთქილება საგარეო 
ორიენტაციის სხვადასხვა კურსით იყო გამოწვეული. ყვარყვარე III ისმაილთან 
კავშირში იმყოფებოდა, ტახტის პრეტენდენტი მანუჩარი კი თურქეთის 
ორიენტაციისა იყო. მანუჩარმა და მისმა მომხრე ფეოდალებმა დაამარცხეს 
ყვარყვარე. ეს უკანასკნელი თავრიზში გაიქცა და შაჰს დახმარება სთხოვა. შაჰმაც 
არ დააყოვნა და იმავე 1516 წელს, როცა ის ნახიჩევანში საზამთრო ბანაკად 
იმყოფებოდა, თავისი სარდალი დივ-სულთან რუმლუ გაგზავნა საათაბაგოში. 
სარდალს დავალებული ჰქონდა “საქართველოს მხარე გაეწმინდა იმ 
უწმინდურთაგან” ე.ი. ყვარყვარეს მოწინააღმდეგეებისაგან. ბრძოლა მოხდა 
თმოგვის ციხესთან, სადაც ირანელებმა გაიმარჯვეს, ათაბაგობა ყვარყვარეს 
დაუმტკიცეს და უკან გაბრუნდნენ[6]. 

სამცხე-საათაბაგოში, თავისი მდგომარეობის ასე თუ ისე განმტკიცების 
შემდეგ, ისმაილ I ქართლ-კახეთის შემომტკიცებას შეეცადა. 1518 წ. შაჰი 
ნახიჩევანში იდგა საზამთრო ბანაკში. აქ მასთან გამოცხადდა მისი მოკავშირე 
ყვარყვარე III. ეს უკანასკნელი შაჰმა ერევნის მმართველ დივ-სულთან 
რუმლუსთან ერთად ქართლში გამოგზავნა. დივსულთან რუმლუს რაზმმა სამცხე-
საათაბაგოზე გამოიარა და გორი და სურამი დაიკავა[7]. ქართლის სამეფოს 
აოხრებისაგან გადარჩენის მიზნით დავით მეფემ მორჩილება არჩია: შაჰის 
სარდალს თავისი შვილის, რამაზის, ხელით დიდი ძღვენი გაუგზავნა. 

ქართლის სამეფოს ამ გართულებული საგარეო მდგომარეობით 
ისარგებლეს ლევანის მომხრე კახელმა თავადებმა, რომლებმაც ახალგაზრდა 
ბატონიშვილი გამოიყვანეს ოჩანის ციხიდან (ივრისთავს), სადაც ის იმალებოდა 
და კახეთში გაამეფეს. ამრიგად, ქართლ-კახეთის პოლიტიკურ ერთიანობას ბოლო 
მოეღო. ქართლის სამეფო კარი ვერ ურიგდებოდა კახეთის დაკარგვას, მაგრამ 
ყიზილბაშთა მოსალოდნელი შემოსევის წინააღმდეგ თავდაცვითი 
ღონისძიებებით დაკავშირებულ დავით მეფეს კახეთში ლაშქრობის მოწყობა არ 
შეეძლო. ბოლოს შაჰ ისმაილმა შეიწყნარა დავითის თხოვნა, რამაზი 
დაჯილდოებული დააბრუნა და ქართლის მეფეს ზავი აღუთქვა. მოხდა 
შეთანხმება, რომლითაც ქართლის მეფე მორჩილებას და ყოველწლიურ ხარკს – 
300 საპალნე აბრეშუმს – კისრულობდა. შაჰს მორჩილება და ხარკი აღუთქვეს 
ლევანმა და ყვარყვარე ათაბაგმაც. ამრიგად, 1518 წლიდან აღმოსავლეთ 
საქართველოს მეფეები და სამცხის მთავარი სეფიანების სახელმწიფოს ვასალები 
გახდნენ. 

ისმაილთან დაზავების შემდეგ, 1520 წელს, ქართლის მეფემ კახეთში 
გაილაშქრა. ლევანი იძულებული გახდა მაღრანის ციხეში (ახლ. ახმეტის რაიონი) 
ჩაკეტილიყო. ქართლის ლაშქარმა ციხეს ალყა შემოარტყა. ხანგრძლივმა ალყამ 
მეციხოვნეები უკიდურეს მდგომარეობამდე მიიყვანა: მათ სურსათი გამოელიათ 
და ის იყო დანებებას აპირებდნენ, რომ დავით მეფეს ცნობა მოუვიდა ქართლში 
ოსმალების შემოჭრის შესახებ[8]. დავით მეფე ცნობას, ქართლში ოსმალთა 
შემოსევის შესახებ, საიდუმლოდ ინახავდა. მაღრანის ციხის მცველებიც 
დამორჩილებას აპირებდნენ. მეფემ ციხეში მოციქულებად გაგზავნა ამილახორი 
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და მთავარეპისკოპოსი დამორჩილების მოთხოვნით, მაგრამ მთავარეპისკოპოსი 
მოღალატე აღმოჩნდა. მან დედოფალს (ლევანის დედას) საიდუმლოდ გაუმჟღავნა 
ქართლის მეფის მძიმე მდგომარეობა და უთხრა, რომ ამაღამ ჯარი ქართლში 
მიდისო. ამის გამო ციხის მცველებმა დანებებაზე უარი შეუთვალეს. დავით მეფე 
იძულებული გახდა ალყა მოეხსნა და ქართლში წამოსულიყო[9]. 

ქართლში გადმოსული დავითი შეებრძოლა ოსმალებს და ისინი 
ქართლის საზღვრებიდან გადარეკა. ამის შემდეგ, იმავე 1520 წ. მან ისევ გაილაშქრა 
კახეთზე. ბრძოლა მოხდა მაღაროსთან (ახლ. სიღნაღის რაიონი). ლევანმა 
გაიმარჯვა და ქართლის მეფე აიძულა თბილისში დაბრუნებულიყო. 

დამარცხების მიუხედავად დავით მეფეს უარი არ უთქვამს კახეთის 
შემოერთებისათვის ბრძოლაზე, მაგრამ შინაგანმა და საგარეო მდგომარეობამ 
საბოლოოდ აიძულა იგი ხელი აეღო ამ საქმეზე. კახეთიდან მობრუნებულ 
დავითს, იმავე 1520 წ., ქართლში დახვდა გურიის მთავარი მამია I (1512-1534) 
თავისი ლაშქრით. 

გურიელი სამცხე-საათაბაგოდან გადმოვიდა სამცხის მთავრის 
თანხმობითა და ხელისშეწყობით. როგორც ჩანს, ბაგრატ იმერეთის მეფეც, 
რომელსაც ემორჩილებოდა გურიელი, ხელს უწყობდა მას. მათ ეშინოდათ 
ქართლის სამეფოს გაძლიერებისა და გურიელის მოსვლის მიზანიც დავითსა და 
ლევანს შორის ზავის მიღწევა იყო. დავით მეფემ გზა გადაუჭრა გურიელს და 
მოხისთან (ქარელის რაიონი) მცირე რაზმით შეებრძოლა, მაგრამ დამარცხდა. იგი 
თბილისს დაბრუნდა და ჯარის შეგროვებას შეუდგა. ამასობაში გურიელი 
მოხისიდან მუხრანისაკენ წამოვიდა, სადაც მას კახეთის მეფეც შეუერთდა. დავით 
X ახალი ლაშქრით ნიჩბისში (მცხეთის რაიონი) დადგა. აქედან მეფეს პირდაპირ 
უნდა დაერტყა გურიელის ლაშქრისათვის, ხოლო ბაგრატ მუხრანბატონს და 
ამილახორს ბაზალეთიდან (დუშეთის რაიონი) უნდა დაეწყოთ შეტევა, მაგრამ 
საქმე ბრძოლამდე არ მისულა. მამია გურიელმა დავითს მოციქულების პირით 
შეუთვალა : მე იმისათვის მოვედი, რომ თქვენსა და ლევანს შორის ზავი 
ჩამოვაგდო, პირველი ბრძოლა, ჩვენს შორის რომ მოხდა, თქვენ დაიწყეთ, ისე რომ 
მე არ გამაფრთხილეთ და არც ვიცოდი, თუ თვით მეფე მოდიოდა ჩემს 
წინააღმდეგ, ახლა კი გევედრებით “რათა ჰყოთ ზავი და სიყუარული თქვენს 
შორის, რამეთუ არიან მტერნი ძლიერნი გარემოს, ვითარცა ყეენი, რომელი 
იპყრობს ქვეყანათა”[10]. ქართლის მეფეს კათალიკოს-ეპისკოპოსებმა და საერო 
ფეოდალებმა დაზავება ურჩიეს. მეფეც დათანხმდა. დავითი და ლევანი 
დაზავდნენ, საზღვრები დაადგინეს და ხელშეკრულება დადეს 
კეთილმეზობლობისა და საერთო მტრების წინააღმდეგ ერთობლივი მოქმედების 
შესახებ. 

ამრიგად, ქართლის ბრძოლა პოლიტიკური ერთიანობისათვის მარცხით 
დამთავრდა. ამაში მთავარი როლი, საგარეო ძალასთან ერთად, შინაურმა 
ფეოდალურმა რეაქციამ ითამაშა. ქართლ-კახეთის გაერთიანება და ამ გზით 
ქართლის სამეფო ხელისუფლების გაძლიერება საქართველოს სხვა სამეფო-
სამთავროების დამოუკიდებლობასაც ემუქრებოდა და გურიელის ლამაზი 
“პატრიოტული” სიტყვაც ამით იყო ნაკარნახევი. 

დავითსა და ლევანს შორის დადებული ზავი ადასტურებდა 
საქართველოს დაყოფას სამ თანასწორუფლებიან სამეფოდ. განცალკევებული 
პოლიტიკური ერთეულების არსებობა ბადებდა განსხვავებულ შინაგან და 
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საგარეო პოლიტიკურ ინტერესებს, რომლებიც თითოეული ქართული სამეფოს 
კერძოობით საქმიანობას განაპირობებდა[11]. 

ქართლი ყიზილბაშთა ვასალობისაგან განთავისუფლებისათვის 
ბრძოლაში (1520-1524 წწ.). დივ-სულთან რუმლუს ლაშქრობის შედეგად, 1518 
წელს, ქართლი და საათაბაგო ყიზილბაშების ვასალი გახდა. კახეთმა კი, როგორც 
აღნიშნული იყო, XVI საუკუნის დასაწყისიდანვე მიიღო ვასალობა. ქართლის და 
კახეთის მეფეებისა და სამცხის მთავრის ყიზილბაშური ირანისადმი ვასალური 
დამოკიდებულება შემდეგში გამოიხატებოდა: ყიზილბაშები მათ შინაურ 
საქმეებში არ უნდა ჩარეულიყვნენ; ქართლისა და კახეთის მემკვიდრე მეფეები და 
ათაბაგი ვალდებულნი იყვნენ ეხადათ გარკვეული რაოდენობის ხარკი, რომელსაც 
თავიანთი შეხედულებისამებრ აგროვებდნენ და შაჰს უგზავნიდნენ; ისინი 
ვალდებულნი იყვნენ აგრეთვე საქართველოს ახლომახლო ადგილებში ომის 
დროს შაჰის მოწოდებისთანავე გამოსულიყვნენ თავიანთი ლაშქრით ყიზილბაშთა 
დასახმარებლად[12]. 

ქართველი მეფე-მთავრები ასეთი ვასალური დამოკიდებულებისაგან 
განთავისუფლებას ცდილობდნენ. 1521 წ. ლევანმა (1518-1574 წწ.) “გამოიღო თავი 
მორჩილების უღლიდან, გაითავისუფლა კისერი გამგონეობის საყელოდან და 
ურწმუნოთა ჯარი გაგზავნა შაქის მხარეზე თავდასასხმელად”[13]. შაქი 
ყიზილბაშთა ვასალი იყო. მისმა გამგებელმა დახმარება სთხოვა ისმაილს. ამ 
უკანასკნელმა დივ-სულთან რუმლუ გამოგზავნა ჯარით. ყიზილბაშთა რაზმმა 
გადალახა ალაზანი, იორი და დაარბია ზეგამი და გრემი. ლევანი იძულებული 
გახდა დამორჩილებოდა მტერს. ამ დროიდან 1578 წლამდე კახეთი ირანის ვასალი 
იყო, ქართლი კი თავიდანვე ენერგიულად იბრძოდა სრული 
დამოუკიდებლობისათვის. 

ურჩი ვასალის დამორჩილების მიზნით 1522 წ. შაჰ ისმაილი ქართლისაკენ 
წამოვიდა. დავით მეფემ შაჰს მოციქულები გაუგზავნა და დაზავება ითხოვა. 
ისმაილი მოითხოვდა, რომ მეფე მასთან გამოცხადებულიყო და მაჰმადიანობა 
მიეღო, რაზედაც დავითი არ თანხმდებოდა. შაჰი თავისი ლაშქრით აღჯაყალაში 
იმყოფებოდა და ციხე-სიმაგრეს აშენებდა, რომელიც ყიზილბაშთა დასაყრდენი 
პუნქტი უნდა ყოფილიყო ქართლის შემოსამტკიცებლად. მოლაპარაკების 
პარალელურად დავით მეფე თავდაცვისათვის ემზადებოდა. კახეთიდან და 
საათაბაგოდან ქართლის მეშველი რაზმები მოვიდნენ. დავითმა დაიქირავა 
აგრეთვე მეომრები მთასა და ჩრდილოეთ კავკასიაში, გაამაგრა ციხე-კოშკები, 
განსაკუთრებით კი თბილისის ციხე[14]. 

შაჰმა ისმაილმა დიდძალი ჯარი გამოგზავნა ქართლის წინააღმდეგ და 
თვითონაც უკან გამოჰყვა რჩეული მეომრებით. დავითი თავისი ჯარით 
თელეთთან დახვდა მტერს. პირველსავე შეტაკებაში ქართველებმა დაამარცხეს 
ირანელთა მოწინავე რაზმები და გააქციეს ისინი, მაგრამ მტრის სარდლობამ 
გაქცეულები უკან შემოაბრუნა და კვლავ შეუტია ქართველებს. “უძლიერეს-
უსასტიკეს და ფიცხელ” ბრძოლაში თავი ისახელა დავით მეფის შვილმა 
ლუარსაბმა, რომელმაც ენერგიული შეტევით გაარღვია მტრის ჯარი, მოსწყვიტა 
მას ერთი ფრთა, გააქცია და უკან დაედევნა. ამის დანახვაზე ყიზილბაშთა სხვა 
რაზმებიც გაიქცნენ. ამ დროს თვით შაჰი თავისი რჩეული რაზმით იაღლუჯას 
მთაზე ასულიყო და ჯარი ერთ ღელეში ჩაესაფრებინა. როცა მტერს დადევნებული 
ქართველები ამ ადგილს გასცდნენ, შაჰმა თავის სარდალს უბრძანა ზურგში 
დაერტყათ მათთვის. დაღლილ-დაქანცული ქართველები მედგრად იბრძოდნენ, 
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მაგრამ მტრის სიმრავლემ სძლია. დამარცხებული დავითი შიდა ქართლში 
დაბრუნდა და ჯარის შევსებას შეუდგა. 

შაჰის ჯარი თბილისს მიადგა. ქალაქი კარგად იყო გამაგრებული, მაგრამ 
მისი ბედი ღალატმა გადაწყვიტა. ყიზილბაშებმა მოისყიდეს ციხისთავი, 
რომელმაც ქალაქი მტერს გადასცა. შაჰის ჯარმა თბილისი ააოხრა, ეკლესიები 
გაძარცვა და შემდეგ გადაწვა, ავლაბრის ხიდის ყურთან მეჩეთი ააგო, თბილისის 
ციხეში კი თავისი გარნიზონი ჩააყენა. შემდეგ ყიზილბაშთა ლაშქარმა სამცხე-
საათაბაგო დაარბია და ტყვეებითა და სხვა ნადავლით დატვირთული უკან 
გაბრუნდა[15]. 

1524 წელს შაჰ თამაზი გარდაიცვალა და ირანში შინაგანი არეულობა 
დაიწყო. ტახტზე იჯდა ისმაილის 10 წლის შვილი თამაზი. ამით ისარგებლა 
დავით X-მ და იმავე წელს თბილისი დაიბრუნა, აიღო აღჯაყალას ციხე, დაანგრია 
ის და, ამრიგად, შაჰის ვასალობისაგან განთავისუფლდა[16]. 

ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის XVI ს. II მეოთხედში. ქართლში 
ყიზილბაშთა წინააღმდეგ ბრძოლა ჯერ კიდევ დამთავრებული არ იყო, როცა 
სამეფო სახლის შიგნით შინაური ბრძოლა ატყდა. მეფეს ძმები ებრძოდნენ. 1524 
წელს დავით X იძულებული გახდა მეფობისათვის თავი დაენებებინა და ბერად 
შემდგარიყო. ტახტის მემკვიდრეობის წესის მიხედვით მეფობა დავითის შვილზე 
– ლუარსაბზე უნდა გადასულიყო. მაგრამ მეფობა ხელთ იგდო მისმა ბიძამ – 
გიორგიმ. ამ გარემოებას ლუარსაბი არ შერიგებია. ის კავშირს ამყარებს იმერეთის 
მეფე ბაგრატთან. 1526 წ. ლუარსამბმა ცოლად შეირთო იმერეთის მეფის ასული 
თამარი. ეს პოლიტიკური კავშირი მას ქართლის ტახტზე განმტკიცებისათვის 
ესაჭიროებოდა. იმავე წელს, როგორც ჩანს, ამ კავშირის შედეგად ბაგრატმა მიიღო 
ქართლის დასავლეთი ნაწილი- მდ. ფრონეს გაღმართი, ახლანდელი ქარელისა და 
ბორჯომის რაიონების ნაწილი და ხაშურის რაიონი (ალი, სურამი, ახალდაბა). 
ლუარსაბი 1527 წლიდან უკვე მეფედ იხსენიება. ტახტის გარშემო ბრძოლა ამის 
შემდეგაც არ შეწყვეტილა. მაგრამ ამ ბრძოლიდან საბოლოოდ გამარჯვებული 
გამოვიდა ლუარსაბ I (1527-1556 წწ.). გიორგი IX (1524 -1526 წწ.) 40-იანი წლების 
დასაწყისში საბოლოოდ ჩამოშორდა პოლიტიკურ ასპარეზს და ბერად აღიკვეცა[17]. 

XVI საუკუნის 20-იან წლებში, როცა ირანი ქართლის დასამორჩილებლად 
იბრძოდა, ოსმალეთი დაკავშირებული იყო დაპყრობებით ევროპაში. უნგრეთის 
დამორჩილების შემდეგ სულთან სულეიმანმა (1520-1566 წწ.) მთავარი ყურადღება 
ისევ ირანისაკენ მიმართა და 1533 წ. მასთან ომი განაახლა. მომდევნო წელს 
ოსმალებმა აიღეს ყიზილბაშების სატახტო ქალაქი თავრიზი, ქ. ბაღდადი, 
არაბეთის სანაპირო, მაგრამ ვერც ამჯერად შეძლეს სამხრეთ აზერბაიჯანში 
გამაგრება, თუმცა არაბული ერაყი და ბაღდადი მათ დარჩათ[18] . 

ირან-ოსმალეთის პირველი ომის დროს ირანი უმთავრესად ქართლსა და 
სამცხე-საათაბაგოს აღმოსავლეთ ნაწილს უტევდა, ოსმალეთი კი – დასავლეთ 
საქართველოსა და საათაბაგოს დასავლეთ ნაწილს. 

ოსმალეთის აგრესია საქართველოს ამ ნაწილების წინააღმდეგ ჩრდილო-
დასავლეთიდან და სამხრეთიდან წარმოებდა. ჩრდილო-დასავლეთიდან 
ოსმალები ხშირად აწყობდნენ თავდასხმებს ჯიქების მეშვეობით. ეს უკანასკნელნი 
ძარცვავდნენ და ატყვევებდნენ აფხაზეთის, სამეგრელოსა და გურიის სანაპირო 
სოფლებს და შემდეგ ქართველ ტყვეებს ოსმალეთში ყიდდნენ. 

იმერეთის მეფე ბაგრატ III (1510-1565) იძულებული იყო ერთდროულად 
ორ ფრონტზე ებრძოლა – ქვეყნის შიგნით ცენტრალური ხელისუფლების 
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განმტკიცებისათვის, რომელსაც მთავრები და მსხვილი თავადები 
ეწინააღმდეგებოდნენ და გარეშე დამპყრობლების წინააღმდეგ. თავადური 
რეაქცია ხშირად უცხო დამპყრობლების მეშვეობით მოქმედებდა, რაც 
საგრძნობლად ასუსტებდა ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობას. 

1533 წლის იანვარში ბაგრატ III–ის თაოსნობით გურიისა და ოდიშის 
(სამეგრელოს) მთავრებმა მამია I-მა (1512-1534) და მამია დადიანმა (1512-1533) 
ზღვით ჯიქეთში ლაშქრობა მოაწყვეს. პირველი ბრძოლა მთავრების ლაშქრის 
გამარჯვებით დამთავრდა, მაგრამ მეორე დღეს ოდიშის მთავარსა და მის ლაშქარს 
შორის უთანხმოების გამო მამია დადიანის რაზმმა მიატოვა ბრძოლის ველი და 
უკან გამობრუნდა. დადიანი და გურიელის ლაშქარი სისხლისმღვრელ ბრძოლაში 
დამარცხდნენ. გურიელის შვილი ბრძოლის ველზე დაეცა, მამია დადიანი 
ღალატით შეიპყრეს და მოკლეს. გურიელი, მისი ძმები და ლაშქარი ტყვედ 
ჩაბარდნენ, რომლებიც შემდეგში კათალიკოსმა გამოისყიდა[19]. 

ამ ლაშქრობის მარცხით დამთავრების შემდეგ ბაგრატ III უფრო მეტი 
ენერგიით შეუდგა თავისი ხელისუფლების განმტკიცებას. მისი პოლიტიკის 
მიზანი სამცხე-საათაბაგოს შემოერთება იყო. 1535 წ. ბაგრატ III–მ დადიან-
გურიელთან ერთად მოაწყო ლაშქრობა საათაბაგოს დასაპყრობად. ბრძოლა მოხდა 
ახალქალაქის ახლოს, მურჯახეთთან. ბრძოლაში ბაგრატ III-მ გაიმარჯვა. ამ 
ბრძოლაში როსტომ გურიელის (1534-1564 წწ.) რაზმმა შეიპყრო ათაბაგი ყვარყვარე 
III, რომელიც გურიელმა ბაგრატს მიჰგვარა. მალე ათაბაგი იმერეთში ტყვეობაში 
გარდაიცვალა. მადლიერმა მეფემ გურიელს გადასცა ჭანეთი და აჭარა[20]. ამავე 
დროს ლუარსაბ I-მა ჯავახეთი დაიმორჩილა. როგორც ჩანს, ლუარსაბი და 
ბაგრატი შეთანხმებულად მოქმედებდნენ. მათ კარგად ესმოდათ, რომ ოსმალეთის 
მხრივ მთავარი საფრთხე მთელ საქართველოს სამცხე-საათაბაგოს გზით 
ემუქრებოდა. ამრიგად, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო იმერეთისა და 
ქართლის სამეფოსთან გაერთიანდა, მაგრამ თავადურმა რეაქციამ და საგარეო 
მტერმა მიღწეული მთლიანობა მალე დაარღვია: საათაბაგოს დიდმა თავადმა 
ოთარ შალიკაშვილმა ყვარყვარე III–ის მცირეწლოვანი შვილი ქაიხოსრო 
სტამბოლში ჩაიყვანა და სულთანს დახმარება სთხოვა[21]. 

1536 წელს სულთანის ლაშქარი საქართველოს შემოესია: “დიდი ომისა და 
ბრძოლის შემდეგ გამარჯვება ისლამის ლაშქარს ერგო… იმდენი ნადავლი 
ჩაიგდეს ხელში, რომ გადმოცემა ძნელია[22]. 

ოსმალთა აღნიშნული ლაშქრობით ქაიხოსრომ ათაბაგობას ვერ მიაღწია 
და სამცხე 10 წლის განმავლობაში (1535-1545 წწ.) ისევ იმერეთისა და ქართლის 
სამეფოების შემადგენლობაში დარჩა, მაგრამ, როგორც ჩანს, თურქებმა მაინც 
მოიკიდეს ფეხი სამცხის სამხრეთ-დასავლეთის უკიდურეს ნაწილში და 
პირველად შეეცადნენ აქ თურქული წესების შემოღებას. 

1536 წელს სულთანი სულეიმან I ირანს ლაშქრობიდან სტამბოლში 
დაბრუნდა და მთავარი ყურადღება ისევ ევროპა-აფრიკაში დაპყრობებს მიაქცია. 
ამით ისარგებლა ირანის შაჰმა თამაზმა (1524-1576 წწ.) და შეეცადა თავისი 
ბატონობის განმტკიცებას აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში. 1538 წ. ყიზილბაშებმა 
შირვანი დაიპყრეს. ამდროიდან შირვანის სახელმწიფოს პოლიტიკურ არსებობას 
ბოლო მოეღო და ის სეფევიდების პროვინციად – საბეგლარბეგოდ იქცა. 

ქართლის მეფე ლუარსაბი (1527-1556 წწ.) ფხიზლად ადევნებდა 
თვალყურს საქართველოს გარშემო შექმნილ რთულ პოლიტიკურ ვითარებას. 
საფრთხე დიდი იყო: აღმოსავლეთ საქართველოს ყიზილბაშები ემუქრებოდნენ, 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/2.htm#_ftn19#_ftn19
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/2.htm#_ftn20#_ftn20
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/2.htm#_ftn21#_ftn21
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/2.htm#_ftn22#_ftn22


დასავლეთს – ოსმალები. საერთო საფრთხის წინაშე ლუარსაბი ცდილობდა 
დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი ძალების გაერთიანებას მთელი 
საქართველოს მასშტაბით. გარდა იმისა, რომ ქართლი და იმერეთი 
დაკავშირებული იყვნენ, ლუარსაბს კარგი დამოკიდებულება ჰქონდა კახეთის 
მეფე ლევანთანაც. 

შირვანის დაპყრობისა და მისი შემომტკიცების შემდეგ, 1540 წელს, შაჰ 
თამაზი დიდძალი ჯარით ყარაბაღში მივიდა. აქ 12 ათასი მხედარი შეარჩია და 
1541 წ. ქართლის წინააღმდეგ დაიძრა. მტერი თბილისს გათენების ჟამს მოადგა. 
ჯერ კიდევ ბნელოდა, ქალაქს მშვიდად ეძინა, მეფე ლუარსაბი დედოფლით, 
ახლობლებითა და ლაშქრით წინა ღამით მცხეთას წასულიყო გარდაცვლილი 
მცირეწლოვანი შვილის დასასაფლავებლად. 

ყიზილბაშები შეუმჩნევლად შევიდნენ თბილისში და ქალაქს ცეცხლი 
წაუკიდეს. მოქალაქეთა ნაწილი ქალაქიდან გაიქცა, ნაწილმა მოასწრო ქალაქის 
ციხეში შესვლა. ქალაქის ციხის ბედი ამ შემთხვევაშიაც ღალატმა გადაწყვიტა. 
ქალაქის მოურავმა და ციხისთავმა შაჰისაგან უვნებლობის აღთქმა მიიღეს და ციხე 
უბრძოლველად დათმეს. შაჰმა თბილისის ციხეში თავისი გარნიზონი ჩააყენა და 
ლუარსაბის ხელში ჩაგდების მიზნით მცხეთის მიმართულებით ლაშქარი 
გაგზავნა. 

ყიზილბაშთა მეორე რაზმი ქვემო ქართლის დასარბევად იყო წასული. 
ქართველები ბირთვისის ძლიერსა და მიუდგომელ ციხეში გამაგრდნენ. ციხის 
აღება პირდაპირი იერიშით შეუძლებელი იყო, ამიტომ შაჰი დიდ წყალობასა და 
ჯილდოს ჰპირდებოდა ყველას, ვინც კი მის მხარეზე გადავიდოდა. ამ გზით 
მტერმა შეძლო ციხეში მყოფი თავადების ერთი ნაწილის მოსყიდვა, რომლებმაც 
ციხე დათმეს. ყველა, ვინც კი მაჰმადიანობის მიღებაზე უარს აცხადებდა, 
დაუყოვნებლივ დახოცეს, ქალები და ბავშვები დაატყვევეს. 

ლუარსაბ მეფე პარტიზანული ომის ტაქტიკას დაადგა. მტრის მცირე 
რაზმებს პირდაპირ ებრძოდა და ანადგურებდა, დიდ რაზმებს კი თავს არიდებდა. 
აწყობდა მოხერხებულ ჩასაფრებებს და ღამის თავდასხმებს. შაჰ თამაზი 
იძულებული გახდა შეეწყვიტა საომარი მოქმედება და დიდძალი ტყვითა თუ სხვა 
ნადავლით ყარაბაღში დაბრუნებულიყო. 

შაჰ თამაზის ამ პირველი შემოსევის შედეგად ყიზილბაშები თბილისს 
დაეუფლნენ. კახეთის მეფე ლევანმა შაჰს ნებაყოფლობითი მორჩილება 
გამოუცხადა და ქართლს დახმარება არ გაუწია[23]. 

ქართლ-კახეთის სამეფოში შაჰ თამაზის პირველი შემოსევის შემდეგ 
სულთანი სულეიმანი საათაბაგოს დაპყრობას შეეცადა. 1543 წელს სულთნის 
ბრძანებით არზრუმის მმართველი მუსა ფაშა 22-ათასიანი ლაშქრით იმერეთ-
საათაბაგოს მეფის, ბაგრატის, წინააღმდეგ წამოვიდა. ბაგრატმა საჭირო ზომები 
მიიღო, ციხეები გაამაგრა, შეკრიბა ლაშქარი და მოუწოდა გურიელსა და დადიანს. 
ლევან I-მა დადიანმა (1533-1572) განაწყენებულმა იმით, რომ მეფემ 1535 წ. ჭანეთი 
და აჭარა გურიელს დაუთმო, ომში მონაწილეობა არ მიიღო. ოსმალთა ლაშქარი, 
რომელსაც ევროპული ზარბაზნები ჰქონდა, ბრძოლით მიადგა ოლთისის ციხეს. 
ოლთისელი მეციხოვნეები უთანასწორო ბრძოლაში ჩაებნენ. ბაგრატი ხედავდა, 
რომ მისი ლაშქარი მრავალრიცხოვან და კარგად შეიარაღებულ მტერს ვერ 
გაუმკლავდებოდა და ხერხი იხმარა: მუსა ფაშას საჩუქრებით დატვირთული 
მოციქულები მიუგზავნა და შეუთვალა: “მე როგორ შემიძლია ხონთქრის 
ჯარისათვის წინააღმდეგობის გაწევა. თუ ფაშა უკან გაბრუნდება, ციხის 
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კლიტეებს, ვისაც მიბრძანებთ, იმას გადავცემ”. მოტყუებული ფაშა ციხიდან 
აიყარა და არზრუმის გზას გაუდგა. არტილერია და ლაშქრის ნაწილი კი იქ 
დატოვა, რათა შემდეგ მას გაჰყოლოდა და არტილერია არზრუმში მიეტანათ. 
ბაგრატი, როსტომ გურიელი და ქართველი სარდლები თავს დაესხნენ ოსმალებს, 
ერთიანად ამოწყვიტეს ისინი, ხელთ იგდეს ზარბაზნები და მუსა ფაშას 
დაედევნენ. გვიან დილით ბაგრატი დაეწია მუსა ფაშას ძირითად ლაშქარს და იგი 
სასტიკად დაამარცხა. “ქართველებმა ლალისფრად შეღებეს ბრძოლის ველი მათი 
სისხლით და მრავალი ოსმალო, მუსა ფაშასთან და წარჩინებულ ოსმალებთან 
ერთად, დახოცეს, ხოლო მათი ბანაკი დაარბიეს და აიკლეს”. ქართველთა ეს 
ბრწყინვალე გამარჯვება ქარაღაქთან მოხდა[24]. 

ქარაღაქთან ოსმალთა ჯარის დამარცხებამ ვერ შეაჩერა ოსმალთა აგრესია. 
1545 წ. სულთანმა დიდძალი ჯარი შემოუსია საათაბაგოს. ბაგრატმა 
დახმარებისათვის ქართლის მეფეს ლუარსაბს მიმართა და გურიელი და 
დადიანიც მიიწვია. ამ უკანასკნელმა არც ახლა მიიღო ომში მონაწილეობა. 
ლუარსაბ I-ს გათვალისწინებული ჰქონდა ის დიდი უბედურება, რომელიც უნდა 
მოჰყოლოდა თურქების გაბატონებას სამხრეთ საქართველოში და დაუყოვნებლივ 
გამოეშურა თავისი ლაშქრით. 

ქართლ-იმერეთის შეერთებული ლაშქარი ბასიანისაკენ გაემართა, სადაც 
დაბანაკებული იყო ოსმალთა ჯარი. ბრძოლა მოხდა სოხოისტას. ბრძოლის 
დაწყების წინ ქართლისა და სამცხე-საათაბაგოს ჯარში უთანხმოებამ იჩინა თავი: 
მესხები მოითხოვდნენ, რომ მეწინავეობა მათ ჰქონდათ და როცა ამაზე უარი 
მიიღეს, ბრძოლის ველი დატოვეს. ბრძოლა დილიდან შებინდებამდე გაგრძელდა. 
თავგანწირულ ბრძოლაში მრავალი ქართველი ამოწყდა. დანარჩენები მხოლოდ 
მაშინ გაეცალნენ ბრძოლის ველს, როცა ყველა საბრძოლო იარაღი შემოემტვრათ. 
ოთარ შალიკაშვილის აქტიური დახმარებით ოსმალებმა დაიჭირეს საათაბაგოს 
ციხე-სიმაგრეები და ათაბაგად ქაიხოსრო III (1545-1573) დასვეს[25]. ამ დროიდან 
ოსმალეთი შედარებით მტკიცედ ჩადგა სამხრეთ საქართველოში, რასაც შემდეგში 
მისი სრული დაპყრობა მოჰყვა. 

ოსმალეთის აგრესიის წარმატებები უმთავრესად თავადურმა რეაქციამ 
განაპირობა. ოდიშისა და გურიის მთავრობის პოლიტიკური 
დამოუკიდებლობისაკენ მისწრაფება (რომელმაც თავი გაცილებით ადრე იჩინა) ამ 
პერიოდში განსაკუთრებით საშიში გახდა ცენტრალური ხელისუფლებისათვის. 
ბარატიონ III იძულებული იყო ანგარიში გაეწია ამისათვის და ცდილობდა არ 
დაეშვა მთავართა ძალების გაერთიანება. ამ მიზნით მურჯახეთის ომის შემდეგ 
მეფემ აჭარა და ჭანეთი, რომელიც მზეჭაბუკის დროს გურიელს წაართვეს, ისევ 
დაუბრუნა გურიელს. ლევან დადიანს ესმოდა, რომ მეფის ეს ნაბიჯი მის 
წინააღმდეგ იყო მიმართული და აშკარად გადაუდგა ბაგრატს. თუ აქამდე ოდიშის 
მთავრი ფორმალურად მაინც ცნობდა იმერეთის მეფის უზენაესობას, ახლა 
აშკარად განუდგა მას და სრული დამოუკიდებლობა მოიპოვა[26]. 

სოხოისტას ომის შემდეგ ქართლის მეფე ლუარსაბ I ისევ ინარჩუნებდა 
ძალაუფლებას ჯავახეთში, რასაც ვერ ურიგდებოდა ათაბაგი ქაიხოსრო III . ამავე 
დროს ეს უკანასკნელი მალე დარწმუნდა, რომ სულთნის მთავრობა საათაბაგოს 
სრული დაპყრობისათვის ემზადებოდა. უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ათაბაგი 
შაჰ თამაზს სთხოვდა დახმარებას. ყიზილბაშების შაჰს მოსვენებას არ აძლევდა 
ქართლის მეფის ურჩობა და ამიტომ ათაბაგის თხოვნას დაუყოვნებლივ 
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გამოეხმაურა. 1547 წ. იანვარში თამაზი უამრავი ჯარით საათაბაგოში შევიდა და 
ახალქალაქში დაბანაკდა[27]. 

სუსხიანი ზამთარი იდგა. მტკვარი ისე გაყინულიყო, რომ ლაშქარი და 
აღალი მასზე თავისუფლად მოძრაობდა. ბავშვების, ქალების, მოხუცების და 
ქონების გახიზვნა დიდი თოვლის გამო გაძნელდა[28]. შაჰის ლაშქარმა დაარბია 
ჯავახეთი და შემდეგ ქვემო ქართლს შემოესია. მტერმა ბევრი სახიზარი აიღო და 
ხალხი დაატყვევა, მაგრამ თითონაც დიდი ზარალი განიცადა. შაჰმა ბრძოლის 
გაგრძელება ვერ შეძლო, ნადავლით დაკმაყოფილდა და უკან გაბრუნდა. 
უკანმიმავალ შაჰს იმერეთის მეფე ბაგრატი და კახეთის მეფე ლევანი ეახლნენ. 
შაჰმა ისინი უხვად დააჯილდოვა და თავთავიანთ სამეფოებში გამოისტუმრა[29] . 

ამრიგად, შაჰმა ვერც ამ ლაშქრობით მიაღწია თავის მიზანს, ქართლის 
წინააღმდეგობა ვერ გატეხა. იმერეთის მეფის მიერ სიტყვიერი მორჩილების 
გამოცხადება, რომლის მიზანსაც ოსმალთა მოძალების წინააღმდეგ შაჰის ძალების 
გამოყენება შეადგენდა, ზიანს აყენებდა იმერეთ-ქართლის კავშირს. 

სამეგრელოს სამთაროს გამოყოფა იმერეთის სამეფოსაგან ბაგრატ III-ის 
პოლიტიკის დიდი მარცხი იყო. მეფე შეეცადა განმდგარ ლევან დადიანის 
დამორჩილებას. ამ მიზნით ბაგრატმა 1548 წელს ხონის ჭალაში სადარბაზოდ 
მიიწვია დადიანი და დააპატიმრა[30]. მეფემ გურიელს აცნობა დადიანის შეპყრობა 
და წინადადება მისცა ერთად ელაშქრათ და გაენაწილებინათ ოდიშის სამთავრო... 
ამ ხერხით ბაგრატს გაძლიერებული გურიელის შეპყრობა უნდოდა: “ენება 
ბაგრატს ხელთგდება მისიცა და ჰყოს ყოველი იმერეთი ერთ საბრძანებლად, 
ვითარცა პირველ”[31]. როსტომ გურიელი მიუხვდა, თუ რა მახეს უგებდა მეფე, არ 
მიიღო მისი წინადადება და ბაგრატს დატყვევებული დადიანის განთავისუფლება 
ურჩია. 

ბაგრატის გაძლიერებაში საფრთხეს ხედავდნენ მსხვილი თავადები და 
ქაიხოსრო ათაბაგი. ამ უკანასკნელმა მოისყიდა იმერეთის თავადი ხოფილანდრე 
ჩხეიძე, რომელმაც 1550 წელს გელათის სამრეკლოში დამწყვდეული ლევან 
დადიანი გამოაპარა და ახალციხეში ჩაიყვანა. ათაბაგი დაეზავა გურიელს და 
სამივემ კავშირი შეკრეს ბაგრატის წინააღმდეგ. გურიელმა დადიანი ოდიშს 
ჩაიყვანა და ლევანი ისევ დაეუფლა სამთავროს. ამ დროიდან გურიის სამთავროც 
გამოეყო იმერეთის სამეფოს. 

ასეთი იყო შინაპოლიტიკური ვითარების სურათი დასავლეთ 
საქართველოში, როცა თურქეთმა გაძლიერებული შეტევა დაიწყო საათაბაგოსა და 
ჭანეთ-გურიის წინააღმდეგ. 

1547 წელს ირან-თურქეთის ომი განახლდა და თურქებისაგან 
შევიწროებულმა ქაიხოსრო ათაბაგმა ისევ ირანის მხარე დაიჭირა. ამ ომით 
ისარგებლეს სამცხე-საათაბაგოს ქართველებმა და აჯანყდნენ ოსმალების 
წინააღმდეგ. თურქთა დამსჯელმა ექსპედიციამ რამდენიმე ციხე დაიპყრო 
საათაბაგოში, მაგრამ აჯანყებულნი იარაღს მაინც არ ყრიდნენ. 1549 წლის 
აგვისტოში სულთანმა აჰმედ ფაშას სარდლობით დიდძალი ჯარი გამოგზავნა 
საათაბაგოში. თვე-ნახევრის განმავლობაში მტერმა 25 ციხე-სიმაგრე აიღო, 
რომელთაგან 15 თავისთვის დაიტოვა, როგორც დასაყრდენი პუნქტი, დანარჩენი 
კი მიწასთან გაასწორა. ფეჩევის სიტყვით, “ურიცხვი შევარდნის თვალებიანი და 
კაკაბივით მოგოგმანე ჭაბუკები და ქალწულები მუსლიმან გმირთა ხელში 
ჩაცვივდნენ”[32]. 
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საათაბაგოს პარალელურად ოსმალები ცდილობდნენ ჭანეთ-გურიის 
დაპყრობას. ჭანეთის დაკავების შემდეგ ისინი გურიაში შეიჭრნენ და ბათუმში 
ციხე-სიმაგრის შენება დაიწყეს. გურიელმა დახმარებისათვის მიმართა ლევან 
დადიანსა და ბაგრატ III-ს . დადიანი ლაშქრით გაემართა გურიელის 
მისაშველებლად. ბაგრატმა 500 მხედრით გაგზავნა თავისი ძმა ვახტანგი. 
იმერეთის მეფე განმდგარ დადიან-გურიელის შეერთებაში მისთვის საფრთხეს 
ხედავდა და საიდუმლოდ ვახტანგს დაავალა, რათა არ დაეშვა დადიანის ლაშქრის 
გურიელთან შეერთება. 

მაშველი რაზმების მოსვლამდე გურიელი იძულებული გახდა 
შებრძოლებოდა ოსმალებს და წარმატებასაც მიაღწია: მტერი ჭოროხს გაღმა 
გადარეკა. ჭოროხი ადიდებული იყო. გურიელს ნავები არ ჰქონდა და მდინარეზე 
ვერ გადავიდა. ოსმალები კი შეუდგნენ ციხის შენებას გონიოში. ამასობაში 
დადიანი ოდიშ-აფხაზეთის ლაშქრით და კატარღებით ფოთს შემოსულიყო და 
სალაშქროდ ემზადებოდა. ამ დროს საჯავახოში მდგარმა ვახტანგმა დადიანს 
შეუთვალა: “ვინათგან ვარ ფუცებული შენდა აწ უწყოდე: თუმცა შეიკრიბნეთ შენ 
და გურიელი, აქვს გურიელისაგან პირი ძმასა ჩემსა, დაგესხმის იგი, ანუ 
მოგაკუდინებენ ანუ შეგიპყრობენ”.[33] დადიანი მოტყუვდა, ყოველივე დაიჯერა 
და უკან გაბრუნდა, ოსმალებმა კი ააგეს გონიოს ციხე და მასზე დაყრდნობით 
მალე ჭანეთისა და ბათუმის ზღვისპირი დაიპყრეს. 

ამავე ხანებში (1550 წ.) ოსმალებმა ძირითადად დაასრულეს ტაოს 
დაპყრობა[34]. 1551 წ. არზრუმის ისკანდერ ფაშა, რომელიც სულ იმას გაიძახოდა “ 
შირვანის და გურჯისტანის ფაშა მე ვარო”[35], თავისი ჯარით არტანუჯის ციხეს 
შემოადგა. მაშინ შაჰ თამაზი მესამეჯერ შემოესია საქართველოს, ისკანდერ ფაშა კი 
იძულებული გახდა ალყა მოეხსნა და უკან გაბრუნებულიყო. 

ირან-ოსმალეთის პირველი ომის უკანასკნელ ეტაპზე, როცა ორივე 
აგრესორი არაფერს ზოგავდა იმისათვის, რომ საქართველოს დაუფლებოდა, 
ლუარსაბ I მტკიცედ ადგა თავიდანვე აღებულ პოლიტიკურ კურსს და 
ენერგიულად განაგრძობდა დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლას. იცოდა რა, რომ 
საქართველოს მთავარი საფრთხე სამცხე-საათაბაგოდან მოელოდა, ლუარსაბი 
სათავეში ჩაუდგა ერთიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ ძალებს 
და დაიპყრო სამცხე-ჯავახეთი, კოლა-არტაანი და ამით ოსმალთა აგრესიას 
წინაღუდგა. 

1551 წელს შაჰ თამაზმა ლევან კახთა მეფის დახმარებით შაქი აიღო. შაქის 
სახელმწიფოს პოლიტიკურ არსებობას ბოლო მოეღო და ის სეფიანების უბრალო 
პროვინციად იქცა. 

როგორც სამართლიანად შენიშნავდა აკად. ივ. ჯავახიშვილი: “თუ ლევან 
მეფე მთელი ამ საქმის შედეგს ჩაუკვირდებოდა, მას უნდა ეგრძნო, რომ 
საქართველოს მდგომარეობა სპარსთა შაქში გაბატონებით წინანდელთან 
შედარებით გაცილებით უფრო გაუარესდებოდა და ამიტომაც საზიანო იყო”[36]. 
მაგრამ ლევან მეფე ნაკლებად ზრუნავდა მთელი საქართველოს 
ინტერესებისათვის, მისი ინტერესები საკუთარი სამეფოს ფარგლებს არ 
სცილდებოდა. ქართლის გმირულ ბრძოლაში, რომელსაც სათავეში ლუარსაბ I 
ედგა, არც იმერეთის მეფე მონაწილეობდა და არც ათაბაგი. ათაბაგების ირანული 
ორიენტაცია იმით იყო გამოწვეული, რომ საქართველოს ამ ნაწილის მიმართ 
ირანისა და ოსმალეთის პოლიტიკა დიდად განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან. 
მხარის უაღრესი სტრატეგიული მნიშვნელობის გამო ერთიც და მეორეც 
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ცდილობდა მის ხელში ჩაგდებას, მაგრამ ირანი ჯერ-ჯერობით ვასალობას 
სჯერდებოდა მეხარკეობის საფუძველზე, რადგან სრული დაპყრობისათვის ძალა 
არ ყოფნიდა და შიშობდა, რომ ათაბაგები ოსმალებს არ მიმხრობოდნენ. 
ოსმალეთი კი საათაბაგოს სრულ დაპყრობას ესწრაფვოდა. “თურქეთისათვის 
მესხეთს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. ამ ქვეყნის მტკიცეთ 
დამორჩილების გარეშე თურქეთის ყველა პოლიტიკური წარმატება კავკასიაში 
საეჭვო ხდებოდა. სწორედ ამით აიხსნება, რომ თურქეთი მესხეთის მიმართ 
სრულებით განსხვავებულ პოლიტიკას ადგა, ვიდრე სხვა ქართული ქვეყნების 
მიმართ. მესხეთში იგი ხარკითა და ათაბაგების ვასალური დამოკიდებულებით არ 
კმაყოფილდებოდა (ასეთ წარმატებას მან ჯერ კიდევ XV ს. 70-იან წლებში მიაღწია) 
და XVI საუკუნის პირველი ნახევრიდანვე ამ მხარის სრული ინკორპორაციის 
პოლიტიკას ატარებდა” [37]. 

1551 წელს შაქში მყოფ შაჰს ქაიხოსრო III ათაბაგისაგან ცნობა მოუვიდა, 
რომ ლუარსაბმა სამცხე-საათაბაგოს ბევრი ადგილი დაიპყრო და თუ სასწრაფო 
ომები არ იქმნებოდა მიღებული მთლიანად დაეუფლებოდა მას. ამას მოჰყვა შაჰ 
თამაზის ლაშქრის მესამე შემოსევა. 

შემოსეული მტერი შეუბრალებლად მოქმედებდა[38]. ყიზილბაშები 
მესხეთის “მთასა და ველს მოედვნენ და ყოველი მთა და ფერდობი, სადაც... 
ხალხის თავშესაფარი იყო... მიწასთან გაასწორეს და ვერც ერთმა ურჯულომ 
(ქრისტიანმა) ცოცხალმა ვერ გააღწია ბრძოლის ველიდან... მოკლულთა ცოლ-
შვილი, მოწყობილობა და ქონება გადაეცა (ირანელ) მკვლელებს, როგორც 
კანონიერ მემკვიდრეთ. ფერიების მსგავსი ქართველი ლამაზმანები ტყვედ 
წაიყვანეს” [39]. 

ლუარსაბის მომხრე მესხთა ერთი ნაწილი ვარძიის სახელგანთქმულ 
ციხე-სიმაგრეში გამაგრდა. ყიზილბაშებმა ციხე-სიმაგრეს ალყა შემოარტყეს და 
დიდი დანაკლისის ფასად შეძლეს ციხეში შესვლა. სიმაგრის შიგნით 
ხელჩართული ბრძოლა გაჩაღდა. უთანასწორო ბრძოლაში ქართველები 
დამარცხდნენ და ცოლშვილიანად ამოწყდნენ. მაგრამ ყიზილბაშებიც ბევრი 
დაიხოცა. გამძვინვარებულმა შაჰმა ბერებიც არ დაინდო. 20 ბერი სამალავიდან 
გამოიყვანეს და იქვე დახოცეს. ვარძიის მონასტრის სიმშვენიერემ და სიმდიდრემ 
მტერი განცვიფრებაში მოიყვანა. შაჰი თვითონ მივიდა მის სანახავად. მონასტრის 
ოქრო-ვერცხლის ნივთები, ხატები, წიგნები მტერმა დაიტაცა. მონასტერს რკინისა 
და ოქროს კარები მოგლიჯეს და შაჰის ხაზინაში გააგზავნეს. გამარჯვებულმა 
შაჰმა საათაბაგო ქაიხოსროს დაუმორჩილა და მასვე გადასცა ლორე და ბამბაკი. 
შემდეგ შაჰმა ქართლს მებრძოლი რაზმები გაუსია, მაგრამ ლუარსაბის შეპყრობა 
ვერ შეძლო და დასაზამთრებლად ყარაბაღში დაბრუნდა[40]. 

1554წლის ზაფხულში შაჰ თამაზმა მეოთხედ ილაშქრა ქართლში[41]. შაჰის 
ჯარი ჯერ საბარათიანოში შემოვიდა და დიდი ზარალის მიუხედავად ეს მხარე 
დაიკავა. აქედან ყიზილბაშთა ლაშქარი შიდა ქართლში შემოვიდა, შეესია გორისა 
და წედისის ციხეს და ატენის ციხეს შემოადგა. აქ თავშეფარებულები იყვნენ 
ლუარსაბ მეფის დედა და თავად-აზნაურთა ოჯახები. ძნელად მისადგომი ციხის 
გარნიზონი დიდხანს იცავდა თავს. ციხის მაღალი კოშკებიდან დაშენილი ისრები 
დიდ ზიანს აყენებდა მტერს, მაგრამ ის, რისი გაკეთებაც მტრის იარაღმა ვერ 
შეძლო – შინაგამცემლობამ გააკეთა. ყიზილბაშებმა ტყვედ ჩაიგდეს დედოფლის 
მსახური კავთისხეველი ბეთიაშვილი, რომელმაც სიკვდილის შიშით მტერს 
უჩვენა გზა წყაროსაკენ, ციხეს სასმელი წყლით რომ ამარაგებდა. უწყლობით 
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ღონემიხდილი ციხის გარნიზონი იძულებული გახდა იარაღი დაეყარა. მტერმა 
ხელთ იგდო ლუარსაბის დედა ნესტან-დარეჯანი, მრავალი ტყვე და უკან 
გაბრუნდა. 

ლუარსაბი დაედევნა მიმავალ მტერს, მიეწია არიერგარდს და დიდი 
ზიანი მიაყენა, მაგრამ ტყვეების განთავისუფლება ვერ შეძლო. შაჰი 30 000 
ქართველი ტყვით ყარაბაღში დაბრუნდა. ლუარსაბის დედამ ნესტან-დარეჯანმა, 
რომელიც ტყვეობას ვერ შეურიგდა, თავი მოიკლა. 

ირან-ოსმალეთის პირველი ომის (1514-1555 წწ.) მთავარი ასპარეზი 
სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო იყო. ორივე მხრიდან ომი 
შეუბრალებელი სისასტიკით წარმოებდა. მრავალი ნაყოფიერი ადგილი, ბაღი, 
ხელოვნების ძეგლი განადგურდა. ირანელთა ჯარი სიცოცხლის ნიშან-წყალს არ 
ტოვებდა იმ ადგილებში, სადაც ოსმალთა ჯარს უნდა გაევლო. “მეტი საშუალება 
არ არსებობს, - ამბობდა შაჰი, - გარდა იმისა, რომ სადაც კი ხონთქრის ოლქს 
ხელში მოვიგდებთ, გავაპარტახოთ, მათი მოსავალი გადავწვათ, ვითარეშოთ და 
ვარბიოთ; ერთ დღეს ერთ ადგილზე არ გავჩერდეთ და ის ქვეყნები ისე 
გავანადგუროთ და გავავერანოთ, რომ ათი დღის სავალზე სიცოცხლის ნიშან-
წყალი არ ეტყობოდეს”[42]. ასე იქცეოდნენ ოსმალებიც. 

1554 წელს ირანს და ოსმალეთს შორის საზავო მოლაპარაკება დაიწყო. 
მოლაპარაკების მთავარი საკითხი საქართველოს ურთიერთშორის განაწილების 
საკითხი იყო. ლუარსაბ I და ბაგრატ III ცდილობდნენ ზავის ჩაშლას, რადგან ორი 
აგრესორის ომი აადვილებდა დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლას. შაჰ თამაზის 
მეოთხე შემოსევის დროს ლუარსაბ I ერთხანს იმერეთში გადავიდა. შაჰის 
დაჟინებითი მოთხოვნის მიუხედავად ბაგრატ მეფემ არ გასცა ქართლის მეფე. 
ზავის დაშლის მიზნით ბაგრატი პრეტენზიას აცხადებდა სურამის ოლქზე, 
რომელიც ყიზილბაშებს ეჭირათ[43]. 1555 წლის 29 მაისს ქ. ამასიაში (მცირე აზიაში) 
გაფორმდა ირან-თურქეთის საზავო ხელშეკრულება. დამპყრობლებმა 
ამიერკავასია გაინაწილეს. თურქეთს “ერგო” იმერეთის სამეფო სამეგრელო-
გურიის სამთავროებით და სამცხე-საათაბაგოს დასავლეთი ნაწილი – ტაო, 
შავშეთი, კლარჯეთი (ჭოროხის აუზი), ირანს – ქართლისა და კახეთის სამეფოები 
და სამცხე-საათაბაგოს აღმოსავლეთი (უდიდესი) ნაწილი (მტკვრის აუზი); 
სეფიანებმა შეინარჩუნეს მთელი აზერბაიჯანი და სომხეთის აღმოსავლეთი 
ნაწილი. სომხეთისავე დასავლეთი კი (ვანის ტბის რაიონი) თურქეთს ერგო; 
სასაზღვრო ზონა – ყარსის ოლქი გაუკაცრიელებული უნდა ყოფილიყო, მისი 
მოსახლეობა ირანში უნდა გადაესახლებინათ; ყარსის ციხე-სიმაგრე მიწასთან 
გაასწორეს. 

ამასიის ზავით ქართველი ხალხის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის 
ახალი ეტაპი იწყება. დამპყრობლებს შორის “განაწილებული” საქართველო 
ფაქტიურად დაპყრობილი არ ყოფილა. მტაცებლებმა მხოლოდ დასაპყრობი 
მიწები გაინაწილეს. ბრძოლა გრძელდებოდა ქართველი ხალხისათვის უაღრესად 
მძიმე და არახელსაყრელ პირობებში: ამიერიდან თავისუფლებისათვის მებრძოლ 
“საქართველოებს” უკვე ნაკლებად შეეძლოთ ირან-ოსმალეთის წინააღმდეგობის 
გამოყენება თავიანთი მიზნებისათვის. აღნიშნული ზავი ხელს უწყობდა ქვეყნის 
პოლიტიკური დაშლის განმტკიცება-გაღრმავებას და ასუსტებდა 
გაერთიანებისათვის მებრძოლ ძალებს[44]. 
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ბერძენიშვილი, ივ. ჯავახიშვილი, ს. ჯანაშია, საქართველოს ისტორია, თბ., 1946, გვ 305). 
უკანასკნელ ხანებში საქართველოს ისტორიის მკვლევართა ერთი ნაწილის აზრით შაჰ ისმაილი 
საქართველოში არასოდეს ყოფილა (იხ. დ. კაციტაძე, ირან-საქართველოს ურთიერთობის 
ისტორიიდან, თსუ, შრომები, ტ. 108, 1964; რ. კიკნაძე, ჰასან რუმლუს ცნობები საქართველოს 
შესახებ, 1966, შენიშვნა, 45, გვ. 54-55). ამ შეხედულების ავტორთათვის ერთ-ერთი უძლიერესი 
საბუთია ის, რომ XVI ს. არც ერთ სპარსელ ისტორიკოსს ხსენებული შემოსევის შესახებ არაფერი 
უთქვამს, ვახუშტის 1522 წლის შემოსევის თვით ფაქტი ჭეშმარიტებად მიაჩნდა, მაგრამ ეჭვობდა, 
რომ ამ ლაშქრობას თვით შაჰი მეთაურობდა. მისი სიტყვით ქართულ წყაროებში დევალის (ე. ი. 
დივ-სულთან რუმლუს) მოსვლა წერია, ხოლო სპარსულ წყაროებში – შაჰ ისმაილისა და ჩვენც ასე 
დავწეროთო, თუმცა იქვე შენიშნავს: ¨მე ვგონებ უფრო ჭეშმარიტი დევალი უნდა იყოს, რადგან 
ისმაილი ხონთქრის ბრძოლის უკან ( იგულისხმება შაჰ ისმაილის სასტიკი დამარცხება სულთან 
სელიმ I-ის მიერ 1514 წ. 23 აგვისტოს ჩალდირანთან ბრძოლაში) ¨აღარ ლაშქრობდაო¨ (ვახუშტის 
ისტორია, გვ.30); ქართლის ცხოვრების ორივე გაგრძელებით შაჰ ისმაილის ეს შემოსევა ლუარსაბის 
მეფობის დროს მოხდა (ქართლის ცხოვრება, 1I, გვ. 355-356, 494-496). მაგრამ ამას ეწინააღმდეგება 
ის ფაქტი, რომ ისმაილი 1524 წ. გარდაიცვალა, როცა ქართლში დავითი მეფობდა. იქნებ ქართველ 
ისტორიკოსებთან ლაპარაკია შაჰ თამაზის პირველ შემოსევაზე? ყოველ შემთხვევაში, 
ჯერჯერობით დაბეჯითებით რაიმეს თქმა შეუძლებელია და საკითხი შემდგომ კვლევა-ძიებას 
მოითხოვს. 

[17] ქართლის ცხოვრება, II, გვ. 494; თ. ჟორდანია, ქრონიკები, II, 1897, გვ. 369, 378-379, 384; 
ვახუშტი, დასახ. ნაშრ., გვ. 32-34; ივ. ჯავახიშვილი, IV, გვ. 243-244; ჯ. ოდიშელი, აღმოსავლეთ 
საქართველოს პოლიტიკური ისტორიისათვის (XIV-XVII სს.), წიგნში; ¨ XIV-XVIII სს. რამდენიმე 
ქართული ისტორიული დოკუმენტი¨, თბ., 1964, გვ. 86-88. 

[18] Н.В.Пигулевская, и др. История Ирана с древнейших времён до конца XVIII в., 1958, с.259. 
[19] თ. ჟორდანია, ქრონიკები, 11, გვ. 378-379 და ვახუშტის დასახ. ნაშრ., 11, გვ. 286. 
[20] ვახუშტი, 11, გვ. 286-287. 
[21] ქართლის ცხოვრება, 11, გვ. 354, 497; ვახუშტი, 11, გვ. 286-287., 242-243; ქრონიკები, 11, 

გვ. 281-282. 
[22] იბრაჰიმ ფეჩევის ცნობები საქართველოს შესახებ, გვ. 25. 
[23] ფარსადან გორგიჯანიძე, ისტორია, ს. კაკაბაძის გამოცემა, საისტორიო მოამბე, თბ., 

1925, წიგნი 11, გვ. 212-213; ვახუშტი, 11, გვ. 34 -35; ქართლის ცხოვრება, 11, გვ. 357, 496-497; ჰასან 
რუმლუს ცნობები... გვ. 22-23; კ. ტაბატაძე, შერეფ-ხან ბითლისის ცნობები საქაოთველოს შესახებ 
(კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, 11, თბ., 1962, გვ. 167-168); ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი 
ერის ისტორია, IV, გვ. 245-247. 
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[24] ჰასან რუმლუს ცნობები.., გვ. 23-24; ქრონიკები, 11, გვ. 286. 
[25] ვახუშტი, 11, გვ. 243-244; 287-288; ქართლის ცხოვრება, 11, გვ. 357-358, 499-500; 

ქრონიკები, 11, გვ. 387. 
[26] ო. სოსელია, ფეოდალური ხანის დასავლეთ საქართველოს ისტორიიდან გვ. 35-36 
[27] ჰასან რუმულსა და ისქანდერ მუშნის ნათქვამი აქვთ, რომ შაჰი აყ-შაჰრში მივიდა. აყ-

შაჰრს კი ახალქალაქს ეძახდნენ (იხ. გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, 111 გვ. 306-307). 
[28] ფარსადან გორგიჯანიძე, ისტორია, გვ. 213; ჰასან რუმლუს ცნობები, დასახ. გამ., გვ 25. 
[29] ჰასან რუმლუს ცნობები, გვ. 26 და რ. კიკნაძის შენიშვნა, იქვე, გვ. 58-59. 
[30] ქრონიკები, 11, გვ. 389. 
[31] ვახუშტი, ისტორია, 11, გვ. 288. 
[32] იბრაჰიმ ფეჩევის ცნობები დასახ. გამოც., გვ. 26-28. 
[33] ვახუშტი, 11, გვ. 289; ქართლის ცხოვრება, 11,გვ. 360,502. 
[34] ქრონიკები, 11, გვ. 391; ვახუშტი, 11, გვ. 289; ქართლის ცხოვრება, 11, გვ. 360,502. 
[35] კ. ტაბატაძე, ამიერკავკასიის ქვეყნები და სეფიანთა სახელმწიფო, წიგნში ¨ნარკვევები 

მახლობელ აღმოს. ისტორიიდან¨, გვ. 326. 
[36] ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, მეოთხე, გვ. 251. 
[37] ნ. ბერძენიშვილი, Очерк, გვ. 31-32; მისივე, საქართველოს ისტორიის საკითხები, 11, 

გვ. 98. 
[38]ივ. ჯავახიშვილი,ფ. გორგიჯანიძეზე და დორნზე მითითებით შაჰ თამაზის მესამე 

შემოსევის თარიღად 1552 წელს მიუთითებს (ქართველი ერის ისტორია, IV, გვ. 252). ეასან 
რუმლუს ცნობით, ეს შემოსევა მოხდა ჰიჯრის 958 წელს (ჰასან რუმლუს ცნობები, დასახ.გამოც., გვ. 
26-31). ჰიჯრის 958 წ. დაიწყო 1551 წლის 9 იანვარს და იმავე წლის 28 დეკემბერს დამთავრდა. 
ამრიგად, შაჰ თამაზის მესამე შემოსევა 1551 წლით უნდა დათარიღდეს. 

[39] ჰასან რუმლუს ცნობები, გვ. 29. 
[40] ქართლის ცხოვრება, 11, გვ. 506. 
[41] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 215-216; ქართლის ცხოვრება, 11, გვ. 365, 506-507; ვახუშტი, 11,გვ, 

37. 
[42] კ. ტაბატაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 313. 
[43]ქრონიკები, 11,გვ. 398; ვ.გაბაშვილი, ქართული ფეოდალური წყობილება XVI-XVII სს., 

გვ.67-68;დ.კაციტაძე, საქართველოს ისტორიის სპარსული დოკუმენტური წყაროები, კავკასიურ-
ახლოაღმოსავლური კრებული, 11, 1962,გვ. 214-216;გ.მამულია,. XVI -ნის ქართველთა 
ისტორიისათვის, “დროშა”, №5, 1960 Fekete, zur Geschichte der Grusiner des 16 Jahrhunderts..., 1950, 
გვ.93, 131-133. 

[44] Н.Бердзенишвили, Очерк,с.26-27; ვ.გაბაშვილი, დასახ.ნაშრ. გვ. 67-71; ვ.ჩოჩიევი, ირან-
ოსმალეთის 1639 წ., ზავი და საქართველო, წიგნში: ნარკვევები მახლობელი აღმოსავლეთის 
ისტორიიდან, თბ., 1954, გვ.335-336. 

 
 
 
 
 
 

§ 3. საქართველო XVI საუკუნის 50 – 70-იან წლებში 
 
ქართლი. 1555 წლის ირან-ოსმალეთის ზავით დამპყრობლებმა 

გაინაწილეს ჯერ კიდევ დაუპყრობელი და დაუმორჩილებელი ქვეყანა. 
საქართველოს არც ერთ ნაწილს არ აკმაყოფილებდა ზავის პირობები, მაგრამ თუ 
სხვა მეფე-მთავრები ასე თუ ისე შეურიგდნენ შექმნილ მდგომარეობას, ქართლის 
მეფე ლუარსაბი ბრძოლას განაგრძობდა. ლუარსაბმა თანდათანობით შეძლო შიდა 
და ქვემო ქართლის ციხე-სიმაგრეების დაბრუნება და თბილისის ციხის 
ყიზილბაშური გარნიზონის შევიწროება. ამ უკანასკნელმა განჯაში აცნობა თავისი 
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გაჭირვებული მდგომარეობის შესახებ ყარაბაღის მმართველს, რომელსაც 
შაჰისაგან დავალებული ჰქონდა თბილისის დაცვა. 

1556 წელს ყარაბაღის მმართველი შავერდი სულთანი დიდი ჯარით 
ლუარსაბის წინააღმდეგ წამოვიდა. ბრძოლა მოხდა გარისთან, ქციის (ხრამის) 
ხეობაში. ქართველთა ლაშქარს მოხუცი მეფის ახალგაზრდა შვილი სიმონი 
მეთაურობდა. სიმონის მოწინავე რაზმმა თავგანწირული იერიშით მტრის 
ცენტრალური ხაზი გაარღვია. შავერდი სულთანი გაიქცა. მისმა ლაშქარმაც პირი 
იბრუნა. ქართველები სიმონის მეთაურობით გაქცეულ მტერს დაედევნენ. მეფე 
ლუარსაბი, კათალიკოსი, საერო და სასულიერო მოხუცებულნი ბრძოლის 
დაწყების წინ ერთ მაღალ გორაკზე ასულიყვნენ და იქიდან ადევნებდნენ 
თვალყურს ბრძოლის მიმდინარეობას, ახლა კი მტერსდადევნებული სიმონისა და 
მისი რაზმის დაბრუნებას უცდიდნენ. ამ დროს მტრის ერთი რაზმი, რომელიც 
ტყეში მიმალულიყო და გასაქცევ გზას ეძებდა, შემთხვევით ლუარსაბსა და მის 
ამალას შეეჩეხა. გაჩაღდა ხელჩართული უთანასწორო ბრძოლა. მოხუც მეფეს 
ყველა საბრძოლო იარაღი შემოემტვრა და ცხენის ძგერებით განაგრძობდა 
ბრძოლას. გახურებულ ბრძოლაში მეფის ცხენს ფეხი ნაპრალში ჩაუვარდა, დაეცა 
და მოხუცი მხედარი ქვეშ მოიყოლა. ყიზილბაშებმა წაქცეულ მეფეს ისრები 
დაუშინეს. დანარჩენმა ქართველებმა მტერი ერთიანად ამოწყვიტეს, მაგრამ 
ლუარსაბის ჭრილობა სასიკვდილო აღმოჩნდა. ასე დაასრულა თავისი ლამაზი 
სიცოცხლე სამშობლოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 
მებრძოლმა მეფემ. გმირი მეფის ცხედარი მცხეთაში დაასაფლავეს. 

ორი ათეული წლის განმავლობაში ქართლის სამეფო ლუარსაბის 
მეთაურობით შეუპოვრად იბრძოდა ირანელი და ოსმალო დამპყრობლების 
წინააღმდეგ. უთანასწორო ბრძოლებში ქართველებმა ბევრი ზარალი ნახეს, მაგრამ 
მტერს არ დანებდნენ. ირანის შაჰმა ყოველგვარ ზომებს მიმართა, მაგრამ 
ლუარსაბს ქედი ვერ მოახრევინა. 1555 წელს, როცა ირანმა და ოსმალეთმა 
საქართველო დაინაწილეს, სხვა მეფე-მთავრები, ნებსით თუ უნებლიეთ, 
შეურიგდნენ ამას, მხოლოდ ლუარსაბმა არ დაყარა იარაღი და “აქეთ ირანის თემსა 
და იქით ურუმის ქვეყანას არბევდა”[1]. ლუარსაბი და მის გარშემო თავმოყრილი 
ქართველ პატრიოტთა მებრძოლი დასი პარტიზანული ბრძოლის მეთოდებს 
წარმატებით იყენებდა: როცა გამარჯვების იმედი არ იყო, მტრის ჭარბ ძალებთან 
პირისპირ შებმას თავს არიდებდა, აწყობდა ღამის თავდასხმებს, გზებს უკრავდა 
და ვიწროებში უსაფრდებოდა მოწინააღმდეგეს, რომელსაც დიდ ზიანს 
აყენებდა[2]. 

ფარსადან გორგიჯანიძის დახასიათებით, რომელიც მისი დროის 
ქართველ საზოგადოებაში გავრცელებულ შეხედულებას გამოხატავდა, “ლუარსაბ 
მეფე მამაცობაზედ ნაქებია ყოველს საქართველოს მეფეთა და თავადთა ზედან 
ძველით ახლებამდისინ. თავად კარგი სარდალი იყო და მერმე გულოვანი, უხვი 
და უშურველი, მსმეველ-მჭმეველი, სამართლიანი, ყმამორჩილი, ომში კოხტა და 
უშიშარი, თანაც მაგარი ქრისტიანი. ურუმთა და ყიზილბაშთა ნამეტნავად მისგან 
ეშინოდათ”[3]. ლუარსაბის პირად ღირსებას მტერიც კი აღიარებდა. XVI საუკუნის 
II ნახევრისა და XVII საუკუნის I ნახევრის ირანელი ისტორიკოსი ისქანდერ მუნში 
შენიშნავდა რომ ლუარსაბი საქართველოს მეფეთა შორის გამოირჩეოდა თავისი 
მამაცობითა და გულადობით და არასოდეს თავს არ სდებდა მორჩილებისა და 
მოხარკეობის უღელში[4]. 
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ლუარსაბის იდეალებისა და მისი პრაქტიკული მოღვაწეობის 
თაყვანისმცემელი მომდევნო თაობა ამ მეფის პიროვნებაში ხედავდა ქვეყნისათვის 
თავდადებულ გმირს, რომლის მთელი საქმიანობა სამშობლოს 
თავისუფლებისათვის მებრძოლი თაობისათვის მისაბაძი და სამაგალითო უნდა 
ყოფილიყო[5]. 

თავგანწირული ბრძოლების მიუხედავად შეუძლებელი გახდა 
საქართველოს ერთიანობისა და დამოუკიდებლობის განხორციელება. ამის 
მიზეზების საყურადღებო ახსნა მოცემული აქვს ფარსადან გორგიჯანიძეს. მისი 
სიტყვით, საქართველოს “იქით ურუმნი არბევდეს და აქეთ ყიზილბაშნი და 
ამისთანას ორს დიდ ხელმწიფეს შუაში ბევრს ეცადნეს, აქეთ იქნიეს ხმალი, იქით 
იქნიეს და მრავალთ ნავნებიც ქნეს, მაგრამ არ იქნა და ვერცა რა თავს გაუვიდეს”[6]. 
ავტორის შეხედულებით, ხონთქარმა და ყაენმა იმიტომ შეძლეს საქართველოს 
ურთიერთშორის გაყოფა, რომ “საქართველო თავად ცოტა იყო და მერმე მრავლად 
გაყოფილი და ერთმანეთის ურჩი და ქიშპნი, მტერნი, ერთმანეთისა მარბევნი და 
მაწყინარი”[7]. 

იმ დროისა და მომდევნო თაობის პატრიოტ მებრძოლებს კარგად 
ჰქონდათ შეგნებული ქართველების მიერ XVI საუკუნეში ლუარსაბ I-ის 
მეთაურობით წარმოებული ბრძოლების მნიშვნელობა. ბერი ეგნატაშვილის 
სიტყვით: “უკეთუმცა მეფესა ლუარსაბს ესოდენი ბრძოლა არ ექმნა, ახლამცა 
საქართველო ქმნილიყო სრულ სარკინოზ და რაოდენიცა დღეს სახელნი არიან 
საქართველოსანი, ყოველნივე ხმლისა მისისაგან არიან”[8]. ასეთივე შეხედულებისა 
იყო ამ ბრძოლების მნიშვნელობაზე ვახუშტიც[9]. “ლუარსაბი საქართველოს 
ეროვნული დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის დროშად იქცა ირან-ოსმალეთის 
მოძალადეობის შავბნელ ხანაში”[10]. 

1556 წელს ქართლის სამეფო ტახტზე ლუარსაბ I-ის 19 წლის შვილი 
სიმონი ავიდა. სიმონ I-ს (1556-1569; 1578-1600) უაღრესად მძიმე მემკვიდრეობა 
ერგო, მრავალი წლის შეუწყვეტელი ომების შედეგად ქვეყანა განადგურებული 
იყო. ქ. თბილისი ყიზილბაშებს ეჭირათ და ახლაც, ისევე როგორც მამამისის 
დროს, ქართლის მეფის ძირითადი რეზინდენცია გორში იყო. ახალი მეფის 
უპირველეს ამოცანას ხშირი ომიანობით განადგურებული ქვეყნის აღდგენა-
მოშენება წარმოადგენდა. 4 წლის მანძილზე ქართლის მოსახლეობამ 
მშვიდობიანობის პირობებში ამ მიმართულებით საგრძნობ წარმატებას მიაღწია. 
ახლა უკვე შეიძლებოდა ყიზილბაშთა განთავისუფლებისათვის ბრძოლის 
განახლება. სიმონი კარგად ხედავდა, რომ მტრის წინააღმდეგ წარმატებითი 
ბრძოლისათვის საქართველოს სამფლობელოებს შორის კავშირი იყო საჭირო. 1559 
წ. მან ცოლად შეირთო ლევან მეფის ასული ნესტან-დარეჯანი და კახეთთან 
კავშირი განამტკიცა. 

მამასავით ენერგიული, დამოუკიდებლობისათვის თავდადებული 
მებრძოლი სიმონ მეფე კარგი მხედართმთავარი და პოლიტიკოსი იყო. გამეფების 
პირველი წლებიდანვე სიმონი და მისი მომხრეები მთავარ ამოცანად თბილისის 
განთავისუფლებას ისახავდნენ, მაგრამ სანამ ამისათვის საჭირო ნიადაგი 
მომზადდებოდა, მრავალ წვრილ-წვრილ შეტაკებებს ჰქონდა ადგილი. ერთ-ერთი 
ასეთი შეტაკების დროს (1560 წ.) თბილისის ციხიდან გამოსულმა ყიზილბაშებმა 
საფურცლესთან ბრძოლაში შეიპყრეს სიმონის ერთგული თანამებრძოლი არჩილი 
(ბაგრატ მუხრანბატონიშვილის შვილი) და ცოლ-შვილით შაჰთან ყაზვინში 
გაგზავნეს. 
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სიმონ I ახლა უფრო მეტი ენერგიით შეუდგა თბილისის 
განთავისუფლებისათვის ბრძოლის ორგანიზაციას. მან დახმარებისათვის 
მოუწოდა კახთა მეფეს ლევანს. უკანასკნელი ყოველთვის მოხერხებული 
დიპლომატიით მოქმედებდა და ახლაც თვითონ კი არ წამოვიდა, არამედ თავისი 
უფროსი შვილი გიორგი გამოგზავნა კახთა რაზმით, რომ შემდეგ შაჰის წინაშე 
თავის გასამართლებელი საბუთი ჰქონდა[11]. გაერთიანებული ლაშქარი ციხედიდს 
დადგა (ძეგვის მიდამოებში). ბანაკი საგანგებოდ იყო გამაგრებული სანგრებით, 
რათა სანამ თბილისზე ლაშქრობას მოამზადებდნენ, მტრის მოულოდნელი 
თავდასხმა თავიდან აეცილებინათ. 

ყიზილბაშებმა ადრევე გაიგეს ქართველების განზრახვა. ყარაბაღის 
მმართველი შაჰვერდი ზიადოღლი განჯიდან დიდძალი ჯარით გამოემართა 
თბილისის ყიზილბაშთა გარნიზონის დასახმარებლად. მტერმა ისარგებლა იმით, 
რომ იმ დროს გარდაბანი, ვაშლოვანი, თელეთი აოხრებული და უკაცრიელი იყო 
და ღამის სიბნელეში შეძლო თბილისის ციხეში შესვლა. 

1561 წლის 6 აპრილს აღდგომის დღე თენდებოდა. ქართველებს 
საყარაულო რაზმი ეყენათ დევის ნამუხლართან (მუხათგვერდში). ყარაულის 
უფროსის - გერმანოზიშვილის – დაუდევრობის შედეგად, რომელიც თავისი 
რაზმით იმ ღამეს მუხათგვერდში ავიდა სააღდგომო წირვის მოსასმენად, მტერი 
შეუმჩნევლად მოადგა ქართველთა სანგრებს, ამოავსო ის და მოულოდნელად 
დაეცა ქართველთა ბანაკს. “ქართველნი ძალმიცემითა და თავგამომეტებით 
იბრძოდნენ და მრავალი ყიზილბაში დახოცეს”, მაგრამ არანაკლები ენერგიით 
იბრძოდნენ ყიზილბაშებიც[12]. ხელჩართულ ბრძოლაში მოკლეს კახეთის 
უფლისწული გიორგი, რასაც კახთა რაზმში არევ-დარევა მოჰყვა. კახელები 
ბრძოლას გამოეთიშნენ. ამით ისარგებლა მტერმა და გაიმარჯვა. ამის შემდეგ 
ყიზილბაშები თბილისს დაუბრუნდნენ, სიმონ მეფე კი დარჩენილი ლაშქრით 
გორს მივიდა[13]. 

ციხედიდის ბრძოლაში დამარცხების შემდეგაც სიმონი ბრძოლას არ 
წყვეტდა; კვლავ გრძელდებოდა წვრილ-წვრილი შეტაკებები, მაგრამ 
დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლთა რიგების ერთი ნაწილის სულიერ 
განწყობილებაზე ამ დამარცხებამ დიდი ზეგავლენა მოახდინა. თვალწინ ედგათ 
კახეთი, რომლის ტერიტორიაზეც არც ერთხელ არ მომხდარა ომი და ქვეყანა 
შენდებოდა. საერთო ქართული ინტერესების სრული შეგნება უმრავლესობას არ 
ჰქონდა, რაც სავსებით გასაგებია იმ ეპოქისათვის, ენთუზიაზმი კი, რომელიც ამ 
შეგნებას არ ეყრდნობოდა, არ შეიძლებოდა მებრძოლთა მხნეობის მუდმივი და 
უცვლელი წყარო ყოფილიყო. ხანგრძლივმა ომმა და გაპარტახებამ ბევრს გული 
გაუტეხა და მზად იყო შაჰისადმი მორჩილების გზას დადგომოდა. სიმონ მეფის 
ძმა – დავითი, რომელსაც ტახტის დაპყრობის სურვილიც ამოძრავებდა, განუდგა 
მეფეს და სხვა მოღალატე თავადებთან ერთად 1562 წ. ყაზვინში შაჰს ეახლა. 
დავითს განსაკუთრებით მხარს უჭერდნენ ბარათაშვილები, რომელთა მიწა-წყალი 
ყოველთვის პირველი ზარალდებოდა შემოსეული მტრისაგან. მას მიემხრნენ 
აგრეთვე საბარათიანოს ზოგიერთი სხვა თავადებიც. 

ირანში დავითი გამაჰმადიანდა და დაუთ-ხანის სახელი მიიღო. ქართლის 
სამეფო დინასტიის წარმომადგენლის მიმხრობა შაჰმა ხელსაყრელ მომენტად 
ჩათვალა და ქართლის მიმართ პოლიტიკა შეცვალა. მან გადაწყვიტა მისი სრული 
დაპყრობა, დაუთ-ხანს “შვილის” წოდებულება მიანიჭა, თბილისისა და ქვემო 
ქართლის გამგე-მოხელედ დანიშნა და საქართველოში გამოისტუმრა. ეს იყო 
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სეფევიდების მიერ ქვემო ქართლის სახანოდ გადაქცევის პირველი ცდა, რომელიც 
მალე მარცხით დამთავრდა[14]. 

ამ მარცხის მიუხედავად, სიმონი და მისი მომხრეები წინანდელი 
ენერგიით განაგრძობდნენ ბრძოლას. 1567-1568 წლებში დიღომთან და 
სამადლოსთან (თბილისთან) ბრძოლაში სიმონმა დაამარცხა დაუთ-ხანი, მაგრამ 
თბილისის განთავისუფლება მაინც ვერ შეძლო. დაუთ-ხანს მეზობელი 
ყიზილბაშური სახანოები ეხმარებოდნენ. 

ქართლის ბრძოლა სიმონის მეთაურობით ირანის შაჰს მოსვენებას არ 
აძლევდა. 1569 წელს მან განჯაში თავი მოუყარა შაქრისა და ყარაბაღის ლაშქარს, 
დაიქირავა საშამხლოს რაზმები და საქართველოსაკენ გაგზავნა. ყიზილბაშთა 
ლაშქარი დიდი შიშით მოდიოდა. მოღალატე აზნაური კახაბერ ყორღანაშვილი 
მტერს მიეგება, შეაგულიანა და წინ წამოუძღვა მეგზურად. ბრძოლა მოხდა 
ფარცხისთან (ალგეთის ხეობაში), თუმცა ყიზილბაშები ათჯერ სჭარბობდნენ 
ქართველთა ლაშქარს, მაგრამ სიმონის პირველ ძლიერ შეტევას მტერმა ვერ 
გაუძლო და პირი იბრუნა. მეფე დაედევნა გაქცეულთ და რამდენიმე ყიზილბაში 
შუბით განგმირა. წარმატების სიხარულით აღფრთოვანებული სიმონი 
თანამებრძოლთა მცირე ჯგუფით საკმაოდ გაშორდა ქართველთა ძირითად 
ლაშქარს და განმარტოებული მტრის გარემოცვაში აღმოჩნდა. მოღალატე 
ყორღანაშვილმა, რომელიც პირადად იცნობდა მეფეს, ყიზილბაშებს მიუთითა – 
ის არის სიმონ მეფეო. ამ დროს ერთ-ერთმა მოღალატემ მეფეს შუბი ჰკრა და 
ცხენიდან ჩამოაგდო. ყიზილბაშები დაესივნენ თავგანწირულთა მცირე გუნდს, 
სიმონის თანამებრძოლები ამოწყვიტეს და მეფე ხელთ იგდეს. დატყვევებული 
სიმონ მეფე ყაზვინში გაგზავნეს[15]. 

შაჰი დიდხანს ცდილობდა სიმონის გამაჰმადიანებას, მაგრამ საწადელს 
ვერ მიაღწია და იგი ალამუთის ციხეში დაამწყვდია. 

ამ დროიდან 10 წლის განმავლობაში (1569-1578 წწ.) დაუთ-ხანი ქართლის 
გამგებლად ითვლებოდა, მაგრამ მოსახლეობამ რენეგატს მხარი არ დაუჭირა. 
დაუთ-ხანის ხელისუფლება მხოლოდ თბილისზე და ქვემო ქართლზე 
ვრცელდებოდა. ქართველი პატრიოტები ბრძოლას არ წყვეტდნენ. ქართლის 
სპასპეტმა საჩინო ბარათაშვილმა სამაგიერო მიუზღო სამშობლოს მოღალატე 
ყორღანაშვილს - კოჯრის გზაზე შეიპყრო და გელიყარის ციცაბო კლდიდან 
გადააგდო. მოღალატის დასჯით გამოწვეული სიხარული ხალხმა ასე გამოხატა - 
“ყორღანას-ძეს ქარაფიდან, ხელი კრეს და გადაფრინდა!” 

კახეთი. XVI საუკუნის განმავლობაში კახეთი საქართველოს სხვა 
ნაწილებთან შედარებით მდიდარი და დაწინაურებული ქვეყანა იყო. კახეთის 
სამეფო კარი საკუთარი სამეფოს ინტერესებიდან გამოდიოდა, ნაკლებად 
ზრუნავდა საერთო ქართული ინტერესებისათვის და სეფიანების სახელმწიფოს 
წარმოშობის დროიდანვე ირანისადმი ვასალური დამოკიდებულების გზით 
მშვიდობიანობის შენარჩუნებას ახერხებდა. ოსმალეთთან ომის დროს ირანიც 
კახეთის მხრივ შედარებით მსუბუქ ვასალობას სჯერდებოდა. მაგრამ 1555 წლის 
ზავის შემდეგ ამით აღარ კმაყოფილდებოდა და კახეთს ჩამოაცილა წახურის 
სამფლობელო (წუქეთი), რომელიც დაღესტნის სამხრეთით და კახეთის ჩრდილო-
აღმოსავლეთით მდ. სამურის ზემო წელზე მდებარეობდა და უძველესი 
დროიდანვე საქართველოს ეკუთვნოდა. 1562 წელს შაჰ თამაზი აფრთხილებდა 
ლევან კახეთის მეფეს, რომ წახურის ბატონი არავის შეევიწროებინა, რადგან იგი 
შაჰის უერთგულეს მსახურთა შორის ირიცხებოდა[16]. 
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ამ დროიდან კაკ-ენისელის და ჭიაურის სამოურავოები უშუალო 
საფრთხის წინაშე დადგნენ დაღესტნელი ფეოდალების მხრივ[17]. მართალია, 
ლევანის მეფობაში დაღესტანთან ურთიერთობა გამწვავებული არ იყო, მაგრამ 
კახეთში დაღესტნელთა თანდათანობითი ჩამოსახლება, რომელიც ადრევე 
დაიწყო, შემდეგში, ჩრდილო კავკასიასა და დაღესტანში თურქეთ-ყირიმის 
გავლენის ზრდის პირობებში, კახეთ-საშამხლოს მტრობის საფუძველი გახდა. 

კახეთის მეფე ლევანი, ამასიის ზავის შემდეგ, კვლავ “ერთგულების” 
პოლიტიკას ადგა ირანის მიმართ. ლევანს მონაწილეობა არ მიუღია ქართლში 
ყიზილბაშების უკანასკნელ შემოსევებში და შიშობდა შაჰს ეს მიზეზად არ მიეღო 
და შური არ ეძია მასზე[18]. ამიტომ მან 1556 წელს თავისი შვილი იესე 
ერთგულების დასამტკიცებლად შაჰ თამაზთან გაგზავნა დიდი ძღვენით. როგორც 
ჩანს, შაჰმა კახეთის უფლისწული უკან არ გამოუშვა და მძევლად დაიტოვა. 
ლევანის ორჭოფული პოლიტიკით უკმაყოფილო შაჰი შეეცადა მის გადაყენებას 
და კახეთის ტახტზე იესეს აყვანას. 1559/60 წწ. იესე გამაჰმადიანდა ისა-ხანის 
სახელით და შაჰის კარზე დიდი წყალობა მიიღო. მალე იესემ უარყო 
მაჰმადიანობა და გაქცევა დააპირა, მაგრამ შეიპყრეს და 1562 წლის 23 დეკემბერს 
ალამუთის ციხეში ჩასვეს[19]. 

შექმნილ რთულ საგარეო ვითარებაში კახეთის სამეფო ხელისუფლება 
შეეცადა თავის სასარგებლოდ გამოეყენებინა XVI საუკუნის მეორე ნახევარში 
კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის საერთაშორისო მდგომარეობაში 
მომხდარი ცვლილებები. ამ დროისათვის ეს მდგომარეობა საფუძვლიანად 
შეიცვალა. ამასიის ზავი დაემთხვა რუსეთის ცენტრალიზებული სახელმწიფოს 
გამოსვლას მახლობელი აღმოსავლეთის ასპარეზზე. 

1552 წელს ივანე IV-ემ ყაზანის, ხოლო 1556 წელს ასტრახანის სახანოები 
დაიპყრო. ამრიგად, რუსეთი ვოლგიისპირეთს დაეუფლა. ამ დროისათვის მისი 
სახელმწიფო საზღვარი თერგის შესართავამდე გავრცელდა. რუსეთის ასე 
გაძლიერება აფერხებდა თურქეთის აგრესიული გეგმების განხორციელებას 
როგორც ჩრდილო და ამიერკავკასიაში, ისე ირანშიც. ამ ნიადაგზე ხდება 
რუსეთისა და ირანის დაკავშირება. მართალია, ირანსაც და რუსეთსაც საკუთარი 
ინტერესები ამოძრავებდათ, რომლებიც საბოლოო ანგარიშით ერთმანეთთან 
შეუთავსებელი იყო, მაგრამ თურქული აგრესიის საფრთხის წინაშე საკმაოდ 
დიდხანს ორივე სახელმწიფო კავშირის პოლიტიკას ამჯობინებდა. 

რუსეთის გამოჩენამ კავკასიის ასპარეზზე იმედები გაუღვიძა თურქეთის 
აგრესიის წინააღმდეგ მებრძოლ კავკასიელებს. 1557 წელს ყაბარდო რუსეთს 
შეუერთდა. ამ აქტმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა კავკასიის სხვა ხალხების 
რუსეთთან დაკავშირების საქმეში[20]. ამ კავშირის აუცილებლობას მოითხოვდა 
რუსეთის სახელმწიფო ინტერესებიც. 

1557 წელს მოსკოვში ჩასული ყაბარდოელი ელჩები რუსეთის მთავრობას 
მოახსენებდნენ, რომ მათთან ერთად “ერთი ფიცითა და პირობით არიან 
შეკრულნი ივერიის მთავარი და ივერიის მთელი ქვეყანა” და მათთან ერთად 
ქართველებიც ითხოვენო რუსეთის მფარველობას და დახმარებას მათი მტრების 
წინააღმდეგ[21]. 

1563 წელს კახეთის მეფე ლევანმა ელჩები გაგზავნა მოსკოვში იაკობის 
მეთაურობით. ქართველ ელჩებს რუსეთის მთავრობა დახმარებას შეჰპირდა და 
მართლაც მალე გამოგზავნეს რუსთა რაზმი, რომელიც ლევანმა კახეთის ციხე-
სიმაგრეებში ჩააყენა. 1567 წ. კავკასიაში თავისი პოზიციების განმტკიცების 
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მიზნით ივანე IV-ემ მდ. სუნჯის თერგთან შესართავის ახლოს ციხე-სიმაგრე 
ააგებინა. 

რუსეთის ღონისძიებებს პროტესტით შეხვდნენ თურქეთ-ყირიმი, 
რომლებიც მოითხოვდნენ არა მარტო სუნჯის შესართავთან აგებული ციხე-
სიმაგრეების მოსპობას, არამედ ყაზანსა და ასტრახანსაც. 1571 წელს ყირიმის ხანმა 
დიდძალი ჯარით გაილაშქრა მოსკოვის წინააღმდეგ და ქალაქის დიდი ნაწილი 
გადაწვა. ამ დროს მეტად მძიმე იყო რუსეთის საშინაო და საგარეო მდგომარეობა. 
ქვეყნის შიგნით დიდი ბრძოლა წარმოებდა მსხვილ ბოიარებსა და ცენტრალურ 
ხელისუფლებას შორის. 1558 წლიდან ომი მიმდინარეობდა ლივონიაში. ასეთ 
პირობებში რუსეთს არ შეეძლო თურქეთთან ომში ჩაბმა. გარდა ამისა, შაჰ 
თამაზიც უკმაყოფილო იყო რუსეთის რაზმის გაგზავნით კახეთში. შექმნილ 
რთულ ვითარებაში კახეთის მეფე იძულებული გახდა დაეთხოვა რუსთა რაზმი. 
მალე ამის შემდეგ რუსეთმა თერგის ციხე-სიმაგრეც დაანგრია. 

ამრიგად, კახეთ-რუსეთის პოლიტიკური ურთიერთობა, რომელიც XVI 
საუკუნის 50-60-იან წლებში განახლდა, ისევ შეწყდა[22]. 

1574 წელს გარდაიცვალა კახეთის მეფე ლევანი და ლევანის შვილებს 
შორის ატყდა ბრძოლა ტახტის დაუფლებისათვის. ძლიერი თავადების – ბარძიმ 
ამილახორის, ელიზბარ ქსნის ერისთავისა და ქართლის მმართველის, დაუთ-
ხანის, დახმარებით გაიმარჯვა ალექსანდრემ, რომელმაც შაჰს მორჩილება და 
ერთგული სამსახური აღუთქვა[23]. 

ალექსანდრე II (1574-1605 წწ.) ცდილობდა მეგობრული 
დამოკიდებულება ჰქონოდა მეზობლებთან და ფრთხილი და მოხერხებული 
პოლიტიკით კიდევ უფრო გაეძლიერებინა თავისი სამეფო. მას ნათესაური 
დამოკიდებულებით კავშირი ჰქონდა შეკრული ყაბარდოსთან, სამეგრელოსთან, 
ქართლის მმართველ დაუთ-ხანთან. XVI საუკუნის ავტორის მინადოის სიტყვით, 
ალექსანდრე II ყოველთვის უმჯობესად თვლიდა იარაღის მაგიერ თხოვნითა და 
ძღვენით ემოქმედნა, რითაც მან თავის სამეფოს მშვიდობა მოუპოვა[24]. 

ალექსანდრეს, ისევე როგორც ლევანის, პოლიტიკა იმდროინდელი 
ქართველი ფეოდალის პოლიტიკური შეგნების გამოხატულება იყო: სამშობლო და 
საქართველო მისთვის უმთავრესად კახეთი იყო, საქართველოს გაერთიანება კი – 
არსებულ სამეფოებსა და სამთავროებს შორის ფეოდალური კავშირი. 

დასავლეთ საქართველო. 1555 წ. ოსმალეთ-ირანის ზავის შემდეგ 
ოსმალეთი სისტემატურად არბევდა დასავლეთ საქართველოს. ოსმალებმა 
დასავლეთ საქართველოს ზღვასთან კავშირი მოუსპეს. ამან ფრიად მძიმე 
მდგომარეობაში ჩააყენა ქვეყანა. შეუძლებელი გახდა ისეთი პირველი 
მოთხოვნილების საგნის შოვნაც კი, როგორიც მარილი იყო[25]. მარილი 
ადგილობრივ არ მოიპოვებოდა და უმთავრესად ყირიმიდან შემოჰქონდათ. 

ქვეყნის შიგნით ფეოდალური განკერძოების პოლიტიკამ, რასაც ოდიშისა 
და გურიის მთავრები ატარებდნენ, ჯერ კიდევ ირან-ოსმალეთის ზავის 
დადებამდე ეს ორი მთავარი სულთნის ყმობამდე მიიყვანა. ზავის შემდეგ 
ბაგრატიც იძულებული გახდა ოსმალეთის ვასალობა მიეღო და ხარკი ეძლია, 
რომლის ნაწილს ქალ-ვაჟნი შეადგენდნენ. 

ოსმალური ხარკის მთელი სიმძიმე მშრომელ მოსახლეობას აწვა. 
ფეოდალ-ბატონები კი ბატონყმური ექსპლოატაციის გაძლიერებით ახერხებდნენ 
თავიანთი შემცირებული შემოსავლის ანაზღაურებას, მაგრამ ამ გზით სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების გაფართოება ვერ ხერხდებოდა. ამ მხრივ განსაკუთრებით 
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საშიში იყო ადრევე გავრცელებული ტყვე ადამიანებით ვაჭრობა, რომელმაც XVI 
საუკუნეში საგანგაშო ხასიათი მიიღო: ადგილობრივი მოსახლეობის უცხოეთში 
გაყიდვით მწარმოებელთა რიცხვი კლებულობდა. ამიტომ იყო, რომ ამ 
ბოროტების წინააღმდეგ ფეოდალური საზოგადლების ყველა კლასის 
პროგრესული ძალები ერთი ინტერესით გაერთიანდნენ. ამ ძალებზე 
დაყრდნობით ბაგრატ III–მ შეძლო გარკვეული ღონისძიებების გატარება. XVI 
საუკუნის შუა წლებში მოწვეულ იქნა დასავლეთ საქართველოს კათალიკოს-
ეპისკოპოსების საეკლესიო კრება, რომელსაც ქართლის კათალიკოსიც დაესწრო. 
საეკლესიო კრებამ მიიღო დადგენილება “ტყვის მსყიდველთა” სიკვდილით 
დასჯის შესახებ. მიღებულმა ღონისძიებებმა შეასუსტა ტყვის ყიდვა, მაგრამ 
საბოლოოდ მისი აღკვეთა შეუძლებელი გახდა, რადგან ოსმალეთის მთავრობა 
ყოველმხრივ უწყობდა ხელს ადამიანებით ვაჭრობის გაფართოებას. 

XVI საუკუნის 60-იანი წლებიდან დასავლეთ საქართველოს 
შინაპოლიტიკური მდგომარეობა უკიდურესად დაიძაბა. თავნება ფეოდალებსა და 
ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის ბრძოლა არ ცხრებოდა. ხარბი მთავრები და 
ფეოდალები პირველობისათვის ბრძლაში ერთმანეთსაც არბევდნენ და 
ანადგურებდნენ. ასეთი მდგომარეობა იყო იმერეთში გიორგი მეორის მეფობის 
დროს (1565-1589 წწ.) 

გიორგის მეფობის დასაწყისიდანვე გამწვავდა ურთიერთობა დადიანსა 
და გურიელს შორის. ამით ისარგებლა მეფემ, კავშირი შეკრა გურიელთან და 
გაძლიერებული ლევან დადიანის დასუსტება სცადა. თავის მხრივ ლევან 
დადიანი დაუკავშირდა იმერეთის მსხვილ ფეოდალებს – ჭილაძეებს და გიორგი 
მეფის ტახტიდან ჩამოგდებას შეეცადა. 1568 წელს დადიანმა სამეგრელოს დიდი 
თავადის ლიპარტიანის (სალიპარტიანოს მფლობელის) თანხლებით გაილაშქრა 
იმერეთში, მაგრამ იანეთთან ბრძოლაში დამარცხდა.[26]. 

იანეთის ბრძოლის შემდეგ გიორგი მეფე და გიორგი გურიელი (1564-1583 
წწ.) დადიანის წინააღმდეგ დაირაზმნენ, დადიანს არ შეეძლო საკუთარი ძალებით 
მეფისა და გურიელის კოალიციას გამკლავებოდა და სტამბოლს წავიდა 
ოსმალებისაგან დახმარების სათხოვნელად. ასე იყო ყოველთვის: ფეოდალური 
კლასის შიგნით მიმდინარე ბრძოლაში არცერთი მხარე არასოდეს მორიდებია 
უცხო ძალების გამოყენებას. ის არ ფიქრობდა იმ შედეგებზე, რომლებიც უნდა 
მოჰყოლოდა და “სამშობლოს” ცნებას თავის ვიწრო კუთხურ ფეოდალურ 
ინტერესებში ათავსებდა. 

სულთანმა დიდი სიხარულით მიიღო დადიანი, სხვათა შორის, აჩუქა მას 
9 ხომალდი[27], მისცა ტრაპიზონისა და არზრუმის საფაშოებიდან დამხმარე ჯარი 
და უკან გამოისტუმრა. გურიელმა ვერ გაბედა შებრძოლებოდა ოსმალთა 
ძალებით გამაგრებულ დადიანს და მასთან შერიგება ითხოვა. დადიანიც 
დათანხმდა და კვლავ დაეუფლა სამეგრელოს[28]. 

ახლა, დადიანისა და გურიელის დაზავებაში, გიორგი მეფემ თავისთვის 
საშიშროება დაინახა და სასწრაფოდ შეეცადა სათანადო ღონისძიების გატარებას 
ამ კავშირის წინააღმდეგ. პირველ რიგში მეფემ გადაწყვიტა ბოლო მოეღო 
დადიანთან დაკავშირებული ჭილაძეების სათავადო სასახლისათვის. ამ მიზნით 
მეფემ ამ სათავადოს მეთაური ჯავახ ჭილაძე ნადიმზე მიიწვია, მოტყუებით 
შეიპყრო, მოკლა და მის მამულს დაეუფლა. ამის შემდეგ იმერეთის მეფემ დადიან-
გურიელის წინააღმდეგ ემზადებოდა, მაგრამ უკანასკნელებმა დაასწრეს, 
დაიპყრეს საჯავახო და ერთმანეთში გაინაწილეს. პირდაპირ ბრძოლით რომ 
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ვერაფერს გახდა, გიორგი მეფე შეეცადა სხვა გზით მიეღწია დადიან-გურიელის 
კავშირის დარღვევისათვის. 1572 წელს ლევან დადიანი ნადირობის დროს 
ტრაგიკულად დაიღუპა. დადიანად დაჯდა მისი უფროსი შვილი გიორგი (1972-
1582 წწ). მომდევნო წელს გიორგი დადიანის და დააქორწინეს გიორგი მეფის 
შვილ – ბაგრატზე[29]. 

მეფისა და დადიანის დაკავშირებამ გიორგი გურიელი აამხედრა და ახლა 
ეს უკანასკნელი შეეცადა ამ კავშირის დარღვევას. ამ მიზნით გიორგი გურიელი 
დაუკავშირდა გიორი დადიანის ძმას – მამიას. ეს უკანასკნელი დადიანობის 
სურვილით შეპყრობილი, შეუერთდა გიორგი გურიელს, ჩავიდა გურიაში, 
ცოლად შეირთო გურიელის და. მალე ამის შემდეგ გიორგი გურიელმა 
სამეგრელოში ილაშქრა. ზუგდიდთან ბრძოლაში დადიანი დამარცხდა და 
აფხაზეთში გაიქცა. გურიელმა დადიანად თავისი სიძე მამია დასვა. ამის შემდეგ 
მამია დადიანი, გიორგი გურიელი და გიორგი მეფე შეკავშირდნენ და ზავი დადეს 
ერთმანეთთან. 

აფხაზეთში გადახვეწილმა გიორგი დადიანმა შეკრიბა აფხაზ-ჯიქთა 
ლაშქარი და მამიას წინააღმდეგ გამოემართა. ამ უკანასკნელს მაშველი ჯარი 
გამოუგზავნა გიორგი გურიელმა. გიორგი დადიანი კვლავ დამარცხდა და ისევ 
აფხაზეთში გაიქცა. მეორეჯერ დამარცხებულ დადიანს ახლა სხვა ღონე არ 
ჰქონდა, გარდა იმისა, რომ საქმე როგორმე მშვიდობიანად მოეგვარებინა. ამ 
მიზნით გიორგი დადიანმა დახმარება სთხოვა გიორგი მეფეს. ამ უკანასკნელის 
შუამდგომლობით გიორგი დადიანი და გიორგი გურიელი შერიგდნენ: დადიანმა 
გურიელს ხობი დაუთმო. თავისი მდგომარეობის განმტკიცების მიზნით გიორგი 
დადიანმა გიორგი მეფეს სთხოვა, რომ მისთვის ცოლად მიეცა მეფის ცოლის და – 
ჩერქეზის ასული, რომელიც ქუთაისის სამეფო სასახლეში იზრდებოდა, რაზედაც 
გიორგი მეფე დათანხმდა. მამია დადიანიც შეურიგდა შექმნილ მდგომარეობას და 
უფროს ძმას დადიანობა დაუთმო. ამრიგად, მოხერხდა სამი გიორგის 
დაკავშირება და დროებითი მშვიდობიანობის დამყარება, მაგრამ სამეფო-
სამთავროებს შორის ფეოდალური ბრძოლა ამით არ შეწყვეტილა[30]. 

ასე ხვდებოდა დასავლეთ საქართველო ირან-ოსმალეთის ახალ ომს. 
სამცხე-საათაბაგო. 1555 წ. ზავის საფუძველზე, როგორც ზემოთ ითქვა, 

ოსმალო და ირანელმა დამპყრობლებმა საქართველოში ბატონობის სფეროები 
გაინაწილეს. სამცხე-საათაბაგოს ერთ ნაწილს – ტაო-კლარჯეთ შავშეთს – 
ოსმალეთი ითვისებდა, მეორეს კი, –აღმოსავლეთ ნაწილს – ირანი. ირანის 
“ნაწილში” ათაბაგად იყო ქაიხოსრო II, რომელიც ირანის ვასალი გახდა. ოსმალები 
ტაო-შავშეთ-კლარჯეთიდან გამუდმებით ესეოდნენ და არბევდნენ ქაიხოსროს 
სამფლობელოს; უღონო ათაბაგი 1570 წელს ყაზვინში შაჰ თამაზს ეახლა და 
დახმარება სთხოვა. შაჰმა პატივით მიიღო ქაიხოსრო, აღუთქვა დახმარება, მაგრამ 
ოასმალეთთან ზავის დარღვევას არ აპირებდა. უიმედო დახმარების მოლოდინში 
ქაიხოსრო ყაზვინში დიდხანს დარჩა და 1573 წ. იქვე გარდაიცვალა.[31] 

ქაიხოსროს გარდაცვალების შემდეგ ათაბაგი გახდა მისი შვილი 
ყვარყვარე IV (1574-1581 წწ.), მაგრამ ქვეყნის ფაქტიური მმარველი დედამისი, 
ქაიხოსროს ქვრივი ენერგიული პოლიტიკური მოღვაწე და ძალაუფლების 
მოყვარული ქალი – დედისიმედი იყო. საათაბაგოში წინანდებურად თავადი 
შალიკაშვილები პირველობდნენ. ოთარ შალიკაშვილის შვილი ვარაზა 
მამამისივით აქტიური პოლიტიკური მოღვაწე იყო და მის გარეშე ვერც ერთი 
მნიშვნელოვანი ღონისძიება ვერ ტარდებოდა. ის ვერ ურიგდებოდა ათაბაგის 
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ხელისუფლებას. ამიტომ დედისიმედმა ვარაზა მოაკვლევინა. ამ დროიდან უფრო 
გამწვავდა ათაბაგის ხელისუფლებასა და შალიკაშვილებს შორის ადრევე 
დაწყებული შინაფეოდალური ბრძოლა. შალიკაშვილების მხარეზე იყვნენ 
დიასამიძეები და სხვა ფეოდალებიც. თავადთა შეთქმულებამ თავი იჩინა 1576 
წლის ივნისში და აშკარა აჯანყების ხასიათი მიიღო. თავადებს სურდათ 
საათაბაგოს სახლის წევრთა ამოწყვეტა და ათაბაგთა ყმობისაგან 
განთავისუფლება. 

შინაფეოდალური ომი სამცხე-საათაბაგოში თითქმის 20 თვე გაგრძელდა. 
ამ ხნის განმავლობაში მოწინააღმდეგე დაჯგუფებანი დაუნდობლად არბევდნენ, 
ძარცვავდნენ და ხოცავდნენ ერთმანეთის ყმა-გლეხებს. ციხე-სიმაგრეები და 
გამაგრებული პუნქტები რამდენჯერმე გადადიოდა ხელიდან ხელში. დანგრეულ 
იქნა თმოგვი (ახალციხის რაიონი) და ბევრი სხვა ადგილი. საათაბაგოს 
ხელისუფალნი დაჟინებით ცდილობდნენ დახმარების მიღებას ირანისაგან, 
მაგრამ იქ შინაური არეულება იყო და სეფიანების სახელმწიფომ სამცხე-
საათაბაგოსათვის ვერ მოიცალა. 

1578 წლის იანვრისათვის აჯანყებული თავადების მთავარი ციხე-
სიმაგრეები უკვე დაპყრობილი იყო, მაგრამ შინაფეოდალური ომი ისევ 
გრძელდებოდა. ასეთი იყო სამცხე-საათაბაგოს შინაპოლიტიკური ვითარება იმ 
მომენტში, როცა ირან-ოსმალეთის მეორე ომი დაიწყო. 
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§ 4. საქართველო XVI საუკუნის უკანასკნელ 
მეოთხედში. 

სამცხე-საათაბაგოს მიტაცება ოსმალეთის მიერ 
 
ირან-ოსმალეთის მეორე ომის დაწყება. ოსმალეთთან შედარებით ირანი 

სუსტი სახელმწიფო იყო და 1555 წლის ამასიის ზავის პირობათა დაცვას 
ცდილობდა, ოსმალეთი კი მთელი კავკასიისა და კასპიის ზღვის სანაპიროთა 
დაპყრობისათვის იბრძოდა. თამაზ შაჰის გარდაცვალების შემდეგ (1576 წ.) ირანში 
ტახტის დაუფლებისათვის საშინაო ომი გაჩაღდა. შაჰის ტახტზე ავიდა სუსტი 
მმართველი – ხუდაბენდე (1577-1587 წწ.). ოსმალეთს ახალი ომისათვის 
ხელსაყრელი დრო დაუდგა. 

1578 წელს ოსმალეთმა ირანის წინააღმდეგ ომი დაიწყო. ირანში 
სალაშქროდ გამზადებული ჯარის მთავარსარდლად დაინიშნა ლალა მუსტაფა 
ფაშა, რომელიც სამცხე-საათაბაგოსა და ქართლის დაპყრობის შემდეგ შირვანში 
უნდა გაჭრილიყო, სადაც მას ჩრდილო კავკასიიდან მომავალი ყირიმელთა 
ლაშქარი შეუერთდებოდა. 

ლაშქრობის წინ მუსტაფა ფაშამ მოწოდებით მიმართა მეზობელ ქვეყნებს, 
მათ შორის ქართლ-კახეთ-იმერეთის მეფეებს და ოდიშ-გურიის მთავრებს, რომ 
ოსმალებთან ერთად გამოსულიყვნენ ყიზილბაშების წინააღმდეგ. ამ დროს 
სამცხე-საათაბაგოში შინაფეოდალური ომი დასრულებული არ იყო, თანაც 
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ყვარყვარე ათაბაგს ხელისუფლებისათვის მისი ძმა მანუჩარი ებრძოდა. ოსმალთა 
სარდალმა ამ შუღლის გამოყენება სცადა. იგი მანუჩარს დაუკავშირდა და 
შეპირდა, რომ ოსმალეთის ვასალობისა და ერთგულების შემთხვევაში მთელ 
სამცხე-საათაბაგოს დაუმტკიცებდა[1]. 

1578 წლის აგვისტოს დასაწყისში ოსმალთა უზარმაზარი არმია მუსტაფა 
ლალა ფაშას მეთაურობით სამხრეთ საქართველოში შემოვიდა და არტაანში 
დაბანაკდა. მესხ დიდებულთა ერთმა ნაწილმა მტერს უბრძოლველად ჩააბარა 
თავიანთი ციხე-სიმაგრეები. ოსმალებმა ახალქალაქიც დაიკავეს. საათაბაგოს 
მთავრობამ პასიური პოზიცია დაიჭირა და უცდიდა, თუ რით დამთავრდებოდა 
ოსმალთა და ყიზილბაშთა შეტაკება. სამაგიეროდ, აზნაურთა ერთმა ნაწილმა და 
გლეხებმა მტერს მედგარი წინააღმდეგობა გაუწიეს. 7 აგვისტოს ლალა ფაშას 
ლაშქრის ერთი ნაწილი მგელ-ციხეს (მდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, 
წყაროსთავის პირდაპირ, ამჟამად თურქეთშია და კურდყალა ეწოდება[2]) მიადგა. 5 
დღის განმავლობაში ციხის მცველები, როინ და ბერი გოგორიშვილების 
მეთაურობით, გმირულ წინააღმდეგობას უწევდნენ მტრის მოჭარბებულ ძალებს. 
ოსმალებმა ვერ შეძლეს ძლიერ გამაგრებული ციხის აღება და გაეცალნენ მას[3]. 
მგელციხის წინააღმდეგ შეტევის დაწყების მეორე დღეს ოსმალთა ჯარის სხვა 
ნაწილებმა საათაბაგოს სხვა ციხეების წინააღმდეგ მიიტანეს იერიში და მძიმე 
ბრძოლების შემდეგ აიღეს ქაჯთა ციხე, ველისციხე (ორივე არტაანში მტკვრის 
ნაპირებზე), თეთრციხე (ჩილდირის ტბის აღმოსავლეთ სანაპიროზე) ყველგან 
ოსმალთა ჯარი ციხის მცველთა ენერგიულ წინააღმდეგობას შეხვდა. მაგალითად, 
ქაჯთა ციხის მცველები მთლიანად დაიხოცნენ მტერთან ბრძოლაში[4]. 

1578 წლის 9 აგვისტოს ჩილდირთან გაიმართა გადამწყვეტი ბრძოლა, 
ერთი მხრივ, ოსმალებსა და, მეორე მხრივ, ყიზილბაშებსა და ქართველებს შორის. 
სასტიკ ბრძოლაში, რომელიც შუადღიდან დაბინდებამდე გაგრძელდა, ოსმალებმა 
გაიმარჯვეს. ამ დრომდე “მანუჩარი 6000 შეიარაღებული აზნაურით მთის 
ფერდობიდან გამარჯვებულებს და დამარცხებულებს თვალყურს ადევნებდა. 
იდგა იქ და იმედი ჰქონდა, რომ გამარჯვებული მხარე მას შეიწყნარებდა”. 
მართლაც, ფაშამ იგი ზეიმით მიიღო და მანუჩარმაც მას ჩააბარა თავისი ქვეყნის 
ციხე-სიმაგრეთა გასაღებები. მანუჩარისა და მისი თანმხლები ქართველების წინ 
სარდლის კარავთან რამდენიმე ათას ტყვე ყიზილბაშს თავები დააყრევინეს. 
ქართველი ტყვეები კი კოცონზე დასწვეს, რომ ამით ველური დამპყრობლისადმი 
შიში და მორჩილება დაენერგათ. მანუჩარი ფიქრობდა, რომ ოსმალეთი ქრისტიან 
ათაბაგს შეიწყნარებდა და ქვეყნის ორივე ნაწილს მას დაუმტკიცებდა, მაგრამ მისი 
იმედები არ გამართლდა. საათაბაგო სანჯაყებად დაანაწილეს, ხოლო მანუჩარს 
მხოლოდ ხახულის სანჯაყი დაუმტკიცეს[5]. 

ჩილდირის ბრძოლის შემდეგ ოსმალებმა ახალციხეც დაიკავეს. 
ყვარყვარემ და დედისიმედმა მორჩილება გამოუცხადეს მათ. ამის შემდეგ 
ქართლისაკენ გზაც გახსნილი იყო და მუსტაფა ფაშა 24 აგვისტოს თბილისს 
მიადგა. დაუთ-ხანი და მისი თანამებრძოლები თითქოს მზად იყვნენ საომრად, 
მაგრამ ძალა არ ჰყოფნიდათ და ციხე მიატოვეს. ოსმალები ტყეებში გახიზნულ 
მოსახლეობას დაერივნენ, მრავალი ამოწყვიტეს და ბევრი ნადავლიც იშოვეს[6]. 

ოსმალებმა თბილისი დაიკავეს. ვახტანგ მუხრანბატონი, რომელიც ამ 
დროს ქართლის საქმეების ფაქტიური გამგებელი გამხდარიყო, ბარძიმ 
ამილახორი და ქსნის ერისთავი ელიზბარი მუსტაფა ფაშასთან მორჩილებით 
გამოცხადნენ. მტერს წინააღმდეგობა გაუწია მხოლოდ ქვემო ქართლმა, სადაც 
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მრავალი ოსმალო გაწყვიტეს. ამგვარად, ქართლში ოსმალები გაბატონდნენ, 
თბილისი საფაშოდ გამოაცხადეს, გორი – სანჯაყად, ციხე-სიმაგრეებში თავიანთი 
გარნიზონი ჩააყენეს და თბილისში ფაშა დანიშნეს[7]. 

ამ დროს ოსმალო დამპყრობლები დასავლეთ საქართველოშიაც 
იბრძოდნენ, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა მათ სასტიკ წინააღმდეგობას 
უწევდა[8]. თბილისის აღების შემდეგ ოსმალთა სარდლობამ იმერეთისაკენ, 
როგორც ჩანს, იქ შევიწროებულ თანამებრძოლთა დასახმარებლად, ჯარის ერთი 
ნაწილი გააგზავნა, მაგრამ ლიხის მთაზე იმერლებმა მას მუსრი გაავლეს[9] 

ქართლიდან მუსტაფა ფაშა შაქი-შირვანისაკენ გაემართა. მას კახეთის 
მეფე ალექსანდრე სართიჭალასთან შემოეგება და მორჩილება გამოუცხადა[10]. 
ოსმალთა სარდალმა ალექსანდრეს მიანდო შაქის დაპყრობა. მეფემ მისი დავალება 
შეასრულა, რისთვისაც შაქის გამგებლად ალექსანდრეს შვილი ერეკლე 
დანიშნეს[11]. სულთანმა ალექსანდრეს უმაღლესი სიგელი უბოძა: ამიერიდან ის 
ინიშნებოდა კახეთის მმართველად ბეგლარბეგის სახელწოდებით. კახეთის მეფეს 
ყოველწლიურად ხარკად უნდა ეძლია ოსმალეთისათვის: 30 იუქი აბრეშუმი, 20 
ქალ-ვაჟი, 10 ფრთა შევარდენი და 10 ფრთა მიმინო[12]. როგორც ვხედავთ, კახთა 
მეფემ ამ დროსაც თავისი ნაცადი პოლიტიკა გამოიყენა, ქვეყანა აოხრებას 
გადაარჩინა და ახლა უკვე ოსმალეთის ვასალი გახდა. მალე ამის შემდეგ 
ოსმალეთის ჯარმა აღმოსავლეთი ამიერკავკასიაც დაიმორჩილა. ოსმალთა 
ბატონობის ასპარეზი კავკასიონის მთაგრეხილებს მიწვდა. 

ამრიგად, ოსმალეთმა დასუსტებული ირანი აღმოსავლეთ 
ამიერკავკასიიდან გამოდევნა. ირანი, რა თქმა უნდა, ამას ვერ შეურიგდებოდა და 
ყოველ ზომას ხმარობდა, რომ ოსმალთა წინააღმდეგ მებრძოლთა რიგები 
გაეფართოებინა. 

ოსმალთა წარმატებებმა ამიერკავკასიაში აიძულა შაჰის მთავრობა 
შეეცვალა თავის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ და გარკვეულ 
კომპრომისზე წასულიყო. შაჰმა დაინახა, რომ დაუთ-ხანი ოსმალეთის წინააღმდეგ 
საბრძოლველად არ გამოდგებოდა, იგი არ სარგებლობდა მოსახლეობის 
მხარდაჭერით. ამიტომ შაჰ ისმაილი ცდილობდა სიმონ I-ის გამოყენებას ოსმალთა 
წინააღმდეგ. 

ქართლის ბრძოლა ოსმალების წინააღმდეგ სიმონ I-ის მეთაურობით. 
სამცხე-საათაბაგოს დაპყრობა. სიმონმა ადრევე იცოდა, რომ ირან-ოსმალეთის ომი 
გარდუვალი იყო და ოსმალთა საშიშროების წინააღმდეგ შაჰი მის გამოყენებას 
შეეცდებოდა. მან კარგად იცოდა ისიც, რომ საკუთარი ძალებით საქართველო 
უძლური იყო დამოუკიდებლობის დასაცავად და თავის მხრივ ირანის 
გამოყენებაზე ამყარებდა გეგმებს. შაჰის ერთგულების მოსაჩვენებლად სიმონმა 
მაჰმადიანობა აღიარა და ამით ხელსაყრელი პირობა შეიქმნა თავისი მიზნების 
განსახორციელებლად. 1578 წელს შაჰმა მას ქართლის მეფობა უბოძა, სიმონს 
“რაყამი ძმობით მისწერს[13] და ყიზილბაშ სარდალ ალი ყული ხანთან ერთად, 5000 
მხედრით და რამდენიმე ქვემეხით, საქართველოში გამოგზავნეს[14]. 

1578 წ. ოქტომბერში სიმონი ქართლში ჩამოვიდა. მას თან მოჰყვა ბევრი 
ქართველი, რომელთა შორის მისი ძველი თანამებრძოლი არჩილ მუხრანბატონიც 
იყო. სწორედ ამ დროს ოსმალთა ჯარების მთავარსარდალი აზერბაიჯანიდან 
კახეთზე გავლით, ქართლში დაბრუნდა. ოსმალთა საწინააღმდეგო მოძრაობა 
თბილისში უკვე დაწყებულიყო. თბილისში მყოფი ოსმალური გარნიზონი 
შიმშილობდა, რადგანაც მოსახლეობას სურსათ-სანოვაგე გადამალული ჰქონდა. 
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ახლა კი ოსმალთა ახალი ჯარის მოსვლით გამხნევებული ოსმალო მეციხოვნეები 
ახლომახლო სოფლებს შეესივნენ და უმოწყალოდ გაძარცვეს. 

მუსტაფა ფაშა თბილისიდან გორს ჩავიდა, სადაც მას მორჩილებით 
ეახლნენ იმერთა მეფე გიორგი და გურიის მთავარი მამია. აქედან ოსმალები 
არზრუმისაკენ გაემართნენ. სიმონ მეფემ პარტიზანული ბრძოლები გაუმართა 
ოსმალთა ლაშქარს. ერთხელ, მეფის აგენტებმა მტრის ლაშქრის ერთი ნაწილი 
მორჩილების პირობით გამოიტყუეს და გაჟლიტეს[15]. დიდად დაზარალებული 
ოსმალთა ლაშქარი სამცხეში ჩავიდა. 

სამცხეში, ალთუნყალაში (ოქროს ციხე, ახლანდელი ადიგენის რაიონშია) 
ლალა მუსტაფა ფაშასთან გამოცხადნენ ათაბაგი ყვარყვარე და მისი დედა 
დედისიმედი. სარდალმა ყვარყვარე და მისი ძმა მანუჩარი (იგი სარდალს ახლდა 
ქართლსა და შირვანში ლაშქრობათა დროს) თან წაიყვანა და 1578 წ. ნოემბერში 
არზრუმში დაბრუნდა. 

ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ოსმალთა ჯარების სარდალი აღმოსავლეთ 
ამიერკავკასიის დაპყრობას დაიწყებდა, მანუჩარმა მოსთხოვა მას, რომ ოსმალეთსა 
და სამცხე-საათაბაგოს შორის ურთიერთობა ვასალობა-მოხარკეობის საფუძველზე 
დამყარებულიყო. მაშინ სარდალმა ლალა ფაშამ ეს თხოვნა ნაწილობრივ 
დააკმაყოფილა, რადგან შირვან-აზერბაიჯანის დაპყრობაში მანუჩარის 
თანამშრომლობას მისთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ამ საფუძველზე 
მომხდარა შეთანხმება მანუჩარსა და ფაშას შორის[16]. 

ამიერკავკასიის ქვეყნების დაპყრობის შემდეგ სულთან მურად III-მ 
რამდენადმე შესცვალა თავისი დამოკიდებულება სამცხე-საათაბაგოს მიმართ. იგი 
უკვე აღარ კმაყოფილდებოდა მესხეთის მოხარკეობით და ცდილობდა, რომ იგი 
ოსმალეთის ჩვეულებრივ საფაშოდ (საბეგლარბეგოდ) გადაექცია. 

სამცხე-საათაბაგოს დასავლეთ ნაწილში ოსმალები ჯერ კიდევ XVI 
საუკუნის შუა წლებში შეუდგნენ ოსმალური მიწისმფლობელობისა და 
მიწათსარგებლობის წესების შემოღებას და ქვეყნის სანჯაყებად დაყოფას, ხოლო 
სამცხის აღმოსავლეთ ნაწილში სანჯაყები ლალა ფაშას ლაშქრობის შემდეგ 
დააწესეს. 

ამრიგად, სამცხე-საათაბაგოს როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ 
ნაწილში იწყება ოსმალური მიწისმფლობელობის შემოღება და ქვეყნის 
სანჯაყებად დაყოფა. ამ მიზნით, სულთნის მოთხოვნით, სამცხის ათაბაგი 
ყვარყვარე IV და მისი ძმა მანუჩარი სტამბოლში გაგზავნეს. 

1579 წლის 25 ივნისს, ოსმალეთის სულთნის ბრძანებით, სამცხე-
საათაბაგოს დაპყრობილ ტერიტორიაზე ჩილდირის (ახალციხის) საფაშო 
დაარსდა. ყვარყვარე IV ათაბაგი და მანუჩარი მედგარ წინააღმდეგობას უწევდნენ 
სულთნის ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ უშედეგოდ: მანუჩარი გამაჰმადიანდა, მას 
მუსტაფა ეწოდა და სულთანმა იგი ჩილდირის (ახალციხის) გამგებლად - ფაშად 
დანიშნა[17]. ამ დროიდან ქართველი ხალხის ბრძოლა სამცხე-საათაბაგოს 
გადარჩენისათვის უაღრესად რთულსა და მძიმე პირობებში მიმდინარეობდა. 

როგორც ზემოთ დავინახეთ, ქართლში დაბრუნებულ სიმონს ოსმალთა 
წინააღმდეგ ბრძოლისათვის ხელსაყრელი ვითარება დახვდა. ოსმალთა სარდლის 
ლალა ფაშას წასვლის შემდეგ მან დამპყრობთაგან გაწმინდა ლორე, გორი, და სხვა 
ციხე-სიმაგრეები, ქართლის გული – თბილისი კი კვლავ მტრების ხელთ იყო. 
სიმონის წარმატებათა შედეგად თბილისში მოკალათებულ ოსმალებს მძიმე დღე 
დაუდგათ. 
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საქართველოში შექმნილმა მდგომარეობამ სულთანი აიძულა 1579 
წლისათვის თავრიზის წინააღმდეგ განზრახულ ლაშქრობაზე ხელი აეღო. 
გადაწყდა არზრუმიდან ქართლზე მომავალი გზების შეკეთება, ციხე-სიმაგრეების 
აგება და მათზე დაყრდნობით ქართლის მორჩილებაში მოყვანა[18]. 

ოსმალეთის სარდლობის წინაშე მწვავედ იდგა თბილისის ოსმალური 
გარნიზონის სურსათით მომარაგების საკითხი. გარნიზონის უფროსი მეჰმედ ფაშა 
არზრუმში დაბანაკებულ ოსმალთა ჯარის სარდლობას წერილს წერილზე 
უგზავნიდა და დახმარებას ითხოვდა, მაგრამ სურსათის მიწოდება შეუძლებელი 
გახდა, რადგან ქართველებს გზები შეკრული ჰქონდათ[19]. ქართველებმა და 
ყიზილბაშებმა თბილისის გარნიზონს ალყა შემოარტყეს. ალყა მთელი ოთხი თვის 
განმავლობაში გრძელდებოდა. თურქი ისტორიკოსის იბრაჰიმ ფეჩევის ცნობით, 
“ციხეში ალყაშემორტყმულთა შორის ქილა ხორბალი 1000 ახჩად[20] იყიდებოდა 
ქერისა კი 800-ად, ბოლოს ისიც არ დარჩა, ერთი აქლემი 20. 000 ახჩად გაიყიდა. 
ბოლოს ძაღლისა და კატის ხორციც ჭამეს. ისე რომ, ერთი ძაღლი ორ ათასად 
გაიყიდა. ამ გაჭირვება-უბედურებაში მყოფ ალყაშემორტყმულ მეციხოვნეებში 
მხოლოდ 700 კაცი გადარჩა”[21]. 

1579 წ. შემოდგომაზე ლალა მუსტაფა ფაშამ დიდძალი სურსათითა და 20-
ათასიანი ლაშქრით ქართლში დამასკოს ფაშა გამოგზავნა. ამ ჯარს დმანისის 
ვიწროებამდე სერიოზული წინააღმდეგობა არსად შეხვედრია. იქ ადრე 
მისულიყვნენ სიმონი და ალიყული ხანი, რომლებმაც გაამაგრეს დმანისიდან 
თბილისამდე მისასვლელი გზები. მრავალრიცხოვანი მტრის მოახლოებისას 
ქართველები და ყიზილბაშები სწრაფად დაიფანტნენ ტყეებში, ხეობის მთელ 
სიგრძეზე; მათი მიზანი იყო აეძულებინათ თურქები, რათა ველზე გასულიყვნენ 
და იქ გაენადგურებინათ ისინი. ბრძოლა მაინც ტყეში გაჩაღდა. “ადგილის უცნობი 
თურქები ისეთ ადგილას ხვდებოდნენ, საიდანაც გამოსვლა შეუძლებელი იყო და 
იქ ხროვა-ხროვა ცვივოდნენ ხრამში”[22]. 

თურქებმა დიდი ზარალი ნახეს. მაშინ დამასკოელმა ჰასან ფაშამ თავისი 
ლაშქრის მთავარი ნაწილი ხეობის გამოსასვლელთან შეაჩერა, ჩასაფრებები მოაწყო 
და მთელი იმედები სამხედრო თვალთმაქცობაზე დაამყარა. სიმონმა და 
ალიყული ხანმა შეცდომით დაასკვნეს, რომ თურქების შეჩერება მათი შიშის გამო 
მოხდა და გაუფრთხილებლად შეუტიეს მტრის ფლანგებს. ამ დროს ჩასაფრებული 
თურქები გამოვიდნენ, ქართველთა და ყიზილბაშთა ფლანგები შეავიწროეს და 
გააქციეს. გამარჯვება თურქებს დარჩათ. ალიყული ხანი ტყვედ ჩავარდა, 
ოსმალთა ლაშქარი კი თბილისში შევიდა[23]. 

ახლა სიმონის მთავარი ამოცანა იყო ხელი შეეშალა ოსმალთა ლაშქრის 
უკან დაბრუნებისათვის. მან შეკრიბა ბრძოლას გადარჩენილი მეომრები და 
უკანდასახევი გზის მოჭრის მიზნით დმანისის ხეობა გაამაგრა. სიმონის ვარაუდი 
სწორი აღმოჩნდა. თბილისიდან გამობრუნებული ოსმალები სწორედ ამ გზით 
წამოვიდნენ, ოსმალთა სარდალი, გაიგო თუ არა თავისი მზვერავებისაგან 
შექმნილი ვითარების შესახებ, სხვა გზის ძებნას შეუდგა. ამ მიზნით დამასკოს 
ფაშამ მის მიერ დატყვევებული ალიყული ხანის გამოყენება სცადა. იგი შეპირდა 
ალიყული ხანს ლალა მუსტაფა ფაშასთან შუამდგომლობას და განთავისუფლებას. 
სამაგიეროდ ალიყული ხანმა მტერს უჩვენა მოკლე და უშიშარი გზა. ყიზილბაშთა 
სულმოკლე სარდალი მოატყუეს. ოსმალები საქართველოდან გავიდნენ, ხოლო 
ალიყული ხანი არზრუმის ციხეში გამოჰკეტეს. სიმონის ჯარი გაქცეულ მტერს 
დაედევნა და დიდი ზიანი მიაყენა - “ყველა ცხენი, ტყვე და თბილისიდან 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/4.htm#_ftn18#_ftn18
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/4.htm#_ftn19#_ftn19
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/4.htm#_ftn20#_ftn20
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/4.htm#_ftn21#_ftn21
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/4.htm#_ftn22#_ftn22
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/4.htm#_ftn23#_ftn23


წამოღებული მეჰმედის ხაზინა ხელთ იგდო”[24]. ოსმალთა დანარჩენი ნაწილით 
დამასკოს ფაშა ყარსში ჩავიდა. 

სულთან მურად III-მ 1579 წლის კამპანიის დამთავრების შემდეგ ლალა 
მუსტაფა გადააყენა მთავარსარდლობიდან უმთავრესად იმის გამო, რომ მან ვერ 
შეძლო საქართველოს დამორჩილება. 

1580 წლის გაზაფხულზე სულთანმა აღმოსავლეთის ლაშქრის მეთაურად 
სინან ფაშა დანიშნა. არსებითად სინან ფაშას წინაშე იგივე ამოცანა იდგა, რაც 
ლალა მუსტაფა ფაშას წინაშე – დაემორჩილებინა საქართველო და დაპყრობილ 
ამიერკავკასიის ქვეყნებში აეგო და გაემაგრებინა ციხე-სიმაგრეები. 

1580 წლის ზაფხულის დასაწყისში სინან ფაშა არზრუმში დაბანაკდა. მან 
გადაწყვიტა პირველ რიგში ალყაშემორტყმული თბილისისათვის დახმარება 
აღმოეჩინა. გზაში სინან ფაშას ლაშქარს ქართველთა პარტიზანული რაზმები თავს 
დაესხნენ და დიდი ზარალი მიაყენეს. ამის მიუხედავად მან შეძლო თბილისში 
ჩასვლა და ოსმალთა გარნიზონისათვის დახმარების აღმოჩენა. მანვე თბილისის 
ბეგლარბეგობიდან გადააყენა აჰმედ ფაშა ჰაჯი ბეგი ზადე და მის ადგილზე 
გიორგი ბეგი დანიშნა.[25] 

თბილისის ციხის გამაგრებისა და ოსმალო მეციხოვნეებისათვის სურსათ-
სანოვაგის დატოვების შემდეგ სინან ფაშა დმანისის გზით უკან გაბრუნდა. გზაში 
მას სიმონ მეფისა და სპარსელთა ლაშქარი თავს დაესხა და დიდი ზიანი მიაყენა. 
დმანისზე გავლით სინან ფაშა სამცხეში ჩავიდა და ჩილდირის ველზე დაბანაკდა. 
სამცხეში ოსმალთა ლაშქარს ქართველები მოსვენებას არ აძლევდნენ[26]. სამცხიდან 
ოსმალები ყარსში ჩავიდნენ, იქიდან კი საზამთროდ არზრუმში დაბანაკდნენ. 

ამგვარად, ვერც ლალა მუსტაფა ფაშამ და ვერც სინან ფაშამ ვერ შეძლეს 
საქართველოს დამორჩილება. 

1582 წ., ირან-ოსმალეთის საზავო მოლაპარაკების დაწყების შემდეგ მცირე 
ხნით სიმშვიდე დამყარდა. ამით ისარგებლეს სპარსელებმა, რათა კახეთის მეფე 
ალექსანდრე II თავის მხარეს გადაებირებინათ. მართლაც, კახეთის მეფე 
გადაუდგა ოსმალებს და ირანის მხარეზე გადავიდა, მაგრამ სიმონ მეფესა და 
ალექსანდრეს შორის არსებული შუღლი და მტრობა ასუსტებდა ქართველი 
ხალხის ბრძოლის უნარს ოსმალთა წინააღმდეგ. ამიტომ შაჰის მთავრობისა და 
ირანელი ორიენტაციის მომხრე თავადთა მეცადინეობით ალექსანდრე და სიმონი 
შეარიგეს[27]. 

ამ დროს საშამხლოს და დაღესტნის გამგებელმა კავშირი დაამყარეს 
ქართველებთან საერთო მტრის ოსმალეთის წინააღმდეგ საბძოლველად. 
ამგვარად, ოსმალეთის წინააღმდეგ ფართო კავშირი შეიქმნა, რომელშიაც 
ქართველებთან ერთად მონაწილეობდა საშამხლოს, დაღესტნის, შირვანის 
მოსახლეობა და ირანის შაჰის ლაშქარი. მათ გადაწყვიტეს შეეტიათ 
ოსმალებისათვის გაერთიანებული ძალებით. 

სიმონ მეფისა და იმამ-ყული-ხანის გაერთიანებული ლაშქარი ოსმალთა 
ხელში მყოფ თბილისს მიუახლოვდა და ქალაქს ზარბაზნები დაუშინა[28]. 

სულთანმა გადაწყვიტა, რომ ალყაშემორტყმული თბილისის 
გარნიზონისათვის მაშველი ძალები გაეგზავნა. ამ ამოცანის შესრულება დაევალა 
დიარბექირის ბეგლარბეგს ჰადიმ ჰასან ფაშას. მისთვის დახმარება უნდა 
აღმოეჩინათ არზრუმის ბეგლარბეგს მეჰმედ ფაშასა და ჩილდირის ბეგლარბეგს 
მუსტაფა (მანუჩარი) ფაშას. 
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1582 წლის აგვისტოს ბოლოს ოსმალთა 20-ათასიანი ლაშქარი, ჰადიმ 
მეჰმედ ფაშას მეთაურობით, არზრუმიდან ყარსზე გავლით, ახალქალაქში ჩავიდა. 
აქ ოსმალთა ლაშქარს მუსტაფა (მანუჩარი) შეუერთდა. მუსტაფა ფაშას რჩევით 
გადაწყდა, ოსმალთა ლაშქარი ბორჯომის ხეობაზე გავლით თბილისში ჩასულიყო. 

ამავე დროს, იმერეთის, სამეგრელოსა და გურიის მეფე-მთავრებს 
გაეგზავნათ ბრძანება, რათა თავს დასხმოდნენ სიმონ მეფეს და დაერბიათ მისი 
ქვეყანა. ოსმალეთის ლაშქარი მუხრანის ველზე დაბანაკდა[29]. სწორედ ამ დროს 
“ჩაუხდა მეფე გიორგი ქართლს, დადიან-გურიელი თან ახლდნენ, გაღმა-
გამოღმართი სულ დალეწეს[30]“. სიმონ მეფემ “არა მიხედა მათ”, თავს დაესხა 
ოსმალებს მუხრანთან და სასტიკად დაამარცხა[31]. გადარჩენილმა ოსმალებმა 
ძლივს შეძლეს თბილისში ჩასვლა. ქართველებმა დიდძალი ნადავლი ჩაიგდეს 
ხელთ, მათ შორის თბილისისათვის გათვალისწინებული ხაზინა. 

თბილისში მცირეოდენი შესვენებისა და ქალაქის დაცვის მიზნით 
ღონისძიებების ჩატარების შემდეგ, ჰადიმ მეჰმედ ფაშამ ქალაქი დატოვა, უკან 
გაბრუნდა და სამცხეში ალთუნყალას ჩავიდა. 

სამცხე-საათაბაგოს ტერიტორიაზე ჩილდირის საბეგლარბეგოს დაარსების 
შემდეგ, ოსმალები აქ კიდევ უფრო ენერგიულად შეუდგნენ ადგილობრივი 
წესების გაუქმებასა და ოსმალობის დანერგვას. მუსტაფა (მანუჩარი) და ყვარყვარე, 
ნებით თუ უნებლიედ, იძულებული იყვნენ ოსმალეთის მთავრობის მითითებანი 
გაეტარებინათ თავიანთ ქვეყანაში. ისინი კარგად ხედავდნენ, თუ რაოდენ 
სერიოზულ საფრთხეს უქმნიდა “ოსმალობის” შემოღება მათ ქვეყანას. მაგრამ 
შექმნილ ვითარებაში, მათ არ შეეძლოთ აშკარად ოსმალთა წინააღმდეგ გამოსვლა 
და რიგ შემთხვევაში იძულებულნი იყვნენ ოსმალთა ლაშქართან ერთად 
მონაწილეობა მიეღოთ ქართლის სოფლების დარბევაში. ამავე დროს ირკვევა, რომ 
მანუჩარი საიდუმლო კავშირს ამყარებდა ოსმალეთის წინააღმდეგ მებრძოლ 
ძალებთან, კერძოდ, სიმონ მეფესთან და დახმარებას უწევდა მათ. 

თბილისიდან სამცხეში დაბრუნებულმა მეჰმედ ფაშამ მუხრანთან 
ოსმალთა დამარცხება მანუჩარს დააბრალა. მანუჩარის დადანაშაულება მას 
იმისათვისაც სჭირდებოდა, რომ სულთნის წინაშე თავი გაემართლებინა. ამრიგად, 
გადაწყდა მანუჩარის მოკვლის საკითხი. ეს უნდა მომხდარიყო სამხედრო 
თათბირზე, რომელიც თითქოს ახალი სამხედრო განკარგულების გასაცნობად იყო 
მოწვეული. წინდახედულმა მანუჩარმა 50 ერთგული რაინდი გაიყოლა მეჰმედ 
ფაშას კარავისაკენ და გააფრთხილა ისინი, რომ მის მიერ დაყვირების შემთხვევაში 
კარავში შეჭრილიყვნენ. 

ტომაზო მინადოის გადმოცემით, მეჰმედ ფაშას კარავში შესულმა 
მანუჩარმა იკითხა – რას მიბრძანებთო. მას რაღაც განკარგულება წაუკითხეს. 
მანუჩარმა შესრულება აღუთქვა და გამოსვლა დააპირა, ამ დროს ერთმა თურქმა 
სახელოთი მოსწია და დაკავებას უპირებდა, მანუჩარმა ხმამაღლა დაიყვირა, 
თავდამსხმელს ხმალი გამოსტაცა და მის წინ მდგომ ფაშას თანაშემწეს ისეთი 
სიძლიერით დაარტყა, რომ “თავიდან მუცლამდე გააპო”. გააფთრებულ მანუჩარს 5 
ჭრილობა მიუყენებია თვით მეჰმედ ფაშასთვის. სწორედ ამ დროს 
შემოვარდნილან მანუჩარის კაცებიც, რომლებსაც იგი გადაურჩენიათ. ოსმალთა 
ბანაკიც აყრილა და ყარსისაკენ წასულა[32]. 

იმავე 1582 წ. მანუჩარი ისევ ქრისტიანობაში მოიქცა და სიმონის მხარეზე 
გადავიდა. ამრიგად, საათაბაგოში ანტიოსმალური აჯანყება დაიწყო. მანუჩარმა 
ბევრი ციხე მტრისაგან გაწმინდა - “თემი (ქვეყანა) ჩვენ დაგურჩაო”, ნათქვამია 
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“მესხურ მატიანეში”[33]. ოსმალებმა მანუჩარი ჩილდირის ბეგლარბეგობიდან 
“გადააყენეს” და მის ნაცვლად თბილისის ყოფილი ბეგლარბეგი იუსუფ ფაშა 
დანიშნეს[34]. იუსუფ ფაშა, როგორც ზემოთ ითქვა, გამაჰმადიანებული ქართველი 
ფეოდალი იყო. 

ოსმალეთის სულთანი ჯერ კიდევ, როგორც ჩანს, ვერ ბედავდა 
ჩილდირის ბეგლარბეგად არაქართველის დანიშვნას. იგი იმედოვნებდა, რომ 
ახალი მმართველის დახმარებით შეძლებდა მანუჩარის დამარცხებას. ამავე დროს 
ოსმალეთის მთავრობა ფიქრობდა, რომ იუსუფ ფაშას შემწეობით იგი 
მოახერხებდა თბილისის ოსმალური გარნიზონის გადარჩენას. ამ მიზნით 
სულთანმა იუსუფ ფაშას ლაშქარი და ფული გაუგზავნა[35]. 

საქართველოს ოკუპაციას ოსმალეთის მთავრობა უდიდესი მსხვერპლის 
ფასად ახორციელებდა. გასაგებია, რომ იგი ხშირად ამჯობინებდა ქართველთა 
ხელით უზრუნველეყო თავისი ბატონობა ამ ქვეყანაში. 

სულთნისათვის სავსებით ნათელი იყო, რომ სამცხეში ფეხის მოკიდება 
დიდ სირთულეს წარმოადგენდა და მანუჩართან კონფლიქტის მშვიდობიანი 
გზით მოგვარება სცადა. მან ელჩი გაუგზავნა მანუჩარს, ყველაფერი 
ადგილობრივი ფაშების არასწორი ინფორმაციის შედეგად “ახსნა” და კვლავ 
ჩილდირის ბეგლარბეგობა შესთავაზა[36]. ეს იმით აიხსნებოდა, რომ ოსმალეთმა 
ვერ შეძლო მანუჩარის ხელმძღვანელობით სამცხეში დაწყებული აჯანყების 
ჩაქრობა. იგი ოსმალეთისათვის სულ უფრო საშიშ ხასიათს იღებდა[37]. 

1582 წ. აჯანყების შედეგად მანუჩარმა სამცხეში აღადგინა ათაბაგობა, 
რომელიც 1579 წელს ოსმალეთმა გააუქმა. სამცხეში ათაბაგობის აღდგენა 
ოსმალთა წინააღმდეგ მებრძოლი ძალების ამ ეტაპზე გამარჯვებას ნიშნავდა. 

1583 წელს ათაბაგმა ცოლად შეირთო ქართლის მეფის – სიმონის ასული 
ელენე. მანუჩარის სიმონ მეფესთან დამოყვრება სამცხესა და ქართლის სამეფოს 
შორის პოლიტიკური კავშირის განმტკიცებას მოასწავებდა. ამიერიდან სიმონ 
მეფეს ოსმალო დამპყრობლების წინააღმდეგ ბრძოლაში გვერდით სამცხე-
საათაბაგოც ამოუდგა. 

ოსმალთა ბატონობას ამიერკავკასიაში საფრთხე ემუქრებოდა. სიმონმა 
ოსმალებისაგან გაათავისუფლა ლორე და სამშვილდე. ვახუშტისა და ბერი 
ეგნატაშვილის ცნობით, სიმონს თბილისიდანაც განუდევნია ოსმალები, მაგრამ, 
როგორც ჩანს, ცოტახნით. 

ქართველი ხალხის გმირული ბრძოლა სულთანს მოსვენებას უკარგავდა. 
1548 წელს სულთნის ბრძანებით ახალი მთავარსარდალი ფერად (ფერჰარდ) ფაშა 
დიდძალი ჯარით ქართლის წინააღმდეგ წამოვიდა. სარდალი განგებ ავრცელებდა 
ხმებს, რომ ნახიჩევანზე მიდიოდა. ამით მას უნდოდა ყიზილბაშთა ყურადღება 
იქით გადაეტანა და საშუალება ჰქონოდა გაემაგრებინა ლორე და დმანისი. 
ოსმალები ლორეში შევიდნენ, ციხე გაამაგრეს ზარბაზნებითა და რამდენიმე 
ათასიანი გარნიზონით და შემდეგ დმანისისაკენ წავიდნენ. გზადაგზა მტერი 
სპობდა ყველაფერს, რაზედაც კი ხელი მიუწვდებოდა – სახლ-კარს, პურეულობას, 
ნარგავებს; ძარცვავდა და ატყვევებდა მოსახლეობას. დმანისიდან ფერად ფაშას 
ბრძანებით 20 000-იანი ჯარით თბილისისაკენ წამოვიდა რეზვან ფაშა. ოსმალები 
ხატისსოფელთან დაბანაკდნენ[38]. სიმონის ჯარი ხრამის ნაპირზე იდგა. 
ვახუშტისა და ბერი ეგნატაშვილის ცნობით, ბრძოლის წინ სიმონი ელჩად 
გამოწყობილა და რეზვან ფაშას წვევია ბანაკში როგორც სვიმონ მეფის მოციქული 
და მეფის სახელით ზავი შეუთავაზებია მისთვის[39]. გახარებულმა ოსმალთა 
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სარდალმა თანხმობა შეუთვალა თურმე სიმონს. როგორც კი ამ ხერხით დაზვერა 
ოსმალთა ჯარი, სიმონმა იმ ღამესვე თავისი და მანუჩარის ჯარებით შემოუარა 
ხატისსოფლის გორას და გარიჟრაჟზე მოულოდნელად დაესხა თავს ოსმალთა 
ბანაკს. 

ჩვენ დანამდვილებით არ ვიცით რამდენად შეესაბამება ისტორიულ 
სინამდვილეს ცნობა სიმონის მიერ ოსმალთა ბანაკში ელჩის სახელით პირადად 
გამოცხადების შესახებ[40]. ცხადად ჩანს მხოლოდ ის, რომ ქართველების დაზვერვა 
შეცდა – რეზვან ფაშას 20 000-მდე ჯარი ჰყავდა, სიმონმა თუ მისმა მზვერავებმა კი 
მხოლოდ მისი ერთი მესამედი ნახეს, ხოლო გორას მოფარებული მტრის ჯარის 
უფრო დიდი ნაწილის შესახებ არაფერი იცოდნენ. გარდა ამისა, ფერად ფაშამ, 
რომელსაც ადრევე გაეგო სიმონის და მანუჩარის საომარი მზადების შესახებ, 
დამატებით გაგზავნა კიდევ 10 000-იანი ჯარი რეზვან ფაშას დასახმარებლად. 

ქართველთა უეცარი თავდასხმის გამო ოსმალთა ბანაკი აირია; მალე 
მოულოდნელობისაგან თავზარდაცემულთ ჯერ გორას უკან დაბანაკებული 
ოსმალები, შემდეგ კი ფერად ფაშას მიერ რეზვან ფაშას დასახმარებლად 
გამოგზავნილი ლაშქარი მიეშველნენ. ქართველთა მცირერიცხოვანი ჯარი (სიმონს 
4 000 მეომარი ჰყავდა, მტერს - 30000) ბრძოლის ველს გაეცალა და ამით იხსნა 
თავი სრული განადგურებისაგან. სიმონმა “დატოვა უეჭველი კვალი თავისი 
გმირული წინააღმდეგობისა მოკლული და დაჭრილი, სახტად დარჩენილი და 
განცვიფრებული მტრების სახით”[41]. ამის შემდეგ ფერად ფაშამ თრიალეთი 
გადაიარა და საათაბაგოში ჩავიდა, სადაც ანადგურებდა ყველაფერს. უკვე 
ზამთარი იყო. ფაშამ ბრძანება გასცა ახალციხეში ციხე-სიმაგრის აგების შესახებ. ამ 
დროს ბრძოლებში განაწამებ და ზამთრის სიცივეში უსურსათობით შეწუხებულ 
ოსმალთა ჯარში აჯანყებამ იფეთქა და ოსმალები იძულებული გახდნენ 
საქართველოს გასცლოდნენ[42]. 

დაუცხრომელი სიმონი შეუნელებელი ენერგიით განაგრძობდა ბრძოლას. 
ქართველები განუწყვეტლივ ესხმოდნენ თავს ქართლის ციხე-სიმაგრეებში 
მოკალათებულ ოსმალებს. 1585 წელს სიმონმა თურქებს ლორე წაართვა[43]. 
სულთანმა კვლავ დიდძალი ჯარი გამოგზავნა. ოსმალებმა ისევ დაიპყრეს ლორის 
ციხე, გააძლიერეს გორის ციხე და სხვა სიმაგრეები. გორის ახლო-მახლო 
ადგილებიდან “უამრავი და უსაზღვრო ნადავლი იშოვნეს და ტყვეებიც წამოასხეს, 
ისე, რომ ხუთი ათასი კომლი... გამოირეკეს და თან წამოიყვანეს. სხვა ძვიფას 
ნივთებს კი დასასრული არ უჩანდა”[44]. 

1587 წელს ოსმალებმა გადაწყვიტეს ძლიერი დარტყმით გაეტეხათ 
ქართველთა წინააღმდეგობა. ოსმალთა მრავალრიცხოვანი ლაშქარი ფერად ფაშას 
სარდლობით საქართველოსკენ დაიძრა. 

ფერად ფაშამ ლაშქრის ერთი ნაწილი, რომელსაც ჩილდირის ბეგლარბეგი 
აჰმედ ფაშა სარდლობდა, ახალციხისაკენ გაგზავნა. მანუჩარმა დახმარებისათვის 
მიმართა სიმონ მეფეს, რომელიც თავისი ჯარით იქითკენ გაეშურა[45]. თვით 
ფერად ფაშა ოსმალთა მთავარი ძალებით თბილისში ჩავიდა, ხოლო აქედან 
სექტემბრის დამლევს, გორში გადავიდა. სიმონ მეფე იძულებული შეიქნა 
სასწრაფოდ ქართლში დაბრუნებულიყო[46]. 

ოსმალებმა ისარგებლეს სამცხიდან სიმონ მეფის დაბრუნებით, შეუტიეს 
ახალციხეს, დაიპყრეს იგი და ახალციხე კვლავ ჩილდირის საბეგლარბეგოს 
შეუერთეს[47]. “მესხური მატიანე” გვაცნობებს: “1587 წ. ახალციხე და გორი ააშენეს 
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ურუმთა... მეფე სვიმონ საშუელად მივიდა, აღარ შეაბეს მესხთა, თემი დაარბიეს 
და წავიდეს”[48]. 

ოსმალების მიერ ახალციხის ხელახალი დაპყრობა სამცხეში ოსმალთა 
წინააღმდეგ მებრძოლი ძალების დიდი მარცხი იყო. ასეთ ვითარებაში ოსმალები 
მანუჩარ ათაბაგისა და მისი მომხრეების საბოლოო დამარცხების მიზნით იყენებენ 
არა მარტო სამხედრო ძალებს, არამედ სამცხის მოღალატე ფეოდალებსაც. 

1587 წელს ფერად ფაშასთან გამოცხადდა მხლებლებითურთ მანუჩარის 
პირადი მტერი სახელგანთქმული კოკოლა ვარაზას ძე შალიკაშვილი და მას 
მორჩილება გამოუცხადა[49]. 

მანუჩარის წინააღმდეგ კოკოლას გარდა ბევრი სხვა ფეოდალი და ქვეყნის 
მოღალატე გამოსულა[50]. 

საგარეო და საშინაო მტრების შემოტევა ამ დროს იმდენად 
გაძლიერებულა, რომ მანუჩარსა და მის თანამებრძოლებს სამცხეში აღარ 
ედგომებოდათ. 

80-იანი წლების მეორე ნახევარში ოსმალეთი თითქმის მთელ 
ამიერკავკასიას დაეუფლა. ირანის ახალი შაჰი აბას I (1587 – 1629 წწ.) რუსეთს 
თხოვდა დახმარებას ოსმალების წინააღმდეგ ბრძოლაში და სამაგიეროდ 
დარუბანდისა და ბაქოს გადაცემასაც პირდებოდა, მაგრამ ლივონიასთან 
ხანგრძლივ ომში დასუსტებულ რუსეთს, რომელსაც ომით ემუქრებოდა შვეცია, 
პოლონეთი და ყირიმის ხანი, არ შეეძლო ძლიერი ოსმალეთის იმპერიის 
წინააღმდეგ ომის წარმოება. 

1588 წელს ირანსა და ოსმალეთს შორის წინასწარი დაზავება მოხდა. ამავე 
წელს სიმონიც დაეზავა ოსმალებს. სიმონი ვალდებული იყო ოსმალეთის 
სასარგებლოდ ყოველწლიური ხარკი ეხადა. ოსმალეთი ცნობდა სიმონ I-ს 
ქართლის მეფედ ქრისტიანობით, აღიარებდა მის მემკვიდრეობით უფლებას და 
არ ჩაერეოდა მის შინაურ საქმეებში[51]. ამრიგად, ქართლის თავდადებულმა 
ბრძოლამ სიმონ I-ის მეთაურობით ოსმალეთი აიძულა ხელი აეღო ქვეყნის 
სრული დაპყრობის პოლიტიკაზე. 

შაჰ აბასი იძულებული გახდა 1590 წ. 21 მარტს სტამბოლში დადებული 
ზავით საქართველო, აღმოსავლეთ სომხეთი, ჩრდილო და სამხრეთ აზერბაიჯანი 
(არდებილისა და თალიშის გამოკლებით), ქურთისტანი და ლურისტანის ნაწილი 
ოსმალეთის სამფლობელოდ ეცნო[52]. 

სიმონ I-ის ბრძოლა იმერეთის შემოერთებისათვის. დროებითი კავშირი 
და მშვიდობა, რომელიც იმერეთის მეფესა და დადიან-გურიელს შორის 70-იან 
წლებში დამყარდა, 80-იან წლების დასაწყისში ისევ დაირღვა და 
შინაფეოდალური ბრძოლა განახლდა. 

ამ ბრძოლას უმთავრესად სამეგრელო-გურიის სამთავრო სახლებს შორის 
არსებული მეტოქეობა ჰკვებავდა. დადიანი და გურიელი ვერ ითმენდნენ 
ერთმანეთის გაძლიერებას და მთელ დასავლეთ საქართველოში 
პირველობისათვის იბრძოდნენ. 1582 წელს გიორგი დადიანი გარდაიცვალა და 
დადიანობა მისმა ძმამ მამიამ მიიღო. 1583 წელს მამია დადიანი (1582-1590 წწ.) 
გურიას შეესია და დაამარცხა გიორგი გურიელი. ეს უკანასკნელი სტამბოლში 
გაიქცა დახმარების სათხოვნელად. დადიანმა კი გურიელად დასვა თავისი კაცი – 
გურიელთა სახლის წევრი ვახტანგი (1583 – 1587 წწ.). სტამბოლს წასული გიორგი 
გურიელი იქ დიდხანს დარჩა და სამეგრელოსა და გურიას შორის დროებითი 
მშვიდობიანობა დამყარდა. 
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ახლა იმერეთის სამეფო სახლის წევრთა შორის იფეთქა დინასტიურმა 
ბრძოლამ. 1583 წ. გარდაიცვალა იმერეთის მეფე გიორგი და ტახტზე ავიდა მისი 12 
წლის შვილი ლევანი... ლევანის მცირეწლოვანებით ისარგებლა მისმა ბიძამ 
კოსტანტინემ (გიორგის ძმამ), რომელიც ჯერ კიდევ ძმის სიცოცხლეშივე 
ცდილობდა სამეფო ტახტის ხელში ჩაგდებას და ამის გამო დაპატიმრებულიც 
იყო, აჯანყდა და არგვეთი, სკანდა, კაცხი და ზოგი სხვა ციხე-სიმაგრეები დაიკავა. 
აჯანყებული ტახტის პრეტენდენტის წინააღმდეგ ლევან მეფე (1583 – 1590) 
დაუკავშირდა მამია დადიანს და 1587 წლის აპრილში მისი დახმარებით 
კონსტანტინე დაამარცხა – დაიბრუნა მის მიერ წართმეული ადგილები. მალე 
ბიძა-ძმისწული მორიგდნენ. კონსტანტინე დაკმაყოფილდა იმით, რომ 
საუფლისწულო მიიღო[53]. 

1587 წელს გარდაიცვალა ვახტანგ გურიელი. ამ დროს სტამბოლს 
გაქცეული გიორგი გურიელი გონიოს ციხეში მოსულიყო და ოსმალების 
დახმარებით ისევ დაეუფლა გურიელის ტახტს. გიორგი გურიელის მეორედ 
მთავრობის (1587 – 1600) დროიდან ისევ განახლდა შინაფეოდალური ბრძოლა 
დასავლეთ საქართველოში. თავადების ერთი ჯგუფი გურიელის მხარეზე იყო, 
მეორე – დადიანისა, მაგრამ იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც არც ერთს 
თანაუგრნობდნენ და არც მეორეს და შინაგანი შფოთი დამღუპველად მიაჩნდათ, 
მაშინ, როცა საქართველოს ოსმალთა მიერ დაპყრობის საფრთხე მოელოდა. 

დასავლეთ საქართველოში შექმნილი მძიმე მდგომარეობა აფიქრებდა 
ქართლის სამეფოს პროგრესულ მოღვაწეებსაც. სიმონ მეფე ცდილობდა 
გამოეყენებინა შექმნილი ვითარება და შეეცადა დასავლეთ საქართველოში თავისი 
გავლენის განმტკიცებას ან, თუ ეს შესაძლებელი იქნებოდა, მთელი დასავლეთ 
საქართველოს ქართლის სამეფოსთან შემოერთებას. სიმონი წინასწარ 
დაუკავშირდა ზემოიმერეთის ზოგიერთ თავადს, რომლებმაც აღუთქვეს 
თავიანთი მხარდაჭერა და 1588 წელს თავისი ლაშქრით იმერეთს გადავიდა. 
ლევან მეფემ დახმარებისათვის მოუწოდა დადიანს და გურიელს, მაგრამ ამათ, 
ერთმანეთის შურით, დახმარება არ გაუწიეს. გოფანთოსთან მომხდარ ბრძოლაში 
ლევანი დამარცხდა და ლეჩხუმში გაიქცა. სიმონმა იმერეთიდან მძევლები 
წამოიყვანა და ქართლში დაბრუნდა, რადგან ოსმალების შიში ჰქონდა (გორში 
ოსმალები იდგნენ). ამით ისარგებლა ლევანმა და ისევ დაეუფლა იმერეთს[54]. 

გოფანთოს ბრძოლისა და ლევანის მიერ სამეფო ტახტის კვლავ 
დაუფლების შემდეგ იმდენად გამწვავდა ურთიერთობა მეფესა და დადიანს 
შორის, რომ საქმე ომამდე მივიდა. მამია დადიანმა ილაშქრა ქუთაისში, ტყვედ 
ჩაიგდო ლევანი, რომელიც შხეფის ციხეში (ცხაკაიას რაიონში) დამწყვდეული 1590 
წ. გარდაიცვალა. 

ამის შემდეგ მამია დადიანის მხარდაჭერით იმერეთში როსტომ 
კონსტანტინეს ძე (1590 – 1605 წწ.) გამეფდა. ეს დადიანის გაძლიერებას ნიშნავდა, 
რასაც წინ აღუდგა გიორგი გურიელი. მას იმერეთის ტახტისათვის თავისი 
სასურველი კანდიდატი ჰყავდა. გურიელმა ოსმალთა დახმარებით გაილაშქრა 
იმერეთში, აიღო ქუთაისი და როსტომის მაგიერ იმერეთის სამეფო სახლის წევრი 
ბაგრატ თეიმურაზის ძე გაამეფა. ეს მოხდა 1590 წელს. ამ დროს ქართლის მეფე 
სიმონი კვლავ გადავიდა იმერეთში, აიღო ქუთაისი, ბაგრატი დაიჭრა, მძევლები 
წამოიყვანა და ქართლს დაბრუნდა[55]. 

იმერეთიდან გაძევებული როსტომ მეფე სამეგრელოში ჩავიდა, სადაც 
მამიას გარდაცვალების შემდეგ მისი ძმა მანუჩარი (1590-1611 წწ.) დამჯდარიყო 
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დადიანად. მანუჩარ დადიანმა დაუყოვნებლივ გაილაშქრა იმერეთში, აიღო 
ქუთაისი და როსტომი ისევ გაამეფა. 

დადიანის ასეთი საქმიანობა სიმონ ქართლის მეფის წინააღმდეგ 
მოქმედებას ნიშნავდა. იმერეთის თავადთა ერთი ნაწილიც – ჩხეიძეები, 
აბაშიძეები, წერეთლები, ვერ ითმენდნენ დადიანის ასეთ გაძლიერებას და სიმონს 
თანაუგრძნობდნენ. დიდი ჯარითა და ზარბაზნებით სიმონმა ახალი ლაშქრობა 
მოაწყო. დასავლეთ საქართველოში, აიღო სკანდის, კვარას, კაცხის, სვერის ციხე-
სიმაგრეები (ახლანდელი ჭიათურისა და თერჯოლის რაიონებშია), ქუთაისი და 
ყველგან თავისი გარნიზონები ჩააყენა. როსტომ მეფე ისევ მანუჩართან გაიქცა. 
სიმონი გამოუდგა გაქცეულ როსტომს, რომელიც ერთადერთი დარჩენილიყო 
იმერეთის სამეფო საგვარეულოდან და სხვა ტახტის კანონიერი პრეტენდენტი 
არავინ ჩანდა. ამიტომ მისი ხელში ჩაგდებით იმერეთის შემოერთება 
უზრუნველყოფილი იქნებოდა. მანუჩარ დადიანი და როსტომ მეფე ოფშკვითთან 
(ახლ. წყალტუბოს რაიონში) იყვნენ დაბანაკებულები. მანუჩარ დადიანმა სიმონს 
მოციქულის პირით სთხოვა შერიგებოდა როსტომს, მიეცა მისთვის “სარჩო-
მამული” და ორივენი თქვენი მორჩილი ვიქნებითო და “ესრეთ ერთობით 
დაიმკვიდრე საქართველო, ვითარცა პირველ დავით აღმაშენებელმანო”[56], მაგრამ 
სიმონ მეფე, რომელმაც კარგად იცოდა დადიანის ნამდვილი მიზნები, არ 
დათანხმდა ამაზე და გადაჭრით მოითხოვა როსტომის გადაცემა. დადიანმა 
სიმონს უარი შეუთვალა. 

სიმონს ქართლ-კახეთის გაერთიანების მომხრე ერთგულთა გვერდით 
ბევრი მოწინააღმდეგე თავადიც ჰყავდა. ამათ მოახერხეს განხეთქილების შეტანა 
ქართლის მეფის ლაშქარში. ისინი დადიანს საიდუმლოდ სწერდნენ: “თავს 
დაგვესხით, არ შემოგებმითო, განგებ გაგექცევითო”[57]. ამით გათამამებული 
დადიანი გარიჟრაჟზე თავს დაესხა სიმონის ბანაკს. მოღალატე თავადთა მიერ 
წინასწარ მიღებულმა ზომებმა უმალვე იჩინა თავი. სიმონის ლაშქრის დიდმა 
ნაწილმა ბრძოლის ველი მიატოვა. სიმონი დამარცხდა და ქართლში გადმოვიდა, 
ხოლო იმერეთის ტახტს ისევ როსტომი დაეუფლა. 

ამრიგად, იმერეთის შემოერთების ცდა მარცხით დამთავრდა. სიმონს ამის 
შემდეგაც არ აუღია ხელი დასახულ მიზანზე, მაგრამ ოსმალთა კვლავ 
გაძლიერების გამო იძულებული გახდა დამორჩილებოდა შექმნილ მდგომარეობას 
და შერიგებოდა როსტომს. ამ ამბების შემდეგ დასავლეთ საქართველოში 
სამეგრელოს სამთავროს პოლიტიკური უპირატესობა ცხადი გახდა. თუ აქამდე 
დადიანი ფორმალურად მაინც რამდენადმე დამოკიდებული იყო იმერეთის 
სამეფო კართან იმით, რომ იგი სამეფოს მანდატურთუხუცესის ტიტულს 
ატარებდა, ახლა მას ასეთი პატივი აღარ აკმაყოფილებდა. მანუჩარ დადიანი უკვე 
“ხელმწიფედ” იწოდებოდა[58]. მიუხედავად დადიანის “გახელმწიფებისა”, ოდიშის 
(სამეგრელოს) სამთავროს შიგნით ფეოდალური განკერძოებისადმი მისწრაფება 
იზრდებოდა. აფხაზეთში, რომელიც მთელი XVI საუკუნის მანძილზე 
სამეგრელოს სამთავროს შემადგენლობაში შედიოდა, თანდათან ძლიერდებოდა 
შარვაშიძეების ფეოდალური საგვარეულო. შარვაშიძეები XVII საუკუნეში 
გამოეყვნენ სამეგრელოს და აფხაზეთის დამოუკიდებელი სამთავრო 
ჩამოაყალიბეს. 

კახეთის სამეფოს ურთიერთობა რუსეთთან. XVI საუკუნის 80-იანი 
წლებიდან კახეთ-რუსეთის პოლიტიკური ურთიერთობა ისევ განახლდა. 
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თურქეთის პოზიციების გაძლიერება კავკასიაში, რასაც ადგილი ჰქონდა 
ირან-თურქეთის მეორე ომის დროს, საგრძნობლად ლახავდა რუსეთის 
ცენტრალიზებული სახელმწიფოს ეკონომიურ და პოლიტიკურ ინტერესებს. 
დაღესტანსა და შირვანში ბატონობა თურქეთ-ყირიმს საშუალებას აძლევდა 
მუდამ საფრთხის ქვეშ დაეყენებინა რუსეთის სავაჭრო-ეკონომიური 
ურთიერთობა ირანთან, ჩრდილო და ამიერკავკასიის ხალხებთან. ამიტომ 
რუსეთის მთავრობა, ცდილობდა მოესპო თურქეთ-ყირიმის გავლენა ამ ქვეყნებში 
და განემტკიცებინა საკუთარი გავლენა. ამ მიზნით რუსეთი ცდილობდა 
თურქეთთან ომში ჩაბმულ ირანთან კავშირის დამყარებას და ამავე დროს 
მოკავშირეებს ეძებდა კავკასიის სახლებში. თავის მხრივ თურქული აგრესიის 
წინააღმდეგ მებრძოლი ეს ხალხები დაინტერესებული იყვნენ გაძლიერებული 
რუსეთის სახელმწიფოსთან კავშირით. ასეთ პირობებში მოხდა კახეთ-რუსეთის 
პოლიტიკური კავშირ-ურთიერთობის განახლება. 

საქართველოს სხვა სამეფოებისაგან განსხვავებით კახეთი ასტრახანისაკენ 
მიმავალ გზებთან უფრო ახლო იყო. კახეთი ფართოდ იყო ჩაბმული შაქი-შირვანის 
მეშვეობით აბრეშუმით საერთაშორისო ვაჭრობაში. ამის გამო საქართველო-
რუსეთს შორის პოლიტიკური ურთიერთობის გამბმელი ახლაც უწინდებურადვე 
კახეთის სამეფო იყო. 

ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მარჯვე და მოკლე გზა, კახეთიდან 
ასტრახანისაკენ მიმავალი, დაღესტან-საშამხლოს ტერიტორიაზე გადიოდა. 
საშამხლო კი თურქეთის ვასალი იყო. თურქეთის აქ გაბატონებამ მეტისმეტად 
გაამწვავა ურთიერთობა კახეთის სამეფოსა და დაღესტანის ფეოდალებს შორის. 
კახეთი მთიელ ფეოდალთა სისტემატიური რბევისა და აოხრების ობიექტი შეიქნა. 
კახეთის სამეფოსათვის შეუძლებელი გახდა დაღესტნელ ფეოდალთა თარეშის 
ალაგმვა, რადგან ისინი აშკარა და პირდაპირ ომს გაურბოდნენ, მოხერხებულ 
დროს ირჩევდნენ, როცა სამეფო ლაშქარი დაკავებული იყო და ყაჩაღურად, პატარ-
პატარა ჯგუფებად გაერთიანებულნი მოქმედებდნენ. ეს იყო იმის მიზეზი, რომ 
საშამხლოსთან ურთიერთობა კახეთის საგარეო პოლიტიკის ერთ –ერთი ყველაზე 
უფრო მტკივნეული და საჭირბოროტო საკითხი გახდა. 

ამრიგად, რუსეთისა და კახეთის საგარეო პოლიტიკის ინტერესებს 
კავკასიაში ერთმანეთთან შეხვედრა-თანადამთხვევის საკმაო საფუძველი 
მოეპოვებოდა. რუსეთი ირანთან, კახეთთან და კავკასიის სხვა ხალხებთან 
კავშირით თავისი სახელმწიფოს სამხრეთი საზღვრების დაცვას და გავლენის 
სფეროების გაფართოებას, ისევე როგორც აღმოსავლეთთან სავაჭრო-ეკონომიური 
ურთიერთობის გაძლიერებას, ცდილობდა. კახეთს კი რუსეთის მხარდაჭერა და 
დახმარება საგარეო მტრებისაგან საკუთარი უშიშროების უზრუნველყოფისათვის 
სჭირდებოდა. 

1585 წელს რუსეთის მთავრობის დავალებით ასტრახანის მეთოფეთა 
ასისთავმა დანილოვმა საშამხლოში, შირვანსა და კახეთში იმოგზაურა. 
დანილოვის მოგზაურობის მიზანი იყო კავკასიის ხალხებთან ასტრახანის 
მეშვეობით სავაჭრო ურთიერთობის გაბმა. რუსეთის მთავრობა მას ავალებდა 
აგრეთვე შეესწავლა საქართველო და მისკენ მიმავალი გზები. დანილოვმა 
ალექსანდრე კახეთის მეფეს რუსეთის მეფის თევდორე ივანეს ძის სიგელი 
ჩამოუტანა, რომლითაც რუსეთის მეფე მას მფარველობას და პოლიტიკურ კავშირს 
სთავაზობდა[59]. 
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კახეთის მეფემ სიხარულით მიიღო დანილოვის მიერ ჩამოტანილი ცნობა. 
კახეთის მთავრობას იმედი მიეცა, რომ რუსეთის მფარველობით შესაძლებელი 
იქნებოდა თურქეთ-ყირიმ-შამხალისა და სეფიანთა სახელმწიფოს აგრესიისაგან 
თავის დაღწევა. იმ იმედებით გამხნევებულმა კახეთის მეფემ დანილოვს თავისი 
ელჩები: ოაკიმე მღვდელი, კირილე ბერი და ჩერქეზი ხურშიტა გააყოლა 
თევდორე მეფესთან. 

1586 წლის 9 ოქტომბერს კახეთის ელჩებმა რუსეთის მეფეს ალექსანდრე 
კახთა მეფის სიგელი გადასცეს. კახეთის მეფე რუსეთის მეფეს მფარველობას, 
კახეთის ყველა მტრისაგან დაცვას და ამ მიზნით თერგზე ციხე-სიმაგრის აგებას, 
აქედან კი საშამხლოზე გავლით კახეთისაკენ მომავალი გზის დაკავებას 
სთხოვდა[60]. 1587 წლის აპრილში ქართველმა ელჩებმა დადებითი პასუხი მიიღეს 
რუსეთის მთავრობისაგან და რუსი ელჩების – ბირკინის, პივოვისა და 
პოლუხანოვის თანხლებით ისინი სამშობლოში გაბრუნდნენ. თავისი 
მთავრობისაგან რუს ელჩებს დავალებული ჰქონდათ კახეთის მთავრობასთან 
მფარველობითი კავშირის პირობებზე შეთანხმებულიყვნენ და ალექსანდრე 
მეფისათვის ფიცი მიეღებინებინათ. ელჩებს თან მოჰქონდათ მოსკოვში 
შედგენილი ფიცის წიგნი, რომელიც უნდა მიეღო კახეთის მეფეს. 

1587 წლის 29 აგვისტოს რუსი ელჩები უკვე პირველ აუდიენციაზე იყვნენ 
ალექსანდრე მეფესთან[61]. 28 სექტემბერს კახეთის მეფემ ხელი მოაწერა ფიცის 
წიგნს. ფიცის წიგნით რუსეთის მეფე კახეთის სამეფოს თავის მფარველობაში 
იღებდა და კისრულობდა კახეთის დაცვას საგარეო მტრებისაგან. ალექსანდრე 
მეფეც, თავის მხრივ, რუსეთის მტერს მტრულად უნდა დახვედროდა, მოყვარეს კი 
– მოყვრულად; კახეთის მეფეს რუსეთის მეფისათვის ყოველწლიური მოსაკითხი 
უნდა ეგზავნა[62]. 

ფიცის წიგნზე ხელმოწერის შემდეგ ალექსანდრემ რუს ელჩებს თავისი 
ახალი ელჩები გააყოლა მოსკოვში ყაფლან ვაჩნაძის მეთაურობით, რომლებიც 
1588 წლის ოქტომბერში მოსკოვში ჩავიდნენ. ქართველმა ელჩმა მოსკოვის 
მთავრობას ალექსანდრეს სიგელი წარუდგინეს, რომლითაც კახეთის მეფე 
შამხალის წინააღმდეგ ჯარის გაგზავნას და საშამხლოს დაკავებას ითხოვდა. 
თევდორე მეფემ თხოვნის შესრულება აღუთქვა და თავის მხრივ ახალი ელჩები – 
ზვენიგოროდსკი და ანტონოვი გამოგზავნა კახეთში, რომლებმაც 1589 წ. 
ოქტომბერში კახეთის მეფეს რუსეთის მეფის წყალობის სიგელი მიართვეს. 
წყალობის სიგელში რუსეთის მეფე ადასტურებდა კახეთის სამეფოს რუსეთის 
სახელმწიფოს მფარველობაში შესვლას და კისრულობდა იმ ვალდებულებათა 
დაცვას, რომლებიც ფიცის წიგნით მოსკოვის მეფეს უნდა შეესრულებინა. 
წყალობის სიგელის მიღებით დასრულდა კაეთ-რუსეთის მფარველობითი 
ხელშეკრულების დადების ყველა ფორმალური მხარე. ამ დროიდან ვიდრე 1605 
წლამდე კახეთ რუსეთს შორის სისტემატურად წარმოებდა ელჩების გაცვლა. 

1587-1589 წლების კახეთ-რუსეთის ხელშეკრულება ნამდვილად დიდი 
მნიშვნელობის მოვლენა იყო საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობის 
ისტორიაში. ეს ხელშეკრულება რამდენადმე ზღუდავდა კახეთის მეფის 
დამოუკიდებლობას საგარეო პოლიტიკის სფეროში. უფრო მეტიც: 1590-იანი 
წლებიდან რუსეთის მეფე თევდორე თავის თავს “ივერიის ქვეყნისა და ქართველი 
მეფეების ხელმწიფეს” უწოდებდა[63]. რუსეთი ცდილობდა კახეთის სამეფოსთან 
დადებული კავშირის მსგავსად თავისი გავლენა მოეპოვებინა საქართველოს 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/4.htm#_ftn60#_ftn60
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/4.htm#_ftn61#_ftn61
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/4.htm#_ftn62#_ftn62
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/1/4.htm#_ftn63#_ftn63


დანარჩენ ნაწილებზეც, მაგრამ ამ ცდას მაშინ პრაქტიკული შედეგი არ 
მოჰყოლია[64]. 

კახეთ-რუსეთის კავშირის დადების შემდეგ რუსეთი შეეცადა თავისი 
პოზიციების განმტკიცებას კავკასიაში. 1588 წ. ისევ აგებულ იქნა ახალი რუსული 
ქალაქი და ციხე-სიმაგრე თერგის შესართავის ახლოს. თერგის ქალაქი რუსეთს 
მთელ კავკასიასთან აკავშირებდა. 1589-91 წლებში რუსეთის ჯარმა დაიკავა 
მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პუნქტი მდ. ქოისუზე და ენდერი; 1593-94 წლებში 
თერგის ქალაქიდან მოეწყო ხვოროსტინინის ლაშქრობა დაღესტანში, მაგრამ 
საშამხლოს ცენტრში – ტარკში (თარღუ) გამაგრება რუსეთმა ვერ შეძლო. 

კახეთ-რუსეთს შორის კავშირის დამყარებამ დიდი რეაქცია გამოიწვია 
თურქეთ-ყირიმ-შამხალის მხრივ. ისინი კახეთს ომით ემუქრებოდნენ, თუ ის 
კავშირს არ გაწყვეტდა რუსეთთან. 1591 წ. ყირიმის ხანმა დიდი ლაშქრობა მოაწყო 
რუსეთის წინააღმდეგ. თუმცა ეს ლაშქრობა უშედეგოდ დამთავრდა, მაგრამ 
თურქეთი კვლავ იმუქრებოდა თათართა ახალი ლაშქრობით და რუსეთისაგან 
ჩრდილო კავკასიაში ციხე-სიმაგრეთა მოშლას მოითხოვდა. 

კახეთ-რუსეთის აღნიშნული კავშირი ჩაშალა მრისხანე შაჰ აბასმა XVII ს. 
დამდეგს. 

სიმონ I-ის მეფობის უკანასკნელი წლები. ირან-ოსმალეთის მეორე ომის 
დროს საქართველოს გმირულმა ბრძოლამ ოსმალეთის აგრესიის წინააღმდეგ 
დიდი გამოხმაურება გამოიწვია დასავლეთ ევროპის ქრისტიანულ 
სახელმწიფოებში. დასავლეთშიაც ხომ დიდხნოვანი ბრძოლა მიმდინარეობდა 
ოსმალო დამპყრობლების წინააღმდეგ. ამიტომ იყო, რომ ისინი რუსეთის 
სახელმწიფოსთან ერთად შეშფოთებით შეხვდნენ ირან-ოსმალეთის 1590 წლის 
ზავს[65]. ირან-ოსმალეთის ომის გაგრძელებით დაინტერესებული დასავლეთ 
ევროპის ქვეყნები ზავის დადების შემდეგ შეეცადნენ ანტითურქული კოალიციის 
მოწყობას. კოალიციის გეგმაში დიდი ადგილი ჰქონდა დათმობილი რუსეთს, 
საქართველოსა და ირანს. ეს უკანასკნელი, რომელსაც ახლა სათავეში ედგა 
ნიჭიერი და გამოცდილი ხელმწიფე შაჰ აბასი, ზავს უყურებდა როგორც დროებით 
საშუალებას და სათანადო მომზადების შემდეგ აპირებდა დაკარგული 
პოზიციების აღდგენას ამიერკავკასიაში. ოსმალების აგრესიის წინააღმდეგ 
მებრძოლი ქართველი პოლიტიკოსებიც დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის 
საკუთარ გეგმებს ამ საერთაშორისო სიტუაციას უკავშირებდნენ. 

1590-იან წლებში რომის პაპის კლემენტი VIII-სა და გერმანიის 
იმპერატორის რუდოლფ II-ის ინიციატივით დაიწყო მოლაპარაკება 
ანტიოსმალური კოალიციის შედგენის შესახებ. ქართლის მეფე სიმონი დიდი 
სიხარულით შეხვდა პაპისა და იმპერატორის წერილებს. ამის შედეგად 1595 წელს 
შეიქმნა ირანის, ქართლის და კახეთის კავშირი. იმავე წელს სიმონ მეფე ესპანეთის 
მეფეს ფილიპე II-ს სწერდა: უკვე გავერთიანდით და გადავწყვიტეთ თურქებს 
თავი გავუჭეჭყოთო”[66]. სიმონი ესპანეთის მეფეს მოუწოდებდა ასეთივე კავშირი 
შეექმნათ დასავლეთ ევროპაში, რათა ყველას საკუთარი ტერიტორიიდან აეტეხა 
ომი ოსმალეთისათვის. რომის პაპისადმი გაგზავნილ წერილში სიმონი სწერდა: 
“ვიდრე პირში სული მიდგას, ხელს არ ავიღებ ოსმალების წინააღმდეგ ომზეო”[67]. 

დასავლეთ ევროპაში ანტიოსმალური კოალიციის შედგენა ვერ მოხერხდა. 
მიუხედავად ამისა, შაჰ აბასი დიდ იმედებს ამყარებდა თავის შეთანხმებაზე 
ქართლისა და კახეთის მეფეებთან და შეეცადა გადაედგა ნაბიჯი ამ კავშირის 
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მიზნების განხორციელებისათვის. ამის შედეგი ის იყო, რომ სიმონ I-მა 1598 წელს 
განაახლა ომი ოსმალეთთან. 

ქართლიდან ოსმალების განდევნისათვის ბრძოლა სიმონმა გორიდან 
დაიწყო. გორის ციხე ოსმალებს ძლიერ გამაგრებული ჰქონდათ და პირდაპირი 
იერიშით მისი აღება ძნელი იყო, რადგან დიდ მსხვერპლს მოითხოვდა. ამიტომ 
სიმონმა გადაწყვიტა ხანგრძლივი ალყით გაეტეხა ოსმალთა წინააღმდეგობა. 

1598 წლის ზაფხულში ქართლის ჯარმა გორის ციხეს ალყა შემოარტყა. 
გარემოცულთ სურსათი შემოაკლდათ და დიდი ზარალის ფასად ახერხებდნენ 
გორის ახლომახლო სოფლებში საჭმლის შოვნას. მიუხედავად ამისა, ოსმალები 
მედგრად იცავდნენ ციხეს . ალყა 9 თვეს გაგრძელდა. დადგა 1599 წლის 
დიდმარხვის დღეები. ჩვეულებრივად ამ დროს ქართველები ომს თავს 
არიდებდნენ და, მტრის უშუალო შემოსევა თუ არ იყო, თვითონ ბრძოლას არ 
იწყებდნენ. ეს ოსმალებმაც კარგად იცოდნენ. სიმონმაც ეს გარემოება დაუდო 
საფუძვლად ციხის აღების გეგმას: ციხეს ალყა მოხსნა და გორს გაეცალა. 
ოსმალებმა, რომლებიც დიდმარხვის დღეებში ქართველთაგან ბრძოლის 
განახლებას არ მოელოდნენ, სიფრთხილეს უკლეს. ამავე დროს მეფემ წინასწარი 
ზომები მიიღო მოულოდნელი თავდასხმის მოსაწყობად. შეტევა გვიან ღამით 
დაიწყო და გათენებამდე გრძელდებოდა. ქართველებმა გორის ციხე აიღეს. 

ქართლთან ერთად 1598 წელს ოსმალთა წინააღმდეგ აჯანყდა სამცხე-
საათაბაგოც მანუჩარ ათაბაგის მეთაურობით. ქართლსა და სამცხეში აჯანყების 
ჩასაქრობად სულთანმა დიდი ჯარი გამოგზავნა თავრიზისა და ვანის ბეგლარბეგი 
ჯაფარ ფაშა. სიმონ მეფის ბრძანებით შიდა ქართლის ჯარს სათავეში ჩაუდგა 
ტახტის მემკვიდრე გიორგი ბატონიშვილი. იგი გორში დაბანაკდა და მტრის 
გამოჩენას ელოდა. თვითონ სვიმონ მეფე საბარათიანოში გადავიდა და მეწინავე 
სადროშოს ლაშქრის შეგროვებას შეუდგა. ამ დროს მტერი ალგეთზე მოსულიყო 
და ნახიდურთან დაბანაკებული, თბილისისკენ მოიწევდა. ქართველთა ჯარის 
მობილიზაცია დამთავრებული არ იყო. მეფეს ცოტაოდენი ლაშქარი ახლდა. 
მიუხედავათ ამისა, საღირაშენთან (თეთრიწყაროს რაიონშია) მისულმა სიმონმა არ 
დაუცადა ქართლის ჯარის შეკრებას და გადაწყვიტა იერიში მიეტანა მტერზე. 
დიდებულები და ახლობლები მეფეს ომის დაწყებას უშლიდნენ. მაგრამ მეფემ არ 
დაუჯერა იმ მოტივით, რომ თუ ოსმალებს თბილისში შესვლას დავაცლით, მაშინ 
მათთან ბრძოლა უფრო გაძნელდებაო[68]. 

ბრძოლის წინ ქართველებმა ზიარება მიიღეს, ერთმანეთს 
გამოემშვიდობნენ და როცა მტერი მოახლოვდა, მეფემ ცხენი დასძრა და მისმა 
მხედრებმა წინ გამოწეული შუბებით მედგრად შეუტიეს ოსმალებს. გააპეს მტრის 
რაზმები. თითო ქართველსაო, წერს ფარსადან გორგიჯანიძე, 4-5 ოსმალო 
გადმოეგდო ცხენიდან და ახლა სხვებზე მიიწევდნენო. ხელშუბიანი მეფე მტრის 
რომელ რაზმსაც შეუტევდა, მოშლიდაო[69] . უთანასწორო ბრძოლა 5 საათს 
გაგრძელდა. ბოლოს მეფე ძლივს დაარწმუნეს, რომ უკან დახევის დრო იყო. 
უკანდახეულ ქართველებს მეტერი უკან დაედევნა. ფარცხისის (თეთრიწყაროს 
რაიონშია) ახლოს ვიწრო და საფლობიან გზაზე ვიღაცამ შემთხვევით მეფის ცხენს 
თავისი ცხენი დააძგერა, მეფის ცხენი მხედრიანად დიდ საფლობში ჩავარდა და 
ტალახში ჩაეფლო. საფლობიდან მეფის ამოყვანა გაძნელდა. ამასობაში 
ოსმალებმაც მოაღწიეს. ამ დროს ერთმა გამაჰმადიანებულმა ქართველმა თავადმა 
ბარათაშვილმა, რომელიც მტრის რაზმს მოუძღოდა, მეფე იცნო და ჯაფარ ფაშას 
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მოახსენა:”ლაშქარი აღარავინ შერჩომია და ისრევე ამაყად ტალახში ჩაფლული 
ისარს ისვრისო”[70] . სხვა გზა არ იყო, მეფე ოსმალთა სარდალს დანებდა. 

გორში დაბანაკებულმა გიორგი ბატონიშვილმა ალგეთის ხეობაში 
მომხდარი ბრძოლის ამბავი და მამამისის დატყვევება მეორე დღეს შუადღეზე 
გაიგო, სწრაფად აიყარა და იმ ადგილას მივიდა, საიდანაც ოსმალთა ლაშქარი წინა 
დღით, ქართველ მეომართა შიშის გამო, სასწრაფოდ აყრილიყო. გიორგიმ 
გაქცეულ მტერს თავისი მხედრები დაადევნა. მდევრები მხოლოდ მტრის უკან 
ჩამორჩენილ აღალს დაეწიენ, ხელთ იგდეს ის და უკან გაბრუნდნენ. მეფისა და 
სხვა ქართველი ტყვეების დახსნა ვერ მოხერხდა. 

1600 წელს სიმონი ჯაფარ ფაშამ სტამბოლს გააგზავნა. ცნობამ სიმონ მეფის 
დატყვევების შესახებ დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია ოსმალებში: სულთანმა 
ბრძანება გასცა მის სახელმწიფოს ყველა ქალაქში ქუჩები მოერთოთ და სამი დღის 
განმავლობაში ქეიფი და ზეიმი მოეწყოთ. 

ოსმალთა სატახტო ქალაქისაკენ მიმავალ ოსმალებს საპალნეებით თან 
მიჰქონდათ ომში დახოცილ ქართველ მეომართა თავები. მათ შორის მეფის ძმის – 
ალექსანდრეს თავიც. 

სულთანი ბევრს ეცადა, რომ სიმონი თავის ნებაზე დაეყოლიებინა, 
მრავალი წყალობა და დიდება აძლია, მაგრამ უშედეგოდ. სტამბოლში სიმონი 
იედიკულეს ციხეში[71] გამოამწყვდიეს. სიმონ I-ის შვილი გიორგი, რომელიც 
ქართლის მეფე გახდა, ბევრს ეცადა, რომ მამა ტყვეობიდან დაეხსნა. სამეფო 
ხაზინის თითქმის მთელი სიმდიდრე, ეკლესია-მონასტრებში და თავადებს შორის 
შეგროვებული მრავალი თვალმარგალიტი და ოქრო-ვერცხლი სტამბოლს 
გაგზავნეს, თან გიორგი მეფის შვილი დავითი მძევლად გააყოლეს, მაგრამ 
ტყვეობაში მყოფი სიმონი გარდაცვლილიყო. სულთანმა გამოსასყიდი თანხა და 
ძვირფასეულობა მაინც აიღო და მხოლოდ რამდენიმე ხნის შემდეგ დაუთმო მეფის 
ნეშტი ქართველებს, რომლებმაც ის მცხეთას მოასვენეს და მისი სახელოვანი მამის 
– ლუარსაბის გვერდით დაასაფლავეს[72]. 

გმირი მეფე სიმონი, რომელმაც, პოეტ არჩილის სიტყვით “ქართლს ხმალი 
შეარტყა”, 42 წლის განმავლობაში “ღირსეულად იცავდა დამოუკიდებლობისა და 
ეროვნული თავისუფლების დროშას ირანისა თუ ოსმალეთის 
მოძალადეებისაგან”[73]. 

ქართლის მრავალწლოვან ბრძოლას ოსმალთა აგრესიის წინააღმდეგ 
უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს ბრძოლა არამარტო ქართლის სამეფოს 
ინტერესებს ემსახურებოდა, არამედ მთელი საქართველოს ინტერესებსაც. 
ქართლის გმირული ბრძოლა რამდენადმე ამსუბუქებდა ყიზილბაშებისა და 
ოსმალების ბატონობის სიმძიმეს საქართველოს დანარჩენ ნაწილებში. 

ლუარსაბ I-ისა და სიმონ I-ის მეთაურობით წარმოებული თავდადებული 
ბრძოლა ძალასა და ენერგიას მატებდა დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ 
მომავალ თაობებს. 

სამცხე-საათაბაგო XVI საუკუნის მიწურულში. საქართველოს სამეფო-
სამთავროებს შორის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში სამცხე-საათაბაგო აღმოჩნდა. 
1579 წელს ოსმალეთმა სამცხე-საათაბაგოს დაპყრობილ ტერიტორიაზე ჩილდირის 
(ახალციხის) საფაშო დააარსა. მანუჩარ III-ის ბრძოლა ოსმალთაგან სამცხის 
განთავისუფლებისათვის მარცხით დამთავრდა. მანუჩარი და მისი 
თანამებრძოლები იძულებული შეიქმნენ სამცხე დაეტოვებინათ. 
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XVI საუკუნის ბოლო ათეულში სამცხე-საათაბაგოს მდგომარეობა კიდევ 
უფრო გართულდა. ამ დროს საქართველოს სამეფოებს, რომლებიც აგრეთვე 
თავდადებულ ბრძოლას ეწეოდნენ ოსმალო დამპყრობლების წინააღმდეგ, არ 
შეეძლოთ რეალური დახმარება აღმოეჩინათ სამცხეში ოსმალთა წინააღმდეგ 
მებრძოლი ძალებისათვის. 

ოსმალო დამპყრობლებმა სამცხე-საათაბაგო გაიმარტოეს. ეს კიდევ უფრო 
საბედისწერო აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც დიდხნოვანი ბრძოლა ირან-ოსმალეთს 
შორის 1590 წ. ზავით დასრულდა. 

1590 წ. ზავით ამიერკავკასია ოსმალეთს ერგო. სამცხე-საათაბაგო 
მთლიანად ოსმალთა ხელში გადადიოდა. ირანი ფაქტიურად გამოეთიშა 
ბრძოლას ამ ქვეყნის დაუფლებისათვის. ამიერიდან ოსმალები კიდევ უფრო 
ენერგიულად შეუდგნენ საათაბაგოში თავიანთი მიწისმფლობელობისა და 
მიწათსარგებლობის წესების შემოღებას, რამაც ასახვა პოვა “გურჯისტანის 
ვილაიეთის დიდ დავთარში”[74]. 

ოსმალებმა სამცხე-საათაბაგო აღწერეს. ეს ღონისძიება დაკავშირებული 
იყო დაპყრობილ ქვეყანაში ოსმალური მართვა-გამგეობისა და საგადასახადო 
სისტემის შემოღებასთან. 

აღწერის შედეგად დგებოდა ორი სახის დავთარი: პირველი გვიჩვენებდა 
გადასახადებს მათი წყაროების დეტალური მითითებით. ეს იყო “დიდი 
დავთარი”, მეორეში - “მცირე დავთარში” - აღნიშნული იყო წლიური შემოსავლის 
განაწილება მხედართა შორის. ეს დავთრები არა მარტო განსაზღვრავდნენ 
ცალკეული გლეხისაგან ასაკრები გადასახადების რაოდენობას, არამედ მათ 
იყენებდნენ აგრეთვე როგორც ოფიციალურ საბუთებს, რომელთა მიხედვითაც 
წესდებოდა მიწისმფლობელობისა და მიწითსარგებლობის იურიდიული 
ნორმები; დიდ დავთარს, როგორც წესი, წამძღვარებული ჰქონდა კანუნ-ნამე 
(კანონთა წიგნი), რომელშიაც ფიქსირებული იყო ქვეყნის მოსახლეობის უფლება-
მოვალეობანი საგადასახადო სისტემის შემოღებასთან დაკავშირებით. 

1595 წლის “გურჯისტანის ვილაიეთის დავთარს” წინ უსწრებდა სხვა 
“გურჯისტანის დავთრები”, რომლებიც ოსმალებმა უფრო ადრე (XVI ს. 70-იან 
წლებში) შეადგინეს[75]. 1595 წ. “გურჯისტანის დავთარში” ხშირად გვხვდება 
გამოთქმა “ძველი და ახალი დავთარი”. 

სახელწოდება “გურჯისტანის ვილაიეთი”, “ჩილდირის ვილაიეთი” და 
“ახალციხის საფაშო” ერთი და იგივე ადმინისტრაციული ერთეულის 
აღმნიშვნელი ტერმინებია[76]. 

“გურჯისტანის ვილაიეთის დავთრის” მიხედვით, სამცხე-საათაბაგო 8 
სანჯაყად (ლივა) იყო დაყოფილი: ახალციხე, ხერთვისი, ახალქალაქი, ჩალდირი, 
ფოცხოვი, პეტრა, ფანაკი და დიდი არტაანი. 

“გურჯისტანის ვილაიეთი” ლივების მიხედვით შემდეგ რაიონებად 
იყოფოდა: 

1.           ახალციხის ლივის რაიონები – მზვარე, ჩილდირი, უდე, ქვაბლიანი, 
აწყური, ალთუნყალა, ოცხე, ასპინძა და ჭაჭარაქი. 

2.           ხერთვისის – ხერთვისი, ტყიანი-ჯავახეთი, ბუზმარეთი. 
3.           ახალქალაქის – აკშეჰირი, თმოგვი, ნიალისყური. 
4.           ჩალდირის- ჯანბაზი, ქანარბელი, მგელისციხე. 
5.           ფოცხოვის – მზვარე, ჩრდილი. 
6.           პეტრას – პეტრა, ქაშვეთი. 
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7.           ფანაკის - ფანაკი, ქიამხისი, ფანასკერტი. 
8.           დიდი არტაანის – მზვარე, ჩრდილი, ტყიანი რაიონი. სულ 

“დავთრის“ მიხედვით სამცხე-საათაბაგოში 1160 სოფელი შედიოდა. 
ქ. ახალციხე იყო ვილაიეთის გამგებლის – ბეგლარბეგის რეზიდენცია. 

“დავთრის” მიხედვით, “გურჯისტანის ვილაიეთის” ბეგლარბეგი ხიდირ ფაშა იყო, 
რომელიც უმთავრესად ოსმალო მოხელეთა მეშვეობით მართავდა ქვეყანას. 

ქვეყნის გაოსმალების პოლიტიკის წარმატება, უპირველესად ყოვლისა, 
ოსმალური მიწისმფლობელობის წესთა შემოღებაზე იყო დამოკიდებული. ეს 
წესები მკვეთრად განსხვავდებოდა ფეოდალური საქართველოს 
მიწისმფლობელობისა და მიწითსარგებლობის წესებისაგან. ოსმალური წესით, 
მიწისმფლობელი აუცილებლად მხედარი და ამასთან ერთად მაჰმადიანი უნდა 
ყოფილიყო. ქართველი ფეოდალების წინაშე ალტერნატივა იდგა – ან ისლამის 
მიღება, მიწის შენარჩუნება და ოსმალეთის სამსახურში ჩადგომა, ან 
ქრისტიანობის შენარჩუნება და ამით მამულების დაკარგვა. ამგვარად, ოსმალთა 
მფლობელობის პოლიტიკური ორგანიზაციის დასამყარებლად საჭირო იყო 
ქართული ფეოდალური მიწისმფლობელობის დარღვევა და მისი გარდაქმნა 
ოსმალურ საფუძველზე. სამცხე-საათაბაგოში იწყება მიწის გადანაწილება 
ქართულ მიწისმფლობელობის ხარჯზე. ეს პროცესი ჯერ კიდევ XVI საუკუნის შუა 
წლებიდან დაიწყო. “გურჯისტანის დავთარში” ოსმალური ფეოდალური 
მიწისმფლობელობის ძირითადი ფორმებიდან დასახელებულია ხასი, ზიამეთი, 
თიმარი, ვაკუფი, მულქი-მოურუსი, თავისუფალი თიმარი, ჩიფთლიქი და სხვ. 

სულთნის მთავრობა სამცხე-საათაბაგოში მამულებს ართმევდა იმ 
ქართველ ფეოდალებს, რომლებიც აქტიურად იბრძოდნენ ოსმალთა წინააღმდეგ. 
მათ შორის პირველ რიგში შეიძლება დავასახელოთ მანუჩარ ათაბაგი, მისი 
მეუღლე ელენე, მანუჩარის დედა დედისიმედი და სხვები[77]. 

სამცხე-საათაბაგოში ოსმალები სასტიკად სდევნიდნენ და ავიწროებდნენ 
ქართულ ეკლესიას. ისინი სასულიერო მსახურთ მამულებს ართმევდნენ და 
ყოველნაირად ცდილობდნენ მათი გავლენის შესუსტებას[78]. 

ამრიგად, ოსმალეთის მთავრობა ცდილობდა ეკონომიურად გაეტეხა 
სამცხე-საათაბაგოს ქართული ეკლესია, შეესუსტებინა აქ ქრისტიანობის გავლენა 
და მოემზადებინა ნიადაგი ისლამის გავრცელებისათვის. ქართული 
ეკლესიებიდან ჩამორთმეულ ადგილ-მამულებს ოსმალები ვაკუფებად აქცევდნენ, 
ხოლო ეკლესიებს – მეჩეთებად. აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ ამ დროს სამცხე-
საათაბაგოში ჯერ კიდევ სუსტად იყო ფეხმოკიდებული ისლამი. ამას ადასტურებს 
“გურჯისტანის დავთარი”, საიდანაც ჩანს, რომ სამცხე-საათაბაგოში სავაკუფო 
მიწები მეტად მცირე რაოდენობით არსებობდა. 

“დავთრის” მიხედვით, სამცხე-საათაბაგოს მოსახლეობას უაღრესად მძიმე 
ბეგარა-გადასახადები დააკისრეს[79]. მათი უფლებრივი და ეკონომიური 
მდგომარეობა წინანდებურად აუტანელი რჩებოდა და კიდევ უფრო გაუარესდა 
იმით, რომ ფეოდალურ ჩაგვრას ამიერიდან რელიგიური და ეროვნული დევნა 
მიემატა. ქრისტიანული მოსახლეობა ვალდებული იყო დამატებით გადაეხადა 
ისეთი გადასახადები, რომლებსაც მაჰმადიანები არ იხდიდნენ. არამაჰმადიან 
ქართველ მოსახლეობაზე გაწერილი იყო გადასახადი “ისფენჯი” 25 ახჩის 
ოდენობით. ეს მაშინ, როდესაც მაჰმადიან მოსახლეობაზე შეწერილი გადასახადის 
რაოდენობა მხოლოდ 18 თუ 22 ახჩას უდრიდა. დავთარში შეტანილ მაჰმადიანებს 
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მიწერილი ჰქონდათ სპეციალური ნიშანი, რაც იმაზე მიუთითებდა, რომ ეს პირი 
მაჰმადიანი იყო და ამიტომ საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობდა. 

“გურჯისტანის დავთრის” მიხედვით სამცხე-საათაბაგოს 
ყოველწლიურად უნდა გადაეხადა 9 672 516 ახჩი ან მისი ღირებულების 
შემცვლელი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია[80]. 

სამცხე-საათაბაგოში ყველაზე მძიმე და აუტანელ მდგომარეობაში 
მწარმოებელი კლასი გლეხობა, იმყოფებოდა. ძირითადად სწორედ მას აწვებოდა 
ოსმალური გადასახადების სიმძიმე. “მძიმედ დახარკული გლეხობა მხარს 
უჭერდა ათაბაგს და გაოსმალებას არ აპირებდა”[81]. 

გლეხები გადასახადებს ვერ აუდიოდნენ და მასობრივად გარბოდნენ 
თავიანთი მიწა-წყლიდან. “გურჯისტანის დავთარში” მრავლად გვხვდება 
“მოსახლეობისაგან თავისუფალი სოფლები”. ამ მხრივ განსაკუთრებით მძიმე 
მდგომარეობაში აღმოჩნდა პეტრეს ლივა. პეტრეს ლივას 48 სოფლიდან 41 
“ცარიელი იყო რაიასაგან” (გლეხთაგან)[82]. საერთოდ, სამცხე-საათაბაგოში ამ 
დროისათვის დაცარიელებული იყო არანაკლებ 364 სოფლისა[83]. 

სულთნის მთავრობა, დაპყრობილი ქვეყნების გათურქებისა და იქ 
ძალაუფლების განმტკიცების მიზნით, ხშირად იყენებდა კოლონიზაციისა და 
მოსახლეობის იძულებით გადასახლების ხერხებს. იგი მასობრივად ასახლებდა 
თურქულ მოსახლეობას ბალკანეთის ქვეყნებში, ხოლო ბალკანეთის მოსახლეობას 
– ანატოლიაში. ასეთსავე ღონისძიებებს მიმართავდა სულთანი თავისი იმპერიის 
აღმოსავლეთის ქვეყნებშიაც. სამცხე-საათაბაგოს დაპყრობილ ადგილებში 
ოსმალებმა გზა გაუხსნეს ქურთულ ტომებს[84]. “გურჯისტანის კანუნინამეში” 
ვკითხულობთ: “აქ საზღვარია და ხალხის ჩასახლებაა საჭირო”[85]. 

საათაბაგოში შემორჩნენ აგრეთვე “დავთრის გარეშე” სოფლები[86]. 
ასეთების რაოდენობა 53 იყო. გ. ტივაძის მოსაზრებით, “ამ სოფლების შემოსავალი 
ქართველი თავადაზნაურობის ერთი ჯგუფის საკუთრებას წარმოადგენდა და ამ 
სოფლებში მოქმედებდა გარკვეული დროის მანძილზე სათანადო იმუნიტეტით 
უზრუნველყოფილი ქართული კანონმდებლობა”[87]. 

“დავთრის გარეშე” დარჩენილი სოფლების შესახებ დავთარში მოცემულია 
მხოლოდ მათი დასახელება. ეს აიხსნება იმ გარემოებით, რომ ასეთი სოფლები 
ოსმალთა მიერ სამცხის აღწერის შემდეგაც კვლავ გამაჰმადიანებულ ქართველ 
ფეოდალებს დარჩათ. “დავთრის გარეშე” მყოფ სოფლებში არ გვხვდება ოსმალური 
გადასახადები. საფიქრებელია, რომ ისინი ემსგავსებოდნენ აღწერის გარეშე მყოფ 
სანჯაყებს, რომლებიც კერძო მფლობელობაში გაიცემოდა. 

ოსმალეთის მთავრობა იძულებული იყო რიგ შემთხვევაში დაპყრობილი 
ქვეყნის გაბატონებული კლასის ერთი ნაწილისათვის შეენარჩუნებინა არა მარტო 
ქრისტიანობა, არამედ მიწის საკუთრებაც. 

ოსმალეთის მთავრობა მოქნილსა და ფრთხილ პოლიტიკას 
ახორციელებდა ქართველ ფეოდალებთან დამოკიდებულებაში. გამაჰმადიანებულ 
ქართველებს იგი პრივილეგიურ მდგომარეობაში აყენებდა. მაგრამ ამავე დროს, 
ჩანს, ითმენდა ზოგიერთი ფეოდალის ქრისტიანობას. ასეთ პოლიტიკას უნდა 
დაექსაქსა ადგილობრივი ფეოდალური ძალები, ათაბაგისათვის უნდა 
ჩამოეშორებინა ქრისტიანობის დამცველი აზნაურები და გადაეყვანა ისინი 
ოსმალეთის მხარეზე. 
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ოსმალეთში კარგად ესმოდათ და შეგნებული ჰქონდათ, რომ წარმატება 
სამცხე-საათაბაგოში მნიშვნელოვანწილად ათაბაგის მოწინააღმდეგე ქართველი 
ფეოდალების ღალატის წყალობით იყო განპირობებული[88]. 

“გურჯისტანის დავთარში” მართალია იშვიათად, მაგრამ მაინც 
გვხვდებიან მიწის მფლობელად ქრისტიანი ქართველები[89]. საფიქრებელია, რომ 
მათ გარკვეული სამსახური გაუწიეს ოსმალებს ქვეყნის დაპყრობის საქმეში. 

“გურჯისტანის დავთარში” მოხსენიებული არიან აგრეთვე ზიმიები, ე.ი. 
არამაჰმადიანები, რომლებიც ქრისტიანობით ფლობდნენ მამულებს. მათ შესახებ 
“დავთარში” ჩაწერილია, რომ ისინი “სამეფო ლაშქრობის შემთხვევაში 
დაუყოვნებლივ გამოდიან სამხედრო სამსახურში”[90]. 

აქედან ნათლად ჩანს, რომ ქართველებს, რომლებსაც ქრისტიანობით 
ჰქონდათ შენარჩუნებული მამულები, ოსმალეთის მთავრობის სასარგებლოდ 
სამხედრო სამსახური მართებდათ. დაახლოებით ასეთსავე პოლიტიკას 
ახორციელებდნენ ოსმალები ბალკანეთის ქვეყნებშიაც. 

“გურჯისტანის დავთარში” მრავლად გახვდებიან ისეთი ზიმიებიც, 
რომლებიც, როგორც ჩანს, ოსმალებს არ ემორჩილებოდნენ და ამის გამო 
მამულები დაკარგეს. “ახალი დავთრის” მიხედვით მათ მამულებს მაჰმადიანები 
ფლობდნენ[91]. 

ამგვარად, “გურჯისტანის ვილაიეთის” აღწერა და მისი რეესტრებში 
გატარება აშკარად მოწმობდა, რომ ოსმალებმა საქართველოს ამ მხარეში თავიანთი 
წესები შემოიღეს. დამპყრობლებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ სამცხე-
საათაბაგო საქართველოდან მოეწყვიტათ და მისი მოსახლეობა ეროვნული 
გადაგვარების გზით წაეყვანათ. სწორედ ეს იყო ეროვნული ტრაგედია – 
საქართველოს გამაერთიანებელ და გამთიშველ ძალთა საბედისწერო ჭიდილის 
შედეგი XVI საუკუნეში, როცა ოსმალო დამპყრობთა და ფეოდალ-მოღალატეთა 
სახით ძალმომრეობამ გაიმარჯვა. ჩვენმა ქვეყანამ თავისი მიწა-წყლის ერთი 
მესამედი დაკარგა, მისი ტერიტორიული მთლიანობა დაირღვა. 

საქართველოს მოწინავე ძალებსა და ქართველ მოსახლეობას არასოდეს 
შეუწყვეტიათ ბრძოლა ოსმალო დამპყრობთა წინააღმდეგ მესხეთის 
განთავისუფლებისათვის. ოსმალო ასიმილატორები საუკუნეთა განმავლობაში 
ცდილობდნენ მიტაცებული ქვეყნის გათურქებას, ქართველები კი შეუპოვრად 
იცავდნენ თავიანთ არსებობას, მაგრამ უთანასწორო ომში მარცხდებოდნენ. 
დროთა განმავლობაში ოსმალო დამპყრობლები სულ უფრო და უფრო 
მკვიდრდებოდნენ ქართულ მიწაზე. 
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თავი მეორე 
 

საქართველოს ეკონომიური მდგომარეობა 
XVI - XVII საუკუნეებში 

 
§ 1. ეკონომიური ცხოვრების ისტორიული პირობები და 

თავისებურებანი ცალკეულ პროვინციებში 
 
საქართველოს ეკონომიური დაქვეითება, რომელიც XIII საუკუნის მეორე 

ნახევრიდან უკვე შესამჩნევი გახდა, მომდევნო საუკუნეებში უფრო ფართო და 
ღრმა ხასიათს იღებდა. XVI-XVII საუკუნეებში ქართველი ხალხის ეკონომიური 
ცხოვრების ისტორიული პირობები უაღრესად არახელსაყრელი იყო. იმ 
უარყოფით საერთაშორისო მოვლენებს შორის, რომლებიც დიდი ხნის 
განმავლობაში სხვა მიზეზებთან ერთად განაპირობებდა საქართველოს 
სამეურნეო-ეკონომიურ ჩამორჩენილობას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ჰქონდა თურქეთის აგრესიული სახელმწიფოს გაბატონებას მახლობელ 
აღმოსავლეთში და ირან-თურქეთის ხანგრძლივ ომებს ამიერკავკასიაში, 
ქურთისტანსა და ერაყში გაბატონებისათვის. 

XV საუკუნის მეორე ნახევარში თურქებმა ბოლო მოუღეს ბიზანტიის 
იმპერიის არსებობას. ტრაპიზონისა და ყირიმის დაპყრობის შემდეგ შავი ზღვა 
თურქეთის ზღვად იქცა. მზარდ ეკონომიურსა და პოლიტიკურ ძლიერებაში მყოფ 
დასავლეთ ევროპის ქვეყნებსა და აღმოსავლეთს შორის ჩადგა თურქეთი, 
რომელმაც ხელთ იგდო მსოფლიოს ამ ორ ნაწილს შორის ვაჭრობის მონოპოლია. 
ამ დროიდან საქართველომ დაკარგა დასავლეთისა და აღმოსავლეთის 
დამაკავშირებელი ქვეყნის როლი. უფრო მეტიც: საქართველო თითქმის 
მთლიანად მოწყვეტილი აღმოჩნდა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისაგან. 

შავსა და აზოვის ზღვებზე გაბატონებით თურქეთის კონტროლს 
დაუქვემდებარდა დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ საქართველოს 
ტერიტორიაზე გამავალი სავაჭრო გზა. როგორც ცნობილია, თურქეთის 
სახელმწიფოს ეკონომიური პოლიტიკა გამოირჩეოდა უკიდურესი თვითნებობითა 
და გამომძალველობით. ეს გარემოება აძნელებდა ეკონომიურ ურთიერთობას 
აღნიშნული სავაჭრო გზით. 
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საქართველოს ეკონომიური განვითარებისათვის უარყოფითი 
მნიშვნელობა ჰქონდა აგრეთვე დიდ გეოგრაფიულ აღმოჩენებს, რომლებიც თავის 
მხრივ მიზეზობრივ კავშირში იყო ახლო აღმოსავლეთში თურქეთის 
გაბატონებასთან. ამერიკისა და ინდოეთისაკენ აფრიკის გარშემო საზღვაო გზის 
აღმოჩენამ, შავ ზღვაზე თურქეთის ბატონობის პირობებში, უაღრესად დასცა 
ევროპიდან ამიერკავკასიაზე გავლით ინდოეთისაკენ მიმავალი სავაჭრო გზის 
მნიშვნელობა. სავაჭრო გზების ოკეანეებზე გადანაცვლებამ და ხმელთაშუა ზღვის 
როლის დაცემამ მთელი წინა აზია და საქართველო მსოფლიო ეკონომიური 
ურთიერთობის სფეროს მოწყვიტა. 

უაღრესად უარყოფით გავლენას ახდენდა საქართველოს ეკონომიურ 
განვითარებაზე ირანისა და თურქეთის აგრესიული პოლიტიკა. როგორც ერთი, 
ისე მეორე დაჟინებით ცდილობდა საქართველოს დაპყრობას. ამ მიზნის 
მისაღწევად აგრესორები იყენებდნენ ხალხის ეკონომიური ცხოვრების პირობების 
მოსპობის ბარბაროსულ მეთოდებს: კაფავდნენ ბაღ-ვენახებს, თუთის ხეებს, 
ანადგურებდნენ ინტენსიური მიწათმოქმედების რაიონებს და მათ ადგილზე 
მომთაბარულ მეჯოგეობას ნერგავდნენ. 

XVI-XVII სს. მანძილზე ირანსა და თურქეთს შორის 4 დიდი ომი იყო (1514 
– 1555; 1578 – 1590; 1602 – 1618 და 1623 – 1639 წწ.). ამ ომების ერთ-ერთ მიზანს 
საქართველოს დაპყრობა შეადგენდა, მაგრამ ვერც ერთი მხარე ამ მიზანს ვერ 
აღწევდა და ომები ჯერ კიდევ დაუპყრობელი ქვეყნის განაწილებით 
მთავრდებოდა. აღმოსავლეთ საქართველო ირანს ერგებოდა ხოლმე, დასავლეთი - 
თურქებს. ასეთი ზავის მიღწევის შემდეგ თითოეული მხარე ზავის პირობების 
რეალიზაციისათვის იწყებდა ბრძოლას. ახლა ეს ბრძოლა აგრესორებისათვის 
უფრო ხელსაყრელ პირობებში წარმოებდა, რადგან ერთი მეორეს ზავით 
მიკუთვნებული საქართველოს ნაწილის დაპყრობაში არ ეცილებოდა. 

ქართველი ხალხი გმირულად იცავდა თავს აგრესორებისაგან, მაგრამ 
ბრძოლა უთანასწორო, სისხლისმღვრელი და გამანადგურებელი იყო. თუმცა 
აგრესორებმა საბოლოოდ ვერ შესძლეს საქართველოს დაპყრობა, მაგრამ 
დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ ქვეყანას ჩამოაგლიჯეს მისი მნიშვნელოვანი 
ნაწილები; XVI ს. მეორე ნახევარში ირანმა კახეთს წახურის სამფლობელო 
წაართვა, ხოლო თურქეთმა სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო (სამცხე-საათაბაგო 
და აჭარა) მიიტაცა. 

ეკონომიური ცხოვრების ზემო აღნიშნულ ფრიად არახელსაყრელ 
საერთაშორისო მდგომარეობას უაღრესად ამძიმებდა ქვეყნის შიგნით შექმნილი 
ვითარება, რომელიც ისევ საგარეო ფაქტორით იყო განპირობებული. XVI ს. 
დასაწყისისათვის საქართველო საბოლოოდ დაიშალა სამეფოებად და 
სამთავროებად. დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეულების არსებობა 
აპირობებდა განსხვავებული საგარეო და საშინაო ინტერესების არსებობას. 
სხვადასხვა დროს, არსებული სიტუაციის შესაბამისად, იქმნებოდა საშინაო და 
საგარეო ძალების რთული პოლიტიკური და ეკონომიური ხასიათის 
კომბინაციები, რაც ამწვავებდა შინაგან წინააღმდეგობებს, აძლიერებდა შინაომებს. 
ეს კი სპობდა მშვიდობიანი ეკონომიური განვითარების საფუძველს. 

XVI ს. დასაწყისიდანვე ქართულ სამეფო-სამთავროებს შორის კვლავ 
განახლდა ბრძოლა, რომელიც ხშირად ძარცვა-რბევის ხასიათს ატარებდა. 

პირველ რიგში, რასაკვირველია, მწარმოებელი მოსახლეობა 
ზარალდებოდა. მეურნეობის წარმოებისათვის არავის ეცალა. XVII ს. ერთი 



საბუთის მიხედვით ქართლში “საციციანო ასრე გაოხრებული იყო, ოთხი 
წელიწადი არც ხვნა იყო, არც თესვა, არც ცეცხლი ანთებულა, არც კალო გალეწილა 
და არც მამალს უყივლია”[1]. მსგავს მოვლენებს საქართველოს სხვადასხვა 
კუთხეში და სხვადასხვა დროს ხშირად ჰქონდა ადგილი. 

ერთმანეთის წინააღმდეგ მებრძოლი თავად-აზნაურები ანადგურებდნენ 
გლეხის მეურნეობას, იტაცებდნენ ქონებას, წვავდნენ სახლ-კარს, დატყვევებულ 
ხალხს კი მონებად ყიდდნენ უცხოეთის ბაზარზე. ბატონყმურ საქართველოში 
“ტყვის სყიდვას” არასოდეს მიუღია საზოგადოების განვითარებისათვის ისეთი 
საშიში ხასიათი, როგორც XVI – XVII საუკუნეებში[2]. 

ცენტრალური ხელისუფლების სისუსტის პირობებში და აღწერილი 
ვითარების შედეგად შეიცვალა მთისა და ბარის ეკონომიური ურთიერთობის 
ხასიათი. მწირი ბუნებრივი პირობებით შევიწროებული მთიელები ბარს 
აწვებოდნენ, იტაცებდნენ ქონებას, შინაურ საქონელს, ტყვეებს. XVII ს. 
განსაკუთრებით საგრძნობი გახდა დაღესტნელ ფეოდალთა და ოსთა 
თავდასხმები. XVII ს. ერთი საბუთის მიხედვით, ლიახვის ხეობაში “ამოწყდა ზემო 
ჯავა და გაუკაცურდა ოსთაგან... ასრე ამოწყდა, რომე კაცის ნაშენები აღარა იყო 
რა”[3]. პერიოდული მოუსავლიანობა, შიმშილობა და ეპიდემიური ავადმყოფობანი 
(“ჟამი”), რომლებიც დამახასიათებელი მოვლენა იყო საერთოდ ფეოდალიზმის 
ეპოქისათვის, განსაკუთრებით მწარმოებელ მოსახლეობას ანადგურებდა. 

აღწერილ ვითარებაში შეფერხდა მიწათმფლობელობის პროგრესული 
ფორმის “სათავისთავო” (ინდივიდუალური) საკუთრების შემდგომი განვითარება. 
ფეოდალური სახლების გაყრილობის პროცესი XVI - XVII საუკუნეებიდან 
შეყრილობის (გაერთიანების) პროცესს უთმობდა ადგილს, რომ ფეოდალებს 
“განსაცდელ-გაჭირვების წინააღმდეგ საერთო ძალით ებრძოლათ”[4]. ამ ნიადაგზე 
იზრდებოდა საერთო მფლობელობაში მყოფი მამულის მოცულობა. ეს კი 
ზღუდავდა სამეურნეო ინიციატივას, ვერ ქმნიდა მეურნეობის გაუმჯობესების 
სტიმულს. ფეოდალურ-ბატონყმური საერთო სათავადო მიწისმფლობელობა 
გასაქანს არ აძლევდა საწარმოო განვითარებას[5]. 

ქვეყნის საერთო-ეკონომიკურ დაქვეითებას აძლიერებდა და აღრმავებდა 
ბატონყმური ექსპლოატაციის ზრდა. მწარმოებელი მოსახლეობის ფეოდალური 
ვალდებულება-გადასახადების გადიდება, რომელიც არ ემყარებოდა ეკონომიურ 
აღმავლობას, კიდევ უფრო აქვეითებდა მეურნეობას. გლეხი იმის შიშით, რომ 
ბატონი წამართმევსო, ხშირად ნაკლებად ზრუნავდა მეურნეობის კარგად 
მოწყობაზე მაშინაც კი, როცა მშვიდობიანობა იყო და სხვა ხელისშემშლელი 
პირობები არ არსებობდა[6]. დამახასიათებელია, რომ ხუთი საუკუნის მანძილზე, 
XII ს-დან XVI ს-მდე, ყმის ვალდებულება-გამოსაღები 6-ჯერ გაიზარდა[7]. 

თავისთავად ქვეყნის შიგნით დამოუკიდებელი პოლიტიკური 
ერთეულების არსებობა შინაგანი საბაჟოებით, ზომა-წონის ერთეულების 
სხვადასხვაობით, აფერხებდა ეკონომიურ ურთიერთობას მთელი ქვეყნის 
მასშტაბით. 

XVI-XVII სს., ისე როგორც წინათ და შემდეგშიაც, საქართველოს ფრიად 
ხელსაყრელი ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობები ჰქონდა ეკონომიური ზრდა-
განვითარებისათვის. მაგრამ ბუნებრივი ძალებისა და რესურსების ადამიანის 
სამსახურში ჩაყენებისათვის შრომის პირობები, თავისთავად უაღრესად 
შეზღუდული ფეოდალური წარმოებითი ურთიერთობით, უფრო გაუარესდა 
შექმნილი საგარეო და საშინაო ვითარების შედეგად. საგარეო და საშინაო 
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ხასიათის ჩამოთვლილმა უარყოფითმა პირობებმა განაპირობეს XVI-XVII 
საუკუნეების საქართველოს სოციალ-ეკონომიური განვითარების შეფერხება და 
განვითარებული ფეოდალიზმის ხანის გახანგრძლივება. 

ასეთი იყო ზოგადად საქართველოს სამეფო-სამთავროებში ეკონომიური 
ცხოვრების უარყოფითი ისტორიული პირობები XVI-XVII საუკუნეებში. მაგრამ, 
ამასთან ერთად, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ შედარებით მშვიდობიანი 
ცხოვრების პირობებში საქართველოს სხვადასხვა ნაწილში ადგილი ჰქონდა 
სწრაფ ეკონომიურ აღმავლობას. 

საქართველოს სხვა ნაწილებს შორის XVI საუკუნეში კახეთის სამეფო 
ყველაზე უფრო დაწინაურებული იყო როგორც ეკონომიური, ისე პოლიტიკური 
მხრივ. ეკონომიური ცხოვრების პოლიტიკური პირობები აქ განსაკუთრებით 
ხელსაყრელი აღმოჩნდა XVI საუკუნის დასაწყისიდანვე. კახეთის მეფე 
ალექსანდრე I უომრად მოურიგდა სეფიანების ახლად შექმნილ სახელმწიფოს და 
მისი ვასალი გახდა. ამიერიდან კახეთის სამეფოში მშვიდობიანობა დამყარდა. XV-
XVI სს. მიჯნაზე კახეთში გატარებულმა სამხედრო და ადმინისტრაციულმა 
რეფორმებმა საკმაო საფუძველი შეუქმნეს მეფის ცენტრალური ხელისუფლების 
განმტკიცებას. 

ამრიგად, მშვიდობიანობა, თავადური რეაქციის სისუსტე და 
ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერე კახეთის სამეფოს ეკონომიური 
დაწინაურების ერთ-ერთი მიზეზი იყო. 

კახეთის ეკონომიურ დაწინაურებას არანაკლებ შეუწყო ხელი 
აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის სავაჭრო გზებთან სიახლოვემ. გილან-შემახა-
ასტრახანის “აბრეშუმის გზა” ძველი დროიდანვე კახეთის ფეოდალური 
მეურნეობისათვის საგარეო ვაჭრობის ხელსაყრელ ფაქტორს წარმოადგენდა[8]. ამ 
ვაჭრობაში ფეოდალებთან ერთად აქტიურად მონაწილეობდნენ მეფეებიც. XVI 
საუკუნის კახეთი მჭიდროდ დასახლებული, კულტურული მეურნეობისა და 
გაცხოველებული ვაჭრობის ქვეყანა იყო. საქართველოს სხვა ნაწილებიდან 
აყრილი გლეხობა კახეთს აფარებდა თავს და აქვე სახლდებოდა. მთელი XVI ს. 
მანძილზე კახეთის მოსახლეობა კი არ მცირდებოდა, როგორც საქართველოს სხვა 
ნაწილებში, არამედ სწრაფად მატულობდა. 

სოფლის მეურნეობის, ხელოსნური წარმოებისა და ვაჭრობის 
განვითარების შედეგად XV-XVI სს. კახეთში აღმოცენდნენ ახალი ქალაქები, 
რომლებიც ვაჭრობა-ხელოსნობის გაცხოველებულ ცენტრებს წარმოადგენდნენ. 
ასეთი იყო ქალაქები ზაგემი (ბაზარი) და გრემი. ახალ ქალაქებთან ერთად XVI ს. 
კახეთში დიდი ეკონომიური მნიშვნელობა ჰქონდათ ძველ ქალაქებს – თელავსა 
და ყარაღაჯს. 

XVI საუკუნეში კახეთის ეკონომიური აღმავლობის მოწმობაა აქ გაშლილი 
სააღმშენებლო ღონისძიებანი – სასახლეების სავაჭრო სახლების. ციხე-
სიმაგრეების, მონასტრების მშენებლობა და ძველ ნაგებობათა რესტავრაცია. 

ვახუშტის სიტყვით ლევან მეფე “მდიდარი და ქვეყანა აღვსილი იყო”, 
ხოლო ალექსანდრე II-ის დროს “ესრეთ შენი იყო კახეთი, ვითარ ძნიად სადმე 
იპოებოდა სანადირონი” და ნადირობის მოტრფიალე მეფე იტყოდა-ხოლმე: “ახ 
ნეტარძი, ოხერ მექმნეს კახეთი, რათა მაქვნდეს სანადირონი მრავალნიო”, 
რაზედაც ისტორიკოსი ირონიულად შენიშნავს: “რომელ ექმნა ძის ძესა მისსა 
თეიმურაზსაო”[9]. XVI ს. 80-იან წლებშიაც კახეთის მეფე ალექსანდრე” აჭარბებს 
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ყველა ქართველს სიმდიდრით და ფულით და ყველაზე უკეთ სარგებლობს 
მშვიდობიანობით”[10]. 

XVI ს. კახეთის ეკონომიური აღორძინების უმთავრესი მიზეზი 
ცხოვრების მშვიდობიანი პირობები იყო. აქ არც ომებს ჰქონია ადგილი და არც 
ძარცვა–რბევას. ვახუშტი ხშირად მიუთითებს მშვიდობიანობაზე როგორც 
კახეთის სიმდიდრის გადამწყვეტ მიზეზზე[11]. მაგრამ კახეთის სამეფო 
ხელისუფლების ღონისძიებებს არსებული საგარეო–პოლიტიკური ვითარების 
პირობებში არ შეეძლო მოეცა სათანადო ნაყოფი[12]. ქართლის გმირული ბრძოლა 
დამოუკიდებლობისათვის ირანს აიძულებდა შედარებით მსუბუქად 
მოპყრობოდა კახეთს, რომ ეს უკანასკნელი ქართლს არ გაერთიანებოდა. XVI ს. 80-
იანი წლებიდან კახეთის სამეფო ერთდროულად სამი სახელმწიფოს ვასალი 
აღმოჩნდა. წინააღმდეგობათა კვანძი შაჰ აბასის ხმალმა გასჭრა. 1614-1616 წლებში 
ერთბაშად შეწყდა კახეთის ეკონომიური აღმავლობა. აყვავებული ფეოდალური 
ქვეყანა ნანგრევებად იქცა. 

კახეთისაგან განსხვავებული ვითარება იყო ქართლში. მთელი XVI 
საუკუნის მანძილზე ქართლის სამეფო განუწყვეტლივ იბრძოდა ირანისა და 
თურქეთის აგრესიის წინააღმდეგ. ბრძოლა წარმოებდა მეზობელ ქართულ 
სამეფო-სამთავროებთან და ქართლის ბარში ჩამოწოლილი ოსებისა და ფშავ-
ხევსურების წინააღმდეგაც. ქართლის ისტორია XVI ს. ეს იყო ოთხი ათეული ომის 
ისტორია, რომელმაც ქვეყნის მწარმოებელი მოსახლეობა გაანახევრა. 

მხოლოდ XVII საუკუნის 30-40-იანი წლებიდან დგება ქართლის სამეფო 
ეკონომიური აღმავლობის გზაზე. ამ დროისათვის ირანი იძულებული გახდა 
კომპრომისულ გზას დადგომოდა ქართლის მიმართ. დაიწყო შედარებით 
მშვიდობიანობის პერიოდი. 

ქართლის სამეფო ხელისუფლება ენერგიულ ღონისძიებებს ატარებდა 
ქვეყნის ეკონომიური განვითარებისათვის. სამეფო ხელისუფლების 
მხარდაჭერითა და დახმარებით მსხვილი ფეოდალები დიდ ენერგიას იჩენდნენ 
დაცარიელებული სოფლების ხელახლა დასახლებისა და სარწყავი სისტემის 
აღდგენა-განახლებისათვის. 1627-1671 წლებში ქვემო ქართლის დიდმა ფეოდალმა 
ყაფლან ბარათაშვილმა ხელახლა დაასახლა 61 დაცარიელებული სოფელი. იმავე 
საუკუნეში მცხეთის სახლთუხუცესმა პაპუა მაღალაძემ ქართლსა და კახეთში 
უკაცრიელი 12 სოფელი დაასახლა. ამას გარდა იგი დიდ სააღმშენებლო მუშაობას 
ეწეოდა: გაჰყავდა სარწყავი რუები, აგებდა წისქვილებს, აშენებდა ვენახებს და 
სხვ.[13]. 

სამეფო ხელისუფლება ცდილობდა შეექმნა ხელსაყრელი პირობები 
ვაჭრებისათვის. 1639 წელს როსტომ მეფემ ვაჭრობის მოწესრიგების მიზნით 
თბილისში შემოსულ საქონელზე ბაჟის ნიხრი დააწესა. იგი მებაჟეების 
ძალმომრეობის წინააღმდეგ იყო მიმართული და ქართლის მოსახლეობის 
მოთხოვნების შედეგი იყო. ეს (ე.ი. კანონი ბაჟების შესახებ) “უნდა გახდეს 
ვაჭრობის, გამვლელთა და გლეხთა დამშვიდების მიზეზი” - ნათქვამია კანონის 
სპარსულ ნაწილში[14]. აღსანიშნავია, რომ ვაჭრობის მოწესრიგებით დიდად 
ყოფილან დაინტერესებული გლეხებიც, რაც ვაჭრობაში მათ მონაწილეობაზე 
მიუთითებს. 

იმავე როსტომ მეფის დროს განჯის გზაზე, მდ. ხრამზე აგებულ იქნა 
გუმბათიანი ხიდი, “სოფელი და ქარავანსარაი, რომ მგზავრი არ გაისარჯოს, 
სადგომი და საჭმელი მზად დახვდეს”[15]. ამ ხიდისა და ქარვასლის უდიდეს 
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მნიშვნელობაზე მიუთითებს ის გარემოება, რომ ხიდის გახსნა დიდი ზეიმით 
აღინიშნა: მას დაესწრნენ მეფე-დედოფალი, სამეფო ოჯახის წევრები და 
გავლენიანი თავად-აზნაურები. 

სამეფო ხელისუფლება ზრუნავდა ევროპელ ვაჭართა მოზიდვისათვის. 
1670-იანი წლების დასაწყისში მეფე ვახტანგ V აცხადებდა, რომ მას ძალიან 
უნდოდა ევროპელების დაბინავება თბილისში და ყველას, ვინც აქ აღებ-
მიცემისათვის მოვიდოდა, ჰპირდებოდა ბაჟისა თუ გადასახადებისაგან 
განთავისუფლებას და ყოველგვარი უპირატესობის მინიჭებას. მეფე ცდილობდა 
დაერწმუნებინა ევროპელები, რომ ისინი ინდოეთში მისვლა-მოსვლისათვის 
უკეთეს გზას ვერ იპოვნიან და თუ ერთხელ სცადეს ამ გზაზე წამოსვლა, მერე სხვა 
გზას აღარ დაადგებიანო[16]. მეფეს უნდოდა მდინარე მტკვარზე კარგად 
მოწყობილი წისქვილების გამართვა და კათოლიკე მისიონერებს სთხოვდა 
ინჟინერ-მექანიკოსების გამოგზავნას[17]. 

ვაჭართა კლასი, დაინტერესებული მშვიდობიანობით, ენერგიულად 
უჭერდა მხარს როსტომისა და ვახტანგ V-ის საგარეო პოლიტიკას, რომელიც 
ირანთან კომპრომისის გზით ცდილობდა მშვიდობიანობის შენარჩუნებას. XVI ს. 
პოეტი და სახელმწიფო მოღვაწე ფეშანგი, რომელიც ვაჭართა წრის 
წარმომადგენელი იყო, ქება-დიდებით იხსენიებდა ვახტანგ V-სა და არჩილის 
მოღვაწეობას და რამდენადმე გაზვიადებულად ხატავდა მათ საქმიანობას. პოეტის 
სიტყვით, ვახტანგმა “მორთო ქვეყანა სიმდიდრით მეტისმეტითა, იყო მოთქმა და 
ზეიმი, თვალნი ვერ გაძღის ჭვრეტითა”[18]. 

ქართლის სამეფოს ეკონომიურმა აღმავლობამ, ისევე როგორც კახეთისამ 
XVI საუკუნეში, საგარეო ფაქტორის წყალობით მოსალოდნელი ნაყოფი ვერ 
გამოიღო. აღმავლობა მხოლოდ 1723 წლამდე გაგრძელდა, როცა ქვეყანას 
ოსმალები დაეუფლნენ. 

 
 

* * *  
 
აღმოსავლეთ საქართველოსთან შედარებით დასავლეთი და 

განსაკუთრებით სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო (სამცხე-საათაბაგო) 
უკიდურესად მძიმე პირობებში იმყოფებოდა. 1500-1578 წლებში სამცხე-
საათაბაგოში თურქებს რვა ომი ჰქონდათ, ირანელებს - ხუთი[19]. ამ ბრძოლაში 
სამცხე-საათაბაგო დამარცხდა. როგორც უკვე ითქვა, საქართველოს თითქმის 1/3 
ნაწილი თურქეთის უშუალო მფლობელობაში მოექცა. 

მძიმე პირობებში იმყოფებოდა დასავლეთ საქართველოც. ამის მიზეზი 
თურქეთის მეზობლობა იყო. ქვეყნის პოლიტიკური დაქუცმაცებულობა აქ უფრო 
შორს იყო წასული, ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოში. XVI საუკუნის პირველ 
ნახევარში სამეგრელოსა და გურიის სამთავროები დამოუკიდებელ პოლიტიკურ 
ერთეულებად იქცნენ. 

XVI საუკუნისათვის ძველი სავაჭრო გზა, რომელიც დასავლეთ 
საქართველოს ირანთან და მცირე აზიასთან აკავშირებდა, თითქმის დაყრუვდა. 
შავი ზღვის ღია გზები თურქეთის ხელში იყო. თურქეთის პოლიტიკური 
მეზობლობა დასავლეთ საქართველოსათვის შეუდარებლად მძიმე იყო, ვიდრე 
ყიზილბაშური ირანის მეზობლობა აღმოსავლეთ საქართველოსათვის[20]. 
თურქეთი ადამიანებით ინტენსიურ ვაჭრობას ეწეოდა. დასავლეთ საქართველოში 
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“ტყვეებით ვაჭრობამ” სოციალური უბედურების ხასიათი მიიღო. ქვეყანა 
თანდათანობით ეკონომიური დაქვეითების გზას დაადგა. თურქეთის წინააღმდეგ 
უთანასწორო და სისხლისმღვრელმა ომებმა, გართულებულმა შინაფეოდალური 
ბრძოლებით, ქვეყანა განადგურებამდე მიიყვანა. 

XVI-XVII სს. სიგრძეზე იმერეთის სამეფოში ვერ შეიმჩნევა ეკონომიური 
აღმავლობის ისეთი ეტაპები, როგორც ქართლისა და კახეთის სამეფოებში. 
მართალია, აქაც იყო შედარებითი გამოცოცხლების ხანმოკლე ნიშნები, მაგრამ 
ქვეყნის საერთო განვითარება ეკონომიური დაღმავლობის გზით მიდიოდა. უფრო 
შესამჩნევი იყო ერთგვარი ეკონომიური გამოცოცხლება სამეგრელოს სამთავროში, 
რაც უმთავრესად მეზობელი იმერეთის ძარცვა-გლეჯის ხარჯზე ხდებოდა XVII ს. 
პირველ ნახევარში. 

სამეგრელოს სამთავროში ლევან II დადიანის დროს მოეწყო ზარაფხანა, 
სადაც ყოველ წელიწადს რამდენიმე ათას მანეთს ჭრიდნენ. მთავარი ზრუნავდა 
ვაჭრობის განვითარებისათვის, ვაჭრებს აძლევდა ცხენებსა და ფულს და 
გზავნიდა ირანსა და თურქეთში, საიდანაც მათ მოჰქონდათ ისეთი საქონელი, 
რომლის სახელიც კი არ იცოდნენ წინათ. დადიანი ენერგიულ ზომებს იღებდა 
ვაჭრულ-ხელოსნური მოსახლეობის გამრავლებისათვის. ამ მიზნით ის 
სამთავროში იწვევდა უცხოელებს, განსაკუთრებით ხელოსნებს, აძლევდა მათ 
სახლებს და მიწა-ადგილს[21]. კერძოფეოდალური ინტერესებისათვის მებრძოლმა 
დადიანმა იმერეთი გააჩანაგა. იგი დიდ ზიანს აყენებდა გურია-აფხაზეთსაც. 
მაგალითად, ქ. რუხი მან იმით ააშენა, რომ ააოხრა ქალაქი ჩხარი იმერეთის 
სამეფოში, აჰყარა იქიდან 4-5 ათეული კომლი სომეხი და ებრაელი ვაჭარი და 
რუხში დაასახლა[22]. 

XVII ს. 60-იანი წლებიდან სამეგრელოს სამთავროც, მთელ დასავლეთ 
საქართველოსთან ერთად, სწრაფი ეკონომიური დაქვეითების გზას დაადგა. 

როგორც ვნახეთ, საერთო-ეკონომიური დაქვეითების ფონზე XVI-XVII სს. 
საქართველოს სამეფო-სამთავროებში ეკონომიური აღმავლობის ცალკეული 
ეტაპები გამოიყოფა, როდესაც განვითარების ტენდენცია პროგრესის გზით 
მიდიოდა. მშვიდობიანი, ნორმალური ცხოვრების პირობებში განვითარების 
აუცილებელ გზას საქართველო ახალი ისტორიის ასპარეზზე უნდა გამოეყვანა, 
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§ 2. საქართველოს სოფლის მეურნეობა XVI-XVII სს. 
 
XIV-XV საუკუნეების მანძილზე საქართველოში, განსაკუთრებით მის 

აღმოსავლეთ ნაწილში, თვალსაჩინო ცვლილებები მოხდა მიწის ფონდის 
სტრუქტურაში. საგარეო შემოსევებისა და შინაფეოდალური ომების შედეგად 
საგრძნობლად შემცირდა მარცვლეული კულტურებითა და ბაღვენახებით 
დაკავებული მიწის ფართობი. ათვისებულ-დამუშავებული მიწების დიდ ნაწილს 
ტყე-ბუჩქნარი ეუფლებოდა. ეს პროცესი XVI - XVII საუკუნეებშიაც 
გრძელდებოდა. XVII ს. 40-იანი წლების დასაწყისში კახეთის სოფლები და ყანები 
ტყესა და ბალახს მოეცვა[1]. 

კულტურული მეურნეობით დაკავებული მიწის ფონდის შემცირება 
ხდებოდა აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონებში მომთაბარე-მეჯოგე 
თურქმანული ელების ჩასახლებით, რასაც დიდი მონდომებით ახორციელებდა 
ირანის შაჰების მთავრობა. შედეგი ის იყო, რომ დამუშავებული მიწის 
მნიშვნელოვანი ნაწილი სათიბ-საძოვრად იქცა. ამრიგად, კულტურული 
ინტენსიური მეურნეობის ადგილს ექსტენსიური მეურნეობა იკავებდა. 

საქართველო საერთოდ მუდამ გამოირჩეოდა სოფლის მეურნეობისათვის 
გამოსადეგი მიწის ფონდის სიმცირით. XVI-XVII საუკუნეებში მოსახლეობის 
კატასტროფულად შემცირების შედეგად მეურნეობისათვის გამოსადეგი მიწის 
ფონდის სიმცირე განსაკუთრებით საგრძნობი არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ 
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თავისთავად მწარმოებელი მოსახლეობის ასე შემცირება ხელს უწყობდა 
განაშენებული ადგილების გაველურებას. 

ვახუშტი და რუსი ელჩებიც ხაზს უსვამდნენ საქართველოს ტყის 
მომეტებულ ხილიანობას, ტყეებში ვაზების სიხშირეს. ეს გარემოება უმთავრესად 
სოფლების მწარმოებელთაგან დაცლის მაჩვენებელი იყო[2]. მიუხედავად ამისა, 
მშრომელი გლეხობა მძიმე პირობებშიაც იცავდა თავის ძველ ინტენსიურ 
მეურნეობას. საგარეო მტრებისაგან შესვენების პერიოდებში კვლავ შენდებოდნენ 
სოფლები და ქალაქები, მეურნეობა იღვიძებდა. კულტურული მეურნეობის 
აღდგენას ხელსაყრელი ბუნებრივი პირობებიც რამდენადმე აადვილებდა. XVI-
XVII საუკუნეებშიაც საქართველოში მესაქონლეობისა და მევენახეობა-მებაღეობის 
გვერდით უმნიშვნელო რაოდენობით სუბტროპიკული კულტურების მოყვანასაც 
მისდევდნენ. ნიადაგის, ჰავისა და სხვა ბუნებრივი პირობების მიხედვით ქვეყნის 
სხვადასხვა ნაწილში მეურნეობის ესა თუ ის დარგი იყო გაბატონებული, სხვა 
დარგებს კი დაქვემდებარებული, დამხმარე ხასიათი ჰქონდათ. 

ბუნებრივი პირობების მიხედვით მკვეთრად განსხვავდებოდა 
ერთმანეთისაგან დასავლეთი და აღმოსავლეთი საქართველო. დასავლეთ 
საქართველოს ბარის ერთ ნაწილში, განსაკუთრებით გურია-სამეგრელოსა და 
აფხაზეთის ზღვისპირა ზონაში, მეტისმეტი ტენიანობის გამო მხვნელ-მთესველს 
დიდი შრომა სჭირდებოდა ჭაობების წინააღმდეგ. სინოტივის გამო სარეველა 
ბალახი სწრაფად იზრდებოდა და, როგორც კი მცენარე მიწიდან თავს ამოყოფდა, 
მაშინვე უნდა გამოთოხნილიყო[3]. სამაგიეროდ, ზეგნებში ფრიად ნაყოფიერი 
ნიადაგი იყო. აღმოსავლეთ საქართველოს ბარსა და ზეგნებში კი მიწისმოქმედს 
დიდი ჯაფა ადგა ნიადაგის ტენიანობისათვის ბრძოლაში. მიწას აქ რთული 
აგებულების გუთნით ხნავდნენ, რომელშიაც 6-10-12 უღელი ხარი იყო შებმული. 
ასეთ გუთნეულს ხვნის დროს 5 კაცი მაინც ესაჭიროებოდა[4]. 

XVI-XVII საუკუნეებში მიწათმოქმედების ტექნიკას რაიმე არსებითი 
ხასიათის გაუმჯობესება არ განუცდია. საერთო-ეკონომიური დაქვეითების 
პირობებში, როცა მხვნელ-მთესველის ერთადერთი საზრუნავი 
ლუკმაპურისათვის ბრძოლა იყო, სოფლის მეურნეობის ტექნიკის გაუმჯობესება 
შეუძლებელი ხდებოდა. ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში, ბუნებრივ-გეოგრაფიული 
პირობებისა და ამით განსაზღვრული მეურნეობის ხასიათის მიხედვით, 
სხვადასხვა შრომის იარაღი გამოიყენებოდა. 

სამეგრელოს სამთავროში მიწას ხნავდნენ ხის კავით, რომელსაც მხოლოდ 
წვერში ჰქონდა სულ პატარა რკინა, ოთხი თითის დადება[5]. მთებსა და ბორცვებზე 
მიწას თოხებით ამუშავებდნენ[6]. ასევე იყო იმერეთშიც[7]. 

მარცვლეულ კულტურათა სახეების მიხედვით აღმოსავლეთ 
საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მთავარი ადგილი ხორბლეულს ეჭირა. 
გავრცელებული იყო როგორც საშემოდგომო, ისე საგაზაფხულო ნათესები. XVI-
XVII საუკუნეებში ჩანს ხორბლეულის ახალი სახეობა, რომელიც წინათ არ იყო 
გავრცელებული. ეს არის მაგარი ჯიშის ხორბლეული – თავთუხი. ივ. 
ჯავახიშვილის აზრით, ხორბლეულის ეს სახეობა აღმოსავლეთ საქართველოში 
სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან უნდა შემოსულიყო XVII ს. დამდეგს ან 
ოდნავ ადრე[8]. პურეულის ეს სახეობა გავრცელებული იყო ქვემო ქართლში, 
მაგრამ მან ვერ გაუწია მეტოქეობა პურეულის ძველ ჯიშებს – დოლის პურსა და 
დიკას. აღმოსავლეთ საქართველოში ფართოდ იყო გავრცელებული გაზაფხულის 
ქერი და შემოდგომის ქრთილი. შვრიის მოყვანას უმთავრესად მთაადგილებში 
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მისდევდნენ. ბარში შვრიას ცოტას თესდნენ და უმთავრესად საქონლის საკვებად 
იყენებდნენ (ისე როგორც ქერს). 

დასავლეთ საქარველოში პურეულის კულტურა ნაკლებად იყო 
განვითარებული. აქ მას მხოლოდ მაღალ ადგილებში მისდევდნენ. პური ნაკლები 
მოდიოდა, ხოლო რაც მოდიოდა, წვრილმარცვლიანი იყო. რბილი ნიადაგის გამო 
წვიმების დროს ქარი მცენარეს მიწაზე აწვენდა და მოსავალი იღუპებოდა[9]. 

დასავლეთ საქართველოში გაბატონებული იყო ღომის კულტურა, ღომის 
მოყვანა მეტად შრომატევადი საქმეა. გარდა იმისა, რომ საჭიროა მიწის 4-5-ჯერ 
მოხვნა, განსაკუთრებით მძიმეა გათოხნა. 

საქართველოს როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთის საკმაოდ ტენიან 
ადგილებში ბრინჯის მოყვანასაც მისდევდნენ. ბრინჯს თესდნენ კახეთში, 
ქართლსა (დებედასა და ალგეთის ხეობაში) და დასავლეთ საქართველოში. 
სამეგრელოში ბრინჯი ურწყავი ხარობდა[10]. აქ მრავალ ადგილას, სადაც ჭაობები 
იყო და ღომის მოყვანა არ შეიძლებოდა, ბრინჯს თესდნენ. იგი იმდენად დიდ 
მოსავალს იძლეოდა, რომ არამცთუ აკმაყოფილებდა ადგილობრივ 
მოთხოვნილებას, არამედ ექსპორტის საგანიც ხდებოდა[11]. 

XVII საუკუნეში დასავლეთ საქართველოში მარცვლეულის ახალი 
კულტურა – სიმინდი შემოვიდა. ივ. ჯავახიშვილის აზრით, სიმინდი 
სამეგრელოში XVII ს. დასაწყისში უნდა შემოსულიყო შავი ზღვის გზით სამხრეთ-
დასავლეთიდან[12]. ახალმა კულტურამ, როგორც უხვმოსავლიანმა, სწრაფად იწყო 
გავრცელება და მომდევნო საუკუნეებში გაბატონებული მდგომარეობა მოიპოვა 
სოფლის მეურნეობაში. 

საქართველოს სოფლის მეურნეობაში ძველი დროიდანვე მნიშვნელოვანი 
ადგილი ეკავა პარკოსან კულტურებს. ბოსტნეულისა და სხვა ფხალეული 
მცენარეების გვერდით, მოსახლეობა სამარხო საჭმელებს სწორედ 
პარკოსნებისაგან ამზადებდა. კახეთში თესდნენ ცერცვსა და ოსპს[13], იმერეთში – 
ბარდასა და ცერცვს[14]. სამეგრელოში XVII ს. მეორე ნახევარში პარკოსანთა შორის 
ყველაზე უფრო გავრცელებული იყო თურქული ლობიო. ივ. ჯავახიშვილის 
აზრით, იგი უნდა შემოსულიყო XVI ს. მეორე ნახევარში ან ამ საუკუნის დამლევს. 
უხვი და ხანგრძლივი მოსავლიანობის წყალობით ლობიო სწრაფად გავრცელდა 
როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოშიც. ლობიოს კულტურამ 
მალე შეზღუდა სხვა პარკოსანთა გავრცელების არე, მაგრამ მხოლოდ ბარის 
ზონაში. მთაში კვლავ ოსპი, ცერცვი და სხვა პარკოსნები იყო გაბატონებული[15]. 

ქართველი ხალხის ცხოვრებაში დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ტექნიკურ 
კულტურებს (სელი, კანაფი, ბამბა). მათგან ამზადებდნენ ტანსაცმელს, 
ქვეშაგებელს, თოკებს, თევზსაჭერ ბადეებს. ზოგიერთ მათგანს საოჯახო ყოფა-
ცხოვრებაში სხვა მხრივაც დიდი გამოყენება ჰქონდა. სელის თესლისაგან 
ხდიდნენ ზეთს, რომელსაც საჭმელადაც ხმარობდნენ და უმთავრესად კი – 
გასანათებლად. სელი, კანაფი და ბამბა გავრცელებული იყო როგორც 
აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველში. სელი ბევრი მოდიოდა თრიალეთში. 
ტაშირში სელის ზეთს გასაყიდად აკეთებდნენ. ფართოდ იყო იგი გავრცელებული 
აბოცში, ანუ ყაიყულში. დებედას ხეობაში კანაფი “უმუშაკოდ” მოდიოდა[16], ბამბაც 
ბევრგან კარგად ხარობდა, მაგრამ ხარისხით უცხოურს ჩამოუვარდებოდა[17]. 

მნიშვნელობის თვალსაზრისით საქართველოს მარცვლეულის 
მეურნეობაში პირველი ადგილი პურეულს ეჭირა – განსაკუთრებით აღმოსავლეთ 
საქართველოში. პურეულით ღარიბი იყო საქართველოს მაღალმთიანი ზონა. 
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ამიტომ მთა ყოველთვის სურსათის მხრივ ბარზე იყო დამოკიდებული. ქვეყნის 
ეკონომიური კეთილდღეობისათვის ყველაზე უფრო დიდი მნიშვნელობა 
ჯავახეთს, შიდა და ქვემო ქართლს ჰქონდა. ეს იყო საქართველოს საკვები 
მცენარეების ნამდვილი ბეღელი. ის ამარაგებდა პურით თბილისს და დასავლეთ 
საქართველოსაც. 

მიწისმოქმედი იმ დროს მიწის დასვენებასა და თესლმონაცვლეობასაც 
მისდევდა. მიწის დასვენება 4-6 წელიწადში ერთხელ ხდებოდა[18]. ლამბერტის 
ცნობით, სამეგრელოს სამთავროში “ჩვეულებრივ, კარგი მიწა სადაც არის, ასეთ 
წესს ადგიან: პირველ წელიწადს სთესენ ღომს, მეორეს - ფეტვს და მესამეს – 
პურსა. შემდეგ ამისა მიწას სამის თუ ოთხის წლით ასვენებენ”[19]. 

როგორც ირკვევა, მარცვლეულის მოსავლიანობა მაღალ დონეზე მდგარა. 
XVIII ს. დასაწყისში შედგენილი დასტურლამალის მიხედვით ივ. ჯავახიშვილმა 
დაადგინა, რომ 1 კოდ სათესლე ხორბალზე მიწისმოქმედი 8 კოდს იღებდა, ე.ი. 
მოსავალი რვაჯერადი ყოფილა[20]. იმავე წყაროს მიხედვით, დღიურზე ითესება 
ორ-ნახევარი კოდი. დღიური დაახლოვებით 0,5 ჰექტარს უდრიდა. ამრიგად, 
ჰექტარზე 5 კოდი ითესებოდა. თუ კოდში 32 კილოგრამს ვიანგარიშებთ, მაშინ 
რვაჯერადი მოსავლის დროს ჰექტარზე მივიღებდით 1280 კგ. მოსავალს, ხოლო 
თუ მაშინდელ კოდს 40 კგ. ჩათვლით, მაშინ ჰექტარზე გამოდის 1600 კგ. 
პურეულის მოსავალი. 

ზოგიერთ სათავადოში მარცვლეულის შემოსავალი იმაზე მეტი იყო, რაც 
ადგილობრივ მოიხმარებოდა. ყაფლანიშვილების სათავადოში (ქვემო ქართლი) 
1690-91 წლების საჩივრის წიგნში[21] ნათქვამია, რომ ასლანმა მარტო დმანისის 
ხეობაში მოკრიფა ერთ წელს 12 000 კოდი პური და ქერი[22]. 

ჩვენ არა გვაქვს ცნობები გლეხის მეურნეობის შესახებ ამ დროისათვის. 
როგორც ცნობილია, გლეხის მეურნეობის ერთეულს “საგლეხო მამული” , ანუ 
“საკომლო” შეადგენდა. საკომლოს რაოდენობა საქართველოს სხვადასხვა 
ნაწილში, სხვადასხვა იყო იმისდა მიხედვით, თუ მეურნეობის რა დარგი იყო 
განვითარებული და როგორი იყო მიწის ნაყოფიერება. ეკონომიური 
დაქვეითებისა და ხშირი ომიანობის პირობებში XVI-XVII სს. საქართველოში, 
როცა ბატონყმურმა ურთიერთობამ განსაკუთრებით მწვავე ხასიათი მიიღო, 
გლეხის მეურნეობა ვერ იძლეოდა გაფართოებული კვლავწარმოების საფუძველს. 
საგლეხო მამულის ეკონომიური შესაძლებლობა უაღრესად შეზღუდული იყო. 
ხშირი იყო მოუსავლიანობა და შიმშილობა. მრავალგვარი და გადიდებული 
საბატონო და სახელმწიფო ბეგარა-გადასახადები გლეხის შემოსავლის უდიდეს 
ნაწილს ნთქავდა. ა. ლამბერტის ცნობით, სამეგრელოს სამთავროში დაბალ ხალხს 
წლიური სარჩო არ ყოფნიდა და როგორც კი პირველი ხილი შემოვიდოდა, 
“აღარავინ თავის ოჯახში არას ხარშავდა და ყველას თავი უნდა ერჩინა იმ ხილით, 
რომელსაც იშოვიდა მინდვრად ან ბაღებში”[23]. 

სამწუხაროდ, ჩვენ არ გაგვაჩნია სათანადო ცნობები იმისათვის, რომ 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების დინამიკა წარმოვაჩინოთ. 

 
 

* * *  
 
მიწათმოქმედების შემდეგ საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

ეკონომიკაში მთავარი როლი მეცხოველეობას ეჭირა. მეურნეობის ამ დარგის 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/2/2.htm#_ftn18#_ftn18
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/2/2.htm#_ftn19#_ftn19
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/2/2.htm#_ftn20#_ftn20
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/2/2.htm#_ftn21#_ftn21
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/2/2.htm#_ftn22#_ftn22
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/2/2.htm#_ftn23#_ftn23


განვითარებას ხელს უწყობდა ალპური, სუბალპური და ზამთრის საძოვრები, 
სათიბები, მარცვლეულის მეურნეობის პროდუქცია და სხვა. 

საყოველთაოდ განთქმული იყო კახეთის განსაკუთრებული ჯიშის ცხენი, 
რომელიც “გურჯის”, ანუ “ქართულის” სახელით იყო ცნობილი. სამეგრელოს 
სამთავროში “ცხენები ისე ბლომად არის, რომ ყველა კაცს, რაც უნდა ღარიბი იყოს, 
ჰყავს თავისი ცხენი – ახტა (ულაყი) თუ ჭაკი. თითოეულ მოსახლეს, თავისი 
შეძლებისამებრ, ჰყავს ბევრი თუ ცოტა, დაბალ ხალხს ჰყავს: ვის სამი, ვის ოთხი 
და ვის ხუთი ცხენი, ხოლო კეთილშობილებს: ორმოცდაათი, ვის ასი და ვის 
ორასი. მთავარს კი ათასობით ჰყავს. სულ ეყოლება ხუთი ათასი ახტა და ჭაკი”[24]. 
ქართლში დიდგორის მთა იყო “მეფეთა ცხენთა საბმური ზაფხულს”[25]. 

მეცხვარეობით თუშეთი იყო განთქმული. თუში მეცხვარეები 
ზამთრობით ზამთრის საძოვრებზე ბარში ერეკებოდნენ ცხვარს – გაღმა მხარეში, 
ქიზიყ-შირაქში. კახეთისა და ქართლის საქონელი ზაფხულში თრიალეთში - 
ფარავნის ტბის მიდამოებში ძოვდა. ქართლის მაჰმადიანი მომთაბარი 
მესაქონლეები ზაფხულობით ყაიყულსა და პალაკაციოში მიდიოდნენ[26]. 

ქართლის მესაქონლეთათვის ზამთრის საუკეთესო საძოვარი ადგილები 
იყო დიღმის ველი, აღაიანის მინდორი, მუხრანი და სხვა[27]. იაღლუჯის მთა 
(თბილისის მახლობლად) ზამთარ-ზაფხულის საუკეთესო საძოვრად 
ითვლებოდა. 

დასავლეთ საქართველოში ბევრგან ოთხფეხი საქონლის ჯოგებსა და 
ცხენის რემებს ზამთარში მინდორში უშვებდნენ უმწყემსოდ, “რამეთუ არა უხმთ 
თივა, ვინათგან ზამთარშიც მძოვრად არიან თვინიერ არგვეთისა და რაჭა-
ლეჩხუმისა”[28]. 

მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის მოშენება კარგად იყო განვითარებული 
თუშ-ფშავ-ხევსურეთში, სამცხე-საათაბაგოში, აფხაზეთში, სვანეთში, აჭარაში “ 
აჭარაში აკეთებენ ყველს – ერთი იქმნების 10-15 და 20 ლიტრა, არაოდესვე 
წახდების, არცა დაობდების, რაჟამს გნებავს, შემგბარი კეთილსახმარ არს”[29]. 

საქართველოს ცალკეულ რაიონებში მეაბრეშუმეობაც იყო 
განვითარებული. ამ მხრივ განსაკუთრებით კახეთი გამოირჩეოდა, კერძოდ 
ელისენი, სადაც “ სხვაზე უმეტეს აბრეშუმს აკეთებენ”[30], მართალია, კახეთის 
აბრეშუმი ხარისხით მეტოქეობას ვერ უწევდა შირვანის, შაქისა და, გილანის 
აბრეშუმს, მაგრამ როგორც საშინაო, ისე საგარეო ვაჭრობაში მას დიდი 
მნიშვნელობა ჰქონდა. დამახასიათებელია, რომ კახეთის მეფეები ხშირად 
აბრეშუმით უხდიდნენ ხარკს დამპყრობლებს და ამ გზით მშვიდობიანობას 
ინარჩუნებდნენ. 

დასავლეთ საქართველოში მეაბრეშუმეობა ყველაზე უფრო მეტად 
სამეგრელოს სამთავროში იყო განვითარებული. აქ “თუთის”, ანუ ბჟოლის მთელი 
ტყეებია და არ არის ადგილი, რომ იგი არ იზრდებოდეს”[31]. 

საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა 
მეფუტკრეობას. ლამბერტის სიტყვით, “მთელ ქვეყნიერებაზე საუკეთესო თაფლი 
კოლხიდისა არის”, მისივე მოწმობით, ჩვეულებრივი თაფლის გარდა აქ იყო 
განსაკუთრებული თაფლი, - რომლის მსგავსი არსად სხვაგან, გარდა კოლხიდისა 
და მისი მეზობელი ქვეყნებისა, არ მოიძებნება: იგი ფრიად თეთრია და მაგარი, 
როგორც შაქარი, ისე, რომ თუ ხელით მოტეხავთ რომელსამე მარცვალს, თაფლი 
ხელს როდი ეკვრის და გატეხილ ადგილზე გამოჩნდება თეთრი და მეტად რბილი 
ცვილი”. თაფლი სამეგრელოს სამთავროში საგარეო ვაჭრობის ერთ-ერთ 
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მნიშვნელოვან საგანს შეადგენდა. თურქი ვაჭრები აქედან გატანილ თაფლს დიდი 
მოგებით ჰყიდნენ სტამბოლში[32]. ვახუშტის სიტყვითაც, ოდიშში თაფლი და 
ცვილი მრავალია, აქაური თაფლი არის კეთილი, “რამეთუ ვიეთთა ადგილთა 
სპეტაკი და შეყინული, სისქით, ვითარც შაქარი, რომელსა უწოდებენ კიპრუჭსა”[33]. 
კარგად იყო განვითარებული მეფუტკრეობა ქვემო ქართლში (ბამბაკის ხეობა, 
ტაშირი) და სამცხე-საათაბაგოში. 

ნადირობა და მეთევზეობა ყველგან იყო განვითარებული. სამეურნეო 
მნიშვნელობის გარდა ნადირობას დიდი როლი ჰქონდა ქვეყნის 
თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცების საქმეში. ფეოდალურ ხანაში ნადირობა 
სალაშქრო-საომარი წვრთნის მთავარ საშუალებას წარმოადგენდა. ჩვეულებრივ 
როცა ომები არ იყო, მეფე-მთავრებისა და სხვა ფეოდალების ერთ-ერთ მთავარ 
საქმიანობას მონადირეობა შეადგენდა. 

მეფე-მთავრებსა და თავადაზნაურობას ჰქონდათ სპეციალური ვრცელი 
სანადირო ადგილები, სადაც პატრონის ნებართვის გარეშე ნადირობა აკრძალული 
იყო. მწარმოებელ მოსახლეობას ბეგარად ედო განსაკუთრებული გამოსაღები ქორ-
შევარდნებისა და სანადირო ძაღლებისათვის. ლამბერტის სიტყვით, სამეგრელოს 
მთავარი ლევან II დადიანი “ისე ბევრს ხარჯავს მწევარ-მეძებრებზე, ქორ-
მიმინოებსა და ბაზიერებზე, რომ არა მგონია მოიძებნოს სხვა მთავარი, რომელმაც 
გადააჭარბოს მას ამ ხარჯში. ყველა ამაების სარჩენლად მიჩნეულია კარგი ძალი 
სოფლები, რომელთა მოვალეობაცაა თავის დროზე მიაწოდონ ბაზიერებს – 
რიგიანი საჭმელი, ქორ-მიმინოებს – ქათმები და ძაღლებს – ღორები, თხები და 
ღომი”[34]. 

 
 

* * *  
 
ქართველი ხალხის ეკონომიურ ცხოვრებაში (მარცვლეულის მეურნეობისა 

და მეცხოველეობის შემდეგ, მებაღეობა-მებოსტნეობასთან ერთად) დიდი ადგილი 
ეკავა მევენახეობა-მეღვინეობას. ქართული ღვინო ექსპორტის ერთ-ერთი მთავარი 
საგანი იყო ეკონომიური დაქვეითების პერიოდშიაც. 

მევენახეობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა ქვეყნის სოციალ-
ეკონომიური განვითარებისათვის. ფეოდალიზმის დროს ხალხის ნორმალური 
ცხოვრების პირობებში მეურნების სწორედ ამ დარგში (პირველ რიგში) იჩენდა 
თავს მიწის ინდივიდუალური მფლობელობის უპირატესობა საერთო-სათავადო 
და საუფლისწულო მფლობელობასთან შედარებით. მევენახეობა-მეღვინეობის 
მთავარ ცენტრს კახეთი წარმოადგენდა. 

საქართველოში გავრცელებული იყო როგორც დაბლარი, ისე მაღლარი 
ვაზი. დაბალი ვენახი გაბატონებული იყო აღმოსავლეთ საქართველოში, მაღლარი 
კი – დასავლეთში. აქაც იმერეთის ზოგიერთ კუთხეში, მაგალითად, არგვეთში, 
ვაკეში, საჭილაოსა და სამოქალაქოში დაბლარი ვენახი სჭარბობდა[35]. XVII ს. 70-
იანი წლების დასაწყისში, საქართველოში ნამყოფი შარდენის სიტყვით, აქ 
საუკეთესო ხარისხის ღვინო მოდიოდა; არსად იმისთანა ქვეყანა არ მოიპოვებოდა, 
სადაც ამდენსა და ასე კარგ, ღვინოს სვამდნენ როგორც საქართველოში[36]. 
აღსანიშნავია, რომ მევენახეობის მიზანი მხოლოდ მეღვინეობა არ იყო. ვაზის 
ჯიშებში საღვინე ჯიშები სჭარბობდა, მაგრამ ამასთან ერთად ბევრი იყო საჭმელი, 
სამურაბე, საჩამიჩე, სამწნილე და სხვა სახის ჯიშებიც. სამეურნეო თვისებათა 
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მიხედვით გამოირჩეოდა უხვმოსავლიანი , ადრეული, მოგვიანო და გამძლე 
ჯიშები[37]. 

ქართლის სამეფოში მევენახეობით განსაკუთრებით დაწინაურებული იყო 
მტკვრის სამხრეთით მდებარე ტერიტორია ტაშისკარიდან ვიდრე თბილისამდე. აქ 
მოდიოდა “ღვინო უმჯობესი ყოვლისა ქართლისა და უმეტეს ატენური ყოველთა 
საქართველოთა ღვინოთა”[38]. 

კარგად იყო განვითარებული მევენახეობა –მეღვინეობა სამცხე-
საათაბაგოშიც – ახალციხისა და ახალქალაქის რაიონებში. მას შემდეგაც კი, რაც ეს 
მხარე თურქეთის პროვინციად იქცა, მევენახეობა კარგა ხანს ინარჩუნებდა 
მეურნეობის ერთ-ერთი წამყვანი დარგის მნიშვნელობას. 1670-იანი წლების 
დასაწყისში ამ მხარეში გაიარა შარდენმა. მისი სიტყვით ღვინო, აქ ძალზე იაფი 
იყო, მოსავალი უხვი, ზოგჯერ, ალბათ უხვი მოსავლის დროს, ნაყოფს მთლიანად 
ვერ ითვისებდნენ და ყურძენი ხეზე ლპებოდა. თურქთა ბატონობის შედეგად 
საქართველოს ამ ნაწილში მევენახეობა თანდათანობით გადაგვარდა. 

აღსანიშნავია, რომ XVI-XVII საუკუნეებში, საერთო-ეკონომიური 
დაქვეითების ხანაშიც, მევენახეობა-მეღვინეობის დარგში სათანადო 
სპეციალიზაცია ყოფილა. ვახტანგ VI-ის “დასტურლამალის” მიხედვით, რომელიც 
XVIII ს. დასაწყისშია შედგენილი, ვენახ-ზვრების მოვლისათვის მეფეს 
სპეციალური მოხელე ჰყავდა, რომელსაც მეზვრე ეწოდებოდა; ყურძნის 
დაკრეფისა და რთველის ხელმძღვანელობა “მესთულეს” ევალებოდა, ხოლო 
ღვინის დაყენება და შენახვა - მემარნეს[39]. ასეთივე უნდა ყოფილიყო მევენახეობა-
მეღვინეობის ორგანიზაცია თავად-აზნაურთა ზვრებშიც. 

მეფეს და ფეოდალებს დიდი ზვრები ჰქონდათ. შულავერსა და თეთრ 
სოფელში მეფის ზვარში რთვლის დროს დღეში იხარჯებოდა 100 პური, 12 ჩაფი 
ღვინო, 2 კოდი ქერი და სხვა[40]. ამ ცნობის მიხედვით, ივ. ჯავახიშვილმა 
დაადგინა, რომ მეფის აღნიშნულ ზვრებში რთვლის დროს ყოველდღიურად 50-
100 მუშახელი ყოფილა დასაქმებული[41]. დიდი ზვრები ჰქონდათ ცალკეულ 
თავადებსაც. ქვემო ქართლში ყაფლანიშვილთა სათავადოს 10 სოფლის 
ზვრებიდან 1690 წელს მიუღია 616 საპალნე ტკბილი, ხოლო 1691 წელს – 808 
საპალნე[42]. იმავე ყაფლანიშვილის მეურნეობის მაგალითზე შეიძლება 
წარმოდგენა ვიქონიოთ თავადისა და მისი ყმა გლეხების მეურნეობათა 
მოცულობის თანაფარდობის შესახებ. ზემოთ მოყვანილი ცნობით, აღნიშნული 
სათავადოს ღვინის შემოსავალში 7 სოფლის გლეხებისაგან კულუხის სახით 
მიღებული ტკბილი შეადგენდა: 1690 წელს – 117 საპალნეს, ხოლო 1691 წელს 
დაახლოებით 119 საპალნეს[43] . თუ დავუშვებთ, რომ კულუხი შეადგენდა 
მოსავლის 1/6 ნაწილს, გამოდის, რომ სათავადოს საბატონო ზვრებისა და ყმა 
გლეხთა ვენახების შემოსავალი და მაშასადამე, მოცულობაც დაახლოებით 
თანასწორი ყოფილა. ეს მაგალითი, რა თქმა უნდა, არ გამოდგება 
განზოგადოებისათვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მიწების უდიდესი ნაწილი, 
საერთოდ და, კერძოდ, მევენახეობის დარგშიც, გლეხთა სარგებლობაში იყო და 
საბატონო მეურნეობას შედარებით ნაკლები მოცულობა ეჭირა. 

 
 

* * *  
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საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მებაღეობა-მეხილეობასა და 
მებოსტნეობასაც ყოველთვს მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა. ქვეყნის პოლიტიკური 
და ეკონომიური დაქვეითების ხანაშიც “მებაღეობის ტექნიკა მაინც საკმაოდ 
მაღლა მდგარა”[44]. ბუნებრივი პირობების მიხედვით აღმოსავლეთსა და 
დასავლეთ საქართველოში მებაღეობა-მეხილეობა განსხვავებულ ხასიათს 
ატარებდა. დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთისაგან განსხვავებით, 
სოფლების დასახლება კომპაქტურ-ქალაქური არ იყო, მწარმოებლები 
ერთმანეთისაგან დაშორებით იყვნენ გაფანტულები. ამის შესაბამისად აქ ყოველ 
მოსახლეს საკმაოდ ვრცელი ეზო ჰქონდა, რომელიც ბაღ-ბოსტნის როლსაც 
ასრულებდა. ტოლოჩანოვისა და იევლიევის აღწერილობაში, რომელიც 1650-1652 
წლების ვითარებას ასახავს, ნათქვამია, რომ იმერეთში ყოველ მოსახლეს ეზოში 
ხეხილი და ვაზი აქვს დარგული, ისე რომ ხეხილი ტყესავითაა და სახლები არ 
ჩანანო[45]. აღნიშნული, რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს დასავლეთ საქართველოში 
ბაღ-ბოსტნებისა და ვენახების ცალკე გაშენების ფაქტს. ლამბერტის აღნიშნული 
აქვს, რომ სამეგრელოს სამთავროში პატარა ბაღებს აშენებდნენ. ამის მიზეზად მას 
მებატონეთა მტარვალობა აქვს დასახელებული. იგი წერს: “როგორც კი რომელიმე 
ყმა დიდ ბაღს გააკეთებს, მებატონე წაიღებს ყველაფერს, რაც კი მოეწონება. მაინც 
არიან იმისთანები, რომლენიც სარგებლობენ მებატონის კეთილგანწყობილებით 
და მშვენიერ ბაღებს აკეთებენ”[46]. 

აღმოსავლეთ საქართველოში ბუნებრივი პირობებისა (მორწყვა და სხვა) 
და დასახლების ტიპის შესაბამისად ბაღ-ვენახები კარ-მიდამოებისაგან 
მოშორებით იყო გაშენებული. მეურნეობის ეს დარგი აქ უფრო ინტენსიურ 
ხასიათს ატარებდა. 

ხეხილის გარდა ბაღებში დეკორაციულ მცენარეებსაც აშენებდნენ. 
ვახუშტის მოწმობით, თბილისის გარემო ადგილებში მრავალი წალკოტი და 
სავარდე ყოფილა “ყოველის ხილითა და ყვავილითა სავსე”[47]. ცნობილი ფრანგი 
ბოტანიკოსი ტურნეფორი, რომელიც 1701 წლის ივლისში თბილისში იყო, 
აღნიშნავდა, რომ თბილისსა და მის გარეუბნებში კარგი ბაღები იყო და ქართლის 
მეფის სასახლის ბაღი და საფრინველე იმად ღირდა, რომ ადამიანს ენახა და 
დაეთვალიერებინა. მისი სიტყვით, საქართველოში ბაღები გაცილებით უკეთესად 
იყო გაშენებულ-მოვლილი, ვიდრე ოსმალეთში, რომელიც მაშინ უდიდეს და 
უმდიდრეს სახელმწიფოს წარმოადგენდა[48]. 

დიდი და საუკეთესო ბაღები ჰქონდათ მეფე-მთავრებს, თავადებს, 
ეკლესია-მონასტრებსა და დიდ ვაჭრებსაც. ბაღებში უცხოური ჯიშის ყვავილ-
ხეხილსაც აშენებდნენ. იმ დროს სპარსელი ისტორიკოსის ისქანდერ მუნშის 
სიტყვით, გრემის სასახლე სასიამოვნო დროს გასატარებელი და სამაგალითო 
ადგილი იყო თავისი სამოთხისებური წალკოტის წყალობით, რომელიც 
ამქვეყნიური მშვენიერების განსახიერებას წარმოადგენდა თურმე. ეს დიდებული 
სასახლე XVII საუკუნის დასაწყისში შაჰ აბასმა მიწასთან გაასწორა. 

საქართველოს ბუნებრივ-კლიმატური პირობები ხელს უწყობდა 
ყოველგვარი ხილისა და ბოსტნეულის მოყვანას. შარდენის სიტყვით, “არსად 
ევროპაში არ მოდის ასეთი გემრიელი და ლამაზი მსხალი და ვაშლი, ხოლო 
აზიაში არსად არ არის უკეთესი ბროწეული”[49]. 

სუბტროპიკული კულტურებიდან მოჰყავდათ ნარინჯი, თურინჯი, 
ლიმონი, ზეთისხილი. აღნიშნული კულტურები გავრცელებული იყო შავი ზღვის 
სანაპირო ზოლში – გურია-სამეგრელო-აფხაზეთის ბარში და მდ. ჭოროხის ხეობის 
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ორივე მხარეზე. სამეგრელოში აღნიშნული კულტურები ალაგ-ალაგ მოჰყავდათ. 
ბათუმის, გონიისა და ერგეს მიდამოებში კი მრავლად[50]. ნარინჯი იმერეთშიაც 
იყო[51]. სამეგრელოში, ცაიშის მთაზე და ნაქალაქევში კარგად ხარობდა დაფნა[52]. 

კარგი ბუნებრივი პირობები იყო საქართველოს ბარისა და მთის პირის 
ზონებში მებოსტნეობის განვითარებისათვის. სამეგრელოში ბოსტნეულებს 
შორის, ლობიოს შემდეგ, მთავარი ადგილი ფხალის მოყვანას ეჭირა. ბევრგან 
ფხალის თავი 10-12 გირვანქასაც იწონიდა. ღარიბი ხალხი ქილაში დამჟავებულ 
ფხალს “თითქმის მუდამ შეჭამადად ხმარობდა”, აქაურ ბოსტნებში კაცი 
შეხვდებოდა ისეთ დიდ ნესვებს, რომლებიც 3 მტკაველს აღემატებოდა[53]. 

ბაღ-ბოსტნებით ყველაზე უფრო დაწინაურებული კახეთი იყო. 
კახეთიდან ყოველწლიურად მეზობელ ქვეყნებში ათასობით საპალნე კაკალი 
გაჰქონდათ. ხილეულის სიმდიდრითა და ხარისხით საქართველოს სხვა ნაწილებს 
შორის ქართლი გამოირჩეოდა. 
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§ 3. საქართველოს ქალაქები, ხელოსნობა და ვაჭრობა 
XVI-XVII საუკუნეებში 

 
პოლიტიკური დაშლილობისა და საერთო-ეკონომიური დაქვეითების 

პირობებში XVI-XVII სს. საქართველოში მეტად თვალსაჩინო გახდა საქალაქო 
ცხოვრების დაკნინება. მნიშვნელოვნად შემცირდა ქალაქების მოსახლეობა, 
შესუსტდა მათ შორის კავშირურთიერთობანი როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის 
გარეთაც. ზოგი ძველი ქალაქი ამ დროისათვის სრულიად მოისპო, ზოგიც პატარა 
ქალაქ-სიმაგრედ, დაბად და სოფლად იქცა. დროის ცალკეულ პერიოდებში, როცა 
შედარებითი მშვიდობიანობა იყო, საქალაქო ცხოვრებასაც გამოცოცხლება 
ეტყობოდა, როგორც მაგალითად, XVI საუკუნის კახეთში და ქართლის სამეფოში 
XVII საუკუნის 30-იანი წლებიდან, მაგრამ ეს გარემოება საერთო დაქვეითების 
ზოგად სურათს მნიშვნელოვნად ვერ ცვლიდა. მთავარი ის იყო, რომ მშვიდობიანი 
განვითარების პერიოდები ხანგრძლივი არ იყო. 

XV საუკუნისათვის თბილისი საგარეო მტრების მრავალგზისი შემოსევის 
შედეგად მნიშვნელოვნად განადგურდა, მისი ზოგიერთი კვარტალი სავსებით 
მოისპო. მთელი XVI საუკუნის მანძილზე ამ მხრივ რაიმე არსებითი ხასიათის 
ცვლილება უკეთესობისაკენ არ მომხდარა. მუდმივი ომიანობა, რომელშიაც 
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ჩაბმული იყო იმდროინდელი ქართლის სამეფო, ამის საშუალებას არ იძლეოდა. 
XVI საუკუნის 80-იანი წლებისათვის თბილისი წარმოადგენდა პატარა ქალაქს 
მცირერიცხოვანი მოსახლეობით[1]. 

თბილისის ხელახალი აღმავლობა XVII ს. 40-იანი წლებიდან იწყება. 
როგორც აღნიშნული იყო, ამ საუკუნის 30-იანი წლებიდან ქართლის სამეფო 
მოურიგდა ირანის შაჰს ვასალობის პირობით, ირანიც კომპრომისულ გზას 
დაადგა და ამ დროიდან 1723 წლამდე ირან-ოსმალეთის შემოსევებს თითქმის არ 
ჰქონია ადგილი. XVII ს. შუა ხანებში თბილისში ნამყოფი ფრანგი კომერსანტი 
ტავერნიე წერდა: “თბილისს, რომელიც ქართლის სატახტო ქალაქია, კარგი 
მდგომარეობა აქვს, საკმაოდ დიდია და კარგად გაშენებული და აქ აბრეშუმით 
დიდი ვაჭრობა სწარმოებს”[2]. 1663 წელს ქართლის მეფის მკურნალი ქიოსელი 
ბერძენი ანდრია ეპიფანე გაგზავნილ წერილში აღნიშნავდა, რომ თბილისში 
ძლიერ ბევრი ხალხია და აქაური მკვიდრების გარდა აუარებელი ვაჭრები არიან 
აღმოსავლეთიდან მოსულიო[3]. 1680-იანი წლების დასაწყისში იტალიელი 
მისიონერის დიონიჯო კარლის ცნობით, თბილისის მოსახლეობა 12 000 სულს 
აღწევდა[4]. შარდენის სიტყვით, თბილისი მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია, აქ 
უფრო მეტი უცხოელია, ვიდრე სადმე სხვაგან, რომლებიც დიდ ვაჭრობას 
ეწევიან[5]. 

XVI საუკუნისათვის საგრძნობლად ეცემა ქუთაისისა და გორის 
მნიშვნელობა. პატარა ქალაქებად იქცნენ ბათუმი, სოხუმი, ფოთი, ახალციხე, 
ახალქალაქი, ატენი, ალი, მზოვრეთი, აღარ არსებობენ როგორც ქალაქები ოძრხე, 
სამშვილდე, თმოგვი, დმანისი, ჟინვანი[6]. შარდენის მოწმობით, XVII ს. 70-იანი 
წლებისათვის ქართლში სულ 4 ქალაქი არსებულა: თბილისი, გორი, სურამი და 
ალი. გორი პატარა ქალაქს წარმოადგენდა, სურამი ორჯერ ნაკლები იყო გორზე, 
საერთოდ კი მთელ საქართველოში ცოტა ქალაქებიაო – აღნიშნავდა იგი[7]. მაგრამ 
შარდენის ცნობა სრული არ არის. დასახელებულთა გარდა, XVII ს. 30-იანი 
წლებიდან ქართულ დოკუმენტებში ქალაქებად იხსენებიან ცხინვალი და 
ახალდაბა. ამ დროიდან ქართლის სამეურნეო აღმავლობასთან ერთად 
თანდათანობით იზრდება ე.წ. “პატარა ქალაქების”, ე.ი. სავაჭრო დაბების 
რაოდენობა[8]. როსტომ მეფის ბრძანებით ამ დროსვე აშენდა ახალქალაქი, ანუ 
“მეფის ქალაქი” მდ. თეძამზე[9]. 

1614-1617      წწ. შაჰ აბასის გამანადგურებელი შემოსევების შედეგად 
კახეთის ყველა ქალაქი განადგურდა. XVII ს. 40-იან წლებში, რუსი ელჩების 
ცნობით, კახეთში არც ერთი ქალაქი აღარაა, არც ბაზრობები იმართებოდა 
სადმე[10]. ერთადერთი ქალაქი, რომელიც სრულ განადგურებას გადურჩა თელავი 
იყო და იგი არჩილის მეფობის დროს (1664-1675) მნიშვნელოვნად განახლდა. 

დასავლეთ საქართველოში უფრო შეიმჩნეოდა საქალაქო ცხოვრების 
დაცემა-დაქვეითება. ქუთაისის შემდეგ ამ პატარა ქალაქებსა და სავაჭრო დაბებს 
წარმოადგენდა ჩხარი, ჩიხორი, რუხი, და სხვ. მნიშვნელოვან სავაჭრო პუნქტებად 
ითვლებოდა ფოთი და ანაკლია. ნავსადგურები და პატარა ქალაქები იყო სოხუმი, 
ბათუმი, ნიკოფსია (ანაკოფია), ბიჭვინტა. საქართველოს ქალაქების უდიდესი 
უმრავლესობა სამეფო სახლს ეკუთვნოდა, ხოლო თავადების ხელში არც ერთი 
მნიშვნელოვანი ქალაქი არ იმყოფებოდა. XVI-XVII სს. საქართველოს ქალაქები არ 
წარმოადგენდნენ ისეთ ძალას, რომელზედაც შეეძლებოდა დაყრდნობა 
ცენტრალურ ხელისუფლებას. საქალაქო ცხოვრების დაცემა და სისუსტე მეფის 
ხელისუფლების სისუსტის ერთ-ერთი მიზეზიც იყო[11]. 
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ქალაქების მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას ვაჭრები, ხელოსნები და 
საქონლის წვრილი მწარმოებლები შეადგენდნენ. ვაჭარ-ხელოსნების ძირითადი 
მასა ყმურ დამოკიდებულებაში იყო მეფესთან, ეკლესია-მონასტრებთან და საერო 
ფეოდალებთან. ქალაქებში ყმათა ყველაზე უფრო მსხვილი მფლობელი მეფე და 
მისი სახლეულობა იყო, მათ შემდეგ კი ეკლესია-მონასტრები. ამ უკანასკნელთა 
მფლობელობის ზრდის ძირითად წყაროს მეფე-მთავართა და მსხვილ ფეოდალთა 
შეწირულობები წარმოადგენდა. 

XVI-XVI1 სს. საქართველოს ქალაქების მოსახლეობა მცირერიცხოვანი 
იყო. მუდმივმა ომიანობამ და მისმა თანამგზავრმა ეპიდემიამ მოსახლეობის 
მნიშვნელოვანი ნაწილი ფიზიკურად გაანადგურა და ბუნებრივი ზრდა 
შეფერხდა. ომიანობის დროს მოსახლეობა ქალაქებიდან სოფლებში გარბოდა, ან 
კიდევ საზღვარგარეთ გადიოდა. 1697 წლის ერთი საბუთით, “მრავალი 
ბედოვლათი მოქალაქე (თბილისელი) და გორელი კაცი”, “წასული და 
დაკარგული” იყო ინდოეთში, სპარსეთში[12]. იმის ნათელსაყოფად, თუ რა 
სწრაფად მცირდებოდა ქალაქების მოსახლეობა, საკმარისია მოვიყვანოთ ქ. 
ქუთაისის მაგალითი. 1650 წლისათვის ქუთაისში 1 000 კომლი იყო[13], ხოლო იმავე 
საუკუნის 70-იან წლებში, 23 წლის შემდეგ – 200 კომლზე დავიდა[14]. საერთოდ, 
ქალაქების რიცხვში სჭარბობდნენ ისეთები, რომლებშიაც 1 000-ზე ნაკლები სული 
ცხოვრობდა. მხოლოდ ზოგიერთში იყო 2000-3000 სული[15]. 

როგორც ითქვა, განსახილველი პერიოდის ქალაქები კვლავაც სავაჭრო-
სახელოსნო ცენტრებს წარმოადგენდნენ. მათი მრეწველობა მაშინ არსებითად 
ხელოსნობაში გამოიხატებოდა. 

ხელოსნობის პირველი და უდაბლესი ფორმა – ოჯახური მრეწველობა 
საქართველოს ყველა კუთხეში იყო გავრცელებული. ოჯახური მრეწველობა 
ფეოდალური ეკონომიკის დამხმარე, შემავსებელ დარგს წამოადგენდა. გლეხი 
თვითონ ეწეოდა სოფლის მეურნეობის ნედლეულისა თუ ბუნების საგნების 
გადამუშავებას და ამით იკმაყოფილებდა ოჯახის მოთხოვნილებას ტანსაცმელზე, 
ფეხსაცმელსა და სხვა საყოფაცხოვრებო საგნებზე. მეურნეობის ბუნებრივ-
გეოგრაფიული პირობების განსხვავებულობის მიხედვით ბევრგან, მაგალითად, 
მთის რაიონებში, ხელოსნურ ნაწარმს გაცვლისთვისაც ამზადებდნენ, რათა 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების დანაკლისი შეევსოთ. 

ბუნებრივი პირობების მიხედვით ესა თუ ის კუთხე დახელოვნებული 
იყო ხელოსნობის რომელიმე დარგში. ჭანეთის მცხოვრებნი ცნობილნი იყვნენ “ხის 
მუშაკობით” - დიდი და მცირე ზომის ნავების კეთებით[16]. ხელოსნობის ამ დარგს 
დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა გურია-სამეგრელო-აფხაზეთის ზღვისპირა 
მცხოვრებთათვისაც. შარდენის ცნობით, ანაკლიაში მონებთან ერთად 
ყიდულობდნენ ნავებს მათავე წასაყვანად[17]. ნავების დამზადება ამ საგნებზე 
დიდი მოთხოვნილების გამო სასაქონლო ხასიათს ატარებდა. ასეთივე ხასიათისა 
იყო საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში ისეთი საგნების წარმოება, 
როგორიცაა მშვილდ-ისარი, ნაჯახი, ცული, სახნისი, ნამგალი, ხმალი, დანები, 
საოჯახო ჭურჭელი (ხისა), მეთუნეობის ნაწარმი (ქვევრები, დოქები და სხვა). 
მათზე დიდი მოთხოვნილების გამო ისინი მზადდებოდა არა მარტო 
მომხმარებლის დაკვეთით, არამედ უშუალოდ ბაზრისთვისაც. 

რკინის წარმოებით განსაკუთრებით სახელგანთქმული იყო რაჭა. ოსები 
დახელოვნებულნი იყვნენ ტყავის დამუშავების საქმეში, შალის ქსოვაში, 
თელვაში, ამზადებდნენ ნაბდებს და სხვ. წარმოების ეს დარგები განვითარებული 
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იყო აგრეთვე, სვანეთში, ქართლის მთიანეთში, თუშ-ფშავ-ხევსურეთსა და 
სხვაგანაც. სვანები თვითონ ამზადებდნენ თოფებსა და თოფის წამალს. 
გუდამაყრის ხეობის მცხოვრებნი დახელოვნებულნი იყვნენ ჯიხვის, თხისა და 
ხარის რქის მშვილდ-ისრების კეთებაში. კარგ მშვილდ-ისრებს ამზადებდნენ 
სვანეთშიაც[18]. 

ხელოსნური წარმოების ყველაზე უფრო მსხვილ ცენტრს თბილისი 
წარმოადგენდა. აქ განვითარებული იყო იმდროისათვის ცნობილი ხელოსნობის 
თითქმის ყველა დარგი. დამახასიათებელია, რომ ხელოსნობის განვითარებაში 
მკვეთრად იყო გამოვლენილი სათანადო სპეციალიზაცია, მაგალითად, 
მჭედლობა, იარაღის კეთება და ა. შ. მეფეხსაცმელეობა რამდენიმე დარგად 
იყოფოდა. ხელოსნური წარმოების საგნები უმთავრესად ბაზრისათვის 
მზადდებოდა, ნაწილი ადგილობრივ საღდებოდა, ნაწილი კი საქართველოს სხვა 
ქალაქებში და საზღვარგარეთაც გაჰქონდათ[19]. 

საქართველოს დანარჩენ ქალაქებშიც მრავალი დარგის ხელოსნები 
მუშაობდნენ. მათი ნაწარმი ძირითადად ადგილობრივი ბაზრისათვის იყო 
განკუთვნილი. მომხმარებლის შეკვეთით უმთავრესად მუშაობდნენ 
ოქრომჭედლები, ცხენის აკაზმულობის მკეთებლები, თოფ-იარაღის ოსტატები და 
სხვები. ხუროები, კალატოზები, დურგლები და ა.შ. ქირის სამუშაოზედაც 
დადიოდნენ. ქირავდებოდნენ ისინი კერძო პირებთან და სახელმწიფო 
სამუშაოებზედ[20]. 

ამრიგად, XVI-XVII სს. საქართველოში წარმოდგენილი იყო ხელოსნობის 
როგორც დაბალი, ისე მაღალი ფორმები. ფეოდალური მარტივი სასაქონლო 
მეურნეობა დაფუძნებული გლეხისა და ხელოსნის პირად შრომაზე, მუდმივი 
ომიანობისა და საერთო-ეკონომიური დაქვეითების პირობებში, ვერ ქმნიდა 
კაპიტალისტური მარტივი სასაქონლო მეურნეობის შექმნისათვის საჭირო 
ნიადაგს. მშვიდობიანი განვითარების ეტაპზე შეიმჩნეოდა მარტივი სასაქონლო 
მეურნეობის გაფართოებისა და მისი ახალ წარმოებით ურთიერთობაში 
გადასვლის სუსტი ტენდენცია, მაგრამ ყველაფერი ეს კვლავ ომების მსხვერპლი 
ხდებოდა, რის ნიადაგზეც ძლიერდებოდა მეურნეობის ნატურალური ხასიათი. 

 
 

* * *  
 
  
საქართველოს სამეფო-სამთავროებს საგარეო ვაჭრობა უმთავრესად 

ირანთან და თურქეთთან ჰქონდათ. საშინაო თუ საგარეო ვაჭრობის უმსხვილეს 
ცენტრს თბილისი წარმოადგენდა. განსაკუთრებული გაცხოველებული ვაჭრობა 
წარმოებდა თბილისში XVII ს. 30-40-იანი წლებიდან, სადაც თავს იყრიდნენ 
ვაჭრები ყოველი მხრიდან – ირანის ქალაქებიდან, ალეპოდან, 
კონსტანტინოპოლიდან, საქართელოს ყველა კუთხიდან[21]. 

როგორც როსტომ მეფის 1639 წლის განწესებიდან ირკვევა, თბილისში 
ექსპორტისა და იმპორტის საგნებს წარმოადგენდა: აბრეშუმი, მარილი, ბრინჯი, 
ერბო, ნალ-ლურსმანი, რკინეულობა, მატყლი, თევზი, ყველი, ცხვარი და სხვა[22]. 
თბილისიდან სომხეთში ბლომად გაჰქონდათ ღვინო; აბრეშუმი გაჰქონდათ 
თურქეთსა და სხვა ქვეყნებში, სადაც ის კარგ ფასად იყიდებოდა[23]. XVI-XVII სს. 
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მიჯნაზე თბილისში, “დასტურლამალის” მიხედვით, 200 სავაჭრო დუქანი 
ყოფილა[24]. 

თბილისის შემდეგ შედარებით მსხვილი სავაჭრო ცენტრი იყო ქუთაისი. 
აქ “მთებიდან ჩამოდიან სვანები, რომელთაც ჩამოაქვთ თავისი შინაური 
ნაწარმოები, ნაბდები და მსხვილი შალები და ჩამორეკენ ხოლმე თხებსა და 
ცხვრებს. ქართლიდან მოდიან ქართლელები და ირანელები, რომლებსაც 
ჩამოაქვთ ძვირფასი ირანული შალები და ინდოეთის ფერადი ქსოვილები, 
ტყავები, დამარილებული თევზი კასპიის ზღვიდან, ხიზილალა და სანელებელი. 
თურქები სამცხის მხრიდან მოდიან და ბლომად მოაქვთ თავისი სავაჭრო, 
მაგალითად, უნაგირები და ცხენის აკაზმულობა, ხალები, ხანჯლები და 
თურქული ზანდუკები. სხვებზე მეტი ვაჭრები იქ სომხები არიან. სომხებს 
ქუთაისში თავიანთი სახლები აქვთ. ესენი დადიან თურქეთში, ირანსა და 
ქართლში და ბლომად მოაქვთ იქიდან იშვიათი საქონელი”[25]. 

მნიშვნელოვან სავაჭრო ცენტრად ითვლებოდა ქ. გორიც. შარდენის 
მოწმობით, ქალაქის მოსახლეობა მხოლოდ ვაჭრებისაგან შედგებოდა და საკმაოდ 
შეძლებული იყო[26]. 1683 წლის ერთ ქართულ დოკუმენტში დასახელებულნი 
არიან გორელი ვაჭრები – როსტომაშვილები, ალიხანასშვილები, 
გოგინასშვილები,შიხინაშვილები, გივინასშვილები, ზირაქასშვილები და 
ჭურიკასშვილები, რომლებიც თავიანთი მამულებითურთ გიორგი მეფემ უბოძა 
ქსნის ერისთავს, მის ძმას რევაზს და ბიძაშვილებს – ლარგველსა და დათუნას. 
1662 წლის დოკუმენტით გორში ან მასზე გავლით მოდიოდნენ ვაჭრები 
თბილისიდან, სომხით-საბარათიანოდან, თრიალეთიდან, კახეთიდან, სამცხიდან, 
იმერეთიდან[27]. 

საქართველოს სხვა შედარებით უფრო პატარა ქალაქებში უმთავრესად 
ადგილობრივი ვაჭრები ვაჭრობდნენ. ქართლში ასეთი სავაჭრო პუნქტები იყო: 
ალი, სურამი, ახალდაბა, ცხინვალი, მეფისქალაქი და სხვ. ვახუშტის მიხედვით, 
ქართლში სულ 14 მნიშვნელოვანი სავაჭრო პუნქტი არსებობდა, რომელთაგან 
დიდ ქალაქებად ითვლებოდნენ თბილისი და გორი, დანარჩენი 12 კი პატარა 
ქალაქი იყო[28]. 

კახეთის სამეფოში შაჰ აბასის შემოსევების შედეგად ქალაქები 
განადგურდა და ერთბაშად ჩაკვდა ვაჭრობა. დიდხანს მხოლოდ პატარა დაბა-
სოფლებში წარმოებდა აღებ-მიცემა. ასეთი მდგომარეობა XVIII საუკუნის 
დასაწყისამდე გაგრძელდა. 

დასავლეთ საქართველოში საშინაო ვაჭრობის მთავარი პუნქტები იყო: 
ხონი, ონი, ჩხარი, ჩიხორი, რუხი, ქობულეთი, ანაკლია და სხვ. 

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს (სამცხე-საათაბაგოს) ქალაქები-
ახალციხე, ახალქალაქი, აწყური, ოლთისი, არტაანი და სხვ. თურქეთის 
სახელმწიფოს შემადგენლობაში შედიოდნენ. ამის მიუხედავად საქართველოს ამ 
ნაწილს მჭიდრო ეკონომიური ურთიერთობა ჰქონდა საქართველოს დანარჩენ 
ნაწილებთან. 

როგორც აღნიშნული იყო, საგარეო ვაჭრობა უმთავრესად თურქეთთან და 
ირანთან წარმოებდა. თურქეთის სავაჭრო გემები ყოველწლიურდ მიადგებოდნენ 
შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროებს. ნავიგაციის პერიოდი აპრილის ბოლოდან 
ოქტომბრამდე გრძელდებოდა[29]. 

კაფადან საქართველოში თურქეთის გემებს მოჰქონდათ მარილი, თევზი, 
ხიზილალა, მატყლი, რკინეული, სპილენძისა და თიხის ჭურჭლები, ცხენის 
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აკაზმულობა, სხვადასხვა სახის იარაღი, მაუდი, ტილო, ქალისა და კაცის მზა 
ტანსაცმელი, ხალიჩები, ტყავეული, ფეხსაცმელები, მშვილდ-ისრები, დანები, 
შაქარი, პილპილი და ყოველგვარი წვრილმანი და სააფთიაქო საქონელი. 
აფხაზეთიდან და სამეგრელოდან გაჰქონდათ: ტყავეული, ბეწვეული, სელი, და 
სელის ქსოვილები, ბზის ხეები, სანთელი, თაფლი ცვილი, ადგილობრივი ტილო, 
ძაფი, აბრეშუმი და სხვა[30]. 

ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და პირველი მოთხოვნილების საგანს 
შავი ზღვის სანაპიროს ქართველებისათვის მარილი წარმოადგენდა. იმპორტის 
თითქმის ყველა დანარჩენი საქონლის, უმთავრესად ფუფუნების საგნების 
ძირითადი მომხმარებლები ფეოდალები იყვნენ[31]. 

ექსპორტის საგნებიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო ბზის ხე, საიდანაც 
თურქი ვაჭრები დიდ მოგებას იღებდნენ. ლამბერტის ცნობით, თურქები “300-400 
სკუდის მარილით ყიდულობდნენ იმდენ ხანს, რომელიც 5000 სკუდზე მეტი 
ღირს. თითო ხომალდში ატევენ 5-6 ათას ხეს და კონსტანტინოპოლში ჰყიდიან 
თითო ხეს თითო სკუდად”[32]. 

ყველაზე მეტად თურქი ვაჭრები დაინტერესებულნი იყვნენ ცოცხალი 
საქონლით – ადამიანებით. მონებით ვაჭრობა უდიდეს მოგებას აძლევდა თურქ 
ვაჭრებს. ისინი განსაკუთრებით არ ზოგავდნენ ფულს ლამაზი ქალების შეძენაში. 
ზოგჯერ თითო ქალში 300-400—ცეხინსაც აძლევდნენ. ასეთივე ხალისით 
ყიდულობდნენ ისინი ბიჭებს. მამაკაცები 25-40 წლამდე, ჩვეულებრივად, 15 
ეკიუდ ფასობდა, უფროსები — 8—10 ეკიუდ, ლამაზი გოგოები 13—18 წლისანი —
20 ეკიუდ, ქალები – 12 და ბავშვები 3—4 ეკიუდ[33]. 

აფხაზეთსა და სამეგრელოში არსებობდნენ ყაჩაღთა სპეციალურად 
ორგანიზებული ბანდები, რომლებსაც შემუშავებული ჰქონდათ ადამიანთა 
მოტაცებისა და თურქების გემთსადგომებთან მიყვანის სპეციალური სისტემა[34]. 
ტყვეთა ვაჭრობის ცენტრები იყო ანაკლია, ქობულეთი და თურქთა ნავსადგურები 
აფხაზეთის სანაპიროზე. 

საზღვაო ტექნიკის იმდროინდელ პირობებში გემებს მხოლოდ ნაპირის 
ახლოს, ისიც ხელსაყრელ დარსა და ამინდში შეეძლოთ ცურვა. ხშირი იყო მარცხი. 
შარდენის მოწმობით, ზღვის სანაპირო სოფლებში სახლები და სხვა ნაგებობანი 
აშენებული იყო ხომალდების ნამსხვრევებისაგან. დიდ დაბრკოლებას უქმნიდნენ 
სავაჭრო გემებს ყაჩაღ-მეკობრეთა ბრბოები. სანაპიროს მცხოვრებნი ზოგჯერ 
თურმე ღამღამობით კლდეებზე კოცონს ანთებდნენ, რათა გემები მიეტყუებინათ 
და დაეღუპათ. საშიშროების მიუხედავად, გამდიდრების წყურვილით 
შეპყრობილი ვაჭრები თავს არ ზოგავდნენ. იმის ნათელსაყოფად, თუ რა დიდი 
იყო ვაჭრობისაკენ მისწრაფება, საკმარისია აღვნიშნოთ, რომ სტამბოლიდან 
შარდენის გამომგზავრებასთან ერთად 80 გემი წამოვიდა; კაფაში 40 დღის 
განმავლობაში მან გარდა პატარა ხომალდებისა, 400 დიდი ხომალდი დათვალა, 
ხოლო სამეგრელოს ნავსადგურ ისგაურში შვიდი დიდი გემი დახვდა[35]. 

საზღვაო გზის გარდა თურქეთი საქართველოსთან ვაჭრობდა ხმელეთის 
გზითაც, კერძოდ, ყარსიდან და არტაანიდან მომავალი გზებით. ვაჭრობის 
განვითარებას დიდად აბრკოლებდნენ თურქული საბაჟოები, მათი მოხელეების 
თვითნებობა. ვაჭართა ქარავნები ხშირად გვერდს უვლიდნენ ამ საბაჟოებს, მაგრამ 
ასეთი ცდა ზოგჯერ მარცხით მთავრდებოდა. 1630-იანი წლების დასაწყისში 
სომხების სავაჭრო ქარავანმა, რომელიც არტაანის გზით საქართველოში 
მოდიოდა, გვერდი აუარა არტაანის საბაჟოს, მაგრამ ახალციხის ფაშამ დააკავა იგი 
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და ბაჟი გადაახდევინა[36]. ვაჭრობას აბრკოლებდა აგრეთვე საბაჟოები 
საქართველოს სამეფო-სამთავროებსა და ზოგიერთ სათავადოებში. 

ქალაქებსა და სავაჭრო დაბებს გარდა ვაჭრობა იმართებოდა პერიოდული 
ბაზრობების სახით. სამეგრელოს სამთავროში ერთ-ერთი დიდი ბაზრობა 
სექტემბრის პირველ კვირას ეწყობოდა წიფურიაში (ამჟამად გალის რაიონის სოფ. 
დიხაზურგა). ამ ბაზრობაზე ზოგჯერ 20 000 კაცი იკრიბებოდა. აქ მოდიოდნენ, 
სომეხი, ებრაელი და ქართველი ვაჭრები, რომელბსაც მოჰქონდათ ნაირნაირი 
შეღებილი ტილოები, ირანულ-თურქული შალები. იყიდებოდა ბევრი 
ადგილობრივი საქონელიც: თაფლი, ცვილი, ძაფი, ჭილობი, ხის ხონჩები, თიხის 
ჭურჭლები, თოხები, მატყლი, ხარები, ძროხები, ცხვრები, თხები და გლეხური და 
ხელოსნური მეურნეობის ბევრი სხვა საგანი[37]. დიდი ბაზრობა იმართებოდა 
ილორში (ახლა ოჩამჩირის რაიონი) წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიასთან, სადაც 
ეკლესიის პატივსაცემად ხალხი უფრო ბევრი იკრიბებოდა, მაგრამ სავაჭრო 
იმდენი არ იყო, რამდენიც წიფურიას ბაზრობაზე. ბაზრობები იყო აგრეთვე 
ბედიაში, კორცხელში და “მრავალ სხვა ადგილას”[38]. 

ბაზრობები ეწყობოდა ზღვის სანაპირო ზოლშიც, ნავმისადგომების 
ახლოს. ერთ-ერთ ასეთ ნავსადგურ ისგაურში გამარული იყო მოედანი, რომელსაც 
გასდევდა გრძელი ქუჩა, ორივე მხარეზე გამწკრივებული ასამდე წნული ქოხით. 
თითო ვაჭარი თითო ქოხს იკავებდა. გემებიდან ვაჭრებს გადმოჰქონდათ ისეთი 
საქონელი, რომელიც ორ-სამ დღეში გაიყიდებოდა, დანარჩენს კი გემზე 
ინახავდნენ[39]. 

პერიოდული ბაზრობები იმართებოდა აგრეთვე იმერეთის სამეფოსა და 
აღმოსავლეთ საქართველოში, მაგრამ მათ შესახებ სათანადო მასალები არ გვაქვს. 

დასავლეთ საქართველოს საზღვაო სანაპიროსთან სავაჭრო ურთიერთობა 
ჰქონდათ დნეპრის კაზაკებსაც. იტალიელი მოგზაურის პიეტრო დელა ვალეს 
მოწმობით (1627 წ.), ოდიშისა და გურიის სამთავოს ქვეშევრდომები გულთბილად 
იღებენ თავიანთ ქვეყანაში კაზაკებს, რომლებიც დნეპრის შესართავთან 
ცხოვრობდნენ. თვით პოლონეთის ხელმწიფეს მიმოწერა და მეგობრობა ჰქონია 
ქართველ მთავრებთან. “ხშირად ერთი ქვეყნიდან მეორეში სავაჭრო ხომალდები” 
დადიოდნენ. კაზაკებიც ხშირად მთავრების სავაჭრო გემებს მფარველობდნენ[40]. 

XVII საუკუნის მეორე ნახევრიდან იზრდება დასავლეთ ევროპის 
ქვეყნების ეკონომიური დაინტერესება საქართველოში. თურქეთის მთავრობა 
ევროპელ ვაჭრებს გადაულახავ დაბრკოლებებს უქმნიდა საქართველოსაკენ 
მიმავალ გზაზე. 1672 წლამდე ვენეციელები კონსტანტინოპოლში ბაჟს არ 
იხდიდნენ, მაგრამ ამ წელს თურქეთის მთავრობამ საკუთარი სავაჭრო ფლოტის 
მფარველობის მიზნით გააუქმა ეს შეღავათი. 

XVII საუკუნიდან იზრდება რუსეთის ცენტრალიზებული სახელმწიფოს 
ინტერესი საქართველოს მიმართ. ჯერ-ჯერობით უშუალო და სისტემატური 
ეკონომიური ურთიერთობა ვერ ხორციელდებოდა, მაგრამ მოსკოვის მთავრობა 
თავისი ელჩების მეშვეობით აძლიეერებდა ეკონომიურ და პოლიტიკურ 
დაზვერვებს[41]. 

საქართველოს საშინაო და საგარეო ვაჭრობაში მონაწილეობდნენ მეფე და 
მისი ოჯახის წევრები, თავადები, ეკლესია-მონასტრები. მეფეს თბილისში 
საკუთარი ქარვასლა - სავაჭრო სახლი ჰქონდა. ეკლესია-მონასტრები თბილისსა 
და სხვა ქალაქებში საკუთარ დუქნებს აქირავებდნენ. თავად-აზნაურებიდან 
განსაკუთრებით ისინი იყვნენ ჩაბმული სავაჭრო ოპერაციებში, რომლებსაც 
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უმაღლესი თანამდებობანი ჰქონდათ სახელმწიფო სამსახურში. 
დამახასიათებელია, რომ დიდვაჭრები ცდილობდნენ წოდებრივ კიბეზე 
ამაღლებას. ზოგიერთი მათგანი ამას ახერხებდა კიდეც. მაგ., ბებუთაშვილებმა 
თავადის წოდება მიიღეს. ამირიგად, ადგილი ჰქონდა ვაჭართა ე. წ. 
ნობილიზაციას, რაც დამახასიათებელი მოვლენა იყო შუასაუკუნეების ევროპის 
ქვეყნებისთვისაც. 

ამგვარად, XVI-XVII საუკუნეთა მანძილზე საქართველოს სამეფო – 
სამთავროებში, მიუხედევად ეკონომიური გამოცოცხლების ცალკეული 
პერიოდებისა, ადგილი ჰქონდა ნატურალური მეურნეობის შემდგომ 
განმტკიცებას, სასაქონლო-ფულადი მეურნეობის შეფერხებას. ეკონომიური 
აღმავლობის ცალკეულ პერიოდებში განვითარების ტენდენცია სასაქონლო-
ფულადი ურთიერთობის გაშლა-გაფართოების გზით მიდიოდა, მაგრამ საგარეო 
და საშინაო ომები ახშობდა და გასაქანს არ აძლევდა ამ ტენდენციების შემდგომ 
განვითარებას. ცალკეულ აღმავლობებს კვლავ დაღმავლობა და დაცემა-
დაქვეითება ცვლიდა; ერთხელ მიღწეული ისევ თავიდან იწყებდა აღორძინებას. 
ასეთი იყო საქართველოს ეკონომიური განვითარების თავისებურება, რომელიც 
საუკუნეების მანძილზე მოქმედმა საგარეო ფაქტორმა განაპირობა. 
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თავი მესამე 
 

სოციალური ურთიეთობა და კლასობრივი ბრძოლა 
საქართველოში XVI-XVII სს 

 
§ 1. გლეხთა კლასი 

 
XVI-XVII სს. საქართველო პოლიტიკურად დაქუცმაცებული და 

ეკონომიურად დაქვეითებულია. უკვე დიდი ხანია გამარჯვებული ბატონყმობა 
დროის ხანგრძლივობის შესაბამისად თავისებურ ფორმებს იძენს. სამამულო 
სისტემის გაფართოებას მოჰყვა მსხვილი ფეოდალის, თავადის იმუნიტეტის 
ზრდა. მსახურთა ფენის ვალდებულება მძიმდება; მებეგრე გლეხის საერთო 
მდგომარეობა უარესდება და საერთოდ, “ბატონყმური რიგი” გლეხის საზიანოდ 
ირღვევა. კლასობრივი ბრძოლა მწვავდება და ხდება მისი მახინჯი ფორმების 
(ხიზნობა-ბოგანობა, “ტყვის სყიდვა”...) გავრცელება და სხვ. 

XVIII ს. ისტორიკოს, ბერ ეგნატაშვილს, XV ს. ბოლოსა და XV1 ს. 
დასაწყისის ქვეყნის საშინაო ცხოვრების მთავარ დამახასიათებელ მოვლენად 
შემდეგი გარემოება მიაჩნია: “აქა არღარა იცვლებოდა ერისთავნი და არცა 
თავადნი, ყოველნივე ჴევსა და სანახებსა და თემთა ადგილთა მკვიდრ 
ქმნილიყვნენ, და, ვისაც მამულსა მისცემდა [მეფე] მკვიდრად მიეცემოდა. და 
ყოველნივე ძლიერ იყვნეს მთავარი, ერისთავნი და თავადნი”[1]. აღნიშნული 
მდგომარეობა ამოსავალი ვათარებაა XVI-XVII სს. საქართველოს სოციალურ 
ურთიერთობათა და ფეოდალური მიწისმფლობელობის შესწავლის საქმეში. 
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როგორც აღნიშნული ცნობიდან ჩანს, ფეოდალებზე ოდესღაც 
სამოხელეოდ გაცემული “თემი”,”ჴევი” და “ქვეყანა”, ანუ მათთვის საგამგეოდ 
მიჩენილი პროვინციები სამემკვიდრეო მამულად გადაიქცა. საბოლოოდ გაქრა 
მიწისმფლობელობის - “საკარგავის” სისტემა. სამამულო საკუთრების 
განუსაზღვრელმა ბატონობამ მსხვილ ფეოდალთა პოლიტიკური უფლებების 
ზრდა გამოიწვია, რაც გამოიხატა შეუვალობის ინსტიტუტის მეტ-ნაკლებად 
გაფართოებაში. სწორედ ამ ორმა მთავარმა მომენტმა – სამოხელეო ტერიტორიის 
მამულად გადაქცევამ და იმუნიტეტის ზრდამ – წარმოშვა ის ფეოდალური 
ორგანიზაცია, რომელსაც სათავადო ეწოდება და რომელიც განმსაზღვრულ როლს 
ასრულებდა XVI-XVII სს. საქართველოს სოციალურ და ეკონომიურ ცხოვრებაში. 
ეს პროცესი, რომელიც ძირითადად XV ს. დამთავრდა, კიდევ უფრო გაღრმავდა 
XVI-XVII სს. სამამულო სისტემის ყოვლისმომცველობამ განაპირობა პირადად 
თავისუფალ, მაგრამ ფეოდალურად მაინც დამოკიდებელ მწარმოებელთა 
მცირერიცხოვანი ფენის გაქრობა ბარის საქართველოში[2]. 

ფეოდალური საზოგადოება XVI-XVII სს. საქართველოშიც ორი 
ძირითადი კლასისაგან შედგებოდა - ფეოდალებისა და გლეხთა კლასებისაგან. 
ფეოდალთა კლასში თავადები და აზნაურები შედიოდნენ. ერთმანეთისაგან 
განსხვავდებოდა თავადთა და აზნაურთა სამ სამი კატეგორია, მაღალი 
სამღვდელოება და დიდვაჭრები. ფეოდალთა კლასში შედიოდნენ მეფე, 
კათალიკოსი, დედოფალი, ბატონიშვილები და მათი მრავალრიცხოვანი სახლობა, 
რომელნიც ამ კლასის უმაღლეს საფეხურზე იდგნენ. 

გლეხთა კლასიც მრავალფეროვანი შემადგენლობისა იყო – სხვადასხვა 
ფენად და ჯგუფად იყოფოდა (მსახური, მებეგრე-მოყალნე, დაბალი 
სამღვდელოება, ხელოსნები და წვრილი ვაჭრები). 

 
 

* * *  
 
XVI –XVII საუკუნეებშიაც გლეხობა ქვეყნის ძირითადი მწარმოებელი 

კლასია. მას დიდი ხანია დაკარგული აქვს ეკონომიური და პირადი 
დამოუკიდებლობა, სამუდამოდ მიმაგრებულია მებატონის მიწაზე, საიდანაც 
ბატონის ნებართვის გარეშე წასვლა არ შეუძლია. გლეხები განსხვავდებიან 
ერთმანეთისაგან იმით, თუ ვის ეკუთვნიან, რა უფლებრივ დამოკიდებულებაში 
არიან ბატონთან და, რა თქმა უნდა, რა ქონების მფლობელნი არიან. 

მიწას, რომელზედაც გლეხი ზის და მეურნეობა აქვს მოწყობილი, როგორც 
ცნობილია, “საკომლო” ან “საგლეხო მამული” ეწოდება. საკომლო საქართველოს 
სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვა რაოდენობისა იყო. მთელი საკომლო 
აღმოსავლეთ საქართველოში 60 დღიურამდე აღწევდა, დასავლეთ საქართველოში 
უფრო ნაკლები იყო. საკომლოში იგულისხმებოდა სავენახე, ბაღ-ბოსტანი, სათიბი, 
სასარე და სხვ. აღებულ ხანაში ხშირია შემთხვევები, როცა ერთ საკომლოზე ორი, 
სამი ან ოთხი გლეხი ზის. ცალკეულ შემთხვევებში მეტიც იყო. XVI ს. დასავლეთ 
საქართველოში გვხვდება შემთხვევა, როცა ერთ საკომლოზე რვა კომლი იჯდა[3]. 
ასეთ შემთხვევაში გლეხის მფლობელობაში არსებული საყანე მიწა ერთ-ორ 
დღიურს არ აღემატებოდა. იყვნენ ისეთი გლეხებიც, რომელთაც მიწა სულ არ 
გააჩნდათ. 
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გლეხთა მცირემიწიანობა ან უმიწობა თითქოს საკვირველიც კია XVI –
XVII სს. საქართველოში, როცა მოსახლეობა მნიშვნელოვნადაა შემცირებული და 
“პარტახი”, “ამოწყვეტილი” თუ “ცარიელი” მიწები გამრავლებულია. მაგრამ საქმე 
ისაა, რომ საქართველოში იმ დროს უპატრონო არც მიწა იყო და არც გლეხი. ზოგი 
მებატონის ხელთ მიწა უფრო მეტია, ვიდრე გლეხი, ზოგს კი მეტი გლეხი ჰყავს და 
მიწა – ნაკლები. ეს გარემოება ხელს უწყობს მცირემიწიანი და უმიწო გლეხების 
წარმოშობას. ამ გარემოებამ გამოიწვია აგრეთვე მიწების საღალოდ გაცემა. 
მცირემიწიანი გლეხები საღალოდ ამუშავებენ მეორე ბატონის მიწას. ეს მოვლება 
XVI-XVII სს. გავრცელებული ჩანს. მიწების საღალოდ გაცემა უდევს საფუძვლად 
იმ მახინჯ მოვლენას, როცა ერთი გლეხი ორ ბატონს ემსახურება; ერთს პირადი 
დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, მეორეს კი მიწის ჭერასთან დაკავშირებულ 
გადასახადებს უხდის. ეს მომენტები ხელს უშლის გლეხის ინტენსიური 
მეურნეობის განვითარებას და გლეხთა მდგომარეობის გაუარესების 
მაჩვენებელია. 

გლეხის საკომლოს სრული ბატონ-პატრონი ფეოდალია. მისი ნებართვის 
გარეშე გლეხს არც გაყიდვის, არც გაანდერძების და არც სხვაგვარი გასხვისების 
უფლება არ ჰქონდა. ბატონის ნებართვით კი ხშირად ყიდდა გლეხი მიწას, 
რომელსაც თან მიჰყვებოდა გადასახადი და, ამდენად, მიწის პატრონი - ფეოდალი 
არაფერს კარგავდა. გლეხებს ჰქონდათ აგრეთვე ნაყიდი მიწები, რომელთაც 
მებატონეები კანონით ვერ შეეხებოდნენ. მათი რაოდენობა მცირე იყო. 

გლეხები მოსახლეობის თვალსაზრისით იყვნენ: “მკვიდრნი” და 
“ახლადმოსულნი”, ანუ “მსახლობარი” და “ბოგანო”, ან კიდევ “მემკვიდრე” და 
“ბოგანო”[4]. 

მამულიანობის თვალსაზრისით, როგორც უკვე ითქვა, გლეხობა იყო 
მამულიანი და უმამულო. მამულიანს, ანუ მიწიანი გლეხის სინონიმია “მკვიდრი 
გლეხი”, უმიწო-უმამულოსი კი “ბოგანო”[5]. ასეთი ვითარება დამახასიათებელია 
XVI საუკუნისათვის, XVII საუკუნეში, უფრო კი მის მეორე ნახევარში, ბოგანო 
ეწოდება მკვიდრ გლეხთა ნაწილსაც, ისეთებს, რომელთაც მცირე მიწა ან მხოლოდ 
სამოსახლო ადგილი ჰქონდათ. ამდენად, ბოგანო მცირემიწიანის სინონიმად იქცა. 
ზოგიერთმა ბოგანომ გვიან იმდენი მიწაც კი მიიღო თუ შეიძინა, რომ “შემძლე” და 
“გამომღები” გახდა. მაგრამ უმამულობის, მცირემიწიანობის და მოსულობის 
მომენტები ბოგანოს ცნებიდან არასოდეს ამოვარდნილა. 

გადახდისუნარიანობის თვალსაზრისით საქართველოს გლეხობა ორ 
მთავარ ნაწილად იყოფოდა, ერთნი იყვნენ “შემძლებელნი” და მეორენი – 
“შეუძლებელნი”. 

XVI-XVII სს. ტერმინი “გლეხი” ორგვარი მნიშვნელობით იხმარებოდა. 
ფართო მნიშვნელობით გლეხი ეწოდებოდა არათავისუფალ მიწისმოქმედთა 
მთელ კლასს. ვიწრო, ანუ პირდაპირი მნიშვნელობით გლეხი ნიშნავდა “მებეგრე 
გლეხს” (მოყალნეს, მოინალეს). გლეხთა სხვა კატეგორიები ძალიან მსაზღვრელის 
გარეშე იხსენიებოდა – მსახური, მოჯალაბე და სხვ. 

მთელ საქართველოში გლეხობა ორი ძირითადი სოციალ-ეკონომიური 
კატეგორიისაგან შედგებოდა – მსახური და გლეხი, ანუ, უფრო ზუსტად, მსახური 
და მებეგრე. მსახური მთელ საქართველოში გავრცელებული ტერმინია. რაც 
შეეხება მებეგრეს, იგი უფრო ქართლში, იმერეთსა და გურიაში იხმარება, 
იშვიათად კახეთშიაც. ამავე მნიშვნელობით იხმარება მოყალნეც, რომელიც უფრო 
აღმოსავლეთ საქართველოშია გავრცელებული. სამეგრელოსა და სამურზაყანოში 
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მებეგრისა და მოყალნის შესატყვისია მოინალე (წარმოდგება მეგრული 
სიტყვისაგან “ნინალა” – სამსახური). XVIII ს. იმერეთში მებეგრის მაგივრად უფრო 
ხშირად იხმარება “მესეფე”[6]. 

მსახურის ძირითად მოვალეობად იმ დროს მიჩნეული იყო სამსახური და 
მასპინძლობა, მებეგრე-მოყალნისა და მოინალის მთავარ მოვალეობად კი ბეგრის, 
ანუ თავი-ბეგრის გამოღება. ამაშია განსხვავება გლეხთა აღნიშნულ კატეგორიებს 
შორის. XVI-XVII სს. აზატი და თარხანი ხშირად იხმარება მებეგრე-მოყალნისა და 
მოინალის საპირისპიროდ და შინაარსით მსახურს ემთხვევა[7]. 

მსახურები. მსახურები მწარმოებელთა კლასში შემავალ 
პრივილეგირებულ ფენას ქმნიან. ბატონის მიმართ მისი მთავარი მოვალეობაა 
“საპატიო სამსახური”, ლაშქრობა-მხლებლობა და მასპინძლობა. პირადი 
თავისუფლება მსახურსაც დაკარგული აქვს, როგორც მოყალნე-მოინალეს. 
გაქცეული გლეხის საძებრად დაწესებული 30-წლიანი ხანდაზმულობის ვადა 
მსახურზედაც ვრცელდება. მსახურს “მსახურის მამული” ეჭირა, რომლის 
გასხვისების უფლება არ ჰქონდა. 

ცხენით ხლება და ლაშქრობაში მონაწილეობა მსახურის უპირატესობა 
იყო მებეგრესთან შედარებით. მაგრამ, როგორც ჩანს, ყველა მსახურს არ ჰქონდა 
სათანადო შეძლება –ასეთ შემთხვევაში მსახური ფეხით უნდა ხლებოდა თავის 
ბატონს[8]. 

მსახურები, ზოგი წყაროს მიხედვით, ორ ჯგუფად იყოფოდა: “კაი 
კვამლი”, ანუ “მთელი საკომლო” და “ამისგან დაბალი”, ანუ “ნახევარი საკომლო”[9]. 

ფეოდალებს მსახურთა მთელი რაზმები ჰყავდათ, რომლებსაც 
დაკისრებული ჰქონდათ არა მარტო ლაშქარ-ნადირობა, არამედ პოლიციური 
ფუნქციებიც. ფეოდალები მსახურებს იყენებდნენ ურჩი გლეხის დასარბევად, 
დასაჭერად, ასაყრელად და სხვა მისთანა საქმეებისათვის[10]. 

მსახურთა ერთი ნაწილი თავის მოვალეობას მოხელეობით ასრულებდა. 
ფეოდალის კარზე თუ მამულში მრავლად იყვნენ მსახური-მოხელეები: მოურავი, 
ნაცვალი, მამასახლისი, მდვივანი, მოლარე, იასაული, შათირი, გზირი და სხვ. 

მოლაშქრე-მსახურებსა და მოხელე-მსახურებს გარდა, რომელნიც 
მსახურთა ფენის ძირითადი ნაწილი იყო, გვხვდებიან აგრეთვე ხელოსანი 
მსახურები: მჭედელი, მზარეული, მეღვინე, ხაბაზი ან სხვა ასეთი. ამგვარად, 
მსახურთა კატეგორიაში მოვალეობისდა მიხედვით უნდა გამოვყოთ: 1. მხლებელ-
მოლაშქრეები, 2. მოხელეები და 3. ხელოსნობით მსახურნი[11]. 

მსახურთა ერთ-ერთი მთავარი ვალდებულება იყო სამასპინძლო, 
რომელსაც ზოგან ძღვენი ან ხადილი, ან კიდევ პურის ჭამა თუ საპურობო ერქვა. 
ადრე ეს ვალდებულება ბატონის სტუმრობასა და გამასპინძლებას გულისხმობდა, 
შემდეგ კი თანდათან ნატურალურ გადასახადად გადაიქცა, თუმცა ეს 
ვალდებულება ძველი მნიშვნელობითაც გვხვდება XVII საუკუნეში[12]. 

XVI ს. სამეგრელოს სამთავროს სოფ. ნაჟანეულის ნუსხის მიხედვით, 
“მსახურს მართებს ლაშქრობა და სამსახური და კარგი პურის ჭმევნა. კარგის 
საკლავებითა...”[13]. საყაფლანაშვილოს XVII ს. ბოლოსა და XVIII ს. დასაწყისის 
დავთარში ვკითხულობთ: “თარხანს ( =მსახურს – გ.ჯ.) კაის კვამლზე სამასპინძლო 
– ცხვარი ორი, პური კოდი სამი, ქერი კოდი სამი, ქათამი ორი, ერბო სტილი ათი, 
მარილი ლიტრა ერთი”. ეს ვალდებულება ედო მსახურის “მთელ საკომლოს”, 
ნახევარ საკომლოს კი –ამის ნახევარი[14]. გვხვდება შემთხვევები, როცა მსახურს 
ზემოდასახელებულ ვალდებულებათა გარდა – ე.ი. ლაშქრობა-სამსახურისა და 
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სამასპინძლოს გარდა–ადევს სხვა გადასახადიც, რომელიც მოყალნე-
მოინალისათვის არის დამახასიათებელი. ასეთ მსახურებს მკვლევარები 
დაბეგრილ მსახურებს უწოდებენ. 

დაბეგრილი მსახურები XVI ს. გვხვდებიან. მაგალითად, დასავლეთ 
საქართველოში ძირითად მოვალეობაზე დამატებულია საკლავი, რომელიც 
მოინალეს ვალდებულებაა. მაგრამ ასეთი მსახურები XVI ს. ცოტაა, XVII ს. კი 
გაცილებით მეტია, თანაც ბეგარა დამძიმებულია – საკლავს დაემატა აგრეთვე 
“ყანის შველა” და “ყურძნის კრეფა”[15]. ქართლის 1689 წლის სათარხნოს წიგნით 
მსახურს ბარვა და მკა ადევს. ეს მსახური იმითაცაა საინტერესო, რომ ის თავისი 
მამულითა და თავისივე ნებით მისულა ბატონთან, რომელსაც იგი მსახურად 
გაუთარხნებია და “თან “ზვრის ბარვადა ხოდაბუნის მკა” დაუდვია. მაგრამ 
სამაგიეროდ სამასპინძლოსაგან გაუთავისუფლებია[16]. 

დაბეგრილი მსახურები ქართლში უფრო მცირე რაოდენობით 
გვხვდებიან, ვიდრე დასავლეთ საქართველოში. თანაც, დაბეგრილი მსახურები იქ, 
უფრო გვიან დაახლოებით XVII ს. II ნახ-დან უნდა ჩნდებოდნენ. ანალოგიური 
მდგომარეობა ჩანს კახეთშიც. 

მსახურებს სახელმწიფო ვალდებულებაც ადევთ ლაშქარ-ნადირობისა და 
საუროს სახით. მაგრამ არსებობენ ისეთი მსახურებიც, რომელნიც 
განთავისუფლებულნი არიან ან ერთი, ან მეორე ვალდებულებისაგან, ზოგიერთ 
შემთხვევაში კი ორივესაგან ერთად და მხოლოდ თავისი ბატონის “სამსახური” 
ადევთ. 

მსახურის მდგომარეობა XVI-XVII სს. წინა საუკუნეებთან შედარებით 
დამძიმებულია. ამ ვითარებამ გამოხატულება პოვა მსახურის სისხლის ფასის 
შემცირებაშიც. ბექე-აღბუღას სამართლის მიხედვით მსახურის სისხლი 1000 
თეთრია, გლეხის კი - 400[17]. ე.ი. მსახურის სისხლი გლეხის სისხლზე 
ორნახევარჯერ მეტია. ვახტანგის სამართალში მსახურის სისხლი 24 თუმანია, 
გლეხისა - 12[18], ე.ი. ორჯერ მეტია. 

მსახურთა მცირე ნაწილი – ბატონის მხლებლები და ზოგიერთი მოხელე 
იმდენად იყო ბატონთან სამსახურით დაკავებული, რომ მიწის მუშაობის 
საშუალება არ ჰქონდა. ასეთ შემთხვევაში მსახურს, როცა ის გაუყრელი გლეხის 
ოჯახიდან იყო, მამა ან ძმები ინახავდნენ[19]. 

მსახურთა მცირე ნაწილს საკუთარი გლეხი ჰყავდა[20]. ზოგიერთ 
შემთხვევაში კი მსახურს თავისი ბატონი უზრუნველყოფდა ხლებისა და 
ლაშქრობისას[21]. მსახურთა უმეტესობა, რომელიც არ იყო “ნიადაგ” დაკავებული 
ბატონთან, თვითონ ამუშავებდა მიწას. 

მოყალნე-მოინალის მსახურის კატეგორიაში აღზევება მისი უშუალო 
ბატონის კომპეტენცია იყო. ფეოდალის ინტერესში სრულიადაც არ შედიოდა 
მსახურთა ფენის გაქრობა და მებეგრეთა ფენაში გაერთიანება, რადგანაც 
აზნაურთა და მსახურთა სამხედრო რაზმებისა თუ მოხელეების გარეშე არსებობა 
მსხვილ ფეოდალებს არ შეეძლოთ. სწორედ ეს ვითარება განაპირობებდა 
მსახურთა, განსაკუთრებით კი დაუბეგრავ მსახურთა ფენის სიმყარეს მთელი XVI-
XVII სს. მანძილზე. 

მსახურის დასჯა მისივე ბატონის უფლება იყო. “მართებულის 
დანაშაულზე” ფეოდალს შეეძლო მსახურის დასჯა ცემით, დაბმით, დარბევით და 
სხვ.[22]. 
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მებეგრე გლეხები. გლეხების უდიდეს ნაწილს მებეგრე, ანუ მოყალნე (ან 
კიდევ მოინალე) შეადგენდა. მისი მთავარი მოვალეობა ბეგრის გამოღება და 
მუშაობა იყო. ბეგარა, ანუ ყალანი ფართო მნიშვნელობით ეწოდებოდა გლეხის 
ყოველგვარ გადასახადს – ნატურალურს, ფულადს და სხვ., რომელიც მიწას ედო 
და მიწის სარგებლობასთან იყო დაკავშირებული. ვიწრო მნიშვნელობით ბეგარა 
ნიშნავს “თავ-ბეგარას”, “მთავარ ბეგარას”, “მართალ ბეგარას”, რომლის გარდა 
არსებობდა “სხვაჲ ბეგარა” – “ძღვენი”, “სამასპინძლო” (სამეგრელოში 
“გოჭკომური”) და სხვ. მებეგრე-მოინალე გლეხის დამახასიათებელი 
ვალდებულება იყო აგრეთვე “მუშაობა”, რომელშიც იგულისხმება ყოველგვარი 
მუშაობა და ბატონობის სასახლის მეურნეობაში მონაწილეობა – ტვირთის ზიდვა, 
“ჭურის რეცხვა”, “ზვრის მუშაობა”, “ხოდაბუნის მკა” და სხვა მრავალი. მუშაობა 
თავის მხრივ განიყოფებოდა “ნიადაგ მუშაობად” და “ნადობად”[23]. მებეგრე 
გლეხის სისხლის ფასი 12 თუმანი იყო. 

ეკონომიური მდგომარეობის მიხედვით მებეგრე გლეხები ოთხ ჯგუფად 
იყოფოდნენ. აღმოსავლეთ საქართველოში იყვნენ: 1. “კარგი გლეხი”, “კაი კვამლი”, 
ანუ “შემძლე”, რომლის მამული ძირითადად მთელი საკომლოსაგან შედგებოდა 
(ზოგს საკომლოზე მეტიც ჰქონდა) და სრულ ბეგარას იხდიდა; 2. “შუათანა 
გლეხი”, რომელიც ნახევარი საკომლოს მფლობელი იყო და ჩვეულებრივ სრულ 
ბეგარას არ იხდიდა. 3. “მცირე გლეხი”, ანუ “დაბალი გლეხი”, რომლის მამული 
ნახევარ საკომლოზე ნაკლებს შეადგენდა და ბეგარაც შესაბამისად ედო; 4. 
“შეუძლებელი გლეხი”, ანუ “ბეზმისქინი” – უაღრესად მცირემიწიანი ან უმიწო, 
რის გამოც არ შეეძლო “სამეფოთა ხარჯთა და ბეგარათა გამოღებანი”[24].თუმცა 
ზოგიერთ შემთხვევაში მათაც ედოთ ცალკეული მცირე გამოსაღები. იშვიათ 
შემთხვევაში კი მოლაშქრედაც გამოჰყავდათ[25]. 

ასევე ოთხი ეკონომიური ჯგუფი უნდა ყოფილიყო დასავლეთ 
საქართველოს მებეგრე-მოინალეებშიც, როგორც ამას გვიანი ხანის მასალები 
მოწმობენ[26]. 

ეკონომიური ჯგუფები რომ საკომლოს ოდენობაზე იყო დამყარებული, ეს 
კარგად ჩანს საყაფლანიშვილოს გლეხობის ფულადი გადასახადის – სასვიანოს – 
მაგალითზე. “საყაფლანიშვილოს დავთარში” (XVII-XVIII სს. მიჯნა) ნათქვამია: 
“სასვიანო მთელს საკომლოზე მარჩილი ერთი; ნახევარ საკომლოზე შაური ექვსი; 
ამათგან უმცროსს შაური სამი”[27]. გლეხთა მეოთხე ჯგუფი – უმამულო ან 
მცირემიწიანი და ამდენად “შეუძლებელი”, გადასახადისაგან თავისუფალი იყო. 
“შეუძლებელნი”, ანუ “ბეზმისქინნი” ძირითადად ბოგანოები იყვნენ. ბოგანო კი 
უმამულო გლეხის სინონიმია[28]. 

სოციალური თვალსაზრისით ბოგანო არავითარ თავისებურებას არ 
ამჟღავნებს. ბოგანოობა ეკონომიური კატეგორიაა. ამდენად მისი მებეგრეთა 
კატეგორიის IV ჯგუფში მოქცევა სწორად გამოხატავს ბოგანოს სოციალურ და 
ეკონომიურ მდგომარეობას. ამავე ჯგუფში ერთიანდებიან ქვრივ-ობლები და 
კახეთის მასალებით ცნობილი ტაბარუკნი. 

მებეგრე გლეხთა ოთხ ეკონომიურ ჯგუფად დაყოფა “წოდებრივ” 
(სოციალურ) ხასიათს არ ატარებდა. ერთიდან მეორე ჯგუფში მოხვედრისათვის 
ბატონის ნებართვა (როგორც ეს მსახურად დადგენის შემთხვევაში იყო) საჭირო არ 
იყო. 

მებეგრე გლეხთა კატეგორიაში იგულისხმებიან XVI-XVII სს. 
საქართველოში ცნობილი გლეხთა ჯგუფები: ნებიერი, ანუ წყალობის ყმა და 
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ნასყილი, მაგრამ ჩვეულებრივ მებეგრესა, ერთი მხრივ, და ნებიერსა და ნასყიდს 
შორის, მეორე მხრივ, მნიშვნელოვანი განსხვავებაც არის, რაც საჭიროს ხდის მათ 
ცალკე ჯგუფად გამოყოფას. 

ნასყიდი. ნასყიდი ეწოდება ისეთ გლეხს, რომელიც უმამულოდაა 
გაყიდული; მას დაკარგული აქვს მიწის მემკვიდრეობით სარგებლობის უფლება. 
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ნასყიდი გლეხი საერთოდ მოცილებულია მიწას. ნასყიდ 
გლეხს ბატონი ხშირად კვლავ მიწაზე სვამს[29], მაგრამ ის მიწა მასზე არაა 
მიმაგრებული (როგორც ეს მკვიდრი გლეხის მიმართ იგულისხმება). ბატონს 
შეუძლია მოაცილოს იგი ამ მიწას და კვლავ უმამულოდ გაყიდოს. ხშირად ასეთი 
გლეხები იყიდებიან “თათრებზე” (თბილისის მეციხოვნე ირანის ჯარისკაცებზე), 
რაც არსებითად უცხოეთში გაყიდვას უდრიდა. ნასყიდი აღმოსავლეთ 
საქართველოში ყველაზე უუფლებო გლეხი იყო. ნასყიდ გლეხს თვით მემამულე 
უწესებდა გადასახადს. მკვიდრი გლეხის გადასახადის განმსაზღვრელი კი 
ტრადიცია იყო. მისი მდგომარეობა არსებითად ტყვის, ანუ მონის მდგომარეობას 
უახლოვდებოდა (იმ განსხვავებით, რომ მისი მოკვლა არ შეიძლებოდა). 

ნასყიდი გლეხის კატეგორიის გაჩენა “ბატონყმური რიგის” დარღვევის, 
მოშლის შედეგია. ფეოდალები, თავიანთი საჭიროების გამო, “კანონს” არღვევდნენ 
და უმამულოდ ყიდდნენ გლეხებს.  

მთავარი წყარო ნასყიდი გლეხის გაჩენისა არის დავალიანება, ტყვედ 
ჩავარდნა, შიმშილობა, ბატონის წინაშე ჩადენილი დანაშაული და სხვა 
მრავალი[30]. ყველა ეს გარემოება აიძულებდა მას თავი ნასყიდად დაედო და მიწის 
მემკვიდრეობითი სარგებლობის უფლებიდან ხელი აეღო. 

მრავალი საბუთი არსებობს შიმშილობისა თუ სხვა გაჭირვების შედეგად 
შვილის, ძმის და სხვა ასეთი ახლობლის გაყიდვისა. ნასყიდი გლეხი უფრო 
გავრცელებული იყო ქართლსა და კახეთში. თანაც XVI ს. უმამულოდ გაყიდული 
გლეხი იშვიათი შემთხვევაა (თუ ეს წყაროების სიმცირის ბრალი არ არის). XVII ს. 
კი ფართოდ გავროცელებული მოვლენაა ქართლში, რამდენადმე კახეთშიც[31]. 
დასავლეთ საქართველოშიც გვხვდებიან უმამულო ნასყიდი გლეხები[32], მაგრამ იქ 
ეს მოვლენა ფართო გავრცელებას უფრო გვიან უნდა პოულობდეს, ვიდრე 
აღმოსავლეთ საქართველოში. ამის მიზეზი, შესაძლოა, დასავლეთ საქართველოში 
“ტყვეთა სყიდვის” ფართო გავრცელება იყო. უმამულოდ გაყიდული გლეხების 
ძირითადი ნაწილი საზღვარგარეთ – ოსმალეთში გადადიოდა. 

ნებიერი, ანუ წყალობის ყმა. წყალობის ყმა ისეთი გლეხია, რომელიც 
თავისი ნებით არის მისული ბატონთან და წასვლის უფლება შენარჩუნებული 
აქვს. ისეთ გლეხს კი, რომელიც ბატონთან თავისი ნებით “მკვიდრად” ან 
“ნასყიდად” მივიდა, წყალობის ყმა არ ჰქვია. წყალობის ყმის ვალდებულებანი 
ბატონთან ყმის შეთანხმების შედეგად წესდებოდა, ნასყიდ გლეხს კი ბატონი 
თვით უწესებდა გადასახადს. წყალობის ყმა ზეპირ, ან წერილობით 
ხელშეკრულებას დებდა ბატონთან, სადაც აღნიშნული იყო, რომ მას წასვლის 
უფლება ჰქონდა, თუ ეს საჭირო გახდებოდა. ამ უფლებას კანონიც იცავდა[33]. 
წყალობის ყმა არსებითად უმიწო, უმამულო გლეხია, ე.ი. არა აქვს 
მიწისმემკვიდრეობით სარგებლობის უფლება. ზოგიერთ ცალკეულ შემთხვევაში 
მას აქვს ნაყიდი მიწა. უმეტეს შემთხვევაში წყალობის ყმის მდგომარეობა 
გაცილებით მძიმე იყო, ვიდრე მკვიდრი მებეგრე გლეხისა. 

მართალია, მკვიდრი გლეხისაგან განსხვავებით წყალობის ყმას წასვლის 
უფლება აქვს, მაგრამ ის არსებითად ვერ ინარჩუნებს ამ უფლებას და ხშირად 
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კარგავს წასვლის უფლებას. უფრო მეტიც, ზოგიერთ შემთხვევაში ნასყიდ 
გლეხადაც კი ხდება (ამის დასადასტურებლად რამდენიმე საბუთი გაგვაჩნია)[34]. 

წყალობის ყმები, რომლებიც XVI-XVII სს. მცირერიცხოვანია, ყოფილი 
თავდახსნილი ან ერთი სამეფოდან მეორეში გაქცეული გლეხები არიან. 

თავდახსნილი. XVI-XVII საუკუნეების საქართველოში პირადად 
თავისუფალი, ანუ თავდახსნილი გლეხებიც გვხვდებიან. 

ბატონყმური ურთიერთობისაგან განთავისუფლებულ გლეხს წყაროები 
უფრო ხშირად “თავდახსნილს” უწოდებს. თვით ამ მოვლენას კი “თავდახსნა”, ანუ 
“თავის დახსნა” ჰქვია. საბუთს კი, რომლითაც ეს ფაქტი ფორმდება, “თავდახსნის 
წიგნი”, ანუ “თავდახსნისა და აზატულობის წიგნი” ეწოდება[35]. ამ მოვლენას 
“თავდახსნას” უწოდებს ვახტანგ VI-ც[36]. თუმცა წყაროებში, იშვიათად, 
ბატონყმური ურთიერთობისაგან განთავისუფლებულ კაცს აზატიც ჰქვია, მაგრამ 
აზატი, ქართულ სინამდვილეში, ჩვეულებრივ, ყმას (მსახურს) ეწოდება, ამდენად 
ის არაა “თავდახსნის” იდენტური. თავდახსნილი კაცი “აზატნაქნარისაგან კიდევ 
უფრო აზატი იქნების”, - ნათქვამია ვახტანგის სამართალში. 

გლეხის თავდახსნის შემთხვევები XVI-XVII სს. ხშირი არაა. ჩვეულებრივ, 
ასეთი გლეხები უმიწოდ თავისუფლდებიან. უმიწოდ განთავისუფლებულ გლეხს 
არავითარი საშუალება არ ჰქონდა კვლავ ყმობაში შესვლის გარდა. ასეთი გლეხის 
საბუთში ჩვეულებრივ აღნიშნულია, რომ “ვისაც გინდა ეყმე”[37], მაგრამ მას 
საშუალება ჰქონდა უკეთეს პირობებში (ნაკლები გადასახადი და სხვ.) ყმობოდა 
ახალ ბატონს. როგორც ზემოთ ითქვა, ასეთი გლეხებისაგან გამოდიან 
უმთავრესად წყალობის ყმები. ისინი ხშირად წინასწარ უთანხმდებოდნენ იმ 
ფეოდალს, რომელსაც თავდახსნის შემდეგ უნდა ყმობოდნენ. ზოგიერთ 
შემთხვევაში თვით ეს ფეოდალი ეხმარებოდა თავის გამოხსნაში. 
თავდახსნილობის ეს გზა კლასობრივი ბრძოლის ერთი ფორმა იყო. გლეხი ამ 
საშუალებით ცდილობდა მდგომარეობის გაუმჯობესებას ბატონყმობის 
ფარგლებში. 

თავდახსნილ გლეხთა ფენა XVI-XVII საუკუნეებისათვის არაა 
დამახასიათებელი მოვლენა. ცენტარალური ხელისუფლების სისუსტე და 
საქალაქო ცხოვრების განუვითარებლობა, უცხოელ დამპყრობთა ხშირი 
შემოსევების და “ლეკიანობისა” თუ “ტყვის სყიდვის” ვითარებაში თავდახსნილ 
გლეხთა გამრავლების პირობებს არ ქმნიდა. 

ხიზანი. საქართველოში XVI-XVII სს. გვხვდებიან “ხიზანი” გლეხებიც, 
რომლებიც წყაროებში აგრეთვე “მინდობილის” ან “სტუმრის” სახელებითაც 
იხსნებიან. 

ხიზნობა, ბოგანოობასთან ერთად, კლასობრივი ბრძოლის ერთი ფორმა 
იყო, რომელიც გლეხობის აყრა-გაქცევაში გამოიხატებოდა. მისი გავრცელება 
ბატონყმობის გამარჯვების ხანას უკავშირდება[38]. 

ხიზანი აღებულ ხანაში უმთავრესად ერთი ბატონიდან მეორესთან 
გაქცეული გლეხია, მის მიწაზე ზის და ღალას უხდის, ზოგჯერ კი თავის პირველ 
ბატონსაც უხდის გადასახადს. იგი ყოველდღე უკან წაყვანას მოელის და ამიტომ 
ინტენსიურ მეურნეობას ვერ მისდევს. ხიზანთა გამრავლება ინტენსიური 
მეურნეობის დაცემაზე მიუთითებს. ჩვეულებრივ, გლეხები დასავლეთ 
საქართველოდან აღმოსავლეთ საქართველოში გარბოდნენ. თუმცა, პირუკუ 
შემთხვევებიც იყო. გლეხების ქართლიდან კახეთში გაქცევა განსაკუთრებით 
გავრცელდა XVII ს. II ნახევარში. 
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ხიზან გლეხთა კატეგორიის ჩამოყალიბება, რომელიც აღიარებული იყო 
კანონმდებლობითაც და ტრადიციითაც XVIII საუკუნის შუა ხანებისათვის 
სრულდება [39]. 

მოჯალაბე. მოჯალაბე გლეხთა კატეგორია მხოლოდ დასავლეთ 
საქართველოში გვხვდება. მოჯალაბე სხვა გლეხისაგან არსებიდაც განსხვავდება – 
მას მიწა არა აქვს. “მოსახლე კაცი” არაა. იგი მუდმივად ბატონის კარ-მიდამოში 
ცხოვრობდა თავისი ცოლ-შვილით და ყველაზე უფრო “სათაკილო” და მძიმე 
სამუშაობს ასრულებდა (ღომის ცეხვა, “პურის რჩევა”, საფქვავის ზიდვა, 
პირუტყვისა და მისი სადგომის მოვლა, შეშის ჩეხვა და სხვ.). მოჯალაბის სრული 
განმკარგულებელი მისივე ბატონია. ბატონს უფლება აქვს ცალ-ცალკე გაყიდოს 
მოჯალაბის ოჯახის წევრები და ყოველგვარი სამუშაო დააკისროს მათ. მართალია, 
მოჯალაბის მიწაზე დასმის შემთხვევებიც არის, მაგრამ მთავარი მომენტი 
მოჯალაბის მდგომარეობაში მაინც ბატონის კარ-მიდამოში ცხოვრება და იქ 
მუშაობა იყო[40]. 

მოჯალაბე გლეხთა კატეგორია, როგორც ლიტერატურაშია აღნიშნული, 
XVII ს. წარმოიშვა. ფართო გავრცელება კი მან XVIII ს. მოიპოვა. მანამდე 
მოჯალაბის მოვალეობას მებეგრე გლეხისაგან მორიგებით გამოყვანილი 
მოსამსახურენი ასრულებდნენ. ეს წესი აღმოსავლეთ საქართველოში ბოლომდე 
დარჩა. მებეგრე გლეხისაგან დროებით გამოყვანილი ბატონის კარ-მიდამოში 
მომუშავე თუ ხელზე მომსახურე გლეხები, აღმოსავლეთ საქართველოს წყაროებში 
“ბიჭისა” და “გოგოს” სახელითაა ცნობილი. 

 
 

* * *  
 
აფხაზეთის გლეხობას მნიშვნელოვანი თავისებურებანი ახასიათებდა. ეს 

თავისებურებანი გამოწვეული იყო იმით, რომ აფხაზეთში ფეოდალური 
ურთიერთობანი უფრო დაბალ საფეხურზე იდგა, ვიდრე დანარჩენ 
საქართველოში. გლეხობის ძირითად მასა – ანხაიუ – ჯერ კიდევ არ იყო 
საბოლოოდ დაყმევებული. 

აფხაზეთში აღებულ ხანაში გლეხთა ოთხი კატეგორია იყო: 1. ანხაიუ; 2. 
ამაცურაზკუ; 3. ახოიუ; 4. ახაშვალა[41]. 

ანხაიუ. ტერმინი “ანხაიუ” ნიშნავს “მეურნე კაცს”, “მიწისმოქმედს”. იგი 
ძველი წარმოშობისაა და, როგორც ჩანს იხმარებოდა თავისუფალი მეთემის, 
მიწისმოქმედის აღსანიშნავად. ფეოდალურ ურთიერთობათა განვითარებისა და 
გაღრმავების შედეგად მწარმოებელთა სხვა კატეგორიების წარმოშობასთან 
დაკავშირებით ეს ტერმინი აღნიშნავდა გლეხობის ზედაფენას. ანხაიუ 
სამურზაყანოში ცნობილი იყო აგრეთვე “ფიოშის” სახელით. ანხაიუ XVI-XVII სს. 
ძირითადად პირადად თავისუფალი მწარმოებელია, მაგრამ ფეოდალურ 
ურთიერთობათაგან თავისუფალი მაინც არ არის. ის ფეოდალის მიწაზე ზის 
(ზოგჯერ საკუთარი – ნასყიდი თუ სხვ. – მიწაც აქვს) და აქედან გამომდინარე, 
ვალდებულებანიც აკისრია. ანხაიუს ფეოდალისაგან წასვლის უფლება ჰქონდა, 
თუმცა იგი თავისი ბატონის დიდ წინააღმდეგობას აწყდებოდა. 

ანხაიუს მთავარი მოვალეობა აღებულ ხანაში ლაშქრობით სამსახური 
იყო. მაგრამ ხშირად ისინი შრომით და ნატურალურ ბეგარასაც იხდიდნენ, 
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რომელსაც “ძღვენის”, “გამასპინძლებისა” თუ “ურთიერთდახმარების” ფორმა 
ჰქონდა. 

ანხაიუ თავისი სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობით საქართველოში 
ადრე არსებულ თავისუფალ მწარმოებელთაგან გამოსულ ყმა მოლაშქრეთა ფენას 
მოგვაგონებს. ანხაიუები არ იყო ერთგვაროვანი ფენა. უფლებრივი და 
ეკონომიური მდგომარეობით მათში სხვადასხვა ჯგუფებიც გაჩნდა. 

XVII ს. ბოლოსათვის ანხაიუთა ერთ მცირე ნაწილს პირადი 
თავისუფლება უკვე დაკარგული აქვს, მიმაგრებულია მიწაზე და ჩვეულებრივ 
მებეგრე გლეხთა კატეგორიაშია გადასული, თუმცა ძველი სახელი მაინც 
შერჩენია[42]. 

ამაცურაზკუ. აფხაზეთის გლეხთა ეს ფენა შედარებით მცირერიცხოვანი 
იყო და ძირითადად სამურზაყანოში გვხვდებოდა. მკვლევარები მას (ახოიუსთან 
ერთად) მოინალესთან, ანუ მებეგრე გლეხებთან ათანაბრებენ. მისი ძირითადი 
ვალდებულება შრომითი და ნატურალური ბეგარის გამოღება იყო (ამაცურაზკუ 
ნიშნავს კაცს, “რომელსაც მუშაობა ადევს”)[43]. ამაცურაზკუს მთავარ 
ვალდებულებას შეადგენდა ბატონის მეურნეობაში კვირაში 2-3 დღე, ზოგჯერ 5-6 
დღე მუშაობა. ამას გარდა, იგი იხდიდა პროდუქტებს (ღორი ან თხა, ღვინო, 
მარცვალი და სხვ.). მას პირადი თავისუფლება დაკარგული ჰქონდა და მებატონის 
მიწაზე იყო მიმაგრებული. ანხაიუთა ქვედა ფენა, რომელმაც თავისუფლება 
დაკარგა და დაყმევებულ იქნა, თანდათან ამაცურაზკუთა ფენაში გადადიოდა. 

ახოიუ. ტერმინი ახოიუ ნიშნავს “საჭმლის მომმზადებელს” 
(მოსამსახურეს). ამ ტერმინს თარგმნიან აგრეთვე “მუშის” ან “მზარეულის” 
მნიშვნელობით. სამურზაყანოში ახოიუ ცნობილია “დოლმახორეს” სახელითაც 
(დოლმახორე ნიშნავს “ახლოს, მახლობლად მცხოვრებს”). ტერმინ ახოიუში 
ასახულია მისი თავდაპირველი და მთავარი მოვალეობა, რომელიც შემდეგ 
მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ახოიუს ზოგჯერ უწოდებენ “აგირიუს” (მეგრული)[44] 
ან კიდევ “აგურს” (გურული). ამ მოვლენაში ასახულია ბატონყმური 
ურთიერთობის უფრო ადრე და ღრმა განვითარების ფაქტი სამეგრელოსა და 
გურიაში, ერთი მხრივ, და თვით ახოიუს რიგების სამეგრელოდან და გურიიდან 
გამოქცეული გლეხებით შევსება, მეორე მხრივ[45]. 

ახოიუ, ისევე როგორც ამაცურაზკუ, მებეგრე გლეხია. მასაც პირადი 
თავისუფლება დაკარგული აქვს და მიწაზეა მიმაგრებული. მხოლოდ მას უფრო 
მძიმე ბატონყმური უღელი ედგა. ახოიუს რიგების შევსება ხდებოდა ტყვე და 
ნასყიდი გლეხების მიწაზე დასმის შედეგად. 

ახაშვალა. ახაშვალა, ანუ ათვი მწარმოებელი კლასის ყველაზე დაბალი 
კატეგორია იყო. სამურზაყანოში ახაშვალებს მოჯალაბესაც უწოდებდნენ, მაგრამ 
ახაშვალა, მოჯალაბესთან შედარებით, კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში 
იმყოფებოდა. მას არ გააჩნდა პირადი საკუთრება, ნება არ ჰქონდა ცოლი შეერთო 
და ოჯახი გაეჩინა (ასეთი უფლებით მოჯალაბე სარგებლობდა). ახაშვალათა 
კონტიგენტი ივსებოდა “ნასყიდი” და ტყვედ ჩავარდნილი გლეხებისაგან, აგრეთვე 
იმავე კატეგორიის ქალთა “უკანონო შვილებისაგან”, “სისხლის ფასში” გაღებული 
გლეხებისაგან და სხვ. ახაშვალები ჰყავდა არა მარტო თავადაზნაურობას, არამედ, 
ხშირად ანხოიუს და, ცალკეულ შემთხვევებში, ახოიუსაც კი. ახაშვალა ზოგიერთ 
ცალკეულ შემთხვევაში, ბატონისაგან მიწასა და სამუშაო ინვენტარს იღებდა, რის 
შედეგად იგი მებეგრე გლეხის – ანხოიუს კატეგორიაში გადადიოდა[46]. 
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ქალაქებში ისე როგორც მთელ ქვეყანაში ბატონყმური წყობილება 

ბატონობდა. იქაც, სოფლის მსგავსად, მწარმოებელთა თავისუფალი ფენა უკვე 
კარგა ხანია აღარ არსებობდა. ცალკეული “თავდახსნილი” მწარმოებლის 
არსებობა, რა თქმა უნდა, საერთო სურათს ვერ ცვლიდა. ქალაქის მოსახლეობის 
ძირითადი ნაწილი, ხელოსნები და წვრილი ვაჭრები, მეფის, ეკლესიის ან თავად-
აზნაურების ყმები იყვნენ. 

საქართველოს ქალაქური მოსახლეობის აღსანიშნავად აღებულ ხანაში 
ერთი საერთო ტერმინი არ არსებობდა. მაგალითად, “მოქალაქე” მხოლოდ 
თბილისის მცხოვრებს ერქვა. სხვა ქალაქის, ვთქვათ, ქ. გორის მცხოვრებს “გორელ 
კაცს” ეტყოდნენ. ეს იმიტომ, რომ იმდროინდელ საქართველოს სასაუბრო ენაში 
ქალაქს მხოლოდ თბილისს უწოდებდნენ. 

ქალაქში მოსახლე ყმების ყველაზე დიდი მფლობელი იყო მეფე, შემდეგ 
ეკლესია და ბოლოს–საერო ფეოდალები. ქალაქის მოსახლეობაშიც გვხვდება 
“ნასყიდი”, “თავშეწირული”, “ხიზანი” და “ნებიერი” ხელოსნები და ვაჭრები. 
თავშეწირული და ნებიერი ყმების არსებობის ფაქტი თავისთავად მიუთითებს იმ 
გარემოებას, რომ საქართველოს ქალაქებში თავისუფალი მწარმოებლის არსებობის 
სათანადო პირობები ჯერ კიდევ არ იყო. “თავდახსნილი”, ტყვეობიდან მოსული 
თუ სოფლიდან გამოქცეული გლეხი ხშირად იძულებული იყო “თავისი ნებით” 
დაედგა ბატონყმობის უღელი[47]. 

მიუხედავად ამისა, აღებულ ხანაში მაინც გვხვდება შემთხვევები, როცა 
გლეხი სოფლის მეურნეობას ქალაქში ცხოვრებასა და ხელოსნობას არჩევდა. 
სოფლიდან ქალაქში ჩასული გლეხი, რომლის უკან წაყვანასაც ცდილობდა 
ბატონი, აცხადებს: “ჴელობა ვისწავლე... და უქალაქოდ სოფელში ვერ 
დავრჩებოდი”, და თავის ბატონს სთხოვს დატოვოს ქალაქში და იქიდან 
იმსახუროს[48]. მეორე გლეხი კი, რომელიც “ხელმოკლედ შექმნილა”, ქალაქში 
საშოვარზე ბატონის ნებართვის გარეშე ჩასულა. ეს ბატონს თურმე “ეწყინა” და 
უკან წაყვანა დაუპირა. გლეხი ბატონს ევედრება: “შუა მარხვამდი აქ ვიყო და მას 
უკან, როგორც მიბრძანებ ისე ვიქ”[49]. მართალია, ანალოგიურ საბუთებს ჩვენამდე 
ბევრს არ მოუღწევია, მაგრამ მასში მაინც კარგად ჩანს გლეხობის ლტოლვა 
ქალაქისაკენ, სადაც მას მოქმედების შედარებით მეტი თავისუფლება ელის. 

ხელოსნები თავიანთ ბატონებს ფულად გადასახადს უხდიდნენ. ზოგ 
შემთხვევაში კი ნატურალურსაც – ხელოსანი ვალდებული იყო ბატონისათვის 
საჭირო ნივთი უფასოდ დაემზადებინა. გარდა საბატონო გადასახადისა, 
ხელოსანი და წვრილი ვაჭარი თბილისელი ეპისკოპოსის სასარგებლოდ “დრამას” 
იხდიდა. ქალაქში მცხოვრებ ყმებს ედო აგრეთვე სახელმწიფო და სამოხელეო 
გადასახადები და ვალდებულებანი, რომელთა შორის აღსანიშნავია ფულადი 
გადასახადი მალი. მალი სულადი გადასახადი იყო. მას იხდიდა ცოლშვილიანი 
მამაკაცი ექვსი აბაზის, ხოლო სრულასაკოვანი უცოლშვილო კი – სამი აბაზის 
რაოდენობით. დუქნის პატრონები იხდიდნენ “თვიურ შაურს”, რომელიც აგრეთვე 
სახელმწიფო ფულადი გადასახადი იყო. ქალაქის მცხოვრებთა ვალდებულებას 
შეადგენდა აგრეთვვე ლაშქარ-ნადირობა და ქეშიკის (მეფის მცველის) გამოყვანა. 
ქალაქის მცხოვრებნი მონაწილეობდნენ აგრეთვე დამპყრობთა სასარგებლოდ 
გაღებული ხარკის გადახდაში. ხელოსნები და წვრილი ვაჭრები გაერთიანებული 
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იყვნენ ასნაფებში (ამქრებში). ზოგიერთი დარგის ხელოსნებს, რომელნიც 
მრავალრიცხოვანნი იყვნენ, რამდენიმე ასნაფიც კი ჰქონდათ[50]. 

ვახტანგ VI-ის კანონთა კრებულის მიხედვით, რომელიც მის წინარე 
ხანასაც ასახავს, საქართველოში ვაჭართა ოთხი კატეგორია ყოფილა[51]. 

ვაჭართა პირველი ორი კატეგორია, “დიდვაჭარი” და “შუავაჭარი”, 
რომელნიც ქალაქური მოსახლეობის ზედაფენას წარმოადგენდნენ, 
გათანაბრებული იყვნენ აზნაურებთან და, ამდენად, ითვლებოდნენ პირადად 
თავისუფალ ადამიანებად, სარგებლობდნენ ფეოდალური კლასის 
პრივილეგიებით და მათი მდგომარეობის საფუძველი იყო არა “გვარი”, არამედ 
ეკონომიური შეძლება. დიდვაჭრები, მეფესთან და თავადაზნაურობასთან ერთად 
მონაწილეობდნენ ქალაქის მწარმოებელი მოსახლეობის ექსპლოატაციაში. 
დიდვაჭართა ხელში იყო მოქცეული საქართველოს ქალაქებში არსებული 
ქარვასლების, დუქნების, საცხოვრებელი სახლებისა და სხვ. დიდი ნაწილი. ისინი 
ეწეოდნენ საქარავნო ვაჭრობას კავკასიისა და აღმოსავლეთის ქვეყნებში. 
დიდვაჭრები მონაწილეობას იღებდნენ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ისინი 
ზოგჯერ მეფის დიდ დიპლომატიურ დავალებასაც ასრულებდნენ. დიდვაჭარი 
ვალდებული იყო შესაფერი საჩუქრები მიერთმია მეფისა და მისი ოჯახის 
წევრებისათვის. 

მესამე და მეოთხე კატეგორიის ვაჭრები მსახურებთან და მებეგრე 
გლეხებთანაც იყვნენ გათანაბრებულები და მეფის, ეკლესიისა თუ 
თავადაზნაურების ყმა-ვაჭრებს წარმოადგენდნენ. 
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§ 2. ფეოდალთა კლასი 
 
თავადთა წოდება. XVI-XVII სს. საქართველოში ფეოდალური კლასის 

ზედაფენაა თავადთა წოდება. 
თავადის სამფლობელო შედგება ნაწყალობევი, ნაჯილდოები, ნამზითვი, 

“ნასყიდი”, მინატაცები და სხვ. სახის ყმა-მამულისაგან. ყველაფერი ეს 
გადაცემულია მასზე “სამკვიდროდ, სამამულედ, უცილობლად და 
ჴელშეუვალად” “ერთგულად სამსახურის” პირობით. მკვიდრი მამულის 
ჩამორთმევა მეფეს მხოლოდ ღალატის შემთხვევაში შეეძლო, რადგან 
ნაწყალობევის “დაუნაშავებლად წართმა... აროდეს ყოფილიყო”[1]. სახელმწიფო 
ღალატის შემთხვევაში მეფე თავადს სამფლობელოს მხოლოდ იმ ნაწილს 
ჩამოართმევდა, რომელიც პირადად მას ეკუთვნოდა. ჩამორთმეული მამული 
ზოგჯერ იმავე სათავადოს მეორე წევრს გადაეცემოდა. ცალკეულ შემთხვევებში 
მეფე ახერხებდა სხვა გვარისათვის გადაეცა ჩამორთმეული მამული, ან 
თავისთვის დაეჭირა იგი. 

თავადს დიდებულისაგან განსხვავებით მამულის თავისუფლად 
გასხვისების უფლება ჰქონდა[2]. ცენტრალური ხელისუფლება, ნებსით თუ 
უნებლიეთ, ურიგდება ამ ფაქტს, თუმცა თვლის, რომ თავადის მიერ მამულის 
განსხვისების შემთხვევაში “ჴელმწიფესაც უნდა დაკითხვა, მაგრამ უკითხავადაც 
სყიდულა და არც ჴელმწიფე გამოჰკიდებია”[3]. აღნიშნული უფლება განასხვავებს 
გვიანი საშუალო საუკუნეების სამამულო სისტემას ერთიანობის ხანის სამამულო 
სისტემისაგან. პირველი უფრო მტკიცე საკუთრებაა, ვიდრე მეორე. იმავე მომენტმა 
განსაზღვრა თავადის იმუნიტეტის გაფართოებაც. 

მიწათმფლობელობაში იერარქია (საკუთრების უფლების დანაწევრება) 
კვლავ მოქმედებს, მხოლოდ სხვა ფორმაში, ვიდრე ადრე იყო. თავადი მეფის 
ვასალია. მისი მთავარი მოვალეობაა სამხედრო სამსახური. თავადის 
სამფლობელოს ედო აგრეთვე ზოგიერთი სახელმწიფო გადასახადი - კოდის პური, 
საური და სხვ., რაც იმუნიტეტის გაფართოება-გაღრმავების შედეგად თანდათან 
მცირდება. 

მეფეს კანონით, ბეითლმანის უფლება აქვს – ამოწყვეტილი თავადის 
მამული მეფის საკუთრებაში გადადის. მაგრამ ცხოვრებაში ეს ნორმა ირღვევა და 
ასეთი მამული ხშირად გაყოფილი სახლის კაცს ეძლევა. ყოველ ახალ მეფეს 
აგრეთვე სამფლობელოს განახლების უფლება აქვს (რაც თავის მხრივ 
გულისხმობს, რომ მეფეს უფლება ჰქონდა არ განეახლებინა მფლობელობა 
აღებულ ხანაში ეს უფრო ფორმალური ხასიათისაა და უმეტესად მაშინ ხდება, 
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როცა ამას თავადის ინტერესი მოითხოვს. “მეფეს ფაქტიურად ხელი არ მიუწვდება 
“სამამულოდ” და “სამკვიდროდ” ბოძებულ მამულებზე”[4]. 

თვით სათავადოში საკუთრების სამი შემდეგი ფორმაა: “საერთო”, ანუ 
“სახასო”, “საუფლსწულო” და “სათავისთავო”[5]. 

“საერთო”, ანუ “სახასო” მამული ისეთი ქონებაა, რომელიც ფეოდალური 
სახლის საერთო მფლობელობაშია დატოვებული. სახასოში შედის სათავადოს ყმა-
მამულის ერთი ნაწილი, ამას გარდა – ციხეები, საბაჟოები, მონასტრები და სხვ. 
საერთო მამულის გამგებელი სათავადო სახლის უფროსი იყო. საერთო 
მამულიდან “სახელმწიფო ხარჯს” აძლევენ მეფეს, დანარჩენს კი ოჯახებს შორის 
იყოფენ. სახლის უფროსს შემოსავლის ორი წილი მიჰქონდა, დანარჩენ ოჯახებს კი 
– თითო. 

“საუფლისწულო” იყო სათავადო სახლის საერთო ქონების ნაწილი, 
რომელიც მიჩენილი ჰქონდა საუფლისწულო სახლს (თავადიშვილის ოჯახს) 
სარჩოდ და საცხოვრებლად. საუფლისწულოდან სახლის წევრს არც გაყიდვა 
შეუძლია რაიმესი და არც გააზატება სახლის სხვა წევრების უკითხავად, რადგან 
იგი არის სახლის ქონება, ნაწილი საერთო ქონებისა, რომელიც დროებით 
მფლობელობაში აქვს გადაცემული თავადიშვილს. საუფლისწულოს გამგებლობა 
და სამართლის წარმოება კი თავადიშვილს ეკითხებოდა. სახლის უფროსს 
(თავადს) ხელი არ მიუწვდებოდა საუფლისწულოს შინაურ საქმეებზე. ზოგჯერ 
საუფლისწულოსაც ედო “სახელმწიფო ხარჯი”, რომლისთვისაც პასუხისმგებელი 
თავადიშვილი იყო. სათავადოში იმდენი საუფლისწულო იყო, რამდენიც ოჯახი. 

“სათავისთავო” ფეოდალური სახლის წევრის – თავადიშვილის მიერ 
პირადად შეძენილი (ნასყიდი, ნამზითვი თუ სხვა ამგვარი) უცილობელი ქონება 
იყო. სათავისთავოს პატრონს შეეძლო თავისი ქონების გაყიდვა, გააზატება თუ 
სხვაგვარი გასხვისება სახლის სხვა წევრების უკითხავად. სათავისთავო 
არსებითად განსხვავდებოდა საუფლისწულოსაგან, რომელიც თავისი ბუნებით 
“საერთო” ქონებას ემსგავსებოდა. სათავისთავო ქონების გაჩენა ხელს უწყობდა 
ფეოდალური სახლის საერთო მეურნეობის რღვევას. იგი საკუთრების უფრო 
პროგრესული ფორმა იყო, ინტენსიური მეურნეობის განვითარებას ხელს 
უწყობდა, მაგრამ XVI-XVII სს. მისი განვითარებისათვის არ იყო სათანადო 
პირობები. ზოგჯერ სათავისთავო ქონება შვილებისა და შვილიშვილების ხელში 
საერთო ან საუფლისწულო ქონებად იქცეოდა. 

თავადებმა თანდათან მოხელეობაც სამემკვიდრო საკუთრებად აქციეს და 
ისეთივე გააფთრებული ბრძოლა გააჩაღეს მისთვის, როგორც მამულებისათვის. 
თავადების საშვილიშვილო საკუთრებად იქცა სარდლის თანამდებობანი 
ქართლსა და იმერეთში ისევე როგორც სახლთუხუცესობა, მდივანბეგობა, 
ბოქაულთუხუცესობა, მოურავობა და სხვ. მთელ საქართველოში. მაგ., კახეთში 
სახლთუხუცესობა მთელი XVI-XVII სს. თითქმის ყოველთვის ჩოლოყაშვილების 
ხელში იყო. ისინი იყვნენ აგრეთვე მეფის სახასო მამულების მოურავები 
თიანეთში და სხვ. 

სახელოების (თანამდებობათა) სამემკვიდრეოდ დაჩემების ტენდენციას 
ცენტრალური ხელისუფლება, სანამ იგი ძლიერი იყო, ყოველ შესაფერ 
შემთხვევაში სპობდა. სათავადოთა წარმოშობის დროიდან კი დასუსტებული 
ცენტრალური ხელისუფლება ფაქტიურად ურიგდება ვითარებას, უფრო მეტიც, 
ხშირად ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ეს სახელო “სამკუიდროდ” მოგეცა შენ და შენ 
სახლსაო. სახელო ისე როგორც მამული ერთგულად სამსახურის პირობით 
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გაიცემოდა. მართალია, ეს ფორმულა ზოგჯერ ნომინალურ ხასიათს ატარებდა, 
მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი იყო იმ მხრივ, რომ მეფე უფლებას იტოვებდა 
თავადის “შეცოდების” შემთხვევაში ჩამოერთმია მისთვის მამული და სახელო. 

XVI-XVII სს. თავადი შეზღუდული სასამართლო, საგადასახადო და 
ადმინისტრაციული შეუვალობით სარგებლობდა. ერთიანობის ხანის მსხვილი 
ფეოდალი, დიდებული, შეუვალობით სარგებლობდა სამფლობელოს მხოლოდ 
ერთ ნაწილზე, “სამკვიდრო მამულზე”. თავადი კი – მთელ სამფლობელოზე, 
რადგან ახლა მთელი სამფლობელო “მკვიდრი მამული” იყო. 

ადმინისტრაციული შეუვალობის გამოხატულებაა ის ვითარება, რომ 
სათავადოში ცენტრალური ხელისუფლების მოხელეები, ჩვეულებრივ, არ 
შედიან[6]. “სახელმწიფო ხარჯისა” და მოლაშქრის გამოყვანის ორგანიზაციას 
თავადი თავისი მოხელეების საშუალებით ახდენდა. 

თავადის მამულების მართვა-გამგეობა სამეფო კარის მიბაძვით იყო 
მოწყობილი. თავადის სასახლის (კარის) მოხელეები იყვნენ: სახლთუხუცესი, 
ბოქაულთუხუცესი, ბოქაულები, იასაულები, მეჯინიბეთუხუცესი, 
ზინდართუხუცესი, მოღვინეთუხუცესი, ნაზირი, მორდალი, მდივანი, მესტუმრე. 
დაბა-სოფლებში ყმა-მამულის გამგებლად ინიშნებიან: მოურავი, ნაცვალი, 
მამასახლისი და სხვ.[7]. ყველა თავადს, რა თქმა უნდა, ერთნაირი რაოდენობყის 
მოხელე არ ჰყავდა. მსხვილ თავადებს უფრო რთული სამოხელეო აპარატი 
ჰქონდათ. 

თავადის მოხელეები მისივე აზნაურები და მსახურები იყვნენ. დიდი 
თანამდებობანი (სახლთუხუცესი, ბოქაულთუხუცესი, დიდი სოფლის მოურავა 
და სხვ.) აზნაურების ხვედრი იყო, წვრილი სახელოები (ნაცვალი, მამასახლისი, 
ბოქაული, იასაული და სხვ.) კი მსახურებისა. 

თავადებს აზნაურებისა და მსახურებისაგან შემდგარი სამხედრო და 
საპოლიციო რაზმები ჰყავდათ, რომელთა საშუალებით იმორჩილებდნენ 
სათავადოს მოსახლეობას და პასუხს სცემდნენ მტერ-მოყვარეს. 

ზოგიერთი თავადი სამეფო გადასახადისაგან მთლიანად 
თავისუფლდებოდა, ზოგიერთი კი ნაწილობრივ. თავადისა და მისი მამულის 
მთავარი მოვალეობა, როგორც უკვე აღინიშნა, ლაშქარ-ნადირობა იყო. გარდა 
ამისა, თავადის ყმებს მეფის სასარგებლოდ ედოთ “სახელმწიფო კოდის პური”, 
საური, საბალახე (ცალკეულ შემთხვევაში ევალებოდათ აგრეთვე ციხისა და გზის 
მუშაობა, მასპინძლობა და სხვ.). მაგრამ ყველა ეს გადასახადი ერთ სათავადოს არ 
ედო. ზოგიერთი სათავადო გადასახადთა ერთ ან ორ სახეობას იხდიდა. ზოგჯერ 
სათავადოს ყმების მხოლოდ ერთი ნაწილი იხდიდა სახელმიწიფო გადასახადს, 
ზოგიერთი ფეოდალის მამული კი სულ თავისუფლდებოდა ყოველგვარი 
სახელმწიფო გადასახადისაგან. ასეთი მდგომარეობა დამახასიათებელი იყო 
მთელი საქართველოსათვის[8]. 

ლაშქარ-ნადირობისაგან და საურისაგან, ჩვეულებრივ, არავინ არ 
თავისუფლდებოდა, მაგრამ დროთა ვითარებაში შეუვალობის ფარგლები 
ფართოვდება. XVII ს., განსაკუთრებით როსტომის მეფობის დროს, ისეთი 
შემთხვევებიც არის, როცა საურისა და ლაშქარ-ნადირობისაგანაც კი 
განთავისუფლებულა თავადი და მისი მამული[9]. ისეთი შემთხვევა, როცა 
თავადის მამულს მხოლოდ საური და ლაშქარ-ნადირობა ან მხოლოდ ეს 
უკანასკნელი ადევს და სხვა არაფერი, ძალიან ბევრია. 
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კიდევ უფრო სრული საგადასახადო შეუვალობით სარგებლობდა 
ეკლესია. XVI-XVII სს. ეკლესია, როგორც წესი, განთავისუფლებულია 
ყოველგვარი გადასახადისაგან, გარდა საურისა და ლაშქარ-ნადირობისა; ზოგ 
ცალკეულ შემთხვევაში – ამ უკანასკნელთაგანაც ან ერთ-ერთი მათგანისაგან[10]. 

თავადთა სასამართლო შეუვალობა უმთავრესად სამოქალაქო საქმეებით 
იფარგლებოდა[11]. “ხელმოხსნით” და შეუვალად მიცემულ მამულზე მოსახლე 
ყმების სამართალიც ფეოდალს ეკითხებოდა. ეს იმდენად გავრცელებული 
მოვლენა იყო საქართველოში (თანაც ძველიდანვე), რომ მამულის წყალობის 
სიგელებში არსადაა პირდაპირ მითითებული, რომ ამ მამულზე მოსახლე 
გლეხობის სამართალი ფეოდალის უფლებას შეადგენდა (თუმცა სათავადოს 
“სახლის რიგის” წიგნიდან ნათლად ჩანს, რომ თავადს მოსამართლის უფლებები 
ჰქონდა). სამაგიეროდ, საამისო პირდაპირი მითითებანი მოგვეპოვება ორენოვანი 
ქართულ-სპარსული საბუთების სპარსულ ნაწილში, რომელიც არსებითად 
საბუთის ქართული ნაწილის განმარტებას წარმოადგენს. 

აღსანიშნავია, რომ სიმონ I-ის მიერ გაცემულ სიგელებში ფეოდალის 
იურისდიქცია არაა შეზღუდული. პირიქით, იქ აღნიშნულია, რომ ფეოდალს მისი 
ყმა-მამულის “ყოველი (სასამართლოს) საქმე” ეკითხება[12], მაგრამ XVII ს. 
ანალოგიურ დოკუმენტებში, სიმონ II-ისა და როსტომის სიგელებში, ფეოდალის 
იურისდიქცია შეზღუდულია. ასე მაგალითად, 1629 წ. სიმონ II-მ “სამკვიდროდ 
და სამამულედ” ყმა-მამული უბოძა გოშთაბაშ (ბარათაშვილს). “წყალობის წიგნში” 
ნათქვამია, რომ გლეხებმა “თავისი (სასამართლოს) საქმეები, გარდა სისხლის 
(სამართლის) საქმეებისა, მას უნდა მიანდონ გადასაწყვეტად”[13]. ანალოგიურ 
ამბებზეა საუბარი როსტომის სხვა სოგელებშიც[14]. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 
ზოგ ორენოვან საბუთში ფეოდალის სასამართლო შეუვალობაზე არაფერია 
ნათქვამი. ეს გარემოება გარკვევით მიუთითებს, რომ ფეოდალის სასამართლო 
იურისდიქცია ჩვეულებრივ მოვლენას წარმოადგენდა და მისი საგანგებოდ 
აღნიშვნა საჭირო არ ყოფილა. აღნიშნული მასალებიდან ისიც ცხადია, რომ 
ფეოდალის სასამართლო შეუვალობა შეზღუდული ყოფილა. მას მხოლოდ 
სამოქალაქო საქმეები ეკითხებოდა. სისხლის სამართლის საქმეები კი მის 
იურისდიქციაში არ შედიოდა. როგორც ჩანს, ნორმის მიხედვით ყველა 
ფეოდალის იურისდიქცია ერთნაირი ყოფილა. დოკუმენტებში განსხვავება არაა 
დიდი თავადის ბარათაშვილ-ორბელიშვილისა და სამეფო აზნაურის 
არეშიშვილის სასამართლო უფლებას შორის[15]. არეშიშვილისადმი ბოძებულ 
სიგელში აღნიშნული “ყოველი სასამართლო საქმე”, ყოველ სამოქალაქო 
სასამართლო საქმეს უნდა გულისხმობდეს[16]. 

აქ წარმოდგენილი ვითარება სახელმწიფო ნორმაა. სხვა საკითხია, თუ 
როგორ იყო დაცული ცხოვრებაში ეს ნორმა. XVI-XVII სს. საქართველოში რთული 
საგარეო-პოლიტიკური ვითარებისა და ცენტრალური ხელისუფლების სისუსტის 
გამო, ხშირად იყო დარღვეული სახელმწიფო ნორმა და “ბატონყმური რიგი”, 
ფართო გასაქანი ჰქონდა ფეოდალების თვითნებობას. ეს გარემოება იწვევდა 
ფეოდალთა უფლებების ზრდას. ხშირად გლეხის ერთადერთი მოსამართლე 
მისივე ბატონი იყო, რომელიც გლეხის გახეიბრებასა და სიცოცხლის ხელყოფასაც 
კი არ ერიდებოდა. 

ამ მხრივ განსაკუთრებით გამოირჩეოდა დასავლეთ საქართველო, ამ 
უკანასკნელში კი სამეგრელოს სამთავრო. აი რას წერს ამ საკითხთან 
დაკავშირებით ა. ლამბერტი: “ბატონს შეუძლია არამც თუ დაატუსაღოს თავისი 
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ყმა, არამედ აწამოს და სასტიკალ დასაჯოს, მაგალითად, მოსჭრას ხელი, ფეხი, 
ამოსთხაროს თვალები, წაართვას ყოველივე ქონება და მოუსპოს თვით 
სიცოცხლეც”[17]. აღნიშნულს ადასტურებს მეორე იტალიელი მისიონერი ჯუზეპე 
ჯუდიჩე, რომელიც ლამბერტთან ერთად ხანგრძლივად ცხოვრობდა 
სამეგრელოში. მისი აზრით, “თავადები თავიანთ სათავადოებში ყმების 
სამართალს აწესრიგებენ და სიკვდილით დასჯის უფლება აქვთ”[18]. 

შედარებით უკეთ იყო მოწესრიგებული სამართლის წარმოების საქმეები 
აღმოსავლეთ საქართველოში, მაგრამ ნორმის დარღვევებს აქაც ხშირად ჰქონდა 
ადგილი. 

სათავადოში სამართლის უფლება განაწილებული იყო სათავადო სახლის 
უფროსსა და ამ სახლის წევრებს შორის. თავადის სახლის უფროსის სასამართლო 
იურისდიქცია მხოლოდ “საერთო სამფლობელოში” ვრცელდებოდა; 
“საუფლისწულოში” ან “სათავისთავოში” ამ უფლებას სახლისკაცები 
ახორციელებდნენ. 

ყველა ზემოაღნიშნული მომენტის ერთობლიობა საფუძველი იყო XVI-
XVII სს. მსხვილი ფეოდალის – თავადის – პოლიტიკური უფლებებისა. 

XVII ს. ზოგიერთი მსხვილი ფეოდალის სიძლიერე იქამდე იყო მისული, 
რომ ცოტაღა აკლდა მთავრის უფლებებამდე (არაგვისა და რაჭის ერისთავები, 
სააბაშიძეო და სხვ.). ისინი არა იშვიათად, მეფისაგან დამოუკიდებელ პოლიტიკას 
აწარმოებდნენ. იმისდა მიხედვით, თუ რას მოითხოვდა ამა თუ იმ თავადის 
პირადი ინტერესები, იგი ხან მეფეს ეხმარებოდა, ხან კი მის წინააღმდეგ 
გამოდიოდა ჯარით[19]. XVI-XVII სს. ისტორია აღსავსეა ფაქტებით, საიდანაც ჩანს, 
რომ თავადის პოლიტიკური ინტერესები უმეტეს შემთხვევაში შეზღუდულია 
სათავადოს ინტერესებით. 

ყველა თავადი, რა თქმა უნდა, ერთნაირად ძლიერი არ იყო. თავადთა 
წოდებაშიც იყო განსხვავება. თავადთა წოდების ზედაფენას წარმოადგენდა ეგრეთ 
წოდებული დ ი დ ე ბ უ ლ ი  თ ა ვ ა დ ი ,  იყო აგრეთვე ს ა შ უ ა ლ ო  და მცირე 
თავადი. 

XVI-XVII სს. ქართლში ექვსი დიდებული თავადი იყო (არაგვისა და ქსნის 
ერისთავები, ბარათაშვილები, ამილახორი, მუხრანბატონი და ციციშვილი). 
იმერეთში, XVII ს. შუა ხანებისათვის, 10 დიდებული თავადი ყოფილა (აბაშიძე, 
წერეთელი, რაჭის ერისთავი, წულუკიძე, აგიაშვილი და სხვ.)[20]. კახეთის 
დიდებული თავადები იყვნენ ჩოლოყაშვილები, ვაჩნაძე, ჯანდიერი და სხვ. 
დიდებული თავადები იმ ფეოდალურ სახლში იყო, რომელსაც დიდი 
სამფლობელო ჰქონდა. მართალია, დიდებულ თავადებს სამეფო კარზე დიდი 
თანამდებობანიც ეჭირათ, მაგრამ ამ დროს ეს არ განსაზღვრავდა მათ 
დიდებულებას. გაყრისა და მამულების დამცრობის შემთხვევაში დიდი სახელოს 
ფლობა ვერ გადაარჩენდა თავადს დამცრობისაგან. 

მაგრამ, რაც არ უნდა გაყრილიყო სათავადო, და რაც არ უნდა 
შემცირებულიყო თავადის მამული (თუნდაც ნახევარ სოფლამდე), თავადი თავის 
წოდებას დამცრობილი სახით მაინც ინარჩუნებდა. 

სათავადოს თავისი “სახლის რიგი”, ანუ “სახლისკაცობის რიგი და წესი” 
ჰქონდა, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში “მეფეებისაგან ნაბოძები” ყოფილა, 
ზოგიერთ შემთხვევაში კი თვით სათავადო სახლის მიერ იყო შედგენილი და 
მეფეთაგან დამტკიცებული. “სახლის რიგში” ჩამოყალიბებული იყო სახლის 
უფროსისა (თავადის) და უფლისწულების (სახლისკაცების, ანუ 
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თავადიშვილების) უფლება-მოვალეობანი, ყმა-მამულის მოვლის წესი, 
შემოსავლის განაწილების რიგი და სხვ. 

XVI-XVII სს. საქართველოში არ არსებობდა ისეთი ძალა, რომელიც 
სათავადოთა სისტემას დაუპირისპირდებოდა (მესამე წოდება და სხვ.). ამის გამო 
ცენტრალური ხელისუფლების სოციალური დასაყრდენი ისევ თავადაზნაურობა 
იყო. 

სათავადოს თავისი “სახლის უფროსი და ბატონი” ჰყავდა, რომელსაც მეფე 
ნიშნავდა “სახლისკაცების ნებაყოფლობით”. იგი ცდილობდა თავისი ერთგული 
კაცი დაენიშნა სახლის უფროსად, თუმცა ხშირად იძულებული იყო ისეთი 
სახლის უფროსიც ეცნო, რომელიც სახლისკაცების მიერ იყო არჩეული ან 
თავისით “დამჯდარიყო” სახლის უფროსად[21]. ეს იყო სენიორის მიერ ვასალის 
“დალოცვის” წესის გადმონაშთი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ხშირად სახლის 
უფროსობა მამიდან შვილზე გადადიოდა. 

სახლის უფროსს თავადი ერქვა, სახლისკაცები კი თავადიშვილებად 
იწოდებოდნენ. ასე მაგალითად, საამილახოროს უფროსს ამალახვარი ეწოდებოდა, 
მისი სახლის წევრებს კი - ამილახვრიშვილები[22]. მართალია, სახლის უფროსი იყო 
უზენაესი გამგებელი სათავადოში, მას ეკითხებოდა სათავადო სახლის ყველა 
საქმე – საერთო მამულის მართვა-გამგეობა, ურთიერთობა მეფესთან, მეზობელ 
თავადებთან და სხვა, მაგრამ “მამულისა და ოჯახის საქმეს სახლისკაცების 
შეკითხვით” განაგებდა. 

სახლის უფროსი თავის მდგომარეობით თავადიშვილზე მაღლა იდგა. 
ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნის მიხედვით, სახლის უფროსის სისხლი ორჯერ 
მეტი ღირდა, ვიდრე მისი სახლისკაცისა. სახლის უფროსის ეკონომიური 
უპირატესობა კი იმაში გამოიხატებოდა, რომ სათავადოს შემოსავლის 
განაწილების დროს მას ორი წილი ეკუთვნოდა, სახლისკაცებს კი – თითო. 

“მთელი საქართველო, - როგორც ნ. ბერძენიშვილი აღნიშნავს, - თანდათან 
ასეთი ს ა თ ა ვ ა დ ე ბ ი თ  მოიფინა[23]. სათავადოთა სისტემის წარმოშობის 
პროცესი, რომელიც XIII-XIV სს. მიმდინარეობდა და ძირითადად XV ს. I ნახ-ში 
დამთავრდა, მთელი საქართველოსათვის დამახასიათებელი მოვლენა იყო. 

სათავადოებს, ანუ მსხვილ საფეოდალოებს მთელ საქართველოში საერთო 
დამახასიათებელი ნიშნები ჰქონდათ[24]. 

აზნაურთა წოდება. აზნაურთა წოდება XVI-XVII სს. საქართველოში 
გაბატონებული ფეოდალური კლასის ქვედა ფენაა. იგი დიდი ხანია უკვე წვრილი 
მფლობელია. აზნაურთა დიდი ნაწილი მეფის, მეორე, უფრო დიდი ნაწილი კი 
ეკლესია-მონასტრისა და მსხვილი საერო ფეოდალების ვასალებია. ასეთი 
ვითარება იყო მთელ საქართველოში[25]. 

აზნაურის სამფლობელო შედგება სამკვიდრო ყმა-მამულისაგან, ახლად 
ნაწყალობევისაგან და პირადი, ანუ სათავისთავო საკუთრებისაგან, რომელშიც 
მთავარია ნასყიდი. აზნაურის სამფლობელოს “სააზნაურშვილო მამული”, 
“სააზნაურშვილო სამოსახლო” თუ მარტივად “სააზნაურშვილო” ეწოდება. 
სამკვიდრო და ნაწყალობევი ქონება განიხილება პირობით საკუთრებად, 
რომელიც სამსახურის პირობით ჰქონდა მიღებული აზნაურს თავისი 
სენიორისაგან. სამკვიდროსა და ნაწყალობევის გასხვისების უფლება აზნაურს არ 
ჰქონდა, პირადად ნაშოვნ ქონებას კი ნებისმიერად მოიხმარდა. აზნაურთა 
ეკონომიური და სოციალური მდგომარეობა თანდათანობით უარესდებოდა იმ 
მხრივ, რომ სენიორი (განსაკუთრებით თავადი) ენერგიულად ცდილობდა 
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აზნაურის ნასყიდ ქონებას დაადოს ხელი და ამ მიზანს ცალკეულ შემთხვევაში 
კიდეც აღწევს[26]. 

სათავადო და სააზნაურო მიწათმფლობელობას შორის არსებითი 
განსხვავება ისაა, რომ თავადი სამკვიდრო და ნაწილობრივი ქონების ფაქტიური 
მესაკუთრეა, მას “სამკვიდრო მამულის” გასხვისების უფლება აქვს, აზნაურს კი 
არა[27]. 

სააზანურო სახლში მფლობელობის ორი ფორმა არსებობდა – საერთო, 
ანუ სახასო და სათავისთავო. “საუფლისწულო” ქონება, როგორც ეს სათავადოში 
იყო, აზნაურის სამფლობელოში არ გვხვდება. ამის მიზეზი ის არის, რომ 
აზნაურის სახლში, ჩვეულებრივ, ერთი ოჯახი ცხოვრობდა (ხშირი იყო გაყრა)[28]. 
მფლობელობის ამ ორი ფორმიდან პირველი, ძირითადად სამკვიდრო – 
ნაწყალობევს, ხოლო მეორე პირადად შეძენილ ქონებას ემთხვევა. 

აზნაური როგორც უკვე აღინიშნა, წვრილი მფლობელი იყო. 
განსაკუთრებით ეს ითქმის საეკლესიო და სათავადო აზნაურების შესახებ. 
აზნაურების უმრავლესობა მცირე ყმა-მამულს ფლობდა—რამდენიმე კომლი 
გლეხი და რამდენიმე ათეული დღიური მიწა ჰქონდათ. იყო ისეთიც, რომელსაც 
სულ არ ჰყავდა გლეხი და მხოლოდ რამდენიმე დღიური მიწა ჰქონდა და ბოლოს, 
ყოფილან სულ უყმო და უმიწო—ბოგანო და ხიზანი—აზნაურებიც[29]. სამეფო და 
საეკლესიო აზნაურებში იყვნენ თითო-ოროლა მსხვილი მამულის და მრავალი 
ყმის მფლობელი აზნაურებიც. ზოგიერთი მათგანი ქონებრივი აღზევების 
შედეგად თავადთა წოდებაში გადავიდნენ (სააკაძე, მაღალაძე და სხვ.). 

აზნაურთა წოდებაში გვხვდება “დიდი აზნაური”, “შუა აზნაური” და 
“ცალმოგვი აზნაური”. დიდი და მცირე აზნაურები გვხვდება როგორც მეფის, ისე 
საეკლესიო და სათავადო აზნაურებში. მაგრამ მეფის აზნაურობა უფრო საპატიო 
იყო. თანაც, სამეფო აზნაურის მფლობელობა და პიროვნება უკეთ იყო დაცული 
უშუალო ხელყოფისაგან, ვიდრე თავადის ან ეკლესიის აზნაურისა. მაგრამ იყო 
შემთხვევები, როცა სათავადო აზნაური სამეფო აზნაურზე მეტი შეძლებისა იყო 
და მისი სისხლი უფრო მეტად ფასობდა, ვიდრე სამეფო აზნაურისა[30]. 

აზნაურის მთავარ მოვალეობას თავისი პატრონისადმი სამსახური—
ლაშქრობა-ნადირობა, მოხელეობა და მასპინძლობა შეადგენდა, “რა რიგადაც თავი 
ესახელებოდა”. მასპინძლობა ორ-სამ წელიწადში ერთხელ “ძღვენის” გამოღებას 
გულისხმობდა[31]. აზნაური ომიანობის დროს პატრონს ახლავს თავისი ყმებით, 
მონაწილეობას იღებს ნადირობაში, მართავს და უვლის მის მამულებს, უჭირავს 
სხვადასხვა თანამდებობანი სათავადოში. 

აზნაური პირადად თავისუფალია. მას შეუძლია ერთი პატრონიდან 
მორესთან გადავიდეს, მხოლოდ მიწა ძველ პატრონს უნდა დაუტოვოს. მას 
მხოლოდ ნასყიდი მიწა და მოძრავი ქონება რჩება. ეს პირობა თავისთავად იმაზე 
მიუთითებს, რომ აზნაური ძნელად თუ შეძლებდა მის განაღდებას. ცენტრალური 
ხელისუფლების სისუსტის პირობებში აზნაურს უჭირს თავის დაცვა[32]. 

სათავადო აზნაურები ცდილობენ სამეფო ან საეკლესიო აზნაურებად 
გახდომას, რადგან ისინი უკეთეს პირობებში იმყოფებიან. ამ მიზნის მისაღწევად 
აზნაური სხვადასხვა ხერხს მიმართავს, მათ შორის თავდახსნასაც[33]. 

თავადები აზნაურებს ხშირად “უდებს” ადებდნენ—ცალკეულ, დროებით 
თუ მუდმივ ვალდებულებებს, რომლებიც მათ ძირითად მოვალეობაში არ 
შედიოდა. თავადს უფლება ჰქონდა “მართებულს დანაშაულზე” “დაერბია” და 
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“წაეხდინა” აზნაური. “ურჩ” აზნაურს თავადი ხშირად ცემითა და “დაბმითაც” 
სჯიდა, თუმცა ამის უფლება მას არ ჰქონდა. 

XVI-XVII სს. საქართველოში მწვავე შინაკლასობრივი ბრძოლა 
მიმდინარეობდა თავადებსა და აზნაურებს შორის. თავმოძულებული აზნაურები 
თავადების წინააღმდეგ ბრძოლაში ხანდახან გლეხებსაც კი უერთდებოდნენ. 
ბრძოლა მწვავე და სასტიკი იყო. იგი ხშირად აზნაურის აწიოკებითა და დარბევით 
მთავრდებოდა. 

აზნაურთა ყველაზე დიდი მფლობელი მეფე-მთავრები და კათალიკოსები 
იყვნენ. დიდი რაოდენობით ჰყავდათ აზნაურები აგრეთვე დიდებულ თავადებს 
(ორბელიშვილებს, ჩოლოყაშვილებს, წერეთლებს და სხვ.) და მსხვილ ეკლესია-
მონასტრებს. რაც შეეხება საშუალო და წვრილ თავადებს, მათ თითო-ოროლა 
აზნაური ჰყავდათ. არსებობდნენ ისეთი თავადები და მონასტრები, რომლებიც 
ასეთ “პატივს” მოკლებულნი იყვნენ. 

აფხაზეთშიც აზნაურთა ისეთივე წოდება იყო, როგორც მთელ 
საქართველოში. იქ აზნაური ცნობილი იყო აამსტას სახელწოდებით. აამსტას 
ზედა ფენა იყო ე.წ. “წმინდა”, “ნამდვილი”, ანუ “ახი-აამსტა: (თავი აზნაური), 
რომელიც სხვა აამსტებისაგან გამოირჩეოდა შეძლებით და ძირძველ აზნაურად 
ითვლებოდა. აამსტას ქვედა ფენა იყო “აამსტა-კიაჩ” (“მოკლე”, “არასრული” 
აზნაური) და “აკუაც-აამსტა” (ბაღის, ტყის აზნაური), რომლებიც ქართული 
აზნაურობის მესამე კატეგორიას — ე.წ. ცალმოგვ აზნაურებს შეესაბამებიან. 
აამსტები, ისე როგორც ქართველი აზნაურები, მთავარს, ბატონიშვილებს, 
თავადებსა და მსხვილ ეკლესია-მონასტრებს ჰყავდათ. ისინი ისეთსავე სამსახურს 
ეწეოდნენ თავიანთი სენიორის მიმართ და დაახლოებით ისეთივე უფლებებით 
სარგებლობდნენ, როგორც აზნაურები[34]. 

ეკლესია და საეკლესიო ფეოდალები. XVI-XVII სს. საქართველოში 
ეკლესია და საეკლესიო ფეოდალები გაბატონებული ფეოდალური კლასის 
შემადგენელი ნაწილი, მისი ერთი ძლიერი ფრთაა. მხოლოდ საეკლესიო 
მსახურთა ქვედა ფენა—დიაკვანი, მნათე, სოფლის ხუცესი და სხვ. არ შედის 
ფეოდალურ კლასში, ისინი ყმებია და გლეხთა კლასში ერთიანდებიან. 

ვახტანგ VI-ის სამართლის მიხედვით მთავარეპისკოპოსი, 
მიტროპოლიტი, ეპისკოპოსი და არქიმანდრიტი თავადთა წოდებასთან არიან 
გათანაბრებულები და მათი სისხლის ფასი ისეთივეა, როგორც თავადებისა. 
მთავარეპისკოპოსი და მიტროპოლიტი დიდებულ თავადს უტოლდება, 
ეპისკოპოსი—შუა თავადს და არქიმანდრიტი—მესამე თავადს. აზნაურთა 
წოდებაში იგულისხმებიან (წინამძღვარი გადიდებული აზნაური), 
მღვდელმონაზონი და მწირი მონაზინი (შუა აზნაური) და მღვდელი (მასამე 
აზნაური). 

საქართველოს კათალიკოსთა სისხლი ვახტანგის სამართალში არაა 
შეფასებული. ისინი სოციალურად მეფე-მთავრებთან და უფლისწულებთან 
იყვნენ გათანაბრებულები. 

ეკლესიის მსახურთა ზედაფენის თავადაზნაურობასთან გათანაბრების 
საფუძველი მათდამი დაქვემდებარებული ეკლესია-მონასტრებისა და 
საწინამძღვროების მსხვილი მიწათმფლობელობა იყო. რა თქმა უნდა, მნიშველობა 
ჰქონდა იმასაც, რომ ეპისკოპოსები, არქიმანდრიტები და სხვ., ჩვეულებრივ, 
თავადთა და აზნაურთა წრეებიდან გამოდიოდნენ. 
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XVI—XVII სს. მიწის მსხვილი მფლობელია ეკლესია და მონასტერი. 
საეკლესიო მიწათმფლობელობა ეკონომიური და პოლიტიკური შინაარსით ახლო 
დგას სათავადო მფლობელობასთან (“სამამულე” საკუთრება, შეუვალობა...). 
საეკლესიო მიწათმფლობელობა ძირითადად შეწირული ქონებისაგან შედგება. 
შეწირული ქონების გვერდით არსებობს ნასყიდი ქონებაც, მაგრამ ნასყიდის 
ხვედრითი წონა, აღნიშნულ საუკუნეებში, მეტად მცირეა. საეკლესიო სენიორიაში, 
ისევე როგორც სათავადოში, ფეოდალური საკუთრების რამდენიმე ფორმა იყო — 
“სახასო”, რომელიც მთავარ ეკლესიას ეკუთვნოდა, “საწინამძღვრო” (ანუ 
“საეკვდერო”), რომელიც “საუფლისწულოს ერთგვარი ანალოგია” და 
“სათავისთავო”. პირველი ორი შეწირულ ქონებას წარმოადგენდა, მესემე კი 
ნასყიდი იყო[35]. ეკლესიის მფლობელობა XVI—XVII სს., სათავადო 
მფლობელობისაგან განსხვავებით, უფრო მეტადაა დამოკიდებული 
შემწირველისაგან (მეფე, მთავარი, თავადი), ვიდრე თავადი მეფისაგან[36]. 

საქართველოში აღნიშნულ საუკუნეებში ორი კათალიკოსი იჯდა: 
ქართლის კათალიკოსი, რომლის სამწყსოს შეადგენდა ქართლი, კახეთი და სამცხე, 
და აფხაზეთის კათალიკოსი იმერეთის, სამეგრელოს, გურიის, აფხაზეთისა და 
სვანეთის სამწყსოებით. ორივე საკათალიკოსო მრავალრიცხოვანი ყმებისა და 
დიდძალი მამულების მფლობელი იყო. არქანჯელო ლამბერტის სიტყვით, 
აფხაზეთის კათალიკოსს “თავის საბრძანებელში ისეთი ძალა აქვს, ისეთი 
სიმდიდრე და სასახლეები, იმდენი ყმები ჰყავს, რომ არამცთუ ეთანასწორება 
მთავარს, რომელიც მას ირჩევს[37], არამედ აღემატება კიდეც”[38]. იგივე შეიძლება 
ითქვას ქართლის კათალიკოსის შესახებაც. 

მსხვილი მიწათმფლობელები იყვნენ საეკლესიო ფეოდალები, 
ეპისკოპოსები — ალავერდელი, რუსთაველი, დმანელი, წილკნელი, სამთავნელი, 
ქუთათელი, შემოქმედელი, ცაიშელი, ცაიშველი, ჭყონდიდელი და სხვ. და 
გარეჯის, შიომღვიმის, გელათის, ბიჭვინთისა და სხვ. მონასტრების წინამძღვრები. 
ისინი ხშირად საერო სენიორებზე ძლიერნიც იყვნენ. სამეგრელოს ეპისკოპოსები 
“ძლიერებით, სიმდიდრითა და ძალაუფლებით სჯობნიან თვითოეულ იქაურ 
დიდებულს”[39]. 

ეკლესია-მონასტრები სახელმწიფოს დიდი მფარველობითა და 
შეღავათებით სარგებლობდნენ, სახელმწიფო გადასახადისაგან მთლიანად ან 
ნაწილობრივ თავისუფალი იყვნენ და მათ საშინაო საქმეებში ნაკლებად 
ერეოდნენ.  

ეკლესიის მიწათმფლობელობა ძირითადად შეწირული მამულებისაგან 
შედგებოდა, რომელზედაც, როგორც უკვე ითქვა, შემწირველი გარკვეულ 
უფლებებს ინარჩუნებდა. საჭიროების შემთხვევაში (გაჭირვება, რაიმე საგანგებო 
შემთხვევა და სხვ.) შემწირველთ, რომელნიც უფრო ხშირად მეფე-მთავრები 
იყვნენ, უკან მიჰქონდათ შეწირული ქონება, აუქმებდნენ, ან ზღუდავდნენ 
საგადასახადო შეღავათებს. ასეთი შემთხვევები XVI—XVII სს. ხშირი იყო[40]. 

მეფე-მთავრები და მსხვილი ფეოდალები (მათაც ჰქონდათ ეკლესია-
მონასტრები) ხელს უწყობენ საეკლესიო საქონებელის გაზრდას, რადგან ამ 
ქონებას ისინი, არსებითად, თავიანთ ქონებად განიხილავენ. ამ მხრივ 
დამახასიათებელია ა. ლამბერტის ცნობა. ეხება რა სამეგრელოს ეპისკოპოსის მიერ 
ზოგჯერ “უკანონო” გზით ქონების მოხვეჭას, აღნიშნავს: მთავარი “ბევრჯერ 
ყურადღებას არ აქცევს (ეპისკოპოსების ბოროტებას) და ელოდება, რომ 
ეპისკოპოსმა ბევრი სიმდიდრე შეიძინოს, რადგან ეპისკოპოსის სიკვდილის 
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შემდეგ ეს ქონება მას დარჩება”[41]. იმის გამო, რომ ეპისკოპოსებსა და წინამძღვრებს 
უშუალო მემკვიდრენი არა ჰყავთ, მათი მოადგილის დანიშვნა კი, რომელიც 
არსებითად მეფე-მთავართა ხელთაა, საშუალებას აძლევს მას საეკლესიო 
ქონებასაც ადვილად დაადოს ხელი. ეპისკოპოსების, წინამძღვრებისა და სხვ. 
დანიშვნა კათალიკოსთა კომპეტენციაში შედიოდა. მაგრამ ეს წესი ხშირად 
ირღვეოდა (განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში) და მეფე თავის 
სასურველ პირებს საეკლესიო თანამდებობებს აძლევდა. კათალიკოსები 
დაჟინებით ცდილობდნენ ძველი წესის აღდგენას[42]. 

ეკლესიო-მონასტრებს, მსგავსად საერო ფეოდალებისა, მრავლად ჰყავდათ 
აზნაურებისა და მსახურებისაგან შემდგარი სამხედრო და საპოლიციო რაზმები, 
რომელთა საშუალებით მათ, ერთი მხრივ, მორჩილებაში ჰყავდათ ყმა გლეხები, 
მეორე მხრივ კი, ომიანობის დროს, მეფესა თუ მთავრებს ეახლებოდნენ შეწერილი 
ლაშქრით. მცხეთის ეკლესია ცალკე სამხედრო ერთეული იყო, რომლის დროშის 
ქვეშ თავს იყრიდა ყველა საეპისკოპოსო ლაშქარი ეპისკოპოსებით სათავეში. 
თავის მხრივ მცხეთის სადროშო უფრო დიდი სამხედრო ერთეული — მეფის 
სადროშოს — ერთი ნაწილი იყო. დასავლეთ საქართველოშიც ეპისკოპოსებს 
ლაშქარი გამოჰყავდათ მეფისა და მთავრების მოთხოვნილებისამებრ. კახეთში 
ეპისკოპოსების სამხედრო ფუნქცია გაცილებით ფართო იყო, ვიდრე დანარჩენ 
საქართველოში. 

არც გლეხების ექსპლოატაციის საქმეში ჩამორჩებოდნენ ეკლესიის 
მსახურნი საერო ფეოდალებს. ა. ლამბერტის გადმოცემით, აფხაზეთის 
კათალიკოსი “თავის სამწყსოს მხოლოდ იმისათვის ჩამოივლის, რომ ტყავი 
გააძროს და სისხლი გამოსწოვოს... იგი თან წაიყვანს ხოლმე ამალას, რომელიც 
შედგება სამასი კაცისაგან და მეტისაგანაც. საწყალი მისი ქვეშევრდომი ხალხი 
იღუპება ამით; ვითარცა ჭალაში გაშვებული პირუტყვი შესჭამს მთელ ბალახს, 
რაც იქ არის, და მერე სხვაგან გადავა საძოვრად, ისე ეს მხლებლებიც, რაკი შეჭამენ, 
რაც მოიძებნება ერთ ადგილას, გადავლენ მეორე ადგილას”[43]. იგივე შეიძლება 
ითქვას ეპისკოპოსების შესახებაც და არა მარტო დასავლეთ საქართველოს, არამედ 
აღმოსავლეთ საქართველოს მიმართაც. 

არც ზნეობრივი სიფაქიზით გამოირჩეოდნენ მაღალი საეკლესიო 
არისტოკრატიის ზოგი წარმომადგენელი. ა. ლამბერტის გადმოცემით, ისინი 
“ქონების და ფულის მოყვარულნი არიან იმდენად, რომ არ მოიპოვება ისეთი 
სისაძაგლე, რომელიც მათ შეძენისათვის არ ჩაიდინონ”. დასავლეთ საქართველოს 
მაღალი სამღვდელოება არც გლეხების უცხოეთში გაყიდვას თაკილობდა. 
ფართოდ ყოფილა დასავლეთ საქართველოში აგრეთვე გავრცელებული “სიმონია” 
— საეკლესიო თანამდებობათა გაყიდვა[44]. 

ეკლესიის მსახურთა დაბალი ფენები განუწყვეტლივ ებრძოდნენ 
ეკლესიაში გაბატონებულ ზედაფენებს და ამავე დროს აქტიურად 
მონაწილეობდნენ აგრესორთა წინააღმდეგ მიმართულ ომებში. ისინი 
ენერგიულად აღუდგნენ ისლამის გავრცელებას საქართველოში და ამდენად 
მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ქართველი ხალხის ეროვნული 
თვითმყოფობის შენარჩუნების საქმეში[45]. 

აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ მიუხედავად გლეხობის დიდი 
ექსპლოატაციისა, საეკლესიო გლეხების მდგომარეობა შედარებით მაინც უკეთესი 
იყო, ვიდრე საერო ფეოდალების გლეხებისა. ამის გამო ეს უკანასკნელნი ხშირად 
გარბოდნენ ეკლესიის მამულებში. ხანდახან თავდახსნილი გლეხებიც კი, 
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რომლებიც ვერ იცავდნენ თავისუფლებას, საეკლესიო საფეოდალოს აფარებდნენ 
თავს და მისი “თავშეწირული” თუ “ნებიერი” ყმები ხდებოდნენ. 
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§ 3. გლეხობის მდგომარეობის გაუარესება და კლასობრივი 
ბრძოლა 

 
XVI–XVII სს. გლეხთა მდგომარეობის შემდგომი გაუარესების ხანაა. 

“ბატონყმური რიგი”, რომელიც გლეხობის “ნორმალურ” ექსპლოატაციას 
გულისხომბს, გლეხობის საზიანოდაა დარღვეული. ექსპლოატაციის ზრდის 
გამოხატულებაა ის გარემოება, რომ “თავი ბეგრისა”, ანუ “მართალი ბეგრის” 
გვერდით ხმარებაში შემოდის “ახალი ბეგარა”, ანუ “სხვაჲ ბეგარა”, რომელიც 
გლეხობის მთელ რიგ ახალ ვალდებულებებს გულისხმობს. ადგილი აქვს აგრეთვე 
ბეგარა-გადასახადების ძველი საზომ-საწყაოების თანდათანობით ზრდას. XVI ს. 
დასაწყისისათვის ლიტრა, კაბიწი, კოდი, კოკა და სხვა. ექვსჯერ გაიზარდა, რაც 
იმას ნიშნავს, რომ გლეხობის გადასახადები შესაბამისად ექვსჯერ იყო 
გადიდებული. 
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აღებულ ხანაში ქართველი გლეხის გადასახადს საკუთარი ბატონისადმი 
ხშირად ემატებოდა უცხოელ დამპყრობთა სასარგებლოდ შემოღებული 
გადასახადებიც – “სათათრო”, “მალი”, “საური”, “საყაენო” და სხვ. 

გლეხთა მდგომარეობის გაუარესების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი 
უცხოელ დამპყრობთა ხშირი შემოსევები იყო. ამ შემოსევათა შედეგად არა მარტო 
მატერიალურად ზარალდებოდა მშრომელი მოსახლეობა, არამედ ფიზიკურადაც 
ნადგურდებოდა. განსაკუთრებით დაზარალდა ამ მხრივ სამცხე-საათაბაგო, 
რომელიც ოსმალეთმა დაიპყრო XVI ს. ბოლოსა და XVII ს. პირველ მესამედში და 
კახეთი, რომელმაც შაჰ აბასის შემოსევების შედაგად მოსახლეობის ორი მესამედი 
დაკარგა. დიდი დანაკლისი განიცადა დასავლეთ საქართველოს მშრომელმა 
მოსახლეობამაც, რომელსაც განუწყვეტელი ბრძოლა უხდებოდა ოსმალო 
დამპყრობთა წინააღმდეგ მთელი XVI-XVII სს. განმავლობაში. უცხოელ 
დამპყრობთა შემოსევებმა, რომელთაც ზედ დაერთო “ლეკიანობა” (კახეთში), 
“ტყვის სყიდვა” და შინაფეოდალური ომები, მოსახლეობა თითქმის გაანახევრა. 
დაირღვა პროპორცია გაბატონებულ და მშრომელ მოსახლეობას შორის. 
გამრავლებული თავადაზნაურეობა გადასახადების გადიდებით ცდილობდა 
შემცირებული შემოსავლის გაზრდას, რაც აუტანელს ხდიდა გლეხობის ისედაც 
მძიმე მდგომარეობას. 

მძიმე მდგომარეობაში აყენებდა მწარმოებელ მოსახლეობას XVI–XVII სს. 
გავრცელებული შინაფეოდალური ომები მეფე-მთავრებსა და მსხვილ ფეოდალებს 
შორის. კიდევ უფრო მძიმე იყო გლეხობისათვის სათავადოში სახლისკაცებს 
შორის ყმა-მამულისათვის წარმოებული ხშირი ბრძოლები. ერთმანეთზე 
განაწყენებული თავადიშვილები მოწინააღმდეგის გლეხებს არბევდნენ და 
ძარცვავდნენ, ხშირად ტყვედ მიჰყავდათ და უცხოეთში ყიდდნენ. ამ მხრივ 
პირდაპირ სამაგალითოა სათავადო საციციშვილოში სახლისკაცებს შორის 
ამტყდარი ბრძოლა, რომელიც განსაკუთრებით XVII ს. მეორე ნახევარში 
გამწვავდა და XVIII ს. პირველ ნახევარშიც გრძელდებოდა. ამ ბრძოლის ერთ-
ერთი საზარელი სურათი ასეთი იყო: “დასახოცი დახოცეს, გასასყიდი გაყიდეს, 
ნახევარი ოსმალს მიჰყიდეს და ნახევარი იმერლებსა. რაც ჩვილი ყმაწვილი იყო, 
რომ არავინ იყიდა, ციხიდან გადაყარეს და ნადირ-ფრინველმა შეჭამა, რაც 
მონაზონი და ბერი იყო, რომ არ გაიყიდებოდა, სულ ერთ სახლში შეყარეს, ბოძები 
გამოუყარეს, სახლი ზედ დააქციეს და ისე უზიარებელი დახოცეს.”[1]. 

ქართველი გლეხისათვის დიდი სოციალური უბედურება იყო “ტყვის 
სყიდვა”, რომელიც განსაკუთრებით XVI–XVII სს. გავრცელდა. დასავლეთ 
საქართველოში მან კატასტროფული ხასიათი მიიღო. ეს იმიტომ, რომ ოსმალეთი, 
რომელიც ტყვე მონების მთავარი მომხმარებელი იყო, დასავლეთ საქართველოს 
უშუალოდ ემეზობლებოდა[2]. 

ოსმალეთი ხელს უწყობდა და აქეზებდა საქართველოში “ტყვის სყიდვის” 
გავრცელებას. მრავალი ნივთი, რომლის შეძენა ფეოდალებს სურდათ და 
რომელიც თურქ ვაჭრებს მოჰქონდათ გემებით შავი ზღვის სანაპიროებზე, 
მხოლოდ ტყვეებზე იცვლეობოდა. ოსმალეთი სასტიკ წინააღმდეგობას უწევდა 
ქართველ ხელისუფალთა ბრძოლას ტყვეთა ყიდვის წინააღმდეგ. 

საქართველოში ტყვეებით ვაჭრობას ეწეოდნენ არა მარტო საერო 
ფეოდალები, არამედ ეკლესიის მსახურნიც-ეპისკოპოსი, წინამძღვარი და სხვ. და, 
რაც უფრო უარესია, ზოგიერთი მთავარი და კათალიკოსიც კი. ისინი ყიდდნენ არა 
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მარტო სხვის ყმებს, არამედ საკუთარ გლეხებსაც. დაბოლოს, ტყვის ყიდვაში 
გაერია მძიმე ექსპლოატაციით გატეხილი და თავის კარ-მიდამოს იძულებით 
მოცილებული “გააბრაგებული” გლეხიც. 

თანამედროვის ცნობით, მხოლოდ სამეგრელოდან XVII ს. შუა 
ხანებისათვის ყოველწლიურად ორი-სამი ათასი მონადქცეული გლეხი 
იყიდებოდა[3]. 

აღმოსავლეთ საქართველოშიც (უფრო მეტად ქართლში) გავრცელებული 
იყო ტყვის ყიდვა. ამ მოვლენას ხელს უწყობდა თბილისისა და ქართლის სხვა 
ციხეებში მდგარი ყიზილბაშური გარნიზონები. ისინი ქართლში ყიდულობდნენ 
ტყვეებს (“შოულობდნენ” სხვა გზითაც) და მერე ირანელებზე ან ოსმალებზე 
ყიდდნენ. ქართლიდან გაყიდული ტყვეები უფრო მეტად ახალციხის გზით 
მიჰყავდათ ოსმალეთში. განსაკუთრებით მრავლდებოდა ტყვის ყიდვა 
აღმოსავლეთ საქართველოში, როცა იქ ოსმალები ან ყიზილბაშები ბატონობდნენ. 

XVII ს. პირველ მესამედში ტყვეთა ყიდვით თავი გამოიჩინა ქართლის 
დიდმა ფეოდალმა ზურაბ არაგვის ერისთავმა. ერთ ხალხურ ლექსში ნათქვამია: 
“შენ ერისთავო დიდის მთისაო, წყალი ჩაგიდის არაგვისაო, არკი გეტყოდი ჩემო 
ბატონო, ყიდვა ნუ იცი შენის ყმისაო, ბევრი გაყიდე ქალი და რძალი 
გარდახატული თვალწარბ თმისაო”[4]. 

კახეთშიც იყო გავრცელებული ტყვის ყიდვა, მაგრამ არა იმ მასშტაბით, 
როგორც დანარჩენ საქართველოში, თუმცა კახეთის გლეხობას არანაკლები 
უბედურება სჭირდა. XVI – XVII სს. განმავლობაში კახეთი განიცდიდა დაღესტნის 
ფეოდალთა ყაჩაღური რაზმების შემოსევებს. მათი მთავარი მიზანიც ტყვეთა 
შოვნა იყო. ისინიც ამ ტყვეებს ოსმალეთში ყიდნენ. განსაკუთრებით გაძლიერდა 
დაღესტნის ფეოდალთა რაზმების შემოსევები შაჰ აბასის ლაშქრობათა შედეგად[5]. 

“ტყვის სყიდვა ქართველი ერის განვითარებას, მის დამოუკიდებლობას 
უდიდეს საფრთხეს უქმნიდა: ხალხის საუკეთესო ნაწილი, მისი ჯანსაღი 
ახალგაზრდობა მიედინეობდა უცხოეთში და საქართველოს სამუდამოდ 
ეკარგებოდა. არც ერთ ომს, არც ერთ უცხოელ დამპყრობელს ხმლით იმდენი 
ზარალი არ მიუყენებია საქართველოსათვის, რამდენიც ტყვის სყიდვამ მიაყენა 
მას. ტყვის სყიდვა კლასობრივი ბრძოლის ყველაზე უფრო მახინჯი და ველური 
ფორმა იყო საშუალო საუკენეების საქართველოში”[6]. 

აღნიშნულ საშიშრობას კარგად გრძნობდა ფეოდალური საზოგადოების 
მოწინავე ნაწილი და ენერგიულად იბრძოდა მის აღსაკვეთად, რადგან კარგად 
ესმოდა, რომ “რა ამოწყდეს გლეხი კაცი საქართველო დაძაბუნდეს” (არჩილი). XVI 
ს. შუა ხანებში დასავლეთ საქართველოში საეკლესიო კრება იქნა მოწვეული, 
რომელმაც სპეციალურად განიხილა ტყვის სყიდვის საკითხი. კრებამ დაადგინა 
სიკვდილით დაესაჯათ ტყვის სყიდვაში შემჩნეული პირები. 1640 და 1680 წწ. 
კვლავ გამოიცა ბრძანება ტყვეთა სყიდვის აკრძალვის შესახებ[7]. სხვა მრავალი 
ღონისძიებაც იქნა მიღებული, მაგრამ არსებითი წარმატება არც ერთს არ 
მოჰყოლია. მხოლოდ დროებით თუ ახერხებდა ესა თუ ის ძლიერი მეფე-მთავარი 
შეესუსტებინა ტყვე-მონებით ვაჭრობა. აღმოსავლეთ საქართველოში მაინც მეტი 
წამრატება ხვდა ტყვის სყიდვის წინააღმდეგ მიღებულ ღონისძიებებს, ვიდრე 
დასავლეთ საქართველოში, სადაც ოსმალეთს უფრო დიდი გავლენა ჰქონდა. იგი 
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დაჟინებით ცდილობდა არ შეწყვეტილიყო დასავლეთ საქართველოდან ტყვეების 
გაყვანა. 

გლეხთა მდგომარეობის მნიშვნელოვანმა გაუარესებამ კლასობრივი 
ბრძოლის გამწვავება გამოიწვია. ცენტრალური ხელისუფლების სისუსტის 
ვითარებაში, რომელიც ვერ ახერხებდა “ბატონყმური რიგის” დაცვას, გლეხი 
მხოლოდ თავისი ძალითა და საშუალებებით იცავდა თავს. ამგვარი ბრძოლის 
ერთ-ერთი ფორმა, უპირველეს ყოვლისა, სამართალში ჩივილი იყო. გლეხი 
სამართალს მიმართავდა თავისი უფლებების დასაცავად, “ბატონყმური რიგის” 
აღსადგენად. ბრძოლის ამ სახეს წყაროები “დეობას” ან “დავას” უწოდებენ. 
გლეხები ცალკე, ხანაც ჯგუფურად, ხან მთელი სოფელი თუ “თემი” ერთად, 
ჩიოდნენ “უდები სამსახურისაგან” განთავისუფლებას და “პირველი 
მდგომარეობის” დაბრუნებას მოითხოვდნენ[8]. 

1593 წ. ჭიაურის სამოურავოს გლეხებმა ალექსანდრე კახთა მეფესთან 
უჩივლეს ჭიაურის მოურავს გოშფარს, რომელიც, თურმე, მრავალ “ძალსა და 
უსამართლობას” ჩადიოდა გლეხების მიმართ. ალექსანდრეს განჩიენების წიგნში 
აღნიშნულია: “ჭიაურთ მოურავის გოშფარისაგან ერთობილნი ჭიაურელნი ბევრსა 
რასმე ძალასა და უსამართლოსა ჩიოდეს, უფრო ულუფის საქმეზედან”[9]. მეფე 
ჩაერია დავაში და საქმე გლეხების სასარგებლოდ გადაწყდა. ასეთი შემთხვევები 
უფრო ნაკლებია, ვიდრე ისეთი, როცა ფეოდალისა და გლეხის დავაში “მართალი” 
ბატონი გამოდის[10]. ჩვეულებრივ, გლეხი სამართალს ვერ პოულობდა, რადგან 
სასამართლო, ისე როგორც მთელი სახელმწიფო აპარატი, თავადის ინტერესებს 
იცავდა, ასეთ შემთხვევაში გლეხი პროტესტს გაქცევით აცხადებდა, რაც 
ფეოდალური ჩაგვრის წინააღმეგ კლასობრივი ბრძოლის ერთ-ერთი 
გავრცელებული ფორმა იყო. პროტესტის ეს ფორმა, რომელიც ფეოდალური 
საზოგადოების მთელ მანძილზე გვხვდება, უფრო გავრცელდა XVI-XVII სს. 

აღნიშნული ხანის წყაროებში ხშირია ცნობები “აყრილ”, “გადახვეწილ”, 
“გაქცეულ”, “ბოგანო”, “ხიზან” გლეხებზე. ბოგანოობა და ხიზნობა კლასობრივი 
ბრძოლის ფორმებია. გლეხი ერთი ბატონიდან მეორესთან ან ერთი სოფლიდან 
მეორე სოფელში, ან კიდევ ერთი სამეფოდან მეორეში გარბოდა და იქ ხიზნობდა. 
ჩვეულებრივ, გლეხები დასავლეთ საქართველოდან აღმოსავლეთ საქართველოში 
ან აფხაზეთში გარბოდნენ; ქართლიდან კი კახეთში იხიზნებოდნენ, თუმცა 
ხშირად გახიზვნა პირუკუც ხდებოდა. ბრძოლის ეს ფორმა ბატონყმობის უღლის 
თავიდან მოცილების ან “უკეთესი ბატონის” მოძებნის ცდა იყო. “უკეთეს 
ბატონად” მათ ეკლესია და მეფე ესახებოდათ, რომელთა სამფლობელოებში ყმობა, 
სათავადოებთან შედარებით, უფრო ასატანი იყო. 

ანტიფეოდალური ბრძოლის ფორმა იყო “თავდახსნაც” გლეხი “ქრთამის” 
გაღებითა და სხვა საშუალებებით ცდილობს “თავდახსნის წიგნი” მიიღოს 
ბატონისაგან, ჩვეულებრივ, ასეთი გლეხი კვლავ რომელიმე ბატონის “ნებიერ”, ან “ 
წყალობის ყმად” ხდებოდა, მაგრამ, რადგან გლეხი თავისი “ნებით” იყო მისული 
ახალ ბატონთან, ის უკეთეს პირობებში ექცეოდა. 

აყრილი და მეურნეობას მოწყვეტილი გლეხი ხშირად “აბრაგობას”, 
“ყაზახობას”, “ყაჩაღობას” იწყებდა და ფეოდალებს ესხმოდა თავს. არაიშვიათად 
ისინი “ლეკებისა” თუ სხვა მთიელთა მარბიელი რაზმების წევრებიც ხდებოდნენ 
და გუშინდელ თანამოძმეებს არბევდნენ. 

ანტიფეოდალური ბრძოლის შედარებით აქტიური ფორმა იყო 
გადასახადებსა და ბატონის სამსახურზე უარის თქმა – “ძალაზე დადგომა”, რაც 
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ფეოდალური სამართლის მიერ აჯანყებასთან იყო გათანაბრებული. ფეოდალური 
ჩაგვრის წინააღმდეგ ასეთი პროტესტი ფართოდ იყო გავრცელებული მთელ 
საქართველოში. 

1669 წ. წილკნელის სარგოს გარიგების წიგნში ნათქვამია: არაგვის 
საერისთავოში “ქაისხეველებს არა აძევს რა: არა დრამა, არა სახუცო, არა ჩაყენება 
წილკნელისა... ამიტომ არა ედვათ რა, რომ იმათი გული კიდევ მოუქცევარი იყო—
ეფისკოპოზის შესვლას წყინობდნენ, არც ახსარებისა იცოდნენ. ზაალ ერისთავმა 
რომანოზ წილკნელი შეგზვნა, წ ი ლ კ ნ ე ლ ს  ჯ ა ნ ღ ი  უ ყ ვ ე ს ,  ა რ  
შ ე უ შ ვ ე ს . ერისთავმა უწყინათ, იასაულები გამოუსივა, ავად მოეპყრა”[11]. 
როგორც ჩანს, ქაისხეველებს მედგარი წინაღმეგობა გაუწევიათ და ბოლოს საქმე 
მორიგებით გათავებულა; წილკნელს დრამაზე, სახუცოზე და “ჩაყენებაზე” 
(სასტუმრო, რომელიც მეტად მძიმე ვალდებულება იყო) აუღია ხელი. 
ქაისხეველები მხოლოდ “საწირავის” (გარდაცვალებულის სულის მოსახსენებელი) 
გამოღებაზე დათანხმებულან. 

გლეხთა შედარებით დიდ გამოსვლას ჰქონდა ადგილი კახეთში, ბოდბეს 
საეპისკოპოსოში. ბოდბეს საეპისკოპოსო, რომელიც ქიზიყში მდებარეობდა, ერთ-
ერთი მსხვილი ფეოდალური სამფლობელო იყო, სადაც XVIII ს. დასაწყისისათვის 
600-650 კომლი გლეხი უნდა ცხოვრებულიყო[12]. ბოდბელები ორჯერ 
აჯანყებულან, პირველად 1699 თუ 1700 წ., მეორედ – 1711-1716 წწ.[13]. 

როგორც ერეკლე I-სა და თეიმურაზ ბატონიშვილის (შემდეგში თეიმურაზ 
II-ის) მიერ გაცემული დოკუმენტებიდან ჩანს, გლეხების აჯანყების მიზეზი 
გადასახადი “რიგის ძროხა” ყოფილა. როგორც დოკუმენტშია ნათქვამი, 
“ბოდბელის ყმამ იჯანღა, მოხელეები დაარბივა – რიგის ძროხა არ გვაძევსო”[14]. 
აჯანყებულ ბოდბის საყმოს გლეხებს, რომელთაც თავიანთი “ჯანღის თავები” 
ჰყოლიათ, ძალა დაუტანებიათ ეპისკოპოსისათვის და მისთვის საბუთი 
დაუწერინებიათ, რომლის ძალითაც გლეხები თავისუფლდებოდნენ “რიგის 
ძროხის” გადასახადისაგან (ძველი საბუთი, სადაც გლეხების გადასახადი იყო 
აღნუსხული, ბოდბელს “დაკარგვია”, როგორც ჩანს, იგი გლეხებს წაურთმევიათ). 
მაგრამ საქმეში ერეკლე I ჩარეულა და აჯანყებულთათვის “არ ეპატივებინა, 
ჯანღის თავები დაეჭირა”, სხვებიც დაუსჯია და კვლავ დაუდია გლეხებისათვის 
ბოდბელის სასარგებლოდ “რიგის ძროხა”. ერეკლე I-ს აჯანყება იარაღით ჩაუქრია, 
მაგრამ გლეხები არ გატეხილან, ერეკლეს გარდაცვალების შემდეგ კვლავაც 
აჯანყებულან და დაურბევიათ ბოდბელის მოხელეები. ბოდბელს დახმარება 
თეიმურაზ ბატონიშვილისათვის უთხოვია. თეიმურაზს ბოდბელებისათვის 
უბრძანებია “ცოტა ხანს დააცალეთ ქვეყნის აშლის გულისათვის”, ლეკიც 
მოძალებულიაო[15]. როგორც ჩანს, ბრძოლა ამ ამბებით არ გათავებულა. 
სავარაუდოა, რომ შემდეგაც გლეხები და ბოდბელის მოხელეები ხშირად 
“ერთმანეთს არბევდნენ”. თუ მივიღებთ მხედველობაში, რომ უფრო გვიან 
ბოდბელის ყმებს აღარ ედოთ “რიგის ძროხის” გადასახადი, შეიძლება 
ვივარაუდოთ: ბოლოს და ბოლოს ბოდბელის გლეხების ბრძოლა გამარჯვებით 
დასრულებულა[16]. 

მწვავე ანტიფეოდალურ ბრძოლებს აწარმოებდა თუშ-ფშავ-ხევსურეთის 
მოსახლეობა არაგვის ერისთავების წინააღმდეგ მთელი XVI-XVII სს. (ისე როგორც 
ამაზე ადრეც). განსაკუთრებით მწვავე იყო ეს ბრძოლა XVI ს. ბოლოსა და XVII ს 
პირველ მესამედში, როცა ნუგზარ და ზურაბ არაგვის ერისთავები ცეცხლითა და 
მახვილით ცდილობდნენ ბატონყმური ურთიერთობის შეტანას მთაში. ხალხური 
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გამონათქვამი – “ნუგზარ ერისთავის დროსაო, სისხლის წვიმების დროსაო”, 
სწორედ ფშავ-ხევსურებისა და არაგვის ერისთავების სასტიკი და დაუნდობელი 
ბრძოლების გამოხატულებაა. “ ხევსურეთშია, ზურაბო, ვერ იქამ ერისთობასა. 
გაგიწვრილდების კისერი, ვერ შესძლებ ქვეითობასა”, ნათქვამია ერთ ხალხურ 
ლექსში[17]. 

ერისთავების ბრძოლა მთის მოსახლეობის დასაბეგრად ათეულ წლობით 
გრძელდებოდა და ორივე მხრივ დიდ მსხვერპლს იწირავდა. ზურაბს 
რამდენჯერმე მოუწყვეს თავდასხმა მთიელებმა, მაგრამ, როგორც ხალხური 
ლექსები მოგვითხრობენ, შემთხვევით გადარჩა. ბოლოს ზურაბის მიერ 
განაწამებმა მთიელებმაც მიიღეს მონაწილეობა იმ შეთქმულებაში, რომელიც მისმა 
სიმამრმა თეიმურაზ I-მა მოუწყო ზურაბს. იგი ხმლებით დაჩეხეს. 

კლასობრივი ბრძოლის მსხვერპლი გახდა ოთხი ძმა ქვენიფნეველი (ქსნის 
ერსითავიანთ სახლიდან), რომელნიც ხევსურებმა დახოცეს სოფელ ხანდოს 1545 
წელს[18]. იმავე ნიადაგზე დაიღუპნენ ქსნის ერსითავები იესე (XVII ს. II ნახ-ში) და 
დათუნა (XVIII ს. დამდეგი), რომელნიც ყმებმა ამოხოცეს[19]. გლეხთა მხრივ 
თავიანთი ბატონების მკვლელობის შემთხვევები ხშირი იყო ამ საუკუნეებში. 

ფეოდალებიც სასტიკად უსწორდებოდნენ “ურჩ”, “აბრაგ” თუ “ყაზახ” 
გლეხებს. როგორც აღნიშნული იყო, ურჩ გლეხებს ფეოდალები ხშირად ტყვედ 
“ჰყიდნენ უცხოეთში. “შეპყრობა”, “ცემა”, “დაბმა”, “დარბევა” და სხვ. ურჩი 
გლეხების წინააღმდეგ ჩვეულებრივი და გავრცელებული სასჯელი იყო. რაც 
შეეხება “აბრაგებს”, “მკვლელებს”, “მოჯანღეებს”, თუ “ჯანღის თავებს”, მათ კიდევ 
უფრო სასტიკად სჯიდნენ. ა. ლამბერტის გადმოცემით, სამეგრელოში 
“მკვლელებს ხელსა სჭრიდნენ, მაგრამ თუ მკვლელები მეტად გაბოროტებულია 
და მრავალკაცის მკვლელობა და ავაზაკობა ჩაუდენია, იმ შემთხვევაში იმას 
თვალებს დასწვავენ”[20]. 

ქალაქის მწარმოებელი მოსახლეობა ექსპლოატაციას განიცდიდა როგორც 
უშუალოდ თავისი ბატონისაგან (მეფე, ეკლესია, თავად-აზნაური), ისე ქალაქური 
მოსახლეობის ზედა ფენისაგან – დიდვაჭრებისა და მსხვილი მევახშეებისაგან. 
ამიტომ, ჩვეულებრივ, ქალაქის მშრომელი მოსახლეობა იბრძოდა როგორც 
ფეოდალური არისტოკრატიის, ისე დიდვაჭართა ძალადობის წინააღმდეგ. ამ 
ბრძოლის ფორმები კი ძირითადად ისეთივე იყო, როგორც სოფელში: საჩივარი, 
აყრა-გაქცევა, ცალკეული ჯგუფური გამოსვლა და სხვ[21]. 

ამრიგად, XVI-XVII სს. საქართველოში კლასობრივი ბრძოლა მწვავე და 
მრავალფეროვანია. ანტიფეოდალური ბრძოლების პასიური ფორმების 
(სასამართლოში ჩივილი, აყრა-გაქცევა და სხვ.) გვერდით ფართოდაა 
გავრცელებული აქტიური ბრძოლის ფორმები (აბრაგობა, ყაზახობა, “ძალაზე 
დადგომა”...) და, ბოლოს, გლეხობის შეიარაღებული ჯგუფური გამოსვლები 
სოფლის, თემის, ხევის თუ საეპისკოპოსოს მასშტაბით. 
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თავი მეოთხე 

საქართველოს სამეფო-სამთავროების 
სახელმწფოებრივი წყობილება 

XVI-XVII სს. 

 

§1. საქართველოს პოლიტიკური რუკა XVI–XVII სს. 

 
საქართველოს ყოფილი ერთიანი ფეოდალური მონარქიის შემცირებულ 

ტერიტორიაზე მოცემულ ხანაში სამი სამეფო და ხუთი სამთავრო არსებობდა. 
სამივე სამეფოში (ქართლი, კახეთი, იმერეთი) ბაგრატიონთა ძველი სამეფო 
დინასტიის შთამომავლები მეფობდნენ. ახლახან წარმოქმნილ სამთავროებში 
ერთიანი სამეფოს დროინდელი მოხელე-გამგებლები (ერისთავთ-ერისთავების) 
მემკვიდრეები მთავრობდნენ: სამცხე-საათაბაგოში ათაბაგის ტიტულით–
ჯაყელები, სამეგრელოში–დადიანები, გურიაში–გურიელები, აფხაზეთში–
შარვაშიძეები, სვანეთში–ჯერ გელოვანები და შემდეგ დადეშქელიანები. 

კახეთის სამეფოს სამხრეთ-აღმოსავლეთით შექის (შაქის) ფეოდალური 
სამფლობელო, ხოლო ჩრდილო-აღმოსავლეთითა და ჩრდილოეთით დაღესტნის 
ფეოდალური სამფლობელოები ესაზღვრებოდნენ. 1551წ. შექის აზერბაიჯანული 
სამფლობელო ირანმა დაიპყრო და შირვანის საბეგლარბეგოს დაუმორჩილა. 
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შექისა და კახეთის საზღვრები მდინარე ალაზნის მტკვართან შეერთების ადგილას 
იწყებოდა, მიემართებოდა ჩრიდილო-აღმოსავლეთით და კავკასიონის მთავარ 
ქედზე გადადიოდა. აქ, მდ. სამურის ზემო წელში კახეთის მეფეს ემორჩილებოდა 
წახურის (წახეთი, წუქეთი) სამფლობელო. ირანის აგრესიის შედეგად XVI-XVII სს. 
კახეთის სამეფომ ფაქტიურად დაკარგა თავისი ტერიტორიის მნიშვნელოვანი 
ნაწილი (წახური, კაკ-ენისელი და სხვა). 

სამხრეთით კახეთის სამეფოს ყარაბაღის საბეგლარბეგოს ყაზახის 
სამფლობელო საზღვრავდა. სასაზღვრო ხაზი მათ შორის მდ. მტკვარს მიჰყვებოდა 
(ალაზნის შესართავამდე). 

დასავლეთით კახეთს ქართლის სამეფო ეკვროდა. ფშავი და ხევსურეთი 
კახეთში შედიოდა. არაგვის შესართავიდან ქართლისა და კახეთის სასაზღვრო 
ხაზი ავჭალა-პატარა ლილო-ამართულას მთა (სართიჭალას სამხრეთით) მდ. აჯი-
სუს, ანუ მწარე წყლის ხაზზე გადიოდა (ავჭალა და გლდანი კახეთში შედიოდა, 
ლილო–ქართლში). მწარე წყალსა და მტკვარს შორის მდებარე ტერიტორია 
ქართლს ეკუთვნოდა. 

ქართლის სამეფოს სამხრეთ-აღმოსავლეთით ყაზახისაგან ბერდუჯის 
(პაპაკარის) ქედი ჰყოფდა. სამხრეთით ქართლს ერევნის საბეგლარბეგო ეკვროდა. 
ქართლის უკიდურესი სამხრეთი პროვინციები ლორე და ბამბაკი იყო. 1604 წ. შაჰ 
აბას I-მა ქართლის მეფეს წაართვა ლორე და დებედას ხეობა, სადაც ბორჩალუს 
ყიზილბაშური ტომი ჩაასახლა, ამიტომ ამ მხარეს ბორჩალოს სახელი 
დაუმკვიდრდა. 

ჩრდილოეთით ქართლის სამეფოს საზღვარი ორ ადგილას–დარიალის 
ხეობასთან და დვალეთში–მთავარ ქედს იქით გადადიოდა. დვალეთის 
აღმოსავლეთი ნაწილი ქართლის მეფეს დავით X-ს ემორჩილებოდა, დასავლეთი 
კი იმერეთის მეფეს. 

დასავლეთით ქართლს იმერეთის სამეფო და სამცხე-საათაბაგო 
ესაზღვრებოდა. ქართლის სამეფოს შემადგელობაში შედიოდა სურამის ქედის 
დასავლეთით მდებარე ახლანდელი ორჯონიკიძის რაიონის დიდი ნაწილი და 
საჩხერის რაიონის ზოგიერთი სოფელი[1]. 

სამცხეთ-საათაბაგოს საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთი ვრცელი 
ტერიტორია ეკავა. თურქების მიერ ერზერუმის აღების (1522წ.) შემდეგ სამცხე-
საათაბაგოს უკიდურეს სამხრეთის საზღვარს ერზერუმის ვაკის ჩრდილო-
აღმოსავლეთის მხარეზე მდებარე გასასვლელი წარმოადგენდა, რომელსაც 
თურქები გურჯი ბოღაზს, ე.ი. საქართველოს ყელს ეძახდნენ. XVI ს. შუა 
წლებისათვის თურქებმა ხელთ იგდეს სამცხე-საათაბაგოს დასავლეთი ნაწილი, 
ხოლო ამავე საუკუნის 80-90–იან წლებში მთელი სამთავრო. ამიერიდან ქართლის 
უკიდურესი სამხრეთ-დასავლეთის საზღვარი ტაშისკარი იყო. თურქეთის 
შემადგელობაში მოექცა აჭარა და ჭანეთიც. 

იმერეთის სამეფოს, სვანეთისა და აფხაზეთის ჩრდილოეთის საზღვარი 
კავკასიონის მთავარ ქედს მიჰყვებოდა. ჩრდილო-დასავლეთით იმერეთს სვანეთი 
ეკრა, დასავლეთიდან კი სამეგრელო. იმერეთსა და სამეგრელოს შორის საზღვარი 
მდ. ცხენისწყალს მისდევდა. სვანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილი (ლენტეხი) 
და თაკვერი (ლეჩხუმი) იმერეთის სამეფოს შემადგენლობაში იყო. 
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სამხრეთ-დასავლეთით იმერეთს გურიის სამთავრო ეკრა. მათ შორის 
საზღვარი საჯავახოს ქედს მისდევდა და აჭარა-იმერეთის ქედს ებჯინებოდა, 
ხოლო გურიის სამთავროს სამხრეთი საზღვარი მდ. ჭოროხზე გადიოდა. 

სამეგრელოს სამთავროს გურიისაგან მდ. რიონი ყოფდა. აფხაზეთსა და 
სამეგრელოს შორის საზღვარი ჯერ მდ. კოდორზე გადიოდა, შემდეგ კი (XVII ს. 
80-იან წლებიდან) მდ. ენგურზე. აფხაზეთის ჩრდილო-დასავლეთით ჯიქეთი 
საზღვრავდა, რომელიც ადრე საქართველოს ეკუთვნოდა, ამ დროს კი თურქეთის 
გავლენის ქვეშ იყო. 

დასავლეთ საქართველოს სამეფო-სამთავროები ოსმალეთის 
სახელმწიფოს ვასალები იყვნენ, აღმოსავლეთ საქართველოს სამეფოები კი 
ირანისა. XVI საუკუნეში სამცხე-საათაბაგოს აღმოსავლეთი ნაწილი ირანთან 
დამოკიდებულებაში მოექცა, დასავლეთი–ოსმალეთთან. ორ სიუზერენს შორის 
ქართული სამეფო-სამთავროების ასეთი დანაწილება 1555 წელს ამასიაში 
დადებული ირან-ოსმალეთის ზავის საფუძველზე მოხდა, რაც ირან-ოსმალეთის 
1639 წლის ზავმა კვლავ დაადასტურა. 

სეფიანების სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პერიოდში (XV ს. მიწურული–
XVI ს. დასაწყისი) ქართლ-კახეთის სამეფოებისა და საათაბაგოს ვასალური 
დამოკიდებულება აღ-ყოინლუს სახელმწიფოსთან ფაქტიურად აღარ არსებობდა. 
1518 წლიდან კი ისინი იძულებული გახდნენ ეცნოთ სეფიანთა ირანის 
უზენაესობა. ეს იყო ძალდატანების საფუძველზე აღმოცენებული ვასალობა. ამ 
დროიდან კახეთის სამეფო ძირითადად ცნობდა თავის ვასალობას, ქართლი კი, 
რომელიც ირანის მთავრობის ოფიციალური თვალსაზრისით აგრეთვე ვასალი 
იყო, ენერგიულად იბრძოდა სრული დამოუკიდებლობისათვის. ქართლის სამეფო 
ლუარსაბ I–სა და სიმონ I-ის მეფობის პირველ პერიოდში ფაქტიურად 
დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი სუვერენული სახელმწიფო იყო. ლუარსაბ I-
მა იმ დროს “სხვათა ყმობის თქმა არ იკადრა”[2]. 

არც ირანი და არც ოსმალეთი ქართული სამეფო-სამთავროების 
ვასალობით არ კმაყოფილდებოდა. ერთიცა და მეორეც საქართველოს სრული 
დაპყრობისათვის იბრძოდა. ამის შედეგად ყიზილბაშებმა კახეთის აღმოსავლეთი 
ნაწილი დაიპყრეს. თბილისისა და ქვემო ქართლის ინკორპორაციის პირველი ცდა 
იყო შაჰის მიერ ქართლის ამ ნაწილის მმართველ ხანად რენეგატი ქართველი 
ბატონიშვილის, გამაჰმადიანებული დაუთ-ხანის დანიშვნა. ამ დროს ქვემო 
ქართლის ტერიტორია აღწერეს და ირანის სახელმწიფო მიწების ფონდში 
შეიტანეს, მაგრამ ეს ცდა მარცხით დამთავრდა[3].  XVI ს. ბოლოს ოსმალეთი 
სამცხე-საათაბაგოში გაბატონდა. 

1578 წლიდან ქართლის სამეფო იძულებული გახდა ეცნო ირანის 
ვასალობა, რაც გამოიხატებოდა “ყაენის ბეგარაში” და სამხედრო დახმარების 
ვალდებულებაში. 

პირველ ხანებში პოლიტიკური თვალსაზრისით ქართლის ვასალობა 
შედარებით მძიმე იყო. ამას ადასტურებს ე.წ. ორენოვანი (ქართულ-სპარსული) 
საბუთების გაჩენა. სიმონის დროს მამულის წყალობის თუ სხვა სახის ქართულ 
საბუთებს აუცილებლად თან ახლდა სპარსული ნაწილიც. “ორენოვანი საბუთის 
სპარსული ნაწილით სიუზერენი (ირანის შაჰი) ფორმალურად ხელს სდებდა 
ქართულ მიწებს და, ამრიგად, საპატრონყმო ურთიერთობა ფაქტიურად თუ არა, 
თეორიულად მაინც, საადგილმამულო ურთიეთრობის ნიადაგზე 
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აღმოცენებულად ითვლებოდა”[4]. ამრიგად, პირველ ხანებში ირანის მთავრობა 
ქართული მიწისმფლობელობის სამამულო სისტემის მოშლისა და მისი 
ყიზილბაშური წესით შეცვლის პოლიტიკას ატარებდა, მაგრამ უკვე XVI ს. 
უკანასკნელ ათეულში შაჰი იძულებული გახდა დათმობაზე წასულიყო და 
ქართული სამამულო სისტემა ეცნო[5]. ქართველი ხალხის გმირულმა ბრძოლამ 
ხელი ააღებინა ქართველობის დაუძინებელ მტერს თავის მტარვალურ გეგმებზე. 
XVII ს. 30–იან წლებიდან ირანის მთავრობა იძულებული გახდა ქართლის მიმართ 
საბოლოოდ დადგომოდა დათმობის პოლიტიკას. 1632 წლიდან ირანის შაჰები 
ქართლის ტახტზე გამაჰმადიანებულ და მათთვის სასურველ ბაგრატიონებს 
ნიშნავდნენ. ქართლის ასეთ მეფეს “ვალი”, ე.ი. შაჰის მოადგილე ეწოდებოდა. 
“ვალს” იურიდიულად არ შეეძლო ირანისაგან დამოუკიდებელი საგარეო 
პოლიტიკის წარმოება. ვალის ინსტიტუტი ქართულ ფეოდალურ წყობილებას 
ემყარებოდა: ირანის დანარჩენი ვალებისა და ბეგლარბეგ-ხანებისაგან 
განსხვავებით, რომელთა მიწა-წყალი ირანის სახელმწიფოს საკუთრებას 
შეადგენდა, ქართლის მიწები ირანის სახელმწიფოს დავთარში არ იყო 
გატარებული და ქართული მიწისმფლობელობა–სამამულო-მემკვიდრეობითი 
სისტემა–ძალაში რჩებოდა. ქართლის “ვალს” სიუზერენისადმი სამხედრო 
ვალდებულება ეკისრა, იგი ხარკსა და ძღვენს უგზავნიდა შაჰს, მაგრამ ამ 
გადასახადს თვით ვალი აწერდა მოსახლეობას და თვითონვე კრებდა მას თავისი 
მოხელეების საშუალებით. 

განსაკუთრებული მდგომარეობა იყო კახეთში. XVII ს. მეორე ათეული 
წლებიდან კახეთს დროდადრო შაჰის მიერ დანიშნული ხანები განაგებდნენ. 1677 
წლიდან 1703 წლამდე კახეთის ტახტზე ქართველ ბაგრატიონებს აღარ 
ნიშნავდნენ. ირანის მთავრობა კახეთს უყურებდა როგორც დაპყრობილ ქვეყანას 
და კახეთის მმართველიც ირანის მოხელე იყო, რომელიც შაჰისაგან სათანადო 
ჯამაგირს იღებდა. 

როგორც აღვნიშნეთ, დასავლეთ საქართველოს სამეფო-სამთავროები 
ოსმალეთის ვასალებად ითვლებოდნენ და მათი ვასალობა, ირანის ვასალობასთან 
შედარებით, უფრო პირობითი, ფორმალური იყო. იმერეთის სამეფოსა და 
სამთავროების სათავეში პირდაპირი მემკვიდრეობის პრინციპის დაცვით 
ქრისტიანი მეფეები და მთავრები იდგნენ. მათ ვასალურ დამოკიდებულებაში 
სამხედრო-სალაშქრო სამსახურიც თითქმის ფიქტიური იყო, ვასალობის 
ერთადერთ რეალურ გამოხატულებას ხარკი და ძღვენი წარმოადგენდა. 
დამახასიათებელია, რომ ხშირად მეფე-მთავრები ოსმალეთის მთავრობას ხარკს იმ 
პირობით აძლევდნენ, რომ ოსმალეთს თავისი სავაჭრო გემები გამოეგზავნა ისეთი 
პირველი მოთხოვნილების საგნებით, როგორც იყო მარილი და სხვა[6]. 

თითოეული ქართული სამეფო-სამთავრო ერთიმეორის მიმართ 
დამოუკიდებელ სახელმწიფოს წარმოადგენდა. თუმცა დასავლეთ საქართველოს 
სამთავროები აღიარებდნენ იმერეთის მეფის უფროსობას, მაგრამ ეს რეალურ 
შინაარსს მოკლებული იყო. 

საქართველოს სამეფო-სამთავროებს შორის პოლიტიკური 
ურთიერდამოკიდებულების საფუძველს ძალთა წონასწორობის პრინციპი 
განსაზღვრავდა. 1490 წ. საქართველოს გაერთიანებისათვის მებრძოლი ქართლის 
მეფის კონსტანტინეს მიერ მოწვეულმა სამეფო დარბაზმა, რომელიც იხილავდა 
საკითხს, თუ რა ეღონათ ქვეყნის ერთიანობისათვის, ასეთი გადაწყვეტილება 
მიიღო: ბრძოლა მიზანშეუწონელია, რადგან ერთს რომ ვაჯობოდ, “არღა-რა 
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მოგვცემს მეორე ნებასა[7]”. ირან-თურქეთის ზავი გამორიცხავდა სამეფო-
სამთავროთა გაერთიანებას. ეს იყო იმის მიზეზი, რომ გაერთიანებისათვის 
მებრძოლი ძალები მარცხდებოდნენ. “ერთს რომ ვაჯობოთ, მეორე არ მოგვცემს 
ნებას” – აი რა პრინციპი განსაზღვრავდა სამეფო-სამთავროთა პოლიტიკურ 
დამოკიდებულებას. ერთის გაძლიერება დაუყოვნებლივ იწვევდა დანარჩენების 
გაერთიანებას გაძლიერებულის წინააღმდეგ. შედეგი ძალთა წონასწორობის 
აღდგენა იყო. 

სამეფო-სამთავროთა შორის ამ საფუძველზე აგებული დამოკიდებულება 
ხან კეთილმეზობლური, უფრო ხშირად კი მტრული იყო. ერთმანეთის 
წინააღმდეგ მებრძოლი მეფე-მთავრები მტრებთან კავშირსაც არ ერიდებოდნენ. 
სამეფო-სამთავროთა შორის ურთიერკავშირი და ერთობლივი ბრძოლა 
აგრესორების წინააღმდეგ იშვიათ მოვლენას არ წარმოადგენდა, მაგრამ ასეთი 
კავშირი დროებითი და არამყარი იყო. საგარეო ფაქტორი (ირან-თურქეთის 
აგრესია პოლიტიკურად დაშლილი სამეფო-სამთავროების მიმართ, 
შინაფეოდალური შუღლი და ომები, ქვეყნის სამეურნეო-ეკონომიური 
დაქვეითება) შეუძლებელს ხდის არა მარტო მთელი ქვეყნის პოლიტიკურ 
გაერთიანებას, არამედ სამეფო-სამთავროთა რამდენადმე მყარსა და ხანგრძლივ 
პოლიტიკურ კავშირსაც. 

 
 

 
[1] ქართლის ცხოვრება, II, გვ. 349; ვახუშტი, აღწერა..., გვ. 204 (ხეფინის ხევისა და მთის 

იქითის სოფლების სია). 
[2] ფარსადან გორგიჯანიძე, ისტორია, გვ. 216. 
[3] იქვე, გვ. 218; ჰასან რუმლუს ცნობები საქართველოს შესახებ, გვ,37; ვ. გაბაშვილი, 

ქართული ფეოდალური წყობილება XVI- XVII სს., გვ. 31, 388-390. 
[4] ვ. გაბაშვილი, დასახ. ნაშრომი, გვ.238 
[5] ვ. ფუთურიძე, ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები, გვ. IX, X. 
[6] С.А. Белокуров, Материалы для русской истории, ст. 323. 
[7] ვახუშტი, საქართველოს ცხოვრება, II, გვ.23. 
 
 
 
 
 
 

§ 2. სახელმწიფოებრივი მმართველობის ორგანიზაცია 
 
საქართველოს ერთიანი ფეოდალური მონარქიის დაშლის შემდეგ 

აუცილებელი იყო ხელისუფლებისა და მმართველობის საკუთარი აპარატის 
დაარსება თითოეულ სამეფო-სამთავროში. ბუნებრივია, რომ ასეთი აპარატი 
დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთგულების ჩამოყალიბების კვალდაკვალ 
უნდა შექმნილიყო და შეიქმნა კიდეც. ხელისუფლებისა და მმართველობის 
სახელმწიფო აპარატი ყველგან გაერთიანებული ფეოდალური მონარქიის დროს 
არსებულის მსგავსად მოეწყო, მაგრამ შეიცვალა მოხელეობის (სახელმწიფო 
თანამდებობათა) ხასიათი. მემკვიდრეობის პრინციპი განმტკიცებული იყო არა 
მარტო მაღალ, არამედ დაბალ თანამდებობათა სფეროშიც და თუ რაიმე 
განსაკუთრებული შემთხვევა არა, “სახელო” (თანამდებობა) მამიდან შვილზე 
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გადადიოდა ან ერთსა და იმავე გვარში რჩებოდა. ამის ნაშთია დღესაც არსებული 
გვარები, რომლებიც ოდესღაც წინაპართა მიერ დაკავებული თანამდებობიდანაა 
ნაწარმოები–ამილახვარი, ამირეჯიბი, სახლთხუციშვილი, მეღვინეთხუციშვილი, 
მდივნისშვილი, მოლარიშვილი და მრავალი სხვა. 

სახელმწიფო თანამდებობათა მემკვდრეობით დაკავების წესი დიდ ზიანს 
აყენებდა სახელმწიფოს და პირადი ღირსებითა და უნარით დაჯილდოებულ 
პირთა შერჩევას გამორიცხავდა. 

ხელისუფლების საჯარო და კერძოუფლებრივი სფერო მკვეთრად არ იყო 
გამიჯნული. მსხვილ ფეოდალებს სათავადოებში თავიანთი მოხელები ჰყავდათ. 

უმაღლეს თანამდებობაზე მხოლოდ მსხვილი ფეოდალები ინიშნებოდნენ 
და ხშირად რამდენიმე თანამდებობა ერთდროულად ერთსა და იმავე პირს ეკავა. 
ფეოდალის ძლიერების განმსაზღვრელი მოხელეობაც იყო და ამიტომ ამ დიდად 
შემოსავლიანი ადგილებისათვის ფეოდალებს შორის ბრძოლა არ ცხრებოდა. 

ფეოდალური სახელმწიფო აპარატის მრავალრიცხოვან მოხელეთა 
შენახვა, მათი გასამჯელო-ჯამაგირი მთლიანად მწარმოებელ მოსახლეობას აწვა 
ზურგზე. 

ფეოდალური სახელმწიფო აპარატი უზრუნველყოფდა ფეოდალთა 
კლასის ბატონობას. სახელმწიფო ხელისუფლება განსაკუთრებულ ყურადღებას 
აქცევდა თავის მოხელეებს. მოხელის მოკვლის ან დაჭრის შემთხვევაში მისი 
წოდებისა და გვარის შესაბამისი “სისხლის”, ე.ი. ჯარიმის გარდა დამნაშავეს უნდა 
გადაეხადა მოხელეობის “სისხლიც”[1]. 

სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლეს მესვეურებს მეფე და მთავრები 
წარმადგენდნენ. სამსავე სამეფოში ყოველი მეფე ძალიან ხშირად გაერთიანებული 
და ძლიერი ფეოდალური მონარქიის დროინდელ ტიტულს ატარებდა. ისინი 
თავიანთ თავს ორივე ტახტის–ლიხთიმერისა და ლიხთამერის მფლობელ-
მპყრობელს, ყოველი საქართველოს გამაერთიანებელს უწოდებდნენ. მეფეთა 
ასეთი ტიტულატურა რეალურ შინაარსს მოკლებული იყო და მხოლოდ 
ისტორიულ სამკაულს წარმოადგენდა. ამავე დროს მეფეთა ასეთ წოდებულებაში 
ის აზრიც იყო ჩადებული, რომ არც ერთი მეფე არ ურიგდებოდა საქართველოს 
პოლიტიკურ დაშლას და თითოეული მათგანი გაერთიანებული და ძლიერი 
საქართველოს სამეფოს აღდგენის იდეის მატარებული იყო. 

მეფის ხელისუფლება ფორმალურად შეუზღუდველი, მაგრამ ფაქტიურად 
სუსტი და ბევრ რამეში მსხვილი თავადების ნება-სურვილით იყო 
განპირობებული. მეფის ხელისუფლება მემკვიდრეობითი იყო. არსებული წესის 
მიხედვით, მეფობა მამიდან უფროს შვილზე გადადიოდა, მაგრამ ზოგჯერ ეს წესი 
ირღვეოდა და ტახტის გარშემო სისხლისმღვრელი ბრძოლაც ჩაღდებოდა ხოლმე. 
საერთოდ, მეფის ოჯახის წევრები (დედოფალი, შვილები, ძმები) აქტიურად 
ერეოდნენ სამეფო საქმეებში. ესეც ცენტრალური ხელისუფლების სისუსტის 
გამოხატულებაა. 

ამრიგად, საქართველოს სამეფო-სამთავროების პოლიტიკური ვითარების 
ძირითადი დამახასიათებელი ნიშანი იყო ცენტრალური ხელისუფლების 
სისუსტე. მოცემული ხანის მეფეების ხელისუფლების ასეთ ხასიათს საუკეთესოდ 
ხსნის ვახტანგ VI-ის შემდეგი სიტყვები: “საქართველოს მეფენი... ბევრჯელ, ჟამთა 
და დროთა ცვალებით, ასრე დამდაბლებულან, რომე ოდენ სახელი მეფე 
რქმევიათ, თორემ მართებული არა უქნევინებიათ რა – როგორც ყმათ სდომებიათ, 
ისრე უსამართლებიათ და ურიგებიათ”[2]. 
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უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფო საქმეების განსახილველად (ომი, ზავი, 
კანონმდებლობა და სხვა) მეფეები იწვევდნენ სახელმწიფო საბჭოს, რომელსაც 
“სამეფო დარბაზი” ერქვა. დარბაზის სხდომას მეფე თავმჯომარეობდა. იგი 
დროდადრო, საჭიროებისამებრ, იკრიბებოდა. დარბაზი შედგებოდა უმაღლესი 
სასულიერო და საერო ფეოდალებისაგან. ფორმალურად დარბაზი სათათბირო 
ორგანოს წარმოადგენდა, მაგრამ ფაქტიურად დარბაზის მსხვილი ფეოდალები 
ზღუდავდნენ მეფის ხელისუფლებას[3]. 

 
 

 
[1] ვახტანგ VI, სამართლის წიგნი, გვ. 58, მუხ. 34. 
[2]იქვე, გვ. 47-48. მუხ. 2. ვახუშტი, აღწერა..., გვ.16 
[3] უფრო ვრცლად იხ. ივ. სურგულაძე, საქართველოს სახელმწიფოსა და სამართლის 

ისტორიისათვის. 
 
 
 
 
 

§ 3. ცენტრალური მმართველობა 
 
მმართველობის ცენტრალური აპარატის მოხელეებს “დარბაზის რიგის 

მოხელენი”, ანუ “კარის გამრიგენი” ეწოდებათ. ეს აპარატი საქართველოს სამეფო-
სამთავროებში დაახდლოებით ერთნაირი იყო და არსებითი ხასიათის განსხვავება 
მათ შორის არ ყოფილა. 

მმართველობის ცენტრალური აპარატი სამეურნეო-საფინანსო, 
პოლიციური სამსახურის, მეფის დაცვისა და მართმსაჯულების დარგებს 
შეიცავდა. ცენტრალური აპარატის მოხელეთა შორის პირველი ადგილი მეფის 
სახლთუხუცესს ეკავა. მისი “ჴელისა იყო სამეფო შემოსავალი და გასავალი; ამან 
უწყოდა წესნი და რიგი სახლისა და მეფისა და თათბირობა სამეფოსი, და 
სახასონი მეფისანი”. 

სახლთუხუცესის უმთავრესი ფუნქცია სამეურნეო-საფინანსო ხასიათისა 
იყო: მის საზრუნავს შეადგენდა სამეფო გადასახადები, ბაჟები, იჯარები, 
ზარაფხანა და სხვ. სახლთუხუცესი მეფის სასახლის გამგე და სასახლის ყველა 
დაწესებულებათა ხელმძღვანელად ითვლებოდა. სახლთუხუცესს 
ადმინისტრაციული ფუნქციებიც ჰქონდა. მამულისა და სახელოს გაცემის 
სიგელებს, თარხნობისა და შეწირულობის წიგნებს და სხვა ხასიათის საბუთებს, 
რომლებსაც მეფის მდივნები ადგენდნენ, ჯერ სახლთუხუცესი ამოწმებდა, შემდეგ 
კი მეფეს წარედგინებოდა და საბოლოოდ მეფის მორდალი (მეფის ბეჭედის 
მცველი) სამეფო ბეჭდის დასმით ამოწმებდა. სახლთუხუცესის როგორც 
უპირველესი მოხელის სარგოც (“ჯამაგირი”) ყველა სხვა მოხელის შემოსავალზე 
მეტი იყო. იგი სახელმწიფოსა და მეფის პირადი შემოსავლის გარკვეული 
ნაწილისაგან შედგებოდა. სახლთუხუცესის სახელოსათვის, ისე როგორც მეფის 
კარის ბევრი მოხელისათვის, დამახასიათებელია კერძო და საჯარო უფლებრივ 
საწყისთა შეერთება. იგი ასრულებდა როგორც კერძო ფეოდალის (მეფის), ისე 
სახელმწიფო მოხელის ფუნქციებს[1]. 
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სახლთუხუცესს ემორჩილებოდნენ სასახლის კარის შემდეგი მოხელეები: 
მოლარეთუხუცესი, მეღვინეთუხუცესი, ხაბაზთუხუცესი, მესტუმრეთუხუცესი. 
ზინდართუხუცესი (იმერეთში), ფარეშთუხუცესი, კარის მდივნები და სხვა. ამ 
მოხელეებს, გარდა მდივნისა, თავის მხრივ მრავალი მცირე მოხელე 
ემორჩილებოდა, მაგ., მოლარეთუხუცესის ხელქვეითი იყო ნაზირი, მოლარე, 
სალაროს თავლიდარი (გამგეთუხუცესი?), მუშრიბი (მწერალი) და სხვ. 
მესტუმრეთუხუცესს მესტუმრენი ემორჩილებოდნენ და ა.შ. სახლთუხუცესს 
ემორჩილებოდნენ, აგრეთვე, გადასახადის ამკრები მოხელეები–მეკოდისპურე, 
მებალახე, მებაჟე და სხვ[2]. 

სახლთუხუცესის თანამდებობა როგორც მეფის კარის პირველი მოხელისა 
საქართველოს ერთიანი მონარქიის სახელმწიფო აპარატში არ გვხვდება. ამ 
სახელოს ჩამოყალიბება ცალკე სამეფო-სამთავროების წარმოშობის ხანას 
უკავშირდება[3]. სახლთუხუცესი ადრე მეფის “საკუთართაგანი”, ანუ 
“ხელშინაური” მოხელე უნდა ყოფილიყო და შემდგომად “განყოფისა” მოხდა მისი 
დაწინაურება და აღზევება[4]. 

სახლთუხუცესის თანამდებობა XVI–XVII სს. არსებობდა როგორც 
ქართლის, კახეთისა და იმერეთის სამეფოებში, ისე ოდიშისა და გურიის 
სამთავროებში. მაგრამ იმერეთსა და განსაკუთრებით ოდიშში XVI ს. და XVII ს. 
პირველ ნახევარში სახლთუხუცესი ჯერ კიდევ არ უნდა იყოს სამეფო კარის 
პირველი მოხელე. ასეთად იქ გვევლინება ვეზირთუხუცესი (ანუ მარტივად 
ვეზირი), რომელიც ძველი სავაზიროს გადმონაშთი უნდა იყოს[5]. თავისი 
სახლთუხუცესი ჰყავდა აგრეთვე დედოფალს, კათალიკოსს, თავადებს და მსხვილ 
ეკლესია-მონასტრებს. 

ცენტრალური მმართველობის პოლიციური სამსახურისა და მეფის 
დაცვის აპარატი შედგებოდა მანდატურთუხუცესის, ბოქაულთუხუცესის, 
მსახურთუხუცესისა და მონათუხუცესის სახელოებისაგან[6]. 

პოლიციური სამსახური და მეფის დაცვის ორგანიზაცია მოწოდებული 
იყო დაეცვა ფეოდალური სახელმწიფოსა და ფეოდალთა კლასისათვის 
სასურველი წესრიგი. პოლიციური აპარატის მოხელეებს სისრულეში მოჰყავდათ 
ხელისუფლების ბრძანება-განკარგულებანი, სასამართლოს განაჩენი, 
აწარმოებდნენ გამოძიებას, ჩხრეკას, დამნაშავეთა დევნას და სხვ. 

საპოლიციო სამსახურის მთავარი ხელმძღვანელი მანდატურცუხუცესი 
იყო, რომელსაც მრავალი ხელქვეითი მოხელე ჰყავდა. მათ შორის მთავარი იყო 
ბოქაულთუხუცესი, იგი მანდატურთუხუცესის მოადგილედ ჩანს. ამ 
უკანასკნელს, თავის მხრივ, ბოქაულები, იასაულები და სხვ. ემორჩილებოდნენ. 
მანდატურთუხუცესი და მისი ხელქვეითი მოხელეების ერთი ნაწილი სასახლის 
წესრიგს, დარბაზობასა და მეჯლისის ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდა[7]. 

მეფის დაცვის ორგანიზაციას მონათუხუცესი და მსახურთუხუცესი 
განაგებდნენ. ვახუშტის განმარტებით, “მონათუხუცესის ხელისა იყო  ყოველნი 
მეფის როქის სპანი, თჳნიერ ციხე-ქალაქთა”[8]. მონათუხუცესი სასახლის გვარდიის 
მეთაური იყო. მას ემორჩილებოდნენ ასისთავები და მეთოფეები. მეფის დაცვის 
საქმეს ემსახურება მსახურთუხუცესიც, მაგრამ მას მონათუხუცესისაგან 
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განსხვავებით სასახლის შინაური მეურნეობის მოხელეები და მეფის პირადი 
მოსამსახურენიც ემორჩილებოდნენ[9]. 

XVI–XVII სს. საქართველოში ინსტანციების მიხედვით მოწყობილი 
სასამართლოები არ არსებობდნენ. სამეფო-სამთავროებში, ისე როგორც ერთიანი 
სახელმწიფოს არსებობის ხანაში, უმაღლეს მსაჯულად მეფე (ან მთავარი) 
ითვლებოდა. მას შეეძლო ყოველგვარი საქმის გარჩევა. მაგრამ, ჩვეულებრივ, მეფე 
მხოლოდ დიდ საქმეებს (“მეფეთ ორგულობა”, “მეფის სალაროს გატეხვა”, 
“დიდებულთა შორის დავა” და სხვ.) არჩევდა[10]. ეკლესიას, კათალიკოსსა და 
ეპისკოპოსებს, გარდა იმისა, რომ თავისი ყმების მოსამართლენი იყვნენ, ზოგიერთ 
მნიშვნელოვან საქმეზე ხელი მიუწვდეობდათ მთელი სამეფოს მასშტაბით. ასეთ 
მნიშვნელოვან საქმეებად მიჩნეული იყო ცოლ-ქმარს შორის დავა, “უკანონო” 
ქორწინება, შვილის მიერ მამის მკვლელობა და სხვა მრავალი[11]. 

სასამართლო საქმეს განაგებდნენ ფეოდალებიც (თავადები, ეკლესია-
მონასტრები, აზნაურები) თავიანთ მამულებში და მოხელეები (სარდალი, 
მოურავი, მამასახლისი, ხევისთავი და სხვ.) თავიანთ საგამგეო ტერიტორიაზე. 
მხოლოდ ამ უკანასკნელთა სასამართლო კომპეტენციიდან ამოღებული იყო 
სისხლისა და სამოქალაქო დიდი საქმეები. ასეთ საქმეებს, გარდა 
განსაკუთრებული შემთხვევებისა, მეფის მითითებით, სამეფო კარის მსაჯულნი 
არჩევდნენ. მეფის კარის სასამართლოს “სამდივნო სახლი” ან უბრალოდ “დივანი” 
ეწოდებოდა. სამდივნო სახლში ოთხშაბათსა და პარასკევს მეფე იჯდა და 
სამართლობდა (ცნობა ეხება ვახტანგ VI–ს), სხვა დღეებში იქ მეფის მთავარი 
მსაჯული უნდა მჯდარიყო[12]. 

მთავარ მსაჯულს მსაჯულთუხუცესი, ანუ მდივანბეგი 
(დადასტურებულია ქართლში 1620 წ.)[13].ეწოდებოდა. მდივანბეგის სასამართლო 
კომპეტენციაში შედიოდა ყველა ის საქმე, რომელიც გამორიცხული იყო 
ფეოდალთა და ადგილობრივ მოხელეთა კომპეტენციიდან; აგრეთვე ის საქმეები, 
რომელთაც მეფე ან კათალიკოსი არჩევდნენ უშუალოდ. მსაჯულთუხუცესი 
არჩევდა აგრეთვე წვრილ სამოქალაქო საქმეებსაც იმ შემთხვევაში, როცა 
მომჩივარნი სხვადასხვა საფეოდალოდან ან სხვადასხვა საგამგეო ერთეულიდან 
იყვნენ. 

მდივანბეგის სასამართლო კოლეგიური შემადგენლობისა იყო. მასში 
შედიოდნენ: 1. მსაჯულთუხუცესი, რომელიც ჩვეულებრივ თავმჯდომარედ 
ითვლებოდა, 2. მსაჯულნი (შეიძლებოდა რამდენიმე) და 3. მდივანი, რომელიც 
ოქმსა და განაჩენს წერდა. სასამართლო სამზე ნაკლები წევრისაგან არ 
შეიძლებოდა შემდგარიყო[14]. 

მსაჯულთუხუცესი საქართველოს ყველა სამეფო-სამთავროში იყო. თანაც 
არაერთი, არამედ რამდენიმე. მაგალითად, XVII ს. პირველ ნახევარში ქართლში 
დადასტურებულია ერთდროულად ორი მდივანბეგი[15]. იმერეთის სამეფოშიც 
რამდენიმე მდივანბეგი ყოფილა. 1663 წ. საბუთში ერთდროულად სამი 
მდივანბეგია დასახელებული[16]. 1704-1705 წწ. კახეთშიც ორი მდივანბეგი ჩანს[17]. 
საერთოდ, გვიანი საშუალო საუკუნეების სამეფოებისათვის დამახასიათებელია 
ერთი და იგივე სახელოების გამრავლება. მაგალითად, XVII-XVIII სს. ასევე 
რამდენიმე იყო ეშიკაღასბაში, ბოქაულთუხუცესი და სხვა. 
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მსაჯულთუხუცესი, ანუ მდივანბეგი მხოლოდ მეფე-მთავრებს ჰყავდათ. 
ეს იმის მოწმობაა, რომ ფეოდალთა სასამართლო იმუნიტეტი შეზღუდული იყო 
მეფის ხელისუფლების მიერ. 

XVI-XVII სს. აღმოსავლური სამყაროს გავლენით მოხდა ზოგიერთი 
თანამდებობის ქართული სახელის შეცვლა უცხოურით. მაგალითად, XVI ს. 
ქართლში გვხვდება მინბაშის (თბილისის ციხისთავის) თანამდებობა; მოურავის 
გვერდით და მის სინონიმად ვრცელდება ტარუღა, გვხვდება მელიქის 
თანამდებობაც[18]. 1620 წ. მსაჯულთუხუცესის ნაცვლად დამოწმებულია 
მდივანბეგი. როსტომის მეფობაში (1632 –1656 წწ.) კი ეს ტენდენცია მკვეთრად 
გაიზარდა. როსტომ მეფემ, ვახუშტის სიტყვით, მრავალი თანამდებობის 
ქართული სახელი ყიზილბაშურით შეცვალა. ასე მაგალითად, მსახურთუხუცესს 
უწოდა ყორჩიბაში (ყორჩების–მეთოფეთა თავი), მონათუხუცესს–ყულარაღასი 
(ყულების–მონასპის უფროსი), მანდატურთუხუცესს–ეშიკაღასბაში (“ზღურბლის 
(კარის) ბატონი”), ეზოსმოძღვარს–ნაზირი, მესტუმრეთუხუცესს–მეჰმანდარი, 
ხუროთმოძღვარს–სარაიდარი და სხვა[19]. მართალია, ამ ცვლილებებს მთლად 
უკვალოდ არ ჩაუვლია–რამდენადმე შეიცვალა ზოგიერთი სახელოს ბუნებაც, 
მაგრამ “ძირითადად უცვლელი დარჩა ქართული სახელმწიფო აპარატი”[20]. 

როსტომის დროსვე იქნა შემოღებული წმინდა ყიზილბაშური 
თანამდებობანი ვეზირის (მრჩეველი), მუსტოფის (მთავარი აღმწერელი, 
ფინანსების მოხელე) და მუნშის (მწერალი) სახით. სამივე ეს თანამდებობა 
განასახიერებდა ირანის შაჰის  სამეთვალყურეო აპარატს მეფის კარზე. ისინი, 
ჩვეულებრივ, შაჰის მიერ ინიშნებოდნენ. ასეთი სამეთვალყურეო აპარატი ირანის 
იმპერიაში ყველა დიდ მოხელეს ჰყავდა მიჩენილი (ვალს, ბეგლარბეგს, ხანს). 

მეთვალყურე მოხელე ქართლის მაჰმადიან მეფეებს ადრეც ჰყავდათ 
მიჩენილი ირანის შაჰის მიერ. მაგალითად, ასეთი მეთვალყურე ჰყოლია დაუთ-
ხანს XVI ს., თბილისის მინბაშის სახით. კახეთის მმართველის ისა-ხანის 
(ბაგრატიონი) მეთვალყურე იყო გიორგი სააკაძე. მაგრამ მას შემდეგ, რაც 
ქართველმა მოხელეებმა ვერ გაამართლეს (ჯანდიერიც და სააკაძეც აჯანყების 
მეთაურები შეიქმნენ), ირანის შაჰი ასეთ მოხელედ ყიზილბაშებს ნიშნავდა[21]. 
ანალოგიური მოხელეები XVII ს. მეორე ნახევრიდან კახეთშიც იყვნენ[22]. 
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§ 4. ადგილობრივი მმართველობა 

 
XVI-XVII საუკუნეების საქართველოს სამეფო-სამთავროების 

ადგილობრივი მოხელეები, ანუ “საქვეყნოდ გამრიგენი” სამეურნეო, 
ადმინისტრაციულ, სამხედრო და სამოსამართლო საქმეებს ხელმძღვანელობდნენ. 

საქართველოს ერთიანი მონარქიის დაშლის შედეგად ცვლილებები 
მოხდა მმართველობის ადგილობრივ აპარატშიც. ერთიანობის ხანაში ძირითად 
სამხედრო-ადმინისტრაციულ და საფინანსო ერთეულს საერსითავო 
წარმოადგენდა, რომელსაც მეფის, როგორც საჯარო ხელისუფლების 
წარმომადგენლის, მიერ დანიშნული მოხელეები–ერისთავთ-ერისთავები და 
ერისთავები–განაგებდნენ. რაც შეეხება მეფის პირად მამულს (დომენი, ანუ 
სახასო), მას მეფის–როგორც კერძო ფეოდალის–მიერ დანიშნული მოხელეები–
მოურავები მართავდნენ. ასევე, ეკლესია-მონასტრებისა და დიდებულთა 
სამკვიდრო მამულებსაც მათივე მოხელეები – აგრეთვე მოურავები და სხვ. – 
განაგებდნენ. 

საქართველოს პოლიტიკური დაშლის პროცესს დაემთხვა ერისთავთა 
ინსტიტუტის თანდათანი მოშლა[1]. საგამგეო ტერიტორიების ნაწილი 
ფეოდალების სამემკვიდრო მამულად, ნაწილი კი მეფე-მთავრების დომენად იქცა. 
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აღნიშნული მოვლენის ილუსტრაციად შეიძლება დავასახელოთ კახეთის 
მაგალითი, სადაც შტორის საერისთავოს ნაწილი ჩოლოყაშვილების სათავადოში 
მოექცა, საერისთავოთა ტერიტორიების ნაწილი კი მეფემ თავის სახასოდ 
გამოაცხადა და გამგებლებად მოურავები დანიშნა[2]. ამრიგად, სამეფო-
სამთავროები დაყოფილი აღმოჩნდა მეფის, ეკლესია-მონასტრებისა და თავადების 
მამულებად, რომლებსაც ცალკე ფეოდალების მიერ დანიშნული მოხელეები 
მართავდნენ. ამ ვითარებამ წინა პლანზე წამოსწია კერძოუფლებრივი საწყისი 
საჯაროუფლებრივი საწყისის ხარჯზე. ეს არ ნიშნავდა იმას, რომ საქართველოს 
სამეფო-სამთავროები ფეოდალების მამულებად დაიშალა და საბოლოოდ გაქრა 
საერთო-სამმართველო აპარატი. ფეოდალებს კლასობრვი ინტერესები 
აიძულებდათ, რომ გაერთიანებულიყვნენ მეფის ირგვლივ და ერთად ებრძოლად 
როგორც ყმა გლეხობის დასათრგუნავად, ისე უცხოელთა შემოსევების 
წინააღმდეგ. 

აღებულ ხანაში ადგილობრივი სამოხელეო აპარატის ინსტიტუტად 
გვევლინება სადროშო, რომელიც წარმოადგენდა სამხედრო-ადმინისტრაციულ 
ერთეულს. 

საქართველოს სამეფო-სამთავროებად დაშლის შედეგად, ბუნებრივია, 
მოიშალა ძველი სამხედრო წყობილება. ახლად ჩამოყალიბებულ პოლიტიკურ 
ერთეულებში, ძველის მსგავსად, ოთხ-ოთხი სადროშო ჩამოყალიბდა. ქართლ-
კახეთში ეს რეორგანიზაცია ძირითადად XV ს. 70-იან წლებში განხორციელდა[3]. 
დაახლოებით ამავე ხანებში უნდა დაარსებულიყო სადროშოები იმერეთშიც. რაც 
შეეხება ოდიშისა და გურიის სამთავროებს, თითქოს იქაც 4-4 სადროშო შეიქმნა[4], 
მაგრამ პირდაპირი ცნობები XVI-XVII საუკუნეებისათვის არ მოგვეპოვება. 

ქართლის სამეფოს მეწინავე სადროშოს ქვემო ქართლი შეადგენდა. 
სარდლებად ჯერ ბარათაშვილები, შემდეგ კი ყაფლანიშვილები ინიშნებოდნენ. 
მემარჯვენე სადროშოს (რომელიც ზემო ქართლს მოიცავდა) სარდლად, 
ჩვეულებრივ, ამილახვრები იყვნენ. მუხრანი, არაგვისა და ქსნის ხეობები 
მემარცხენე სადროშოში ერთიანდებოდნენ და მას მუხრანბატონები 
სარდლობდნენ. მეფის, ანუ მეოთხე სადროშო თბილისიდან ტაშისკარამდე 
მტკვრის მარჯვენა ნაპირს მოიცავდა. ამ სადროშოს სარდლებად მეფეები უფრო 
ხშირად ციციშვილებს ნიშნავდნენ. ამავე სადროშოში შედიოდა ქართლის 
კათალიკოსის ლაშქარი როგორც ცალკე ერთეული. ამ ლაშქარს კათალისკოსის 
მიერ დანიშნული სარდალი ხელმძღვანელობდა. 

კახეთის სადროშოების სათავეში თავადები კი არ ჩააყენეს, როგორც ეს 
ქართლსა და იმერეთში მოხდა, არამედ ეპისკოპოსები. ეპისკოპოსობა კი 
მემკვიდრეობითი თანამდებობა არ იყო, ამიტომ ვერც სარდლობა გადავიდოდა 
მემკვიდრეობით. ამ ღონისძიების მიზანს ცენტრალური ხელისუფლების 
გაძლიერება წარმოადგენდა. 

კახეთის სამეფოს მეწინავე სადროშოს შეადგენდა ქიზიყი, რომელსაც 
ბოდბელი ეპისკოპოსი სარდლობდა. მემარჯვენე სადროშოში შედიოდა გაღმა 
მხარე ნეკრესელი ეპისკოპოსის სარდლობით. მემარცხენე სადროშოს შეადგენდა 
გარე კახეთი (მარტყოფ-საგურამოთი), მისი სარდალი რუსთველი ეპისკოპოსი 
იყო. მეოთხე სასარდლოს შესახებ პირდაპირი მითითება არა გვაქვს, მაგრამ, 
როგორც ჩანს, იგი მეფის სასარდლო უნდა ყოფილიყო[5]. XVII-XVIII სს. კახეთში 
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სარდლის მოვალეობას ხშირად თავადები ასრულებდნენ[6]. ეს გარემოება, ცხადია, 
რამდენადმე ამცირებდა იმ უპირატესობას, რაც კახეთის მეფეებმა მოიპოვეს 
თავიდანვე, როცა სადროშოს სათავეში ეპისკოპოსები დააყენეს. 

იმერეთის სამეფოშიც ოთხი სადროშო იყო. პირველ სადროშოს 
შეადგენდა საჩხეიძო-სალომინაო და ვაკე. მეორეს – არგვეთი, მესამეს-რაჭა და 
მეოთხეს –ოკრიბა-ლეჩხუმი[7]. იქაც, ისე როგორც ქართლში, სადროშოს სათავეში 
მსხვილი თავადები იდგნენ. 

სადროშოს მეთაურს სარდალი ეწოდებოდა. სარდლის ინსიგნიები იყო 
დროშა და ხმალი, რომლებსაც თანამდებობაზე დანიშვნისას მეფე საზემიოდ 
გადასცემდა სარდალს. სარდალს ემორჩილებოდნენ სადროშოს ტერიტორიაზე 
მცხოვრები თავადები, ეპისკოპოსები, მოურავები და სხვ. აქ დასახელებული 
ფეოდალები თუ მოხელეები თავიანთ საფეოდალოდან თუ საგამგეო 
ტერიტორიიდან გამოსული ჯარით სარდლის დროშის ქვეშ დგებოდნენ. 
სარდლის მთავარი მოვალეობა იყო ომის დროს ჯარის გამოყვანა, 
მშვიდობიანობის დროს კი ჯარის გაწვრთნა და მომზადება (“ლაშქარ-ნადირობა”). 
სამხედრო ვალდებულებს, როგორც ერთ დოკუმენტში ვკითხულობთ, “უქმესა და 
კვირას დღეს ავარჯიშებდნენ”[8]. 

სარდალს, გარდა სამხედრო საქმისა, ეკითხებოდა აგრეთვე სამართალი 
და სხვა “გარიგებაც” სასარდლოსი. 1656 წ. სარდლობის წყალობის წიგნში 
ნათქვამია: გიბოძეთ “დროშის სარდლობა: ლაშქრობა, ნადირობა, კაცის დაყენება, 
სამართალი და ან გარიგება” სასარდლოს საქმეებისაო[9]. მაგრამ სარდალს 
“მსუბუქი სამართალი” ეკითხებოდა[10], სხვები კი მდივანბეგის კომპეტენციაში 
შედიოდნენ (მდივანბეგის მიერ გარჩული საქმის ერთ-ერთ მონაწილედ ხშირად 
სარდალიც იყო). 

სამეფოში ხალხის აღწერა, რომლის მიზანი იყო ლაშქრად გამომავალი 
ხალხისა და სახელმწიფო გადასახადის გადამხდელთა აღნუსხვა, ოთხ-ოთხ 
წელიწადში ერთხელ ხდებოდა და სადროშოების მიხედვით წარმოებდა. აღწერის 
უშუალო ხელმძღვანელი სარდალი იყო. იგივე უნდა ყოფილიყო პასუხისმგებელი 
სახელმწიფო გადასახადის აკრებაზე. ეს გარემოება მას გარკვეულ 
ადმინისტრაციულ უფლებებს ანიჭებდა სადროშოს მოსახლეობის მიმართ. 
სარდალს, გარდა აღნიშნულისა, ეკითხებოდა აგრეთვე სადროშოს თავადთა და 
აზნაურთა გაყრის საქმე. მეფე ამა თუ იმ ადმინისტრაციულ ღონისძიებას 
სადროშოში სარდლის მეშვეობით ახორციელებდა. ამ მიზნით სარდალს 
საპოლიციო და ადმინისტრაციული აპარატი ჰყავდა იასაულებისა და 
ხელჯოხიანების სახით და სხვ[11]. 

ამგვარად, სადროშოები წარმოადგენდნენ როგორც სამხედრო ერთეულს, 
ისე ადგილობრივ სამოქალაქო ადმინისტრაციულ ერთეულსაც. 

ადგილობრივი მმართველობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოხელე იყო 
მოურავი. მოურავები ჰყავდათ როგორც მეფეს და ეკლესია-მონასტრებს, ისე 
თავადებს თავიანთ მამულებში. 

მეფის მოურავი მხოლოდ მეფის სახასო მამულებს განაგებდა. მას ხელი არ 
მიუწვდებოდა ეკლესიასა თუ თავადის მამულებზე. ამიტომ ხშირად ერთსა და 
იმავე სოფელში რამდენიმე მოურავი იყო (მეფის, ეკლესიის, თავადის). ზოგი 
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მოურავი სოფლის ნაწილს განაგებდა, ზოგი კი, თუ ეს სოფელი ერთ მებატონეს 
ეკუთვნოდა, მთელ სოფელს. იყო ისეთი სამოურავოებიც, რომლებშიც რამდენიმე 
სოფელი და მთელი პროვინცია შედიოდა. მაგალითად, კახეთში ქიზიყის, 
თიანეთის, ენისელის სამოურავოები; ქართლში სომხითის, თრიალეთის, 
ტაშირისა და სხვ; იმერეთში ლეჩხუმის და სხვ. სამოურავოები. თავიდანვე ეს 
სამოურავოები მთლიანად მეფის დომენი (მამული) იყო და მხოლოდ მისი 
მოურავი იჯდა იქ. შემდეგში მეფის მიერ სახასოდან მამულების წყალობად 
გაცემის შედეგად იმავე სამოურავოებში ჩნდებოდნენ სხვა ფეოდალების 
მამულები და მათი მოხელეები (მათ შორის მოურავებიც). ასე მოხდა თიანეთში, 
ქიზიყში, ენისელში, სომხითში, ტაშირში, თრიალეთსა და სხვ. ეს პროცესი მთელი 
საქართველოსათვის დამახასიათებელია[12]. 

მოურავი უვლიდა მამულს, კრებდა გადასახადს, სარდლობდა მის 
საგამგეო ტერიტორიას, ასამართლებდა მოსახლეობას, სჯიდა ურჩებს და სხვ. 
მოურავი საგამგეო ტერიტორიის მოსახლეობის ხარჯზე ცხოვრეობდა. იგი 
შემოსავლიანი თანამდებობდა იყო. ფეოდალები ცდილობდნენ სამემკვიდრეოდ 
დაეჩემებინათ მოურავობაც და ხშირად წარმატებასაც აღწევდნენ. მეფის 
მოურავებად თავადები ან სამეფო აზნაურები ინიშნებოდნენ, ეკლესია-
მონასტრებისა და თავადების მოურავებად კი მათივე აზნაურები. იშვიათად 
გვხვდებიან გლეხი მოურავები (მსახურები). ქიზიყის მოურავობა თავად 
ანდრონიკაშივილების სამკვიდრო ხელად იქცა, თიანეთისა–ჩოლოყაშვილებისა, 
ტაშირისა და ლორესი – ბარათაშვილ-ორბელიანებისა და სხვ. 

მოურავს ემორჩილებოდნენ ნაცვალი (მოურავის მოადგილე) და 
მამასახლისი. ნაცვლებად წვრილი აზნაურები ინიშნებოდნენ. მამასახლისებს კი 
მეფე ან ფეოდალი ნიშნავდა ადგილობრივი გლეხებისაგან. სოფლის მოხელეთა 
შორის გვხვდება აგრეთვე გზირი, რომელიც ადგილობრივი ადმინისტრაციის 
განკარგულებათა აღმსრულებელი იყო[13]. 

საქართველოს მთავარი ქალაქები–თბილისი, გორი, გრემი, ქუთაისი და 
სხვ. – მეფეთა საკუთრებად ითვლებოდა. სამეფო ქალაქებს მეფის მოურავები 
განაგებდნენ. ქალაქებში იყვნენ აგრეთვე ნაცვალი, მამასახლისი, მელიქი[14]. 

მოურავს ქალაქის მმართველობაც ეკისრებოდა. მას ეკითხებოდა ქალაქის 
ყველა საქმე – სავაჭრო და სახელოსნო საქმეების მოწესრიგება, ნიხრების დაწესება, 
ბაჟის აკრება, გადასახადების განაწილება და აღება, სამოსამართლო საქმეების 
გარჩევა, გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანა, დამნაშავის დაპატიმრება, 
უცხოელი სტუმრების მიღება –დაბინავება, მათზე ზრუნვა და სხვ. მოურავს 
მრავალი ხელქვეითი მოხელე, იასაულთა თუ ასასთა რაზმი ჰყავდა[15]. 

მოურავების მოადგილეებად ინიშნებოდნენ ნაცვლები, თბილისში კი, 
გარდა მოურავის ნაცვლისა, იყო კიდევ მეფის მიერ დანიშნული ნაცვალი, 
რომელიც, როგორც ჩანს, მეფეს ემორჩილებოდა. 

მოურავის ხელქვეითი მოხელეები იყვნენ მამასახლისი და მელიქი[16]. ეს 
უკანასკნელი XVI ს. შუა ხანებში ჩნდება და სომხური მოსახლეობის გამრავლებას 
უკავშირდება. ორთავე სახელო დიდი თანამდებობა იყო. ამ მოხელეებსაც მეფე 
ნიშნავდა. აღმოსავლეთ საქართველოს ქალაქების მოხულეთა შორის გვხვდება 
აგრეთვე ქეთხუდების სახელო. ქეთხუდა შინაარსით მამასახლისს ნიშნავს. 
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ქათხუდებს ირჩევდნენ ქალაქის ვაჭრები საზოგადოებრივ და ქალაქის საქმეებში 
მონაწილეობის მისაღებად. ისინი ქალაქის შეძლებული ნაწილის 
წარმომადგენლები იყვნენ და ქალაქის მართვა-გამგეობის ორგანოებში 
მონაწილეობდნენ[17]. 

XVI-XVII სს. საქართველოს სამეფო-სამთავროთა პოლიტიკური 
წყობილება დაქვეითებული ფეოდალური ეკონომიკის შესაბამისი იყო. 
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არსებობის შენარჩუნებისათვის 

XVII ს. პირველ მესამედში 

 

§1. ირან-ოსმალეთის ახალი ომი და ქართლ-კახეთის 
სამეფოები 

 

XVII ს. დასაწყისისათვის საქართველოში, ისევე როგორც მთელ 
ამიერკავკასიაში, ოსმალეთი ბატონობდა. მიუხედავად ამისა, ოსმალეთის 
დამოკიდებულება საქართველოს სამეფო-სამთავროებისადმი არ იყო ერთგვარი. 

დასავლეთ საქართველოს სამეფო-სამთავროები, რომლებიც ჯერ კიდევ 
1555 წ. ზავით ოსმალეთის გავლენის სფეროდ იყო გამოცხადებული, მის 
სიუზერენობას აღიარებდნენ, მაგრამ საშინაო პოლიტიკაში დამოუკიდებლობას 
ინარჩუნებდნენ. 

ქართლის მთავარ ციხეებში – თბილისში, გორში, დმანისში, ლორეში – 
ოსმალთა გარნიზონები იდგნენ, მაგრამ ქართლი ქედს არ იდრეკდა. იგი მედგრად 
იბრძოდა ოსმალო დამპყრობლების წინააღმდეგ და მტერს ოსმალური წეს-
წყობილების დანერგვის საშუალებას არ აძლევდა. სიმონ I–ის დატყვევების 
შემდეგ (1600 წ.), ქართლის ბრძოლას მისი მემკვიდრე მეფე გიორგი X (1600-1605) 
ხელმძღვანელობდა. 

განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა სამცხე-საათაბაგო. 
ოსმალები ცეცხლითა და მახვილით ნერგავდნენ ქართველთათვის უცხო 
წესწყობილებას და ძალით ამაჰმადიანებდნენ მოსახლეობას. სამცხის გმირი 
პატრიოტები თავგანწირვით იბრძოდნენ მოძალადეთა წინააღმდეგ, მაგრამ 
ბრძოლა მეტისმეტად უთანასწორო იყო. დახმარებას მოკლებული სამცხის 
ქართველობა თანდათან თმობდა პოზიციებს. 

კახეთის სამეფო XVI ს. ბოლოსათვის ფაქტიურად სამი დიდი 
სახელმწიფოს (ირანი, ოსმალეთი, რუსეთი) ვასალი გახდა. ამ გარემოებამ კახეთს 
ერთხანს მშვიდობიანობა შეუნარჩუნა, მაგრამ მალე სამეფო სახლისა და ქვეყნის 
ტრაგედიის ერთ-ერთი მიზეზი შეიქნა. 

კახეთის საგარეო პოლიტიკის გართულებულმა და მერყევმა 
მდგომარეობამ სათანადო გავლენა მოახდინა ქვეყნის შინაპოლიტიკურ 
ვითარებაზეც. გაძლიერდა ბრძოლა ფეოდალებს შორის, რომლებიც დავით და 
გიორგი ბატონიშვილების ირგვლივ დაჯგუფდნენ. 

1601 წ. ზაფხულში მოხუცი მეფე ალექსანდრე მძიმედ დაავადდა. მეფე 
ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, როცა ტახტის პრეტენდენტებმა ბრძოლა გააჩაღეს, რის 
შედეგადაც დავითს ტახტი ერგო, გიორგის კი – საუფლისწულო. ალექსანდრე 
მალე მომჯობინდა, მაგრამ დავითმა, რომელსაც მისი მომხრე ფეოდალები 
ამაგრებდნენ, ტახტი აღარ დათმო და ავადმყოფი მეფე იძულებული გახდა, რომ 
მისთვის სამეფო დროშა, გვირგვინი, სარტყელი და ხმალი გადაეცა. ალექსანდრემ 
მონაზვნობა არჩია და მონასტერში წავიდა. სამეფოში მშვიდობა მაინც ვერ 
დამყარდა. გიორგის მომხრეებმა ახალი შეთქმულება მოაწყვეს დავითის 



წინააღმდეგ, მაგრამ დამარცხდნენ. დავით მეფე სასტიკად გაუსწორდა მის 
მოწინააღმდეგეებს: თორმეტი მათგანი ჭოეთის ციხიდან გადაუყრიათ, 
ხუთისთვის კი თავი მოუკვეთავთ. გიორგი ბატონიშვილი, რომელიც მცხეთაში 
გაიქცა და კათალიკოსს შეაფარა თავი, ქართლის მეფის დახმარებით შეუპყრიათ 
და თორღას ციხეში დაუმწყვდევიათ. დავითი მკაცრად გაუსწორდა ალექსანდრეს 
მომხრეებსაც, ერთ-ერთი მისი ახლობელი ალავერდის ეკლესიის კარებში 
დააჩეხინა თავის კაცებს. ალექსანდრემ საშინლად დასწყევლა მოძალადე შვილი[1]. 

1602 წ. პირველ ივლისს კახეთში დაბრუნდნენ ალექსანდრეს მიერ 1598 წ. 
რუსეთში გაგზავნილი ელჩები, თავადი სოლომონი და მდივანი ლევანი 
(ალექსანდრემ რუსეთის მეფეს კვლავ სთხოვა ლაშქარი გაეგზავნა საშამხლოს 
დასაპყრობად, რასაც თერგ-კახეთის გზის გახსნა უნდა მოჰყოლოდა). ქართველ 
მოციქულებს რუსეთის ახალი მეფის ბორის გოდუნოვის ელჩები: ნაშჩოკინი და 
ლეონტიევი ჩამოყვნენ. ელჩებმა ჩამოიტანეს ბორის მეფის დაპირება, რომ 
გაილაშქრებდნენ საშამხლოზე და სამეფო კარს ახალი მეფის, ბორისის, 
ერთგულებაზე დაფიცება მოსთხოვეს[2]. 

რუსეთის ელჩები დავით მეფემ მიიღო. აუდიენციას მონაზონი 
ალექსანდრეც ესწრებოდა. დიდი მსჯელობის შემდეგ გადაწყდა, კვლავ დაეფიცათ 
რუსეთის მეფის ერთგულებაზე. მალე დავით მეფემ, მისმა მემკვიდრე 
თეიმურაზმა და ალექსანდრემ ბორის მეფის ერთგულების ფიცი მიიღეს[3]. 

1602 წ. 21 ოქტომბერს გარდაიცვალა დავით მეფე. ტახტზე კვლავ 
ალექსანდრე ავიდა. გიორგი ბატონიშვილი კი ციხიდან გაათავისუფლეს[4]. 

ალექსანდრე შემოდგომაზევე აპირებდა რუსი ელჩების გაგზავნას, მაგრამ 
ამასაობაში მოვიდა ცნობა, რომ საშამხლოზე გალაშქრებას არავინ ფიქრობდა და 
ალექსანდრემაც ელჩების გაგზავნა მომავალი წლის გაზაფხულამდე გადადო, 
ელჩები კი საყვედურებით აავსო[5]. 

რუსი ელჩები ალექსანდრემ 1603 წ. ივნისში გაისტუმრა. თან თავისი 
ელჩებიც – ბერძენი არქიმანდრიტი კირილე ქსანტოპულო და მდივანი საბა 
გააყოლა. წარგზავნილები 1604 წ. 18 თებერვალს მივიდნენ მოსკოვში. ალექსანდრე 
კვლავაც შამხალზე ლაშქრობას სთხოვდა რუსეთის მეფეს. ამჯერად კავკასიაში 
შექმნილი მდგომარეობის გავლენით რუსეთის მთავრობა დადებითად მოეკიდა 
ალექსანდრეს თხოვნას და მონდომებით შეუდგა საშამხლოზე ლაშქრობის 
სამზადისს. 

ქართველი ელჩები, რომელთაც ბორის მეფემ თავისი ელჩებიც 
(ტატიშჩევი და ივანოვი) გამოაყოლა, დიდი საჩუქრებით იმავე 1604 წ. მაისს 
გამოემგზავრნენ საქართველოსაკენ. ელჩებს ალექსანდრესათვის საშამხლოზე 
ლაშქრობის სამზადისი უნდა ეცნობებინათ და, როცა ეს ლაშქრობა დაიწყებოდა, 
ალექსანდრესაც კახეთიდან უნდა შეეტია საშამხლოსათვის[6]. 

ამასობაში ამიერკავკასიაში ვითარება საგრძნობლად შეიცვალა. 1603 წ. შაჰ 
აბასმა (1587-1629) ომი გამოუცხადა ოსმალეთს. ამ ომისათვის მზადებას იგი ჯერ 
კიდევ 1590 წ. ზავის დადებისთანავე შეუდგა. 

შაჰ აბასმა ენერგიულად შეუტია სეპარატისტ ფეოდალებს თავის 
ქვეყანაში და ხელისუფლების ცენტრალიზაციისათვის ბრძოლაში დიდი 
წარმატება მოიპოვა. 
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ირანის სახელმწიფოს ცენტრალიზაციისათვის დიდი მნიშვნელობა 
ჰქონდა შაჰ აბასის მიერ ჩატარებულ სამხედრო რეფორმებს. მან მნიშვნელოვნად 
შეამცირა ყიზილბაშთაგან გამომავალი ლაშქარი – 60 000-დან 30 000-მდე. ამავე 
დროს შექმნა თოფებითა და ზარბაზნებით შეიარაღებული და კარგად 
გაწვრთნილი მუდმივი ჯარი, რომლის შემადგნელობაშიც შედიოდა ღულამთა 
ათიათასიანი ცხენოსანი კორსპუსი. ეს კორპუსი შაჰის გვარდია იყო. იგი ირანში 
აღზრდილი და ძალით გამაჰმადიანებული ქართველი და სომეხი 
ახალგაზრდებისაგან დააკომპლექტეს. ღულამთა რიგებიდან გამოვიდა ირანის 
მრავალი გამოჩენილი სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწე, მათ შორის ალავერდი-
ხანი და ყარჩიღა მუჰამედ-ხანი[7]. ირანის მთელი არმია შაჰ აბასის დროს 120 000–
მდე კაცს ითვლიდა, აქედან 44 000 კაცი მუდმივ ჯარში იმყოფებოდა, 75 000 კი 
ფეოდალური ლაშქარი იყო, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში იკრიბებოდა. 
მთელი ეს სამხედრო რეფორმა ჩატარდა ალავერდი-ხან უნდილაძის უშაულო 
ხელმძღვანელობით. მისი ტექნიკური თანაშემწეები იყვნენ ინგლისელები, ძმები 
ანტონ და რობერტ შერლები, რომლებიც 1598 წ. ჩავიდნენ ირანში და შაჰ აბასის 
სამსახურში შევიდნენ[8]. 

აღნიშნულ ღონისძიებათა ჩატარების შედეგად ირანი ცენტრალიზებულ 
და ძლიერ სამხედრო სახელმწიფოდ იქცა, “ირანის ლომმა” შაჰ აბასმა კი დიდი 
პოპულარობა მოიხვეჭა მოსახლეობის ფართო წრეებში. 

სამხედრო მზადების პარალელურად შაჰ აბასმა პოლიტიკური და 
დიპლომატიური მოსამზადებელი სამუშაოც ჩაატარა. თავისი ელჩების პირით 
შაჰი რუსეთისა და ევროპის სახელმწიფოებს კავშირს სთავაზობდა და ოსმალეთის 
წინააღმდეგ მოუწოდებდა[9]. 

1603 წ. დიდი მზადების შემდეგ შაჰ აბასმა ომი დაიწყო ოსმალეთის 
წინააღდმეგ. ეს ომი მცირე ინტერვალებით 1639 წლამდე გაგრძელდა. შაჰ აბასის 
მიზანი ამ ომში 1590 წ. ზავით დაკარგული პოზიციების დაბრუნება და 
აღმოსაველთ ამიერკავკასიიდან ოსმალების განდევნა იყო. XVI-XVIII საუკუნეთა 
მიჯნაზე კი შაჰ აბასს კავკასიაში, კერძოდ საქართველოში, ახალი მეტოქე 
გამოუჩნდა ძლიერი რუსეთის სახით, რომელსაც უკვე დაედო მფარველობის 
ხელი კახეთისათვის. შაჰ აბასს რუსეთის ინტერესები ამიერკავკასიაში არანაკლებ 
სახიფათოდ ეჩვენებოდა, ვიდრე ოსმალეთისა, მით უმეტეს, რომ ქართველი 
მოღვაწეები დიდ იმედებს ამყარებდნენ რუსეთის დახმარებაზე როგორც 
ოსმალეთის, ისე ირანის წინაღმდეგ ბრძოლაში. ირანის ინტერესები მოითხოვდა 
ოსმალეთთან ერთად რუსეთის უკუგდებასაც. ამდენად, “გურჯისტანის საკითხის” 
მოგვარება (აღმოსავლეთ საქართელოს საბოლოო დაპყრობა) ერთ-ერთი მთავარი 
ამოცანა იყო შაჰ აბასისათვის ახლად დაწყებულ ომში[10]. 

ირანისა და ოსმალეთის ჯარებს შორის პირველი დიდი შეტაკება მოხდა 
1603 წ. ზაფხულში სალმასის ოლქში სოფელ. სუფიანთან. ოსმალები 
დამარცხდნენ. შაჰ აბასმა სწრაფად დაიკავა თავრიზი, გადმოლახა მდ. არაქსი, 
აიღო ჯულფა, ნახიჩევანი და ალყა შემარტყა ერევნის ციხეს. ერევნის ციხე-
სიმაგრეში თავმოყრილი იყო ოსმალთა ძირითადი ძალები, რომელთაც დიდი 
წინააღმდეგობა გაუწიეს შაჰ აბასის ჯარებს. ათი თვის შეუპოვარი ბრძოლის 
შემდეგ ერევნის ციხე აღებულ იქნა ირანის ჯარების მიერ (1604 წ. ზაფხული). შაჰ 
აბასმა ერევნის ბეგლარბეგად დანიშნა თავისი უახლესი თანამშრომელი 
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ამირგუნე-ხანი ყაჯარი. ამ ოპერაციების შემდეგ შაჰ აბასმა საზარელი გეგმა 
დაისახა. ოსმალეთის არმიასთან მოსალოდნელი შეხვედრა რომ თავიდან 
აეცილებინა, უდაბურ ადგილად აქცია მთელი აღმოსავლეთ სომხეთი. შაჰ აბასის 
ჯარებმა ერთიანად აყარეს ქ. ჯულფის, ქ. ნახიჩევანისა და მისი მხარის, აგრეთვე 
მდ. არაქსის მარცხენა ნაპირის სოფლის მოსახლეობაც. ირანში გადასახლებულ 
იქნა სამას ათასზე მეტი სომეხი, რომლის დიდი ნაწილი გზაში დაიღუპა (ნაწილი 
კი, უფრო, გვიან, უკან დააბრუნა ამირგუნე–ხანმა), ათეულათასობით მუსლიმანი 
და ქრისტიანი იქნა გადასახლებული აზერბაიჯანიდანაც[11]. 

ერევნის ალყის დროს შაჰ აბასმა ჯარებიანად იხმო ირანის ვასალები - 
ალექსანდრე კახთა მეფე და გიორგი ქართლის მეფე. გიორგი უმალ ეახლა. 
ალექსანდრემ კი, რომელსაც შაჰმა მოციქულად თავისი შვილი კონსტანტინე–
მირზა გაუგზავნა, ყოყმანი დაიწყო, მაგრამ კონსტანტინემ, როგორც ისქანდერ 
მუნში გადმოგვცემს, “ტკბილი სიტყვით, დაპირებებითა და მუქარით დაითანხმა 
მამამისი, დამორჩილებოდა... და ნებით თუ უნებლიეთ ერევანში მოიყვანა”. შაჰ 
აბასი თავის ურჩ ვასალს “სიყვარულით მოეხვია”. ალექსანდრემაც სათანადო 
“ერთგულება” და “სიყვარული” აჩვენა თავის სიუზერენს. მან საგანგებოდ შაჰ 
აბასის სახელზე მოჭრილი ოქროს ფული ჩამოუტანა და შაჰს გადააფრქვია[12]. 
ორივე მხარეს კარგად ესმოდა, რომ ამ “ერთგულებისა” და “სიყვარულის” მიღმა 
დიდი სიძულვილი იმალებოდა. კახეთისა და ქართლის ჯარებმა აქტიური 
მონაწილეობა მიიღეს ერევნის ციხის აღებაში[13]. 

შაჰ აბასმა ერევნის ომში მონაწილეობისათვის “უხვად” დააჯილდოვა 
ქართველი მეფეები. გიორგი მეფეს მან ირანში სოფლები (ფუშთუქუნი, გილიანი, 
ლაჰიჯანი) უბოძა და 300 თუმანი ჯამაგირი დაუნიშნა[14]. ეს იყო ქართველი მეფის 
ირანის მოხელედ გადაქცევის ცდა[15]. სამაგიეროდ, შაჰ აბასმა გიორგი მეფეს 
ლორეს პროვინცია და მდ. დებედას ხეობა გამოსთხოვა. ლორეს პროვინციისაგან 
მან სახანო შექმნა, რომლის ხანად ადგილობრივი გამუსლიმანებული ფეოდალი 
დანიშნა. დებედას ხეობაში კი თურქმანული ტომი “ბორჩალუ” ჩამოასახლა და 
აღჯაყალის ირანულ ციხისთავს დაუმორჩილა. ამით შაჰმა ქართლს სამხრეთის 
კედელი მოურღვია და მისი თავდაცვისუნარიანობას გამოუსწორებელი ზიანი 
მიაყენა. ქართველები საუკუნეთა მანძილზე თავგამოდებით იცავდნენ ამ 
მნიშვნელოვან ზღუდეს. შაჰ აბასმა კი “მშვიდობიანად” ჩაიგდო ხელში 
სტრატეგიულად დიდი მნიშვნელობის მხარე და ქართლის კედელი მის 
საწინააღდმეგო პლაცდარმად აქცია[16]. 

ასევე მოიქცა შაჰ აბასი კახეთის მიმართაც. ალექსანდრე კახეთის მეფეს მან 
ყოველწიურ ჯამაგირად 700 თუმანი გაუჩინა. სამაგიეროდ კი კაკ-ენისელის 
(საინგილოში) პროვინცია “მიუღო” და იქაც მუსლიმანური სასულთანო შექმნა, 
რომლის მმართველად რენეგატი კახელი თავადი დანიშნა. იგი უშუალოდ შაჰს 
ემორჩილებოდა. ამით შაჰ აბასმა კახეთს აღმოსავლეთის კედელი მოურღვია. 
ამასთანავე, ალექსანდრე “დათანხმდა” საცხოვრებელი ადგილი მიეჩინა კახეთში 
ერთ-ერთი თურქმანული ტომისათვის[17]. მრისხანე დამპყრობელი საქართველოს 
სრული დამორჩილებისა და ირანიზაციისათვის იბრძოდა. 

ერევნის აღების შემდეგ შაჰი ფიქრობდა გაეგრძელებინა ლაშქრობა 
ამიერკავკასიაში, მაგრამ ეს ვერ შეძლო, რადგან ოსმალების ლაშქარი ყარს-
არზრუმის მხრიდან ემუქრებოდა ირანს. შაჰ აბასი ირანის საზღვრების დასაცავად 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/1.htm#_ftn11#_ftn11
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/1.htm#_ftn12#_ftn12
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/1.htm#_ftn13#_ftn13
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/1.htm#_ftn14#_ftn14
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/1.htm#_ftn15#_ftn15
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/1.htm#_ftn16#_ftn16
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/1.htm#_ftn17#_ftn17


გაემართა. გიორგი ქართლის მეფე და დიდი ფეოდალი ნუგზარ არაგვის ერისთავი 
თავიანთი ჯარებით საქართველოში დააბრუნა და ქართლის ციხეებში მდგარი 
ოსმალების წინააღმდეგნ ბრძოლა დაავალა. ალექსანდრე კახთა მეფე კი, როგორც 
არასანდო პიროვნება, თავისთან დაიტოვა და ირანში იახლა[18]. 

შაჰ აბასი ფხიზლად ადევნებდა თვალყურს რუსეთისა და საქართველოს 
ურთიერთობის განვითარებას. მისთვის ცნობილი იყო რუსეთის 1602 წ. ელჩობა 
კახეთში და მისი შედეგები (ერთგულების ფიცი). 1604 წ. აგვისტოში კი კახეთში 
ჩამოვიდა რუსეთის ახალი ელჩობა, რომელიც ტახტის მემკვიდრე გიორგი 
ბატონიშვილთან აწარმოებდა მოლაპარაკებას. ელჩებმა, ტატიშჩევმა და ივანოვმა, 
ბატონიშვილს აცნობეს, რომ რუსეთის ჯარი ბუტურლინის სარდლობით უკვე 
ემზადებოდა საშამხლოს წინააღმდეგ გასალაშქრებლად. გიორგი 
ბატონიშვილისაგან კი რუსეთის მეფის ერთგულების ფიცის მიღებას ითხოვდნენ. 
ამის გარდა, მათ დავალებული ჰქონდათ შეერჩიათ საცოლე ბორის გოდუნოვის 
ვაჟისათვის, ხოლო მისივე ასულისათვის –საქმრო. ამ მიზნით სურდათ მათ 
თემიურაზ ბატონიშვილის რუსეთში წაყვანა.გიორგი ბატონიშვილი ელჩების 
მოთხოვნებს არ ასრულებდა, მაგრამ არც უარს ეუბნებოდა. ამავე დროს შაჰის 
ელჩი მაჰმად-ბეგი უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში კახეთში იმყოფებოდა და 
თეიმურაზ ბატონიშვილისა და მისი დის, ელენეს ირანში წაყვანას ცდილობდა. 
კახელ ფეოდალთა ერთი ნაწილიც ალექსანდრეს რუსული ორიენტაციის 
წინააღმდეგი იყო და შაჰ აბასთან დაახლოებას მოითხოვდა. ალექსანდრე მეფე 
კრაგად გრძნობდა მომენტის სირთულეს და გამოსავალს ეძებდა. მისი დასტურით 
გიორგი ბატონიშვილმა თეიმურაზი და მისი და ელენე ირანში გაგზავნა. ელენე 
ცოლად შეირთო შაჰ აბასმა, მაგრამ მალე, 1605 წ. 1 იანვარს, რუსეთის ელჩების 
მოთხოვნით, გიორგი ბატონიშვილმა რუსეთის ხელმწიფის ერგულების ფიცი 
მიიღო; ასეთი პოლიტიკის შემდეგ მდგომარეობა კვლავ დაძაბული რჩებოდა[19]. 

1605 წ დასაწყისში ოსმალეთის არმია ირანის წინააღმდეგ შეტევისათვის 
ემზადებოდა. შაჰ აბასს აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში ომის წარმოების საშუალება 
არ ჰქონდა, ხოლო ალექსანდრეს ირანში გაჩერება კახეთის მესვეურების 
უკმაყოფილებას იწვევდა. ასეთ ვითარებაში შაჰმა შესაძლებლად ჩათვალა 
ალექსანდრეს კახეთში დაბურუნება. 1605 წლის დასაწყისში ალექსანდრე 
საქართველოში გამოისტურმეს და მას შირვანიდან ოსმალების გაძევება და მისი 
დაპყრობა დაავალეს. შაჰ აბასმა ალექსანდრესთან ერთად ჯარით გამოგზავნა 
მისივე ვაჟი კონსტანტინე-მირზა, რომელიც ბავშვობიდანვე (7 წ.) მძევლად 
იმყოფებოდა ირანში და იქ გასპარსებულიყო. იგი შირვანის დაპყრობის შემდეგ 
მისი მმართველი უნდა გამხდარიყო. ამ საქმეში ალექსანდრე თავის შვილს უნდა 
დახმარებოდა. კონსტანტინეს საიდუმლო დავალებაც ჰქონდა: იმ შემთხვევაში, 
თუ ალექსანდრე სათანადო ერთგულებას არ გამოიჩენდა, კონსტანტინეს უნდა 
მოეკლა ისიც და ბატონიშვილიც და კახეთი დაეჭირა[20]. 

ირანიდან გამოგზავნილი მამა-შვილი მარტის დასაწყისში ჩამოვიდა 
კახეთში. 8 მარტს ისინი უკვე ძეგამში იყვნენ. კონსტანტინე შირვანზე საჩქარო 
გალაშქრებას მოითხოვდა, ალექსანდრემ კი კვლავ ყოყმანი დაიწყო. ჯერ კიდევ 
ნათელი არ იყო ვინ გაიმარჯვებდა ირან-ოსმალეთის ომში. თან რუსეთის ჯარი 
საშამხლოსა და დაღესტანს შესეოდა და მოსალოდნელი იყო, რომ რუსეთი 
უშუალოდ კახეთს გაუმეზობლდებოდა. ასეთ ვითარებაში გადაჭრით ირანის 
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მხარეზე გამოსვლა სასურველი არ ჩანდა. ალექსანდრეც დროის მოგების მიზნით 
თავს იკავებდა და საქმეს აჭიანურებდა. 

1605 წ. 12 მარტს ალექსანდრეს რუსი ელჩები უნდა მიეღო. ამ მიზნით 
ელჩები თორღადან, სადაც ისინი ალექსანდრეს ჩამოსვლას ელოდნენ, ძეგამს 
მიიწვიეს. ელჩებამდე ხმა მისულა: კონსტანტინეს გიორგი ბატონიშვილის 
შეპყრობა ან მოკვლა აქვს დავალებულიო. მათ გიორგი ბატონიშვილი 
გაუფრთხილებიათ კიდეც, მაგრამ გიორგის ამ ამბისთვის ყურადღება არ 
მიუქცევია, შეყრილი ჯარი დაუთხოვია და თვითონ ძეგამს მისულა[21]. 

12 მარტს, დილაადრიან, ელჩებთან აუდიენციის დაწყებამდე, 
კონსტანტინე და მისი მხლებელი ყიზილბაში ამირები ალექსანდრეს სადგომს 
ეწვივნენ. კონსტანტინემ ძმაც იხმო შირვანზე გალაშქრების შესახებ თათბირის 
საბაბით. თათბირზე მწვავე კამათი გაიმართა. კონსტანტინემ, ისქანდერ მუნშის 
გადმოცმით, მამა-შვილს, “შირვანზე გალაშქრების შესახებ დაუწყო ლაპარაკი და 
მკვახე [სიტყვებით მიმართა მათ]”[22] მოულოდნელად მან ხმალი იშიშვლა, ძმას 
დაჰკრა და იქვე გაათავა. ალექსანდრემ შვილის მიშველება სცადა, მაგრამ 
ხმლებით აჩეხეს. თათბირის მონაწილენი: რუსთველი ეპისკოპოსი, მისი ძმა აბელ 
ანდრონიკაშვილი და სხვა ხუთი თავადი, რომელთაც ხელი გამოიღეს 
ალექსანდრეს დასაცავად, იქვე დახოცეს[23]. 

ალექსანდრე ნიჭიერი სახელმწიფო მოღვაწე და ბრწყინვალე 
პოლიტიკოსი იყო. ისქანდერ მუნშის აზრით (რომელიც, საფიქრებელია, 
პირადადაც კი იცნობდა მას), ალექსანდრე “თავისი სწორი მსჯელობით და 
გამჭირიახობით უგამოჩინებულესი ადამიანი იყო ახალგაზრდათა და მოხუცთა 
შორის და ეშმაკობის და მოხერხების მხრივ ბებერი მგელი იყო”[24]. ალექსანდრეს 
მოქნილი და ჭკვიანი პოლიტიკის წყალობით კახეთში დიდხანს იყო 
მშვიდობიანობა. კახეთი მოშენდა და მოსახლეობა გამრავლდა, მაგრამ, ეტყობა, ამ 
ჭკვიანმა პოლიტიკოსმა და დიპლომატმაც კი სათანადოდ ვერ შეაფასა შაჰ აბასის, 
ამ ვერაგი პიროვნების, სამხედრო და პოლიტიკური სიძლიერე. 

გადაგვარებულმა კონსტანტინემ მამის და ძმის მოჭრილი თავები შაჰ 
აბასს გაუგზავნა, გვამები კი ალავერდის მონასტერში დაკრძალა, მათ ხაზინას 
დაეპატრონა და თავი კახეთის მეფედ გამოაცხადა[25]. 

შექმნილი ვითარების გამო რუსეთის ელჩებმა დატოვეს კახეთი, ქართლში 
გადავიდნენ და გიორგი მეფეს ეწვივნენ, მაგრამ იქაც მათ საქმიანობას წარმატება 
არ მოჰყოლია. მდგომარეობა მოულოდნელად შეიცვალა. შირვანისაკენ ჯარით 
მიემართებოდა ყირიმის ხანი. ამ გარემოებამ რუსეთის ელჩები აიძულა 
სასწრაფოდ გასცლოდნენ ქართლს, ხოლო გიორგი მეფის მიერ 1605 წ. ივნისში 
რუსეთს გაგზავნილი ელჩები არაგვის ხეობიდან უკან დაბრუნდნენ[26]. 

კონსტანტინეს გამეფება მოასწავებდა კახეთის სამეფოს გადაქცევას 
ირანის სახანოდ. ეს ფაქტი ამიერკავკასიაში რუსეთის დიპლომატიის მარცხიც 
იყო[27]. მეფის რუსეთის პოლიტიკამ კავკასიაში მალე კიდევ უფრო დიდი კრახი 
განიცადა. შამხალმა ოსმალების დახმარებით მთლიანად გაანადგურა რუსთა 
შვიდათასიანი ჯარი. რაზმის სარდალი ბუტურლინიც ბრძოლაში დაიღუპა[28]. 
კახეთს რუსეთის დახმარებაც მოეშალა და მისი მდგომარეობა მეტად გართულდა. 

კახეთის მესვეურებს, რომელთაც სათავეში დავით მეფის ქვრივი ქეთევან 
დედოფალი ედგათ, კარგად ესმოდათ, რომ კახეთს “გაყიზილბაშების” საფრთხე 
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დაემუქრა. ისინი იძულებულნი იყვნენ გარეგნულად კონსტანტინესათვის 
ერთგულება ეჩვენებინათ, ფარულად კი აჯანყებისათვის ემზადებოდნენ. 
იმავდროულად ბაგრატ იესეს ძე, ალექანდრეს ძმისშვილი, რუსეთში გაგზავნეს და 
დახმარება ითხოვეს[29]. 

მალე კონსტანტინემ კახეთის ათათასიანი ლაშქრითა და ყიზილბაშთა 
ჯარით შირვანზე გაილაშქრა. პირველ ხანებში მან გარკვეულ წარმატებებს 
მიაღწია: რამდენიმე ციხე და შაქის პროვინცია გაათავისუფლა. შემდეგ 
კონსტანტინე შემოადგა შირვანის მთავარ ქალაქს შემახს, სადაც თავი მოეყარათ 
ოსმალთა მთავარ ძალებს. ოსმალები წარმატებით იცავდნენ თავს. კონსტანტინემ 
ქალაქის აღება ვერ შეძლო. ქართველმა შეთქმულებმა დრო შესაფერისად მიიჩნიეს 
და კონსტანტინეს მოკვლა გადაწყვიტეს[30]. 

შუაღამისას დარაჯად მდგარი ქართველთა რაზმი ყიჟინით შეიჭრა 
კონსტანტინეს კარავში, მაგრამ კონსტანტინემ მოასწრო, კარავის უკანა მხარე 
ხმლით გააპო, გარეთ გავარდა და თავს უშველა. ოსმალებმა უბრძოლველად 
იგდეს ხელთ მტრის ბანაკი. დამარცხებული კონსტანტინე არდებილს მივიდა, 
შაჰს თავისი ამბავი აცნობა და დახმარება სთხოვა[31]. შაჰ აბასი იმ ხანებში 
ოსმალეთის დიდი არმიის წინააღმდეგ საბრძოლველად ემზადებოდა და 
საქართველოსათვის არ ეცალა. მაშინ კოსნტანტინემ თავისი ინიციატივით სცადა 
ხელისუფლების აღდგენა კახეთში და ჯარი შეაგროვა, კახელთა საშველად პაპუნა 
ამილახვრის სარდლობით ზემო ქართლის ჯარი მოვიდა[32]. 

გადამწყვეტი ბრძოლა მოხდა 22 ოქტომბერს ბელაქნის წყალზე, სადაც 
ქართველებმა ბრწყინვალედ გაიმარჯვეს. სამშობლოს მოღალატე კონსტანტინე იქ 
მოკლეს. ყიზილბაშთა მთელი ბანაკი ქართველებს დარჩათ[33]. 

შაჰ აბასს თავრიზში აცნობეს კონსტანტინეს მოკვლა და ყიზილბაშთა 
ჯარის დამარცხება. იგი გამალებული ემზადებოდა ოსმალთა არმიის წინააღმდეგ 
საბრძოლველად და კახეთის ამბავს ყურადღება არ მიაქცია[34]. 

გადამწყვეტი ბრძოლა ირანისა და ოსმალეთის ჯარებს შორის მოხდა 1605 
წ. 25 ოქტომბერს ურმიის ტბასთან. ოსმალთა 100-ათასიანი არმია, რომელსაც 
სინან ფაშა სარდლობდა, სასტიკად იქნა დამარცხებული შაჰ აბასის 60-ათასიანი 
არმიის მიერ. ამ გამარჯვებამ შაჰ აბასს შესაძლებლობა მისცა კვლავ შემოჭრილიყო 
ამიერკავკასიაში[35]. 

1606 წ. გაზაფხულზე შაჰ აბასის ჯარებმა აიღეს ყარაბაღი. აქ შაჰ აბასს 
ქეთევან დედოფლის ელჩები მოუვიდნენ, ერთგულება გამოუცხადეს და კახეთის 
მეფედ თეიმურაზი სთხოვეს[36]. შაჰი მიხვდა, რომ კახეთი უბრძოლველად 
თავისუფლებას არ დათმობდა, მისი ძალით გატეხა კი ოსმალეთთან ომის 
პირობებში ადვილი საქმე როდი იყო და მან დროებით უკან დაიხია, კახეთის 
მეფედ ქრისტიანი თეიმურაზი დაამტკიცა. თეიმურაზი მეფედ შაჰის კარზე 
დალოცეს, “გულუხვად” დაასაჩუქრეს და კახეთში გამოისტუმრეს. ეს მოხდა 1606 
წ. გაზაფხულზე. 

თეიმურაზი გამეფებისას 16 წლის ყმაწვილი იყო (იგი 1589 წ. უნდა იყოს 
დაბადებული[37]). მისი მცირეწლოვანების გამო სამეფოს დედამისი, ენერგიული 
და ჭკვიანი ქალი ქეთევან დედოფალი განაგებდა. 1607 წ. თეიმურაზი მამია 
გურიელის ასულ ანაზე დააქორწინეს, რომელთანაც მას ორი ვაჟი ლევანი და 
ალექსანდრე ეყოლა[38]. 
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შაჰ აბასმა ყარაბაღის შემდეგ განჯა აიღო და ქართლში შემოიჭრა, 
ადვილად განდევნა ოსმალო მეციხოვნეები ლორესა და დმანისის ციხეებიდან და 
შიგ თავის ხალხი ჩააყენა. თბილისის ციხის ოსმალთა გარნიზონი უბრძოლველად 
დანებდა ირანელებს, რომლებმაც თბილისი დაიკავეს. თბილისის ციხისთავად 
შაჰმა დელუმოჰამედად ცნობილი მოჰამედ სულთან შამსედდინლუ 
(“დიდმოურავიანით” –დელუმაჰმად-ხანი) დანიშნა[39]. 

იმ ხანებში გიორგი ქართლის მეფე უეცრად გარდაიცვალა მეჯვრისხევს[40]. 
ქართლის დიდებულთა ერთი ჯგუფის თხოვნით შაჰმა ქართლის მეფედ გიორგის 
პირმშო, 14 წლის ლუარსაბი დაამტკიცა. ეს ამბები 1606 წლის გაზაფხულზე 
მოხდა. შაჰ აბასმა ქართლის საქმეები მოაწესრიგა და ქართლიდან შირვანისაკენ 
წავიდა[41]. 

მართალია, შაჰ აბასმა ქართლ-კახეთში ქრისტიანი მეფეები დაამტკიცა და 
ქართლის ციხეებიდან ოსმალები განდევნა, მაგრამ ქვეყანას თავისუფლება მაინც 
არ ღირსებია. ქართლის ციხეებში (ლორე, აღჯაყალა, დმანისი, თბილისი) 
ოსმალების მაგივრად ახლა ყიზილბაშები იდგნენ. ქართლ-კახეთის სამეფოები 
ირანის ვასალებად ითვლებოდნენ. ორივე სამეფო ვალდებული იყო საჭიროების 
შემთვევაში ირანის მხარეზე ჯარით გამოსულიყო. 

ქართლიდან წასული შაჰ აბასი ფრიად გამაგრებულ შემახას ციხეს 
შემოდგა და თეიმურაზს უბრძანა, რომ თავისი ჯარით იქ გამოცხადებულიყო. 
მაგრამ თეიმურაზმა მას ბოდიში მოუხადა და ამჯერად ლაშქობისაგან 
განთავისუფლება სთხოვა. შაჰმა თეიმურაზი განმეორებით დაიბარა. თეიმურაზმა 
ისევ თავი აარიდა შაჰს, რომელსაც ახლა მისი დედა ქეთევან დედოფალი ეახლა 
ათასკაციანი რაზმით. შაჰ აბასს, როგორც ისქანდერ მუნში გადმოგვცემს, ეს ამბავი 
ძალიან ეწყინა, მაგრამ არ შეიმჩნია. დედოფალი პატივით მიიღო, ჯარი კი არ 
დაუსაქმებია[42]. ამის შემდეგ შაჰი უკვე შესაფერ მომენტს ელოდა “მოღალატე” 
თეიმურაზის დასასჯელად. 

შემახიის დაპყრობის შემდეგ შაჰ აბასი ირანში დაბრუნდა. 1610 –1611 წწ. 
ოსმალეთი დიდი მონდომებით ცდილობდა ირანის უკუგდებასა და აღმოსავლეთ 
ამიერკავკასიაში კვლავ გაბატონებას, მაგრამ მან ვერ შეძლო შაჰ აბასის ჯარების 
დამარცხება. 

1612 წლის 20 ნოემბერს ქ. სტამბულში დაიდო ზავი ირანსა და ოსმალეთს 
შორის, რომლის ძალითაც ძირითადად აღდგენილ იქნა 1555 წლის ამასიის ზავის 
პირობები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ სამცხეს ქ. ახალციხითურთ, რომელიც 
ამასიის ზავის მიხედვით ირანს ეკუთვნოდა, ახალი ზავის დადების დროს 
ოსმალეთს ეპყრა და მასვე დარჩა[43]. 
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§ 2. ტაშისკარის ბრძოლა, გიორგი სააკაძე 
 

XVII ს. დასაწყისში, როგორც უკვე აღინიშნა, სამცხე-საათაბაგო ოსმალებს 
ჰქონდათ დაპყრობილი. მაგრამ იქაური ქართველობა ქედს არ იდრეკდა და 
თავგანწირული იბრძოდა ოსმალების გასადევნად. ამ ბრძოლას სათავეში ედგა 
სამცხის ათაბაგის ქვრივი, სიმონ I-ის ასული ელენე. მან 1608 წელს თავისი 
მცირეწლოვანი შვილი მანუჩარი ირანის შაჰთან გაგზავნა დახმარების 
სათხოვნელად[1]. შაჰ აბასმა დახმარება აღუთქვა, რაც მხოლოდ უკან 
დასაბრუნებელი ფულისა და მცირე საჩუქრების მიცემაში გამოიხატა. არსებითი 
დახმარება ელენეს ქართლის სამეფომ აღმოუჩინა. 1608 წ. ბოლოს თუ 1609 წლის 
დასაწყისში ქართლის ჯარების დახმარებით (ამ ლაშქრობაში ირანელთა მცირე 
რაზმიც მონაწილეობდა) ელენემ შეძლო ახალციხის განთავისუფლება და ციხე-
სიმაგრის დაკავება, მაგრამ მცირე ხნით. მალე ოსმალებმა დიდი ლაშქრობა 
მოაწყვეს სამცხე-საათაბაგოში და ახალციხე კვლავ დაიპყრეს[2]. ამის შემდეგ, 
ეტყობა, ოსმალების ქართლში შემოსევას ელოდნენ, ქართველებსაც სათანადო 
თადარიგი დაუჭერიათ. მათ ქართლში შემოსასვლელი გზები გაუმაგრებიათ. ამ 
დროს ლუარსაბ II მეფეთა საზაფხულო რეზიდენციაში – ცხირეთის ციხეში 
იმყოფებოდა მცირე ამალით[3]. 

1609 წლის ივნისში მართლაც შემოიჭრა ქართლში ოსმალთა 
მრავალათასიანი არმია, რომელთა რიცხვში ორი ათასი ყირიმელი თათარი ერია[4]. 
ისინი ოსმალეთის მხარეზე იბრძოდნენ ჯელალიების[5] წინააღმეგ და ახლა შინ 
ბრუნდებოდნენ. იოლი ნადავლის სურვილით გაბრიყვებული ყირიმელები 
ოსმალო ფაშებს ქართლში სალაშქროდ წამოუყვანიათ. ყირიმელი თათრები 
ქართულ წყაროებში “თათარხანის ჯარისა” და “მგლის ტყაოსანთა” სახელით 
არიან ცნობილი. “მგლის ტყაოსანთა” გარდა ოსმალეთის არმიაში, როგორც 
ქვათახევის მონასტრის ერთ ხელნაწერშია აღნიშნული, ყოფილან აგრეთვე 
“სამცხისა, შავშეთისა და ნიგალის ხევის ფშავები[6]” (ეს ქართული პროვინციები 
ოსალეთს კარგა ხნის დაპყრობილი ჰქონდა და მათ ფაშები მართავდნენ). 

ოსმალეთის არმია უეცრად შემოიჭრა ქართლის საზღვრებში, სწრაფად 
გამოვლო ჯავახეთი, თრიალეთი და მანგლისს მიადგა. მტერმა რამდენიმე 
სოფელი გადაწვა და გაანადგურა, მშვიდობიანი მოსახლეობიდან ვინც ვერ 
გაასწრო, ტყვედ წაიყვანა. ქართველთა საყარაულო რაზმებმა იარალისა და 
ზაქარიას მეთაურობით  გვიან გაიგეს მტრის შემოჭრა. როგორც ჩანს, მტერს ცნობა 
ჰქონდა, რომ ლუარსაბი ცხირეთში მცირე ამალით იმყოფებოდა და ყოველ ღონეს 
ხმარობდა სწრაფად გაჭრილიყო ცხირეთისაკენ. გზად სოფ. კველთას ოსმალებმა 
თედორე მღვდელი დაიჭირეს და მეგზურობა უბრძანეს. მხარშეკრული ხუცესი 
ორ ჯარისკაცს ცემა-ტყეპით მიჰყავდა და გზის ჩვენებას ავალებდა. თედორე 
მღვდელმა დიდი გმირობა ჩაიდინა. სამშობლოსათვის თავი გასწირა და მტერი 
სხვა გზით წაიყვანა. მღვდელმა მტერი გოსტიბიდან ერთაწმინდაზე ჩამოიყვანა, 
ცხირეთს გზა აუქცია და სოფ. ქვენადრისისაკენ წაუძღვა. ოსმალები უკვე საკმაოდ 
დაცილებულნი იყვნენ ცხირეთს, მღვდელს ეშმაკობას რომ მიუხვდნენ. ოსმალებმა 
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გმირი ხუცესი ჯერ აწამეს და მერე თავი მოჰკვეთეს[7]. მისმა თავგანწირვამ 
მრავალი ადამიანის სიცოცხლე იხსნა. 

მაშინ ცხირეთში მეფესთან ერთად იმყოფებოდა თბილისის მოურავი 
გიორგი სააკაძე და სარდალი ზაზა ციციშვილი, რომლებმაც ჯარი სასწრაფოდ 
შეაგროვეს და ოსმალთა წინააღმდეგ აამხედრეს. ბრძოლა მოხდა სოფ. ნიაბის 
ბოლოს სხერტის ჭალაზე. ქართველთა მცირერიცხოვანი ჯარი თავგანწირვით 
ეკვეთა მტრის მეწინავე რაზმებს. მედგრად იბრძოდნენ იარალი და ზაქარია. 
შეცდომების გამოსწორებას ორივემ თავი შესწირა – სხერტის ჭალაში პოვა ორივემ 
სახელოვანი სიკვდილი. ქართველების საოცარმა გამბედაობამ და სიმამაცემ 
გატეხა მტრის ჯარი, ოსმალებმა პირი იბრუნეს და მტკვრის დინებას ზემოთ 
აუყვნენ[8]. 

სხერტის ჭალიდან ოსმალები ყარაღაჯის გავლით გორისაკენ გაემართნენ. 
ისინი მტკვარზე გადასვლას და გორში შეჭრას აპირებდნენ. მაგრამ ერთმა 
გორელმა სომეხმა მტრის მოახლოება შეამჩნია და სასწრაფოდ აჰყარა ხიდის 
ფიცრები[9], მაშინ ოსმალები კვლავაც მტკვარის გაყოლებით განაგრძნობდნენ გზას 
და ცდილობდნენ, რომ ტყვეებით და ნადავლით ახალციხეში გადასულიყვნენ. 

ოსმალებმა სოფ. ბრბონას მიაღწიეს, იქ დაიბანაკეს და მტკვრის 
გადალახვის სამზადისს შეუდგნენ. იქვე, ახლომახლო სოფლებში ხის სახლები 
დაანგრიეს და ამ ფიცრებით მტკვარზე ხიდი გამართეს, მდინარე გადალახეს და 
ტაშისკარის ბოლოს ნახვეტაში დადგნენ[10]. 

ქართველების ჯარი სააკაძის მეთაურობით ახალდაბას ჩავიდა, ღამე იქ 
გაათია, დილაადრიან კი ცხენზე ამხედრებული ჯარი ცურვით გადავიდა 
მტკვარზე. ეს გაბედული გადასვლა წარმატებით დამთავრდა. ახლა მტერს 
ახალციხისაკენ გასასვლელი გზა გადაჭრილი ჰქონდა. შიდა ქართლის ჯარები 
უკვე მოსულიყო და სურამის ბოლოს იდგა[11]. ოსმალებს ყოველი მხრივ ჰქონდათ 
გზა მოჭრილი. ისინი იძულებულნი იყვნენ ბრძოლა მიეღოთ ან ტყვედ 
დანებებულიყვნენ. 

მართალია, ოსმალები რიცხობრივად სჭარბობდნენ ქართველებს, მაგრამ, 
სამაგიეროდ, ქართველები უკეთ იყვნენ შეიარაღებულნი. ოსმალები ძირითადად 
მშვილდ-ისრითა და ხმლით იყვნენ აღჭურვილნი, ქართველებს კი ხმლის გარდა 
შუბი და ლახტიც ჰქონდათ და ასევე თოფით შეიარაღებული რაზმებიც ჰყავდათ, 
რაც მათ ოსმალების შეიარაღებასთან შედარებით დიდ უპირატესობას აძლევდა[12]. 

ბრძოლის წინა დღეს სამხედრო თათბირი გაიმართა. თათბირს, რომელსაც 
ლუარსაბ მეფე მეთაურობდა, ესწრებოდა ქართველთა ყველა გამოჩენილი 
სარდალი (გიორგი სააკაძე, ზაზა ციციშვილი და სხვ.) და თბილისის ირანული 
გარნიზონის უფროსი დელუმოჰამედ-ხანი, რომელიც 700 კაცით მოსულიყო 
ბრძოლის ველზე. თათბირზე სააკაძის საბრძოლო გეგმა მიიღეს და სარდლობაც 
მასვე დაავალეს. 

გარიჟრაჟზე დაწყებული ბრძოლა დაბინდებამდე გაგრძელდა და 
ქართველების ბრწყინვალე გამარჯვებით დამთავრდა. მტრის რაზმები თითქმის 
მთლიანად განადგურდა. მხოლოდ მცირე ნაწილმა უშველა თავს გაქცევით. ამ 
ბრძოლაში განსაკუთრებით ისახელა თავი გიორგი სააკაძემ. 

ქართველებს მრავალი ტყვე და დიდძალი ქონება დარჩათ. ტყვეთა შორის 
იყო ოსმალთა ჯარის ორი სარდალი - ფერად ფაშა და მოჰამედ ფაშას შვილი. 
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ქართლის მესვეურებმა შემთხვეთით ისარგებლეს (ამ დროს ირან-ოსმალეთის ომი 
კვლავ გრძელდებოდა) და დამარცხებული მტრის მოჭრილი თავები და ორივე 
სარდალი შაჰ აბასს გაუგზავნეს და გამარჯვება ახარეს[13]. ამით ქართველები 
ვასალურ “ერთგულებას” უმტკიცებდნენ შაჰს. 

ოსმალთა დამარცხების შემდეგ, მალე 1610 წელს, შაჰ აბასს ქართლისა და 
კახეთის მეფეები, ლუარსაბი და თეიმურაზი, თავისთან დაუბარებია. ორივენი 
დიდი ამალით ეახლნენ შაჰს, რომელსაც დაუკმაყოფილებია ქართლის მეფის 
თხოვნა და მისთვის თბილისის ციხე დაუბრუნებია (იქ 1606 წლიდან ირანული 
გარნიზონი იდგა). ამრიგად, ქართველმა მეფეებმა ძლიერ შაჰთან ურთიერთობის 
დროებით მოგვარება შეძლეს. შაჰ აბასის კარზე ექვსი თვის ყოფნის შემდეგ 
ლუარსაბი და თეიმურაზი სამშობლოში დაბრუნდნენ[14]. ქართლის ერთგვარ 
წარმატებაში გარკვეული წვლილი მიუძღოდა თბილისის მოურავს გიორგი 
სააკაძეს. 
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გიორგი სააკაძე და მისი წინაპრები სამეფო აზნაურები იყვნენ. ეს გვარი 
საქართველოს ისტორიაში, არაპირდაპირი წყაროების მიხედვით, XII–XIII 
საუკუნეებიდან არის ცნობილი[15]. განსაკუთრებით გაძლიერდნენ და 
დაწინაურდნენ სააკაძეები XVI ს. მეორე ნახევარში, სიმონ I-ის მეფობაში, გიორგის 
მამა სიაუშ გიორგის ძე სააკაძე 1588 წლის დოკუმენტის მიხედვით მეფის 
სალაროს მოლარეა[16], 1590 წლიდან კი - თბილისის მოურავი. ბიძა, ზურაბ სააკაძე, 
ქართლის სამეფო კარის სახლთუხუცესი იყო. სააკაძეთა “ძველი სამკვიდრო” 
ატენის ხეობის ზემო წელში მდებარებდა. მათ იქ ჰქონდათ საგვარეულო ციხეები 
(ფელი, კიკანათბერი), სასახლე და ეკლესია. შემდეგ კი თეძმის ხეობაშიც 
მოიკიდეს ფეხი. გიორგი სააკაძის ფეოდალური სამფლობელო სწორედ ამ ხეობაში 
ჩამოყალიბდა. მისი ცენტრი იყო სოფ. ნოსტე. აქ ჰქონდა მას სასახლე ციხე-კოშკით 
და კარის ეკლესია. სოფ. ერთაწმინდაში კი გაიჩინა საგვარეულო მონასტერი, 
სადაც შემდეგ მის მემკვიდრეებს მარხავდნენ. სააკაძეები ფლობდნენ მრავალ 
სოფელს, ყმა გლეხებსა და აზნაურებსაც[17]. 

გიორგი სიაუშის ძე სააკაძე დაიბადა 1570 წ. ახლო ხანებში სააკაძეთა 
“ძველ სამკვიდრო სოფელ ფელში”[18]. მას, როგორც მაღალი სამოხელეო 
არისტოკრატიის ოჯახის შვილს, იმ დროის შესაფერისი განათლება უნდა მიეღო. 
სააკაძემ იცოდა სპარსული და თურქული ენები, გამოირჩეოდა სამხედრო საქმის 
დიდი ცოდნითა და განსაკუთრებული ნიჭით. 

სააკაძის თანამედროვე იტალიელი მისიონერი კასტელი, რომელმაც 
გიორგის პორტრეტი დახატა, წერდა: “დიდი მოურავი, სარდალი საქართველოს 
მხედრობისა, კაცი წარჩინებული, დიდი შემძლე და ყოველთა უმამაცესი, მრავალი 
სასახელო საქმე მოახდინა იბერიის სამეფოში სპარსთა მეფის წინააღმდეგ 
ბრძოლის დროს”[19]. 
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სააკაძე სამოღვაწეო ასპარეზზე გამოვიდა XVI ს. 90-იან წლებში. იგი მეფე 
სიმონ I-თან ერთად იბრძოდა ოსმალო დამპყრობლების წინააღმდეგ. შემდეგ 
ქართლის მეფის გიორგი X–ის თანამებრძოლი იყო. ფართო გასაქანი მიეცა 
გიორგის სახელმწიფოებრივ და სამხედრო ნიჭს ლურსაბ II-ის მეფობაში. 

სააკაძე ლუარსაბის გამეფებისთანავე მისი უახლოესი თანამშრომელი და 
მრჩეველი შეიქმნა. მალე იგი თბილისის მოურავად, ანუ ამირთ-ამირად დანიშნა 
მეფემ. (1608 წ. გიორგი უკვე თბილისის მოურავად იხსენიება)[20]. თბილისის 
მოურავი სამეფო საბჭოს წევრი და მეფესთან ახლომდგომი დიდი მოხელე იყო. 
სააკაძე, ვახუშტის ცნობით, გარდა თბილისისა, ქ. ცხინვალისა და დვალეთის 
მოურავიც ყოფილა[21]. მიუხედავად იმისა, რომ მოურავზე უფრო დიდი 
მოხელეები სხვები იყვნენ (სახლთუხუცესი, მდივანბეგი), სააკაძე თავიდანვე დიდ 
გავლენას ახდენდა სახელმწიფო საქმეებზე. ეს იყო შედეგი სააკაძის პირადი 
ნიჭისა და უნარისა, რომელიც უფრო ფართო სარბიელს მოითხოვდა. 

ლუარსაბის მეფობის დასაწყისში გიორგიმ შეძლო ცენტრალური 
ხელისუფლების ერთგვარი განმტკიცება. ამან ქართლის თავდაცვისუნარიანობა 
რამდენადმე გააძლიერა, რის გამოც ოსმალეთის მარბიელი ექსპედიციის 
განადგურება 1609 წ. შედარებით ადვილად მოხერხდა. 

სააკაძეს კარგად ესმოდა, რომ ეს გამარჯვება ვერ უზრუნველყოფდა 
ქვეყნის უშიშროებას. მისი აზრით, საჭირო იყო ცენტრალური ხელისუფლების 
განმტკიცება და თავადების ალაგმვა, შინაფეოდალური ომების აღკვეთა, 
გლეხობის ნორმალურ პირობებში ჩაყენება, რათა ქვეყანას ეკონომიური 
განვითარებისა და თავდაცვის საშუალება ჰქონოდა. სააკაძე მფარველობდა და 
აწინაურებდა “დაბალ კაცს”, “არავის სჭირდა ძალობა”, ხელს უწყობდა გაბნეული 
გლეხობის თავის სამკვიდროზე მობრუნებას და სხვ[22]. 

ქართლის ცენტრალური ხელისუფლების განმტკიცებისათვის ბრძოლა 
მთელი საქართველოს გაერთიანებისათვის ბრძოლის წინამძღვარი იყო. 
ლუარსაბის მეფობაში ამ იდეის ყველაზე რელიეფური გამომხატველი გიორგი 
სააკაძე ჩანს. იგი ხელს უწყობდა წვრილ აზნაურთა და საერთოდ “უგვაროთა” 
წამოწევას, რომელნიც თავადების წინააღმდეგ ბრძოლაში მისი დასაყრდენი 
იქნებოდნენ. მთელი მისი მოღვაწეობის დამახასიათებელი მომენტია 
“დიდმოურავიანში” მოტანილი თავადების საყვედურები სააკაძისადმი: 

 

.... “მან ჯარი დაიხვია, არ ეტევის მინდორს ველად 

თავს არ გვიდევს საპატრონყმოდ, წყალობისა არ მადლმხდელად”[23]. 

 

სააკაძის უშუალო თანამშრომელნი წვრილი აზნაურები და გლეხები 
იყვნენ. ისტორიამ შემოგვინახა ზოგიერთი მათგანის სახელიც: როსიტა 
გედევანიძე, მათარსი შიხაიდრიძე, პაპუნა ვაშაყაშვილი, პაპუნა ჩივაძე, თამაზ 
ქარციძე, მსახური ინაშვილი და სხვ[24]. სააკაძე ამ ძალაზე დაყრდნობით აპირებდა 
დიდ ფეოდალთა ალაგმვას და საქართველოს გაერთიანებას. ეს იყო საქართველოს 
გაერთიანების აზნაურული იდეა[25] (აზნაურების დიდი ნაწილი კარგა ხანია 
თავადის ვასალები იყვნენ. ისინი ვასალობიდან განთავისუფლებისათვის 
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იბრძოდნენ). თავადებს კი საქართველოს გაერთიანება მეფე-მთავართა კავშირად 
ჰქონდათ წარმოდგენილი. თავადებისა და სააკაძის გეგმები ერთმანეთის 
საწინააღმდეგონი იყო. სწორედ ეს შეიქმნა უმთავრესი მიზეზი თავადების 
სააკაძესთან მტრობისა, რომლის გამოც ის იძულებული გახდა ორჯერ 
გადახვეწილიყო სამშობლოდან. 

გ. სააკაძეს მომხრეები დიდ ფეოდალთა წრეშიც მოეძებნებოდა. ესენი 
იყვნენ: ნუგზარ არაგვის ერისთავი, თეიმურაზ მუხრანბატონი, იესე ქსნის 
ერისთავი, ზაზა ციციშვილი, ბააკა ხერხეულიძე და სხვ. ერთხანს მის მომხრეთა 
რიცხვში ითვლებოდნენ ბერუკა და ქაიხოსრო ჯავახიშვილებიც. მათ ქართულ 
წყაროებში სააკაძის “მოკიდებულნი კაცნი” (სააკაძის “პარტია”) ეწოდებათ[26]. 

სააკაძის “მოკიდებულნი კაცნი” სხვადასხვა საფუძველზე და სხვადასხვა 
მიზნით იყვნენ გაერთიანებულნი. ზოგი მოყვრობის ნიადაგზე (არაგვისა და ქსნის 
ერისთავები, მუხრანბატონი) გამხდარიყო გიორგის მომხრე, რომელთაგან ნაწილი 
თავისი სამფლობელოს გაზრდა-გაფართოებას მოელოდა; სხვა გაერთიანებული 
საქართველოს ტახტსაც კი უმიზნებდა (მუხრანბატონი); ზოგი გიორგის როგორც 
ძლიერი პიროვნების მფარველობას საჭიროებდა სახლისკაცების წინააღმდეგ 
ბრძოლაში(ჯავახიშვილები); ზოგი კი – უფრო მცირე ჯგუფი და უფრო სუსტნიც – 
გიორგის იდეებს უნდა მოეზიდა მის “პარტიაში” (ხერხეულიძე და სხვა). 
მიუხედავად აღნიშნულისა, გ. სააკაძის მომხრეთა დასი საკმაოდ ძლიერი 
პოლიტიკური დაჯგუფება ჩანდა 1608-1611 წლებში. ამ პოლიტიკური დასის 
სიძლიერის შედეგი იყო გ. სააკაძის აღზევება და მის მიერ წამოწყებული 
ზოგიერთი საქმის წარმატებაც. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პოლიტიკური დასი 
მხოლოდ მომხრე იყო გ. სააკაძის საქმისა და არა მისი სოციალური დასაყრდენი. 
ასეთი დასაყრდენი კი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, იყო საშუალო და წვრილი 
აზნაურობა და რამდენადმე გლეხობაც. 

გ. სააკაძეს და მის ძლიერ მომხრეებს არანაკლები სიძლიერის 
მოწინააღმდეგენი ჰყავდათ გიორგის პოლიტიკით უკმაყოფილო მსხვილი 
თავადების მრავალრიცხოვანი ჯგუფის სახით. ამ ფეოდალური პოლიტიკური 
დასის (რომელიც მსხვილ ფეოდალთა ინტერესებს გამოხატავდა) მეთაურები 
იყვნენ დიდი გfვლენის მქონე თავადები ფარსადან ციციშვილი და შადიმან 
ბარათაშვილი. აღნიშნულ ორ ფეოდალურ დაჯგუფებას შორის ქიშპი ეს იყო 
შინაკლასობრივი ბრძოლა გაბატონებული ფეოდალური კლასის შიგნით, მის 
იმდროისათვის პროგრესულ და რეაქციულ ფრთას შორის. სააკაძე პროგრესული 
საქმის მეთაურად გამოდიოდა[27]. 

1611 წ. შემოდგომაზე ლუარსაბ მეფემ ცოლად შეირთო სააკაძის და. 
ფეოდალურ ქვეყანაში მოყვრულ-ნათესაურ კავშირებს დიდი მნიშვნელობა 
ჰქონდა. ამ გზით გავლენიან მხარდამჭერთ და მოკავშირეებს იძენდნენ. იმ 
ბრძოლაში, რომელიც სააკაძესა და მის მოწინააღმდეგეებს შორის წარმოებდა, 
დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, თუ ვის მხარეზე აღმოჩნდებოდა მეფე. მეფესთან 
დამოყვრებით გიორგის გავლენა კიდევ უფრო გაიზარდა. გიორგის დის 
გადედოფლება სააკაძის და მისი “პარტიის” დიდი წარმატება იყო, მაგრამ, 
სამწუხაროდ, ეს წარმატება ხანმოკლე გამოდგა. 

სააკაძის დის გადედოფლებამ და მოურავის განდიდებამ მისი 
მოწინააღმდეგე თავადთა ჯგუფის მოთმინების ფიალა საბოლოოდ აავსო. “მაშინ, - 
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მოგვითხრობს ბერი ეგნატაშვილი, - თავადთა და დიდებულთა ქართლისათა და 
რომელიცა არა იყო მუორავის მოყუარე (ე.ი. მომხრე) იწყინეს და დაუწყეს 
ბეზღობა მოურავსა... და უმეტესად სუფრაჯმან შადიმან ბარათაშვილმან 
დაუცადებლად დაუწყო ბეზღობა მოურავსა”[28]. სააკაძეს მისი მტრები მეფის 
ღალატს აბრალებდნენ. ლუარსაბისაგან დედოფლის განშორებასა და სააკაძის 
მოკვლის დასტურს ითხოვდნენ. ლუარსაბი დიდხანს არ თანხმდებოდა 
შეთქმულთა მოთხოვნას. “დაღაცათუ არა ენება მეფესა მოურავის გამომეტება, 
არამედ დიდად აიძულეს”, - გადმოგვცემს ბერი ეგნატაშვილი[29]. სუსტი 
ნებისყოფის მეფე მუქარის ზეგავლენით თავადების სურვილს დაჰყვა. გადაწყდა: 
დედოფლის განშორება და სააკაძის სიკვდილი. 

1612 წ. 20 მაისს სააკაძე შეთქმულებმა მეფის საზაფხულო სადგომში, 
წავკისს, დაიბარეს ნადირობის საბაბით. იგი აქ უნდა მოეკლათ, მაგრამ სააკაძე 
მისმა ერთ-ერთმა მომხრემ, ბააკა ხერხეულიძემ (ამისათვის მას ცხვირი მოსჭრეს) 
გააფრთხილა. მოურავი იძულებული გახდა სამშობლოდან გადახვეწილიყო. იგი 
ირანში გაიქცა და თავი შაჰ აბასს შეაფარა. 
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§3. შაჰ აბასის შემოსევები საქართველოში 
 

ირან-ოსმალეთის ომი, როგორც უკვე აღინიშნა, 1612 წ. დამთავრდა 
ირანის გამარჯვებით. შაჰმა საქართველოსათვის მოიცალა. მას არ აკმაყოფილებდა 
ქართლ-კახეთის სამეფოების ვასალური დამოკიდებულება. მით უმეტეს, რომ 
ასეთი “ერთგულება” მეტად საეჭვო ჩანდა, განსაკუთრებით თეიმურაზის მხრივ. 
შაჰი ხედავდა, რომ ოსმალეთმა მხოლოდ დროებით აიღო ხელი აღმოსავლეთ 
საქართველოზე. ამიერკავკასიის საქმეებში რუსეთის ხელახალი ჩარევაც 
გამორიცხული არ ყოფილა, ამიტომ შაჰი თავის გადაუდებელ ამოცანად სახავდა 
ქართლ-კახეთის სამეფოების მოსპობას, იქ მუსლიმანური მოსახლეობის 
ჩასახლებას და სახანოების შექმნას. იგი დიდი ხანია ემზადებოდა თავისი მიზნის 
განსახორციელებლად. 1603 წ. დაწყებული ომის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ 
აღმოსავლეთ საქართველოს საბოლოოდ გატეხა იყო და, 1605 წელს კახეთში 
დატრიალებული ტრაგედიაც ამ გეგმის განხორციელების ერთ-ერთ ცდას 
წარმოადგენდა. მაშინ შაჰი იძულებული გახდა დროებით უკან დაეხია, მაგრამ 
თავის გეგმაზე ხელი არ აუღია. იგი ფარულად დიდ სამზადისს ეწეოდა ქართლ-
კახეთის წინააღმდეგ. ამ სამზადისის ერთი მომენტი ქართულ სამეფოთა 
გავლენიან წრეებში დასაყრდენის მოპოვება იყო. გარდა ამისა, მან მოახერხა და 
ირანში სამუდამო სამსახურში წაიყვანა ქართლისა და კახეთის მრავალი 
გამოჩენილი პირი (მათ შორის ცნობილი სახელმწიფო მოღვაწე ადამ აბელის ძე 
ანდრონიკაშვილი, ალექსანდრე II-სთან ერთად მოკლული აბელ 
ანდრონიკაშვილის შვილი). ზოგიერთი სამხედრო მოღვაწე კი, მისივე 
ინტრიგების წყალობით, სიკვდილით იქნა დასჯილი თეიმურაზის მიერ (მაგ., 
სარდალი ქაიხოსრო ომანიშვილი-ჩოლოყაშვილი)[1]. მრავლად იყვნენ ირანში 
“მოხალისე” მოლაშქრეებიც აზნაურთა წრიდან. ამავე დროს შაჰი აღმოსავლეთი 
ამიერკავკასიის პოლიტიკურ ერთეულებს ერთიმეორეს უსისიანებდა და 
ინტრიგების ქსელს აბამდა. 
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1612 წ. ზაფხულში შაჰმა თეიმურაზი და ლუარსაბი ნადირობის საბაბით 
მაზანდარანს დაიბარა. მეფეები არ ენდვნენ მას, არც წავიდნენ[2]. ლურსაბისა და 
თეიმურაზის საქციელი აჯანყებას უდრიდა - ამით ისინი ირანის შაჰის 
ვასალობაზე უარს ამბობდნენ. 

გამოირკვა, რომ ქართლ-კახეთში ანტიირანულ ორიენტაციას გაემარჯვა. 
ანტიირანული ორიენტაციის მოღვაწეთა ჯგუფის მეთაური კახეთის დიდებული 
თავადი შერმაზან ჩოლოყაშვილი ყოფილა. ამ ჯგუფის წაქეზებით თეიმურაზმა და 
ლურსაბმა “დადეს ხელშეკრულება და ფიცი, რომ იქნებიან ერთსულოვანი და 
ერთაზროვანი”[3]. 

პოეტი მეფის არჩილის გადმოცემით, რომელმაც თეიმურაზის ცხოვრება 
აღწერა, კახეთის ახალგაზრდა მეფე მეტად დიდ დროს ანდომებდა ნადირობასა და 
ნადიმებს. არ ტოვებდა არც ერთ დღეობას, სადაც სვამდნენ “ზოგი ჯამითა და 
სხვათ თასით”.”ხილზედა ვსმევდი გავაზურს (ღვინო), ხვრეტა არ იყო იქ დოსი”[4]. 
ალბათ, ამ ამბების შედეგი იყო ქართველთა ყურადღების მოდუნება. მიუხედავად 
იმ ხმებისა, რომ შაჰ აბასი საქართველოზე გამოსალაშქრებლად ემზადებაო, არავის 
სურდა ამის დაჯერება: “ვიდრე მართლა არ მოვიდა, მოსვლა ჰქონდათ ზოგთ 
სიცილათ”. ასეთ განწყობილებას თვით შაჰ აბასის მიერ დარხეული ხმები ქმნიდა: 
საქართველოზე კი არა, ოსმალეთზე გასალაშქრებლად ვემზადებიო. “დაგვამშვიდა 
ტკბილის სიტყვით, ჯებირს არსად არ ვავლებდი” – ათქმევინებს თეიმურაზს 
არჩილი[5]. კახეთის მოუმზადებლობას აღნიშნავს შაჰ აბასის მეისტორიე ისქანდერ 
მუნშიც. მისი აზრით “(ქართველებს) და განსაკუთრებით ბედოვლათ თეიმურაზს 
უდარდელობის ფარდა ჰქონდა გამჭრიახობის თვალზე ჩამოფარებული”[6]. 

უკეთესი მდგომარეობა არც ქართლში იყო. ნიჭიერი ორგანიზატორისა და 
სარდლის გ. სააკაძის გაძევების შემდეგ, ქართლის მეფე ლაუარსაბი დიდ 
ფეოდალთა ნება-სურვილების მორჩილ აღმსრულებლად ქცეულიყო. ფეოდალები 
კი თავიანთი სამფლობელოების გაზრდა-გაფართოებაზე ზრუნავდნენ და ხშირად 
ერთმანეთსაც არ ინდობდნენ. გარდა ამისა, ქართლ-კახეთში შაჰ აბასს მრავალი 
აგენტი და მომხრე ჰყავდა თავადაზნაურთა წრიდან, რომელნიც მას ინფორმაციას 
აწვდიდნენ ქვეყნის შინაური მდგომარეობის შესახებ. 

1613 წლის 16 ოქტომბერს შაჰ აბასი დიდი ლაშქრით ირანიდან 
საქართველოსაკენ დაიძრა. გამოვლო არდებილი, ყარაბაღი და განჯაში დაბანაკდა. 
თან ხმებს ავრცელებდა, - ოსმალეთის წინააღმდეგ სალაშქროდ ვემზადებიო. ამავე 
დროს, ოსმალეთს დარხეული ხმები სინამდვილედ რომ არ მიეღო და ეს ამბავი 
ზავის დარღვევად არ მიეჩნია, სულთანს ელჩი გაუგზავნა და თავისი ნამდივლი 
მიზანი – ქართლ-კახეთში ლაშქრობა აცნობა[7]. შაჰმა ზამთარი განჯაში გაატარა და 
კახეთში მხოლოდ 1614 წ. გაზაფხულზე შეიჭრა. 

განჯიდან შაჰ აბასმა თეიმურაზს კაცი გაუგზავნა და მძევლად შვილები 
მოსთხოვა. თეიმურაზს არ უნდოდა მძევლის მიცემა, მაგრამ კახეთის მესვეურებმა 
მხარი არ დაუჭირეს და იგი იძულებული გახდა ჯერ უმცროსი შვილი ალექსანდრე 
და ქეთევან დედოფალი გაეგზავნა შაჰთან, მერე კი უფროსი შვილი – ლევანიც. 
ამის შემდეგ შაჰმა თეიმურაზიც დაიბარა თავისთან, მაგრამ თეიმურაზი არ წავიდა. 
კახი მოღვაწეებიც მიხვდნენ, რომ შაჰ აბასს ბაგრატიონების ამოწყვეტა და კახეთში 
შეჭრა ჰქონდა გადაწყვეტილი. ახლა დატრიალდნენ კახელები და სასწრაფოდ 
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შეუდგნენ ჯებირების მშენებლობას, მაგრამ უკვე გვიან იყო[8]. ნაჩქარევად აგებული 
ჯებირი შაჰ აბასის მოზღვავებულ ჯარებს, რა თქმა უნდა ვეღარ დააკავებდა. 

შაჰ აბასს, როგორც ჩანს, ქართველების სამზადისი არ გამოჰპარვია. მან 
მძევლები – თეიმურაზის ვაჟები და დედა – ირანში გაგზავნა, თავად კი დიდძალი 
ჯარით სწრაფად გადმოლახა საზღვარი და კახეთწი შეიჭრა. 

შაჰ აბასმა, თავის ჯარი ორად გაყო, ერთ ნაწილს თავრიზის მმართველი 
ფირბუდაყ-ხანი უსარდლა, ხოლო მოადგილედ და მეგზურად ყარაბაღის ამირა 
დელუმოჰამედი დაუნიშნა (იგი თბილისის ციხისთავად იყო 1606-1610 წლებში და 
ქართველების მხარეზე მონაწილეობდა ტაშისკარის ომში). ფირბუდაყ-ხანს ებრძანა 
კახეთში თბილისის მხრიდან შეჭრილიყო. მეორე არმიის სარდლად შირვანის 
ბეგლარბეგი – იუსუფ-ხანი დანიშნა და კახეთში აღმოსავლეთიდან შეჭრა ებრძანა. 
შაჰ აბასს ამით თეიმურაზის ალყაში მოქცევა უნდოდა, რომ მისთვის გაქცევის 
საშუალება მოესპო. ორივე სარდალმა დავალება ზუსტად შეასრულა. პირველმა 
არმიამ მდ. იორი გადალახა და იქვე დაბანაკდა. მეორე არმიამ კი მდ. ალაზანი და 
ქიზიყში დადგა. ეს მოხდა “ხუთშაბათ დღეს, ნოვრუზის ღამეს”[9] – ე.ი. 1614 წ. 21 
მარტს. 

თეიმურაზი, რომლისთვისაც ცნობილი გახდა მტრის ჯარების მოძრაობა 
და ალყაში მოქცევის საფრთხე, გამაგრებულ ჯებირს, რომელიც უკვე აღარავის 
აკავებდა (შაჰის ჯარებმა გარს შემოუარეს მას), თავი მიანება და ქართლისაკენ 
გაღწევა სცადა. თეიმურაზის ამ გადაწყვეტილების მიზეზი ისიც იყო, რომ კახეთის 
მესვეურები დიდ დაბნეულობას შეეპყრო. ზოგი მათგანი თეიმურაზს შაჰთან 
მისვლას, ზოგი კიდევ გაქცევას ურჩევდა და მხოლოდ მცირე ნაწილი მოითხოვდა 
შებმას[10]. 

პირველი და უკანასკნელი დიდი შეტაკება ჟალეთის ახლოს მოხდა. 
თეიმურაზი, რომელიც თვით სარდლობდა ქართველთა ჯარს, პირველად 
მონაწილეობდა ბრძოლაში. ყიზილბაშთა ჯარს კი შაჰ აბასი მეთაურობდა. 
ყიზილბაშებმა ქართველებს ალყა შემოარტყეს. ქართველები ბრძოლით უკან 
იხევდნენ. მათი მიზანი ალყიდან დასხლტომა და ქართლში გადასვლა იყო. 
უკანდახეულ თეიმურაზის ჯარებს წინ ყიზილბაშთა ახალი რაზმები გადაეღობა, 
მაგრამ ქართველებმა ალყა გაარღვიეს და ერწო-არაგვის გზით მუხრანში 
მივიდნენ[11]. 

მუხრანში თეიმურაზს ამალითა და მცირე ჯარით ელოდებოდა ქართლის 
მეფე ლუარსაბი. გამოირკვა, რომ არც ქართლს შეეძლო წინააღმდეგობის გაწევა. 
მეფეები აქაურობას გაეცალდნენ და თავი იმერეთს შეაფარეს[12]. 

შაჰ აბასის ჯარებმა კახეთი დაიკავებს. შაჰი ქიზიყიდან კახეთის სატახტო 
ქალაქ გრემში მივიდა, იქიდან კი ალავერდს მიაშურა, ეს ეკლესია და მისი 
გალავანი სასწრაფოდ ციხე-სიმაგრედ გადააკეთეს და შიგ ირანელთა გარნიზონი 
დააყენეს. ირანელებმა, ძლიერი წინააღმდეგობის მიუხედავად, აიღეს აგრეთვე 
თორღას ციხე-სიმაგრე, სადაც კახთა მეფის განძეულობას ინახავდნენ. 
თეიმურაზის მთელი ქონება შაჰის ხელში გადავიდა. შაჰის ჯარებმა დაარბიეს 
ერწო-თიანეთიც. იმ მხარიდან 30 000 ტყვე და 40 000-მდე მსხვილფეხა საქონელი 
გამოიყვანეს[13]. ამის შემდეგ მთელი კახეთის ძარცვა-რბევა დაიწყეს. ამათ გარდა, 
შაჰ აბასმა აჰყარა და ირანის შიდა პროვინციებში გადაასახლა მრავალი ათასი 
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შირვანელი და ყარაბაღელი გლეხი, რომელნიც, ოსმალთაგან შევიწროებულნი ჯერ 
კიდევ ალექსანდრე კახთა მეფის დროს ჩამოსახლებულან კახეთში. აყრილთა და 
გადასახლებულთა შორის კახეთის მკვიდრი მოსახლეობაც მრავლად იყო. შაჰ 
აბასის ჯარებმა, მოგვითხრობს არაქელ თავრიზელი, “ყველაზე სავსე, ნაყოფიერი 
და ხალხმრავალი კახეთის ქვეყნისა და გრემის ყველა ადგილი ერთიანად ააოხრეს 
და წაბილწეს”[14]. 

შაჰ აბასი და მისი ჯარები 50 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ კახეთში 
და ყოველნაირად აოხრებდნენ[15]. შემდეგ შაჰმა კახეთის მმართველად ირანში 
გაზრდილი და გამუსლიმანებულ-გასპარსელებული ბატონიშვილი ისახანი 
(გიორგი ალექსანდრეს ძის ვაჟი) დანიშნა, რომელსაც ვექილად კახეთის დიდი 
თავადი დავით ჯანდიერი (ასლანიშვილი) დაუნიშნა, თავად კი თავისი ჯარით 
ქართლში გადავიდა, სადაც გორისა და სურამის ციხეები შეაკეთა და შიგ 
ყიზილბაშთა გარნიზონები ჩააყენა[16]. 

ქართლში მყოფი შაჰი გიორგი იმერთა მეფეს დაუკავშირდა და მასთან 
მყოფ თეიმურაზსა და ლუარსაბს მოითხოვდა. ცბიერი შაჰი თითქოს მზად იყო 
მათთვის “დანაშაული” ეპატიებინა, თუ ისინი მას ეახლებოდნენ[17]. 

შაჰმა რამდენჯერმე სცადა ტკბილი სიტყვითა და დაპირებებით 
თეიმურაზისა და ლუარსაბის გადმოყვანა, მაგრამ ამაოდ. ბოლოს აბასმა ხელი 
აიღო თეიმურაზის ხელში ჩაგდების ცდაზე და იერიში ლუარსაბზე მიიტანა. ეს 
საქმე ახლა შადიმან ბარათაშვილს დაავალა და დიდ საჩუქრებსაც დაჰპირდა. 
შადიმანმა მეფის გადმოყვანა იკისრა და იმერეთში გაემგზავრა[18]. 

შადიმან ბარათაშვილი, “ეს ბოროტი, ვერაგი კაცი, - წერს არაქელ 
თავრიზელი, - რომელიც ქრისტიანთა სამეფოს დაღუპვის მიზეზი გახდა, წავიდა 
ბაშიაჩუკში (იმერეთში) ლუარსაბთან და თეიმურაზთან, დიდი ხნის განმავლობაში 
ელაპარაკა ლუარსაბს ლმობიერი, დამარწმუნებელი და მოსაწონი სიტყვებით, 
მანამ, ვიდრე მის მტკიცე განზრახვას შეარყევდა”[19]. ლუარსაბის თანხმობა მარტო 
შადიმანის დამსახურებით როდი აიხსნებოდა. რაინდი მეფე ფიქრობდა, რომ 
შაჰთან მისი გამოცხადებით ქართლი დამპყრობლის რისხვას გადაურჩებოდა[20]. 
უეჭველია, ლუარსაბის ხლებამ (1614 წ. ოქტომბერი) რამდენადმე დააცხრო შაჰ 
აბასის მრისხანების ცეცხლი და ქართლიც შედარებით იოლად გადაურჩა შაჰის 
“სტუმრობას”. 

გორიდან შაჰი თავისი ჯარით თბილისს მივიდა. ლუარსაბიც თან ჰყავდა. 
დიდხანს არც იქ გაჩერებულა. თბილისის ციხეში ირანული გარნიზონი ჩააყენა და 
ყარაბაღისაკენ გასწია. ლუარსაბი მოელოდა, რომ შაჰი მას თბილისში დატოვებდა, 
მაგრამ ასე არ მოხდა. ვერაგმა შაჰმა ლუარსაბი ყარაიაში ნადირობის საბაბით 
გაიყოლა და დაატყვევა[21]. 

საქართველოში ლაშქრობის დაწყების წინ შაჰის მიერ ოსმალეთში 
გაგზავნილი ელჩი დაბრუნებულიყო და საქართველოში ეახლა აბასს. მან 
ოსმალეთის სულთნის უკმაყოფილების ამბავი ჩამოიტანა. თეიმურაზსა და 
ლუარსაბს წერილები მიეწერათ სულთნისათვის: თქვენი ყმობა გვინდა და შაჰ 
აბასის წინააღდმეგ ომში მოგვეხმარეო[22]. ამ გარემოებამ, როგორც ჩანს, ტყვე 
ლუარსაბის მდგომარეობა კიდევ უფრო გააუარესა. 
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შაჰ აბასი თავისი ლაშქრითა და ქართლ-კახეთიდან წაყვანილი დიდძალი 
ტყვეებით ირანში დაბრუნდა. შაჰმა ლუარსაბს გამუსლიმანება მოსთხოვა. 
ლუარსაბმა მტკიცე უარი განაცხადა. ამის გამო ლუარსაბი შინაური “საპატიო” 
პატიმრობიდან ნამდვილ პატიმრობაში გადაიყვანეს და გულაბის ციხეში 
გამოკეტეს[23]. 

1615 წლის მაისში ოსმალთა არმია დიდი ვეზირის მეჰმედ ფაშას 
მეთაურობით ირანისაკენ დაიძრა და საზღვართან დადგა. ეს ამბავი აცნობეს 
თეიმურაზს, რომელიც მაშინ იმერეთში იმყოფებოდა. თეიმურაზმა თავის მხრივ 
კაცები აფრინა კახეთში. ისინი აჯანყების სამზადისს უნდა შედგომოდნენ. 

კახეთის მოსახლეობა უკმაყოფილო იყო შაჰ აბასის “მწყალობელი” 
პოლიტიკისა, რომელმაც კახეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილი შეიწირა ტყვედ 
წაყვანილთა და “შაჰისევანში” ჩაწერილ “მოხალისეთა” სახით. აჯანყებისათვის 
ნიადაგი უკვე მზად იყო. დიდი უკმაყოფილება სუფევდა მეზობელი შირვანის 
მოსახლეობაშიც. როცა კახეთში ოსმალეთის საომარი სამზადისი გაიგეს, კახელი 
მოღვაწეები გამხნევდნენ და აჯანყება დააჩქარეს. 

აჯანყება, რომელსაც სათავეში დავით ჯანდიერი ჩაუდგა, 1615 წლის 15 
სექტემბერს ალავერდობას დაიწყო. ალავერდის ეკლესია-გალავანი, როგორც 
ვიცით, ირანელების მიერ ციხე-სიმაგრედ იყო გადაკეთებული და შიგ ყიზილბაში 
მეციხოვნენი იდგნენ. 15 სექტემბერს, საეკლესიო დღესასწაულის საბაბით, 
ქართველებმა ეკლესიაში შეშვება ითხოვეს. დავით ჯანდიერი შაჰის მიერ კახეთის 
მმართველის ისან-ხანის მოადგილედ იყო დანიშნული. მისი ხათრით 
მეციხოვნეებმა უარი ვერ უთხრეს ქართველებს და ფარულად შეიარაღებულ 
“მლოცველთა” დიდი რაზმი ეკლესიის გალავანში შევიდა. ქრისტიანული 
სადღესასწაულო ცერემონიალის შესრულების შემდეგ, დათქმულ ნიშანზე, 
ქართველები ყიზილბაშებს ეცნენ და მუსრი გაავლეს. ეს იყო მთელ კახეთში 
აჯანყების დაწყების ნიშანი. თეიმურაზს მალემსრბოლი გაუგზავნეს და კახეთში 
მიიწვიეს[24]. 

თეიმურაზ მეფე, რომელიც ქუთაისში იმყოფებოდა, გამოემართა 
კახეთისაკენ. არაგვთან მას დავით ჯანდიერის მეთაურობით ქართველები 
შეეგებნენ. თეიმურაზი სათავეში ჩაუდგა აჯანყებას და ყიზილბაშთაგან კახეთის 
ციხეების გაწმენდა განაგრძო[25]. 

კახეთის აჯანყებას შირვანიც აჰყვა, რომელიც არანაკლებ შევიწროებული 
და დარბეული იყო შაჰ აბასისაგან. შირვანელებს სათავეში ჩაუდგა ერთ-ერთი 
თურქმანული ტომის მეთაური დელუ-მელიქად წოდებული მელიქ ფირი, 
რომელმაც, - მოგვითხრობს ისქანდერ მუნში , - “გაგზავნა კაცი თეიმურაზთან და 
ერთგულება განუცხადა”[26]. ერთობლივი ღონისძიებებით თეიმურაზმა და დელუ-
მელიქმა კახეთისა და შირვანის ციხეები აიღეს, მეციხოვნეები გაწყვიტეს და ორივე 
ქვეყანა ყიზილბაშთაგან გაათავისუფლეს. აჯანყების ამბავი შაჰ აბასმა შეიტყო და 
საომარ სამზადისს შეუდგა. შაჰის მდგომარეობა ძალიან შეამსუბუქა ოსმალეთის 
არმიის სარდლობის უნიათო მოქმედებამ, რომელმაც ირანში შეჭრა მომავალი 
წლის გაზაფხულისათვის გადადო. ამ გარემოებამ აჯანყებულები შეაშფოთა, შაჰ 
აბასს კი საშუალება მისცა აჯანყების ჩასაქრობად დამსჯელი ექსპედიცია 
გამოეგზავნა[27]. 
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შაჰ აბასმა რჩეული ჯარისაგან შემდგარი 15-ათასიანი არმია შეადგინა, 
რომელსაც ცნობილი სარდალი ალი ყული-ხანი დაუნიშნა მთავარსარდლად და 
სასწრაფოდ საქართველოში გამოისტუმრა. 

ალი ყული-ხანი ქართლში შემოვიდა, თბილისი გაიარა და არაგვზე დადგა 
წიწამურთან ახლოს. მისი მიზანი იყო გზა გადაეჭრა თეიმურაზისათვის, თუ იგი 
იმერეთში გადასვლას მოინდომებდა. ალი ყული-ხანმა მეგზურებად და 
მზვერავებად მის ჯარში მყოფი ქართველი შაჰისევანები დანიშნა, რომელნიც 
არასწორ ცნობებს აწვიდიდნენ ირანელ სარდლობას თეიმურაზის ჯარის 
მოძრაობის შესახებ. ალი ყული-ხანთან მყოფი ბაინდურ ერისთავიც ირანის ჯარის 
მოძრაობის მარშრუტს და მათ გეგმებს ფარულად თეიმურაზს ატყობინებდა. 
თეიმურაზის ჯარი 5-6 ათასი კაცისაგან შედგებოდა, მაშინ როცა ირანელთა ჯარი 
15000 კარგად შეიარაღებული მეომარი იყო[28]. მან კარგად ისარგებლა შექმნილი 
ვითარებით, არაგვი გადალახა და ირანელებს მოულოდნელად შეუტია. 

თეიმურაზი, რომელიც თვითონ სარდლობდა ქართველების ჯარს და 
პირადად მონაწილეობდა პირველ შეტევაში, სასწრაფოდ შეიჭრა მტრის ბანაკში. 
ქართველები თავგანწირულნი ეკვეთნენ ირანელთა მეწინავე რაზმებს და 
რამდენიმე საათში ერთიანად მუსრი გაავლეს. ამით თავზარდაცემული მტრის 
მარჯვენა და მარცხენა ფრთები, ცენტრს ვერ მიეშველა. ისქანდერ მუნშის სიტყვით, 
ჯარის ერთმა ნაწილმა “ზურგი უბრუნა ბრძოლის ველს და გაიქცა ისე, რომ 
იარაღისათვის ხელი არ მოუკიდია”[29]. ქართველები დაედევნენ და გზადაგზაც 
მრავლად კაფეს მტერი. ქართველების ხმალს გადარჩენილთაგან ბევრი მტკვარსა 
და არაგვში დაიხრჩო. მხოლოდ მცირე ნაწილმა მიაღწია თბილისამდე. ბრძოლა, 
რომელიც შუადღეზე დაიწყო და დაღამებამდე გაგრძელდა, თეიმურაზის 
ბრწყინვალე გამარჯვებით დამთავრდა. ირანელთა მთელი ბანაკი – კარვები, 
ცხენები, აქლემები, ძვირფასეულობა, დიდძალი იარაღი – ქართველებს დარჩა. 
“აქლემი ერთ აბაზად გაისყიდა” – მოგვითხრობს ფარსადან გორგიჯანიძე[30]. 

თეიმურაზის ეს გამარჯვება თავისთავად დიდი მნიშვნელობისა იყო. იგი 
თავისი ძალებისადმი რწმენას უნერგავდა სამშობლოს თავისუფლებისათვის 
მებრძოლ ქართველებს, მაგრამ ამ დიდი გამარჯვების სიხარულს ანელებდა ის 
გარემოება, რომ კახელებს თითქმის მარტოდმარტო უხდებოდათ 
მრავალრიცხოვანი მტრის წინააღმდეგ ბრძოლა. ქართლის მესვეურები ბრძოლაში 
არ მონაწილეობდნენ, მხოლოდ აქა-იქ თუ ვინმე გაბედავდა კახელებს 
დახმარებოდა (ისიც ფარულად). არც ოსმალეთიდან ჩანდა დაპირებული 
დახმარება. 

ალი ყული-ხანის არმიის განადგურების ცნობამ შაჰ აბასი საშინლად 
გააცოფა[31]. 

საგანგებო მომზადების შემდეგ, 1616 წლის ადრიან გაზაფხულზე, შაჰ 
აბასი უზარმაზარი ლაშქრით საქართველოსაკენ გამოემართა, გზაზე მას 
ამიერკავკასიის მაჰმადიანური სამფლობელოების მმართველები შეუერთდნენ 
თავიანთი ჯარებით. განჯის მიდამოებში შაჰ აბასს ალი ყული-ხანი შეეგება თავისი 
ჯარის ნარჩენებით. არმიას გზადაგზა მრავლად ემატებოდა იოლი გამდიდრების 
მოსურნე მაწანწალაც[32]. 
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შაჰი ქართლში შემოვიდა და თბილისს მივიდა. ქართლის მმართველად 
ბაგრატ-ხანი (დაუდ-ხანის შვილი) დაინიშნა. შემდეგ კახეთში გადავიდა და იქ 
დაბანაკდა. შაჰმა თავისი ჯარი რამდენიმე ჯგუფად გაყო და კახეთის სხვადასხვა 
მხარეს გაუსია. თეიმურაზის ვარაუდით, გაზაფხულზე ოსმალებს, რომელთა 
ლაშქარი ჯერ კიდევ შემოდგომიდან ირანის საზღვრებთან იდგა, შეტევა უნდა 
დაეწყო და ირანში შეჭრილიყო. ამ შემთხვევაში შაჰ აბასი საქართველოსათვის ვერ 
მოიცლიდა, მაგრამ თეიმურაზს იმედები არ გაუმართლდა, მან შაჰის უზარმაზარ 
არმიასთან შებმა ვერ გაბედა, კახეთს გაეცალა და თავისი ამალით კვლავ იმერეთში 
გადავიდა. ხელმძღვანელობასა და სარდლობას მოკლებული ქვეყანა უდიდეს 
გასაჭირში ჩავარდა. “ქართველებისათვის მეორედ მოსვლის დღე დადგა” – 
აცხადებს ისქანდერ მუნში[33]. 

ხალხისათვის დახიზვნის საშუალება რომ მოესპო, შაჰ აბასმა კახეთიდან 
გასასვლელ გზებზე თავისი ჯარი დააყენა; თან დაღესტნელ ფეოდალებს 
შეუთვალა მთებში შეხიზნული კახელები გაეჟლიტათ ან დაეტყვევებინათ. 
ქართველებმა “ჯგუფ-ჯგუფად უღრან ტყეებს მიაშურეს და მაგარ ადგილებში 
წავიდნენ რომელთაც ერთზე მეტი (მისასვლელი) გზა არ ჰქონდა. ყველგან, ყველა 
მხარე და კიდეს, სადაც კი გაისვლებოდა, ხანდაკები ამოთხარეს და წყლით აავსეს. 
ის ადგილები კი, რომელთაც თურქები სიღნაყს უძახიან, გაამაგრეს. მეომრები და 
მოსახლეობა თავისი სახლეულითა და ქონებით, რაც ებადათ, სიღნაყებში 
შევიდნენ, ყველანი საომარი საჭურველითა და იარაღით სიღნაყებში დადგნენ და 
თავის დაცვა დაიწყეს”[34]. 

“სიღნაყების” (წყლიანი თხრილითა და მიწაყრილით სახელდახელოდ 
გამაგრებული ადგილი) უმრავლესობა მდ. ალაზანის გაღმა აუშენებიათ კახელებს. 
მდინარეზე გადასულ კახელებს ნავები და ბორნები გაუნადგურებიათ, რომ ამით 
ადიდებულ ალაზანზე გადასვლის საშუალება მოესპოთ მტრისათვის, მაგრამ 
გამხეცებული შაჰი დიდ საფრთხეს არ მოერიდა, ძირითადი ბანაკი გამოღმა 
დატოვა და რჩეული ჯარით, დიდი მსხვერპლის ფასად (მრავალი მეომარი და 
ბევრი აქლემი, ცხენი და ჯორი ალაზანში ჩაიხრჩო), მდინარე გადალახა. 
ყიზილბაშებმა კახელების სიმაგრეებს შეუტიეს. ყოველ სიღნაყთან სასტიკი ომი 
იმართებოდა. კახელები სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე იბრძოდნენ, მაგრამ 
ყოველივე ამაო იყო. შაჰის მრავალრიცხოვანი ჯარი ზედიზედ იღებდა 
გამაგრებულ ადგილებს და ვინც ცოცხალი რჩებოდა, დედაწულიანად ტყვედ 
მიჰყავდა. 

კახელები უბრძოლველად არ ტოვებდნენ არც ერთ ქალაქს, ციხე- 
სიმაგრეს, სოფელს, სასახლეს, ეკლესიას და ქოხსაც კი. ბრძოლა უაღრესად 
დაუნდობელი იყო. შაჰ აბასის ჯარები ანადგურებდნენ, ანგრევდნენ, სწვავდნენ, 
ჩეხავდნენ ხეხილისა და ვენახის ბაღებს, სახლებს, ეკლესიებს – ყველაფერს, რაც კი 
ხვდებოდათ. კახეთი – ეს მდიდარი და აყვავებული ქვეყანა – ნანგრევებად იქცა. 

ამ ხანებში შაჰ აბასს ცნობა მოუვიდა – ოსმალეთის არმია ირანში 
შესაჭრელად ემზადებაო. შაჰი იძულებული გახდა საქართველოდან გასულიყო და 
საკუთარი საზღვრების დაცვაზე ეფიქრა. კახეთში მან ყიზილბაშური გარნიზონები 
დატოვა, მერე ქართლის საქმეებიც თავის სასარგებლოდ “მოაგვარა” და სევანის, 
ანუ გოგჩის ტბისაკენ გაეშურა[35]. 
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ოსმალეთის არმია, რომელიც უკვე მაისში არზრუმს მიადგა და, რომლის 
მიზანიც არზრუმის, ყარსის, ერევნისა და სხვა ქალაქების აღება იყო, კვლავ 
მეტისმეტად უნიათოდ და გაუბედავად მოქმედებდა და ვერც ერთი ქალაქი ვერ 
აიღო. იმავე წლის ბოლოს შაჰ აბასმა და ოსმალეთის დიდმა ვეზირმა დროებითი 
ზავი დადეს. შაჰ აბასმა მისთვის მეტად საჭირო შესვენება მიიღო და კვლავ 
კახეთისათვის მოიცალა[36]. 

გავიდა თუ არა შაჰ აბასი საქართველოდან, გახიზნული კახელები კვლავ 
მოგროვდნენ და თავიანთ ადგილ-სამყოფელთა შენებას მიჰყვეს ხელი. 
იმერეთიდან გადმოვიდნენ დავით ჯანდიერი, თამაზ ვაჩნაძე და დელუ-მელიქ 
შირვანელი (1615 წ. 15 სექტემბერს დაწყებული აჯანყების მეთაურები) და ქვეყნის 
შენებას მოჰკიდეს ხელი. ისინი თავის სამკვიდროზე აბრუნებდნენ კახეთის 
გაფანტულ მოსახლეობას. ოსმალეთის არმიის მოქმედების დაწყებით 
გამხნევებული კახელები ახალი ენერგიით შეუდგნენ ციხე-სიმაგრეთა აღდგენა-
შეკეთებას. მათ მიიმხრეს და ააჯანყეს განჯის სახანოს მოსახლეობის ერთი 
ნაწილიც[37]. 

როგორც კი ამ ამბავმა შაჰის ყურამდე მიაღწია, მან დიდი ლაშქარი შეჰყარა 
და თავისი სიძის ისა-ხან ყორჩიბაშის სარდლობით კახეთში გამოისტუმრა. 
ყიზილბაშები კახეთში შევიდნენ და ნგრევასა და აოხრებას მიჰყვეს ხელი. 
მოსახლეობამ კვლავ სახიზარ-სამალავებს მიაშურა, მაგრამ დიდი თოვლის გამო 
(უკვე ზამთარი დაწყებულიყო) მოსახლეობის სწრაფად გაყვანა შეუძლებელი 
შეიქმნა. მტერი უმალ ქიზიყისაკენ დაიძრა, რომლის საბოლოო გატეხა შაჰ აბასმა 
ვერაფრით ვერ მოახერხა. საშინელი ბრძოლები გაიმართა. ლომებივით იბრძოდნენ 
ქიზიყელები, მაგრამ მრავალრიცხოვან მტერს მაინც ვერ გაუძლეს და 
დამარცხდნენ[38]. 

ყიზილბაშები შემდეგ დავით ჯანდიერისა და მისი თანამებრძოლების 
ადგილ-სამყოფელისაკენ გაემართნენ. ისინი მოსახლეობის დაღესტნის მთებისაკენ 
გაყვანას ხელმძღვანელობდნენ. დიდი თოვლი და საშინელი ყინვები უაღრესად 
ართულებდა ქართველების მდგომარეობას. ყიზილბაშები დაედევნენ 
გახიზნულებს. ამ ლაშქრობის დროს დამპყრობლებმა “ათიათასამდე კარგი 
ვაჟკაცი, რჩეული ქართველი” დაატყვევეს. ყიზილბაშებს ტყვედ წაუყვანიათ 
აგრეთვე ენისელის პროვინციისა და ზაგემის სანახებიდან ორი-სამი ათასი ოჯახი, 
რომელნიც შემდეგ ფეროჰაბადში დაუსახლებიათ[39]. 

უპატრონოდ დარჩენილ კახეთს ახლა დაღესტნის ფეოდალთა ყაჩაღური 
რაზმები შემოესია. კახეთი თითქმის მთლიანად დაიცალა მოსახლეობისაგან[40]. 
შაჰმა სასტიკად დასაჯა განჯის სახანოს მოსახლეობის ის ნაწილიც, რომელიც 
კახეთს მიეშველა და აჯანყდა[41]. 

1617 წლის ადრე გაზაფხულზე შაჰ აბასი კვლავ გამოემართა 
საქართველოსაკენ. მსხვერპლი ამჯერადაც დიდი იყო. თავიანთ მიწებზე 
დაბრუნებული კახელები ისევ ჟლიტეს, ნაწილი დაატყვევეს, ნაწილმა კი კვლავაც 
გაქცევით უშველა თავს. შაჰ აბასმა კახეთი ორად გაყო. ივრის აღმოსავლეთი მხარე 
განჯის მმართველს ფეიქარ-ხანს ჩააბარა, დასავლეთი კი ქართლის მმართველს 
ბაგრატ-ხანს. დაცარიელუბულ კახეთში თურქმანების ჩამოსახლება დაიწყეს. ამის 
შედეგ შაჰი ქართლში გადმოვიდა, თავის ლაქრისათვის მეომრები შეაგროვა და 
მალე ირანში გაბრუნდა[42]. 
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აღნიშნული ოთხი შემოსევის დროს (1614-1617) კახეთმა უდიდესი და 
გამოუსწორებელი ზარალი ნახა. თითქმის მთლიანად დანგრეული და გადამწვარი 
იყო მთელი კახეთი. მაშინ დანგრეული მრავალი ქალაქი და სოფელი არასოდეს 
აღარ აღმდგარა. “ისეთი ქვეყანა, რომელიც ყოველწლივ ურიცხვ სარგებელს და 
შემოსავალს იძლეოდა, დაინგრა და მიწასთან იქნა გასწორებული”, - წერს 
ისქანდერ მუნში[43]. კახეთმა თავისი მოსახლეობის ორი მესამედი დაკარგა. ასი 
ათასამდე მტერს შეაკვდა, ორასი ათასამდე კი ტყვედ იქნა წაყვანილი, რომელნიც 
ირანის შიდა პროვინციებში დაასახლეს[44] (იმ დროს გადასახლებული ქართველთა 
შთამომავლები დღესაც ცხოვრობენ ფერეიდანში, ისპაანის პროვინციაში; აგრეთვე 
ხორასანში, მაზანდარანსა და სხვ. ძირითადად მათ ჯერ კიდევ შენარჩუნებული 
აქვთ მშობლიური ენა და ზნე-ჩვეულებანი. სარწმუნოებით მუსლიმანები არიან[45]). 

როგორც აკად. ნ. ბერძენიშვილი აღნიშნავს, “კახეთის მოთხრით შაჰ-აბასი 
რამდენიმე მიზნის მიღწევას ცდილობდა. საქართველოს წინააღმდეგობა 
საბოლოოდ უნდა გატეხილიყო, კახეთში ჩამოსახლებული თურქმანები კი შაჰის 
ერთგული დასაყრდენი უნდა გამხდარიყვნენ შორეულ კავკასიაში; ირანს 
გადასახლებული კახელები კულტურული სოფლის მეურნეები და შაჰის ხელის 
შემყურე ერთგული მეომრები იქნებოდნენ, ასე ფიქრობდა შაჰი. მართლაც, ყულის 
ჯარში, რომელშიაც ამ დროიდან 12 ათასი მხედარი და 10 ათასი ქვეითი 
ითვლებოდა, დიდი უმრავლესობა ქართველები იყვნენ[46]. 

ის უბედურება, რომელიც კახეთს თავს დაატყდა, ისქანდერ მუნშის 
აზრით, თეიმურაზის “უწესობისა და ურჩობისაგან” მოხდა, რაც თითქოს მის 
სიჯიუტეში –შაჰს რომ არ ეახლა და მორჩილება არ გამოუცხადა – 
გამოიხატებოდა[47]. რა თქმა უნდა, ისქანდერ მუნშის ეს კატეგორიული განცხადება 
თეიმურაზის მიმართ არაა მართალი. შაჰ აბასის სისხლიანი შემოსევების მიზეზები 
სულ სხვა და უფრო ღრმა იყო (ამაზე უკვე ითქვა), მაგრამ ერთი კი ცხადია, 
თეიმურაზის პოლიტიკასა და დიპლომატიას აკლდა მისი დიდი პაპის, 
ალექსანდრეს მოქნილობა და ჭკუამახვილობა. 

რაც შეეხება გ. სააკაძეს, იგი თავიდანვე თავის მტრებთან – ქართლის დიდ 
თავადებთან შერიგებას და დაახლოებას ცდილობდა, რათა საჭიროების 
შემთხვევაში ქართლის ძალების გაერთიანება შესაძლებელი ყოფილიყო. მაგრამ იმ 
დროს ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა, გიორგის მტრები შაჰს ეახლნენ, ერთგულება 
გამოუცხადეს და მასთან თანამშრომლობა დაიწყეს. სააკაძის მტრობას კი არ 
ეხსნებოდნენ. ასეთ ვითარებაში სააკაძე თავისი ავტორიტეტითა და შაჰისადმი 
მოჩვენებითი ერთგულებით მის მრისხანების დაცხრომას ცდილობდა. მას 
უსათუოდ დიდი წვლილი მიუძღვის ქართლის დარბევისაგან ხსნის საქმეში. შაჰი 
დაითანხმეს, რომ ირანში გადასახლების მაგივრად ქართლში დაეტოვებინა 
ხორნაბუჯისა და მისი მიდამოების მცხოვრებთა ერთი ნაწილი მაინც. ჩვენი 
აზრით, ამ საქმის ინიციატორები გ. სააკაძე და მისი სახლიკაცი სახლთუხუცესი 
ბეჟან სააკაძე უნდა ყოფილიყვნენ[48]. 

ბაგრატ-ხანის მეფობა (1616-1619 წწ.) არაფრით ყოფილა აღსანიშნავი. მას 
არც ავტორიტეტი ჰქონდა და არც უნარი სახელმწიფო მოღვაწისა. იგი ფაქტიურად 
მხოლოდ ქვემო ქართლს ფლობდა, რისთვისაც ქართველები დაცინვით 
“უხმობდნენ საბარათიანოს ბატონს”[49]. მართალია, ქართული წყაროები ბაგრატს 
მეფეს უწოდებს[50], მაგრამ ნამდვილად იგი ირანის ტიპიური მოხელე – ხანი – იყო, 
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რომელიც მთლიანად შაჰ აბასზე იყო დამოკიდებული[51]. ბაგრატი ძირითადად 
ბოლნისში ცხოვრობდა, სადაც გარდაიცვალა კიდეც 1619 წ[52]. 
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§ 4. ქართლ-კახეთის აჯანყება და მარაბდის ბრძოლა. 

ბაზალეთის ტრაგედია 

 
1619 წელს შაჰ აბასმა ქართლის მმართველად ბაგრატის მცირეწლოვანი 

შვილი, მუსლიმანი სიმონი დანიშნა. ისიც ირანის მოხელე – ხანი იყო; თუმცა 
ქართულ წყაროებში სიმონი მეფედ იხსენიება[1]. შაჰმა მცირეწლოვანი სიმონის 
“ვექილად და ხელმძღვანელად დანიშნა მოურავ-ბეგი”[2]. სააკაძე ქართლის 
ფაქტიური გამგებელი გახდა. 

იმდროინდელ ქართლში სრული ანარქია მეფობდა. ფეოდალები 
თავთავიანთ მამულებში ჩაკეტილიყვნენ და მხოლოდ საკუთარი 
სამფლობელოების გაზრდა-გაფართოებაზე ზრუნავდნენ. სააკაძის წინაშე ქვეყნის 
ერთიანობის აღდგენისა და განმტკიცების ამოცანა იდგა. ამ მიზნით, პირველ 
რიგში, თავის მტრებთან შერიგებას შეეცადა. ამას იგი შაჰ აბასის შემოსევის 
დროსაც ცდილობდა, მაგრამ, როგორც აღინიშნა, მაშინ ეს არ მოხერხდა, რადგან 
სააკაძის მტრები შაჰს მიუვიდნენ, ეს უკანასკნელი კი გიორგის ხანგრძლივად 
საქართველოში არ აჩერებდა. ახლა კი სხვა ვითარება შექმნილიყო. ქართლ-
კახეთის მოსახლეობის ყველა ფენა (მათ შორის დიდი თავადობაც) შაჰ აბასის 
პოლიტიკით უკმაყოფილებას გამოხატავდა, თან სააკაძე ქართლის გამგებელი იყო 
და შეეძლო ხელისუფლება თავისი მიზნებისათვის გამოეყენებინა. ამიტომ 
გიორგიმ თავის მტერზე არც ახლა იძია შური, რადგან ეს ქართლის ძალების 
დაქსაქსვას გამოიწვევდა. პირიქით, იგი შეურიგდა თავის მოსისხარ მტრებს 
ქაიხოსრო ჯავახიშვილსა და ფარსადან ციციშვილს.[3] ამავე დროს იგი თავის 
მომხრეთა წრის გასაფართოებლად იღწვოდა[4]. 
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იმავე ხანებში სააკაძე და მისი მომხრეები გიორგი იმერთა მეფეს 
დაკავშირებიან და მომავალ ბრძოლაში მისი მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილან. 
გამარჯვების შემთხვევაში მისთვის ქართლის ტახტი აღუთქვამთ. ეს სააკაძის 
გეგმის – საქართველოს გაერითანების გეგმის განხორციელების დასაწყისი 
იქნებოდა[5]  

გიორგი სააკაძე მოსალოდნელი აჯანყებისათვის, როგორც ჩანს, საგარეო 
მოკავშირესაც ეძებდა. აღნიშნულ პოლიტიკურ მიზანს უნდა ისახავდეს სააკაძის 
ქალიშვილისა და ფარად ფაშას (იგი ათაბაგების გამუსლიმანებული ჩამომავალი 
უნდა იყოს) ქორწინება[6]. რომელიც სწორედ აჯანყების სამზადისის პერიოდში, 
1620-1624 წლებში, მოხდა. ფარად ფაშას, რომელიც ოსმალეთის მოხელე იყო, 
საჭიროების შემთხვევაში, სააკაძის ოსმალეთთან დაკავშირება შეეძლო. 

იმ დროს კახეთს მართავდა შაჰ აბასის მიერ დანიშნული ყიზილბაში, 
ფეიქარ-ხანი, რომელსაც რეზიდენცია ხორნაბუჯის ციხეში ჰქონდა. მან კახეთში 
მრავლად ჩამოასახლა მუსლიმანი მომთაბარეები, მაგრამ ქვეყნის დიდი ნაწილი 
მაინც ცარიელი რჩებოდა. თანდათან მთებსა და საქართველოს სხვადასხვა 
კუთხეში გაფანტული კახელებიც მოგროვდნენ და თავიანთ კერებს მიაშურეს. 
ქართველების მომრავლებას ფეიქარ-ხანი შეუშფოთებია. მას შაჰისათვის მიუწერია: 
“ქართველები ისევ მომრავლდნენ და ლაშქრობის (აჯანყების –გ.ჯ.) შემთხვევაში 
ათიათასი ხმლიანი ქართველი შეიძლება მოგროვდეს”[7]. 

თეიმურაზი ამ ხანებში ოსმალეთში იყო და დახმარების მიღებას 
ცდილობდა. ის დიდ იმედებს ამყარებდა 1618 წ. ოსმალთა მიერ ირანის 
წინააღმდეგ მოწყობილ ლაშქრობაზე, რომლის მიზანი იყო სამხრეთ აზერბაიჯანის 
დაკავება და ქ. არდებილის დანგრევა. ამ ლაშქრობის სარდალს, დიდვეზირ 
ხალილ ფაშას ევალებოდა აგრეთვე საქართველოდან ყიზილბაშთა განდევნა და 
თეიმურაზის ტახტზე აღდგენა[8]. ოსმალთა არმია, რომლის მეწინავე რაზმშიც 
თეიმურაზი თავისი კახელებით იბრძოდა, ირანში შეიჭრა. მაგრამ ოსმალებმა 
წარმატებას ვერ მიაღწიეს. ხალილ ფაშამ იმავე წელს ზავი დადო ირანთან, რომლის 
ძალით აღდგენილ იქნა 1612 წ. ზავის პირობები. თეიმურაზის გეგმები კვლავ 
ჩაიშალა[9]. 

თეიმურაზმა დახმარება რუსეთსაც სთხოვა (1618, 1623 წწ.), მაგრამ ვერც 
იქიდან მიიღო სასურველი პასუხი. რუსეთს იმ დროს, საშინაო და საგარეო 
გართულებების გამო, ჯარით დახმარების საშუალება არ ჰქონდა. დიპლომატიური 
გზით კი ცდილობდა შაჰ აბასზე გავლენა მოეხდინა და ლუარსაბი და თეიმურაზი 
თავიანთ სამეფოებში დაებრუნებინა, მაგრამ არც ამ ცდებს მოჰყოლია სასურველი 
შედეგი[10]. 

თეიმურაზის გაუტეხლობითა და მისი ოსმალეთთან და რუსეთთან 
კავშირით გაცოფებულმა შაჰ აბასმა შური მისი ოჯახის წევრებზე იძია. 1620 წ. 
თეიმურაზის ვაჟები – ლევანი და ალექსანდრე – დაასაჭურისებინა, რის შედეგად 
უმცროსი ვაჟი გარდაიცვალა, უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. უფრო გვიან, დიდი 
წამების შემდეგ, სიკვდილით დასაჯეს თეიმურაზ მეფის დედა ქეთევან 
დედოფალიც. გახურებული შანთებით დადაღეს და ისე გამოასალმეს 
წუთისოფელს (1624 წ.). ქართულმა ეკლესიამ სამშობლოსათვის წამებული 
დედოფალი წმინდად აღიარა. მისმა ვაჟმა, თეიმურაზ მეფემ, რომელიც პოეტიც 
იყო, პოემა უძღვნა დედას “წამება ქეთევან დედოფლისა”. 
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შაჰ აბასმა 1622 წ. სიკვდილით დასაჯა ლუარსაბ მეფეც. 

1624 წ. ფეიქარ-ხანს განმეორებით მიუწერია შაჰ აბასისათვის, რომ 
კახელები აჯანყებისათვის ემზადებოდნენ. არც ქართლიდან მოსდიოდა კარგი 
ამბები შაჰს. შეშფოთებული შაჰ აბასი საქართველოში გამოსაგზავნი დიდი 
ლაშქრის სამზადისს შეუდგა[11]. გიორგი სააკაძე და ზურაბ ერისთავი 1624 წლის 
ბოლოს ირანში გაიწვიეს. 

 

 

* * *  

 

შაჰ აბასი, რომელიც აქამდე მხოლოდ კახეთის ამოგდებას ცდილობდა, 
ახლა ქართლსაც ისეთსავე ბედს უმზადებდა. თეიმურაზი ქედს არ იხრიდა და ხან 
ოსმალეთს, ხან კიდევ რუსეთს უკავშირდებოდა ირანის წინააღდმეგ. ირანელ 
დამპყრობელს აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის დაკარგვის საფრთხე მოელოდა. 

შაჰ აბასმა დიდი არმია შეადგინა, რომლის უფროსადაც დაინიშნა ირანის 
მთელი ჯარების მთავრასარდალი ყარჩიხა-ხანი და თან “ათორმეტი ხანი”, 
მრავალი ამირა და სულთანი (ხანზე დაბალი ჩინები ირანის სახელმწიფოში) 
გამოატანა. მათ შორის შირვანისა და ყარაბაღის ბეგლარბეგებიც იყვნენ[12]. 

შაჰ აბასმა ყარჩიხა-ხანს კახელების მთლიანი გაწყვეტა და ქართველების 
ირანში ჩარეკვა დაავალა. გ. სააკაძე მის მრჩევლად დანიშნა, მაგრამ, როგორც ჩანს, 
შაჰი გიორგის ბოლომდე მაინც არ ენდობოდა. მან, გადმოგვცემს თურქი 
ისტორიკოსი მუსტაფა ნაიმა, “სხვების დასანახად ყარჩიხა-ხანს უბრძანა, რომ 
მოურავთან თათბირის გარეშე არც ერთი საქმე არ დაიწყოს და გააფრთხილა, რომ 
ელოდოს მისგან (შაჰისაგან) საიდუმლო წერილსა და ბრძანებას და იმოქმედოს მის 
შესაბამისად”[13]. ყარჩიხა-ხანს სააკაძესთან ერთად მოჰყვებოდა ზურაბ ერისთავიც. 
ფრთხილმა და ვერაგმა შაჰმა, ყოველი შემთხვევისათვის, გიორგის ვაჟი პაატა და 
ზურაბის მეუღლე თავისთან მძევლებად დაიტოვა. ამით ის თავისი ბოროტი 
გეგმების შესრულების საქმეში სააკაძისა და ერისთავის მხარდაჭერის 
უზრუნველყოფას ფიქრობდა. 

ყარჩიხა-ხანი და მისი ჯარი საქართველოსაკენ გამოემართა. იგი 
ოფიციალურად მშვიდობიანი მიზნით მოდიოდა საქართველოში. მას მოჰყავდა 
ისა-ხან ყორჩიბაშის ასული (შაჰ აბასის შვილიშვილი ქალის ხაზით) ჯაჰან-ბანუ, 
რომელიც სიმონ-ხანზე უნდა დაექორწინებინათ. ცნობილი ხანები, თავიანთი 
ჯარებით, საპატიო მაყრებად მოყვებოდნენ საპატარძლოს[14]. 

გ. სააკაძეს აჯანყება, რომლისთვისაც იგი დიდი ხანია ემზადებოდა, 
ირანშივე გადაუწყვეტია. საქართველოში კი ზურაბ ერისთავსაც განდობია. გიორგი 
ზურაბს დაპირებია ლუარსაბის დას, ლელა ბატონიშვილს, რომელიც ადრე შაჰ 
აბასის მეუღლე იყო, ახლა კი კახეთის მმართველ ფეიქარ-ხანს ჰყავდა (შაჰი ლელას 
ლუარსაბის დახრჩობის შემდეგ გაეყარა და ფეიქარ-ხანს მისცა). ზურაბი, რომლის 
პატივმოყვარეობას ქართლის ბაგრატიონებთან დამოყვრება, შესაძლოა, შორეულ 
იმედებსაც აღუძრავდა, გიორგის დაეთანხმა და მასთან ერთად აჯანყების 
სამზადისს შეუდგა[15]. 
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ირანელთა ჯარები 1625 წლის ადრე გაზაფხულზე მოვიდნენ ქართლში. 
ყარჩიხა-ხანი თავისი ლაშქრით მუხრანს მივიდა და აღაიანის ველზე დაბანაკდა. 
იგი თავისი პირველი ამოცანის – კახელების გაწყვეტის სამზადისს შეუდგა. 
აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობის ყოფნა-არყოფნის საკითხი კვლავ 
დადგა. როგორც როსტომ მეფე გვიმოწმებს: “ბრძანება იყო ყეენისა, რომე კახი კაცი 
გაეწყვიტათ და კახეთში ყიზილბაში დაესახლათ”[16]. ყარჩიხა-ხანმა იმერეთში 
ლაშქრობის საბაბით კახელთა დიდი ლაშქარი დაიბარა და აუწყა – რადგან თქვენც 
ქრისტიანები ხართ და იმერლების მოძმეები, თქვენი იქ ლაშქრობა სასურველად არ 
მიგვაჩნია, იარაღი ჩაგვაბარეთ, საჩუქრები მიიღეთ და შინ წადითო. 
განიარაღებული კახელები “საჩუქრებისათვის” მოშორებით მდგარ კარავში უნდა 
შესულიყვნენ, სადაც სათითაოდ უნდა ამოეწყვიტათ. ყიზილბაშთა ეს საშინელი 
განზრახვა ვიღაცამ გასცა. კახელებმა “გაიკრეს ხმალს ხელი”, ბრძოლით გზა 
გაიკაფეს და კახეთს მიაშურეს[17]. ირანელთა სარდლობა მიხვდა, რომ ამ საქმეში გ. 
სააკაძის ხელი ერია და ეს ამბავი, ეტყობა, შაჰ აბასს აცნობეს. გიორგის კვლავ შაჰ 
აბასის ერთგულად მოჰქონდა თავი და ისევ ყარჩიხა-ხანის ბანაკში იყო. მას 
თვალყურს ადევნებდნენ, მაგრამ, როგორც ჩანს, გიორგისაც ჰყოლია ირანში 
მსტოვრები, რომელთაც სააკაძეს შაჰ აბასის შიკრიკის საქართველოში წამოსვლა 
აცნობეს. მისი კაცები ამ შიკრიკს ყიზილბაშთა ბანაკის მიდამოებში დარაჯობდნენ. 
ერთ დღეს, ნადირობის საბაბით, ბანაკიდან გამოსულ გიორგის, ლოჭინის ხევის 
მიდამოებში, ხელში ჩაუვარდა შაჰის შიკრიკი ყარჩიხა-ხანისათვის გამოგზავნილი 
წერილით. შაჰ აბასი, მუსტაფა ნაიმას გადმოცემით, ყარჩიხა-ხანს სწერდა: “შენ რომ 
კორუჯიბაში ხარ, გმართებს დათვალიერების მიზნით შეგროვილი ქართველები 
მთლიანად ამოხოცო. მოურავიც არ გაუშვა ცოცხალი. რაც უნდა დაგიჯდეს, უნდა 
მოკლა”[18]. ეს წერილი გიორგის აჯანყების დაწყების დაჩქარებაში დაეხმარა. ახლა 
ისინიც კი, ვინც ჯერ კიდევ ეჭვის თვალით უყურებდნენ გიორგის, საბოლოოდ 
დარწმუნდნენ შაჰის საშინელ განზრახვასა და სააკაძის გულწრფელობაში. 

აჯანყების სამზადისის უკანასკნელი დღეები იყო: ქართლსა და კახეთში 
ფარულად ჯარებს აგროვებდნენ და გადამწყვეტი დარტყმისათვის ემზადებოდნენ. 
ყარჩიხა-ხანმა, სააკაძის რჩევით, თავისი ჯარების საგრძნობი ნაწილი კახეთის 
სხვადასხვა კუთხეში გაგზავნა. ამით გიორგიმ ყიზილბაშთა ძალები დაქსაქსა, რომ 
უფრო ადვილი ყოფილიყო მათი მთავარი ბანაკის განადგურება[19]. 

მტრის ბანაკში გიორგისთან ერთად იმყოფებოდა ოთხი მისი 
თანამებრძოლი. ესენი იყვნენ: გიორგის ვაჟი ავთანდილი, თავადიშვილები – ელია 
დიასამიძე და პაატა ხერხეულიძე და გიორგის განუყრელი მხლებელი, მსახური 
პაპუნა ვაშაყაშვილი – ოთხივე უმაგალითო სიმამაცისა და შეძლების ვაჟკაცები[20]. 

1625 წლის 25 მარტს (ახ. სტ. 4 აპრილს)[21], გარიჟრაჟზე, ხარება დღე რომ 
თენდებოდა, მარტყოფის ველზე დაბანაკებულ მტრის ჯარს ქართველ ვაჟკაცთა 
რაზმები მიუახლოვდნენ. ხმაურზე გუშაგებმა განგაში დასცეს. ირანელთა ჯარის 
სარდლობამ სასწრაფოდ მოიყარა თავი ყარჩიხა-ხანთან და სააკაძეს უხმო. გიორგი 
და მისი მხლებლები მზად იყვნენ ამ მომენტისათვის, ხმლები იშიშვლეს და მტრის 
ჯარის მეთაურები იქვე გაჟლიტეს. უსარდლოდ დარჩენილ ლაშქარს ქართველებმა 
მუსრი გაავლეს[22]. მუსტაფა ნაიმას ცნობით, მტრის ბანაკიდან, რომელშიც 30 
ათასამდე ყიზილბაში იყო, მხოლოდ სამი ათასმა უშველა თავს გაქცევით. 
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დანარჩენები აჯანყებულებმა აკუწეს[23].ქართველებს დიდძალი ქონება და იარაღი 
ჩაუვარდათ ხელში[24]. 

მოურავმა სულის მოთქმის საშუალება არ მისცა მტერს. თბილისს დაეცა, 
ციხეს ალყა შემორტყა. სიმონ-ხანმა თბილისის ციხეში შესვლა ვერ მოასწრო, 
ყარაბაღის ბეგლარბეგ მოჰამედ ყული-ხანთან ერთად აღჯაყალის ციხეში შევარდა 
და იქ გამაგრდა. სააკაძე შემდეგ ზურაბ ერისთავთან ერთად კახეთში გადავიდა და 
უკვე გაქცეულ ფეიქარ-ხანს დაედევნა, მაგრამ ამ უკანასკნელმა მცირე ამალით 
მტკვარი გადალახა და ბარდავს მიაშურა. ყიზილბაშთა დიდი ჯგუფი ქართველებს 
ჩაუვარდა ტყვედ. შემდეგ აიღეს ხორნაბუჯის ციხე, რომელიც ფეიქარ-ხანის 
რეზიდენციას წარმოადგენდა. მცირე სამზადისიც და მოურავმა განჯა-ყარაბაღის 
სახანოებზე გაილაშქრა, იქ მყოფ ყიზილბაშთა ჯარებს დაერია. მრავალი გაწყვიტეს 
და მრავალიც ტყვედ იგდეს, გაქცეულებს მდ. არაქსამდე სდიეს და დიდძალი 
ქონება დაატოვებინეს. სააკაძე და მისი ჯარი, ალაფითა და ტყვეებით 
დატვირთულნი, ქართლში მობრუნდნენ[25]. 

აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად 
გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. თეიმურაზი, რომელიც იმ დროს 
ოსმალეთის საზღვრებში, გონიოს ციხეში, იმყოფებოდა და დახმარების 
სათხოვნელად რუსეთში წასასვლელად გამზადებულიყო, ქართლ-კახეთში 
მოიწვიეს და გაერთიანებული სამეფოს ტახტზე დასვეს[26]. ეს დიდი მნიშვნელობის 
მოვლენა იყო. საქართველოს გაერთიანების მოღვაწეთა ოცნებას ფრთები 
ესხმებოდა. 

გ. სააკაძე თბილისის ციხის აღებას კვლავ დიდი მონდომებით 
ცდილობდა. ციხეს წყლის მიწოდება შეუწყვიტეს და ალყა გააძლიერეს, მაგრამ 
თბილისელ მოქალაქეთა შორის მოღალატეები აღმოჩნდნენ, რომელთაც დიდი 
დახმარება გაუწიეს ალყით შევიწროებულ ყიზილბაშ მეციხოვნეებს[27]. 

ქართველებმა თბილისის ციხე ვერ აიღეს, მაგრამ ამას ჩრდილი არ 
მიუყენებია იმ დიდი ზეიმისათვის, რომელიც გამოიწვია აჯანყების წარმატებამ, 
რასაც შედეგად მოჰყვა ყიზილბაშთა გაწყვეტა და ქართლ-კახეთის გაერთიანება. 
ქართლ-კახეთის მოსახლეობა კიდევ ერთხელ გადარჩა ამოწყეტას და აყრა-
აოხრებას. ამ დიდი საქმეების ორგანიზატორი გ. სააკაძე იყო. მისი სამხედრო 
ნიჭისა და სიმამაცის ამბები შორს გასცილდა საქართველოსა და ახლო 
აღმოსავლეთის ქვეყნების ფარგლებს და ევროპამდეც მიაღწია. 

ყარჩიხა-ხანის უზარმაზარი არმიის ერთიანმა გაწყვეტამ თავზარი დასცა 
შაჰ აბასს. ირანის სამხედრო ძლიერება კი, რომელიც ამ დროს თავის ზენიტში იყო, 
საფუძვლებამდე შეირყა. შაჰ აბასის მეისტორიე ისქანდერ მუნში, რომელიც 
სააკაძის აჯანყებას “დიდ და საშიშ ამბებს” უწოდებს, წერდა: “ჯანყი და შფოთი, 
რომელიც ბედკრული, დაკარგული მოურავ ქართველის უმადურობისა და 
აჯანყების და ამბოხების გამო ატყდა, უდიდესი შედეგი მოჰყვა მას და დიდი 
ზარალი და ვნება შეხვდა და ხვდება (ახლაც) ხალხს[28]. იმდროინდელი თურქი 
ისტორიკოსის იბრაჰიმ ფეჩევის აზრით, “ორმოცი წლის განმავლობაში ასეთი 
დიდი ზარალი (შაჰს) არ მოსვლია”[29]. სააკაძის აჯანყებამ შაჰ აბასის იმპერიის სხვა 
დაპყრობილი ხალხებიც აამოძრავა და “ყველგან შფოთი გაჩნდა”, წერს 
ისქანდერი[30]. უაღრესად შეშფოთებული შაჰ აბასი საქართველოში გამოსაგზავნი 
დიდი დამსჯელი ექსპედიციის სამზადისს შეუდგა. 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/4.htm#_ftn23#_ftn23
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/4.htm#_ftn24#_ftn24
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/4.htm#_ftn25#_ftn25
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/4.htm#_ftn26#_ftn26
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/4.htm#_ftn27#_ftn27
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/4.htm#_ftn28#_ftn28
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/4.htm#_ftn29#_ftn29
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/4.htm#_ftn30#_ftn30


გაბოროტებული შაჰის ბრძანებით წამებით მოკლეს სააკაძის ვაჟი პაატა. 
საყვარელი ვაჟის თავი მამას გამოუგზავნეს საქართველოში, ტანი კი ხევში 
გადააგდეს ყვავ-ყორნების დასაგლეჯად. მაგრამ იგი მიწისათვის მიუბარებიათ იმ 
დროს ისპაანში მყოფ კათოლიკე მისიონერებს. შემდეგ სააკაძემ, თბილისელი 
ვაჭრების საშუალებით მოაძებნინა პაატას საფლავი ისპაანში და საქართველოში 
ჩამოასვენა. იგი სააკაძეების საგვარეულო მონასტერში, ერთაწმინდის ეკლესიაში 
დაკრძალეს. 

სააკაძე შაჰ აბასის ახალ შემოსევას მოელოდა. მან მრავალი სამხედრო და 
ადმინისტრაციული ღონისძიება განახორციელა ქვეყნის თავდაცვის 
გასაძლიერებლად. ქართლისა და კახეთის მესვეურთა ერთიანობის განმტკიცების 
მიზნით, სააკაძის ინიციატივით, თეიმურაზმა თავისი ქალი დარეჯანი ზურაბს 
შერთო ცოლად[31]. ამით, სააკაძის აზრით, ზურაბის პატივმოყვარეობა 
დაკმაყოფილებული იქნებოდა. მეორე მხრივ კი, ეს ფაქტი გარანტია იქნებოდა 
ზურაბის, ამ ძლიერი, მაგრამ მერყევი, პიროვნების ერთგულებისა საერთო 
საქმისათვის ბრძოლაში. 

სააკაძემ კარგად იცოდა, რომ მხოლოდ ქართლ-კახეთს შაჰ აბასის 
წინააღმდეგ ბრძოლა გაუჭირდებოდა და დახმარებისათვის ოსმალეთს მიმართა. 
მან დახოცილ ყიზილბაშ სარდალთა მოჭრილი თავები და ტყვეთა ერთი ნაწილი, 
დამარცხებული მტრის დროშებითა და საჩუქრებით გაუგზავნა ოსმალეთის დიდ 
ვეზირს, მთავარსარდალ ჰაფიზ ფაშას, რომელიც თავისი ჯარებით ირანის 
საზღვრების მახლობლად დიარბექირში იდგა. სააკაძის ელჩები, რომელთა შორის 
მისი ვაჟიც (იორამი?) იყო, დიდ ვეზირთან 1625 წლის 3 ივლისს მოსულან[32]. 

სააკაძე, როგორც მის მიერ ჰაფიზ ფაშასადმი გაგზავნილი წერილიდან 
ჩანს, შაჰ აბასის მძარცველური პოლიტიკით დიდად უკმაყოფილო აღმოსავლეთ 
ამიერკავკასიის ხალხების მიმხრობას ფიქრობდა და ოსმალეთის დახმარებით 
თვით ირანში შეჭრას და შაჰ აბასის იმპერიის დამხობას აპირებდა. მაგრამ 
ოსმალეთის უნიჭო და მექრთამე სარდლობას არ აღმოაჩნდა უნარი სწორად 
შეეფასებინა სააკაძის დიადი გეგმა და ის რთული მდგომარეობა, რომელიც 
ქართლის აჯანყების შედეგად შაჰ აბასს შეექმნა. სააკაძის გეგმა უარყვეს. ჰაფიზ 
ფაშამ, ბაღდადზე ლაშქრობის საბაბით (ეს ლაშქრობა ქართველების აჯანყებამდე 
იყო დაგეგმილი), სააკაძეს უარი უთხრა დახმარებაზე. 

იბრაჰიმ ფეჩევი, რომელიც ოსმალეთის სახემწიფოს გამოჩენილი მოხელე 
იყო და იმ დროს ვეზირთან იმყოფებოდა, სააკაძის გეგმას აღტაცებაში მოუყვანია. 
ის ბევრს ცდილა, რომ ჰაფიზ ფაშას სააკაძის გეგმა მიეღო და მიშველებოდა მას, 
მაგრამ “არაფერი არ გამოვიდა”[33]. 

 

 

* * *  

 

შაჰ აბასმა უზარმაზარი არმია შეყარა და თავისი სიძის ისა-ხან ყორჩიბაშის 
სარდლობით საქართველოში გამოისტუმრა. მას შაჰმა “მოურავის ჯანყის მოსპობა 
და საქართველოს საქმეების მოწესრიგება დაავალა”[34], რაც შაჰ აბასის სურვილის 
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აღსრულებას - ქართლ-კახეთის მთლიანად მოსპობას გულისხმობდა. ყორჩიბაშთან 
ერთად საქართველოზე ლაშქრობა ებრძანათ შირვანის მმართველს ყაზახ-ხანს 
ჩერქეზს, ერევნის ბეგლარბეგს ამირგუნე-ხანს და აზერბაიჯანის ბეგლარბეგს 
შაჰბენდე-ხანს. ყორჩიბაშის ჯარში იყო აგრეთვე ნიჭიერი სარდალი, ქართველი 
ბატონიშვილი ხოსრო-მირზა (შემდეგ როსტომ მეფე). ისა-ხან ყორჩიბაშის არმია 
1625 წ. ივნისის ბოლოს შემოვიდა საქართველოში და მდ. ალგეთის ხეობაში 
მარაბდის ველზე დადგა[35]. 

ქართველებს, რომელნიც მოელოდნენ ირანელთა ახალ შემოსევას, დიდი 
სამზადისი ჩაუტარებიათ და 20-ათასიანი არმიით კოჯორ-ტაბახმელას 
მიდამოებში დაბანაკებულან. ქართველთა ბანაკში თავი მოუყრიათ ქართლ-
კახეთის ყველა გამოჩენილ სარდალს. აქვე იყვნენ თეიმურაზ მეფე, გიორგი სააკაძე 
და ახალციხიდან ლტოლვილი მანუჩარ ათაბაგი სამასი რჩეული ვაჟკაცით[36]. 

ირანელები შაჰბენდე-ხანს და მის ჯარს, რომელიც ჯერ კიდევ არ 
შემოერთებოდა ყიზილბაშთა მთავარ ბანაკს, ელოდნენ და შეტევაზე გადასვლას არ 
ჩქარობდნენ. ქართველთა ბანაკში კი სხვა განწყობილება იყო... 

სამხედრო თათბირზე, რომელსაც თეიმურაზის, სააკაძისა და ზურაბ 
ერისთავის გარდა ესწრებოდნენ მეწინავე სადროშოს, სომხით-საბარათიანოს 
სარდალი ბარათა ბარათაშვილი, თეიმურაზ და ქაიხოსრო მუხრანბატონები, იესე 
ქსნის ერისთავი, ბაადურ ციციშვილი, აღათანგ ხერხეულიძე, კახეთის განთქმული 
გმირი დავით ჯანდიერი, ეპისკოპოსები: ალავერდელი, ხარჭაშნელი, რუსთველი, 
მროველი და მანუჩარ ათაბაგი, მტერთან შებმის თაობაზე აზრთა დიდი 
სხვადასხვაობა გამომჟღავნდა. სააკაძე მოითხოვდა დაეცადათ, სანამ მტერი 
თვითონ არ გადმოვიდოდა შეტევაზე, რადგან, მისი აზრით, იმ დიდი სიცხის გამო, 
რომელიც იმ დღეებში იდგა, ქართველებს და განსაკუთრებით ქვეითებს, მარაბდის 
დაბალ ველზე ომი ძალიან გაუჭირდებოდათ, ყიზილბაშები კი მიჩვეულნი არიან 
ასეთ სიცხეებსო და თან, რაც მთავარია, კოჯორ-ტაბახმელას ვიწროხევებიან 
მიდამოებში მტერს თავისი მთელი ძალების გაშლასა და გამოყენების საშუალება 
არ ექნება და ძლევაც ჩვენ დაგვრჩებაო. სააკაძის ამ გონივრულ რჩევას მხოლოდ 
ბაადურ ციციშვილი მიემხრო. სხვები, თითქმის ყველა, ომის დაუყოვნებლივ 
დაწყებას მოითხოვდნენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში წასვლით იმუქრებოდნენ[37]. 

სამხედრო თათბირმა სააკაძის გეგმა უარყო. გადაწყდა ომი მეორე დღეს, 
1625 წლის 1 ივლისს დაეწყოთ. მთავარსარდლობა თეიმურაზ მეფემ იკისრა. ეს 
გადაწყვეტილება, როგორც ეს შემდეგ ნათელი გახდა, შეცდომა იყო. ქართველთა 
მხარე ომს მისთვის უაღრესად ძნელ პირობებში იწყებდა. ამას ისიც დაემატა, რომ 
ქართველების ყველაზე ნიჭიერი სარდალი, სააკაძე, ჩამოცილებული იქნა ომის 
წარმოების საერთო ხელმძღვნელობისაგან, რაც კიდევ უფრო დიდი შეცდომა იყო 
ქართველების მხრივ. ყველაფერი ეს ქართველი ფეოდალების ინტერესთა 
შეზღუდულობამ გამოიწვია. 

ირანელთა სარდლობაც, როგორც ჩანს, ქართველების გაშლილ ველზე 
ჩამოტყუებას ელოდა. ყიზილბაშები ქართველების დასახვედრად მოემზადნენ: 
სანგრები ააგეს, რომელთაც უკან ზარბაზნები შემოუწყეს (ირანელები ქართველებს 
არა მარტო სიმრავლით, არამედ შეიარაღებითაც ჯობდნენ – მათ აღჭურვილებაში 
მრავალი ზარბაზანი იყო). ზარბაზნების უკან მეთოფეები დააწყვეს ოთხ რიგად. 
მეთოფეთა პირველი რიგი ცალფეხზე იყო ჩაჩოქილი, მეორე რიგი ფეხზე იდგა, 
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მესამე ცხენზე იყო ამხედრებული, მეოთხე კი აქლემზე მჯდომი მეთოფეებისაგან 
შედგებოდა. ფარსადან გორგიჯანიძის აზრით, მეთოფეთა ეს რიგები 12 ათას 
მებრძოლს ითვლიდა. ამ მეწინავე ჯარის სარდლად დანიშნეს ამირგუნეხანი, 
რომელიც თავისი სიმამაცის გამო “სარუასლანად” (ყვითელ ჯიქად) იწოდებოდა. 
ცენტრს, რომელშიც ყიზილბაშთა ჯარის ძირითადი ბირთვი იყო, თვით ისა-ხან 
ყორჩიბაში სარდლობდა. მრავალრიცხოვანი რაზმები დააწყვეს ცენტრის ორივე 
მხარესაც[38]. 

ქართველებმა, რომელთა დევიზი იყო: გამარჯვება ან სიკვდილი (მათ 
კარგად იცოდნენ, რომ, ამ ბრძოლაში მთელი ქართლ-კახეთის მოსახლეობის 
ყოფნა-არყოფნის საკითხი წყდებოდა), ბრძოლის წინღამეს ზიარება 
გადაწყვიტეს[39]. ქართველთა ჯარი ზიარების შემდეგ, ღამით, კოჯრის 
მაღლობებიდან მარაბდის ველისაკენ დაეშვა და ყიზილბაშთა ბანაკს მიუახლოვდა. 

გარიჟრაჟზე ქართველები შეტევაზე გადასასვლელად მოემზადნენ. წინ 
რჩეული ცხენოსანი ჯარი დააწყვეს, უკან ქვეითობა განლაგდა და მტრის 
ბანაკისაკენ ასე დაიძრნენ. “თოფის მოსაწევამდისინ ნელად იარეს, მერმე ფარები 
დაიფარეს და შუბები წაიგრძელეს და ცხენჭენებით მიუხდნენ”. 12-მა ათასმა 
თოფმა და ზარბაზანმა დაიჭექა ყიზილბაშთა სანგრებიდან. ხშირმა სროლამ და 
მისგან ამდგარმა ბოლმა შეტევა ცოტა შეაფერხა, მაგრამ ქართველები არ შედრკნენ, 
დიდი სისწრაფით შეიჭრნენ მტრის ბანაკში და თავზარი დასცეს ყიზილბაშთა 
მეწინავე რაზმებს. “ქართველნი ყიზილბაშის ლაშქარში გაერივნენ და შეიქმნა 
შუბთა ძგერება, ჴმალთა და ლახტთა მუზარადებზედ ჴეთქინება”[40]. 

ბრძოლა მეტად სასტიკი იყო. ამირგუნე-ხანის მეწინავე რაზმებმა ვერ 
გაუძლეს ქართველთა ცხენოსანი ჯარის თაუვბრუდამხვევ შეტევას და გატყდნენ. 
მალე ამირგუნე-ხანი სასიკვდილოდ დაიჭრა და ბრძოლის ველიდან გაიყვანეს, 
მისი ჯარი კი გაიფანტა. მერე “ქართველები ისეთივე გახურებული ხოცვით, - 
მოგვითხრობს ისქანდერ მუნში, - მეთოფეების რაზმში შეიჭრნენ. მათი 
დარტყმებისაგან მეთოფეების რიგებიც დაინგრა”. შემდეგ ქართველებმა ცენტრს 
შეუტიეს. “ქართველთა ჯარის სიმამაცისაგან” თავზარდაცემული მარცხენა და 
მარჯვენა ფრთის ჯარები ცენტრს ვერ მიეშველნენ და გაიქცნენ[41]. 

ქართველთა მთელი სარდლობა – ერი თუ ბერი, თვით ეპისკოპოსებიც - 
პირადად მონაწილეობდა ბრძოლაში. სააკაძემ მუზარადი აიხადა, რომ 
ყიზილბაშებს ეცნოთ იგი და თავზარი სცემოდათ. 

ქართველების გამარჯვება თითქოს გარდაუვალი იყო, მაგრამ გამოცდილი 
მთავარსარდალი ისა-ხან ყორჩიბაში ბრძოლის ველს არ თმობდა და უკანასკნელ 
ძალებს იკრებდა საქმის გამოსასწორებლად. სარდლის სიმტკიცით გამხნევებული 
მტრის რაზმები კვლავ მოგროვდნენ მის ირგვლივ და ქართველებს შემოუტიეს. ამ 
დროს ქართველთა ჯარის ერთმა ნაწილმა, რომელიც “ორდუბაზარში” (ადგილი, 
სადაც მტრის ქონება იყო მოთავსებული) შეჭრილიყო და ბრძოლას მოგებულად 
თვლიდა, ალაფობა დაიწყო და ბრძოლას თავი მიანება. ცხენოსანთა ჯარის ერთი 
დიდი რაზმი ავთანდილ სააკაძისა და დავით ერისთავის (ზურაბის ძმის) 
მეთაურობით გაქცეულ მტერს გამოედევნა და ბრძოლის ველს გასცილდა. ამ 
ვითარებამ ძალიან შეამსუბუქა ყორჩიბაშის მდგომარეობა[42]. 
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ასეთი ვითარება იყო ბრძოლის ველზე, როცა ყიზილბაშებს ახალი დიდი 
ძალები მოუვიდათ. აზერბაიჯანის ბეგლარბეგს შაჰბენდე-ხანს თავისი ჯარით 
გზაში შეგვიანებოდა და გამალებული მოეშურებოდა. ისინი გაშლილი დროშებით, 
ბუკებითა და დიდი ყიჟინით შემოიჭრნენ ბრძოლის ველზე. თან ყვიროდნენ: “შაჰ 
გელდი”, “შაჰ გელდი” - შაჰი მოვიდაო[43]. ყიზილბაშები გამხნევდნენ და ახალი 
ძალით შეუტიეს ქართველებს. 

ბრძოლით დაღლილმა და სიცხისაგან მეტისტმეტად შეწუხებულმა 
ქართველთა ჯარმა ყიზილბაშთა ახალი რაზმების დარტყმას ვეღარ გაუძლო და 
გატყდა. პირველმა ცხენოსანმა ჯარმა მიატოვა ბრძოლის ველი და კოჯრის 
ვიწროებს მიაშურა. ცხენოსანი ჯარისაგან მიტოვებული, უზომოდ დაღლილი 
ქვეითობა, რომელიც გლეხობისაგან შედგებოდა, დიდ გასაჭირში ჩავარდა, მაგრამ 
იარაღს მაინც არ ყრიდა. გუნდგუნდად მებრძოლი გლეხობა უკანასკნელ კაცამდე 
შეაკვდა მტერს, თუმცა დამპყრობლებსაც დიდი ზიანი მიაყენა. ისინი “ალაგ-ალაგ 
ერთგან შეგროვდნენ და სადამდისინ დაიხოცებოდეს, თავი აღარ დაზოგეს, ვისაც 
ჴელი მიაწვდინეს, მოუკლავი არ გაუშვეს და თვითონაც დაიხოცნენ”[44]. უთენია 
დაწყებული ბრძოლა ღამით დამთავრდა. 

ქართველები დამარცხდნენ. 10 ათასამდე ქართველი მეომარი დაიღუპა 
მარაბდის ველზე. ყიზილბაშებს კი ძვირად დაუჯდათ ეს გამარჯვება: 14 ათასი 
დამპყრობელი გაჟლიტეს ქართველმა მეომრებმა. სამშობლოს 
თავისუფლებისათვის დაღუპულთა შორის იყვნენ გმირი სარდლები და რაინდები 
– დავით ჯანდიერი, თეიმურაზ მუხრანბატონი, აღათანგ ხერხეულიძე, ბაადურ 
ციციშვილი, ეპისკოპოსები: რუსთველი და ხარჭაშნელი, ცხრა ძმა ხერხეულიძე, 
ცხრა მაჩაბელი, შვიდი ჩოლოყაშვილი და სხვა მრავალი. განსაკუთრებით გლეხობა 
დაზარალდა[45]. 

ახლა ყველასათვის ნათელი გახდა, რომ სააკაძის გეგმა სწორი იყო. 
მართლაც, ქართველები ყიზილბაშთა უზარმაზარ არმიას მთაგორიან და ვიწრო 
ადგილებში უფრო გაუმკლავდებოდნენ, ვიდრე გაშლილ ველზე, სანგრებში 
ჩამჯდარს და უკეთ შეიარაღებულს. მაგრამ უკვე გვიან იყო. “თავადთა 
პოლიტიკური სიბეცე-შეზღუდულობა, ფეოდალური ლაშქრის უდისციპლინობა 
და შეიარაღებაში ჩამორჩენილობა იყო მარაბდას ქართველთა დამარცხების 
უმთავრესი მიზეზი”[46]. 

ქართველები დამარცხდნენ, მაგრამ იარაღი არ დაუყრიათ. მეორე დღეს 
კოჯრის მიდამოებში გაგრძელდა ბრძოლები. მტერი შიდა ქართლში შეჭრას 
ჩქარობდა. სააკაძემ პატარ-პატარა რაზმებით პარტიზანული ომი გაუმართა 
ყიზილბაშებს. რამდენიმე დღის განმავლობაში აკავებდნენ გმირები მტრის მთავარ 
ძალებს და არ აძლევდნენ საშუალებას ქვეყნის გულში შეჭრილიყვნენ, რომ 
მოსახლეობას დახიზვნა მოესწრო. 

ისა-ხან ყორჩიბაშმა თავის ჯარიდან 12-ათასიანი რაზმი გამოჰყო, სათავეში 
საუკეთესო სარდლები, შირვანის ბეგლარბეგი ყაზახ-ხანი, აზერბაიჯანის 
ბეგლარბეგი შაჰბენდე-ხანი და ხოსრო-მირზა ჩაუყენა და არშის ციხის (თერგის 
ხეობაში) ასაღებად გაგზავნა, სადაც ქართველების მიერ დაპატიმრებული 
ანდუყაფარ ამილახვარი (გამაჰმადიანებული) და მისი მეუღლე, ყორჩიბაშის 
ასული იყვნენ დამწყვდეულნი. ირანელებმა ეს ტყვეები გაათავისუფლეს და ქსნის 
ხეობით თბილისისაკენ ბრუნდებოდნენ, როცა გიორგი სააკაძემ და მისმა ლაშქარმა 
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მათ გზა შეუკრეს. სასტიკი ბრძოლა გაიმართა და სამი დღის განმავლობაში არ 
შეწყვეტილა. მთლიანად განადგურდნენ შაჰბენდე-ხანის რაზმები. თვითონ კი 
გაქცევით ცდილობდა თავის შველას, მაგრამ სააკაძის გმირები მიეწივნენ და 
ამალიანად აჰკაფეს. მხოლოდ ხოსრო-მირზას ვერაფერი მოუხერხეს, იგი ლომივით 
იბრძოდა. მისი მამაცობით გამხნევებული ყიზილბაშებიც გონს მოეგენ და ხოსრო-
მირზას გვერდში ამოუდგნენ. ხოსრო-მირზამ მოახერხა ალყის გარღვევა და 
გადარჩენილი მცირე რაზმით თბილისს მიაშურა. ანდუყაფარი და მისი მეუღლე, 
რომელთა გამოხსნა 12-ათასიანი არმიის განადგურებად დაჯდა, ყორჩიბაშს 
მიჰგვარეს[47]. 

ქართველებმა ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვეს. დიდძალი იარაღი, 
ცხენები და ტყვეები იშოვეს. ყიზილბაშთა ამ დამარცხებით საბოლოოდ 
გაქარწყლდა ის უპირატესობა, რაც მარაბდის ბრძოლით მოიპოვეს. 

ყიზილბაშებს უკვე ძალა აღარ შესწევდათ, რაიმე დიდი ღონისძიების 
ჩატარებისა და ისევ ქართლის მოღალატე თავადებს დაუყვავეს. საჩუქრებითა და 
დაპირებებით ქართლის მრავალი ძლიერი თავადი თავის მხარეზე გადაიბირეს. 
მათ შორის ბოქაულთხუცესი ქაიხოსრო ბარათაშვილი, რომელიც მარტყოფის 
აჯანყებისა და მარაბდის ომის დროს სააკაძის მხარეზე იყო. მან ქვემო ქართლის 
უძლიერესი ციხე – ბირთვისი – ყიზილბაშებს გადასცა და მათ სამსახურში ჩადგა, 
რის საფასურადაც ქაიხოსროს ჯერ ქვემო ქართლის სარდლობა უბოძეს (რომელიც 
ადრე ბარათა ბარათაშვილს ეჭირა), მერე კი (1626 წ.) თბილისის მოურავობაც 
დაუმტკიცეს. 

როგორც გამოირკვა, ქართლის მღვდელმთავართა ერთი ნაწილიც სიმონ-
ხანის მხარეზე გადასულა. მოღალატე თავადთაგან გარიყული სააკაძე 
იძულებული გახდა ქართლს გასცლოდა. იგი სამცხეში გადავიდა. იმავე ხანებში 
თეიმურაზი იმერეთს წავიდა[48]. 

მალე ისა-ხან ყორჩიბაში და მისი ჯარიც გავიდა ქართლიდან. მან 
თბილისისა და ქართლის ზოგ ციხეში ყიზილბაში მეციხვონეები ჩააყენა, ქართლის 
მმართველად კვლავ სიმონ-ხანი აღადგინა და შაჰ აბასის ბრძანებისამებრ 
საზამთროდ ყარაბაღში დადგა. მას ებრძანა ახლა იქიდან განეგრძო ბრძოლა 
სააკაძის წინააღმდეგ და შეენარჩუნებინა სამცხე-საათაბაგოს ციხეები, რომელნიც 
1624 წ. ირანელთა ხელში გადასულა[49]. 

მართალია, ქართლ-კახეთი დროებით კვლავ ირანელთა ხელში გადავიდა, 
მაგრამ მტერმა თავისი ძირითადი ამოცანის – ქართველთა გაჟლეტისა და აყრის – 
შესრულება მაინც ვერ შეძლო. შაჰ აბასის განაზრახის ჩაშლაში უდიდესი როლი 
შეასრულა გ. სააკაძის მიერ შესანიშნავად ორგანიზებულმა და მოწყობილმა 
მარტყოფის აჯანყებამ. ასევე იმ დიდმა ზარალმა, რომელიც მტერს მარაბდაში და 
შემდეგ ქსნის ხეობაში მოუვიდა. მარაბდის, ქსნისა და პარტიზანული ბრძოლების 
შედეგად ყიზილბაშებმა 30 000-მდე მეომარი დაკარგეს. თუ ამას მივუმატებთ 
მარტყოფის აჯანყებისა და კახეთში ფეიქარ-ხანის დევნისას გაწყვეტილ 
ყიზილბაშთა რიცხვს, გამოვა, რომ სულ 1625 წ. ირანის ჯარმა საქართველოში 60 
000-მდე მოლაშქრე დაკარგა. ეს მაშინ, როცა ირანის მთელი ლაშქარი 120 000-მდე 
მეომარს ითვლიდა. შაჰ აბასი ფაქტიურად დამარცხდა, ქართველებმა კი დიდი 
მსხვერპლის ფასად გაიმარჯვეს. შაჰ აბასი იძულებული გახდა ხელი აეღო თავის 
საზარელი გეგმის განხორციელებაზე. 
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გიორგი სააკაძე სამცხეში 1625 წლის ზაფხულის გასულს ჩავიდა 
სამშობლოს დამცველ გმირთა რჩეული რაზმით. მისი მიზანი სამცხის აჯანყება და 
ყიზილბაშთა წინააღმდეგ ბრძოლის გაგრძელება იყო. სააკაძეს გვერდში ამოუდგა 
იქაურ ფეოდალთა ნაწილი და ერთიანი ძალით ყიზილბაშებს შეუტიეს. 

ისა-ხან ყორჩიბაშმა დიდი რაზმი გაუსია სამცხეს სააკაძის წინააღმდეგ. 
ბრძოლა ასპინძის ახლოს მოხდა და ყიზილბაშთა სასტიკი დამარცხებით 
დამთავრდა[50]. 

სამცხიდან სააკაძემ ელჩი, გიორგი ქავთარიშვილი-ბარათაშვილი, გაგზავნა 
ოსმალეთის სულთანთან და ქართლ-კახეთის ყიზილბაშთაგან განთავისუფლებაში 
დახმარება სთხოვა. მაგრამ იმ დროს ოსმალეთი ბაღდადის აღებას ცდილობდა და 
სააკაძის დასახმარებლად არ ეცალა. 

ოსმალეთის სულთანმა მურად IV-მ სააკაძეს დამხმარე ჯარის მაგივრად 
“წყალობის სიგელი” გაუგზავნა, რომელშიც სწერდა: რაც შეგიძლია თავი არ 
დაზოგო ყიზილბაშების, “მაგ ურჯულო ყაჩაღების განადგურებაში”. თან 
აცნობებდა: ბათუმის ბეგლარბეგსა და საქართველოს სხვა მხარეების მმართველებს 
ვუბრძანე თავიანი ჯარებით შენ მოგეშველონო[51]. მაგრამ ამ დაპირებას რაიმე 
მნიშვნელოვანი შედეგი არ მოჰყოლია. 

სააკაძე სამცხიდან თავისი ამალით დასავლეთ საქართველოში გადავიდა 
და გიორგი იმერთა მეფეს ეწვია ქუთაისში. ქართლის გმირი დიდი პატივით 
მიიღეს მეფის კარზე. სააკაძისა და იმერეთის მეფის მოლაპარაკება, რომელშიც 
კათალიკოსი და სამეფოს სხვა მესვეურნიც მონაწილეობდნენ, წარმატებით 
დამთავრებულა, ყიზილბაშთა წინააღმდეგ ბრძოლაში მხარის დაჭერასა და 
დახმარებას დაჰპირებიან. სააკაძე ქუთაისიდან ოდიშში გადავიდა და ლევან 
დადიანს ესტუმრა. აქაც ანალოგიურ მოლაპარაკებას ჰქონდა ადგილი[52]. სააკაძე 
იმერეთიდან ისევ სამცხეში მიბრუნდა და მთელი ზამთარი იქ დარჩა. 

1626 წ. სააკაძე თავისი მომხრეებით ქართლში გადმოვიდა და 
თეიმურაზთან ერთად ქართლ-კახეთის ციხეებიდან ყიზილბაშებს ერეკებოდა[53]. 
მხოლოდ თბილისის ციხე რჩებოდა მტრის ხელში. იგი კარგად იყო გამაგრებული 
და მას ყიზილბაშთა დიდი რაზმი იცავდა. მთელი დანარჩენი ქართლი სააკაძეს 
ემორჩილებოდა. 

ქვეყნის განთავისუფლების შემდეგ სააკაძემ შეუტია შამხლისა და 
დაღესტნის ყაჩაღ ფეოდელებს, რომელნიც განუწყვეტლივ არბევდნენ ქართლ-
კახეთსა და მრავალი ტყვე და საქონელი მიჰყავდათ. სასტიკად დაამარცხა ისინი 
და დიდი ხნით დაუკარგა თარეშის ხალისი[54]. 

სააკაძის ბრძოლებში განსაკუთრებით გამოიჩინეს თავი ხალხის წრიდან 
გამოსულმა გმირებმა: მსახურმა ინაშვილმა, პაპუნა ვაშაყაშვილმა, თამაზ ქარციძემ 
და მრავალმა სხვამ. 
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სააკაძემ ქვეყნის საშინაო მდგომარეობაც რამდენადმე მოაწესრიგა. მან 
თავგასული ფეოდალები ალაგმა, რითაც დიდად შეამსუბუქა მოსახლეობის 
მდგომარეობა. 

ქართლ-კახეთი გაერთიანებული იყო. მის სათავეში თეიმურაზ მეფე იდგა. 
იგი სააკაძის მიერ ბრძოლის განახლების შემდეგ იმერეთიდან გადმოვიდა და 
მასთან ერთად ილაშქრებდა ქვეყნის შინაური და გარეშე მტრების წინააღმდეგ. 
საქართველოს ერთიანი სახელმწიფოს აღდგენის საქმე დაწყებული იყო. დიდი 
მოურავი ახლა ქართლ-კახეთისა და იმერეთის გაერთიანებაზე ოცნებობდა. 

სააკაძის დაუღალავმა საქმიანობამ და მისი ხელმძღვანელობით 
წარმოებულმა ბრძოლებმა დიდების შარავანდედით შემოსა იგი. დიდად 
გაიზარდა მისი ავტორიტეტი და გავლენა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის 
გარეთაც. იგი ქვეყნის ფაქტიური მმართველი გახდა. გიორგის საქართველოში 
ქართლის მოურავს ეძახდნენ, ოსმალეთის სულთანი კი მას “ქართლის მპყრობელ 
მოურავ-ხანს” უწოდებდა და ელჩებსაც მას უგზავნიდა[55]. 

სააკაძის საქმიანობა და მისი ასეთი განდიდება არ მოსწონდა 
პატივმოყვარე თეიმურაზს. დიდ უბედურებასა და მრავალ გაჭირვებაში 
გამოვლილი მეფე (კახეთის აოხრება, უცხოობაში წანწალი, დედისა და შვილების 
დახოცვა და სხვა მრავალი) უაღრესად უნდო და ეჭვიანი გამხდარიყო. 

ასეთ ვითარებაში სააკაძის მოწინააღმდეგე თავადებმა შეძლეს თეიმურაზ 
მეფესა და დიდ მოურავს შორის განხეთქილების ჩამოგდება და მალე 
საბოლოოდაც გაწყდა ურთიერთობა. მას შემდეგ, რაც სააკაძე დარწმუნდა, რომ 
თეიმურაზი არ იყო ის კაცი, რომლის საშუალებითაც იგი მთელი საქართველოს 
გაერთიანებას შესძლებდა, საბოლოოდ გული აიყარა მასზე და ორიენტაცია 
იმერეთის მეფის მემკვიდრე ალექსანდრეზე აიღო. 

გადამწყვეტი მომენტი დადგა: სააკაძე სამუდამოდ უნდა გამოთხოვებოდა 
საქართველოს გაერთიანების იდეას, რომელიც მთელი მისი ცხოვრების მიზანი 
იყო, ან კიდევ ძმათა შორის სისხლი უნდა დაეღვარა და საქართველო ამ გზით 
გაეერთიანებინა. გიორგი ყოველთვის ერიდებოდა ძმათა შორის ომს. ეს მან 
მრავალჯერ დაამტკიცა. ჩვენ ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, რომ სააკაძეს არც ერთ თავის 
მოწინააღმდეგე ფეოდალზე, რომელთაც რამდენჯერმე სასიკვდილოდ გაიმეტეს 
გიორგი, შური არ უძიებია და არც ერთი მათგანი სასიკვდილოდ არ გაუმეტებია. 
ამას მისგან საქართველოს ინტერესები მოითხოვდა. ახლა კი იგივე ინტერესები 
შინაური ომისაკენ უბიძგებდნენ მას და სააკაძემაც ომი გადაწყვიტა. 

ორიმე მხარე ომის სამზადისს შეუდგა. 

“მოურავმა, - წერს არჩილ მეფე, - იმერელთ მეფეს გიორგის შვილი სთხოვა 
ქართლს საბატონოდ” (ე.ი. გასამეფებლად)[56]. თუ გიორგი თეიმურაზზე 
გაიმარჯვებდა, მაშინ ალექსანდრე ქართლ-კახეთის მეფე და იმერეთის ტახტის 
მემკვიდრე იქნებოდა. გიორგი მეფის გარდაცვალების შემდეგ კი (იქნებ მანამდეც) 
იმერეთიც ქართლ-კახეთს შეუერთდებოდა. ერთ სახელმწიფოდ გაერთიანებული 
სამი სამეფო კი გამდგარ სამთავროებსაც ადვილად შეიერთებდა და საქართველო 
აღდგებოდა. 

გიორგი მეფემ დიდი მოურავის წინადადება მიიღო და დამხმარე ჯარი 
გამოუგზავნა. სააკაძეს დამხმარე ჯარი სამცხიდან მოუვიდა. მის მხარეზე იყო 
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ქაიხოსრო მუხრანბატონი (რომელიც სააკაძემ ქართლის გამგედ დანიშნა), იასე 
ქსნის ერისთავი და სამეფო აზნაურების დიდი ნაწილი. ქართლის დიდ თავადთა 
ერთი ჯგუფი კი, რომელთაც ისქანდერ მუნშის სიტყვებით რომ ვთქვათ, “სძაგდათ 
მოურავის ბატონობა და უფროსობა”. თეიმურაზს მიემხრნენ. მათ შორის იყო 
ქართლის ორი უძლიერესი ფეოდალი: ზურაბ არაგვის ერისთავი და იოთამ 
ამილახვარი[57]. ზურაბის მიმხრობას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ვინაიდან მისი 
სამფლობელოდან დიდი ჯარი გამოდიოდა, თანაც იგი უაღრესად მამაცი 
მებრძოლი და ნიჭიერი სარდალი იყო. 

ძმათაშორის ბრძოლა 1626 წ. შემოდგომაზე ბაზალეთის ტბასთან მოხდა. 
იგი თეიმურაზისა და ზურაბ ერისთავის გამარჯვებით დამთავრდა. მსხვერპლი 
ორივე მხრიდან დიდი იყო[58]. ამ ბრძოლაში ფაქტიურად სააკაძის მოწინააღმდეგე 
დიდმა ფეოდალებმა გაიმარჯვეს. 

ბაზალეთის ბრძოლა ქართველი ხალხის ტრაგედია იყო არა მარტო 
იმიტომ, რომ იქ მოძმეთა სისხლი დაეღვარა, არამედ იმიტომაც, რომ ჩაიშალა ის 
დიდი საქმე, რომელსაც სააკაძემ თავისი უზარმაზარი ენერგია შეალია და 
ურომლისოდაც საქართველოს განთავისუფლება-გაძლიერება შეუძლებელი 
იყო”[59]. 

სააკაძე იძულებული გახდა ხელმეორედ გადახვეწილიყო სამშობლოდან. 
იგი თავისი ოჯახითა და მხლებლებით (ქაიხოსრო მუხრანბატონი, იესე ერისთავი 
და სხვ.) ჯერ სამცხეში, ხოლო შემდეგ ოსმალეთში გადავიდა და სულთანს ჯარით 
დახმარება სთხოვა (1627 წ.) იმ დროს კვლავ გრძელდებოდა ირან-ოსმალეთის ომი, 
რომელიც 1623 წ. განახლდა. სააკაძე, როგორც ჩანს, ოსმალეთის ჯარის 
დახმარებით ფიქრობდა ქართლის-კახეთის ყიზილბაშთაგან საბოლოო 
განთავისუფლებასა და საქართველოს გაერთიანებას. 

1629 წ. 3 ოქტომბერს სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და მისივე ორმოცამდე 
მხლებელი მოღალატურად დახოცეს ოსმალეთის დიდი ვეზირის ხუსრევ ფაშას 
ბრძანებით[60]. წყაროები ხუსრევ ფაშას ამ ვერაგული საქციელის მიზეზად 
სხვადასხვა გარემოებას ასახელებენ (ხუსრევ ფაშას მოშურნეობა, ოსმალო 
ფეოდალთა ერთი ნაწილის უკმაყოფილება სააკაძის კონიის მმართველად 
დანიშვნის გამო და სხვ.). თვით ხუსრევ ფაშას კი, ისტორიკოს მუსტაფა ნაიმას 
ცნობით, სააკაძის მოკვლის მიზეზად ის გარემოება დაუსახელებია, რომ 
“ვითომდა” (მოურავი) საქართველოში წავაო”[61]. ჩვენი აზრით, არაა გამორიცხული, 
რომ თითქმის სამი წლის ლოდინის შემდეგ სააკაძეს იმედი გადაწყვეტოდა 
ოსმალეთის დახმარებაზე და ეცადა საქართველოში დაბრუნება, რათა საკუთარი 
ძალებით მაინც განეგრძო თავისი საქმე. ამ ვარაუდს მხარს უჭერს მეფე 
თეიმურაზის ცნობა სააკაძის მოკვლის შესახებ. 1658 წ. თეიმურაზ I ვიზიტად იყო 
მოსკოვში. მოსკოვის მთავრობის მოხელეებთან საუბრისას სხვა საკითხებთან 
ერთად იგი სააკაძესაც შეხებია. კერძოდ, სააკაძის ოსმალეთში დაღუპვასთან 
დაკავშირებით განუცხადებია: გიორგის “უნდოდა ეღალატა თურქეთის 
სულთნისათვის და დადიანის სახელმწიფოში გაქცეულიყო. გაიგო რა ამის შესახებ 
ვეზირმა, სიკვდილით დასაჯა იგი”[62]. უცხოობაში დაიღუპა დიდი მოურავი 
გიორგი სააკაძე, რომელმაც საკუთარი და თავისი შვილების სიცოცხლე ქართველი 
ხალხის თავისუფლებისათვის ბრძოლას შესწირა. 
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§ 6. დასავლეთი საქართველო XVII ს. პირველ მესამედში 

 

დასავლეთ საქართველოში აღებულ ხანაში აღსანიშნავია პოლიტიკური 
დაშლილობის შემდგომი გაღრმავება. ოდიშისა და გურიის სამთავროებმა ჯერ 
კიდევ XVI საუკუნეში მოიპოვეს სრული დამოუკიდებლობა. XVII ს. ათიანი 
წლების ბოლოს კი, იმ ხანებში, როცა შესამჩნევად გაძლიერდა ოსმალეთის 
აგრესია შავი ზღვის სანაპიროებზე, ცალკე სამთავროდ ჩამოყალიბდა აფხაზეთიც. 
მანამდე აფხაზეთი, რომელიც რამდენიმე წვრილი ფეოდალური ერთეულისაგან 
შედგებოდა, ოდიშის სამთავროს შემადგენლობაში შედიოდა. XVII ს. 
დასაწყისიდან აფხაზეთში დაწინაურდა შარვაშიძეთა ფეოდალური სახლი, 
რომელმაც შეძლო აფხაზ ფეოდალთა შეკავშირება და აფხაზეთის ოდიშისაგან 
გამოყოფა. ამიერიდან შარვაშიძეები მთავრის ტიტულით მართავდნენ აფხაზეთს, 
რომლის ცენტრი შეიქმნა ზუფუ (ლიხნი). საზღვარი ოდიშისა და აფხაზეთის 
სამთავროებს შორის XVII ს. 90-იან წლებამდე მდ. კოდორზე გადიოდა[1]. 
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მთავრები დამოუკიდებელ პოლიტიკას აწარმოებდნენ და იმერეთის 
მეფეს როგორც ტოლს, ისე განიხილავდნენ. იმერეთის მეფე ფაქტიურად 
აღიარებდა სამთავროების დამოუკიდებლობას, მაგრამ იურიდიულად მათ თავის 
ვასალებად თვლიდა. 

XVII ს. 20-იანი წლების დასაწყისამდე დასავლეთ საქართველოს მეფე-
მთავრები ძირითადად შეთანხმებული მოქმედებდნენ ოსმალეთის აგრესიის 
წინააღდმეგ. ისინი მხარს უბამდნენ აგრეთვე აღმოსავლეთ და სამხრეთ 
საქართველოს დამპყრობთაგან დაცვისა და განთავისუფლებისათვის მებრძოლ 
ძალებსაც. 

1609 წ. გურიის მთავარი მამია II (1600-1625) ჯარით “შევიდა აჭარას, 
მოსწყვიტნა ოსმალნი და დაიპყრა თვითვე კვალად აჭარა”. ეს იყო თავდაცვითი 
ომის განახლება ოსმალეთის აგრესიის წინააღმდეგ. როგორც ამბავთა შემდგომი 
განვითარება ნათელყოფს, გურიელის ეს მოქმედება შეთანხმებული უნდა 
ყოფილიყო ოდიშის მთავარ მანუჩარ დადიანთან (1590-1611) დაახლოებით იმ 
ხანებში, როგორც პიეტრო დელა ვალე მოგვითხრობს, დადიანმა თუ გურიელმა 
(უფრო საფიქრებელია ორივემ) “კაზაკებს კაცი გაუგზავნეს და თურქეთთან 
საომარი მიზნით თავიანთი ტერიტორია და კავშირი შესთავაზეს. აგრეთვე ოქროს 
პატარა ჯვრები გაუგზავნეს და ისინიც (კაზაკები) არა ერთხელ წასულან 
თავიანთი საზღვაო ფლოტით კოლხეთის სანაპიროებისაკენ და ალერსიანი 
მასპინძლობაც დახვედრიათ აქ. კაზაკები ამ ფლობელების სავაჭრო გემებსაც 
მფარველობდნენ ზღვაზე, რომლებიც სხვადასხვა ადგილებში მიმოდიოდნენ”[2]. 

XVII ს. დასაწყისიდან უკრაინის კაზაკობა იწყებს ორგანიზებულ 
თავდასხმებს ყირიმისა და თურქეთის სანაპიროებზე, აგრეთვე თურქეთის 
გემებზე, რომელნიც შავ ზღვაზე მიდიოდნენ. კაზაკთა მცირე მარბიელი 
ფლოტილიები დიდ ზიანს აყენებდნენ თურქეთის სავაჭრო და სამხედრო ფლოტს. 
ისინი თანდათან მნიშვნელოვან ძალად იქცნენ შავ ზღვაზე. ეს გარემოება 
შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკურ მესვეურებს 
და ოსმალეთის აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში კაზაკებთან კავშირის შეკვრა 
უცდიათ. კაზაკებისათვისაც, როგორც ჩანს, ხელსაყრელი ყოფილა ქართველებთან 
ურთიერთობა და კავშირი, რადგან მათ ნავთსაყუდელი და თავშესაფარი 
სჭირდებოდათ თურქეთის სანაპიროების ახლოს[3]. 

როგორც ჩანს, კაზაკების ირანთან დაკავშირების ცდებიც ყოფილა, 
მხოლოდ ამ საქმის ინიციატორი ვინ იყო, მთავრები “თუ თვით კაზაკებმა 
მოიფიქრეს ამის თქმა მეძნელება” – წერს პიეტრო დელა ვალე[4]. მისივე 
გადმოცემით, “თვით პოლონეთის მეფეს, როგორც ამბობენ, ამ მთავრებთან (ე.ი. 
გურიელთან და დადიანთან) მეგობრობა და მიმოწერა აქვს”[5]. 

ეს ფაქტები უთუოდ მიუთითებენ, რომ ყოფილა ცდები ირანის, 
პოლონეთის, კაზაკების (დნეპრის) და დასავლეთ საქართველოს მეფე-მთავართა 
კოალიციის შეკვრისა ოსმალეთის წინააღმდეგ. როდის დაიწყო ეს მოლაპარაკება, 
ზუსტად არ ვიცით, შესაძლოა, იგი გურიელის აჭარაში შეჭრამდეც კი ყოფილიყო, 
მაგრამ 1616-1618 წლებშიც რომ გრძელდება, ეს კი ნათელია[6]. 

1616 თუ 1617 წ. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს დნეპრის კაზაკთა 
2000-იანი რაზმი მოადგა. მათ აქ გადმოსხეს 40-კაციანი პატარა რაზმი, რომელსაც 
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დაავალეს გაცნობოდნენ აქაურობას და, თუ შესაძლებელი იქნებოდა, ირანში 
წასულიყვნენ, რათა შაჰისათვის ოსმალეთის წინააღმდეგ ომში დახმარება 
შეეთავაზებინათ[7]. მათ კავშირი დაუმყარებიათ ადგილობრივ მთავრებთან, 
მაგრამ ამას, ისევე როგორც ანტიოსმალური კოალიციის შექმნის ცდებს, რაიმე 
რეალური შედეგი არ მოჰყოლია. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, კაზაკების მარბიელი რაზმების თავდასხმები 
ოსმალეთის ფლოტსა და ნავსადგურებზე არ შეწყვეტილა. ეს კი რამდენადმე ხელს 
უწყობდა დასავლეთ საქართველოს ბრძოლას ოსმალეთის აგრესიის წინააღმდეგ. 
თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ხანდახან ეს თარეშები თვით გურიისა და 
სამეგრელოსთვისაც საზიანო იყო, რადგან იგი ხელს უშლიდა საგარეო ვაჭრობის 
ნორმალურ განვითარებას. 

XVII საუკუნის ათიანი წლების დასაწყისში, ოსმალეთმა, გურიისა და 
სამეგრელოს დამორჩილების მიზნით, საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროების 
ბლოკადა მოაწყო. შეწყდა მარილისა (იგი უმთავრესად ყირიმიდან შემოჰქონდათ) 
და რკინის შემოზიდვა. ამ გარემოებამ დიდი სიძნელეები შეუქმნა ორივე 
სამთავროს. ამ სიძნელეებს ისე შეუწუხებია მთავრები, რომ 1614 წლის 
გაზაფხულზე თვით მათ გაუგზავნიათ ელჩები სტამბოლში მოსალაპარაკებლად 
და ზავის დასადებად. ჩვენ არ გვაქვს პირდაპირი ცნობები, თუ რა პირობებს 
აყენებდა ერთი ან მეორე მხარე, მაგრამ მოლაპარაკების გაჭიანურება თავისთავად 
მიგვანიშნებს, რომ ოსმალეთი ზავის მძიმე პირობებს აყენებდა. ხანგრძლივ 
მოლაპარაკებას შედეგი არ მოჰყოლია. როგორც სტამბოლში მყოფი კათოლიკე 
მისიონერი პატრი ლუდოვიკო გრანჯერიო, რომელიც თან უნდა წამოყოლოდა 
ელჩებს სამეგრელოში და საქმის კურსში იყო, წერდა “თურმე დიდად ძნელი 
ყოფილიყო მთავარ გურიელთან და დადიანთან მშვიდობის ჩამოგდება. ამას კაი 
დრო სჭიროდა. ამიტომ მთავრების ელჩები აღარ გაუშვეს, ტყვეებსავით 
დაიჭირეს. ჩვენთვისაც უკეთესი იყო ცალკე გვემგზავრა, ვიდრე მეგრელებთან 
ვყოფილიყავით, რათა ჩვენზე არაფერი ეჭვი არ შემოეტანათ”[8]. 

დადიანისა და გურიელის ელჩები, როგორც ჩანს, მძევლებად 
დაუტოვებიათ. საქართველოში კი სულთანმა თავისი ელჩობა, რომლის 
მეთაურად ომერ ფაშა დაუნიშნიათ, გამოგზავნა. სწორედ ამ ელჩობას ჩამოჰყვა 
სამეგრელოში ზემოხსენებული პატრი თავისი ამხანაგით. სულთნის ელჩი 
საქართველოს საზღვარს მოადგა და იქ ელოდა მთავრების პასუხს. მოლაპარაკება 
გაჭინაურდა, რადგან “დადიანი და გურიელი ზავის პირობათა შეწყნარებას 
აგვიანებდნენ” – მოგვითხრობს პატრი გრანჯერიო[9]. 

პატრებს სამეგრელოში მისვლის იმედი უკვე გადაწყვეტოდათ (მათ ელჩი 
არ უშვებდა სამეგრელოში, სანამ ზავი არ დაიდებოდა) და უკან, სტამბოლში 
გაბრუნებას აპირებდნენ, “რომ უეცრად მოვიდა გურიელის მოამბე, რომელმაც 
ზავის ჩამოგდება და ხარჯის გადახდის თანხმობა გამოაცხადა”[10]. 

1614 წლის 13 დეკემბერს გურიის მთავარი მამია II და ოსმალეთის ელჩის 
ომერ ფაშას კაცი ერთმანეთს შეხვდნენ ნავსადგურ ბათუმში და ხელი მოაწერეს 
ზავს, რომლის პირობით გურიამ ოსმალეთის ხარკი იკისრა. თვე-ნახევრის 
შემდეგ, 1615 წლის თებერვალში დადიანმაც ხელი მოაწერა ოსმალეთთან საზავო 
ხელშეკრულებას[11]. ამ ზავის პირობით დადიანმაც ოსმალეთის ხარკი იკისრა. 
ოსმალეთის მოხარკე იყო აფხაზეთიც. 
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რაც შეეხება იმერეთს, ისიც ოსმალეთის მოხარკეა დაახლოებით ამავე 
ხანებიდან. მაგრამ საამისო პირდაპირი მითითება XVII საუკუნის დასაწყისის 
შესახებ არ გვაქვს. უფრო გვიან კი იმერეთი ისე როგორც გურია ყოველწლიურ 
ხარკს იხდის ოსმალეთის სასარგებლოდ. ეს ხარკი შეადგენს კომლზე ერთ რუბს 
(ანუ ¼ მარჩილს, ანუ 13 ფარას თუ ¼ ყურუშს)[12]. ამას გარდა იხდიდნენ 
რამდენიმე ასეულ არშინ ტილოს და “საჩუქრების” სახით რამდენიმე ათეულ 
ტყვეს. 

ოდიში, რუსეთის ელჩის ფეოდოტ ელჩინის ცნობით, ოსმალეთს აძლევდა 
ხარკის სახით 800 არშინ ტილოს და 30-40 ტყვეს[13]. არქანჯელო ლამბერტის 
ცნობიდან ისე გამოდის, თითქოს დადიანი ხარკს ორ წელიწადში ერთხელ 
უგზავნიდა ოსმალეთს[14]. 

მაშასადამე, მთელი დასავლეთი საქართველო ოსმალეთის მოხარკე და 
მისი ვასალია. მიუხედავად ამისა, სამეფო-სამთავროები შინაგან 
დამოუკიდებლობას ინარჩუნებდნენ. ხშირად კი დამოუკიდებელ საგარეო 
პოლიტიკასაც აწარმოებდნენ. მიუხედავად ხარკის გადახდისა, პიეტრო დელა 
ვალეს სიტყვით “დადიანი და გურიელი თურქებს მაინც არ აძლევენ ნებას, რომ 
შემოვიდნენ იმათ ქვეყანაში არამცთუ საბრძანებლად, არამედ ჯარების სხვაგან 
გასატარებლადაც[15]. 

დასავლეთ საქართველოს მეფე-მთავრები ერთსულოვნად მოქმედებდნენ 
შაჰ აბასის აღმოსავლეთ საქართველოში შემოსევების დროს. მათ შეიფარეს და 
დიდი მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა აღმოუჩინეს ქართლ-კახეთის 
გადმოხვეწილ მეფეებს – ლუარსაბსა და თეიმურაზს. მათ არად ჩააგდეს შაჰ აბასის 
ომის მუქარაც და მეფეების გაცემის მოთხოვნას მტკიცე უარით დახვდნენ და 
საომარ სამზადისსაც კი შეუდგნენ. დადიანი და გურიელი მონაწილეობდნენ 
გიორგი მეფის (1604-1639) მიერ მოწვეულ იმ თათბირში, რომელიც ურჩევდა 
ლუარსაბ მეფეს არ წასულიყო შაჰ აბასთან. 1615 წლის ბოლოს, როცა კახეთში 
აჯანყება დაიწყო და თეიმურაზი მეფედ მიიწვიეს, გიორგი მეფემ, გურიელმა და 
დადიანმა თავიანთი ჯარებით თეიმურაზი არაგვამდე მიაცილეს. ეს არ იყო, რა 
თქმა უნდა, სტუმრისადმი მხოლოდ ზრდილობის გამოხატულება, ეს უფრო 
სამხედრო დახმარებას ნიშნავდა. მათ უნდა გაევლოთ ყიზილბაშებით 
დაკავებული ქართლი, სადაც ომიც კი იყო მოსალოდნელი. 

მას შემდეგ, რაც შაჰ აბასი ხელმეორედ შემოესია აღმოსავლეთ 
საქართველოს (1616 წ.), თეიმურაზი კვლავ იმერეთში გადავიდა და მეფე-
მთავართა შორის კავშირის განმტკიცებისათვის ზრუნავდა. მისი ინიციატივით 
დასავლეთ საქართველოს მეფე-მთავრებმა რუსეთის ხელმწიფის ვასალობა 
ითხოვეს. დასავლეთ საქართველოდან 1618 წ. გაგზავნილ ელჩს თან მიჰქონდა 
თეიმურაზის, გიორგისა და გურიელის წერილები. ისინი რუსეთის მეფეს 
აცნობებდნენ, რომ ჩვენ გავერთიანდით და საერთო ძალებით ვიბრძვით ირანის 
აგრესიის წინააღმდეგო, მაგრამ, რადგან ეს ძალები საკმარისი არ არის, გთხოვთ 
ჯარით მოგვეშველოთო[16]. 

ოდიშის სამთავროს ტახტი მანუჩარის შემდეგ დაიკავა მისმა შვილმა 
ლევან დადიანმა (1611-1657). მაგრამ ლევანის ახალგაზრდობის გამო სამთავროს 
განაგებდა მისი ბიძა გიორგი ლიპარტიანი “კაცი ფრიად სამართლიანი და 
სახელმწიფო საქმეში კარგად გამოცდილი”[17]. გიორგის მმართველობის დროს 
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ოდიშში მშვიდობიანობა იყო. ქვეყანა მოშენდა და მოსახლეობა მომრავლდა. 
კეთილი ურთიერთობა ჰქონდა მას იმერეთსა და გურიასთან. 

მიუხედავად თეიმურაზის მცდელობისა, დასავლეთ საქართველოს მეფე-
მთავართა თანხმობა და კავშირი მალე დაირღვა. ეს დაემთხვა იმ დროს, როცა 
მთავრის უფლებები ხელში აიღო ლევან დადიანმა (1620 წ. ახლო ხანები). 

პირველად უთანხმოება იმერეთის მეფესა და გურიელს შორის 
ჩამოვარდა. 1620 წელს ალექსანდრე გიორგი მეფის ძემ თავის ცოლს, თამარს 
ღალატი დასწამა[18]. თამარი და მისი ვაჟი ბაგრატი გურიელს მიუბრუნეს. მეფესა 
და გურიელს შორის ჩამოვარდნილი უთანხმოებით მოხერხებულად ისარგებლა 
ლევან დადიანმა და იმერეთის მეფის საწინააღმდეგო კავშირი შეკრა გურიელთან. 
ამ პოლიტიკურ მიზანს ისახავდა ლევან დადიანის დის მარიამისა და მამია 
გურიელის ვაჟის სიმონის ქორწინება 1621 წ. ამავე წელს უნდა მომხდარიყო ლევან 
დადიანისა და აფხაზეთის მთავრის შარვაშიძის ასულის ქორწინება, რაც ცხადია, 
დადიანისა და შარვაშიძის პოლიტიკურ კავშირს მოასწავებდა[19]. 

დასავლეთ საქართველოში ორი ერთმანეთის საწინააღმდეგო ბანაკი 
ჩამოყალიბდა. ერთ მხარეს იყო გიორგი იმერთა მეფე, რომელსაც თეიმურაზი 
უჭერდა მხარს, მეორე მხარეზე კი ოდიშის, გურიისა და აფხაზეთის მთავრები. 
იმავე ხანებში დადიანს მიუვიდა გიორგი მეფის მიერ გაძევებული დიდებული 
პაატა წულუკიძე, “წუწკის” სახელით ცნობილი. მანაც გარკვეული როლი 
შეასრულა მეფესა და დადიანს შორის ურთიერთობის გაფუჭებაში. დასავლეთ 
საქართველოში თანდათან შფოთი ჩამოვარდა. არქანჯელო ლამბერტის სიტყვით 
“ამ შფოთმა ნელ-ნელა იზარდა და ბოლოს ისე გადიდდა, რომ არია მთელი ქვეყანა 
და მოსპო ყოველივე მშვიდობიანობა”. 

როგორც ვახუშტი გადმოგვცემს, გიორგი მეფეს არ მოსწონებია დადიან-
გურიელ-შარვაშიძის კავშირი და “დაუწყო მტრობა მათ”[20]. გიორგი მეფემ ჯარი 
შემოიყარა და დადიანის დასალაშქრავად ემზადებოდა, მაგრამ ამ უკანასკნელმა 
დაასწრო, ოდიშარ-აფხაზ-ჯიქთა დიდი ლაშქარი შეჰყარა და იმერეთს დაეცა. 
ბრძოლა მოხდა ქუთაისთან ახლოს, კოჭორაულს, სადაც იმერეთის მეფე 
დამარცხდა. გიორგიმ გაქცევით უშველა თავს. მისი დიდებულების დიდი ჯგუფი 
კი ლევანს დარჩა ტყვედ. ეს ამბავი 1623 წლის 9 დეკემბერს მომხდარა[21]. ლევანმა 
ტყვეებს თავი ფულზე დაახსნევინა. ვახუშტის სიტყვით, ასეთი საქმე 
უპრეცედენტო შემთხვევა იყო დასავლეთ საქართველოში. ამიერიდან ტყვედ 
ჩაგდებული მეომრის ფულით დახსნა ჩვეულებად შემოსულა მთელ დასავლეთ 
საქართველოში[22]. აქედან მოყოლებული ლევანი ისე გაძლიერდა პოლიტიკურად 
თუ ეკონომიურად, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ფაქტიურად მთელ დასავლეთ 
საქართველოს ბატონ-პატრონი იყო. 

1623 წ. შემდეგ მალე გაფუჭდა ურთიერთობა დადიანსა და შარვაშიძეს 
შორის. კავშირის დარღვევის უშუალო საბაბი გახდა ლევანის მიერ თავისი ცოლის 
შარვაშიძის ასულ თამუნიას გაძევება. მას ქმარმა პირველ ვეზირ პაპუნა 
წულუკიძესთან ღალატი შესწამა, ცხვირი მოსჭრა და მშობლებს მიუგდო. ლევანი 
დიდი ჯარით თავს დაესხა აფხაზეთს, მოაოხრა იქაურობა, ცოლი იქ დააგდო, 
მრავალი ნადავლი წამოიღო და სამეგრელოში მობრუნდა[23], ვეზირი პაპუნა კი 
დააპატიმრა და შესანახად გურიელს გადასცა. 
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ლევანმა ცოლად შეირთო ჭილაძის ასული დარეჯანი, რომელიც ბიძამისს 
სამეგრელოს ყოფილ მმართველ გიორგი ლიპარტიანს წაართვა. ამ საქმემ 
სამეგრელოში დიდი უკმაყოფილება და შინაური შფოთი გამოიწვია. საქმე ბიძასა 
და ძმისშვილს შორის ომამდეც კი მივიდა, მაგრამ გიორგის უმეცარმა სიკვდილმა 
სამეგრელო იხსნა შინაური შფოთისაგან[24]. 

ლევანის მოწინააღმდეგეთა ბანაკი გაიზარდა. ახლა გიორგი იმერთა 
მეფის გარდა დადიანს აფხაზებიც მტრობდნენ. დადიანის გაძლიერებას გურიის 
მთავარიც შეუშფოთებია. ამ გარემოებით კარგად ისარგებლა დადიანის მიერ 
დასჯილმა ვეზირმა პაპუნამ და ლევანის წინააღმდეგ ფართო შეთქმულება 
მოაწყო. ლამბერტის გადმოცემით, ამ შეთქმულების მონაწილენი ყოფილან 
გიორგი მეფე, შარვაშიძე და გურიელი. შეთქმულების მიზანი ლევანის მოკვლა და 
მისის ძმის იოსების დადიანად დასმა იყო. თავდასხმა მოეწყო, მაგრამ ლევანი 
შემთხვევით გადარჩა[25]. 

ლევანი სასტიკად გაუსწორდა შეთქმულებს. მას შემდეგ, რაც დასაჯა 
თავისი ძმა იოსები (“თვალები დათხარა”) და მისი მომხრეები სამეგრელოში, 
აფხაზეთზე გაილაშქრა, დაარბია იქაურობა, მრავალი ტყვე და ნადავლი იშოვა და, 
ლამბერტის ცნობით, ხარკიც კი დადო (მწევარი ძაღლებისა და სანადირო 
ფრინველის სახით)[26]. 

შემდეგ ლევანი თავს დაესხა გურიის მთავარ სიმონს, რომელმაც იმ 
ხანებში ღალატით მოკლა თავისი მამა მამია და თვით გამთავრდა. ლევანმა 
დაამარცხა სიმონი, ტყვედ შეიპყრო და დააბრმავა იგი, მისი ცოლ-შვილი კი 
სამეგრელოში წაიყვანა[27]. 

ლევანმა გურიის მთავრად მამიას ძმა აფხაზეთის კათალიკოსი მალაქია 
დასვა (1625-1639)[28]. ამით მან არა მარტო გურია დაუქვემდებარა მის გავლენას, 
არამედ აფხაზეთის კათალიკოსიც მიიმხრო. 

ლევანის პოლიტიკური სიძლიერე კიდევ უფრო გაიზარდა. მან იმერეთის 
დამორჩილებაც გადაწყვიტა. “დაიმორჩილა თუ არა აფხაზეთი და გურია, - წერს 
ლამბერტი, - დადიანმა იმერეთის დაჭერაც მოისურვა.... ამ განზრახვით დადიანს 
განუწყვეტელი ომი ჰქონდა იმერეთთან, თუმცა აქამდე თავისი წადილი ვერ 
შეისრულა, რადგან იმერეთის მეფე გამაგრდა ქუთაისის ციხეში და მის სიმაგრეს 
დადიანმა ვერ სძლია, მაგრამ მაინც ისე დაასუსტა იმერეთის სამეფო, რომ 
სამეგრელოს ბევრად ჩამოუვარდებოდა ძალ-ღონით”[29]. ლევანი წელიწადში 
რამდენჯერმე ესხმოდა თავს და არბევდა იმერეთს, მიჰქონდა ქონება, მიჰყავდა 
ტყვეები, რომელთაც შემდეგ ფულზე თავს ახსნევინებდა. ლევანმა გაჩანაგების 
პირზე მიიყვანა იმერეთი. 
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§ 7. სამცხე-საათაბაგო XVII ს. პირველ მესამედში. 
 

მანუჩარ ათაბაგი ვერ ურიგდებოდა ოსმალთა ბატონობას მესხეთში და 
ბრძოლას განაგრძობდა. XVII ს. დამდეგს იგი ცდილობდა, რომ ირან-ოსმალეთის 
ომით ესარგებლა და შაჰ აბასის დახმარებით ეხსნა ქვეყანა სრული 
გაოსმალებისაგან. გასაგებია, რომ შაჰმაც თავის მხრივ მჭიდრო კავშირი გააბა 
მანუჩართან და მესხ ფეოდალებთან. 

მანუჩარ II ათაბაგმა, როგორც ჩანს, ახალ ვითარებაში განაახლა XVI 
საუკუნის სამცხის ათაბაგების პოლიტიკა, რომელიც “უმცირესი ბოროტების” 
მიხედვით იყო გამართული და ხან ოსმალეთისაკენ, ხან კი ირანისაკენ იხრებოდა. 
ამასთან დაკავშირებით საყურადღებოა ისქანდერ მუნშის შემდეგი ცნობა: სიმონ 
მეფის ასული და მანუჩარ ათაბაგის ცოლი (რომელმაც მცირეწლოვან შვილთან და 
ერთგულ მხლებლებთან ერთად ოცდახუთი წლის განმავლობაში მთებსა და ტყეს 
შეაფარა თავი), სანამ ქართველთა ქვეყანა ოსმალთ ემორჩილებოდა, დაჟინებით 
ცდილობდა, რათა ოსმალებს სამცხე მიეცათ ათაბაგად წოდებული მისი 
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შვილისათვის და ხარკიც საქართველოს წესისამებრ აქაც ისე აეკრიბათ, როგორც 
საქართველოს სხვა ნაწილებში, მაგრამ ოსმალები ამაზე არ თანხმდებოდნენ[1]. 
ირკვევა რომ ის, რაც მიუღებელი იყო ოსმალეთის სულთანისათვის, მისაღები 
ჩანდა ირანის შაჰისათვის. შაჰ აბასი, როგორც ჩანს, მზად იყო ეცნო “პატრონყმური” 
(ვასალური) ურთიერთობა. ერთი სიტყვით, ათაბაგს შაჰისაგან უნდა მიეღო ის, 
რაზედაც სულთანი მას უარს ეუბნებოდა. უნდა ვიფიქროთ, რომ საამისო 
მოლაპარაკება წარმოებდა ისპაანში, სადაც მანუჩარ ათაბაგი პორტუგალიის ელჩს 
ანტონიო გოვეას შეხვდა[2]. 

საფიქრებელია, რომ ეს შეხვედრა 1605 წლამდე უნდა მომხდარიყო[3]. 

შაჰის პოლიტიკა სამცხე-საათაბაგოს მიმართ მანუჩარ ათაბაგსა და მის 
მომხრე მესხ ფეოდალებს ირანთან აახლოებდა ოსმალეთის წინააღმდეგ 
ბრძოლაში. 

1603-1612 წლების ირან-ოსმალეთის ომის დროს ბრძოლა სამცხისათვის, 
განსაკუთრებით კი ახალციხისათვის, კიდევ უფრო გამწვავდა. მანუჩარ ათაბაგი 
და მისი მომხრე ფეოდალები ცდილობდნენ ქართლის სამეფოსა და ირანის 
დახმარებით სამცხიდან ოსმალების განდევნას. 

ამიერკავკასიაში მოპოვებული სამხედრო წარმატებების შემდეგ შაჰ აბასმა 
თბილისიდან ლაშქარი ახალციხის ასაღებად გაგზავნა. 1607 წლის 23 ივლისს 
სპარსელებმა ქართველების დახმარებით ოსმალთა სარდალი შაჰ იუსუფ ფაშა 150 
თურქი მეომრითურთ დაატყვევეს და ახალციხე აიღეს[4]. 

ახალციხის განთავისუფლების შემდეგ მანუჩარ II-ის მეუღლემ ელენემ შაჰ 
აბასს სთხოვა, რომ მისი 16 წლის შვილი[5] მოხარკეობის საფუძველზე ეცნოთ 
სამცზე-საათაბაგოს გამგებლად. შაჰმა ელენეს თხოვნა დააკმაყოფილა[6]. 

ამგვარად, ამ პერიოდში შაჰ აბასი სამცხის დამპყრობას ჯერ კიდევ არ 
ისახავდა მიზნად და ვასალობას სჯერდებოდა, ოსმალეთი კი სამცხის მიმართ 
ინკორპორაციის გზას ადგა და მოხარკეობას საქართველოს ამ კუთხისათვის 
განვლილ ეტაპად თვლიდა. 

ირანის პოლიტიკა სამცხე-საათაბაგოს მიმართ გამოწვეული იყო შემდეგი 
მიზეზებით: სამცხე-საათაბაგოს აღმოსავლეთ ნაწილში ქართველებისათვის 
შედარებით მისაღები პოლიტიკური ფორმის დამყარებით შაჰ აბასს სურდა 
სამცხის ფეოდალები თავის მხარეზე გადაებირებინა და მათი დახმარებით 
ოსმალები სამცხის დასავლეთი ნაწილიდან განედევნა. შაჰის ამ პოლიტიკის 
გატარებას ხელი შეუწყო იმ გარემოებამაც, რომ ყიზილბაშებს იმთავითვე სუსტად 
ჰქონდათ ფეხი მოკიდებული სამცხე-საათაბაგოს აღმოსავლეთ ნაწილში და აქ 
ანტიირანული განწყობილება ძლიერი არ იყო. 

შაჰ აბასს მოსაჩვენებლად მხარი უნდა დაეჭირა “ქართველობისათვის” 
მებრძოლი ძალებისათვის, რათა ამით მესხეთში საიმედო დასაყრდენი შეექმნა. 
ქრისტიანი ათაბაგი გააძლიერებდა შაჰის მომხრეთა რიცხვს, “ოსმალების” 
მოწინააღმდეგეთა დახმარებით შაჰი სამცხის დაპყრობას ვარაუდობდა. 

ქართველებს ამ საკითხზე, საკუთარი თვალსაზრისი ჰქონდათ. სამხრეთ 
საქართველოში “ქართველობის” ყოფნა-არყოფნის საკითხი იდგა. ირანის მხრიდან 
კი უშუალოდ საფრთხე ქვეყანას არ ემუქრებოდა. პირიქით, აქაური ქართველები 
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ცდილობდნენ თავის სასარგებლოდ გამოეყენებინათ ირან-ოსმალეთის 
წინააღმდეგობანი. ერთი სიტყვით, მოცემულ ვითარებაში მთავარი იყო 
“ოსმალობის” შესუსტება და სამცხიდან მათი განდევნა. 

ქართველებმა ახალციხეში გამაგრება დიდხანს ვერ შეძლეს. ოსმალებმა 
ახალციხის წინააღმდეგ მრავალრიცხოვანი ლაშქარი დაძრეს ჯელალ ფაშას 
(ყირიმელი ხანის სარდალი) მეთაურობით, რომელსაც შეუერთდა აგრეთვე 
ფანაკის გამგებელი მოჰამედ ფაშას შვილი, რომელმაც მაჰმადიანობა მიიღო და 
ფაშას წოდება ჰქონდა. 1608 წლის მიწურულს ოსმალებმა ახალციხე დაიპყრეს. 
ათაბაგი და მისი დედა ელენე იძულებული შეიმქნენ ქართლში ჩამოსულიყვნენ[7]. 

ოსმალები, როგორც აღვნიშნეთ, დაჟინებით ეჭიდებოდნენ ახალციხეს, 
სადაც მათ, ისქანდერ მუნშის მოწმობით, მაგარი ციხე ააგეს, შიგ თავისი 
მეციხოვნეები ჩააყენეს, ხოლო ქვეყნის მმართველად გამაჰმადიანებული მესხი 
ფეოდალი შაჰ იუსუფ ფაშა დააყენეს[8]. 

ახალციხის შემომტკიცებას ოსმალები ყოველნაირად ცდილობდნენ და აქ 
“ოსმალობის” განმტკიცებას შეუნელებლად განაგრძობდნენ. 

სულთნის მთავრობა სხვა მნიშვნელოვან მომენტებსაც ითვალისწინებდა. 
შაჰის საბოლოოო მიზანში ქართლ-კახეთის “გაყიზილბაშება” ისევე შედიოდა, 
როგორც სულთნის პოლიტიკაში სამცხის “გაოსმალება”. ოსმალების სულთანი ასე 
თუ ისე შეურიგდა შაჰ აბასის მიერ შექმნილ წახურის სასულთნოს, რომელიც 
ყიზილბაშებმა დაარსეს აღმოსავლეთ კახეთის ხარჯზე[9], მაგრამ ოსმალეთისათვის 
ყოვლად შეუწყნარებელი იყო “მის” კარიბჭესთან მდებარე მესხეთის 
გაყიზილბაშება. “ახალციხის საკითხი” კიდევ უფრო მეტად ამწვავებდა ირან-
ოსმალეთის ურთიერთობას. რომელშიაც გადახლართული იყო ბრძოლა 
საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანისათვის. 

ირან-ოსმალეთის ომის მსვლელობით გამოწვეულ სიტუაციას უნდა 
გაეძლიერებინა და გააძლიერა კიდეც “ქართველობისათვის” ბრძოლა სამხრეთ 
საქართველოში. ოსმალეთის დამარცხებას აქაური ქართველები მჭიდროდ 
უკავშირებდნენ აქ შერყვნილი წესების “კვალსავე თვისსა მოგებას”. ომი 
დასასრულს უახლოვდებოდა და მის შედეგებს ქართველები დიდ მნიშვნელობას 
ანიჭებდნენ. 

1603-1612 წლების ომის შემდეგ შაჰ აბასმა ვერ შეძლო თავისი “უფლების” 
აღდგენა აღმოსავლეთ მესხეთზე. 1612 წლის ზავით ახალციხე და აღმოსავლეთ 
მესხეთი ოსმალეთს დარჩა, თუმცა ამის შესახებ ხელშეკრულებაში არაფერია 
ნათქვამი. ალბათ ეს იმით იყო გამოწვეული, რომ შაჰ აბასს არ სურდა ეცნო 
მესხეთი ოსმალეთის სამფლობელოდ. ზავის პირობები არ აკმაყოფილებდა არც 
ოსმალეთს და არც ირანს, ორივე მხარე ახალი ომის სამზადისში იყო. 

1615 წელს ირან-ოსმალეთის ომი განახლდა. ამის მიზეზი საქართველო 
იყო. ომის დროს კვლავ მწვავედ დადგა ახალციხის საკითხი. 

1618 წელს 26 სექტემბერს ოსმალეთსა და ირანს შორის სერაფში 
დროებითი ზავი დაიდო, რითაც, მცირეოდენი განსხვავების მიუხედავად 
აღდგენილ იქნა 1612 წლის ზავის პირობები. სულთანმა ეს ზავი არ დაამტკიცა. 
ჩანს, მისი პირობები ოსმალეთისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა. 
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1619 წლის 29 სექტემბერს ოსმალეთ-ირანის ზავი განახლდა და ირანმა 
ახალციხე ოსმალეთს “დაუთმო”[10]. ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ირანი 
ოფიციალურად, ე.ი. სათანადო ხელშეკრულებით, ცნობდა ახალციხეზე 
ოსმალეთის “უფლებას”. ეს, რა თქმა უნდა, სრულებით არ ნიშნავდა იმას, რომ 
ირანი ახალციხეზე საბოლოოდ ხელს იღებდა. შაჰ აბასი დროებით უკან იხევდა, 
ძალებს იკრებდა და ოსმალეთთან გადამწყვეტი შეტევისათვის ემზადებოდა. 

ოსმალეთი სამხედრო ღონისძიებებთან ერთად განაგრძობდა სამცხეში 
თავისი წესების განმტკიცებას. ამის დამადასტურებელია ის, რომ 1620 წელს 
ოსმალებმა განაახლეს ახალციხის ლივას კანუნ-ნამე[11], ამ კანუნ-ნამეს 
ფრაგმენტიდან ჩანს, რომ აქ ოსმალური წესები კიდევ უფრო მეტად გავრცელდა[12]. 

XVII ს. პირველ მესამედში სამცხის მდგომარეობა საგრძნობლად 
გაუარესდა. მიუხედავად მანუჩარ ათაბაგის დაუღალავი ბრძოლისა, ოსმალების 
მოძალების შედეგად ქართველები თანდათან ტოვებენ თავიანთ სარწმუნეობას და 
ადათ-ჩვეულებებს. “არამედ მანუჩარ ჯერ ვერ შურ აგო, ვინაიდან მიიქცეოდნენ და 
დაუტევებდნენ. წესსა და რიგთა სჯულსა მესხნი მძლავრობითა ოსმალეთათა”[13]. 

მანუჩარს კარგად ესმოდა, რომ სამცხის მოსახლეობის გაოსმალება 
ასუსტებდა მის გავლენას და ”მცდელობდა ყოველთა ძალითა თავისითა, რათ 
მიაგოს კვალსავე პირველსა”[14]. 

მდგომარეობა ძალზე მძიმე იყო. არსაიდან დახმარების იმედი არ ჩანდა, 
ხოლო ქვეყნის შიგნით სულ უფრო და უფრო სუსტდებოდნენ ის ძალები, 
რომელნიც ოსმალთა მომძლავრებას უმკლავდებოდნენ. ქართლი და კახეთი ამ 
დროს ყიზილბაშური ირანის წინააღმდეგ სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლას 
აწარმოებდნენ. ქართლსა და კახეთს ძალა არ შესწევდათ რეალური დახმარება 
გაეწიათ სამცხისათვის ოსმალეთის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. კიდევ მეტი: 
ყიზილბაშებისაგან დევნილი თეიმურაზ მეფე ოსმალეთს დახმარებასა და შველას 
სთხოვდა ირანის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ოსმალეთი სიამოვნებით კისრულობდა 
“დამხმარე-მფარველის” როლს და ყოველ ღონეს ხმარობდა, რომ სამცხე-
საათაბაგოში ფეხი მტკიცედ მოეკიდებინა. 

მძიმე და აუტანელ მდგომარეობაში ჩავარდნილი მოსახლეობა თანდათან 
ტოვებდა თავის რჯულსა და წეს-ჩვეულებებს, “არამედ გარდიცვლებოდნენ წესნი 
და ვიეთნი ზოგნი პატივისათვის ნებით, ზოგნი მძლავრობით ოსმალთათა 
გამაჰმადიანდებოდნენ და იქნებიდიან უმორჩილონი ათაბეგისანი”[15]. ოსმალთა 
ამგვარი პოლიტიკის არსი სავსებით გასაგებია. გამაჰმადიანებული მოსახლეობა, 
ცხადია, ვერ იქნებოდა ოსმალების წინააღმდეგ აქტიური მებრძოლი. ოსმალთაგან 
შევიწროებული და დევნილი მანუჩარ ათაბაგი ბრძოლას განაგრძობდა. მის 
წინააღმდეგ არზრუმის ფაშამ ლაშქარი გამოგზავნა, მანუჩარი ამ მრავალრიცხოვან 
ლაშქარს “ვერ წინ აღუდგა” და ახალდაბას მოვიდა”[16]. ეს მოხდა 1624 წ. 

XVII ს. 20-30-იან წლებში ოსმალეთსა და ირანს შორის ბრძოლა სამცხეში 
ბატონობისათვის კვლავ განახლდა. ორივე აგრესიული სახელმწიფო დაჟინებით 
ცდილობდა სამცხეში გაბატონებას. XVII ს. მესამე ათეულის შუა წლებიდან 
ყიზილბაშური ირანი მკვეთრად ცვლის თავის პოლიტიკას სამცხის მიმართ და 
მისი სრული ინკორპორაციისაკენ მიისწრაფვის. ამის დამადასტურებელი ისაა, 
რომ შაჰ აბასი ახალციხის დაპყრობის (1626) შემდეგ მის გამგებლად ირანის 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/7.htm#_ftn10#_ftn10
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/7.htm#_ftn11#_ftn11
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/7.htm#_ftn12#_ftn12
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/7.htm#_ftn13#_ftn13
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/7.htm#_ftn14#_ftn14
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/7.htm#_ftn15#_ftn15
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/5/7.htm#_ftn16#_ftn16


მაჰმადიან მოხელეს სელიმ-ხან შამსედინლუს ნიშნავს[17]. ახლა სამცხეს ირანის 
მხრიდან “გაყიზილბაშების” სერიოზული საფრთხე ემუქრებოდა. ირანის აგრესია 
სამცხის მიმართ მიზნად ისახავდა ქვეყნის ისეთსავე საშუალებებით 
“გაყიზილბაშებას”, როგორსაც ოსმალო დამპყრობლები ახორციელებდნენ. ასეთ 
ვითარებაში მანუჩარ ათაბაგს მიზანშეწონილად მიაჩნდა დახმარებოდა ქართლ-
კახეთს ყიზილბაშების წინააღმდეგ ბრძოლაში, რადგან, თუ ქართლ-კახეთში 
ყიზილბაშები გაბატონდებოდნენ, მაშინ იგი დაკარგავდა ყველაზე საიმედო 
მოკავშირეს როგორც “ოსმალობის”, ისე “ყიზილბაშობის” წინააღმდეგ ბრძოლის 
საქმეში. ყიზილბაშების წინააღმდეგ მებრძოლი მანუჩარი თითქოს ოსმალეთის 
მოკავშირედ გამოდიოდა, ნამდვილად კი იგი საკუთარი ქვეყნის 
კეთილდღეობისათვის იღვწოდა. 

ამასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია ის, რომ მარაბდის ომში (1625 წელი) 
ირანელების წინააღმდეგ ბრძოლაში თავისი რაზმით მონაწილეობა მიიღო მანუჩარ 
ათაბაგმა. ამ ომში მას უკანასკნელად მოუხდა ბრძოლა სამშობლოს დასაცავად. 
ქართული წყაროების მიხედვით მარაბდის ომში მონაწილეობის შემდეგ მანუჩარი 
სამცხეში დაბრუნდა, ხოლო ცოტა ხნის შემდეგ იგი სტამბოლში წავიდა 
სულთნისაგან შეწყნარებისა და წყალობის სათხოვნელად. 

ოსმალეთი მოხერხებულად სარგებლობდა ირან-საქართველოს შორის 
ბრძოლით და ყველაფერს აკეთებდა, რომ მიზნებისათვის მიეღწია. 

იმ პირობებში, როდესაც ოსმალეთის სულთანი საქართველოს 
დახმარებით ირანის წინააღმდეგ დიდ შეტევას აპირებდა[18], მანუჩარის 
სტამბოლში ჩასვლა და სულთნისათვის მორჩილების გამოცხადება 
ოსმალებისათვის დიდად საჭირო და სასარგებლო საქმე იყო. სულთანი მანუჩარის 
დახმარებას ირანის წინააღდმეგ ბრძოლის საქმეში დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა. 
თუ მანუჩარი ოსმალეთს მხარს დაუჭერდა ყიზილბაშების წინააღმდეგ ბრძოლაში, 
მაშინ ოსმალეთს რამდენადმე შეუმსუბუქდებოდა ირანის წინააღმდეგ ომის 
წარმოება. ამავე დროს მაუნუჩარის თავის მხარეზე გადმობირებით ოსმალეთის 
მთავრობა იმედოვნებდა, რომ ამ გზით ქართლ-კახეთში გაიზრდებოდა 
ოსმალეთის ორიენტაციის მომხრეთა რიცხვი. ოსმალეთის ხონთქარს ასეთ 
ვითარებაში დასაშვებად მიაჩნდა დროებით “დათმობაზე” წასულიყო და 
მანუჩარისათვის ქრისტიანობით ათაბაგობა მიეცა. ქრისტიანი მანუჩარ ათაბაგი 
ყიზილბაშების წინააღმდეგ თავდადებული მებრძოლი იქნებოდა. სწორედ ამ 
გარემოებით უნდა აიხსნას ის ფაქტი, რომ ხონთქარმა მანუჩარის თხოვნა 
შეიწყნარა და “მისცა ქრისტიანობით ათაბაგობა[19]. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ 
სრულიადაც არ ნიშნავდა იმას, რომ ოსმალეთი ხელს იღებდა სამცხე-საათაბაგოზე, 
პირიქით, ეს ოსმალეთის მთავრობის დიპლომატიური ნაბიჯი იყო, რომლითაც 
იგი ცდილობდა შეენიღბა თავისი აგრესიული ზრახვები სამცხის მიმართ. 

მანუჩარ III ათაბაგი, როდესაც სამშობლოში ბრუნდებოდა, გზაში მას 
თავისი ბიძა ბექა (საფარ ფაშა) შეხვდა, რომელმაც ისტუმრა ძმისწული და 
საწამლავით მოაკვლევინა იგი. 

1628 წელს სულთანმა ძმისწულის მკვლელი საფარ ფაშა ჩილდირის 
(ახალციხის) საფაშოს გამგებლად დანიშნა[20]. 
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1628 წელს ოსმალებს ჯერ კიდევ არ შეეძლოთ მყარი მდგომარეობა 
შეექმნათ ფაშად ქცეული ათაბაგისათვის, ირან-ოსმალეთის ომი ისევ 
გრძელდებოდა. 1639 წლის ზავის საფუძველზე ირანმა ცნო ოსმალეთის უფლება 
სამცხე-საათაბაგოს აღმოსავლეთ ნაწილზე. ამის შემდეგ ორ დიდ მტაცებელს 
შორის ომი დიდი ხნით შეწყდა. ამიერიდან ოსმალები სამცხეში მხოლოდ 
ქართველების წინააღმდეგობას ხვდებოდნენ. ქართველები ამ ბრძოლაში მარცხს 
განიცდიდნენ, ოსმალელბი კი საბოლოოდ მკვიდრდებოდნენ საათბაგოში. 
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თავი მეექვსე 

საქართველოს პოლიტიკური ვითარება 

XVII ს 30-90-იან წლებში 

 

§ 1. კომპრომისი ირანისა და ქართლის ურთიერთობაში. 

როსტომ-ხანი და თეიმურაზ მეფე 
 

აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობის გმირულმა ბრძოლებმა XVII ს. 
პირველ მესამედში ირანის მესვეურები აიძულა ხელი აეღოთ ქართლ-კახეთის 
სამეფოების მთლიანი მოსპობის გეგმაზე და კომპრომისის გზას დადგომოდნენ. ეს 
კომპრომისი გამოიხატა იმაში, რომ ირანი უცვლელად ტოვებდა ქართულ 
სოციალ-ეკონომიურ წყობას, ტახტი ბაგრატიონთა დინასტიის ხელში რჩებოდა 
მაჰმადიანობის პირობითა და “ვალის” ტიტულით. “გურჯისტანის ვალს” ხარკი 
და საჩუქრები უნდა ეძლია ირანისათვის. 

აღნიშნული კომპრომისის გამოხატულება იყო როსტომის მეფობა 
ქართლში (1632–1658). როსტომს სასტიკი ბრძოლის გადატანა მოუხდა, რათა 
ქართული ფეოდალური საზოგადოების დიდი ნაწილი თავის მხარეზე 
გადაეყვანა. ქართული საზოგადოების მეორე ნაწილი, რომელსაც თეიმურაზ I 
მეთაურობდა, არ ცნობდა როსტომის მეფობას და სრული 
დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლას განაგრძობდა. 

სანამ მეფე გახდებოდა, როსტომს ხოსრო-მირზას (ან ქაიხოსრო 
ბატონიშვილის) სახელით იცნობდნენ. იგი იყო სიმონ I-ის ძმის, დავითის (დაუდ-
ხანის) უკანონო შვილი “ნაშობი ხარჭისაგან”1[1]. როსტომი დაიბადა დაახლოებით 
1565 წ. ქ. ისპაანში, დაუდ-ხანის ირანში ყოფნისას2[2]. აღიზარდა ირანშივე, 
თავიდანვე მუსლიმანი იყო და, შეიძლება ითქვას, გასპარსებულიც. მიუხედავად 
ამისა, ქართული ენა კარგად იცოდა და საქართველოს საქმეებსაც კარგად 
იცნობდა. როსტომი ერთხანს სიღარიბეში ცხოვრობდა. იგი წამოუწევია გიორგი 
სააკაძეს ირანში ყოფნის დროს. როსტომს ეს გარემოება ერთ თავის სიგელში 
საგანგებოდ აქვს აღნიშნული: “გიორგი მოურავი ჩვენზე და საქართველოზედაც 
დიდად ნამსახური იყო”3[3]. 

ხოსრო-მირზამ შაჰის კარზე თავი გამოიჩინა თავისი გონიერებითა და 
სიმამაცით და მის სამსახურში დაწინაურდა. იგი მალე შაჰის გვარდიის - ყულის 
ჯარის – სარდალი გახდა4[4]. ხოსრო-მირზა როგორც ირანის ყულარაღასი და 
ისპაანის მოურავი5[5] დიდი გავლენით სარგებლობდა მთელ ირანში. როცა შაჰ 

                                                 
1[1] ვახუშტი, საქართველოს ცხოვრება, გვ. 65. 
2[2] ვახუშტის ცნობით როსტომი გამეფებისას, 1632 წ., 67 წლისა ყოფილა; ე.ი. 1632 –67= 

1565 (ვახუშტი, საქართველოს ცხოვრება, გვ. 70). 
3[3] ხელნ. ინსტიტუტი, ფონდი Hd, საბ. N13. 956ა. 
4[4] ქრონიკები, I II, გვ. 461. 
5[5] ისპაანის მოურავობა მან მარაბდის ომში მონაწილეობის შემდეგ მიიღო. 



აბასი გარდაიცვალა, “ერანის საქმე როსტომ მეფეს ეკითხებოდა”. როსტომმა 
ყულის ჯარის დახმარებით შაჰ აბასის შვილიშვილი შაჰ სეფი ირანის ტახტზე 
დასვა6[6], ამ გარემოებამ კიდევ უფრო გაზარდა ხოსრო-მირზას ავტორიტეტი 
ირანში. შაჰი მისი გავლენის ქვეშ მოექცა. როგორც ვახუშტი ბატონიშვილი 
გადმოგვცემს, “ნიჭვიდა ყაენი ურიცხვსა და უხმობდა მამად”7[7]. ასეთ ვითარებაში 
(მას შემდეგ, რაც თეიმურაზი ირანს აუჯანყდა), რა თქმა უნდა, ხოსრო-
მირზასთვის ძნელი არ იყო ქართლის ტახტის შოვნა, რაზედაც იგი დიდი ხანია 
ოცნებობდა. 

როსტომი ქართლში გამეფებისას 67 წლისა ყოფილა. მისი საქმიანობა 
გამოირჩეოდა დიდი ენერგიულობით, გონიერებითა და ტაქტით. საერთოდ, 
როსტომი ჭკვიანი, ნიჭიერი და მამაცი კაცი ყოფილა. ამასთანავე საკმაოდ ეშმაკი 
და ცბიერიც. ვახუშტის დახასიათებით, როსტომი “საქმით ხუანჯიანი, სოფლის 
ფრიად ჭკუიანი” იყო8[8]. 

ქართულ საბუთებში როსტომი თავისთავს “მეფეთ-მეფესა და პატრონს”9[9] 
უწოდებს, ისე როგორც ჩვეულებრივ უწოდებდნენ თავისთავს ქრისტიანი 
მეფეები. ირანის შაჰის ოფიციაულურ საბუთებში კი როსტომი ასეა 
მოხსენიებული “ჩემი ძმა ქართლის ვალი როსტომ-ხანი”10[10]. ეს ნიშნავს იმას, რომ 
ქართველების თვალსაზრისით როსტომი მეფეა, რომელიც თავს ირანის ვასალად 
აღიარებს. შაჰის თვალსაზრისით კი ქართლი ირანის ქვეშევრდომი ტერიტორიაა 
და როსტომი როგორც ვალი, ირანის შაჰის მოხელეა. 

აქ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ როსტომის წინამორბედი როგორც 
ქრისტიანი, ისე მაჰმადიანი მეფეები (სიმონ I, ალექსანდრე II, თეიმურაზ I, 
ბაგრატ-ხანი, სიმონ-ხანი) ირანის მიერ ირანის მოხელეებად განიხილებოდნენ და 
მათაც ვალი ეწოდებოდათ, მაგრამ ხშირად ეს თვალსაზრისი უფრო მეტად 
სურვილი იყო, ვიდრე რეალური მდგომარეობის ასახვა, რადგან, ორიოდე 
გამონაკლისის გარდა (ბაგრატ-ხანი, სიმონ-ხანი), ქართველი მეფეები ირანის 
მოხელედ არ თვლიდნენ თავს. როსტომის გამეფებით ირანისა და ქართლის 
პოლიტიკურ ურთიერთობაში ახალი ვითარება შეიქმნა. ირანის მთავრობა 
ცნობდა ბაგრატიონის მეფობას მაჰმადიანობის პირობით, ხოლო ქართლის 
მაჰმადიანი მეფე ირანის ვასალად და მოხელედ აღიარებდა თავს. ასეთი 
მდგომარეობა თითქმის ასი წელი გაგრძელდა. 

XVII ს. ირანში სულ ოთხი ვალი (არაბისტანის, ლურისტანის, 
გურჯისტანის და ქურთისტანის) ყოფილა, რომელნიც ადგილობრივ 
მემკვიდრეობით დინასტიას ეკუთვნოდნენ და ბეგლარბეგებთან, ხანებთან და 
ირანის სხვა მოხელეებთან შედარებით მეტი დამოუკიდებლობით 
სარგებლობდნენ. ქართლის ვალი კი ირანის სხვა ვალისაგანაც განსხვავდებოდა, 

                                                 
6[6] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 238. 
7[7] ვახუშტი, საქართველოს ცხოვრება, II, გვ. 71. 
8[8] იქვე, გვ. 70-71. 
9[9] ქართულ-სპარტული ისტორიული საბუთები, ვ. ფუთურიძის თარგმანი და რედაქცია, 

გვ. 106 და სხვ. 
10[10] სპარსული ისტორიული საბუთები, წ. I , ნაკვ. I , ვ. ფუთურიძის თარგმანი და რედ., 

გვ.48 და სხვ. 



რადგან შაჰმა ვერ მოახერხა ქართლის მიწების გამოცხადება ირანის დივანის 
(სახელმწიფოს) მიწებად11[11]. 

რაც შეეხება კახეთს, იქ სხვაგვარი ვითარება შეიქმნა. ირანის მთავრობა 
თავიდანვე მეტის მონდომებით ცდილობდა კახეთის სახანოდ გადაქცევას. ჯერ 
კიდევ 1616 წ. დანიშნეს კახეთში ყიზილბაში ფეიქარ-ხანი, რომელიც, როგორც 
არაადგილობრივი დინასტიის წარმომადგენელი, იწოდებოდა მხოლოდ 
მმართველად და მთლიანად ირანზე იყო დამოკიდებული. როსტომის დროსაც 
კახეთში გამოგზავნილი ხანი სელიმი მმართველ ხანად იხსენიებოდა (ასე 
იწოდებოდნენ კახეთის შემდგომი ყიზილბაში ხანებიც). ამასთანავე, კახეთის 
სამეფოს შემოსავალი ქართლისაგან განსხვავებით ირანის სახელმწიფო 
შემოსავალში იყო აღრიცხული12[12]. მიუხედავად ამისა, არსებითად უცვლელი 
დარჩა კახეთის შინაგანი წყობილება (სამამულო სისტემა და სხვა.)13[13]. 

ქართლში შემოსვლის უმალ როსტომმა, თავისი ხელისუფლების 
განმტკიცების მიზნით, ქართლის ციხეების გამაგრებას მიაქცია ყურადღება. 
თბილისში მანამდეც ყიზილბაშური გარნიზონები იდგა. ახლა საჭირო იყო 
ქართლის გულში მდებარე გორის ციხისა და სურამის ციხის გამაგრება. გორის 
ციხე იმ ხანებში დანგრეული იყო (ის ქართველებმა დაანგრიეს, მტერს შიგ 
შესვლისა და გამაგრების საშუალება რომ არ ჰქონდა, ამ ხერხს ქართველები კარგა 
ხანია იყენებდნენ. მტერი კი საქართველოში შემოსლისთანავე უმალ ციხეს 
აღადგენდა და შიგ თავის გარნიზონს ჩააყენებდა. ეს იყო მოსახლეობის 
მორჩილებაში მოყვანის საშუალება). ფარსადან გორგიჯანიძის გადმოცემით, 
“გორის ნაციხვარი ზომით ლაშქართ დაუყვეს და ოცს დღეზედ ააშენეს”14[14]. 
როსტომმა გორის ციხეში ყიზილბაშთა დიდი გარნიზონი ჩააყენა და ციხისთავად 
“ნურის მინბაში მესხი მულსლიმბეგ” დანიშნა15[15]. ყიზილბაშთა გარნიზონი იდგა 
სურამის ციხეშიც16[16]. 

ქართლის მთავარ ციხეებში ჯარის ჩაყენებით როსტომის მდგომარაეობა 
განმტკიცდა და, როგორც ფ. გორგიჯანიძე გადმოგვცემს, “ქართველთა თავადნი 
და აზნაურნი სრულ მიუვიდნეს და როსტომ მეფეს ფეხს აკოცეს”17[17]. 

ქართლის დიდ თავადთაგან მხოლოდ ერთი - ფარსადან ციციშივლი არ 
მისვლია როსტომს. ისიც იმის გამო, რომ სარდალ როსტომ სააკაძესთან ძველი 
მტრობა ჰქონია. სარდალს ამ გარემოებით უსარგებლია, ფ. ციციშვილის მამული 
დაურბევია და მრავალი ტყვე წამოუყვანია. ამ  ნიადაგზე როსტომ მეფესა და 

                                                 
11[11] ვ. გაბაშვილი, ქართული ფეოდალური წყობილება XVI – XVII საუკუნეებში, გვ. 379 –

380. 
12[12] იქვე, გვ 375. 
13[13] დ. კაციტაძე, XVI – XVII საუკუნეთა სპარსული დოკუმენტური წყარეობი 

საქართველოს ისტორიისათვის, კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, I I, 1962, გვ. 209-210. 
14[14] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 240. კათოლიკე მისიონერების ცნობით, გორის ციხის შენებას 40 

დღე მონდომიან. როსტომს ქრისტოფორე კასტელისათვის გორის ციხის გეგმა (თუ რუკა) 
გადაუღებინებია და შაჰისათვის გაუგაზავნია. ამ დროს კასტელს მთელი გორის რუკაც გაუკეთბია 
და რომში გაუგზავნია (მ. თამარაშვილი, ისტორია კათოლიკობისა, გვ. 125). 

15[15] იქვე, ისქანდერ მუნშის ცნობით კი ციხისთავად ხორასნის მეთოფეთა მინბაშის 
ძმისწული მირზა მუჰამედი დაუნიშნავთ (ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია V, გვ. 30). 

16[16] ბერი ეგნატაშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 417. 
17[17] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 240 



სარდალს შორის განხეთქილება ჩამოვარდნილა. ფარსადან გორგიჯანიძის 
განცხადებით, როსტომს სარდლისათვის შეუთვლია: “თავად საქართველო 
აოხრებული არის, რაც დარჩომილა, იმასაც თქვენ ამიოხრებთო, მაშ მე რისღა 
ბატონი ვიქნები”18[18]. როსტომს გონიერება გამოუჩენია და ტყუილუბრალოდ 
სისხლის დაღვრასა და ქვეყნის აწიოკებას მორიდებია. როგორც აკად. ივ. 
ჯავახიშვილი წერს, “თუმცა როსტომ მეფე თავისი აღზრდითა და ზნეჩვეულებით 
უფრო სპარსელი იყო, ვიდრე ქართველი, პოლიტიკურადაც სპარსეთის ყმა და 
მისი პოლიტიკის ერთგული განმახორციელებელი იყო, მაგრამ ქართლში 
მოსვლისთანავე სახელმწიფოს ბატონ-პატრონის საღმა გრძნობამ გაიღვიძა და 
ქვეყნის კეთილდღეობისათვის მზრუნველობას შეუდგა”19[19]. 

როსტომ მეფის თხოვნის შედეგად შაჰ სეფიმ სარდალი სააკაძე თავისი 
ჯარით ქართლიდან გაიწვია და შირვანის ბეგლარბეგი ჯარითურთ როსტომის 
დამხმარედ გამოგზავნა. ამის შემდეგ ფარსადან ციციშვილიცა და სხვა 
დახიზნულებიც როსტომს მიუვიდნენ. ქვეყანაში სიმშვიდე ჩამოვარდა. როგორც 
ფარსადან გორგიჯანიძე წერს: “დაიწყეს აშენება, ხვნა-თესვა”20[20]. 

როსტომმა შემდეგ სამოხელეო აპარატი განამტკიცა. თეიმურაზის მიერ 
დანიშნული მოხელეები გადააყენა და თავისი ერთგულები დანიშნა. ამას გარდა 
“თანმოყოლილ თავადთა და აზნაურთა თავიანთ მამული უბოძა”21[21]. ჩვენამდე 
მრავლად მოუღწევია 1633-1634 წლებში გაცემული სახელოებისა და მამულების 
ბოძების წიგნებს. 

ჩვენთვის ცნობილი როსტომის ერთ-ერთი პირველი საბუთი გაცემულია 
1633 წ. 26 მარტს ირანიდან როსტომს ჩამოყოლილი ბეჟან ამილახორის სახელზე. 
როსტომმა ბეჟან ამილახორს ზემო ქართლის სადროშო სარდლობა უბოძა22[22]. ეს 
თანამდებობა ჰქონდა იოთამ ამილახორს, რომელიც, როგორც აღვნიშნეთ, 
როსტომის ქართლში შემოსვლისას თეიმურაზს მიუდგა. სხვა საბუთიდან ჩანს, 
რომ იმავე წელს ირანიდან ჩამოყოლილ ჰასან-ბეგ ბარათაშვილს დაუბრუნდა 
თავისი “სამკვიდრო” მამულები23[23]. 

ასეთი ხასიათის საბუთები მრავლადაა შემორჩენილი, საიდანაც კარგად 
ჩანს, რომ როსტომი თავისი ხელისუფლების დასაყრდენის განმტკიცებას 
ცდილობდა და გარკვეულ წარმატებასაც მიაღწია. 

 

 

* * *  

 

როსტომს მემკვიდრე არ ჰყავდა. მას საქართველოში ჩამოსვლისთანავე 
ცოლად შეურთავს გორჯასპი აბაშიშვილის ასული ქეთევანი, რომელიც, როგორც 

                                                 
18[18] იქვე 
19[19] ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, V, გვ.31. 
20[20] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 240. 
21[21] ფ. გორგიჯანიხე, გვ. 241 
22[22] ქართულ –სპარსული ისტორიული საბუთები, გვ.85. 
23[23] იქვე, გვ. 90-91. 



ჩანს, მალე გარდაცვლილა24[24]. მემკვიდრის საკითხი ძალიან აწუხედა როგორც 
როსტომს, ისე მის მომხრეებს. ამის გამო ახალი დედოფლის შერჩევისათვის 
ზრუნვა ქეთევანის გარდაცვალებისთანავე – იმავე 1633 წელს – დაუწყიათ. 
როგორც ფ. გორგიჯანიძე მოგვითხრობს, საგანგებო თათბირს ქართლის 
დედოფლად ლევან დადიანის და მარიამი აურჩევია25[25]. ამ არჩევანს 
პოლიტიკური მოსაზრებები ედო საფუძვლად. როგორც ცნობილია, თეიმურაზი, 
რომელიც იმერეთის მეფის მოყვარე იყო, ირანელთა წინააღმდეგ მთელი თავისი 
ხანგრძლივი ბრძოლის მანძილზე მხარდაჭერას დასავლეთ საქართველოში და 
განსაკუთრებით იმერეთში პოულობდა. როსტომის საქართველოში შემოსვლის 
დროსაც თეიმურაზი დახმარებას იმერეთიდან მოელოდა, მაგრამ ეს დახმარება 
ვერ მიიღო, რადგან სწორედ იმ დროს ლევან დადიანი თავს დაესხა იმერეთს. ამ 
ფაქტს კარგად უნდა დაენახვებინა როსტომისა და მისი მომხრეებისათვის, რომ 
დადიანთან დამოყვრებას და მასთან კავშირს დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა 
თეიმურაზის წინააღმდეგ ბრძოლაში. 

როსტომმა ლევან დადიანს მოციქულები გაუგზავნა თბილელი 
ეპისკოპოსის მეთაურობით და მარიამი სადედოფლოდ სთხოვა. დადიანს ეს 
ამბავი თურმე “ნამეტნავად იამა” და ჩვეულებისამებრ “ნიშანი მიირთმიეს”26[26]. 

ამ მოლაპარაკების დროს, როგორც ჩანს, დადიანის ირანთან 
პოლიტიკური დაკავშირების საკითხებიც განუხილავთ (ამას შემდეგ მომხდარი 
ამბებიც ადასტურებს). დადიანისთვის უაღრესად ხელსაყრელი ჩანდა ირანთან 
კავშირი. ერთი მხრივ, მას ირანი ოსმალეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში 
გამოადგებოდა, მეორე მხრივ კი, როსტომი დადიანს იმერეთის წინააღმდეგ 
ბრძოლაში დაეხმარებოდა. რაც შეეხება როსტომს, მისთვის მთავარი იყო 
თეიმურაზის იზოლირება. ირანის პოლიტიკური მიზნებისათვისაც უაღრესად 
ხელსაყრელი იყო დადიანთან კავშირი. მას შემდეგ, რაც ირანმა აღმოსავლეთ 
საქართველო ასე თუ ისე დაიმორჩილა, დღის წესრიგში დასავლეთი საქართველო 
დგებოდა27[27]. 

აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ ქართლის მეფისა და ოდიშის მთავრის 
დამოყვრებას ოსმალეთში უარყოფითი რეაქცია გამოუწვევია. თურქეთში ხმა 
გავრცელებულა: “ხოსრო-მირზა, დადიანისა და გურიელის დახმარებით, 30.000 
ყიზილბაშით აპირებს შავი ზღვის ნაპირზე გაჭრას, გონიისა და ტირებულუს 
მიმართულებით”28[28]. 

ამ ქორწინებას, ეტყობა, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა თვით როსტომიც, 
რაც იქიდან ჩანს, რომ დადიანთან დამოყვრების დასტური ირანის შაჰისათვის 
უთხოვია. მას, როგორც ირანის ერთგულ “ყმადნაფიცსა” და ვასალს, საგარეო 
კავშირების დამოუკიდებლად შეკვრის უფლება არ ჰქონდა. ფ. გორგიჯანიძის 
გადმოცემით, ირანის მთავრობას მოუწონებია როსტომის ნაბიჯი და მისთვის 

                                                 
24[24] ვახუშტი, საქართველოს ცხოვრება, I I, გვ.71. 
25[25] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 241. 
26[26] იქვე. 
27[27] კ. გრიგოლია, ილორის წმ. გიორგის ხატის წარწერა, ენიმკი, XIII, გვ. 155; ივ. 

ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, V , გვ. 33. 
28[28] ვ. ჩოჩიევი, დასახ. ნაშრ., გვ. 364. 



ძვირფასი საქორწილო საჩუქრებიც გამოუგზავნია ირანის დიდი მოხელის, 
შირვანის ბეგლარბეგის ფარუ-ხანის ხელით29[29]. 

მექორწილეებმა პაემანი საჩხეიძეოში, ბაღდადთან, კაკას ხიდზე, 
დანიშნეს. გასაგებია, რომ იმერეთის მეფე, თეიმურაზ I და გურიელი დადიანისა 
და როსტომის გაძლიერებაში საფრთხეს ხედავდნენ და საჩხეიძოში დადიანს 
ბრძოლა გაუმართეს30[30]. დადიანმა ამ ბრძოლაში გაიმარჯვა. დაატყვევა იმერთა 
მეფე გიორგი, თეიმურაზმა კი გაქცევით უშველა თავს. როსტომმა საცოლე 
გადმოიყვანა თბილისში და ქორწილი გადაიხადა31[31]. 

როსტომმა დადიანს გადასცა შაჰის მიერ გამოგზავნილი საჩუქარი – 50 000 
მარჩილი. თან ისიც აცნობა, რომ შაჰს “წელიწადში ათასი თუმანი ჯამაგირი 
გაეჩინა დადიანისათვის”32[32]. ამ “ჯამაგირით” დადიანი ირანის ხელდებული და 
როსტომის მოკავშირე ხდებოდა. ამ ამბავს, ისქანდერ მუნშის გადმოცემით, მალე 
მოჰყოლია დადიანის მიერ ირანში ელჩის გაგზავნა33[33]. 

როსტომი, რომელიც უმთავრესად ყიზილბაშთა ძალას ეყრდნობოდა, 
დიდი მონდომებით ცდილობდა ურჩ თავადთა უფლებების შეზღუდვასა და 
ცენტრალური ხელისუფლების განმტკიცებას. როსტომის ცდებმა მალე 
ფეოდალთა უკმაყოფილება გამოიწვია. პირველი აჯანყდა არაგვის ერისთავი 
დათუნა, რომელიც საქორწილოდ მიმავალ მეფეს “სურამით დაუბრუნდა”. 
ერისთავი არაგვის ხეობაში შევიდა და გამაგრდა. რამდენიმე ხნის შემდეგ 
როსტომმა შერიგების საბაბით იგი მუხრანს მიიწვია და ღალატით მოაკვლევინა. 
შემდეგ როსტომი არაგვის საერისთავოში შეიჭრა და მთლად ააოხრა იქაურობა. 
მაგრამ დათუნას ძმა, ზაალი, რომელიც დათუნას მოკვლის შემდეგ მისმა 
მომხრეებმა “გააერისთავეს”, ხელთ ვერ ჩაიგდო. ზაალმა თეიმურაზ მეფეს კაცი 
გაუგზავნა საფიცრის წიგნებით და მეფედ მიიწვია. თეიმურაზმაც არ დააყოვნა და 
დიდოეთის გზით ანანურს მივიდა. აქედან ზაალ ერისთავის, იასე ქსნის 
ერისთავისა და კახი თავადების დახმარებით როსტომზე გაილაშქრა. ბრძოლა 
სასტიკი იყო. ორივე მხარე თავგამოდებით იბრძოდა. რამდენიმე შეტაკებაში 
თეიმურაზმა წარმატებასაც მიაღწია, მაგრამ საბოლოოდ მაინც დამარცხდა, 
იძულებული გახდა ქართლს გასცლოდა და კახეთში გადავიდა. სელიმ-ხანი, 
რომელსაც მოსაბრუნში (ყარაღაჯის ახლო ჭარის პირდაპირ ლაგოდეხის რაიონში) 
სასახლე აეგო და იქ დამდგარიყო, გააძევა და 1634 წ. კახეთი დაიკავა34[34]. 

                                                 
29[29] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 241. 
30[30] კ. გრიგოლია, ილორის წმ. გიორგის ხატის წარწერა, ენიმკი მოამბე,  XIII, გვ. 1942, გვ. 

157. 
31[31] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 241-242. 
32[32] იქვე, გვ. 241, ამ ფაქტს ადასტურებს ისქანდერ მუნშიც Histoire de la Georgie I I, გვ. 

498; აგრეთვე ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, V , გვ. 35. 
33[33] Histoire de la Georgie I I, გვ. 498. როსტომის ქორწილი 1633 წ. გვიან შემოდგომაზე 

უნდა მომხდარიყო; იხ. ქართულ-სპასული ისტორიული საბუთები, გვ. 106-107. ამ საბუთის 
სპარსულ ტექსტში თარიღად ზის 1636 წელი, საბუთის გამომცემელის ვ. ფუთურიძის აზრით, 
“სპარსულის პირის თარიღი შეცდომით უნდა იყოს გადმოღებული” (გვ. 108); ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 
241; ქრონიკები, I I, გვ. 463. 

34[34] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 242-244; არჩილიანი, II, გვ. 85-82; ბერი ეგნატაშვილი, დასახ. 
ნაშრ., გვ. 421. 



ამ დროს როსტომს აზერბაიჯანიდან ყიზილბაშთა მაშველი ძალა 
მოუვიდა. ქართველთა და ყიზილბაშთა ჯარით მან კახეთს შეუტია. თეიმურაზს 
მძიმე მდგომარეობა შეექმნა და შერიგება გადაწყვიტა. ფარსადან გორგიჯანიძის 
გადმოცემით, თეიმურაზს როსტომთან მოციქულები გაუგზავნია და “წიგნიც ასე 
მოეწერა: ... ყიზილბაშთაგან მრავალი ძალი და უსამართლო მჭირსო. თუ რომ 
კიდეც დამეშავებინოს რამეო, შიშით მიქნიაო და თქვენი თავადები რომელიც 
ჩემთან არიანო, ფიცით შემოგარიგებთო და ჩემს თინათინს თქვენის ბრძანებით 
შაჰსეფი ყაენს ვაახლებო და შვა შემოდითო, ჩემს აოჴრებულს სამკვიდროს 
მამულზედ დაგვაყენონო”. ეს ამბავი თურმე როსტომს “ნამეტნავად იამა”, 
ლაშქრობა მოშალა და ქართლში დაბრუნდა35[35]. 

როსტომმა თეიმურაზთან შერიგების აბავი შაჰს აცნობა. იმ ხანებში 
ოსმალეთის დიდი ლაშქარი თვით სულთან მურად IV-ის სარდლობით ირანზე 
შეტევისათვის გამზადებულიყო. ირანს საქართველოს საქმეებისათვის არ ეცალა. 
ასეთ ვითარებაში თეიმურაზის წინადადება სიხარულით მიუღიათ და 
როსტომისათვის უბრძანებიათ: “თქვენი შერიგება გვიამაო, კარგად გიქნიათო და 
ბატონიშვილი თინათინი დიდი პატივით გამოისტურმეთო”36[36]. 

როსტომმა თინათინი კახელი თავადების ამალითა და თავისი ვეზირის 
აღა მოინას თანხლებით ირანში გაგზავნა. შაჰმა თინათინი ცოლად შეირთო 
(მაგრამ შემდეგ მისივე ბრძანებით დაუხრჩვიათ). თეიმურაზს კი “ათასი თუმანი 
თეთრი და ათასი თუმნის ჴალათი გაუგზავნეს და კარგი საიმედო რაყამი 
მისწერეს, ასე, რომ რაც ამას წინათ შეგიცოდებიაო, ყველა შეგვინდვიაო37[37], 
ამგვარად, შაჰმა კვლავ ოფიციალურად ცნო ქრისტიანი თეიმურაზი კახეთის 
მეფედ. 

ერთხანს მართლაც მშვიდობიანობა ჩამოვარდა თეიმურაზსა და როსტომს 
შორის. როსტომმა შეირიგა ქართლის თავადები: ორივე ერისთავი, იოთამ 
ამილახორი და სხვები. მაგრამ, მშვიდობა მალე დაირღვა. თეიმურაზი კვლავ 
დიდი მონდომებით ცდილობდა როსტომის გაძევებასა და ქართლის ტახტის 
დაჭერას. ამ საქმეში მას მხარს უჭერდა ქართლის თავადთა ერთი ჯგუფი ნოდარ 
ციციშვილისა და ზაალ ერისთავის მეთაურობით. მათ რამდენჯერმე მოაწყვეს 
გამოსვლა როსტომის წინააღდმეგ (1636, 1638, 1642 წლებში), მაგრამ ისინი 
მარცხით დამთავრდა. შეთქმულებმა ერთხელ როსტომის ღალატით მოკვლაც 
მოინდომეს აბანოში, მაგრამ შემთხვევამ აქაც იხსნა იგი38[38]. 

როსტომისა და ყიზილბაშების წინააღმდეგ ბრძოლაში თეიმურაზი 
საგარეო მოკავშირესაც ეძებდა. 1635 წ., ე.ი. იმ წელს, როცა თეიმურაზი ირანს 
შეურიგდა, მან ელჩები გაგზავნა რუსეთში და სამხედრო დახმარება ითხოვა. 
რუსეთიდან ამჯერადაც უმნიშვნელო საჩუქრები და დაპირება მოუვიდა. თანაც 
კვლავ მოსთხოვეს რუსეთის მეფისადმი ერთგულების ფიცი. თეიმურაზმა ესეც 
შეასრულა (1638 წ.), მაგრამ სასურველი შედეგი არც ამას მოჰყოლია39[39]. 

                                                 
35[35] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 244. 
36[36] იქვე. 
37[37] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 244.  
38[38] იქვე. გვ. 246. 
39[39] М .Полиевктов, Материалы..., с 28-29, док. № 5,8, დაწვრ. იხ. Н.Накашидзе, Грузино-
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თეიმურაზმა საგანგებო ლაშქრობა მოაწყო დიდოეთს ჩრდილოეთის გზის 
გახსნის მიზნით, რათა რუსეთის ჯარს საქართველოში გადმოსვლის საშუალება 
ჰქონოდა. როგორც ბერი ეგნატაშვილი გადმოგვცემს, “სწადდა იქამდე რუსეთის 
გზის შოვნა და ზურგის მობმა რუსეთის ჴელმწიფისაგან და მუნითგან რუსის 
ჯარის მოსლვა”40[40]. დიდოელებს სხვა დაღესტნელი ფეოდალებიც მიეშველნენ და 
თეიმურაზი დაამარცხეს. მას ძვირად დაუჯდა ეს ლაშქრობა და ვერც გზა გახსნა, 
თუმცა რუსეთიდან ჯარის გამოგზავნასაც არავინ ფიქრობდა. 

თეიმურაზი დიდ იმედებს ამყარებდა ოსმალეთის მიერ ირანის 
წინააღმდეგ მოწყობილ ლაშქრობაზე, რომელიც 1635 წელს დაიწყო და დიდი 
წარმატებით მიმდინარეობდა, მაგრამ მისთვის სასურველი შედეგი არც ამ 
ლაშქრობას მოჰყოლია. 1639 წელს ზავი დაიდო ირანსა და ოსმალეთს შორის, 
რომლის მიხედვითაც აღდგენილ იქნა 1555 წლის ზავი – ე.ი. აღმოსავლეთი 
საქართველო ირანს ერგო, დასავლეთი კი ოსმალეთს. რაც შეეხება სამცხეს, იგი 
მთლიანად ოსმალეთის ტერიტორიად იქნა ცნობილი (განსხვავებით 1555 წლის 
ზავისა, როცა სამცხეც შუაზე გაიყო)41[41]. ამ ზავმა, რომელიც 1723 წლამდე არ 
დარღვეულა, დიდი ხნით დააკანონა საქართველოს პოლიტიკური გათიშულობა. 
ირანი და ოსმალეთი ხელს უშლიდნენ იმიერ და ამიერ საქართველოს მეფე-
მთავართა შეკავშირებას, არ სურდათ, რომ ამით მათი დამპყრობლური 
ინტერესები შელახულიყო. 

თეიმურაზს მისი სიძე ალექსანდრე იმერთა მეფეც ვერ მიეშველა. მას 
ლევან დადიანის ყაჩაღური თავდასხმებისაგან თავის დაცვაც უჭირდა და სხვისი 
დახმარება სადღა შეეძლო. დადიანმა “ესრეთ გაუჭირა საქმე ალექსანდრეს, – 
მოგვითხრობს ბერი ეგნატაშვილი, – რომე ქუთაის [ს] გალავანი შემოივლო და 
იჯდა მას შინა და ვერა წინააღუდგებოდა დადიანს. ხოლო დადიანი მოუჴდებოდა 
ყოველს საუფლოს დღეს, შობასა, ახალწელიწადსა, ნათლისღებასა და აღდგომასა 
და აოჴრებდა ქუეყანასა იმერეთისასა: რომელსამე ჴოცდა და რომელსამე ტყუე-
ჰყოფდა და ჰყიდდა და დაირჩენდა და თავს დაახსნევინებდა”42[42]. 

დაუღალავი თეიმურაზი მაინც არ გატყდა. კახეთისა და ქართლის 
თავადთა ერთი ჯგუფის დახმარებით დაჟინებით ცდილობდა როსტომის 
გაძევებას და ქართლის დაჭერას. მისი სანუკვარი ოცნება იყო გაერთიანებული 
ქართლ-კახეთის ტახტი და ირანის ბატონობის თავიდან მოცილება. 

1642 წელს დიდი შეთქმულება მოეწყო როსტომის წინააღმდეგ. 
შეთქმულებაში მონაწილეობდნენ: ზაალ ერისთავი, იოთამ ამილახორი, ნოდარ 
ციციშვილი, კათალიკოსი ევდემონ დიასამიძე (მისი სიძე იყო თეიმურაზის ვაჟი 
დავითი), გიორგი გოჩაშვილი, რევაზ ბარათაშვილი, სომხითის მელიქი 
ყორხმაზბეგ და სხვა. შეთქმულების მიზანი იყო როსტომის (რომელიც “ცოტას 
კაცით ცხირეთს” იყო) მოკვლა და თეიმურაზის ქართლში გამეფება43[43]. 

გადამწყვეტ მომენტში შეთქმულება გასცა სომხითის მელიქმა. როსტომი 
გორის ციხეში გამაგრდა. თეიმურაზმა, რომელიც უკვე მეტეხს მისულიყო, გაიგო 

                                                 
40[40] ბერი ეგნატაშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 421. 
41[41] ვ. ჩოჩიევი, დასახ. ნაშრ., გვ. 371-375. 
42[42] ბერი ეგნატაშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 421. 
43[43] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 250. 



შეთქმულების გაცემა და კახეთს გაბრუნდა. ქართლელი შეთქულებიდან ზოგი – 
რევაზ ბარათაშვილი, ივანე სააკაძე – გადაიხვეწა. ზოგი – გოჩაშვილი, 
კათალიკოსი, ზურაბ სააკაძე, ერისთვისშვილი ლარგველი როსტომმა შეიპყრო, 
გოჩაშვილსა და ზ. სააკაძეს თვალები დასთხარეს, კათალიკოსი ჯერ თბილისის 
ციხეში დაატყვევეს, მერე “და[ა]რჩვეს და ციხიდამ გადმოაგდეს”. ასე სასტიკად 
გაუსწორდა შეთქმულებს როსტომი44[44]. 

ფარსადან გორგიჯანიძის სიტყვით, როსტომს ირანის შაჰისათვის 
მიუწერია თეიმურაზისა და ქართლის თავადთა ახალი აჯანყების შესახებ. 
მოთმინებიდან გამოსულმა შაჰმა დიდი ჯარი შეჰყარა, “ადამ სულთან 
ანდრონიკაშვილი, როსტომ მეფის დისწული” სარდლად დანიშნა და 
საქართველოში გამოგზავნა, როსტომს კი შემოუთვალა: “ბატონი თეიმურაზ 
გააგდონ და მის ალაგზედ კახეთში ადამ სულთან გააბატონონო”45[45]. ამ ფაქტს შაჰ 
აბასს II-ის ისტორიკოსი მოჰამედ თაჰერიც ადასტურებს46[46]. 

ყიზილბაშთა დიდი ჯარი კახეთში შემოვიდა. როგორც ჩანს, თეიმურაზი 
და მისი მომხრე თავადები: ნოდარ ციციშვილი (რომელიც როსტომის მიერ 
სამცხეში იყო გაგდებული) და ზაალ ერისთავი შეშფოთებულან და როსტომთან 
ნოდარის დაჲ და ზაალის სიდედრი “ბატონი ანახანუმ” მიუგზავნიათ და 
შერიგება უთხოვიათ. როსტომი ზაალს შეურიგდა იმ პირობით, რომ იგი ირანში 
წავიდოდა. ზაალი დათანხმდა. ზაალი და ნოდარი მეფესთან მივიდნენ და “ფეხს 
აკოცეს”. მან ნოდარს საციციანო დაუბრუნა. ზაალი კი ცოტა მოგვიანებით ირანში 
წავიდა. მას თან გაჰყვა ხელახლა შემორიგებული იოთამ ამილახვარიც. რაც 
შეეხება თეიმრუზს, როგორც ჩანს, როსტომს იგიც “შეუნდვია”, რადგან კახეთში 
ლაშქრობა 1644 წ. მოშალეს და “ადამ სულთან ერანის ლაშქრით ისრევ 
დააბრუნეს” უკან47[47]. 

არც ეს შერიგება გამოდგა ხანგრძლივი. 

როსტომი სიმონ II-ის სისხლს ედავებოდა თეიმურაზს და სასამართლოში 
იწვევდა. საქმის საბოლოო გადაწყვეტამდე შუაკაცების ჩარევის შედეგად 
თეიმურაზს სამი სოფელი დაუდვია როსტომისათვის. თუ ფარსადანს 
ვერწმუნებით, ახლა როსტომს უთხოვია თეიმურაზისათვის: “გავიბრჭნეთ და 
შევრიგდეთო, ჩვენც მოვისვენოთო და ჩვენი ქვეყანანიც მოვასვენოთო”48[48]. 
თეიმურაზი არ დათანხმებულა. ის უარყოფდა თავის მონაწილეობას სიმონის 
მკვლელობაში. მოლაპარაკება წელიწადზე მეტს გაგრძელებულა, ვერ 
შეთანხმებულან. უფრო მეტიც, ფ. გორგიჯანიძის გადმოცემით, “ბატონ 

                                                 
44[44] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 250; ბერი ეგნატაშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 422; არჩილიანი, II, გვ. 

89-90. სხვათა შორის, ამ აჯანყების ჩაქრობაში თავი ისახელა იორამ მოურავიშვილმა, რომელიც 
როსტომის თავწამკვდარი მომხრე იყო. როსტომმა ჩამოიყვნა იგი ქართლში და მამამისის 
მამულებიც აღუდგინა 

45[45] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 250 
46[46] მოჰამედ თაჰარის ცნობები საქართველოს შესახებ –ტექსტი, თარგმანი და შენ. ვ. 

ფუთურიძისა, მას. საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნ. 30, გვ. 381. 
47[47] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 251. 
48[48] იქვე, გვ. 255. 



თეიმურაზს სწყენოდა, გაჯავრებულიყო და ის სოფლები რომ გაბრჭობამდისინ 
მეფისათვის დაედვა, ისერვე წაერთვა და მოჴელეები გამოუყარა”49[49]. 

თითქმის ზუსტად ასევე ყვება ამ ამბავს როსტომ მეფეც 1648 წლის ერთ 
თავის სიგელში. მხოლოდ უმატებს: სოფლებს გარდა “ჩუჱნის თავადიშვილებისა 
და გლეხების მოცემას დაგუპირდესო”, მაგრამ “არცერთი არ გაგუითავა. ამაზედ 
ავიშალენითო”50[50]. 

როსტომი ქართლისა და ყიზილბაშის ჯარით კახეთს შეესია. დამარცხდა 
თეიმურაზი, რომელიც თიანეთს იყო. დამარცხდა კახეთის მეორე რაზმიც, 
რომელიც ქიზიყში შეება ყიზილბაშებს. აქ მოკლეს თეიმურაზის ვაჟი დავითი და 
თეიმურაზის მომხრე ბევრი კახელი თავადი. ერთადერთი ვაჟის, დავითის 
სიკვდილი დიდი დანაკლისი იყო თეიმურაზისა და მისი მომხრეებისათვის. ეს 
აღნიშნული აქვს მოჰამედ თაჰერსაც. მისი აზრით, დავითი “განთქმული იყო 
თავის სიმამაცით და გამბედაობით”51[51]. 

დამარცხებული თეიმურაზი მისმა მომხრე კახელებმაც მიატოვეს. 
თეიმურაზის მიერ წარმოებული ბრძოლების შედეგად კახეთის ბარი გადაშენების 
პირზე იყო მისული. ამ გარემოებამ კახელ თავადებს გული გაუტეხა და 
როსტომთან შერიგების გზას დაადგნენ. ამაში უთუოდ კახეთის ტახტის 
მემკვიდრის დაღუპვამაც გარკვეული როლი შეასრულა. თეიმურაზი უმწეო 
მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ფარსადან გორგიჯანიძის სიტყვით, “ბატონს 
თეიმურაზს ყველგნით ღონე მოეღო, აღარც სითმე მშველი და აღარც სახიზარი 
ალაგი, აღარც წასასვლელი გზა, არც ასაყრელათ ცხენი და ჯორი, აღარც მოჴელე 
და მოსამსახურენი, კახნიც ქართველთ მისვლოდეს და მეფეს როსტომს ბატონის 
თეიმურაზის დაჭირვას ეპატიჯებოდნენ”52[52]. 

როსტომს თეიმურაზის დაპატიმრებას სთავაზობდნენ სწორედ ის კახელი 
თავადები, რომლებმაც თეიმურაზთან ერთად გადაიტანეს ყიზილბაშების 
წინააღმდეგ მრავალწლიანი ბრძოლების მთელი სიმძიმე. თემიურაზი 
ფაქტიურად უკვე ტყვე იყო, მას გაქცევის საშუალებაც აღარ ჰქონდა. მიუხედავად 
ამისა, როსტომმა თეიმურაზის “დაჭირვა შორს დაიჭირა”. ეს ამბავი 
თეიმურაზისათვის მოუხსენებიათ. იმედმოცემულ მეფეს დედოფალი ხორეშანი 
როსტომისათვის მიუგზავნია და შერიგება უთხოვია53[53]. ხორეშანს მეფისთვის 
მოუხსენებია: თუ “ამ სიბერის დროსაო ჩვენს საფლავს არ მოგვაშორებთო, 
ნაპირის ალაგი თქვენ იქონიეთო და ალავერდის გარეშემოთაო ჩვენც 
დაგვარჩინეთო”. როსტომმა ზრდილობიანი უარი მოახსენა დედოფალს: “თქვენი 
ამრიგი დამარცხებაო აქამდისინ ყაენს მოეხსენებოდაო”, შეიძლება თავისთან 
მოგითხოვოთო და მაშინ “სამისდღეჩიოდ მოითხრებითო”. მაშინ დედოფალმა 

                                                 
49[49] ფ. გორგიჯანიძე,  დასახ. ნაშრ., გვ. 255. 
50[50] ქრონიკები, II, გვ. 463. სპარსელი ისტორიკოსის მოჰამედ თაჰერის გადმოცემით. 

თითქოს თვით თეიმურაზმა შეუტია ქართლს: “კახეთის ვალიმ თეიმურაზ-ხანმა, რომელიც... (შაჰ 
აბას I-ის) დროიდან დაწყებული დღემდე ბოროტმოქმედების და მზაკვრობის დროშას 
აფრიალებდა და მორჩილების გზას არ მისდევდა ისე, როგორც საჭირო იყო, ამ დღეებში 
“აჯანყების მტვერი ააყენა და ქართლის დასარბევად წავიდაო” (გვ. 383). ბერი ეგნატაშვილის 
მიხედვითაც პირველი თეიმრუზი გადასულა შეტევაზე ( გვ. 426). 

51[51] მოჰამედ თაჰერი.., გვ. 383. 
52[52] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 256 
53[53] ფ. გორგიჯანიძე, დასახ.ნაშრ.,გვ. 256. 



ცხენ-ჯორი და გზა სთხოვა. აქ კი როსტომმა გულუხვობა გამოიჩინა: “ხუთასის 
თუმანის ფეშქაში მიართვა და ხუთასი ცხენი და ჯორი ათხოვა და ქათალიკოზი 
თავისი ჯარით თან გაატანა და კახთ უბრძანა: ვისაც გინდათ ჯალაბობრივ თან 
გაჰყევითო”. 1648 წ. “ბატონი თეიმურაზ კახეთით აიყარა და ქართლი შეიარა და 
იმერეთს გარდავიდა”54[54]. 

ბუნებრივად ისმის კითხვა: რატომ დაზოგა როსტომმა თეიმურაზი, 
რომელიც 14 წლის განმავლობაში ებრძოდა მას ქართლის ტახტისათვის და 
მრავალი აჯანყება და შეთქმულება მოუწყო? სწორედ თეიმურაზის წყალობით 
ხომ რამდენჯერმე ბეწვზე ეკიდა როსტომის სიცოცხლე. 

აქ ისიც უნდა მოვიგონოთ, რომ 1635 და 1642 თუ 1644 წწ., როცა ადამ 
სულთანი გამოგზავნეს კახეთში და თეიმურაზს ძალიან გაუჭირდა, როსტომი 
გადამწყვეტ მომენტში თითქმის ყოველთვის შერიგებას ირჩევდა და თეიმურაზის 
კახეთიდან გაძევებას არ ცდილობდა. თითქოს ახლაც არ იყო თეიმურაზის 
“გაგდების” მსურველი, მაგრამ სწორედ თეიმურაზის ყოფილმა მომხრეებმა არ 
დაანებეს და კიდეც დაემუქრნენ: “ეგების შერიგება ყაენმაც გიწყინოს”55[55]. 

განა მართლა როსტომის “რაინდული” ბუნებითა და ძველი ქართული 
ტრადიციის – დედისა და მეუღლისადმი პატივისცემის გრძნობით (როგორც ამას 
ფიქრობს ფარსადან გორგიჯანიძე და რამდენადმე ბერი ეგნატაშვილიცა და 
ვახუშტიც) შეიძლება აიხსნას როსტომის საქციელი, ანდა, საერთოდ, როსტომის 
ჰუმანური ბუნებით? განა როსტომმა ცოტას დასთხარა თვალები, ან ცოტა 
გადმოყარა თბილისის ციხის კოშკიდან? როსტომი ხომ საშინელი სიმკაცრით 
უსწორდებოდა ყველას, ვისაც ქართლის ტახტზე პრეტენზია ან ასეთი 
პრეტენზიის რაიმე საფუძველი ჰქონდა (მაგ., გოჩაშვილი გიორგი და სხვა). 

საფიქრებელია, რომ როსტომის საქციელი უნდა აიხსნას არა მისი 
“რაინდობით”, არამედ უფრო სხვა და ღრმა მიზეზებით. ჭკვიანი პოლიტიკოსი 
როსტომი, ეტყობა, კარგად გრძნობდა, რომ თეიმურაზის ენერგიული ბრძოლა 
ირანის წინააღმდეგ რამდენადმე განაპირობებდა შაჰის შედარებით ლოიალურ 
პოლიტიკას ქართლისა და თვით როსტომისადმი56[56]. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ 
თეიმურაზი აღარ იქნებოდა და კახეთში ყიზილბაში ხანი დაჯდებოდა, ირანი 
როსტომისაგან უფრო მეტს მოითხოვდა – ე.ი. ეცდებოდა ქართლიც, კახეთის 
მსგავსად, სახანოდ გადაექცია და შესაძლოა თვით როსტომიც ყიზილბაში ხანით 
შეეცვალათ. შაჰის გადაწყვეტილება – გადაეცა კახეთი როსტომისათვის, უთუოდ 
იმან განაპირობა, რომ თეიმურაზი შეპყრობილი არ იყო და მას კიდევ ჰქონდა 
საშუალება ბრძოლის გაგრძელებისა. ასეთ ვითარებაში შაჰისთვის როსტომი 
ყველაზე მეტად სასურველი კანდიდატი იყო, რომლის ზომიერი პოლიტიკა 
როგორც ირანისათვის, ისე ქართველებისათვის ასატანი იყო. 

                                                 
54[54] იქვე, გვ. 258. ასეთ გაცილებას ადასტურებს ვახუშტიც: “მისცნა ცხენნი და ჯორნი, 

უძღუნა მრავალნი, წარუმძღვანა კათალიკოზი და წარგზავნა იმერეთს” (გვ. 75) და ბერი 
ეგნატაშვილიც “დაანება გზა, გაუმძღვანა კათალიკოზი ქრისტეფორე წინა და ბარგიცა ამან 
გარდაუტანა იმერეთსა” (ქ.ცხ., II, გვ. 426). 

55[55] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 257. 
56[56] არჩილიანი, II, სტროფი 1020-1021; იასე ცინცაძე, თეიმურაზ პირველი, 

“ლიტერატურული გაზეთი”, 1963, 20 დეკემბერი 



სწორედ ამაშია თეიმურაზის ბრძოლისა და მისი ირანისადმი ერთგვარი 
“ჯიუტი” და “ჭირვეული” დამოკიდებულების მნიშვნელობა. თეიმურაზის 
შეურიგებლობამ ირანი აიძულა დათმობაზე წასულიყო და როსტომს საშუალება 
მისცა მშვიდობიანი გზით ეკეთებინა ის საქმე, რომლის გაკეთებასაც თეიმურაზი 
იარაღით ცდილობდა57[57]. 

შაჰმა კახეთიც როსტომს უბოძა. იგი უკვე “ქართლისა და კახეთისა 
ორისავე მპყრობელ მეფეთ-მეფე ჴელმწიფე პატრონად”58[58] იწოდება. ამიერიდან 
ქართლ-კახეთში მშვიდობა ჩამოვარდა. შეწყდა გაუთავებელი აჯანყება-
შეთქმულებები. თეიმურაზისა და როსტომის ბრძოლა ამ უკანასკნელის 
გამარჯვებით დამთავრდა. როგორც აკად. ნ. ბერძენიშვილი წერს, “როსტომმა 
სწორედ იმით გაიმარჯვა, რომ ქართველობას შეურიგებელი ბრძოლა არ 
გამოუცხადა. როსტომის ღონისძიებები ქართულ საზოგადოებრივსა და 
სამეურნეო წყობას არ შეხებია... არც ქრისტიანობა განიცდიდა მის დროს ქართლში 
აშკარა დევნას59[59]. 

ქვეყანაში მშვიდობიანობის დამყარების შემდეგ როსტომი და 
ქართველები აღმშენებლობით მუშაობას შეუდგნენ. 

თეიმურაზი დამარცხდა, მაგრამ ბრძოლის შეწყვეტას მაინც არ აპირებდა. 
ის დიდი გულმოდგინებით ცდილობდა იმერთა მეფე ალექსანდრეს და ლევან 
დადიანის შერიგებას. ამით მას როსტომის წინააღმდეგ მოკავშირეთა მოპოვება 
უნდოდა. თეიმურაზი ლევან დადიანს ესტუმრა, მაგრამ მარცხით დამთავრდა 
ყველა ცდა ზავი ჩამოეგდო იმერეთსა და ოდიშს შორის. ამ ზავის გარეშე კი 
ალექსანდრესაც არ შეეძლო თეიმურაზს მიშველებოდა, რადგან როგორც 
ფარსადან გორგიჯანიძე აღნიშნავს, “მეფე ალექსეანდრე თუ იმერეთით 
დაიძვროდა, დადიანი იმერთს ჩამოუდგებოდა”. დადიანის ალაგმვა კი 
ალექსანდრემ ვერ შეძლო, რადგან “ლევან დადიანი ძრიელი ბატონი იყო და მეფეს 
როსტომს მისი და მარიამ დედოფალი ცოლად ჰყვანდა. ყაენიც მწყალობელი და 
ლაშქრითა და სალაროთ მომხმარებული ჰყვანდა”60[60]. 

იმ დროს ირანსა და ოსმალეთს შორის ზავი იყო. ამდენად, თეიმურაზს 
არც ოსმალეთის დახმარების იმედი უნდა ჰქონოდა, მის ერთადერთ იმედად ისევ 
რუსეთი რჩებოდა. 

თეიმურაზის აგიტაციის შედეგად იმერეთის მეფემ გადაწყვიტა ელჩი 
გაეგზავნა რუსუთის ხელმწიფისათვის და მისი მფარველობა ეთხოვა. იმერეთის 
ელჩს თეიმურაზმა თავისი ელჩიც გააყოლა და ისინი 1649 წლის 13 აგვისტოს 
მოსკოვში ჩავიდნენ. თეიმურაზი რუსეთის მეფეს სთხოვდა 20 000-იანი არმიის 
გამოგზავნას საქართველოში. თანაც თავისი უფროსი შვილიშვილის ლუარსაბ 
დავითის ძისათვის მეფის დის ხელი და ფინანსური დახმარება სურდა – ეტყობა, 
იგი ითვალისწინებდა რუსეთის კარის შესაძლო უარს ჯარის გამოგზავნაზე, ასეთ 

                                                 
57[57] ი. ცინცაძე, დასახ. წერილი. 
58[58] ქართულ –სპარსული ისტორიული საბუთები, ვ. ფუთურიძის თარგმანი და 

რედაქცია, გვ. 231. 
59[59] საქართველოს ისტორია, ს. ჯანაშიას რედ., გვ. 314; ამ მოსაზრებას იზიარებს 

აგრეთვე, პროფ. ვ. გაბაშვილიც (ქართული ფეოდალური წყობილება XVI –XVII სს., გვ. 365). 
60[60] ფ.გორგიჯანიძე, ისტორია, გვ. 259. 



შემთხვევაში თეიმურაზი რუსეთს სთხოვდა დიპლომატიური ზეგავლენა 
მოეხდინა ირანის შაჰზე, რომ ამ უკანასკნელს მისთვის კახეთი დაებრუნებინა61[61]. 

იმერეთის მეფე რუსეთის მფარველობაში მიღებას და დადიანის 
წინააღმდეგ დონელი კაზაკების გამოგზავნას სთხოვდა62[62]. ასეთ შემთხვევაში, თუ 
დადიანი დაკავებული იქნებოდა კაზაკებთან ბრძოლით, იმერეთი მოისვენებდა 
დადიანის გაუთავებელი გამაჩანაგებელი ლაშქრობებისაგან და ალექსანდრეს 
საშუალება ექნებოდა თეიმურაზს მიშველებოდა. 

მაგრამ რუსეთს ამჯერადაც არ აღმოაჩნდა საქართველოს საქმეებში 
ჩარევის ხალისი და საშუალება. რუსეთის საგარეო პოლიტიკაში, თითქმის მთელი 
XVII ს-ის მანძილზე, ამიერკავკასიის საკითხი მეორე პლანზე იყო გადაწეული, 
რადგან საგარეო პოლიტიკის მთავარი ამოცანა ჩრდილოეთისა და დასავლეთის 
საზღვრების მოწესრიგება იყო. რუსეთის სავაჭრო ინტერესები ირანთან (იგი 
აბრეშუმს აწვდიდა რუსეთს) კარგი ურთიერთობის შანარჩუნებას მოითხოვდა63[63]. 
როგორც ჩანს, თეიმურაზისა და მისი მომხრეებისათვის ეს ამბავი მაშინ მთლად 
ნათელი არ ყოფილა. რუსეთი, ითვალისწინებდა რა მომავალ გეგმებს, 
საქართველოსათვის მცირე მატერიალურ დახმარებას და უხვ დაპირებებს არ 
იშურებდა. 

1650 წლის 10 ივნისს რუსეთის მთავრობამ თეიმურაზთან და 
ალექსანდრესთან საპასუხო ელჩობა გამოგზავნა ნიკიფორე ტოლოჩანოვისა და 
ალექსი იევლიევის მეთაურობით64[64]. მათ თან გამოყვნენ თეიმურაზ-
ალექსანდრეს ელჩებიც, რომლებმაც საჩუქრები და დაპირებები ჩამოიტანეს. ჯარი 
არც თეიმურაზს მიაშველეს და არც ალექსანდრეს მიერ ნათხოვნი კაზაკები 
გაგზავნეს დადიანის წინააღმდეგ (ასეთი აქტი თურქეთს თავის საქმეებში ჩარევად 
მიაჩნდა. რუსეთი კი, როგორც ჩანს, ამას ერიდებოდა). რაც შეეხება ალექსანდრეს 
თხოვნას ვასალად მიეღო რუსეთის მეფეს, მოწონება გამოუწვევია რუსეთში და 
ელჩებიც დიდი მონდომებით ცდილობდნენ ალექსანდრეს სათანადო ფიცი 
მიეღო. ასეთი ფიცი დადებული იქნა და ხელი მოაწერეს მას ალექსანდრემ და 
მისმა დიდებულებმა 1651 წ. 9 ოქტომბერს65[65]. 

1652 წ. როსტომ მეფემაც გაგზავნა ელჩი რუსეთში. ჩვენ მასალების 
უქონლობის გამო არ ვიცით ამ ელჩობის მიზეზი, მაგრამ, როგორც ჩანს, ის 
ირანთან იყო შეთანხმებული და მისი მთავარი მიზანი კვლავ თეიმურაზის 
იზოლირება უნდა ყოფილიყო66[66]. 

                                                 
61[61] შ. მესხია, ი. ცინცაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 72-73.Н.Накашидзе, Грузино-русские 

политические отношения в первой половине XVII  века, с. 148 и др. 
62[62] იქვე. 
63[63] Очерки истории СССР XVIIв., с. 541. 
64[64] ალექსი იევლიევის 1650 –1952 წწ. იმერეთის სამეფოში ელჩობის საანგარიშო 

აღწერილობა, რუსული ტექსტი, ხელნაწერების მიმოხილვით და ქართული თარგმანით გამოსცა 
იასე ცინცაძემ, 1969 

65[65] იქვე, გვ. 173-175; დაწვრ. იხ. Н.Накашидзе, Грузино-русские политические отношения 
в первой половине XVII  века, с. 148-152. 

66[66] М.Полиевьктов, К вопросу о сношениях Ростома Карталинского с Москвою, ენიმკის 
მოამბე, V –VI, გვ. 523 და სხვ; ი. ცინცაძე, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის წარსულიდან, ისტ. 
ინსტ. შრომები, I, 1955, გვ. 261; ნ. ნაკაშიძე, დასახ. ნაშრომი, გვ. 177-178. 



საქართველოს საკითხებით რუსეთის უფრო დაინტერესების მიზნით 
თეიმურაზმა თავისი ერთ-ერთი შვილიშვილი ერეკლე 1653 წელს რუსეთში 
გაგზავნა. ამ აქტს რუსეთში მოწონებით შეხვდნენ. ამავე მიზნით უნდა იყოს 
მოწყობილი თუშ-ფშავ-ხევსურთა ელჩობა მოსკოვში XVII ს. 50-იანი წლების შუა 
ხანებში. ამით ისინი ცდილობდნენ რუსეთის მეფისათვის ეჩვენებინათ, რომ 
თეიმურაზი სულ გაგდებული არაა საქართველოდან, მას საქართველოს 
მთიანეთის ნაწილი მაინც ეკუთვნის67[67]. 

1658 წელს თვით თეიმურაზი გაემგზავრა მოსკოვში დახმარების 
სათხოვნელად. იგი დიდი პატივით მიიღეს, მაგრამ დამხმარე ჯარზე კვლავ 
ზრდილობიანად უარი უთხრეს. იმედგაცრუებული თეიმურაზი იმერეთში 
ჩავიდა. გზაზე, ასტრახანს, თავისი უფროსი შვილიშვილის – ლუარსაბის 
სიკვდილი აცნობეს. იმერეთში ჩასულს კი დედოფალი ხორეშანიც გარდაცვლილი 
დახვდა (1659 წ.). მალე მისი ერთგული მოკავშირე ალექსანდრე იმერთა მეფეც 
გარდაიცვალა (1660 წ.). ყველაფერმა ამან გაუტეხელი თეიმურზიც გატეხა, 
სასოწარკვეთილმა პოლიტიკურ მოღვაწეობაზე ხელი აიღო და ბერად აღიკვეცა 
(1661 წ.)68[68]. 

თეიმურაზი ერთხანს სკანდის ციხეში ცხოვრობდა “ფრიად უპოვარი”. 
შემდეგ, შაჰ ნავაზმა იმერეთი აიღო და თეიმურაზი მისი საპატიო ტყვე შეიქნა. 
მალე თეიმურაზი მისივე სურვილით და დიდი ამალის თანხლებით ირანში 
გაემგზავრა, რათა შაჰს ხლებოდა. 

როგორც აკად ნ. ბერძენიშვილი წერს, “ეს ირანის დიდი გამარჯვება იყო. 
მტერს დამორჩილდა სპარსელ დამპყრობელთა წინააღმდეგ ორმოცდაათწლოვანი 
ბრძოლის მესაჭე. საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისითაც რუსეთის 
თავდადებული მომხრის შაჰისადმი დამორჩილება ირანის დიდი წარმატება იყო. 
ამდენადვე ეს იყო ამიერკავკასიაში მოსკოვის მეფის საგარეო პოლიტიკის 
მარცხი”69[69]. 

თეიმურაზი ირანში დიდი პატივით მიიღეს, მაგრამ მალე, მას შემდეგ, რაც 
შაჰის მიერ დაბარებული ერეკლე ბატონიშვილი ირანში არ ჩავიდა (იგი ამ დროს 
თუშეთში იმყოფებოდა და კახეთის ტახტის დაჭერას ცდილობდა), თეიმურაზს 
გაურისხდნენ და ასტრაბადის ციხეში დაამწყვდიეს, სადაც გარდაიცვალა კიდეც 
1663 წელს 74 წლის ასაკში. იგი საქართველოში ჩამოასვენეს და ალავერდის 
მეფეთა სასაფლაოზე დაკრძალეს. 

როსტომ მეფის მდგომარეობაც არ იყო სახარბიელო. მას მემკვიდრე არ 
ჰყავდა, რაც მომავალი საშინაო შფოთის საწინდარი იყო. მემკვიდრის არჩევის 
რამდენიმე ცდა როსტომს მარცხით დაუმთავრდა. თავადების რჩევით, 30-იან 
წლებში როსტომს მემკვიდრედ გიორგი იმერთა მეფის ვაჟი მამუკა აურჩევია. იგი 
იმ დროს დადიანის მიერ გაგდებული ყოფილა იმერეთიდან და თავს სამცხეში 
აფარებდა თურმე. იგი ქართლში გადმოჰყავდათ, როცა შეთქმულება გახსნილა: 

                                                 
67[67] შ. მესხიასა და ი. ცინცაძის დასახ. წიგნი, გვ. 74; განსხვავებულ აზრს გამოთქვამს ნ. 

ნაკაშიძე, რომლის მიხედვით ქართველი მთიელები თვით იყვნენ ამ ამბის ინციატორები (დასახ. 
ნაშრომი, გვ. 190-193). 

68[68] შ. მესხია და ი. ცინცაძე, დასახ. წიგნი, გვ. 80-81; ა. ბარამიძე, თეიმურაზი, წიგნში: 
თეიმურაზ I, გვ. 188. 

69[69] საქართველოს ისტორია, 1943, გვ. 317. 



თავადებს როსტომის მოკვლა და მამუკას გამეფება გადაუწყვეტიათ. ამის შემდეგ 
მისი მემკვიდრედ დანიშვნა უარყოფილ იქნა70[70]. 

შემდეგ, 1642 წელს, როსტომმა შვილად და მემკვიდრედ აიყვანა ლუარსაბ 
I-ის შვილიშვილის შვილი ლუარსაბი, რომელიც ირანში იყო აღზრდილი და 
გასპარსელებული. ამ აქტმა თავადების უკმაყოფილება და აჯანყება გამოიწვია. 
1652 წელს, ნადირობისას, შემთხვევით, ტყვია მოხვდა ლუარსაბს და მოკვდა. 
ფარსადან გორგიჯანიძის აზრით, იგი როსტომის ფარულმა მტრებმა მოკლეს71[71]. 

1653 წელს როსტომის მემკვიდრედ ამორჩეულ იქნა ბაგრატიონების 
გვერდითი შტოს, მუხრანბატონების, წარმომადგენელი ვახტანგი. იგი ამ მიზნით 
1654 წ. ირანში გაიგზავნა, სადაც გაამაჰმადიანეს, მემკვიდრედ დაამტკიცეს, 
ქართლის გამგებელად დანიშნეს და საქართველოში დააბრუნეს. 

ღრმად მოხუცებული როსტომი ბოლოს ავადმყოფობდა და ქართლის 
საქმეებს ვახტანგი განაგებდა. როსტომი 1658 წ. გარდაიცვალა. იგი ირანში 
წაასვენეს და ყუმში დაასაფლავეს72[72]. 

ქართლის მეფობა ირანის შაჰმა ვახტანგ მუხრანბატონს (მეფობაში შაჰ 
ნავაზს) უბოძა. 

 

 

 

 

 

 

2. სახალხო აჯანყება კახეთში 1659 წ. 
 

კახეთის გაუტეხლობამ და თეიმურაზ მეფის დაუცხრომელმა საქმიანობამ 
ირანის წინააღმდეგ, რაც მის მიერ რუსეთთან კავშირის გაძლიერებაში გამოიხატა 
(შვილიშვილის რუსეთში გაგზავნა, შემდეგ მისი მოსკოვში ჩასვლა, თეიმურაზის 
მოკავშირის იმერეთის მეფის ალექსანდრეს მცდელობა რუსეთთან 
დაახლოებისათვის, თუშ-ფშავ-ხევსურების ელჩობა რუსეთში და სხვ.), კვლავ 
გააცოცხლა ირანში შაჰ აბას I-ის ძველი გეგმა, რომელიც კახეთის მოთხრას – იქ 
თურქმანების ჩასახლებას და სახანოს შექმნას – ისახავდა მიზნად. 1656 წ. 
როსტომს კახეთი ჩამოართვეს და კვლავ განჯის ხან სელიმს დაუქვემდებარეს. 

გადაწყვეტილი იყო კახეთში ჩაესახლებინათ თურქმანთა 15000 ოჯახი. 
შიდა და გარე კახეთის საუკეთესო მიწები მათთვის უნდა გაენაწილებინათ და ეს 
მომთაბარე-მეჯოგე მოსახლეობა მიწაზე დაემაგრებინათ, რომ “ხვნა-თესვას, 
შენებას და დასახლებას შედგომოდნენ”[1]. 

                                                 
70[70] ფ. გორგიჯანიძე, გვ. 246. 
71[71] იქვე, გვ. 262-263. 
72[72] ბერი ეგნატაშვილი, ახალი ქართლის ცხოვრება, ქ. ცხ., II, გვ. 435. 
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შაჰ აბას მეორეს (1642-1666) სახსრები არ დაუზოგავს თურქმანთა 
გადასახლებისა და მათი დაცვის ორგანიზაციისათვის. ამ საქმის მოწყობა შაჰს 
ირანის ყულარაღასისა და სარდალ ალავერდი ხანისათვის დაუვალებია. მასვე 
დაევალა კახეთში სამი ციხის აგებმა, რომელთა გარნიზონებს უნდა დაეცვა 
თურქმანები ქართველთა თავდასხმებისაგან. ციხეების ასაშენებლად კახეთში 
გაუგზავნიათ ხუროთმოძღვარი, კალატოზები, მშენებელი მუშები და საჭირო 
ფული[2]. 

ირანელებმა ალავერდის მონასტრის გალავანი ციხე-სიმაგრედ 
გადააკეთეს და შიგ ყიზილბაშთა გარნიზონი ჩააყენეს. 

ბახტრიონის ციხე, როგორც ჩანს, პირველად ალავერდი-ხანის 
ხელმძღვანელობით აშენდა ალაზნის მარცხენა ნაპირზე მდებარე პატარა სოფელ 
ბახტრიონში[3]. ციხე, რომლის სიგრძე ას მეტრს აღემატებოდა, დიდი 
სტრატეგიული მნიშვნელობისა იყო. იგი კონტროლს უწევდა კახეთის 
მთიანეთიდან ბარში ჩამომავალ გზებს და ალაზნის ზემო წელში დასახლებულ 
თურქმანებს მთიელთა თავდასხმებისაგან იფარავდა. 

მესამე ციხის სახელი წყაროებში არ ჩანს. იგი უნდა იყოს ყარაღაჯი, 
რომელიც XVII ს. კახეთის ყიზილბაში ხანების რეზიდენციას წარმოადგენდა[4]. 

ციხეების აგების შემდეგ კახეთი ჩამოართვეს განჯის მმართველს სელიმ-
ხანს და ორად გაყვეს. კახეთის დიდი ნაწილი სამხრეთ-აღმოსავლეთი მხარე 
ყარაბაღის ბეგლარბეგს მურთაზ ყული-ხანს, ხოლო დანარჩენი ნახჭევნის 
მმართველს ალი ყული-ხან ქენგერულს გადაეცა. დასახელებულ ხანებს 
დაევალათ მათზე დაქვემდებარებული ელების კახეთში გადაყვანა[5]. ამ დიდი 
ღონისძიებების შედეგად კახეთის ბარის ადგილებში დაახლოებით 80000-მდე 
თურქმანი ჩაასახლეს. 

მომთაბარე ელები ძირითადად მესაქონლეობას მისდევდნენ და ვრცელი 
საძოვარი ველები სჭირდებოდათ. კახეთის კულტურულ მეურნეობას, 
ძირითადად მევენახეობას, გადაშენების საფრთხე დაემუქრა. ასეთი საშიშროების 
წინაშე აღმოჩნდა მთიანეთის მოსახლეობაც, რომლებიც ბარის პურითა და 
ღვინით, ბარის საზამთრო საძოვრებით ირჩენდა თავს. ამას ემატებოდა ყიზილბაშ 
მეციხოვნეთა სიმკაცრე და თავხედობა ადგილობრივი მოსახლეობის მიმართ. 

თვით სპარსელი ისტორიკოსიც ვერ მალავს, რომ “ელებს იმის მისწრაფება 
ჰქონდათ, რომ ქართველებზე ებატონათ, - ამ ორ ხალხს შორის დავა და ჩხუბი 
გაჩნდაო”[6]. 

კახეთში საყოველთაო უკმაყოფილება ჩამოვარდა. უკმაყოფილო იყო არა 
მარტო ბარისა და მთის მშრომელი მოსახლეობა, არამედ ფეოდალთა ფართო 
წრეებიც, რომელთაც ხელიდან ეცლებოდათ საკუთარი ყმა-მამული. 

სახალხო მოძრაობა ელების წინაღმდეგ მათი ჩამოსახლებისთანავე 
დაიწყო. მთიელთა, განსაკუთრებით თუშების, პარტიზანული გუნდები თავს 
ესხმოდნენ როგორც ელებს, ისე ყიზილბაშ მეციხოვნეებს[7]. ქართულ ხალხურ 
საისტორიო პოეზიაში დაცული ცნობების მიხედვით ამ მოძრაობის ბელადი 
ყოფილა სახალხო გმირი ზეზვა გაფრინდაული. როგორც ჩანს, შეთქმულებისა და 
აჯანყების იდეაც, რომელსაც შემდეგ ფეოდალებმაც დაუჭირეს მხარი, ხალხის 
დაბალ წრეებში დაბადებულა[8]. 
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ხალხის წარმომადგენელი იყო თურქმანებისაგან შეურაცხყოფილი ის 
ხუცესი, რომელიც დუშეთს ეახლა ზაალ ერისთავს, დაუჩოქა და შესჩივლა: 
“გააოჴრეს სრულიად კახეთი ურჯულოთა აგარიანთა... და აწ ამისი მაგიერი 
პასუხი ღმერთს შენ მიეც და შენ უნდა გასცე, ვინათგან შენდა რწმუნებულ არს 
კახეთიო”[9]. 

ზაალ ერისთავმა, რომელსაც მოსახლეობის ფართო წრეებმა, მათ შორის 
ფეოდალებმაც, დაუჭირეს მხარი, აჯანყების საერთო ხელმძღვანელობა ითავა. 
თუმცა აჯანყების დაწყების შემდეგ მას აშკარა მონაწილეობა ბრძოლაში არ 
მიუღია. აჯანყების უშუალო ხელმძღვანელები და ორგანიზატორები კი იყვნენ 
თეიმურაზ I-ის თანამებრძოლი ბიძინა ჩოლოყაშვილი, ალავერდელი 
ეპისკოპოსი[10], შალვა ქსნის ერისთავი და მისი ძმა ელიზბარი. აჯანყების ერთ-
ერთი მოთავე და ორგანიზატორი იყო თუში ზეზვა გაფრინდაული. აჯანყების 
აქტიური მონაწილენი იყვნენ ხევსური ნადირა ხოშარაული, ფშაველი 
გოგოლაური და სხვ. 

დიდმა განსაცდელმა ფეოდალური საზოგადოების ყველა ფენა 
გააერთიანა. სამშობლოს დასაცავად აღსდგა მთელი კახეთის მოსახლეობა. 
აჯანყებას მხარი დაუჭირა ქართლმაც. 

არაგვის ლაშქარი ზაალ ერისთავის ვაჟის ზურაბის სარდლობით და ქსნის 
საერისთავოს ჯარი შალვასა და ელიზბარის მეთაურობით თიანეთის გზით 
ახმეტაში ჩავიდნენ. ბახტრიონის სანახებში მოგროვდა თუშ-ფშავ-ხევსურთა 
ლაშქარიც. კახეთის ბარის ლაშქარი ბიძინა ჩოლოყაშვილის წინამძღოლობით 
ალავერდს მიუახლოვდა. თითქმის ერთდროულად, აჯანყებულთა რაზმებმა 
ბახტრიონსა და ალავერდს შეუტიეს. 

ქართველთა ლაშქარი ბახტრიონის ციხის გალავანში შეიჭრა. ყიზილბაშ 
მეციხოვნეთა დიდი ნაწილი ბრძოლაში დაიღუპა, სხვები გაიქცნენ და 
თავშესაფარებლად ალავერდის ციხეს მიაშურეს[11]. 

ამასობაში კახელებს ალავერდის ციხე აეღოთ, იქიდან გამოქცეული მტერი 
ბახტრიონისაკენ მირბოდა თავშესაფარებლად. ლტოლვილები ალვანის 
მინდორზე შეეფეთნენ ერთმანეთს. სწორედ იქ მიუსწრეს მათ ქართველემა და 
მტრებს მუსრი გაავლეს. იმ ადგილს, სადაც ეს მოხდა, ხალხი ახლაც 
“გაწყვეტილას” ეძახის[12]. 

შემდეგ აჯანყებულებმა სხვა ადგილებში დასახლებულ თურქმანებს 
შეუტიეს და “ამოწყვიტეს დედაწულითურთ[13]. ელების ნაწილი დაიფანტა და 
გაქცევით უშველა თავს. 

ქართველებმა გაიმარჯვეს. კახეთი გადაურჩა გადაშენების საფრთხეს. 

აღსანიშნავია, რომ აჯანყებულები აღჯაყალის ციხეს, სადაც კახეთის 
ერთი ნაწილის მმართველი მურთაზ ყული-ხანი იჯდა, თავს არ დაესხნენ, მიზეზი 
წყაროებში ნათლად არ ჩანს. საფიქრებელია, ეს ხერხი იყო აჯანყებულებისა. 
აჯანყების მთავარი ხელმძღვანელი ზაალ ერისთავი, უარყოფდა რა აჯანყებაში 
მონაწილეობას, შაჰის კარზე გაგზავნილ არზებში აჯანყების მიზეზად კახეთის 
მეორე ნაწილის მმართველის ალი ყული-ხან ქენგერლუს “ცუდ ქცევას” 
ასახელებდა[14]. შაჰის მიერ დანიშნულმა გამოძიებამ დაადასტურა, რომ ზაალი 
აჯანყების მოთავე იყო, დასაჯეს კიდეც, მაგრამ ალი ყული-ხან ქენგერლუც 
გადააყენეს, რადგან შაჰის კარზე “საეჭვოდ მიიჩნიეს ალი ყული-ხანის ქცევა”[15]. 
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მთელი კახეთი მურთაზ ყული-ხანს დაუმორჩილეს. ეს იყო ერთგვარი დათმობა 
კახეთის პატრიოტებისადმი. შაჰს ახალი დამსჯელი ექსპედიციის გამოგზავნის 
თავი აღარ ჰქონდა. კახეთის გმირულმა ბრძოლამ აიძულა შაჰი ხელი აეღო თავის 
საზარელ გეგმაზე. 

მას შემდეგ, რაც აჯანყების უახლოესი მიზანი – თურქმანების გაწყვეტა – 
მიღწეული იყო და ირანიც იძულებული გახდა უკან დაეხია, მურთაზ ყული-ხანმა 
შეძლო აჯანყებულთა გათიშვა და დაქსაქსვა. მან მრავალი ფეოდალი გადაიბირა 
და შაჰს დაუმორჩილა. ამ გარემოებამ შეუძლებული გახადა აჯანყების შემდგომი 
წარმატება: ირანელთა ბატონობის საბოლოო მოსპობა და მეფობის აღდგენა. 

აჯანყების მთავარი ორგანიზატორი ზაალ ერისთავი შაჰის ბრძანებით 
ვახტანგ V-მ მოაკვლევინა ზაალისავე ძმისწულებს (1660. 13.V). ზაალის შვილები 
კი შეიპყრეს და შაჰს გაუგზავნეს. ამის შემდეგ აჯანყების სხვა მეთაურებიც 
გატყდნენ. ბიძინა ჩოლოყაშვილი, შალვა და ელიზბარ ერისთავები შაჰს 
მიუვიდნენ და პატიება ითხოვეს. შაჰმა ისინი თურქმანთა იმ ტომებს გადასცა, 
რომელთა მეტომეები კახელებმა გაჟლიტეს 1659 წელს. გმირები საშინელი 
წამებით დახოცეს – “მახჳილებითა დაჭრეს იგინი ასოეულად და დაჴურიტეს 
რომელიმე თოფითა და რომელიმე მაჴვილებითა”[16]. ეს მოხდა 1662 წლის 18 
სექტემბერს[17]. 

გადმოცემის მიხედვით, ბიძინა ჩოლოყაშვილი ევროპელ კათოლიკეებს 
ფარულად დაუკრძალავთ. შალვასა და ელიზბარის ცხედრები კი, რამდენიმე ხნის 
შემდეგ, გმირების ქვრივებს სამშობლოში ჩამოუსვენებიათ და ერისთავების 
საგვარეულო მონასტერში, იკორთაში დაუკრძალავთ[18]. 

რაც შეეხება ზეზვა გაფრინდაულსა და მის თანამებრძოლებს, როგორც 
ხალხური საისტორიო პოეზია მოწმობს, ერთხანს კიდევ განაგრძობდნენ 
პარტიზანულ ომს კახეთში დარჩენილი ყიზილბაშების წინააღმდეგ და დიდ 
ზიანსაც აყენებდნენ მტერს. 

როგორც ჩანს, ზეზვასაც ის ბედი უნდა სწვეოდა, როგორც მის 
თანამემამულეებს – შალვას, ელიზბარს და ბიძინას. ქართულმა ფეოდალურმა 
ისტორიოგრაფიამ სახალხო გმირი თავის ისტორიაში არ შეიყვანა, სამაგიეროდ, 
ხალხმა ზეზვას მრავალი ლექსი და სიმღერა უძღვნა, რითაც სამუდამოდ 
უკვდავყო მისი სახელი. 

1659 წელს სახალხო აჯანყის შედეგად კახეთის მოსახლეობა გადაურჩა 
ფიზიკურ გადაშენებას, მაგრამ ირანის ბატონობა საბოლოოდ მაინც ვერ იქნა 
უკუგდებული. თავისუფლებისათვის ბრძოლა კვლავ გრძელდებოდა. 
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§ 3. ფეოდალური შინაომები დასავლეთ საქართველოში 30-50-
იან წლებში 

 

როგორც უკვე აღინიშნა, როსტომ და ლევან დადიანმა 1633 წელს შეკრეს 
კავშირი, რაც მიმართული იყო თეიმურაზისა და გიორგი მეფის წინააღმდეგ. 
ამასთანავე ლევანი ირანის ხელდებული გახდა – შაჰისაგან ყოველწლიურად 
ჯამაგირს იღებდა. ამ კავშირს, რომლის პირველი აქტიც როსტომ მეფისა და 
მარიამის ქორწინება იყო, გიორგი იმერთა მეფისა და დადიანის ომი მოჰყვა. 
გიორგი დამარცხდა და ტყვედ ჩაუვარდა ლევანს. მან ორი წელი ტყვეობაში დაყო 
(1634-1635). ამ ხნის განმავლობაში იმერეთის ტახტის მემკვიდრე ალექსანდრე 
მოლაპარაკებას აწარმოებდა დადიანთან გიორგი მეფის განთავისუფლების 
თაობაზე. ხანგრძლივი მოლაპარაკება შეთანხმებით დამთავრდა. როგორც 
ფარსადან გორგიჯანიძე გადმოგვცემს, გიორგი მეფის განთავისუფლების 
საფასურად დადიანმა მიიღო ტერიტორია მდ. ცხენისწყლის მარცენა ნაპირზე – 
ჭილაძეებისა და მიქელაძეების მამულები. ამით ოდიშის სამთავროს საზღვარმა, 
რომელიც ცხენისწყალზე გადიოდა, მდინარის აღმოსავლეთით გადაიწია. 
დადიანისავე მოთხოვნით, მთლიანად აყარეს ქ. ჩხარში მოსახლე სომეხი ვაჭრები, 
რომლებიც ლევანმა ზუგდიდის მახლობლად რუხში დაასახლა. გარდა ამისა, 
ლევანმა მიიღო დიდძალი ვერცხლისა და ოქროს ჭურჭელი და იარაღი (მათ 
შორის “მურასა გვირგვინი”), აგრეთვე თვალმარგალიტი[1]. 

გიორგი მეფის დატყვევებამ და შემდეგ მისი გამოხსნისათვის გაღებულმა 
მსხვერპლმა დიდად დააზიანა იმერეთის სამეფო როგორც ეკონომიურად, ისე 
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პოლიტიკურად – შესამჩნევად დაეცა იმერეთის მეფის ავტორიტეტი დასავლეთ 
საქართველოში. დიდი ზიანი მიადგა იმერეთის სამეფოს 
თავდაცვისუნარიანობასაც. დადიანმა ცხენისწყლის მარცხენა ნაპირზე 
გაბატონებით მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დასაყრდენი გაიჩინა თვით 
იმერეთის სამეფოს ტერიტორიაზე, რომელსაც უკვე აღარ იცავდა ბუნებრივი 
საზღვარი – მდ. ცხენისწყალი. ამის გამო იყო, რომ დადიანი დიდი წარმატებით 
თარეშობდა ქვემო იმერეთში და ფაქტიურად მიტაცებული ჰქონდა მთელი 
ტერიტორია ქუთაისამდე[2]. 

ტყვეობიდან დაბრუნების შემდეგ გიორგი მეფეს დიდხანს არ უცოცხლია, 
1639 წ. გარდაიცვალა და იმერეთის ტახტი მისმა პირმშომ ალექსანდრე III-მ (1639-
1660 წწ.) დაიკავა. 

ლევან დადიანის ირანთან დაკავშირებამ გამოიწვია ოსმალეთის აგრესიის 
გაგრძელება დასავლეთ საქართველოსადმი. ა. ლამბერტის თქმით, ოსმალეთს 
ლევანის დასჯა იმის გამოც უნდოდა, რომ იგი ადრე თავშესაფარს აძლევდა 
დონელ კაზაკებს, რომლებიც თურქეთის სანაპიროებსა და მის ფლოტს არბევდნენ 
(ხანდახან კაზაკები საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროების დარბევაზედაც არ 
ამბობდნენ უარს). 1634 წლის მაისში ოსმალებმა დიდი სამხედრო-საზღვაო 
დესანტი გადმოსხეს კოდორთან. მათ ააოხრეს და გაანადგურეს კოდორის 
მიმდგომი რაიონები და დრანდის მონასტერი[3]. 1635 წელს, როცა თურქეთის 
დიდი არმია სულთან მურად IV-ის მეთაურობით აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში 
შეიჭრა და ერევანს მიადგა, მან ლევან დადიანს შემოუთვალა: “შენ ჩემი მოხარკე 
ხარ და რადგანაც ერევანი შენი სამეფოს მახლობლად არის, რიგია მოხვიდე და 
დამეხმარო”. დადიანმა, იმავე ავტორის გადმოცემით, უარი შეუთვალა სულთანს: 
“არასოდეს არც მე და არც ჩემს წინაპრებს ვალად არ გვედო თქვენი და თქვენი 
წინაპრების ომში სამსახურიო და ამიტომ არც ახლა გეახლებითო... ხარკს იმიტომ 
კი არ გაძლევთ, რომ პირდაპირ თქვენი ბატონობა მეცნოსო, არამედ იმიტომ, რომ 
თქვენ ჩემს საზღვარში ჯარით არ შემოხვიდეთო”[4]. მიუხედავად რიხიანი 
პასუხისა, ლევანმა, რა თქმა უნდა, კარგად იცოდა, რომ ოსმალეთის გაბატონება 
აღმოსავლეთ კავკასიაში დიდ საფრთხეს შეუქმნიდა დასავლეთ საქართველოს 
სამეფო-სამთავროებს და განსაკუთრებით ოდიშს. უთუოდ უსიამოვნო ფაქტი იყო 
დადიანისათვის ისიც, რომ 1634 წ. თეიმურაზ I-მა კვლავ შეძლო კახეთის ტახტის 
დაჭერა და ენერგიულად იბრძოდა ლევანის მოკავშირე როსტომის ქართლიდან 
გასაძევებლად. დადიანს გართულებული მდგომარეობა ჰქონდა ახალციხის 
ფაშასთან და დასავლეთ საქართველოს მეფე-მთავრებთანაც (იმერეთი, აფხაზეთი, 
სვანეთი). ასეთი ვითარების შემდეგ უნდა მოსულიყო ლევან დადიანი იმ 
გადაწყვეტილებამდე, რომ დაკავშირებოდა რუსეთს და დახმარება მიეღო 
მისგან[5]. 

ლევან დადიანმა მოსკოვში ელჩად გაგზავნა თავისი კარის მღვდელი 
გაბრიელ თედორეს ძე გეგენავა, რომელიც 1636 წ. 11 აგვისტოს უკვე თერგის ციხე-
სიმაგრეში მივიდა. აქ ის თითქმის ორი წელი გააჩერეს, ელოდნენ ნებართვას 
მოსკოვში გაშვების შესახებ. 1638 წლის 16 ნოემბერს ის უკვე მოსკოვში, “საელჩო 
პრიკაზში” იყო. დადიანი რუს ხელმწიფეს სწერდა, რომ დიდი ხანია 
გადაწყვეტილი აქვს “ემსახუროს მას”, მაგრამ აქამდე ვერ მოახერხა ამ სურვილის 
აღსრულება. ლევანი ხელმწიფეს სთხოვდა გამოეგზავნა ელჩები და მიეღო იგი 
თავის მფარველობაში[6]. წერილში მეტი არაფერია ნათქვამი, მაგრამ, როგორც სხვა 
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მასალებიდან ჩანს, ლევანის მიზანი ყოფილა მიეღწია იმისათვის, რომ რუსეთის 
მეფე დახმარებოდა მას ოსმალეთის აგრესიის წინააღმდეგ და აეკრძალა 
კაზაკებისათვის სამეგრელოს სანაპიროების რბევა[7]. 

საფიქრალია, რომ დადიანის მიერ გაგზავნილ ელჩობას კიდევ სხვა, 
არანაკლები მნიშვნელობის მიზანიც უნდა ჰქონოდა. როგორც ზემოთ იყო 
აღნიშნული, 1635 წ. თეიმურაზმა ელჩი გაგზავნა რუსეთში და ირანისა და მისი 
აქაური წარმომადგენლის – როსტომ მეფის წინააღმდეგ დახმარება ითხოვა. 
თავისთავად იგულისხმება, რომ თეიმურაზის ეს ელჩობა როსტომისა და 
დადიანის როგორც მოკავშირეების წინააღმდეგაც იყო მიმართული. ამდენად 
დადიანის ელჩობის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ თეიმურაზის იზოლირება უნდა 
ყოფილიყო. ეს მით უფრო სავარაუდებელია, რომ დადიანის ელჩი მოსკოვში იმ 
დროს ჩავიდა, როცა თეიმურაზის ელჩი ჯერ კიდევ აქ იყო და ბევრს ცდილობდა, 
რათა დადიანის ელჩობა ჩაეშალა. შემდეგ, 1639 წ. თეიმურაზი რუსთა 
ხელმწიფისადმი გაგზავნილ წერილში საგანგებოდ აღნიშნავდა, რომ დადიანი 
საქმეს მიფუჭებდა როგორც ოსმალეთთან, ისე ირანთან, ახლა კი უნდა 
თქვენთანაც საქმე გამიფუჭოსო (გულისხმობს დადიანის 1636 წ ელჩობას). ამ 
წერილში თეიმურაზი ძალზე დამამცირებლად იხსენიებს დადიანს და მის 
მოკავშირეს გურიის მთავარ მალაქია კათალიკოსს[8]. ვფიქრობთ, მართალია 
თეიმურაზი: დადიანის ელჩობის ერთ-ერთი მიზანი, ისევე როგორც შემდეგ 
როსტომ მეფის მიერ გაგზავნილი ელჩობისა, თეიმურაზის რუსეთისაგან 
იზოლირება იყო. 

დადიანის ელჩი გეგენავა სამი წლის შემდეგ, 1639 წ. ნოემბერში 
დაბრუნდა ოდიშში. მას თან ჩამოჰყვა რუსეთის ხელმწიფის მიხეილ თედორეს ძის 
ელჩები ფედოტ ელჩინი და პავლე ზახარიევი. რუსთ ხელმწიფის საპასუხო 
წერილში გამოთქმული იყო კმაყოფილება ლევანის ინციატივის გამო და მას 
მფარველობას აღუთქვამდნენ. ფედოტ ელჩინს თან მოჰქონდა ფიცის წიგნის 
ნიმუში იმ შემთხვევისათვის, თუ დადიანი რუსთ ხელმწიფის ერგულების ფიცის 
მიღების სურვილს გამოთქვამდა. მაგრამ რუს ელჩებს ასეთ შემთხვევაშიც კი არ 
უნდა მიეცათ ლევანისათვის რაიმე კონკრეტული დაპირება დახმარების 
თაობაზე[9]. 

რუსეთის ელჩებს საკმაოდ ცივად დაუხვდნენ ოდიშში. ამის მიზეზი 
უთუოდ ისიც იყო, რომ თვით დადიანის ელჩი, რომელიც თერგის ციხე-
სიმაგრეში თითქმის ორი წელიწადი გააჩერეს, ძალიან ცივად და უპატიოდ მიიღეს 
მოსკოვში. მთავარმა მგლოვიარედ ყოფნა მოიმიზეზა (დარეჯან დედოფალი 
გარდაიცვალა 1639 წ. 1 ივლისს)[10] და ელჩები მხოლოდ ექვსი თვის შემდეგ მიიღო 
(1640 წ 27/ VI-სა და 18 V-ს). თან უსაყვედურა მათ, რომ მისი ელჩი “სამი წელი 
ტყვეობაში ჰყავდათ”. ლევანს არავითარი სურვილი არ გამოუჩენია ხელმწიფის 
ერთგულებაზე დაფიცებისა. 1640 წ. 19 მაისს რუსი ელჩები ოდიშიდან რუსეთს 
დაბრუნდნენ[11]. ასე უშედეგოდ დამთავრდა ლევანის ცდა რუსეთთან კავშირის 
დამყარებისა. 

ლევან დადიანს არც ალექსანდრე III-ის მეფობაში შეუწყვეტია იმერეთის 
წინააღმდეგ ბრძოლა. იგი თითქმის ყოველ წელს თავს ესხმოდა და აწიოკებდა 
იმერეთის მოსახლეობას. “ცეცხლითა და მახვილით ანადგურებს ყველაფერს, - 
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გადმოგვცემს ა. ლამბერტი, - და შინ მუდამ ბრუნდება დიდი ნადავლით: 
იარაღით, ტყვეებით და სხვა რამეებით”[12]. 

ალექსანდრე მეფემ ისღა მოახერხა, რომ ქუთაისს ზღუდე მოავლო და 
ციხე-სიმაგრეს შეაფარა თავი. მან თავისთან მიიწვია დიდებულებიც ცოლ-
შვილით, რათა ისინი დადიანის მხარეზე არ გადასულიყვნენ[13]. მაგრამ ლევანი 
მაინც არ დაცხრა. “დადიანმა მოინდომა, - მოგვითხრობს ა. ლამბერტი, - ქუთაისის 
ციხიდან მეფის გამოგდება, ციხის დანგრევა და მიწასთან გასწორება”[14]. ამ 
მიზნით მან ერთი ფრანგი ხელოსნის დახმარებით, რომელიც მასთან ტყვედ 
იმყოფებოდა, ოცდაათიოდე ზარბაზნისაგან შექმნა არტილერია. ოდიშის მთავარი 
დიდი ჯარითა და არტილერიით შემოადგა ქუთაისს და თუმცა ქალაქი ვერ აიღო 
და ვერც მეფე შეიპყრო, მაგრამ დიდი ზიანი კი მიაყენა ქალაქს არტილერიის 
ცეცხლით[15]. 

განსაკუთრებით დიდი თავდასხმა მოაწყო ოდიშის მთავარმა იმერეთზე 
1646 წ. თებერვალში. დადიანი დიდძალი ჯარით შეესია იმერეთს: გადაწვა ქ. 
ჩიხორი, დაანგრია ქ. ჩხარი, მიწასთან გაასწორა სოფლები და მრავალი ტყვე 
წაასხა. “წამოვედით გამარჯვებული და ნაშოვრით სავსე, რომ ლაშქარნი ვერ 
დაერივნენ. ბალახვანზე რიონს გამოვედით და ქუთაისის ციხიდაღმა მეფე და 
სრულ იმერელი ლაშქარი შეყრილი თვალით გვიმზერდნენ. მეფე მისი თემისა 
ქვეყნის ამოწყვეტას ხედავდა, ამდენი ნაშოვრის ტყვეების ჟღივილი ყურით 
ესმოდა, მაგრამ ციხიდაღმა თავი არ გამოყვეს და ვერცარა დაგვაკლეს. ასრე 
შევარცხვინეთ და წამოვედით ოდიშს გამარჯვებული” – ტრაბახობს თავგასული 
ფეოდალი ლევან დადიანი ერთი ხატის წარწერაში, რომელიც მისი ბრძანებითაა 
მოჭედილი[16]. 

ოდიშელთა მარბიელი ლაშქრობების წინააღმდეგ ბრძოლის ორგანიზებას 
ცდილობდა ალექსანდრეს უმცროსი ძმა მამუკა ბატონიშვილი, რომელიც ჭკვიანი, 
ენარგიული და მამაცი ახალგაზრდა ყოფილა. მან ამ საქმეში გარკვეულ 
წარმატებასაც მიაღწია[17]. მამუკა მცირე რაზმებით უსაფრდებოდა დადიანის 
ლაშქარს და დიდ ზიანს აყენებდა მას. მაგრამ მალე მას ბედმა უმტყუნა – ერთ-
ერთ ბრძოლაში ტყვედ ჩაუვარდა დადიანს. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს 
თვით ლევან დადიანი ილორის წმინდა გიორგის ხატის წარწერაში: “... მიუჴედით 
მეფე ალექსანდრეს ქუთათის, ქალაქი დავსწვით და ავაოჴრეთ და გამარჯვებული 
მოვდიოდით, მეფის ძმა მამუკა წინ დაგუხუდა და შევიბენით, თვითონ მე 
დავირჩინე და შენს კარზედ მოვიდუანე”...[18]. ეს ამბავი 1647 წ. მოხდა, მამუკა 
ბატონიშვილის შეპყრპობა დიდი დანაკლისი იყო იმერეთისათვის. ალექსანდრე 
მეფე ბერვს ეცადა მის განთავისუფლებას. მისი თხოვნით თეიმურაზი, რომელიც 
1648 წ. ჩავიდა იმერეთში, რამდენჯერმე ეწვია კიდეც დადიანს ზუგდიდში. მისი 
მიზანი მამუკას განთავისუფლება და მეფე-მთავრის შერიგება იყო. ასეთ 
შემთხვევაში თეიმურაზი მათი დახმარებით კახეთის ტახტის დაბრუნებას 
აპირებდა. მაგრამ ყველა ცდამ ამაოდ ჩაიარა. ალექსანდრე მეფემ მამუკას 
გასათავისუფლებლად თავისი ერთადერთი ვაჟი ბაგრატიც კი გაიმეტა, იგი 
მძევლად გაუგზავნა დადიანს, მაგრამ ვერაგმა მთავარმა არათუ მამუკა 
გაათავისუფლა, ბაგრატიც აღარ გამოუშვა უკან და დიდი ხნით თავისთან 
დაიტოვა[19]. 
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როცა ცხადი შეიქნა, რომ შეუძლებელი იყო დადიანისა და ალექსანდრე 
მეფის შერიგება და მაშასადამე თეიმურაზიც დასავლეთ საქართველოდან 
ვერავითარ დახმარებას ვერ მიიღებდა, თეიმურაზმა და ალექსანდრე მეფემ 
რუსეთს სთხოვეს დახმარება როსტომისა და დადიანის წინააღმდეგ (1649-1651 
წწ.). ალექსანდრე რუსეთის ხელმწიფეს დადიანის წინააღდმეგ კაზაკების 
გამოგზავნას სთხოვდა (ცოტა ადრე ლევანი იმავე ხელმწიფეს კაზაკებისაგან 
დაცვას ევედრებოდა). როგორც უკვე აღინიშნა, არც ამ ელჩობას მოჰყოლია რაიმე 
შედეგი. 

თეიმურაზისა და ალექსანდრეს ღონისძიებათა პასუხად გაბატონებულმა 
მთავარმა გააძლიერა იმერეთის რბევა, ერთ-ერთი თავდასხმის დროს გადასწვა და 
ააოხრა ქ. ქუთაისი, შემდეგ ალყა შემოარტყა გენათელის ციხეს, რომელიც ერთი 
კვირის საარტილერიო ბრძოლის შემდეგ აიღო, ხელთ იგდო 40 თავად-აზნაური, 
მრავალი მეთოფე და დიდძალი ნადავლი[20]. სასტიკად გაუსწორდა ლევანი მამუკა 
ბატონიშვილსაც. მისი ბრძანებით მამუკას თვალები დასთხარეს ციხეში, სადაც 
გარდაიცვალა კიდეც 1653 წ. დეკემბერს [21]. 

მამუკა ბატონიშვილის ულმობელ სიკვდილს ძალიან შეუწუხებია 
იმდროინდელი ქართული საზოგადოება როგორც დასავლეთ საქართველოში, 
ასევე აღმოსავლეთ საქართველოშიც და არა მარტო დადიანის მტრები, არამედ 
მისი მოკავშირენიც კი. ფარსადან გორგიჯანიძის გადმოცემით, ალექსანდრე მეფეს 
მამუკას დატყვევება და შემდეგ მისი სიკვდილის ამბავი როსტომ მეფისათვის 
წერილობით უცნობებია (ის ხომ ადრე როსტომ მეფეს ქართლის ტახტის 
მემკვიდრედ უნდოდა). თბილისის საზოგადოება აღუშფოთებია დადიანის 
უგუნურ სიმკაცრეს. ფ. გორგიჯანიძის ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ მარიამ 
დედოფალი ლევანის და იყო, როსტომ მეფე კი მისი მოკავშირე და მწყალობელი, 
მაინც თურმე აშკარად “ლევანს დადიანს სწყევლიდეს”. თვით მეფე-დედოფალსაც 
გულით უგლოვიათ მამუკას უდროოდ დაღუპვა[22]. ამ ფაქტში შეიძლება 
დავინახოთ იმდროინდელი ფეოდალური საზოგადოებრივი აზრის 
დამოკიდებულება ლევან დადიანის მარბიელი ლაშქრობებისადმი და მთავრის 
საქციელისა და მისი სიმკაცრის საერთო გაკიცხვა. ლევანის მარბიელი 
ლაშქრობების გაკიცხვა ოდიშის მოსახლეობის ფართო ფენების მიერ 
ფიქსირებული აქვთ რუს ელჩებს ჯერ კიდევ 1640 წ. გლეხის 
“წინასწარმეტყველების” სახით. ტრადიციულ საეკლესიო დღესასწაულზე ერთ 
მოხუც გლეხს, რომელიც წმ. გიორგის სახელით ლაპარაკობდა, 
“უწინასწარმეტყველებია”, რომ, თუ ლევან მთავარი კიდევ ილაშქრებს იმერეთზე, 
ბრძოლაში დაიღუპებაო[23]. 

ოდიშის მთავარს გამუდმებული ომები ჰქონდა აგრეთვე აფხაზეთის 
მთავართან. ეს ომი დაიწყო 20-იანი წლების ბოლოს, მას შემდეგ, რაც ლევანი 
გაეყარა პირველ მეუღლეს აფხაზეთის მთავრის ასულს. დადიანმა თავისი 
ყოფილი მოკავშირე რამდენჯერმე დალაშქრა და ხარკიც დაადო. 30-იანი წლების 
დასაწყისში ოდიშის მთავარმა ორჯერ ილაშქრა აფხაზეთში და დიდი ზიანი 
მიაყენა მას. აი როგორ აღწერს თვით ლევანი ამ ლაშქრობათა შედეგებს ილორის 
წმ. გიორგის ხატის წარწერაში: “…მიუჴედით შარვაშიძესა ზუფუს (ლიხნი), მუწუს 
წყალს აქათ ავაოჴრეთ და სადაცა სიმაგრე იყო ავიღეთ და გავაცუდეთ. და 
კაპოეტის წყალზე (ბზიფი) შემოგუებნეს ზუფუარი და სიხუარი მარშანიები და 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/6/3.htm#_ftn20#_ftn20
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/6/3.htm#_ftn21#_ftn21
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/6/3.htm#_ftn22#_ftn22
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/6/3.htm#_ftn23#_ftn23


გაგვემარჯუა და დავჴოცეთ. ზოგი ჴელთ დაგვრჩა და გამარჯვებულნი 
მოვედით…”[24] მაგრამ არც აფხაზეთის მთავარი და აფხაზი ფეოდალები 
რჩებოდნენ ვალში. ისინიც ხშირად ესხმოდნენ თავს ოდიშის სოფლებს, 
ძარცვავდნენ ეკლესიებს, მიჰყავდათ ტყვეები და სხვ[25]. 

განსაკუთრებით გაძლიერდა აფხაზ ფეოდალთა თავდასხმები ოდიშზე 
40-იან წლებში, სწორედ იმ დროს, როცა ოდიშის მთავარი იმერეთთან ბრძოლით 
იყო დაკავებული. დადიანმა აფხაზი ფეოდალების შემოტევის შესაჩერებლად 
სიმაგრეთა მთელი სისტემა შექმნა აფხაზეთის საზღვარზე. როგორც ვახუშტი 
ბაგრატიონი წერს, “ანაკოფიის აღმოსავლით ზღვიდამ მთამდე, შეავლო ზღუდე 
დიდი ლევან დადიანმა, აფხაზთა გამოუსვლელობისათჳს”[26]. ამ კედელს, 
რომელშიც შიგადაშიგ დატანიებული იყო ხის კოშკები, მორიგეობით იცავდნენ 
ოდიშის თავადებისა და ეპისკოპოსების ჯარები. იმ დროს ოდიშში მყოფი 
მისიონერის ა. ლამბერტის მოწმობით “თვითეული თითო თვეს იცავს ამ 
ადგილებს თავის კაცებით”[27]. ამ დიდ ღონისძიებათა გატარების შედეგად 
დადიანმა დროებით შეძლო აფხაზ ფეოდალთა შემოტევის შეჩერება. 

1657 წ. 17 მარტს ლევან დადიანი უეცრად გარდაიცვალა[28]. ფარსადან 
გორგიჯანიძის გადმოცემით, “ლევან დადიანს შვილი მოუკვდა და მამამ შვილის 
ტირილში ლახტი თავს გარდიკრა და შვილს ზედ დააკვდა დაუმარხავს”[29]. 

დასავლეთ საქართველოს ძარცვითა და მრავალი ასეული კაცის 
ოსმალეთში გაყიდვით ლევანმა დიდძალი ქონება დააგროვა. ამ ქონებით მან 
ოდიშში მრავალი სასახლე და ეკლესია ააშენა თუ განაახლა. მან ეკლესიებს 
შესწირა ბევრი ოქრო-ვერცხლი და ხატები, რომლებზედაც დაწვრილებით აღწერა 
თავისი მძარცველური თავდასხმები მეზობელ სამფლობელოებზე. ლევანმა 
ერთგვარად ხელი შეუწყო ვაჭრობა-მრეწველობის გამოცოცხლებასაც, მაგრამ 
ყველაფერი ეს არ იყო ქვეყნის შინაგანი ძალების განვითარების შედეგი და 
ამდენად არ აუმჯობესებდა მშრომელი მოსახლეობის ცხოვრების პირობებს, 
რომელთა ერთი ნაწილი ფეოდალებთან ერთად ტყვედ მიჰყიდა ოსმალებს. რაც 
შეეხება დასავლეთ საქართველოს დანარჩენ ნაწილებს, განსაკუთრებით კი 
იმერეთს, დადიანმა მათ სრული ეკონომიური გაჩანაგება მოუტანა. 

ლევან დადიანის გაუთავებელმა მარბიელმა ლაშქრობებმა უკიდურესად 
გააღრმავა ქვეყნის პოლიტიკური დაშლილობაც. XVII საუკუნის 60-იანი 
წლებიდან დასავლეთ საქართველოში სრული პოლიტიკური ანარქია გაბატონდა, 
დაეცა ქვეყნის ეკონომიკა, რასაც შედეგად მოჰყვა ოსმალთა ბატონობის 
გაძლიერება. ეს გამოიხატა იმაში, რომ 1669 წ. ქუთაისის ციხეში ოსმალთა დიდი 
გარნიზონი იქნა ჩაყენებული. დადიანის პოლიტიკისათვის დამახასიათებელი 
იყო ის გარემოებაც, რომ იგი მონაწილეობას არ იღებდა და არავითარ დახმარებას 
არ უწევდა აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობას ყიზილბაშ დამპყრობთა 
წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამდენად ლევანის მთელი მოღვაწეობა რეაქციონერი 
ფეოდალის მოღვაწეობად უნდა შეფასდეს. 

ლევან II-ს პირდაპირი მემკვიდრე არ დარჩენია. მთავრის ტახტი დაიკავა 
ლევანის ძმისწულმა ლიპარიტ იესეს ძემ. მის წინააღმდეგ გამოვიდა ვამიყ 
ლიპარტიანი (ლევანის მეორე ცოლის დარეჯანის შვილი პირველი ქმრის გიორგი 
ლიპარტიანისაგან). ამ გარემოებით ისარგებლა ალექსანდრე იმერთა მეფემ და 
დიდი ლაშქრით შეიჭრა ოდიშში, განდევნა ლიპარიტი და მთავრად დასვა ვამიყი. 
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იმერეთისა და ოდიშის საზღვრად ალექსანდრემ ნაცვლად მდ. ცხენისწყლის 
მარცხენა ნაპირისა, უნაგირას მთა დადო. მან ხელთ იგდო აგრეთვე ლევანის 
საგანძური, რომლის ერთი უკეთესი ნაწილი თავისთვის წამოიღო, მეორე კი 
ვამიყს დაუტოვა. ალექსანდრემ გავლენიან თავადთა შვილები მძევლებად 
წაიყვანა, რითაც ვამიყის მდგომარეობა განამტკიცა[30]. 

მაგრამ ლიპარიტი არ შერიგებია ბედს. მან დახმარება სთხოვა ქართლის 
მეფე როსტომს და ახალციხის ფაშა როსტომს. მათგან მცირე დამხმარე ჯარები 
მიიღო. ლიპარიტს მიეშველა აგრეთვე ქაიხოსრო გურიელი და ჭილაძე-
მიქელაძენი. ლიპარიტისა და ალექსანდრე-ვამიყის ჯარები ბანძას შეებნენ 
ერთმანეთს (1658 წ. ივნისი). ლიპარიტი ბრძოლაში დაიღუპა, გამარჯვება 
ალექსანდრე მეფეს დარჩა. ალექსანდრემ ოდიშის მთავრად ვამიყი აღადგინა, 
გურიელად კი ქაიხოსროს მაგივრად დემეტრე სვიმონის ძე დასვა. ამით კვლავ 
აღდგა დასავლეთ საქართველოში იმერეთის მეფის ჰეგემონია. მაგრამ, 
სამწუხაროდ, ასეთი მდგომარეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. 1660 წ. მარტში 
ალექსანდრე მეფე გარდაიცვალა და დასავლეთ საქართველოში შინაფეოდალური 
ომები კვლავ განახლდა[31]. 
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§4. საქართველოს გაერთიანების ცდები, ფეოდალური ანარქია 
დასავლეთ საქართველოში (60–90-იან წლები) 

 

ვახტანგ V-ის, ანუ შაჰ ნავაზ-ხანის (1658–1675წწ.) მეფობა აღმოსავლეთ 
საქართველოში ცენტრალური ხელისუფლების განმტკიცებით და საქართველოს 
გაერთიანებისაკენ მიმართული ღონისძიებებით აღინიშნა. 

ვახტანგი ჯერ კიდევ როსტომის მეფობაში იქნა დამტკიცებული ტახტის 
მემკვიდრედ. მაგრამ როსტომის მეფობის ბოლო წლებში, როცა იგი 
მოხუცებულობის გამო თანდათან დაუძლურდა და დღე-დღეზე ელოდნენ მის 
გარდაცვალებას, ვახტანგს მეტოქეები გამოუჩნდნენ. ვახტანგის გამეფების 
წინააღმდეგი იყო ქართლის ყველაზე დიდი ფეოდალი ზაალ არაგვის ერისთავი, 
რომელიც, ბერი ეგნატაშვილის ცნობით, კახეთის გამგებლად დანიშნა როსტომ 
მეფემ. მასვე ეპყრა ერწო-თიანეთი[1]. როსტომი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, როცა 
საბოლოოდ გაფუჭდა ურთიერთობა ზაალ ერისთავსა და ვახტანგ ქართლის 
გამგებელს შორის. ზაალმა უარი თქვა ვახტანგთან დამოყვრებაზე – ვახტანგის 
ქალი ზაალის ვაჟზე იყო დანიშნული[2]. იმ ხანებში ზაალი და ელიზბარ ქსნის 
ერისთავი, რომლებიც თავიანთი და კახეთის ჯარით ვახტანგთან ერთად 
იმერეთში დადიანის მისაშველებლად აპირებდნენ გალაშქრებას (იმერეთის მეფის 
ალექსანდრეს წინააღმდეგ), თბილისში მობრუნდნენ და ავლაბარში დადგნენ. 
აქედან ზაალმა და ელიზბარმა ავადმყოფ როსტომს კაცი გაუგზავნეს და ასე 
შეუთვალეს: “რა თქვენ ცოცხალი ბრძანდებითო, შენის მეტი პატრონი არ გვინდაო 
და თქვენს უკან სხვას საქართველოს ბატონს ჩვენ ყმობას არ უზამთო, ჩვენი 
ბატონი ყაენი არისო”[3]. ამ ფაქტში ნათლად ჩანს გალაღებული ფეოდალების 
უკიდურესი პარტიკულარიზმი. ისინი მეფობის გაუქმების მომხრენიც კი არიან, 
ოღონდ მათი პოლიტიკური უფლებები არ შეიზღუდოს. ამ ფეოდალების 
სურვილია სრული ხელმწიფური უფლებებით სარგებლობდნენ თავიანთ 
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მამულებში და პირდაპირ ირანის შაჰს ემორჩილებოდნენ. ასეთი ტენდენციების 
გაძლიერებას თვით ირანის შაჰები უწყობდნენ ხელს. 

როსტომის გარდაცვალების შემდეგ ირანის შაჰმა შაჰ აბას II-მ ქართლის 
მეფედ (“ვალი”) ვახტანგი, შაჰ ნავაზ-ხანი, დაამტკიცა. ზაალი არ დაემორჩილა 
ვახტანგს და თავის საერისთავოში ჩაიკეტა[4]. 

ვახტანგმა შაჰის ბრძანებით ცოლად შეირთო მარიამ დედოფალი, როსტომ 
მეფის ქვრივი. იმ დროს ვახტანგი ცოლშვილიანი იყო. მას ცოლად ესვა ყაფლან 
ბარათაშვილ-ორბელიშვილის ასული როდამი. ვახტანგსა და როდამს ექვსი ვაჟი - 
არჩილი, გიორგი, ალექსანდრე, ლევანი, ლუარსაბი, სოლომონი და ორი ქალი – 
ანუკა და თამარი ჰყავდათ[5]. ანუკა შაჰ აბას II-მ შეირთო ცოლად, თამარი კი გივი 
ამილახვრის მეუღლე იყო. ვაჟებიდან, ალექსანდრე ირანში იზრდებოდა შაჰის 
კარზე. 

ვახტანგის გამეფებით ქართლში დასაბამი მიეცა ბაგრატიონების უმცროსი 
შტოს - მუხრანბატონების – მეფობას. მუხრანბატონების დინასტიის 
წარმომადგენელნი, მათ შორის ვახტანგიც, გამოირჩეოდნენ ქართული 
მწერლობისა და ისტორიის კარგი ცოდნით, საერთოდ ისინი განათლებული 
მოღვაწეები იყვნენ და ქართული კულტურის განვითარებას ხელს უწყობდნენ. 
ვახტანგი, მართალია, მუსლიმანი იყო, მაგრამ ეს მხოლოდ გარეგნულად. 
არსებითად ის ხელს უწყობდა ქრისტიანული ეკლესიის გაძლიერებას. 
ქრისტიანული ეკლესია კი მაშინ დიდ როლს ასრულებდა მაჰმადიანურ 
სახელმწიფოთა აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. (ისე კი, ხშირად ქრისტიანი 
ქართველები დიდი ხალისით იბრძოდნენ მუსულმან აზერბაიჯანელებთან 
ერთად საერთო მტრის – ირანელ და თურქ დამპყრობთა წინააღმდეგ). 

ვახტანგისა და მისი მემკვიდრეების ირგვლივ შემოკრებილი იყო 
ქართველ პატრიოტ მოღვაწეთა დიდი დასი. “თავადების პოლიტიკური 
უფლებების შეზღუდვა, სახელმწიფო, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული 
სამართლის მოწესრიგება, ქვეყნის ეკონომიური და კულტურული 
წინსვლისათვის ხელის შეწყობა ამ დასის საშინაო სამოქალაქო პროგრამას 
შეადგენდა. მეორე მხრივ, ქართლ-კახეთის ერთ სამეფოდ გადაქცევა, ხოლო 
“იმერეთის მპყრობელთან” და სხვა მთავრებთან კავშირი ქართლის ჰეგემონიით 
მისივე პოლიტიკის მიზანი იყო”[6]. 

საგარეო პოლიტიკაში ვახტანგი თავისი წინამორბედის – როსტომის 
“ზომიერი” პოლიტიკის გამგრძელებელი აღმოჩნდა. იგი ქართლ-კახეთს ირანის 
ვასალად აღიარებდა და მშვიდობიანი გზით ქართული პოლიტიკის წარმოებისა 
და ქართლ-კახეთის გაერთიანებისათვის ცდილობდა. ამ “ზომიერი” პოლიტიკის 
შედეგი უნდა იყოს, რომ მან არ მიიღო აშკარა მონაწილეობა კახეთის 1659 წლის 
აჯანყებაში. ისე კი, საფიქრებელია, რომ იგი თანაუგრძნობდა ამ აჯანყებას. 
მართალია, აჯანყების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ზაალ ერისთავი ვახტანგის 
წაქეზებით მოკლეს, მაგრამ ამის მიზეზი ის კი არ იყო, რომ ზაალი აჯანყებაში 
ერია, არამედ ის, რომ იგი არ ცნობდა ვახტანგის მეფობას. უფრო მეტიც, ზაალისა 
და ვახტანგის ბრძოლაში სიმართლე ამ უკანასკნელის მხარეზე იყო. ვახტანგი 
ცენტრალური ხელისუფლების განმტკიცებისა და ქვეყნის გაერთიანებისათვის 
იბრძოდა, ზაალს კი კახეთი თავისთვის უნდოდა. თუ ეს არ გამოვიდოდა, თანახმა 
იყო არაგვის საერისათვო და ერწო-თიანეთი მაინც არ ყოფილიყო ქართლის მეფის 
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ქვეშევრდომი ტერიტორია და მისი მეთაურობით პირდაპირ ირანის შაჰს 
დამორჩილებოდა. ის იყო ტიპიური ფეოდალი – თავადური რეაქციის 
ინტერესების გამომხატველი. ვახტანგმა ზაალის მოსპობით ქვეყნის ერთიანობა 
რამდენადმე განამტკიცა. კახეთი, რომელსაც ფაქტიურად ზაალი განაგებდა, 
ვახტანგის გავლენის სფეროში მოექცა. 

ზაალის დაღუპვის შემდეგ ვახტანგმა ზაალის ძმისწულები: ოთარი, 
ედიშერი, იასონი, პაპუნა და დათუნა გიორგის ძენი (ესენი ვახტანგის 
დისშვილები იყვნენ) დააწინაურა. ოთარს არაგვის ერისთავობა, ედიშერს 
მსაჯულთუხუცესობა, ხოლო იასონს დედოფლის სახლთუხუცესობა უბოძა. ქსნის 
ერისთავად ელიზბარის ნაცვლად იასე დანიშნეს. იმავე ხანებში გარდაცვლილ 
კათალიკოს ქრისტეფორეს ნაცვლად ვახტანგმა თავისი ბიძაშვილი დომენტი 
მუხრანბატონი, “კაცი ღირსი საყდრისა” დასვა კათალიკოსად (1660 წ.). ვახტანგმა 
ამ ღონისძიებებით, აღნიშნავს ბერი ეგნატაშვილი, “დაიერთგულნა სრულიად 
ქართველნი” და განამტკიცა ქვეყნის ერთიანობა[7]. 

 

 

* * *  

 

ალექსანდრე III-ის გარდაცვალების შემდეგ იმერეთში გამეფდა ბაგრატ IV 
ალექსანდრეს ძე (1660–1681 წლები, ინტერვალებით). ბაგრატმა თავისი 
დედინაცვალის, დედოფალ დარეჯანის სურვილისამებრ ცოლად შეირთო 
დარეჯანის ძმისწული ქეთევანი (თეიმურაზ I-ის ვაჟის დავითის ასული). 
დარეჯანი უაღრესად პატივმოყვარე და დიდი ნებისყოფის ქალი იყო, ფ. 
გორგიჯანიძის გადმოცემით, “თვითონ მეფეც იყო და დედოფალიცა. ბაგრატს 
არაფერი ეკითხებოდა”[8]. მალე, ექვსი თვის შემდეგ, დარეჯანმა შეთქმულება 
მოაწყო, ბაგრატი ტახტიდან ჩამოაგდო, თვალები დასთხარა და ცოლიც წაართვა. 
მან ქმრად შეირთო ვახტანგ ბაგრატიონი, იმერეთის ბაგრატიონების შორეული 
ნათესავი, ჭუჭუნიაშვილის ზეწოდებით ცნობილი და მეფედ გამოაცხადა. 
დარეჯანი იმერეთის ფაქტიური მმართველი გახდა. მაგრამ დიდხანს არც მისი 
ბატონობა გაგრძელებულა. დარეჯანის საქციელით უკმაყოფილო თავადთა ერთმა 
ნაწილმა (ქვემო იმერეთიდან) ვამიყ დადიანი, მეორე ნაწილმა კი (ზემო 
იმერეთიდან) ვახტანგი მიიწვია იმერეთში. ორივემ სასწრაფოდ მიაშურეს 
იმერეთს. ვამიყმა შეიპყრო დარეჯანი და ვახტანგი (ამ უკანასკნელს თვალები 
დასთხარა) და თავი მეფედ გამოაცხადა[9]. ამასობაში ვახტანგ V-მ ზემო იმერეთი 
დაიკავა. დადიანი და ვახტანგი შეთანხმდნენ და იმერეთი შუაზე გაიყვეს, 
საზღვრად მდ. ბუჯისწყალი დადვეს (1660 წ.). დადიანმა ქუთაისიდან ზუგდიდში 
დიდძალი ქონება წაიღო ოქრო-ვერცხლის სახით. ამ შეთანხმების დროს 
დამოყვრდნენ ვახტანგი და დადიანი. ამ უკანასკნელმა თავისი ქალი ვახტანგის 
ვაჟს, არჩილს, აღუთქვა. მაგრამ მალე თვითონვე დაარღვია პირობა და 
არჩილისათვის აღთქმული ქალი იმერეთის თავად ბეჟან ღოღობერიძეს მისცა[10]. 

ვახტანგმა კავშირი დაამყარა დემეტრე გურიელთან (1660—1664 წლები) 
და ზემო იმერეთის თავადებთან, რომელთაც ღოღობერიძე მოკლეს და ვახტანგი 
ქუთაისში მიიწვიეს. ვახტანგი დიდი ჯარით შევიდა იმერეთში. ვამიყ დადიანი 
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საჩხერესთან დახვდა ვახტანგ მეფეს, მაგრამ შებრძოლება ვერ გაბედა და ოდიშში 
დაბრუნდა. ვახტანგმა აიღო სვერის, კაცხისა და სკანდის ციხეები (ამ დროს 
დანებდა ვახტანგს თეიმურაზ I, რომელიც სკანდის ციხეში იმყოფებოდა) და 
ქუთაისი დაიკავა. შემდეგ მან ოდიშზე გაილაშქრა, აიღო ზუგდიდი, ხელთ იგდო 
ვამიყის ცოლ-შვილი და დიდძალი ქონება. ვახტანგმა დადიანად დასვა ლევან II-
ის ძმისწული შამადავლე იოსების ძე, რომელმაც ბიძის პატივსაცემად ლევანი 
დაირქვა (ლევან III, 1661–1680 წწ.). ვახტანგმა მას ცოლად შერთო სილამაზით 
განთქმული ძმისწული თამარი. ეს ქალი შემდეგ დიდი ცილობის საგანი იყო 
დასავლეთ საქართვლოს მეფე-მთავრებს შორის. 

ვამიყმა თავი შეაფარა სვანეთს, სადაც იგი მოკლულ იქნა ვახტანგის 
მომხრის, ლეჩხუმის მფლობელი ხოსია ლაშხიშვილის შეჩენილი კაცების მიერ. 

ზუგდიდში ვახტანგს ეახლა აფხაზეთის მთავარი შარვაშიძე “ძღვნითა 
დიდითა” და მორჩილება გამოუცხადა. ვახტანგი ზუგდიდიდან ქუთაისში 
მიბრუნდა, სადაც მას დიმიტრი გურიელი ეახლა ასევე “ძღვენითა დიდითა” და 
მორჩილების გამოცხადების მიზნით[11]. 

ვახტანგმა ქუთაისში იმერეთის მეფედ გამოაცხადა თავისი პირმშო 14 
წლის არჩილი (1661 წელი), შემდეგ ქართლში დაბრუნდა და უსინათლო ბაგრატ 
IV-ც თან წაიყვანა. მას ახლა თითქმის მთელი დასავლეთი საქართველო 
ემორჩილებოდა. რაც შეეხება კახეთს, მართალია, ის ყარაბაღის ბეგლარბეგს 
მურთაზა ყული-ხან ზიადოღლის ჰქონდა ჩაბარებული, მაგრამ კახეთის 1659 
წლის აჯანყებისა და ზაალ ერისთავის დაღუპვის შემდეგ (1660 წ. მაისის 9) 
თითქმის მთელი კახეთი (გარდა იმ ციხეებისა, სადაც ყიზილბაში მეცოხოვნეები 
იდგნენ და მურთუზა ყული-ხანს ემორჩილებოდნენ) ვახტანგის მმართველობაში 
იყო გადასული. ამგვარად, ვახტანგმა იმ ხანისათვის თითქმის მთელი 
საქართველო გააერთიანა. როგორც ბერი ეგნატაშვილი აღნიშნავს, “მეფობდა მეფე 
შანავაზ სამთავე სამეფოთა: ქართლსა, კახეთსა და იმერეთსა ზედა, ესრეთ 
განდიდნა და აღემატა მეფობა და სიმდიდრე მისი საქართველოსა შინა”[12]. თუმცა 
ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს გაერთიანება მეტისმეტად არამყარი იყო და ამასთან 
ისეთ წინააღმდეგობას წააწყდა, რომლის გადალახვაც იმდროინდელ 
საქართველოს საკუთარი ძალებით აღარ შეეძლო. 

საქმე იმაშია, რომ 1639 წლის ირან-ოსმალეთის ზავის მიხედვით 
აღმოსავლეთ საქართველო ირანის, ხოლო დასავლეთ საქართველო ოსმალეთის 
ვასალად იყო აღიარებული. ვახტანგის დას. საქართველოში გაბატონება 
ოსმალეთმა ირანის თავის საქმეებში ჩარევად მიიჩნია და კატეგორიულად 
მოსთხოვა ირანს არჩილის უკან გაწვევა. არჩილმა მხოლოდ ორ-ნახევარი წელი 
იმეფა იმერეთში და 1663 წელს ირანის მოთხოვნით ვახტანგმა იგი ქართლში 
წაიყვანა[13]. 

იმერეთში კვლავ გამეფდა ბაგრატ IV, რომელიც შინაურ პატიმრობაში 
იმყოფებოდა ვახტანგთან თბილისში. მან ბაგრატს გაატანა იორამ სააკაძე, იორამმა 
იგი ქუთაისში მიიყვანა და ტახტზე დასვა (ი.სააკაძე ქუთაისში გარდაიცვალა 
ყვავილით 1664 წელს). 
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* * *  

 

არჩილი შაჰის მოთხოვნით ვახტანგმა ირანში გაგზავნა. იგი იქ 
გაამაჰმადიანეს და შაჰ ნაზარ-ხანი უწოდეს, შემდეგ კახეთის მეფობაც უბოძეს და 
საქართველოში გამოისტუმრეს. 

მანამდე, 1662 წელს, ერეკლე ბატონიშვილი (თეიმურაზ I-ის 
შვილიშვილი) ჩამოვიდა რუსეთიდან, სადაც 1654 წლიდან იმყოფებოდა და 
თუშეთს დადგა. იგი ირანს დაიბარეს, მაგრამ არ წავიდა. ერეკლე თუშების 
დახმარებით კახეთში გამეფებას ცდილობდა, მაგრამ ვახტანგი არ ანებებდა. 
ერეკლეს კახეთში ყოფნამ უთუოდ ხელი შეუწყო შაჰის გადაწყვეტილებას – 
კახეთის მეფედ დაენიშნა არჩილი. 

არჩილმა კახეთი 1664 წელს დაიკავა. იმ ხანებში ერეკლე თავს დაესხა 
ვახტანგსა და არჩილს, მაგრამ დამარცხდა და თორღას ციხეში შეიკეტა. ვახტანგმა 
ციხეს შემოარტყა ალყა, რომელიც 7 თვეს გაგრძელდა. ალყით შეჭირვებული 
მეციხოვნეები დანებებას აპირებდნენ, რომ ერეკლეს დედა, ელენე, რომელიც 
აგრეთვე ციხეში იმყოფებოდა, ფარულად, მამაკაცის ტანსაცმელში გადაცმული 
გამოვიდა და ვახტანგთან მივიდა. მან ვახტანგს ციხიდან ერეკლეს გაშვება 
სთხოვა. ვახტანგი დათანხმდა და დედა-შვილი ციხიდან გააპარეს[14]. ვახტანგმა 
ასეთი ნაბიჯი პოლიტიკური მოსაზრებით გადადგა და ეს საქციელი (ერეკლეს 
გაშვება) იმავე მიზანს ისახავდა, როგორიც როსტომ მეფისა, რომელმაც 1648 წელს 
ალყაში მოქცეული თეიმურაზი უვნებლად გააცილა იმერეთში. ის სწორად 
მსჯელობდა, რომ ქრისტიანი ერეკლეს თავისუფლად ყოფნა და მისი ბრძოლა 
კახეთისათვის (იგულისხმიებოდა, რომ ერეკლე რუსეთის მომხრე იყო) ირანის 
შაჰს აიძულებდა ეცნო ქართლ-კახეთის გაერთიანება და გარკვეული ანგარიში 
გაეწია ვახტანგისა და არჩილისათვის, რომელნიც, მართალია, გარეგნულად, 
მაგრამ მაინც მაჰმადიანები იყვნენ და ირანის ვასალობას აღიარებდნენ. 

ერეკლე და ელენე ერთხანს თუშეთში იყვნენ. ბოლოს იძულებულნი 
გახდნენ კვლავ რუსეთში წასულიყვნენ (1666 წ.)[15]. 

ვახტანგმა კახელები არჩილის ერთგულებაზე დააფიცა, თავად კი 
ქართლში დაბრუნდა. 

ახალგაზრდა არჩილი, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებელ პოლიტიკას არ 
აწარმოებდა. ქართლ-კახეთს არსებითად ვახტანგი განაგებდა. ევროპელ 
მოგზაურს, შარდენს, არჩილი “მეფის (იგულისხმება ვახტანგი) მოადგილედ” 
მიაჩნია[16]. აღნიშნულის დადასტურებად მიგვაჩნია ვახტანგის შემდეგი სიტყვები 
1664 წ. ბოლო ხანების ერთი სიგელიდან: “მას ჟამსა, ოდეს კახეთს ჩუენს 
საბატონოში ვიყუენით, თუშეთიდან კახის ბატონისშვილი მოვიდა”[17]... ნათქვამს 
ეთანხმება არჩილის 1665 წლის ქართულ-სპარსული საბუთიც[18]. არჩილმა 
კახეთის დედაქალაქი გრემიდან თელავში გადაიტანა (კახეთის ყიზილბაში ხანები 
ყარაღაჯში ისხდნენ); განაახლა ეკლესიები, ააშენა მრავალი შენობა, დაამყარა 
წესრიგი, ალაგმა ლეკების თარეში და სხვ.[19]. 

არჩილმა, კახეთის ტახტზე მისი ლეგიტიმისტური უფლების 
განმტკიცების მიზნით, 1667 წ. ცოლად შეირთო თეიმურაზ I-ის შვილიშვილი, 
ბაგრატ IV-ის ცოლყოფილი ქეთევანი, რომელიც იმ ხანად ახალციხეში 
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იმყოფებოდა მძევლად. ვახტანგმა 20 000 მარჩილი გადაუხადა ახალციხის ფაშას 
და ქეთევანი გამოიხსნა[20]. 

ვახტანგი და არჩილი არსებითად როსტომ მეფის პოლიტიკას 
აგრძელებდნენ, მხოლოდ საშინაო პოლიტიკაში უფრო მეტ დამოუკიდებლობას 
იჩენდნენ. ეს აღნიშნული აქვს შარდენსაც. მისი აზრით, “საქართველოს მეფე 
(იგულისხმება ვახტანგ V) აგრე რიგად არ ემორჩილება სპარსეთის შაჰის 
ბრძანებასა”[21]. თუმცა სხვა ადგილას, იქ, სადაც ლაპარაკობს ვახტანგის სურვილზე 
– მიიწვიეს ევროპელი ვაჭრები საქართველოში და საერთოდ იქონიოს კავშირი 
ევროპასთან – შარდენს შემდეგნაირად აქვს გადმოცემული მეფის სიტყვები: “მე 
სპარსეთის მორჩილი ვარ და ვაითუ მისმა დიდებულებამ იწყინოს, რომ მის 
დაუკითხავად უცხოელებთან მიწერ-მოწერა გავმართო და საქმე დავიწყო”[22]. ამის 
გამო ვახტანგმა ვერ გაბედა წერილის გატანება შარდენისათვის და მხოლოდ 
ზეპირად დააბარა თავისი სურვილები. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ვახტანგი საერთოდ ხელს უწყობდა ვაჭრულ-
ხელოსნური წრეების საქმიანობას და ცდილობდა ქვეყანა ეკონომიური 
განვითარების გზაზე დაეყენებინა. მან გარკვეულ წარმატებასაც მიაღწია. 
როსტომის გამეფებიდან დაწყებული შედარებით მშვიდობიანობა ვახტანგის 
მეფობაშიც გრძელდებოდა, რამაც ხელი შეუწყო აღმოსავლეთ საქართველოს და 
განსაკუთრებით ქართლის მოშენებასა და ეკონომიურ მოღონიერებას. 

ვახტანგის პოლიტიკა და ქართლ-კახეთის მოძლიერება ირანის 
მთავრობას თანდათან აღარ მოსწონდა. ქართლ-კახეთის მორჩილება რომ უფრო 
რეალური გაეხადა, ირანის შაჰმა სულეიმანმა (1666-1694 წწ.) ერეკლე, რომელიც 
ჯერ კიდევ რუსეთში იმყოფებოდა, თავისთან დაიბარა და, როგორც წყაროები 
მოწმობენ, მას ქრისტიანობით კახეთის ტახტი აღუთქვა[23]. ვახუშტი 
ბატონიშვილის აზრით, შაჰ სულეიმანმა ერეკლე “ვახტანგ და არჩილ მეფისათა 
მეტოქად” ჩაიყვანა ირანში[24]. 

1674 წელს ერეკლე კახეთში ჩამოვიდა. იგი არჩილმა პატივით მიიღო და 
რამდენიმე ხნის შემდეგ ირანში გაისტუმრა შესაფერისი ამალით[25]. ეტყობა, 
არჩილი ფიქრობდა, რომ შაჰი კახეთს ერეკლეს მისცემდა და 1675 წ. დასაწყისში 
თავი მიანება კახეთს და იმერეთის ტახტის დაკავებას შეეცადა. ეს საქმე არჩილმა 
ვახტანგის სურვილის წინააღმდეგ გააკეთა, რასაც არ შეიძლება უკმაყოფილება არ 
გამოეწვია მამა-შვილს შორის[26]. უკმაყოფილების მიზეზი ისიც შეიქნა, რომ 
არჩილის ძმა ლუარსაბი, რომელიც რაჭის მფლობელის სიძე იყო, უფრო ადრე 
ახალციხეში წავიდა და იქიდან ცდილობდა იმერეთის ტახტის დაკავებას[27]. 

არჩილი შემდეგ ოთხჯერ გამეფდა იმერეთში: 1678 – 1679, 1690 – 1691, 
1695 – 1696 და 1698 წწ., მაგრამ ოთხივეჯერ გაძევებულ იქნა. არჩილმა 
დახმარებისათვის რამდენჯერმე მიმართა რუსეთს თხოვნით, იყო კიდეც 
რუსეთში (1682 – 1688 წლები), მაგრამ ვერც მისი დახმარებით მიაღწია სასურველ 
მიზანს. 1699 წელს იგი მეორედ და საბოლოოდ გადასახლდა რუსეთში. მას 
მოსკოვის გარეუბანში, სოფ. ვსესვიატსკოეში მამულები უბოძეს. არჩილი 
ფაქტიურად ჩამოსცილდა პოლიტიკურ ცხოვრებას და ლიტერატურულ და 
სამეცნიერო მუშაობას მიჰყო ხელი. გარდაიცვალა 1713 წ. 16 აპრილს, 
დასაფლავებულია მოსკოვში დონის მონასტერში[28]. 
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არჩილის წასვლის შემდეგ კახეთი კვლავ ვახტანგს მორჩილებდა. მაგრამ 
მალე ვახტანგს საქმეები ცუდად წაუვიდა. არჩილისა და ლუარსაბის ახალციხეში 
წასვლა მას დანაშაულად ჩაუთვალეს და ახსნა-განმარტებისათვის ირანში 
გაიწვიეს. იმავე 1675 წ. ირანში მიმავალი ვახტანგი ხოშკარს გარდაიცვალა. იგი 
ირანში წაასვენეს და დაასაფლავეს ყუმში, სადაც მისი წინამორბედი როსტომი იყო 
დაკრძალული[29]. 

ვახტანგმა ირანში წასვლის წინ ქართლის განმგებლად თავისი მეორე ვაჟი 
გიორგი დანიშნა. მალე იგი მეფედ დამტკიცების მიზნით ირანში გაიწვიეს, მაგრამ 
ეს საქმე შეაფერხა ვახტანგის ერთ-ერთმა ვაჟმა ალექსანდრემ, რომელიც ირანში 
აღიზარდა და ისპაანის მოურავი იყო. ალექსანდრეს ქართლში გამეფება სურდა. 
ამის საწინააღმდეგოდ არჩილი ახალციხიდან გადმოვიდა, სადგერში დადგა და 
ქართლის შემომტკიცება დაიწყო. ამ გარემოებამ გავლენა მოახდინა ირანის 
მთავრობაზე. შაჰმა გიორგი ქართლის მეფედ დაამტკიცა, მუსლიმანობა მიაღებინა, 
შაჰ-ნავაზ-ხანი უწოდა და საქართველოში გამოისტუმრა. ეს 1677 წ. მოხდა[30]. 

1677 წელსვე კახეთში ყიზილბაში ბაჟან-ხანი დასვეს მმართველად (1677-
1683 წლები). ამის შემდეგ, 1703 წლამდე კახეთს ყიზილბაში ხანები მართავდნენ. 
ამრიგად, ვახტანგის მიერ გაერთიანებული აღმოსავლეთი საქართველო კვლავ 
დაიშალა, დასავლეთ საქართველოში კი სრული ფეოდალური ანარქია გაბატონდა. 

გიორგი XII-ის, ანუ შაჰ ნავაზ II-ის მეფობა (1677-1688 წლები) აღინიშნა 
ქართლში ფეოდალური ანარქიის რამდენადმე გაძლიერებით. თანაც გიორგი 
დამოუკიდებლობისაკენ მისწრაფებას მამამისზე მეტად იჩენდა. ირანის 
მთავრობამ მალე გამოამჟღავნა თავისი უკმაყოფილება გიორგის პოლიტიკით. 
ირანის შაჰს არჩილის ახალციხის ფაშასთან ურთიერთობაც არ მოსწონდა. შაჰმა 
გიორგის არჩილის შეპყრობა და ირანში გაგზავნა დაავალა. გიორგიმ დავალება არ 
შეასრულა. უფრო მეტიც, გაანადგურა ქართლის სპარსოფილი თავადები, სცადა 
კახეთის დაკავება და სხვ. ყველაფერ ამას შედეგად მოჰყვა ის, რომ შაჰმა გიორგი 
გადააყენა და მის მაგივრად ქართლის მეფედ ახლად გამაჰმადიანებული ერეკლე, 
ნაზარალი-ხანი (1688-1703 წლები) დანიშნა. გიორგი იძულებული გახდა 
დასავლეთ საქართველოში გადასულიყო[31]. 

1691 წელს გიორგი ისევ გადმოვიდა ქართლში და 4 წლის განმავლობაში 
ებრძოდა ერეკლეს ქართლის ტახტისათვის. იმერეთიდან ხელახლა 
გამოძევებული არჩილიც გიორგისთან ერთად იბრძოდა ყიზილბაშების 
წინააღმდეგ. მისი მიზანი კახეთის ტახტის დაჭერა იყო. ქართლისა და კახეთის 
მრავალი თავადი ეხმარებოდა გიორგისა და არჩილს, მაგრამ ბოლოს მაინც 
დამარცხდნენ. გიორგი ჯერ დასავლეთ საქართველოში გადავიდა, შემდეგ კი 
ირანში წავიდა და შაჰს მორჩილება გამოუცხადა (1695 წ.). არჩილი კიდევ 
დიდხანს იბრძოდა იმერეთის ტახტისათვის, გამეფდა კიდეც იქ 1698 წელს, მაგრამ 
კვლავ გაძევებული 1699 წ. რუსეთში გადასახლდა[32]. 

ერეკლემ, რომელიც ჯერ რუსეთში იყო თითქმის ოცი წელი, ხოლო 
შემდეგ კი ირანში 14 წელი, ვერ შეძლო ქვეყნის შინაგანი ძალების მობილიზება და 
გაერთიანება. ცენტრალური ხელისუფლება კიდევ უფრო დასუსტდა, ყიზილბაში 
მეციხოვნეების პარპაში გაძლიერდა, ქართლის ფეოდალური საზოგადოების 
დიდი ნაწილი მისი უკმაყოფილო იყო. დიდ გაჭირვებაში ჩავარდა მოსახლეობის 
დაბალი ფენებიც. ქართლის გლეხები ყიზილბაშთაგან შეწუხებულნი კახეთს 
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აფარებდნენ თავს. როგორც ვახუშტი ბატონიშვილი წერს, “გარდაშენდებოდნენ 
ქართლის გლეხნი და აზნაურნიცა კახეთს”[33], თუმცა არც იქ იყო მშვიდობიანობა. 

1703 წელს ირანის შაჰმა სულთან ჰუსეინმა გიორგის კვლავ უბოძა 
ქართლის მეფობა, მაგრამ ირანში დატოვა. ამავე დროს მას ებოძა ირანის 
სპასალარობა და ავღანთა წინააღმდეგ საბრძოლველად გაიგზავნა. ქართლში 
გიორგისავე თხოვნით მის მოადგილედ ვახტანგ ლევანის ძე გამოგზავნეს[34]. 

ერეკლე I ირანში გაიწვიეს და კახეთის მეფობა და ირანის ყულარაღასობა 
უბოძეს. ისიც ირანში დატოვეს. კახეთში კი მის მოადგილედ მისი ვაჟი დავითი 
(იმამ ყული-ხანი) გამოგზავნეს (1703 წ.)[35]. 

 

 

* * *  

 

არჩილის იმერეთიდან გაწვევის შემდეგ, როგორც უკვე აღვნიშნავდით, 
1663 წელს იმერეთის ტახტზე კვლავ უსინათლო ბაგრატ IV დასვეს. ამჯერად მან 7 
წელი გაძლო ტახტზე. მთელი ამ ხნის განმავლობაში არ შეწყვეტილა 
სისხლისმღვრელი შინაფეოდალური ომები. ხელმეორედ გამეფების წელსვე მას 
თავს დაესხა ლევან დადიანი. დადიანი დამარცხდა – იგი ტყვედ ჩაუვარდა 
ბაგრატს. ამ ვითარებით ისარგებლა ბაგრატმა “მოაყვანინა ცოლი თამარ, წარგვარა 
მას და შეირთო თვით”. თავის ცოლს თითიას (თათია?), თამარის დას კი გაეყარა. 
ლევანს ცოლად შერთო თავისივე და, გოშაძის ნაცოლარი, თინათინი[36]. 

ლევანი არ შერიგებია ცოლის დაკარგვას და კვლავ ცდილობდა მის 
დაბრუნებას. მალე ბაგრატსა და ლევანს ახალი მეტოქე გამოუჩნდათ გიორგი 
გურიელის (1664 – 1684) სახით. გიორგი გურიელი, ვახუშტის დახასიათებით, 
“იყო კაცი მხნე, შემმართებელი, შვილდოსანმოასპარეზე რჩეული, უღთო, 
მესისხლე და ტყვის მსყიდველი უწყალო”. იგი, განაგრძობს ვახუშტი, “ეტრფოდა 
ცოლსა ბაგრატ მეფისასა თამარს, მცდელობდა წაგვრასა და თვით შერთვასა და 
ვერ ეწია. ამისთვის ევედრა (ახალციხის) ფაშას, რათა წაგვაროს ბაგრატ მეფესა და 
მისცეს მას და აღუთქვა ქრთამი დიდი”[37]. მიუხედავად ასეთი ღონისძიებებისა, 
გიორგი ვერ ეწია საწადელს, ბაგრატი, რათა თავიდან მოეცილებინა ჯიუტი 
მოტრფიალე და ტახტის მაძიებელი (გიორგი ცოლის წართმევის გარდა ტახტის 
წართმევასაც უპირებდა ბაგრატს) “ეზრახა გიორგი გურიელსა და მისცა ასული 
თვისი დარეჯან ცოლად, ნაშობი თამარისაგან” (1677 წ.)[38]. 

1678 წელს იმერეთში კვლავ არჩილი გამეფდა. ბაგრატმა თავი გურიელს 
შეაფარა. დედოფალი თამარი კი, რომელიც სკანდის ციხეში იმყოფებოდა, 
არჩილმა ლევან დადიანს დაუბრუნა[39]. 

1679 წელს ბაგრატმა მოახერხა არჩილის გაძევება და იმერეთში გამეფდა. 
იგი უმალ თავს დაესხა დადიანს, წაართვა თამარი და “მოვიდა ქუთაისს 
გამარჯვებული”[40]. 

1681 წ. ბაგრატი გარდაიცვალა. იმერეთის ტახტზე გიორგი გურიელი 
დაჯდა. გიორგიმ დრო იშოვა “განუტევა ცოლი თავისი დარეჯან, ასული ბაგრატ 
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მეფისა და შეირთო სიდედრი თვისი, დედოფალი თამარ ცოლად” (თამარი 
გარდაიცვალა 1683 წელს)[41]. 

ამ ფაქტზე ასე დაწვრილებით იმიტომ შევჩერდით, რომ მასში ცხადად 
ჩანს დასავლეთ საქართველოს მაღალი ფეოდალური არისტოკრატიის ზნეობრივი 
და მორალური დაქვეითება. ასეთ მოღვაწეთაგან, რა თქმა უნდა, არ იყო 
მოსალოდნელი სამშობლოსა და ხალხის ინტერესებისათვის თავის გაწირვა. მათ 
უფრო ეხერხებოდათ ქალებისა და ბავშვების უცხოეთში გაყიდვა, ვიდრე 
სამშობლოსათვის თავის დადება. იმერეთის ტახტისათვის ბრძოლა, რომელსაც 
სრული ანარქია მოჰყვა, საუკუნის ბოლომდე (და შემდეგაც) გრძელდებოდა[42]. 

იმერეთის ტახტის პრეტენდენტების ხანგრძლივმა ბრძოლამ და 
გაუთავებელმა შინაფეოდალურმა ომებმა იმერეთის სამეფო გაჩანაგების პირას 
მიიყვანა. შემცირდა მოსახლეობა, დაეცა საქალაქო ცხოვრება, მოიშალა სოფლის 
მეურნეობა, შეირყა ქრისტიანული სარწმუნოება და სხვ. ყველაზე დიდი 
ეროვნული უბედურება მაინც იმერეთში ისე როგორც მთელ დასავლეთ 
საქართველოში ტყვეთა გაყიდვა იყო. ამ მოვლენამ კატასტროფული ხასიათი 
სწორედ XVII ს. ბოლო ხანებში მიიღო. “ტყვეთა სყიდვას” ეწეოდნენ ფეოდალები, 
ეპისკოპოსები, კათალიკოსი და ზოგიერთი მეფეც კი. ქვეყნის საერთო 
დაქვეითებას შედეგად მოჰყვა ის, რომ იმერეთში საბოლოოდ გაბატონდა 
ოსმალეთი, რაც ოსმალთა გარნიზონის მიერ 1669 წ. ქუთაისის ციხის დაკავებაში 
გამოიხატა. მათი განდევნა მხოლოდ XVIII ს. 70-იანი წლების დასაწყისში 
მოხერხდა. 

ოსმალეთის ბატონობა გაძლიერდა აგრეთვე გურიაში, ოდიშსა და 
აფხაზეთში. XVII საუკუნის ბოლოს საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს 
თითქმის ყველა ციხე ოსმალების ხელში იყო გადასული. 

ოსმალეთის აგრესიას ოდიშში თან დაერთო იმერეთის, გურიისა და 
აფხაზეთის ფეოდალების მძარცველური თავდასხმები. განსაკუთრებით გახშირდა 
აფხაზეთის ფეოდალთა შემოსევები 70-80-იან წლებში, იტალიელი მისიონერი 
ძამპი, რომელიც იმ დროს ოდიშში იმყოფებოდა, წერს: “სამეგრელო სამეგრელო 
აღარ არის, რადგან ომების გამო უკანასკნელ სიგლახაკეშია ჩავარდნილი, 
დაქცეული და აოხრებულია. აღარავის ჰყავს საქონელი და ყველას სარჩო აკლია... 
ახლა კაცს აღარ შეუძლია უშიშრად იყოს, მუდამ აფხაზების დაცემის შიშშია”[43]. 

ოდიშის ამ მძიმე მდგომარეობას დაემატა შინაფეოდალური ომებიც. 
ლევან III-ის დროს, 70-იან წლებში, დაწინაურდა გორდელი აზნაური მედროვე 
კაცია ჩიქვანი. კაციამ თავისი ძმის, ჭყონდიდელის დახმარებით ლევანისაგან 
სამმართველოდ მიიღო სალიპარიტიანო (სამთავრო სახლის გვერდითი შტოს 
საუფლისწულო). კაცია ჯერ კიდევ მთავრის სიცოცხლეში ოდიშის ფაქტიური 
ბატონ-პატრონი შეიქნა. მან გაანადგურა ბევრი თავისი მოწინააღმდეგე ძირძველი 
ფეოდალი, მათი ყმები კი ოსმალებს მიჰყიდა. ამ საქმეში კაციას “ღირსეული” 
მემკვიდრე აღმოჩნდა მისი ვაჟი გიორგი, რომელმაც მემკვიდრეობით მიიღო 
სალიპარტიანო, ვახუშტის გადმოცემით, გიორგი ლიპარტიანი “სვრიდა უწყალოდ 
და ჰყიდდა ტყვედ ოდიშართა”[44]. 

აღნიშნულმა ვითარებამ ძლიერ შეარყია ოდიშის თავდაცვისუნარიანობა. 
ამ გარემოებით ისარგებლეს აფხაზმა ფეოდალებმა და თანდათან დაიკავეს 
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ტერიტორია მდ. ენგურამდე. ამ ტერიტორიაზე გაბატონდა აფხაზეთის მთავრის 
სუსტარ შარვაშიძის ვაჟი სორხე შარვაშიძე, რომელმაც თავი მთავრად 
გამოაცხადა[45]. მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ადგილობრივნი, 
ოდიშარნი, იყვნენ. ფეოდალთა წრეში კი გაბატონებული მდგომარეობა თანდათან 
აფხაზმა ფეოდალებმა მოიპოვეს. 

სორეხ შარვაშიძემ და მისმა სახლიკაცმა ყვაპუმ მათი მომხრე აფხაზი 
ფეოდალების დახმარებით რამდენჯერმე სცადეს ენგურის დასავლეთით 
გადასვლა, მაგრამ ყოველთვის უკუგდებულ იქნენ. სამაგიეროდ, მტკიცედ 
დამკვიდრდნენ ოდიშის ჩრდილო ნაწილში ენგურის მარჯვენა მხარეს. ასე შეიქნა 
XVII საუკუნის ბოლოს მდ. ენგური აფხაზეთისა და ოდიშის სამთავროს 
საზღვრად[46]. 

გიორგი ლიპარტიანმა ოდიშის მთავრად დასვა ლევან III-ის უკანონო 
შვილი ლევან IV (1683–1691 წწ.), მაგრამ ქვეყანას ძველებურად მაინც თვითონ 
განაგებდა. ლიპარტიანისაგან შევიწროებულმა მთავარმა 1691 წ. მიატოვა ოდიში 
და თავი შეაფარა ოსმალეთს, სადაც გარდაიცვალა 1694 წელს[47]. ამით დასრულდა 
ოდიშის მთავართა ძველი დინასტია. სამთავროს კი კვლავ გიორგი ლიპარტიანი 
განაგებდა. მან 1704 წ. თავისი პირმშო კაცია მთავრად გამოაცხადა. ამიერიდან 
ოდიშის სამთავროს ტახტზე ჩიქვანთა გვარი დამკვიდრდა[48]. 

რაც შეეხება სამცხე-საათაბაგოს, იგი, როგორც უკვე აღინიშნა, ისმალებმა 
დაიპყრეს. 1628 წ. ახალციხის (ჩილდირის) საფაშოს გამგებლად დაინიშნა 
გამაჰმადიანებული მესხი ბატონიშვილი ბექა, რომელიც ამიერიდან საფარ ფაშად 
იწოდებოდა. საფარ ფაშას მმართველობით (1628–1651 წწ.) დაიწყო ახალი ეტაპი 
სამცხე-საათაბაგოს გაოსმალებისა[49]. საფარ ფაშამ ოსმალების დავალებით აღწერა 
სამცხე-საათაბაგო და “შეჰკვეთა ხარკი ქრისტიანეთა სულზედ დრაჰკანი და 
ყოველსა მოსავალსა ზედა ხილითურთ შვიდისთავი, ცხვარზედ ორი შაური, 
ზროხაზედ აბაზი, ცხენსა და კამეჩზედ ექვსი შაური, ხოლო საფაშოთ ხარკი 
დრაჰკანის მესამედი, რომელ არს ათი შაური”[50]. ეს აღწერა, როგორც ვახუშტი 
აღნიშნავს, “წესისამებრ ოსმალთა” მომხდარა[51]. ამიერიდან ახალციხის საფაშოში 
თანდათან უქმდებოდა ქართული მიწათმფლობელობა და ფეხს იკიდებდა 
ოსმალური მიწათმფლობელობა და საგადასახადო სისტემა. 

ოსმალები ცეცხლითა და მახვილით ნერგავდნენ მაჰმადიანობასა და 
ოსმალურ წესებს. ქართველობა თავგამოდებით იბრძოდა მოძალადეთა 
წინააღმდეგ, მაგრამ უთანასწორო ბრძოლაში თანდათან თმობდა პოზიციებს. 
მოსახლეობის ნაწილი ბრძოლაში დაიღუპა, ზოგმა თავი საქართველოს 
სხვადასხვა კუთხეს შეაფარა, ზოგი კი იძულებული შეიქნა გამაჰმადიანებულიყო. 
მოსახლეობის ერთმა ნაწილმა კი (გლეხობიდან) ბოლომდე შეინარჩუნა 
ქრისტიანობა. რაც შეეხება ქართულ ენასა და კულტურას, იგი ოსმალებმა დიდად 
დააზიანეს, მაგრამ საბოლოო აღმოფხვრა მაინც ვერ შეძლეს. 

ახალციხის საფაშო დაყოფილ იქნა სანჯაყებად (ლივებად), სანჯაყები კი 
ნაჰიებად (რაიონებად). XVII ს. ახალციხის საფაშო 13 სანჯაყისაგან შედგებოდა: 
ოლთისი, ხერთვისი, არტანუჯი, დიდი არტაანი, ჭაჭარაქი, ფოცხოვი, მაჭახელი, 
აჭარა, ფანაკი (ბანა), ფერთექრექი, ლივანა, ნისფი-ლივანა და შავშეთი, სამცხე-
საათაბაგოს ზოგი პროვინცია კი – ისპირი, თორთუმი, პატარა არტაანი, ნამერვანი 
- ოსმალებმა სხვა ეიალეთებში გააერთიანეს[52]. 
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ქართველთა თავგამოდებული ბრძოლის შედეგი იყო ის მცირე 
კომპრომისი, რომელზედაც ოსმალეთის მთავრობა დათანხმდა. კერძოდ, 
სულთანმა სამცხის ათაბაგებს ახალციხის ფაშობა მემკვიდრეობით უბოძა, რაც 
გამონაკლისი იყო ოსმალეთში მიღებული საერთო წესიდან[53]. 1628 წ. დაწყებული 
XVIII ს. მეორე ნახევრამდე ახალციხის საფაშოს ჯაყელთა (ათაბაგის) სახლის 
წევრები განაგებდნენ. ასევე, საფაშოს ზოგ კუთხეში მცირე ცვლილებებით 
შენარჩუნებულ იქნა ქართული ფეოდალური მიწათმფლობელობა (“მამული” და 
“შეუვალობა”)[54]. 

საქართველო XVII საუკუნიდან დიდად დაზარალებული გამოვიდა. 
სამცხე-საათაბაგოს სახით საქართველომ მისი ტერიტორიის თითქმის მესამედი 
დაკარგა. სხვა სამეფო-სამთავროების მოსახლეობაც დიდად დაზარალდა შაჰ 
აბასის შემოსევების, “ტყვის სყიდვისა” და შინაომების შედეგად. მიუხედავად 
ამისა, ქართველი ხალხი არ გატყდა, შეინარჩუნა ფიზიკური არსებობა და თავისი 
სახელმწიფოებრიობა, დაკარგული პოზიციების დასაბრუნებლად ბრძოლას კი 
კვლავ განაგრძობდა. 
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XVI საუკუნიდან იწყება ქართული კულტურის ისტორიის ახალი 
პერიოდი, რომელიც ქართულ ლიტერატურაში “აღორძინების” სახელითაა 
ცნობილი და რომელმაც შეცვალა კულტურული დაცემის ხანა (XIII – XV სს). 
თავისი შინაარსით ქართული კულტურის ეს ახალი პერიოდი არ იყო ევროპული 
ჰუმანიზმისა და რენესანსის ხანა, თუმცა უკანასკნელის ელემენტები, 
მომდინარენი კლასიკური პერიოდიდან (XI-XII სს), საბოლოოდ არასოდეს 
ჩამკვდარან, ხოლო XVII საუკუნიდან განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდნენ 
მხატვრული ლიტერატურის სფეროში. 

ამ ახალ ეტაპზე კულტურული შემოქმედების მთავარი მოტივი 
ეროვნულ-პატრიოტულ ხასიათს ატარებდა. დამოუკიდებელი პოლიტიკური 
ერთეულებისა და შესაბამისად განსხვავებული საგარეო და საშინაო 
პოლიტიკური ამოცანების არსებობის მიუხედავად, ქართულ სამეფო-
სამთავროებში მიმდინარე კულტურულ-შემოქმედებითი პროცესი საერთო-
ეროვნული, ქართული კულტურის განვითარების პროცესი იყო. ეს არ იყო 
ქართლური, კახური, იმერული თუ მეგრეულ-გურულ-სვანური კულტურა. 
პოლიტიკური გათიშულობის პირობებში ქართული ენის საფუძველზე შექმნილი 
კულტურული ერთობა, რომელიც შინაგანი იდეოლოგიური ანტაგონიზმით 
ხასიათდებოდა, არასოდეს დანაწევრებულა ცალკეული ქართულ-ეთნიკური 
ერთეულების კულტურად. ეთნიკური ინდივიდუალობის მქონე აფხაზმა ხალხმაც 
გარკვეული წვლილი შეიტანა საერთო-ქართული კულტურის განვითარებაში, 
ისევე როგორც ოსებმა, რომელთა საგრძნობი ნაწილისათვის საქართველო ახალ 
სამშობლოდ იქცა. 

ქართული კულტურის ხელახალი გამოცოცხლება, უპირველეს ყოვლისა, 
საკუთარ ისტორიულ მემკვირეობას ემყარებოდა: ამასთანავე, იგი ითვისებდა და 
ეროვნულ ნიადაგზე ამუშავებდა აღმოსავლური და დასავლური კულტურების 
მიღწევებს და თავის მხრივ სათანადო გავლენას ახდენდა მეზობელი ხალხის 
კულტურაზე. 

 

 

§ 1. განათლება. ხალხური სიტყვიერება 

 

მონგოლთა ბატონობის დროიდან სწავლა-განათლების საქმე 
დაქვეითების გზას დაადგა. განუწყვეტელი შემოსევების, შინაფეოდალური 
ომებისა და საერთო-ეკონომიური დაცემის პირობებში სწავლა-განათლებისათვის 
საჭირო პირობები აღარ არსებობდა. მოსახლეობის ძირითადი მასა წერა-კითხვის 
უცოდინარი იყო და სიბნელესა და უმეცრებაში ცხოვრობდა. წიგნები ძვირი და 
მიუწვდომელი იყო და ხელნაწერების სახით ვრცელდებოდა. მიუხედავად ამისა, 
გაბატონებული კლასის წარმომადგენელთა წრეებში სწავლა-აღზრდის საქმეს 
მაინც დიდი ყურადღება ექცეოდა. 

ფეოდალური აღზრდის სისტემა მოიცავდა საერო და სასულიერო 
სწავლა-აღზრდის სფეროს. ამ დროსაც განათლების საქმე ეკლესიას ეპყრა და 
ქრისტიანული იდეოლოგიის შემზღუდველ გავლენას განიცდიდა. საერო 



განათლების ნაკადი, მისი ხალხური საწყისი შეუჩერებლივ უტევდა 
შუასაუკუნეობრივ სქოლასტიკას და აზრის თავისუფლებისათვის იბრძოდა. 

სასულიერო განათლებაც თავისი შინაარსით წინააღმდეგობრივი იყო და 
მის მესვეურთა სურვილებისაგან დამოუკიდებლად ცხოვრებისეულ მოტივებს 
შეიცავდა. გონებრივი აღზრდის საქმეში ღვთისმეტყველებასთან ერთად 
ყურადღება ექცეოდა ფილოლოგიის, ისტორიის, ფილოსოფიის, მათემატიკის, 
ასტრონომიის, სამართლის, გეოგრაფიისა და სხვა მეცნიერებათა შესწავლას. 
აღზრდის სისტემაში განსაკუთრებული ადგილი ჰქონდა დათმობილი 
ფიზიკურად ჯანსაღი, ამტანი და გამძლე მოლაშქრე-მეომრის აღზრდას. ამ მიზანს 
ემსახურებოდა იმ დროს ფართოდ გავრცელებული ნადირობა. “თავისთავად, 
ნადირობაც ფეოდალისათვის თავის გასართობი საქმე იყო, მაგრამ ამასთან ერთად 
იგი მის უაღრესად რეალურსა და მნიშვნელოვან ინტერესებს აკმაყოფილებდა. იგი 
ავითარებდა იმ თვისებებს, რომლებიც საუკეთესო და, რაც უფრო 
მნივშვნელოვანია, მოუცილებელი სამკაული იყო მოლაშქრისათვის”[1]. საერთო-
სახალხო გასართობები და თამაშობანიც, რაც რელიგიურ დღესასწაულებთან 
დაკავშირებით იმართებოდა, ფეოდალური აღზრდის საქმეს ემსახურებოდა. 

XVII საუკუნეში მეფე-პოეტმა არჩილმა წამოაყენა მოწინავე პედაგოგიური 
იდეები. არჩილის აზრით, სწავლა-აღზრდის საქმეში მთავარი როლი 
მასწავლებელსა და სახელმძღვანელოს ენიჭება. მასწავლებელი, მისი აზრით, 
ადვილიდან რთულისაკენ თანდათანობითი გადასვლის მეთოდით უნდა 
ხელმძღვანელობდეს[2]. 

სწავლა-აღზრდის იმდროინდელი გაბატონებული სისტემა ფეოდალური 
სახელმწიფოსა და გაბატონებული კლასის ინტერესებს ემსახურებოდა. 

XIII-XIV სს. სასკოლო განათლება საგრძნობლად შეფერხდა, მაგრამ არ 
მოსპობილა. სკოლები არსებობდნენ ეკლესია-მონასტრებთან, საეპისკოპოსო 
კათედრებთან, სამეფო-სამთავროთა რეზიდენციებსა და მსხვილ ფეოდალთა 
სასახლეებთან. 

XVII საუკუნიდან საქართველოში კათოლიკე მისიონერებიც აარსებდნენ 
სკოლებს. მათი მიზანი იყო კათოლიკობის პროპაგანდისტების აღზრდა და 
ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის რომის კათოლიკური ეკლესიისადმი 
შეერთებისათვის ნიადაგის მომზადება. თბილისში კათოლიკე მისიონერების 
სკოლაში 1668 წლისათვის 25 მოსწავლე ყოფილა, ხოლო 1675/76 წლებში – 40-50. 
აქ ასწავლიდნენ ქართულ, იტალიურ, ლათინურ და სხვა ენებს. სკოლაში 
მომზადებული ყმაწვილებიდან ყველაზე უფრო ნიჭიერებს რომში აგზავნიდნენ 
პროპაგანდის კოლეგიაში სწავლის გასაგრძელებლად. 1679 წ. ამ სკოლაში რომში 
გასაგზავნი 5 მოსწავლე ყოფილა მომზადებული[3]. XVII საუკუნის 80-იან წლებში 
ცნობილია ქართველი კათოლიკე ენიბეგაანთ ზალინა, რომელიც თბილისის 
კათოლიკების სკოლაში აღზრდილა და მეფის მდივანი გამხდარა. ზალინა 
ფლობდა ქართულ, სომხურ, სპარსულ, თათრულ და იტალიურ ენებს[4]. 

ზოგიერთი ქართველი ფეოდალის შვილი საქართველოს გარეთაც 
მიდიოდა განათლების მისაღებად. მაგალითად XVII საუკუნის მეორე ნახევარში 
ნეაპოლის სკოლაში სწავლობდა ერთი ქართველი თავადიშვილი, რომელსაც 1681 
წელს უთხოვია პროპაგანდის კოლეგიაში შესვლის ნებართვა[5]. გარდა 
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თბილისისა, კათოლიკე მისიონერებს სკოლები ჰქონდათ გახსნილი გორში, 
ქუთაისსა და სხვაგანაც. 

სწავლა-განათლებისა და ლიტერატურულ-კულტურული მუშაობის 
ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ცენტრები ამ დროს აღმოსავლეთ საქართველოში, 
კერძოდ, ქართლში იყო. თბილისი კვლავ რჩებოდა მძლავრ სამეცნიერო და 
კულტურულ ცენტრად. სიმონ I-ის, თეიმურაზ I-ის, როსტომისა და ვახტანგ V-ის 
დროს ქართლის სამეფო კარზე თავმოყრილი იყვნენ იმ დროის განათლებული 
მოღვაწენი და პოეტ-მომღერლები. 

ცნობილია მარიამ დედოფლის ღვაწლი “ქართლის ცხოვრების” კრებულის 
გავრცელების საქმეში, აგრეთვე გიორგი XI-ის ზრუნვა ხელნაწერთა დაცვა-
გამრავლებაზე. უკანასკნელის დავალებით დაამზადა 1680 წელს მდივანმა 
ბეგთაბეგ თანიაშვილმა “ვეფხისტყაოსნის” ძვირფასი ხელნაწერი. მისივე 
დავალებით გალექსა იაკობ დუმბაძემ ბაგრატ ბატონიშვილის პოლემიკური 
ნაშრომი მაჰმადიანობის წინააღდმეგ. გიორგი XI-მ შეუკვეთა სულხან-საბა 
ორბელიანს ქართული განმარტებითი ლექსიკონის შედგენა. გიორგი XI-ის 
უმცროსი ძმა ლევანი იყო “ბრძენი და მეცნიერი, შორს დამნახავი საქმისა და 
განსწავლული სამეცნიერო წიგნითა”[6]. გიორგი XI-ისა და ლევანის ძმა არჩილი, 
როგორც ცნობილია, უაღრესად განათლებული და ნაყოფიერი პოეტია. ლევანმა 
გაზარდა ისტორიკოსი სეხნია ჩხეიძე, რომელიც შემდეგ გიორგის კარზე 
მოღვაწეობდა და დაწერა “ცხოვრება მეფეთა”. ცნობილი პოეტი იოსებ თბილელი 
(სააკაძე) გიორგი XI-ის ერთგული მოკავშირე იყო. მას დიდი ღვაწლი მიუძღვის 
თბილისის წიგნთსაცავის დაარსების საქმეში. 

კულტურულ-ლიტერატურული საქმიანობის მნიშვნელოვანი ცენტრები 
არსებობდა აგრეთვე კახეთისა და იმერეთის მეფეთა სასახლეებში (გრემი, 
თელავი, ქუთაისი) და სამეგრელოსა და გურიის სამთავროთა კარზე. XVII ს. I 
ნახევარში სამეგრელოს მთავრის კარზე ნაყოფიერი ლიტერატურული მუშაობა 
ჩაატარეს იქ ტყვედ მოხვედრილმა მამუკა თავაქალაშვილმა და ბარძიმ ვაჩნაძემ. 
მამუკას ეკუთვნის, სხვათა შორის, 1646 წელს გადაწერილი ილუსტრირებული 
ვეფხისტყაოსნის ხელნაწერი, რომელიც უძველესი თარიღიანი ხელნაწერია. 

კულტურის მნიშვნელვან ცენტრებს წარმოადგენდნენ საეპისკოპოსო 
კათედრალები – სვეტიცხოველი, წილკანი, სამთავისი, ალავერდი, გელათი, ცაიში, 
ბედია, შემოქმედი და სხვ. XVI საუკუნეში ბიჭვინტიდან დასავლეთ საქართველოს 
კათალიკოს-პატრიარქის რეზიდენციის გადმოტანის შემდეგ, გელათი კულტურის 
ერთ-ერთი ძლიერი ცენტრი გახდა. განსაკუთრებით ნაყოფიერი იყო კათალიკოს-
პარტიარქების - ევდემონ ჩხეტიძის (1543-1578) და ექვთიმე საყვარელიძის (1578-
1616) მოღვაწეობა. 

სწავლა-აღზრდისა და კულტურული შემოქმედების მნიშვნელოვან 
ცენტრებს წარმოადგენდნენ აგრეთვე ეკლესია-მონასტრები – ლარგვისი, იკორთა, 
კაბენი, ქვათახევი, გარეჯა, ჯრუჭი, მარტვილი, ხობი და სხვები; სათანადოთა 
ცენტრები – მუხრანი, მძოვრეთი, ტანძია და სხვ. განსაკუთრებული როლი ამ 
მხრივ დავით გარეჯელის მონასტრებს მიუძღვის. მიუხედავად მრავალჯერ 
დარბევა-აოხრებისა, ეს კულტურული ცენტრი საბოლოოდ არ მოშლილა და მან 
განსაკუთრებულ აყვავებას XVII საუკუნეში მიაღწია. 
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სამხრეთ საქართველოს კულტურული ცენტრებიდან ზოგიერთი XV-XVI 
საუკუნეებშიც განაგრძობდა არსებობას, მაგრამ XVII საუკუნის დასაწყისიდან აქ 
თითქმის საბოლოოდ შეწყდა ქართული კულტურული შემოქმედების მაჯისცემა. 

საქართველოს შიგნით არსებულ კულტურულ-ლიტერატურულ 
ცენტრებთან ერთად მოცემულ პერიოდში არც საზღვარგარეთულ კერებს 
დაუკარგავთ მთლიანად მნიშვნელობა. მათ შორის აღსანიშნავია ჯვრის 
მონასტერი პალესტინაში და ივერიისა ათონზე[7]. 

დამპყრობლების თითქმის განუწყეტელი შემოსევები სპობდა და 
ანადგურებდა კულტურის უძვირფასეს ძეგლებს, შლიდა კულტურული 
მოღვაწეობის ცენტრებს და მტერს ძვირფასი წიგნიც გაჰქონდა საქართველოდან. 
ფარსადან გორგიჯანიძის ცნობით, XVII ს. შაჰ თამაზის შემოსევის დროს მტერმა 
ვარძიის მონასტრის წიგნები გაიტაცა[8]. ქართული კულტურის მოღვაწენი 
ენერგიულად ზრუნავდნენ ძვირფასი ხელნაწერებისა და სხვა კულტურული 
ძეგლების გადამალვა-დახიზვნისათვის და არაფერს ზოგავდნენ “დატყვევებული” 
წიგნების გამოხსნა-შესყიდვისათვის. XVI საუკუნეში ი. ვაჩნაძემ, “ურუმთაგან” 
(თურქებისაგან) დაიხსნა “სჯულის კანონი”, მარიამ დედოფალმა კი 1645 წელს 
თათრებისაგან – “ჟამის წიგნი”[9]. მსგავსი მაგალითები საკმაოდ ბევრია. 

ხალხური შემოქმედება ყოველთვის იყო სულიერი კულტურის უშრეტი 
წყარო. თავის მხრივ ხალხური შემოქმედებაც სარგებლობდა ლიტერატრული 
ძეგლებით. 

XVI - XVII საუკუნეების საქართველოში ცნობილი იყვნენ მგოსან-
მომღერლები, სიმებიან საკრავებზე დამკვრელები, მესტვირეები და 
ზეპირსიტყვიერების სხვა სახეების გამავრცელებლები. მომრავლდნენ პირებიც, 
რომლებიც როგორც მოხეტიალე მუსიკოსები სოფელ-სოფელ დადიოდნენ და 
არსებობის ძირითად წყაროდ ეს საქმიანობა ჰქონდათ. 

უშუალოდ ხალხის წრეში მოქმედ პირებს გარდა, თვით სამეფო 
სასახლეებშიც იყვნენ მუსიკოს-მომღერლები, ხუმარები და სხვა[10]. ხუმარა მეფის 
სასახლის გამრთობი იყო, მაგრამ სატირული შინაარსის მცირედ ჟანრებით - ზმა-
ანეგდოტებით, იგავებით თუ ანდაზებით ის ხშირად ჰკიცხავდა უსამართლობას, 
ესარჩლებოდა ჩაგრულს, რაც ზოგჯერ აუტანელი ხდებოდა სასახლის მსახურ-
მოხელეთათვის. მეფე-პოეტი არჩილი მაღალი ფეოდალური წრის 
წარმომადგენელს ერთ-ერთ ზნეობად უთვლის “გარდმოვლით ხუმრობის ადვილ 
შეტყობას”, სიტყვის კარგად ჩამორთმევას, “ წყენისა არას დატყობას”[11]. 

ხალხის სულისკვეთება და მისწრაფებანი ყველაზე უფრო მეტად თვით 
ხალხში, სოფელ-ქალაქების დაბალ წრეებში მყოფი სახალხო მთქმელების, 
მესტვირეების, მეფანდურე-მეჩონგურეების შემოქმედებაში იყო გამოხატული. 
XVI საუკუნეში ქართველი ხალხის დამოუკიდებლობისათვის ერთ-ერთი 
ბრძოლის ანარეკლია ნაკვესი – “ყორღანას ძე ქარაფიდან, ხელი ჰკრეს და 
გადაფრინდა”, რომელშიც სამშობლოს მოღალატეობაა დაგმობილი. იმავე ხანის 
შინაფეოდალური ომების ნიადაგზე დაიბადა გამოთქმა: “ვაი სიმონ მეფეს 
საქონელსაო”. 

XVI-XVII სს. ხალხურ სიტყვიერებაში კარგადაა ასახული მშრომელი 
ხალხის კლასობრივი ბრძოლა ფეოდალთა წინააღმდეგ. განსაკუთრებით 
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მდიდარია ხალხური სიტყვიერების ძეგლები სვანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის 
მოსახლეობის ბრძოლის შესახებ. სვანეთში ბეჩოს ხევის მმართველ სორთმან 
დადეშქელიანის წინააღმდეგ ხალხის ბრძოლა XVI საუკუნეში ასახულია 
გადმოცემასა და საფერხულო სიმღერაში ძმების – ვაცბილისა და მაცბილის 
შესახებ, რომლებიც სათავეში ედგნენ ხალხის აჯანყებას ფეოდალური 
მჩაგვრელების წინააღმდეგ. ბატონებისაგან შევიწროებული ვაციბილი და 
მაციბილი ტყეში გავარდნენ და შური იძიეს მებატონეებზე[12]. XVI – XVII 
საუკუნეების ხალხურ ზეპირსიტყვიერებაში ასახულია ხალხის ბრძოლა არაგვის 
ერისთავების – ნუგზარისა და ზურაბის წინააღმდეგ. ხალხი ზურაბ ერისთავს 
“ძაღლის” ეპითეტით ამკობდა, წყევლიდა საძულველ ბატონს, რომლის 
სიკვდილით გახარებული ამბობდა: “ფშავ-ხევსურთა უთხარი წელთით დაიხსნას 
აბჯარი, ფშავ-ხევსურთა ქალ-ზალმა ძილ დაიძინოს მაგარი”. ზურაბის სისასტიკე 
და შეუბრალებლობა ხალხმა ასეთი სიტყვებით გამოხატა: “ხევსურებ ხინკლად 
ჩაყარა, ფშავლებ შეუნთა შეშათა, გაუტეხელი მოხევე გაიმეტ დასაჩეხადა”[13]. 

პატრიოტული და საგმირო ხასიათის ხალხური სიტყვიერების ძეგლებში 
ასახულია ქართველი ხალხის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა XVI-XVII 
საუკუნეებში. ამ მხრივ აღსანიშნავია ბახტრიონის ბრძოლის ამსახველი 
ნაწარმოებები, თუშ-ფშავ-ხევსურთა თავდადებული ბრძოლა უცხო დამპყრობთა 
განსადევნად საქართველოდან[14]. 

ჩვენამდე მოაღწია ქართული ზღაპრების პირველმა უძველესმა 
კრებულმა, რომელიც შეუდგენია 1670-1679 წლებში საქართველოში მყოფ 
იტალიელ მისიონერ ბერნარდე ნეაპოლელს. კრებულში 12 ზღაპარია. ამ 
ზღაპრების ერთ-ერთი მთავარი თემაა სიკეთისა და სამართლიანობის საკითხი. 
ზღაპრებში გაკიცხულია ხარბი და გაუმაძღარი ვაჭარი, დაგმობილია მზაკვრობა, 
მლიქვნელობა, ორგულობა, ცილისმწამებლობა, შური, ღალატი, ტყვეებით 
ვაჭრობა და იმ დროის სხვა სოციალური მანკიერებანი[15]. 
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§. 2. მხატვრული ლიტერატურა 
 
აღორძინების პერიოდის ქართული ლიტერატურა კლასიკური პერიოდის 

ტრადიციებს ეყრდნობოდა. მეორე მხრივ, ის ხალხური ზეპირსიტყვიერების 
საგანძურიდან იღებდა საზრდოს და ეპოქის წინაშე მდგარი ამოცანების 
შესაბამისად ითვისებდა წარსულის კულტურულ მემკვიდრეობას. მოცემული 
პერიოდის ლიტერატურას ახასიათებს მთელი რიგი სიახლე: ეროვნული 
თემატიკის გაფართოება, ორიგინალური შემოქმედების გაძლიერება, 
რეალისტური ელემენტები, ახალი ჟანრების შემოღება, ლექსის უპირატესობა 
პროზასთან შედარებით, საერო პოეზიის გაძლიერება, სტილის დემოკრატიზაცია, 
ლექსთწყობის ახალი ფორმების შემოღება, კავშირის გაძლიერება რუსულ 
ლიტერატურასთან და სხვ.[1]. 

ეროვნული თემატიკის დამუშავება ლიტერატურაში ეროვნული 
დამოუკიდებლობისა და პოლიტიკური მთლიანობისათვის ბრძოლის საქმეს 
ემსახურებოდა. უცხოური (ირანული) თემატიკა უარყოფილი იქნა. მკვიდრი 
საფუძველი ჩაეყარა ისტორიულ პოემას, რომლის სიუჟუტი ქართულ 
სინამდივლეზე იყო გაშლილი (თეიმურაზ I, არჩილი, ფეშანგი, იოსებ თბილელი 
და სხვ.). ეროვნული მოტივი ნათლად ჩანდა თვით ნათარგმნ და გადმოკეთებულ 
ნაწარმოებებშიც. ეროვნულ-პატრიოტული მიმართულების წარმომადგენელთა 
მიზანი იყო “მართლის თქმა”, რეალურად არსებულის აღწერა. რა თქმა უნდა, ეს 
არ იყო რეალიზმი თანამედროვე გაგებით. 

თემატიკის გაფართოება გამოიხატა სოციალურ ურთიერთობათა 
პრობლემების დასმაშიც. ლიტერატურაში შემოყვანილ იქნა გლეხი, ვაჭარი, 
ხელოსანი. მართალია, სოციალური უთანასწორობის საკითხი ქრისტიანული 
მორალის თვალსაზრისით იყო გადაჭრილი, მაგრამ თვით საკითხის დასმაც 
მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო[2]. 

ახალი ლიტერატურული ჟანრებიდან მოცემული პერიოდის 
ლიტერატურაში, გარდა დასახელებული საისტორიო ეპოსისა, აღსანიშნავია 
გაბაასება, ქება, მაჯამა, იგავ-არაკი, სატირა და სხვა. განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება ლირიკულ ნაწარმოებებს, რომლებშიაც პოეტის უშუალო 
განცდებია გამოხატული. 

აღორძინების პერიოდის ლიტერატურის ერთ-ერთი დამახასიათებელი 
ნიშანი იყო ბრძოლა სასულიერო და საერო მიმართულებებს შორის. ეს ის დროა, 
როცა “არვის უნდა სახარება, არც წიგნი მოციქულთა” (თეიმურაზ I), როცა 
“სამღვთო წიგნი ბევრი წახდა უყდოთა და უბუდობით, საშაიროს ინახავდნენ 
სტავრის ბუდით ან ნახლობით” (არჩილი). ამის მიუხედავად, სასულიერო 
მწერლობა არ თმობდა თავის პოზიციებს და დიდ გავლენას ინარჩუნებდა. 

იმ დროის მხატვრული ლიტერატურა ფეოდალური კლასის იდეოლოგიას 
გამოხატავდა. მოწინავე მწერლების იდეალი იყო მოწესრიგებული ბატონყმური 
საზოგადება, სადაც ყმა და ბატონი მამაშვილურ დამოკიდებულებაში 
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იქნებოდნენ. კლასობრივი ბრძოლა ფეოდალებსა და ყმებს შორის უარყოფდა 
სოციალური ზავის “თეორიას”. 

კლასიკური პერიოდის ქართული ლიტერატურის უდიდესი ნაწარმოები – 
შ. რუსთაველის “ვეფხისტყაოსანი” ხალხის საყვარელი წიგნი იყო და 
შეუდარებელი პოპულარობით სარგებლობდა. მის ტრადიციებზე იზრდებოდნენ 
კულტურის მოღვაწეთა შემდგომი თაობები. დროთა ვითარებაში 
“ვეფხისტყაოსანმა” ბევრი ცვლილება განიცადა, რაც ტექსტის შიგნით 
ჩამატებებისა და პოემის გაგრძელებაში გამოიხატა[3]. 

აღორძინების ხანის ლიტერატურაში თვალსაჩინო ადგილი უჭირავს 
საგმირო ეპოსს. ასეთ ნაშრომებს მიეკუთვნება “როსტომიანი”, რომელიც 
ფირდოუსის “შაჰნამეს” ნაწილია. “როსტომიანი” გაულექსავს 16-მარცვლოვანი 
შაირით XVI საუკუნის I ნახევრის პოეტს სერაპიონ სოგრატის ძე საბაშვილს 
(კედელაურს). სერაპიონის შრომის გამგრძელებელია XVI საუკუნის პოეტი ხოსრო 
თურმანიძე. ქართველ პოეტებს იგი გადმოუკეთებიათ საკუთარი შეხედულების 
მიხედვით. ამიტომაა, რომ ნაშრომი ქართული და, საერთოდ, ქრისტიანული 
ელემენტებითაა გაჟღენთილი. ნაშრომის გმირული სული მას ხალხის საყვარელ 
წიგნად ხდიდა. მისი გმირების სახელებს ქართველები თავიანთ შვილებს 
არქმევდნენ. საგმირო ნაწარმოებისადმი მიდრეკილება დამოუკიდებლობისათვის 
სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლაში ჩაბმული ხალხის ინტერესით იყო 
განპირობებული. 

ირანულ ლიტერატურაში ფირდოუსის “შაჰნამეს” ბევრი მიმბაძველი 
ჰყავდა, რომლებმაც განავრცეს ეს ნაშრომი მისი გმირების წინაპართა და 
შთამომავალთა ახალი სადევგმირო ამბებით. ამ სახის ნაშრომები ქართულადაც 
გადმოუკეთებიათ. ასეთებია: “უთრუთიან-საამიანი”, “ზააქიანი” და სხვები. 

XVII საუკუნის მეორე ნახევარში ძმებს სულხან და ბეგთაბეგ 
თანიაშვილებს გაულექსავთ მოსე ხონელის “ამირან-დარეჯანიანი”. არჩილის 
სიტყვით, სულხან თანიაშვილი ბევრის მცოდნე და კარგი მელექსე ყოფილა. 
თავის ნაშრომში სულხანი ეპოქის სულისკვეთებას გამოხატავდა როცა ამბობდა: 
“ლექსს უფრო ყურსა უპყრობენ, ამბის წიგნები ძეს ავად”. ს. თანიაშვილი შ. 
რუსთაველის, ჩახრუხაძისა და თეიმურაზ I-ის დიდ გავლენას განიცდიდა. 
სულხანს ვერ მოუსწრია თავისი შრომის დამთავრება, მას გაულექსავს “ამირან-
დარაჯანიანის” 3 კარი, ხოლო გარდაცვალების შემდეგ ეს საქმე დაუსრულებია მის 
ძმას ბეგთაბეგს[4]. 

ზღაპრული პროზის შესანიშნავი ნაწარმოებია “რუსუდანიანი” – 
ერთმანეთთან შინაარსობრივად და იდეურად დაკავშირებული 12 ზღაპრის 
კრებული. ნაშრომში კარგად ჩანს ეროვნულ-პატრიოტული მოტივი. მკითხველს 
თვალწინ ეხატება ირანის შაჰების ძალმომრეობით შევიწროებული ქართველი 
ხალხის მძიმე მდგომარეობის სურათი. ნაწარმოებში გამოხატულია 
ოპტიმისტური შეხედულება ცხოვრებაზე: დაბრკოლებები, გასაჭირი, განსაცდელი 
ბოლოსდაბოლოს დაძლეული იქნება და ჭირი ლხინით შეიცვლება. ნაწარმოები 
ქრისტიანულ-რელიგიური მისტიციზმისა და ფიდეიზმის იდეითაა გაჟღენთილი. 
ამასთან მასში გატარებულია დიდაქტიკურ-აღმზრდელობითი მოტივი - 
დაგმობილია სულმოკლეობა, გულგატეხილობა. 

თეიმურაზ I (1589-1663 წწ) თეიმურაზ I უაღრესად განათლებული და 
ნიჭიერი პოეტი იყო. მას საფუძვლიანად ჰქონდა შესწავლილი როგორც 
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ქრისტიანული, ისე მაჰმადიანური სამყაროს ისტორიულ-ლიტერატურული 
მემკვიდრეობა. ის ჩინებულად იცნობდა საქართველოს ისტორიასა და 
კულტურას. 

თეიმურაზის ლიტერატურული მემკვიდრეობა ორიგინალური და 
ირანულიდან გადმოკეთებული შრომებისაგან შედგება. ორიგინალურია პოემები: 
“წამება ქეთევან დედოფლისა”, “შედარება გაზაფხულისა და შემოდგომისა”, 
“მაჯამა” და რამდენიმე ლექსი. გადმოკეთებულია პოემები: “ლეილმაჯნუნიანი”, 
“იოსებზილიხანიანი”, “ვარდბულბულიანი” და “შამიფარვანიანი”, ანუ “სანთელი 
და პეპელა”. აღსანიშნავია, რომ ირანულიდან გადმოკეთებულ ნაწარმოებებში 
თეიმურაზი უცხოურ ფაბულაში ქართულ ეროვნულ სულისკვეთებას აქსოვს. 
თეიმურაზი პირველი პოეტია, რომელმაც ქართულ ლიტერატურაში დასაწყისი 
მისცა ისტორიული პოემის ჟანრს და ამით საფუძველი ჩაუყარა ეროვნული 
თემატიკის დამუშავების საქმეს. 

პოემა “წამება ქეთევან დედოფლისა” ისტორიული სიზუსტით 
გადმოგვცემს შაჰ აბასის გამანადგურებელ ლაშქრობებს კახეთში და პოეტის 
დედის ქეთევანის მოწამებრივი სიკვდილით დასჯას ირანში. 

ქეთევანის მაგალითი დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ ხალხს 
სულიერ სიმტკიცეს უნერგავდა და მტრისადმი დაუნდობლობისა და 
შურისძიების გრძნობებს უღვიძებდა. ამიტომ იყო, რომ თეიმურაზის პოემას 
მომდევნო თაობებში ბევრი მიმბაძველ-გამგრძელებელი გამოუჩნდა. 

თეიმურაზმა საფუძველი ჩაუყარა ლირიკულ ჟანრს. საკუთრივ 
ლირიკული ლექსების გარდა მის ორიგინალურ და გადმოკეთებულ პოემებშიც 
ბევრი ლირიკული გადახვევაა. თეიმურაზის ლირიკის მთავარი მოტივებია 
სასულიერო და საერო მიმართულებათა ბრძოლა მწერლობაში, წუთისოფლის 
პრობლემა და პესიმიზმი, სილამაზე-სიყვარულის საკითხი და სხვ. თეორიულად 
პოეტი უპირატესობას სასულიერო მიმართულებას ანიჭებდა, მაგრამ 
პრაქტიკულად ის საერო მიმართულების მიმდევარი იყო. თეიმურაზის მიხედვით 
წუთისოფელი ცრუ და მუხთალია. უაღრესად მორწმუნე, რელიგიური 
გრძნობების პოეტი პესიმიზმითაა შეპყრობილი. მისი ხანგრძლივი სიცოცხლე და 
პოლიტიკური მოღვაწეობა საშინელი ტრაგიზმითა და მარცხით იყო აღსავსე, 
რამაც გარკვეული დაღი დაასვა თეიმურაზის პოეტურ შემოქმედებას[5]. 

მხატვრული თვალსაზრისით თეიმურაზის პოეზია ერთნაირად ძლიერი 
არაა: ბევრგან გვხვდება სუსტი ადგილები, ბარბარიზმები, გაუმართლებელი 
ნეოლოგიზმები, მაგრამ საერთოდ მისი პოეზია მაღალ დონეზე დგას. თეიმურაზს 
დიდი დამსახურება მიუძღვის ახალი ლიტერატურული ჟანრების შემოღების 
საქმეში (გაბაასება, ისტორიული პოემა, ანბანთქება, მაჯამა). 

თეიმურაზის პოეზია ირანული ლიტერატურის ძლიერ გავლენას 
განიცდიდა[6]. ირანული პოეზიის გავლენამ მის შემოქმედებაში თავი იჩინა არა 
მარტო სიუჟეტის განვითარებაში, არამედ ენაშიც, მაგრამ ამის მიუხედავად 
პოეტის ნაწარმოებებში ირანულ ელემენტებს ეროვნულ-ქრისტიანულმა შეგნებამ 
სძლია. 

ამრიგად, თეიმურაზ I ქართულ ლიტერატურაში ეროვნული თემატიკის 
დამუშავების დამწყებად და ახალი ლიტერატურული ჟანრების შემომტანად 
გვევლინება. სწორედ ეს ჟანრები განვითარდა და განმტკიცდა ქართულ 
მწერლობაში და ამაშია თეიმურაზის მთავარი დამსახურებაც[7]. 
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ფეშანგი ხითარიშვილი (ფაშვიბერტყაძე). ფეშანგი წარმოშობით გორელ 
სომეხთა წრეს ეკუთვნოდა და მოქალაქეთა ფენის წარმომადგენელი იყო: ის 
უშუალო მონაწილეა იმდროინდელი პოლიტიკური ბრძოლებისა. ფეშანგის 
ეკუთვნის ისტორიული პოემა “შაჰნავაზიანი”, რომელშიაც მოთხრობილია 
ვახტანგ V-ის მეფობის (1658-1675 წწ.) ისტორია 1658 წლიდან 1664 წლამდე. პოემა 
დაწერილია 1664-1665 წლებში. 

ფეშანგი სამეფო კარის მგოსანი იყო და ქება-დიდებით ამკობდა ვახტანგ 
V-სა და არჩილს. ავტორი გაერთიანებული, ძლიერი და მშვიდობიანი 
საქართველოს მომხრეა. ფეშანგის გაზვიადებულად და იდეალურად აქვს 
აღწერილი ვახტანგ V-ის მეფობა. პოეტის სიტყვით, ვახტანგმა “დაიპყრა ყოველი 
ქვეყანა”, “დაიმორჩილა მეფენი”, “მოყმენი დაიმორჩილა თავადი მეტად დიდები”, 
მან მოიპოვა უფლება “მსგავსები კეისრისა”, “მორთო ქვეყანა სიმდიდრით 
მეტისმეტითა, იყო მოთქმა და ზეიმი, თვალნი ვერ გაძღის ჭვრეტითა”[8]. როგორც 
ცნობილია, XVII საუკუნის 30-იანი წლებიდან ქართლი ეკონომიური აღმავლობის 
გზას დაადგა, მაგრამ პოემაში დახატული სურათი უფრო ვაჭრის იდეალი იყო, 
ვიდრე სინამდვილე. 

ფეშანგის ლიტერატურული შეხედულებებიდან აღსანიშნავია “მართლის 
თქმის” პრინციპი: “მართალს ვიტყვი, არა ჭორად” – ამბობს ის[9]. “შაჰნავაზიანში 
დაგმობილია ავკაცობა, უპირობა, სიცრუე და სხვა მანკიერებანი. ფეშანგი 
კლასობრივი ზავის მქადაგებელია. მისი სიტყვით, ვახტანგმა ისეთი მშვიდობა 
შექმნა, რომ “თხა და მგელი სწორად სძოვდიან”[10]. 

ფეშანგის სწამს, რომ არსებობს ბედისწერა, რომელსაც ადამიანი ვერ 
აუვლის გვერდს. მისი აზრით, რაც განგებას სურს, ის უსათუოდ მოხდება, რადგან 
კაცის ბედი დაბადებისთანავე იწერება. პოემაში ბევრია წუთისოფლის 
გაუტანლობისა და პესიმიზმის გამომხატველი ადგილები. 

არჩილიანი (1647-1713 წწ.). არჩილის პირადი ცხოვრება და პოლიტიკური 
მოღვაწეობა ისეთივე უბედო და მარცხიანი იყო, როგორც თეიმურაზ I-ისა. 

არჩილს მამის ოჯახში ბრწყინვალე განათლება მიუღია. ის 
საფუძვლიანად ყოფილა დაუფლებული ქართულ სასულიერო და საერო 
ლიტერატურას, ისტორიას, უცხო ენებს. აღსანიშნავია, რომ არჩილი ეწეოდა 
მთარგმნელობით მუშაობას რუსულიდან ქართულად და ასევე მეცნიერულ 
კვლევასაც მისდევდა: მან დასაბეჭდად მოამზადა ბიბლია, რისთვისაც ერთმანეთს 
შეუდარა სხვადასხვა ნუსხა და სლავური ტექსტი. არჩილს შეუდგენია 
ლექსიკონიც, რომელსაც ჩვენამდე არ მოუღწევია[11]. 1705 წელს მოსკოვში მან 
საფუძველი ჩაუყარა ქართულ სტამბას, სადაც იმავე წელს დაბეჭდა “დავითნი”. 

არჩილმა განავითარა და მკვიდრ ნიადაგზე დააყენა ეროვნულ-
პატრიოტული მიმართულება ქართულ ლიტერატურაში. იგი თანამედროვე 
ფეოდალური საზოგადოების გაბატონებული წოდების პროგრესული ნაწილის 
იდეოლოგია. პოემაში “გაბაასება თეიმურაზისა და რუსთველისა” ავტორს გიორგი 
სააკაძე გამოყვანილი ჰყავს როგორც ეროვნული გმირი, რომელმაც პირადი 
ბედნიერება სამშობლოს ბედნიერებას შესწირა. 

არჩილის იდეალია თამარის დროინდელი ძლიერი და გაერთიანებული 
საქართველო. პოეტს ღრმად სწამდა, რომ საქართველოს ყოფილი დიდება კვლავ 
აღდგება. XII და XVII საუკუნეების საქართველოს დაპირისპირებით არჩილი 
მიზნად ისახავს თანამედროვე საზოგადოებაში გმირული თავდადებისა და 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/7/2.htm#_ftn8#_ftn8
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/7/2.htm#_ftn9#_ftn9
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/7/2.htm#_ftn10#_ftn10
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/7/2.htm#_ftn11#_ftn11


პატრიოტული გრძნობების გაღვივებას. პატრიოტი პოეტი ეროვნული 
მიმართულების დაცვას მხატვრული შემოქმედების ეროვნული სიუჟეტისა და 
ენის სიწმინდის დაცვაში ხედავდა. რუსთაველისა და თეიმურაზის პოეზიის 
თაყვანისმცემელი პოეტი, რომელიც მათ მემკვიდრეობაზე აღიზარდა, ორივეს 
უსაყვედურებს, რომ ისინი თავიანთ ნაწარმოებებს საფუძვლად უდებენ სპარსულ 
ნაჭორ და ზღაპრულ ამბებს. უცხოური ფაბულის უარისმყოფელი პოეტი 
მოითხოვდა ქართული ეროვნული შინაარსის ფაბულის დამუშავებას. არჩილმა 
პირველმა აიმაღლა ხმა ენის სიწმინდის დასაცავად. იგი გადაჭრით ილაშქრებს 
თეიმურაზის წინააღმდეგ, რომელიც უხვად მიმართავდა ირანიზმებს[12]. ლექსში 
“სამიჯნურონი” იგი ამაყად მიმართავს მკითხველ საზოგადოებას: “მითქვამს 
ქართულის ენითა, სხვა ენა არ ურევია”[13]. უნდა აღინიშნოს, რომ ენის 
სიწმინდისათვის ასე მებრძოლმა პოეტმა თავი ვერ დააღწია გაუმართლებელ 
რუსიციზმებს. 

პოემაში “გაბაასება თეიმურაზისა და რუსთველისა” გადმოცემულია XVII 
საუკუნის სინამდვილე. სამშობლოს დაცემა-დაქვეითების მიზეზებს პოეტი 
ფეოდალურ შუღლსა და შინაომებში ხედავდა[14]. 

არჩილი ხედავდა სოციალურ-ეკონომიურ უთანასწორობას: ერთს იმდენი 
აქვს, რომ არ იცის, როგორ მოიხმაროს, ზოგი კი შიშველ-ტიტველია და შიმშილით 
სული ამოსდის. პოეტს ბატონყმური ურთიერთობა ნორმალურ მოვლენად 
მიაჩნია, ოღონდ ის კლასობრივ-წოდებრივი მტრობისა და შუღლის წინააღმდეგია. 
არჩილი მოითხოვს, რომ ბატონყმური ურთიერთობა ჰუმანური იყოს, 
ერთმანეთის პატივისცემასა და ერთგულებას ემყარებოდეს. მან იცის, რომ 
საქართველოს სიძლიერე გლეხკაცობის შრომაზეა დამოკიდებული, ამიტომ 
პოეტი მიმართავს ფეოდალებს: “გლეხს ძალი მოაშორეთა”. სხვაგან აფრთხილებს 
კიდეც თავის წოდებას: “თუ ამოწყდეს გლეხკაცი, საქართველო დაძაბუნდა[15]. 

არჩილს სწორად ესმის მხატვრული ლიტერატურის საზოგადოებრივი 
დანიშნულება. მისი აზრით, ლიტერატურა უნდა ეხმაურებოდეს საზოგადოების 
აქტუალურ პრობლემებს და ხელს უნდა უწყობდეს პროგრესის საქმეს. ამ მიზანს 
რომ მიაღწიოს, ლიტერატურა უნდა ემყარებოდეს “მართლის თქმას”. პოეტის 
დევიზია: სიმართლე სიმართლედ ითქვას, სიმრუდე—სიმრუდედ, გარჩევა უნდა 
ჰქონდეს “ვინ ბნელი ქნა, ან ნათლები”[16]. ამრიგად, არჩილი რეალიზმის ერთ-ერთ 
პრინციპის მიმდევარია და მის შემოქმედებაში სათავეს იღებს ქართული 
რეალიზმის ისტორია[17]. 

არჩილის აზრით, პოეზია სიბრძნის ერთი დარგია; პოეტური შემოქმედება 
თავისუფალი უნდა იყოს, ის არ უნდა სრულდებოდეს ბრძანებით, სხვისი 
დაკვეთით. 

არჩილის ლირიკაში დასმული და გადაჭრილია ადამიანისა და 
წუთისოფლის პრობლემა. პოეტი უჩივის წუთისოფელს, მის უსამართლობას. 
არჩილის შრომებში ხშირად გაისმის ნაღვლიანი კილო, პესიმიზმი, მაგრამ 
მისთვის უცხოა ცხოვრების დაგმობა, განდეგილობა. იგი იმ აზრს ავითარებს, რომ 
ადამიანმა უნდა ზიდოს ცხოვრების მძიმე ტვირთი, იბრძოლოს ცხოვრების 
გაუმჯობესებისათვის და არ მიეცეს სასოწარკვეთილ წუწუნს: “სოფელს ვაგინებ, 
მაგრამ მიყვარს და ვერ ვეხსნებია”. სხვაგან კი წერს: “სოფელმან ავს დროს 
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მიმუხთლა, ცრუმ შემყარა ე სენი, მაგრამ მე მისად საზრუნვლად ვერ მნახოს 
სხვისებრ მკვნესენი”[18]. 

არჩილი პირველი პოეტია, რომელმაც ქართულ ლიტერატურაში მკვიდრი 
საფუძველი ჩაუყარა დიდაქტიკურ-მორალურ ჟანრს (“საქართველოს ზნეობანი”, 
“კაცისა და სოფლის გაბაასება”. და სხვ.). არჩილის დიდაქტიკურ-მორალურ 
მოძღვრებას, მისივე აზრით, საზოგადოებისათვის პრაქტიკული სამსახური უნდა 
გაეწია. 

არჩილი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა სწავლა-განათლებას. მისი აზრით, 
სიბრძნეში გაწვრთნილი უგვაროც კი “გაივარდებს”. სიბრძნე ისეთი რამეა, 
რომელიც ადამიანს მუდმივად ახლავს: “სიბრძნე არის სამუდამო, სიკვდილამდე 
ვერ გააგდებ”[19]. 

არჩილის ღრმაიდეური შინაარსით გაჟღენთილ შემოქმედებას უდიდესი 
მნიშვნელობა ჰქონდა ქართული ლიტერატურის შემდგომი განვითარებისათვის. 

იოსებ თბილელი (სააკაძე). იოსებ თბილელი ქართულ ლიტერატურაში 
ცნობილია როგორც ავტორი პეომისა “დიდმოურავიანი”. პოემა დაწერილია 
არჩილის შეკვეთით დაახლოებით 1683-1687 წლებში. ავტორის მიზანია 
დაამტკიცოს, რომ გიორგი სააკაძის მიმართ წაყენებული ბრალდება (ლუარსაბ 
მეფის ღალატი), მტრების მიერ მოგონილი ჭორია, რადგან სააკაძე 
სამშობლოსათვის თავდადებული გმირი იყო. 

პოემაში გიორგი სააკაძე დახასიათებულია როგორც გულმხურვალე 
პატრიოტი, სამშობლოს ერთგული მოღვაწე. საქართველოს სჯულისათვის 
ათასგვარად წამებული. მოურავი მეფეთა და ტახტის ერთგულია, მან ქართლს 
გალავანი მოავლო, სამშობლოსათვის დადო თავი, გასწირა საყვარელი შვილი. 
პოეტი თავის გმირს ათქმევინებს:  “ქვა არსად არის ქართლშია, რომ ჩემი სისხლი 
არ სცხია”. იგი წუხს, რომ ამდენი ამაგისა და დამსახურების ადამიანი თავადური 
რეაქციის მსხვერპლი ხდება, რომ გიორგის მიერ ქართლისათვის შემოვლებულ 
გალავანს ახლა ზღუდეებს უნგრევენ. პოეტი გიორგის პირით ამბობს – “უჩემობით 
მებრალები, ვაიმე ქართლო სუსტობისთვის, გალავანი დაგექცევა, გადგებიან 
ზოგნი თვისთვის”. საქართველოს ერითანობის პროგრესული იდეების 
მატარებული პოეტი დადარდიანებულია, რადგან გიორგისა და თეიმურაზის 
წაკიდებით დიდი გეგმები დაიმსხვრა[20]. 

უნდა აღინიშნოს, რომ იოსებ თბილელი კრიტიკული თვალით უყურებდა 
გიორგის მოღვაწეობას და დიდ დამსახურებასთან ერთად არ მალავდა მისსავე 
ნაკლსა და შეცდომას. ირანში წასვლის გამო პოეტი გიორგის ათქმევინებს: “ეს მეც 
ვიცი, იქ წასვლა ვერა ვქენ კაის ცნებითა”. პოეტის აზრით, გიორგი კარგი 
მაგალითი მისაბაძი უნდა იყოს შთამომავლობისათვის, “ავი” კი უარყოფილი[21]. 

იოსებ თბილელის იდეოლოგია ბატონყმურია. მისი აზრით, ბატონყმობა 
ზეცით დასახულია და ამიტომ ბატონებსა და ყმებს შორის სამართლიანი 
ურთიერთობა უნდა იყოს[22]. პოეტს სწამს, რომ დაუძლურებული საქართველო 
კვლავ აღდგება; “წაღმა სხენან ჟამნი დღეთა, მზე ჯერ სრულად არ დამხდარა”[23]. 
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§ 3. მეცნიერება 
 

ისტორიოგრაფია. XVII ს. ქართული ისტორიკოსი ფარსადან გორგიჯანიძე 
წარმოშობით გორიდან იყო. 1656 წელს როსტომ მეფემ, რომელიც ისპაანის 
ტარუღად (მოურავად) ითვლებოდა, ამ თანამდებობაზე თავის ნაცვლად 
ფარსადანი გაგზავნა. შაჰი მის მოურავობაზე მხოლოდ მაშინ დათანხმდა, 
როდესაც ფარსადანმა მაჰმადიანობა მიიღო. ამ დროიდან 40 წლის განმავლობაში 
იგი ირანის შაჰების სამსახურში იყო. 

ირანში ყოფნის დროს ფ. გორგიჯანიძემ დაწერა საქართველოს ისტორია 
უძველესი დროიდან 1695 წლამდე, რომელიც 1696 წელს დაუმთავრებია. ამ 
ნაშრომს გარდა მან 1691 წელს გადმოთარგმნა მუსლიმანური სამართლის წიგნი 
“ჯამი აბასი” და შეადგინა სპარსულ-არაბულ-ქართული ლექსიკონი[1]. 

ფარსადანის ისტორიული ნაშრომის – საქართველოს ძველი ისტორიის 
შემცველი ნაწილი ვიდრე XIV საუკუნემდე ღარიბია თავისი წყაროებით. უფრო 
მდიდარია ფაქტებით XIV-XVII საუკუნის ისტორიის ნაწილი[2]. აქ ავტორი უხვად 
სარგებლობს სპარსული წყაროებით, კერძოდ, შერეფ ედ-დინ ალი იეზდის, 
ჰუსეინისა და ისქანდერ მუნშის თხზულებებით, განსაკუთრებით ძვირფასია 
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საქართველოს ისტორიისათვის ის ცნობები, რომლებიც ფარსადანს როგორც 
თვითმხილველს მოცემული აქვს 1635-1695 წლების შესახებ. 

ფარსადანს კარგად აქვს დახატული თავისი დროის ზნეობრივი 
ცხოვრების სურათი. შვილის დარიგებაში წერს: “ჭკვიანი ამას ჰქვიან, ხოშიადის 
შემნახავი იყოს და ყოველს კაცს საამებელი უთხრას და საწადელი თავისი არავის 
გაუცხადოს... თუ მიფარვით თქვას, საქმე მისი გარიგდება და თუ მრავლისათვის 
უთქვამს მემშურნენი სალხინოს საჭიროდ გაუხდიან”. ფარსადანის აზრით, 
ადამიანი, უპირველეს ყოვლისა, ქონების შეძენაზე უნდა ზრუნავდეს, რადგან 
“უქონობას ყოველი ჭირი სჯობს”. თავისი სიმდიდრე ადამიანმა არ უნდა 
გააცხადოს, დაფარვით უნდა ჰქონდეს, თორემ “მემშურნე და მობეზღარნი მტერნი 
ასტყდებიან, ას მეპატრონესთან შეაბეზღებენ და წაართმევენ და ან ქურდს 
შეუჩენენ გასაქურდავად და ან ძმას და შვილს გადაჰკიდებენ”. ავტორის აზრით, 
ადამიანი თავისთვის უნდა ზრუნავდეს, არავის არ ენდოს და სიბერის 
დროისათვის თავისი ლუკმა გამოზოგილი უნდა ჰქონდეს[3]. 

XVIXVII საუკუნეებში ისტორიით დაინტერესება “ქართლის ცხოვრების” 
რამდენიე კრებულის გადაწერა-გამრავლებაშიაც გვმოიხატა. ასეთები იყო, 
მაგალითად, “ქართლის ცხოვრების” ჭალაშვტლტსეული ძველი ნუსხა და 1633-
1646 წლებს შორის ქართლის მეფის როსტომის მეუღლის მარიამის ბრძანებით 
გადაწერილი კრებული. ჭალაშვილისეულ ძველსა და მარიამისეულ “ქართლის 
ცხოვრების” კრებულში სხვა თხზულებებს გარდა მოთავსებულია თამარის 
ისტორიკოსისა და ჟამთააღმწერლის შრომები, რომლებიც მანამდე ცალკე 
ნაწარმოებებად ყოფილა გავრცელებული და “ქართლის ცხოვრების” კრებულში 
XVIXVII საუკუნეებში შეუტანიათ. 

სამართალი. საქართველოს ერთიანი ფეოდალური მონარქიის 
პოლიტიკური დაშლისა და ეკონომიური დაქვეითების ხანაში დაცემა დაეტყო 
სამათალსაც. სამართალი ყველაზე უფრო მეტადაა დამოკიდებული სახელმწიფოს 
სიძლიერესა და ცენტრალიზაციის ხარისხთან. ამ უკანასკნელის დასუსტება-
დაკნინებასთან ერთად ძლიერდება ადათობრივი სამართლის ელემენტები, უფრო 
ფართო ხასიათი ეძლევა ფეოდალური სამართლისათვის დამახასიათებელ 
პარტიკულარიზმს. აღნიშნულის მიუხედავად, XVI-XVII სს. საბოლოოდ არ 
ჩამკვდარა წინა პერიოდში ჩამოყალიბებული, განვითარებული სამართლის 
დამახასიათებელი ინსტიტუტები. 

XVI-XVII საუკუნეთა მანძილზე ფართო ხასიათის საკანონმდებლო 
მუშაობას ადგილი არ ჰქონია, მაგრამ იცემოდა იურიდიული ხასიათის სიგელები, 
რომლებსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ქართული სამართლის ისტორიის 
შესწავლისათვის. 

სამოქალაქო სამართლის ხასიათის ძეგლების გარდა ამ ხანაში მუშაობა 
საეკლესიო სამართლის დარგშიც არ შეწყვეტილა. კანონიკური სამართალი 
წარმოდგენილი იყო როგორც ნათარგმნი, ისე ორიგინალური ძეგლებით. 
ცნობილია XVI საუკუნეში კალიგრაფ გიორგი კარგარეთელის მიერ გადაწერილი 
კრებული, რომელიც ნათარგმნი უნდა იყოს გაცილებით უფრო ადრე. კრებული 
კანონიერი და უკანონო ქორწინების საკითხებს ეხება, განხილულია სისხლით 
ნათესაობის საკითხები და სხვა. 
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კანონიკური სამართლის დარგში უფრო მეტი მნიშვნელობისაა ქართულ 
საეკლესიო კრებათა მიერ შედგენილი ძეგლები. ამ ხასიათის ძეგლებიდან 
აღსანიშნავია XVI საუკუნის “საკათალიკოსო კანონები”, რომელნიც 1543-1549 
წლებში ქართლის კათალიკოსის მალაქიასა (1531-1549) და აფხაზეთის 
კათალიკოსის ევდემონ I ჩხეტიძის (1543-1578) დროს შეუდგენია იმერეთში 
მოწვეულ საეკლესიო კრებას. ძეგლში მოცემულია მკვლელობის, ტყვეებით 
ვაჭრობის, ეკლესიათა ძარცვის, არაკანონიერი ქორწინებისა და სხვ. საკითხები. 
განსაკუთრებული ადგილი აქვს დათმობილი ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ 
ბრძოლას. როგორც ამ ძეგლიდან ჩანს, კანონიკური სამართლის იურისდიქციაში 
სასულიერო საქმეების გარდა ზოგიერთი სისხლის სამართლის საქმეც შედიოდა. 

სამართლის აღნიშნულ ძეგლთა ამოცანა ფეოდალური საზოგადოების 
გაბატონებული წოდების ინტერესების დაცვა იყო. ფეოდალური სამართალი - 
როგორც სამართალი-პრივილეგია ეპოქის გაბატონებულ პრინციპს 
წარმოადგენდა. 

ქართული სამართლის ძეგლებში აღნიშნული ეპოქის კულტურული 
დონის გასათვალისწინებლად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საკითხს, 
განვითარებული და პრიმიტიული სამართლის ნორმებისა და ინსტიტუტების 
შესახებ. ამ მხრივ, XVI-XVII საუკუნეთა ქართულ სამართალს ახასიათებს 
განვითარებული სამართლის ინსტიტუტების დასუსტება. ეს, უპირველეს 
ყოვლისა, გამოიხატა სამართლის საჯარო ხასიათის დაქვეითებაში. დანაშაული 
უმთავრესად განიხილებოდა როგორც კერძო საქმე. დანაშაულისათვის საქმის 
აღძვრა და სასჯელის შეფარდება კერძო პირთა სურვილით იყო განსაზღვრული. 
გაბატონებულ ფორმას წარმოადგენდა საბრალმდებო პროცესი, რომლის დროსაც 
სასამართლო პროცესი იწყებოდა დაზარალებულის ინიციატივით, ხოლო 
სახელმწიფო პასიურ როლს ასრულებდა, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, დანაშაულის 
საჯარო ელემენტი არსებობას მაინც განაგრძობდა. მძიმე დანაშაულის 
შემთხვევაში, მაგალითად, მეფისა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილი 
დანაშაულის დროს პირველ რიგში საჯარო პრინციპს აქცევდნენ ყურადღებას. 
სიმონ I-ის 1590 წლის სიგელიდან აშკარად ჩანს, რომ სისხლის სამართლის 
დანაშაულის დევნა სახელმწიფოს პრეროგატივად ითვლებოდა. ქურდებისა და 
მძარცველების (მეკობრე-ავაზაკების) დევნა, რომელიც ამ ძეგლითაა დაწესებული, 
მითითებულ საუკუნეში პირველად არ ყოფილა დადგენილი. ამ ფაქტიდან ჩანს, 
რომ განვითარბული სამართლის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი – სამძებრო 
პროცესი – არსებობას განაგრძობდა. ამავე და უფრო ადრინდელი ძეგლებითაც 
მტკიცდება, რომ ქურდობისათვის ქონებრივი ანაზღაურების (კომპოზიციის) 
გარდა დაწესებული იყო გადასახადი - ჯარიმა სახელმიფოს სასარგებლოდ. 

მოცემული პერიოდის საპროცესო სამართალიც განვითარებული და 
პრიმიტიული სამართლის ელემენტებს შეიცავდა. XI–XII საუკუნეებთან 
შედარებით ამ პერიოდში წერილობითი საბუთებისა და მოწმეთა ჩვენების 
როგორც მთავარი დამამტკიცებელი საბუთების მნიშვნელობა მცირდება, 
საბუთების ამ სისტემაში ძირითადი მნიშვნელობა ფიცს ეძლევა, მაგრამ ეს 
უკანასკნელი ერთადერთი არ ყოფილა. ფიცს, როგორც მტკიცების ფორმას, 
შერყეული ჰქონდა საფუძველი. არქანჯელო ლამბერტის ცნობით, XVII საუკუნის 
შუა წლების სამეგრელოში იმ შემთხვევაში, როცა მამხილებელი საბუთები 



არასაკმარსი იყო, ბრალდებულს შეეძლო თავი ემართლებინა ფიცით, მაგრამ, 
იმავე ცნობით, მხედველობაში ჰქონდათ ის გარემოებაც, რომ წინასწარი ზომების 
მიღების შემდეგ (მაგ., ფიცის წინა დღით ბრალდებული ხატს, რომლის წინაშეც 
უნდა მიეღო ფიცი, გამოუტყდებოდა დანაშაულში და პატიებას სთხოვდა ცრუ 
ფიცისათვის), შესაძლებელი იყო ცრუ ფიცის მიღება[4]. ეს ფაქტი იმაზე 
მიუთითებს, რომ ფიცს როგორც დამამტკიცებელ საბუთს უეჭველი საბუთის ძალა 
არ ჰქონდა. 

დამახასიათებელია, რომ XVI-XVII სს. ქართული საპროცესო სამართალი 
აღიარებდა პრიმიტიული სამარლთისათვის ნიშანდობლივ ე.წ. “ღვთის 
სამსჯავროს” – ორდალიების სისტემას (სასამართლო გამოცდა). ა. ლამბერტისა და 
შარდენის ცნობებითაც, XVII ს. გამოყენებული იყო სასამართლო გამოცდის 
ფორმები – მდუღარით გამოცდა და ორთა ბრძოლა[5]. ფარსადან გორგიჯანიძეს 
აღწერილი აქვს როსტომ მეფის დროს სიაოშ ბარათაშვილსა და ბაინდურ 
თუმანიშვილს შორის სასამართლო ორთა ბრძოლის შემთხვევა (ლუარსაბ 
ბატონიშვილის მოკვლასთან დაკავშირებით)[6]. უნდა აღინიშნოს, რომ 
ორდალიების სისტემას ფართო გამოყენება არ ჰქონია და მას თავს არიდებდნენ 
ხოლმე. 1620 წ. სასამართლოს განჩინებაში ნათქვამია, რომ ქაიხოსრო 
ჯავახიშვილმა სასამართლო პროცესზე მოითხოვა მისი შემწამებლის ხმალზე 
გაწვევა. სასამართლომ არ შეიწყნარა ეს თხოვნა და ჯავახიშვილს ფიცი მოსთხოვა: 
“თუ ხმალი გაგვეჩინა შუაზედ სისხლი იქნებოდა, ან ერთი მოკვდებოდა ან მეორე. 
გავსინჯეთ: დაშლილი ქვეყანა იყო” და ჩვენ გადავწყვიტეთ ქაიხოსრომ ფიცით 
იმართლოს თავიო[7]. 

ცნობილია, რომ XI-XII საუკუნეების ქართული სამართალი იცნობდა 
განვითარებული სამართლის ისეთ ცნებებს, როგორიცაა განზრახვა და 
გაუფრთხილებლობა. სამართლის მაღალი დონის მაჩვენებული იყო მცდელობის 
ინსტიტუტები, ნებაყოფლობით მიტოვებული მცდელობის დაუსჯელობა და სხვ. 
სუბიექტის შესახებ დანაშაულის მოძღვრება განსახილველ პერიოდში თუმცა 
შესუსტებული იყო, მაგრამ დავიწყებული მაინც არ ყოფილა. მაგ., 1594 წ. სიმონ 
მეფის სიგელში ნებაყოფლობით მიტოვებული მცდელობა არ ისჯებოდა[8]. 

ამრიგად, XVI-XVII საუკუნეების ქართული სამართალი, ერთი მხრივ, 
იცნობდა განვითარებული სამართლის ინსტიტუტებს, მეორე მხრივ, ამ 
სამართალში ძლიერი იყო განუვითარებელი სამართლის ინსტიტუტები. 
აღნიშნული ვითარება მოცემული პერიოდის საქართველოს სოციალ-ეკონომიური 
და პოლიტიკური მდგომარეობის დაკნინება-დაცემის შედეგი იყო. 

მედიცინა. ქართული მედიცინის განვითარება ძველი დროიდანვე 
მჭიდროდ იყო დაკავშირებული დასავლური და აღმოსავლური მედიცინის 
განვითარებასთან. შუა საუკუნეების მსოფლიო მედიცინის მიღწევებთან ერთად 
ქართული მეცნიერული მედიცინა საქართველოს ძლიერების ხანის 
მემკვიდრეობას ემყარებოდა და ამავე დროს ხალხური მედიცინით 
მდიდრდებოდა. 

XVI ს. ქართული მედიცინის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია “იადიგარ 
დაუდი” (დავითის მოსაგონებელი), შედგენილი XVI საუკუნის 80-იანი წლების 
დასაწყისში დავით XI-ის, ანუ დაუდ-ხანის მიერ სტამბოლში ყოფნის დროს. 
“იადიგარ დაუდი” კომპილაციური ხასიათის შრომაა. ის შედგენილია ორი, თავის 
მხრივ ასევე კომპილაციური წიგნიდან, რომლებიც დაუდ-ხანს სტამბოლში 
ამოურჩევია სხვა მრავალ საექიმო წიგნთაგან. დაუდ-ხანის ნაშრომი ამ წიგნების 
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პირდაპირი თარგმანი არ არის. ორი წიგნიდან მას შეუდგენია ერთი ქართული 
წიგნი, რომელშიც საკუთარი დაკვირვებები და გამოცდილებაც შეუტანია. ეტყობა, 
დაუდ-ხანს კარგი სამედიცინო მომზადება ჰქონია მიღებული. როგორც 
წინასიტყვაობიდან და შრომის შინაარსიდან ჩანს, ეს წიგნი პრაქტიკული 
სახელმძღვანელოს დანიშნულებას ატარებდა. ავტორი წერს: “თუ კაცი ასეთსა 
ადგილსა ავად გახდეს, რომე იქი ექიმი და შემტყობი კაცი არ იყოს... ამა 
წამლებითა მორჩეს... ეს წიგნი დაიდვან წინა და ამა წიგნითა უაქიმონ[9]”. 

“იადიგარ დაუდში” ავადმყოფობის გამოკვლევის ისეთი მეთოდებია 
მოცემული, რომელთაც დღესაც არ დაუკარგავს მნიშვნელობა. ამ მეთოდებიდან 
აღსანიშნავია მაჯის გასინჯვა, შარდისა და განავლის ანალიზი. ავადმყოფობის, 
“ბურანის”, (კრიზისის) დადგენა, ავადმყოფის ცხოვრების გარემო პირობები, 
საერთო მდგომარეობა, ავადმყოფის დაკითხვა და სხვ. აღსანიშნავია, რომ მაჯის 
გასინჯვისას მხედველობაში იყო მიღებული ადამიანის ფსიქიკური მდგომარეობა 
– შიში, ფიზიკური დატვირთულობა, ემოციები და სხვა გრძნობები[10]. 

მკურნალობის საშუალებებიდან იმ დროის საქართველოში 
გამოიყენებოდა წამლით მკურნალობა, ქირურგიული მეთოდები, კლიმატური და 
ფიზიომეთოდები, მკურნალობის ფიზიკური მეთოდები, დიეტური მკურნალობა 
და სხვა[11]. 
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§ 4. ხელოვნება 

 

ნაგვიანევი ფეოდალური ხანის ხელოვნება მხატვრული ხარისხით ვერ 
შეედრება წინა ეპოქებისას. მიუხედავად ამისა, ამ ხანაშიაც ბევრი რამ 
საყურადღებო შექმნილა. ხელოვნების ძეგლთა რაოდენობა ამ დროს ძალიან 
დიდია, რაც თავისთავად მოწმობს ქართველი ხალხის დაუშრეტელ 
შემოქმედებით უნარზე. გარდა ხუროთმოძღვრული ძეგლებისა, დიდი ადგილი 
უჭირავს კედლის მხატვრობას, ოქტომჭედლობას, კვლავ ღვივდება ინტერესი 
დეკორაციული სკულპტურისადმი, რომელიც XI საუკუნის შემდეგ მიჩქმალული 
იყო; ამ ხანამ დაგვიტოვა ხელნაწერი წიგნის უამრავი ნიმუში; კალიგრაფიული 
ხელოვნება იმ დროსაც მაღალ დონეზე იდგა; ბევრია მინიატურებით შემკული 
წიგნიც. 

ხუროთმოძღვრება. XIV ს. მეორე ნახევრიდან ის სტილისტიკური ნიშნები, 
რომლებიც განვითარებული შუა საუკუნეების ხანის მიწურულში გაჩნდა – 
ეკლეკტიზმი, მხატვრული მთლიანობის რღვევა – უფრო მკაფიოდ იჩენს თავს. 
ძალიან შესამჩნევია პროფესიული დონის დაქვეითებაც. 

XV საუკუნის პირველი ნახევარი არსებითად მოუნდა თემურლენგის 
მიერ დაზიანებულ და განადგურებულ ნაგებობათა – საცხოვრებლების, ციხე-
სიმაგრეთა, ტაძართა – შეძლებისდაგვარად აღდგენას. ამ მუშაობის 
მნიშვნელოვანი ნიმუშია სვეტიცხოველი. მისი გუმბათის ყელი და ფასადთა 
ნაწილი, აღდგენილი ალექსანდრე I-ის დროს, თავისი მორთულობით დიდად 
გამოირჩევა თავდაპირველი ნაწილებისაგან: მორთულობა მშრალი და 
დაწვრილმანეულია, იგი ხელოსნურ დონეს არ სცილდება, თუმცა ტექნიკური 
დახელოვნება დაკარგული არ არის. ამავე საუკუნეშია აღდგენილი სამთავისისა 
და რუისის ტაძრები და ბევრი სხვა. 

XVI საუკუნიდან მშენებლობა კვლავ გამოცოცხლდა. XVII საუკუნის 
დასაწყისამდე ამ მხრივ ყველას წინ უსწრებდა კახეთი – იქ გაიზარდა ახალი 
დედაქალაქი გრემი, აშენდა ბევრი სასახლე და ტაძარი. XVII ს. შუა წლებიდან მას 
ქართლი უსწრებს წინ, დარბეულ კახეთში კი მშენებლობა კარგა ხნითაა 
ჩამკვდარი. 

XVI-XVII საუკუნეებმა დაგვიტოვა, ცალკეულ ტაძართა გარდა, მთელი 
ფეოდალური ანსამბლები (ციხე ან გალავანი კოშკებით, საცხოვრებელი და 
სამეურნეო შენობებით, ეკლესია-სამრეკლოებით). განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭებოდა თავდაცვით შენობებს. ლეკების თარეშმა გამოიწვია 
საფორტიფიკაციო ნაგებობათა ახალი ტიპის, ე.წ. გ ა ლ ა ვ ნ ე ბ ი ს  მშენებლობა: 
ესაა ოთხმხრივ შემოზღუდული მოზრდილი ნაკვეთი, ჩვეულებრივ სწორკუთხა 
მოხაზულობისა, რომელშიაც თავის შეფარება შეეძლო სოფლის (ან სოფლების) 
მთელ მოსახლეობას საქონელთან ერთად. 

ცეცხლმფრქვევი იარაღის გავრცელებამ კვალი დაამჩნია ციხე-სიმაგრეთა 
გეგმებსა და კონსტრუქციებს. ჩნდება “სათოფეები” და “საზარბაზნეები” 
(წინანდელი “სალოდეების” გვერდით), გალავნის პერიმეტრიდან ძლიერ 
გამოშვერილი კოშკები, საიდანაც უფრო აქტიური თავდაცვის წარმოება და 
გასწვრივი ცეცხლით კედელ-გალავნების დაცვა შეიძლება. 



ძველთაგანვე გავრცელებული საშენი მასალის – ქვის გვერდით ქართლსა 
და კახეთში XVI საუკუნიდან დიდად ვრცელდება აგური. მას ფასადებისათვისაც 
ხმარობენ. საუკეთესო ძეგლები ამ დროსაც სამშენებლო ტექნიკის მაღალ დონეს 
მოწმობს. 

საკულტო შენობების ძირითადი ფორმები ტრადიციულია, მიუხედავად 
ბუნებრივი, ევოლუციური ცვლილებებისა. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგ 
ძეგლში – უფრო მეტად სამოქალაქოში – შესამჩნევია ირანული გავლენა. ჩნდება 
ისრული და მუზარადისებრი თაღები და კამარები, “სტალაქტიტებიანი” კამარები. 
ქვის ჩუქურთმა ადგილს უთმობს აგურის წყობით გამოყვანილ სახეებს. მაგრამ – 
საეკლესიო ხუროთმოძღვრებაში მაინც - ირანული გავლენა სრულიად ვერ ცვლის 
ძირითად ფორმებს, იგი ზედაპირზე რჩება, “სამოსელის” ფარგლებს არ სცილდება. 
ამას გარდა, ახლაც ბევრი შენდება წინანდებურად ქვის პერანგით შემოსილი და 
ტრადიციულად მოჩუქურთმებული ტაძარი (დასავლეთ საქართველოს 
ხელოვნების ძეგლებსა და ხალხურ ხელოვნებაში ირანული გავლენა ძალიან 
მცირედ ან სულ არ არის). სწორედ ეს ქვის ტაძრები გვიჩვენებს განსაკუთრებით 
მკაფიოდ, რა ცვლილებები განიცადა ხუროთმოძღვრებამ და მისმა მორთულობამ 
წინა ხანასთან შედარებით. ფასადთა მორთულობა დატვირთული და 
პრეტენზიაულია. შესრულების ტექნიკა კარგია, მაგრამ თვალს ხვდება, რომ 
სამკაული ხშირად ორგანულად ვეღარ ეგუება არქიტექტურას. სიმშრალე და “ 
ხელოსნურობა” სულ უფრო და უფრო შესამჩნევი ხდება. 

XVI ს. ძეგლთაგან უპირველესად მოსახსენებელია კახეთის სამეფოს 
დედაქალაქი გ რ ე მ ი , რომელმაც ჩვენს დრომდე ნანგრევების სახით მოაღწია. 
დღემდე გადარჩენილი ეკლესიების გარდა აქ ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი შენობა 
იყო: აბანოები, ქულბაქები (საბაზრო მოედანი, რომელსაც ოთხმხრივ უვლიდა 
დუქნების რიგი), სხვადასხვა ტიპის საცხოვრებელი. ქალაქის ანსამბლს თავს 
დაჰყურებდა მთაზე აშენებული მთავარანგელოზთა ეკლესია 1565 წლისა და 
მეფის საცხოვრებელი სასახლე-კოშკი მის გვერდით. 

XVI ს. მიეკუთვნება აგრეთვე ახალი შუამთის მონასტერი დაარსებული 
ლეონ კახთა მეფის მეუღლის თინათინის მიერ. ისევე როგორც გრემის ეკლესია, 
ახალი შუამთის ტაძარიც აგურით ნაშენი, აგურის წყობით გამოყვანილი დიდი 
ჯვრებით (ფასადებზე), ძალიან მაღალი, ზემოთკენ მისწრაფებული – ტიპური 
ნიმუშია გვიანფეოდალური ხანის კახური საეკლესიო არქიტექტურისა. ეკლესიის 
გვერდით დგას აგურისავე სამრეკლო, რომლის სართულებშიაც მოზრდილი 
საცხოვრებელი ოთახებია გამართული. ნინოწმინდის დროისავე სამრეკლოსთან 
ერთად, შუამთის სამრეკლოც ამ ტიპის შენობათა ყველაზე დიდი და 
მნივშნელოვანი ნაგებობაა[1]. 

XVII ს. ძეგლთაგან უმნიშვნელოვანესია არაგვის ერსითავთა ციხე 
ანანური[2]. ციხის გალავანი (ქვისა) რამდენიმე კოშკითაა აღჭურვილი, მათ შორის 
მთავარია შვიდსართულიანი სწორკუთხა კოშკი, რომელსაც “შეუპოვარი” 
ეწოდება. გალავნის შიგნით არის ორი ეკლესია, სამრეკლო, წყალსაცავი, კიდევ 
ერთი კოშკი (პირამიდული სახურავით). დიდი ეკლესია, წარწერის თანახმად, 
1689 წელს აუშენებია ბარძიმ ერისთავს. მშენებლობას ხელმძღვანელობდა 
“ბოქაულთ-უხუცესი” ქაიხოსრო ბაღსარაშვილი. ეკლესია თლილი ქვითაა 
მოპირკეთებული, უხვადაა მორთული ჩუქურთმებითა და ფიგურული 
რელიეფებით. მხატვრული თვალსაზრისით ანანურის მორთულობა მაღალ 
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დონეზე ვერ დგას. ოსტატებს აღარც წინანდელი მკაცრი გემოვნება და 
ზომიერების გრძნობა გააჩნიათ, არც არტისტიზმი. 

მეორე, უფრო მცირე, მაგრამ აგრეთვე დამახასიათებელი ნიმუში 
ფეოდალური საცხოვრებლისა – ე.წ. მაღალაანთ კოშკებია (კავთურის ხეობაში); 
XVII საუკუნის სხვა საყურადღებო ძეგლებია 1668 წლის მჭადიჯვრის ეკლესია 
(დუშეთსა და მუხრანს შუა), თბილისის 1675 წლის ანჩისხატის სამრეკლო (ორი 
უკანასკნელი დომენტი კათალიკოსის აშენებული) და ძაღინის სასახლე ფრონეს 
ხეობაში. 

ამ ხნის სამეფო სასახლეების უმრავლესობა, ეტყობა, “ყიზილბაშთა 
რიგისა” იყო. ერთი მათგანია როსტომისეული სასახლე თბილისში, მეორე - 
არჩილის მიერ თელავში აგებული და შემდეგ ერეკლე II-ის დროს 
გადაკეთებული, დღესაც არსებობს, მაგრამ იმდენად შეცვლილია, რომ მისი 
თავდაპირველი სახის ნამდვილად წარმოდგენა ძნელდება. მთავარი აქ დიდი 
სააუდიენციო დარბაზი იყო. სასახლეს მძლავრი გალავანი არტყია; მთელ ამ 
ანსამბლს ბ ა ტ ო ნ ი ს  ც ი ხ ე ს  უწოდებენ. 

ამ საუკუნეებს მიეკუთვნება ქ ს ნ ი ს  ც ი ხ ე  დ ა  ს ხ ვ ი ლ ო ს  ც ი ხ ე  – 
ორივე ძნელად მისადგომ მთებზე. 

XVII ს. მიეკუთვნება რამდენიმე ხიდი: ე . წ .  გ ა ტ ე ხ ი ლ ი  ხ ი დ ი  (მდ. 
ქციაზე, თბილისის სამხრეთით, 57 კმ-ის დაშორებით), აგებული როსტომ მეფის 
მიერ ირანული ხიდების მიბაძვით. იგი აგურისაა და მის ბურჯებში ქარვასლა იყო 
გამართული; ხიდი მდინარე ჭიშურაზე, ქუთაისთან, 1668 წელს აგებული ყოფილა 
გენათელი გედეონ ლორთქიფანძის მიერ. ეს ქვის “კუზიანი” ხიდი 
ნახევარწრიული თაღებით ახლო დგას ძველ ქართულ ხიდებთან და არაფერი აქვს 
საერთო ირანულთან. 

სახვითი ხელოვნება. ჩვენი ქვეყნის სოციალურმა და პოლიტიკურმა 
მდგომარეობამ XIV და მომდევნო საუკუნეებში შეზღუდა ქართული სახვითი 
ხელოვნების შემდგომი განვითარება. მაშინ, როდესაც (სწორედ ამ დროიდან 
მოყოლებული) დასავლეთ ევროპაში იფურჩქნებოდა რენესანსული რეალიზმი, 
ქართული ხელოვნება კიდევ დიდხანს, XIX საუკუნემდე რჩებოდა ფეოდალური 
იდეოლოგიის ვიწრო ჩარჩოში. პრინციპულად მნიშვნელოვანი ახალი რამ მასში 
აღარ ჩანს... უკეთეს შემთხვევაში, ხერხდება წინა დროის მონაპოვართა 
გადამღერება. 

XIV ს. მონუმენტური ფერწერა ჯერ კიდევ ქმნის მხატვრულად 
საინტერესო ნიმუშებს. ამ დროს არსებითი იყო ბიზანტიური მხატვრობის ე.წ. 
პალეოლოგოსთა პერიოდის სიახლეების შეთვისება, რაც უფრო თვალსაჩინოა 
დასავლეთ საქართველოში XIII-XIV სს. მიჯნიდან (ხობი, შერგილ დადიანის 
ექვტერი; გელათი, დავით ნარინის ექვტერი). მნიშვნელოვანი ძეგლებია სამცხის 
ტაძართა – ს ა ფ ა რ ი ს ,  ზ ა რ ზ მ ი ს ,  ჭ უ ლ ი ს  - ფრესკები (XIII-XIV სს. მიჯნა, 
XIV ს.), სადაც ათაბაგთა – სარგისის, ბექას და მის ძეთა პორტრეტებია, უ ბ ი ს ი ს  
ტ ა ძ რ ი ს (იმერეთშია) მოხატულობა, აგრეთვე XIV საუკუნის წინანდელი 
მონუმენტალობა აქ ადგილს უთმობს უფრო დაქუცმაცებულ კომპოზიციებს, 
წვრილ ფიგურებს, მეტ სიცხოველეს, ხაზების უფრო ტეხილ, მოძრავ რიტმს. 
საინტერესოა აგრეთვე ლ ა შ თ ხ ვ ე რ ი ს ა  დ ა  ჩ ა ჟ ა შ ი ს  ეკლესიების 
(სვანეთში) ფასადთა მოხატულობა – აქ საერთო სიუჟეტებია, რომლებიც 
ქართული სასახლეების ფრესკებს უნდა იმეორებდეს. 



XVI-XVII საუკუნეებში წინანდებურად გავრცელებული იყო ტაძრების 
მოხატვა. ფეოდალურად დაქუცმაცებულ საქართველოში ბევრი განსხვავებული 
სამხატვრო სკოლა არსებობს. განსაკუთრებით უყვარდათ სამეფო-სამთავროთა 
მესვეურებს საკუთარი თავისა და თავისი ოჯახის წევრთა პორტრეტების 
მოთავსება ეკლესიების კედლებზე. ამისათვის ზოგჯერ ძველი მხატვრობის 
წაშლასაც არ ერიდებოდნენ. ისტორიულ პორტრეტთა მთელი სერიებია გელათის 
ტაძარში (იმერეთის მეფეები XVI ს.), კახეთის ეკლესიებში (გრემი, ძველი შუამთა), 
ნიკორწმინდაში, ხობში, მარტვილში, პორტრეტებითაა სავსე უფრო წვრილი 
ფეოდალების მიერ აშენებული სულ პატარა კარის ეკლესიები და 
სამლოცველოებიც კი - იმერეთში, რაჭაში, ლეჩხუმში. შესრულების მხრივ 
მონუმენტურ მხატვრობაში სიბრტყითი გადმოცემა ინარჩუნებს ძალას, მაგრამ 
ამასთან ერთად (უფრო პორტრეტებში) რეალობის ცოცხალი დაკვირვების უნარიც 
ჩანს. ხშირად შესრულება პრიმიტიული და გულუბრყვილოა, მაგრამ მათ 
მომხიბვლელ ძალას უშუალობა და ექსპრესიულობა შეადგენს. უეჭველია მათი 
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ღირებულებაც. ორიგინალური ქართული 
სიუჟეტების მქონე ამდროინდელ ციკლთაგან ყურადღებას იპყრობს ე.წ. სვეტის 
მოხატულობა მცხეთის სვეტიცხოველში, სადაც გადმოცემულია ქართლის 
მოქცევის ამბავი. მხატვრობის შესრულებას ხელმძღვანელობდა “მოქალაქე 
გრიგოლ გულჯავარასშვილი” (თარიღი XVII ს. მიწურულია). 

XIV ს. ოქრომჭედლობის ნიმუში ცოტაა დარჩენილი (ანჩისხატის კარის 
შიდა პირის მოჭედილობა, შესრულებული სამცხის ათაბაგთა შეკვეთით). XV ს. 
ერთგვარი გამოცოცხლებაა. ამ დროს მოღვაწეობდა მ ა მ ნ ე  ოქრომჭედელი, 
რომლის შესრულებულია სადგერისა და ბარაკონის საკურთხევლის წინა 
ჯვრებისა და ზარზმის მიძინების ხატის მოჭედილობა. ამ დროისათვის საერთოდ 
დამახაისათებელია ინტერესი მრავალფიგურიანი რელიეფებისადმი, რომლებშიაც 
დაწვრილებითაა გადმოცემული სარწმუნოებრივი ლეგენდის ამბები. ფიგურების 
ნამდვილი პლასტიკური გადმოცემის ხელოვნება უკვე დაქვეითებულია, რაც 
უფრო მკვეთრად იჩენს თავს XVI--XVII საუკუნეებში. ორნამენტაციაც 
სქემატურია. XVI ს. უმთავრესი ადგილი ოქრომჭედლობაშიაც კახეთს ეჭირა, 
თუმცა ბევრი ნივთია შესრულებული დასავლეთ საქართველოშიაც. 

XVI და XVII სს. ხშირია ხატებზე შემკვეთთა (ქტიტორთა) 
მუხლმოდრეკილი ფიგურების გამოსახვა. როგორც ეს ფიგურები, ისე 
სარმწუნოებრივი სცენების პერსონაჟებიც ულაზათო პროპორციისაა; ნახატი 
დარღვეულია, პლასტიკურობა დაკარგული, ორნამენტი – პრიმიტიული. ასეთი 
დაქვეითების მაჩვენებელია, მაგალითად, ხატები, რომლებიც ოდიშის მთავრის 
ლევან დადიანის კარზე სრულდებოდა. 

XVI-XVII საუკუნეებში ფართოდ ვრცელდება საერო შინაარსის 
ხელნაწერთა დასურათება. ყველაზე უფრო საინტერესოა ამ მხრივ 
“ვეფხისტყაოსნის” შემკული და დასურათებული ხელნაწერები XVII საუკუნისა[3]. 
ზოგ მათგანში ფურცლების ორნამეტული გაფორმებაა, რომელსაც სიუჟეტთან 
უშუალო კავშირი არა აქვს (მცენარეები, ცხოველები, ფრინველები). სხვებში 
სიუჟეტიანი მინიატურებია და წარმოგვიდგენს იმდროინდელი საერო ქართული 
მინიატურის ორ უმთავრეს მიმდინარეობას. იგი ირანული ხელოვნების აშკარა 
გავლენის ნიშნებს ატარებს. 

ერთ-ერთი ხელნაწერი ოდიშის მთავრის ლევან დადიანის კარზეა 
შესრულებული 1646 წელს მამუკა თავაქალაშვილის მიერ. ზოგი მკვლევარის 
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აზრით, მამუკავეა ავტორი 39 მინიატურისაც, რომლებშიაც ირანული გავლენა 
თითქმის სულ არ შეიმჩნევა და იმითაა საინტერესო, რომ XVII ს. ოდიშის 
ამსახველ ბევრ საყოფაცხოვრებო დეტალს გადმოგვცემს (ტანსაცმელი, 
მიცვალებულის დატირება, ავეჯი; ქართულია ტიპებიც). XVII საუკუნეს 
მიეკუთვნება რამდენიმე დასურათებული სასულიერო შინაარსის წიგნიც. 
ანჩისხატის ეკლესიის ჟამნგულანი 1681 წლისაა; “ღვთისმშობლის დაუჯდომელი” 
(ერისთავისეული ხელნაწერი) ასევე 1681 წლისაა, ქვეშის სახარება კი 1673-ისა და 
სხვ. 

მინიატურის ქართველი ოსტატები ამ დროს საქართველოს გარეთაც 
მოღვაწეობდნენ. ცნობილია, მაგალითად, სიაუშ ქართველი, რომელიც ირანის 
შაჰის კარზე მუშაობდა XVI ს. და ჯაბადარი. სიაუშისა და ჯაბადარის 
შემოქმედება მაშინდელი ირანული ხელოვნების წრეს არ სცილდება. 

ამდროინდელი გამოყენებითი ხელოვნების დარგთაგან დიდ ინტერესს 
იწვევს ნაქარგობა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ე. წ. გ ა რ დ ა მ ო ხ ს ნ ე ბ ი ,  
რომლებსაც საეკლესიო მსახურებისათვის იყენებდნენ. ხშირად გარდამოხსნას 
ფართოორნამენტიანი ჩარჩო უვლის გარს და თითქმის ყოველთვის ამოქარგულია 
წარწერებიც. ოსტატების დახელოვნება ჩანს ფერთა შერჩევა-შეხამებაში, 
ფიგურების ნახატში, საერთო კომპოზიციურ განლაგებაში. განსაკუთრებით 
საყურადღებოა გარდამოხსნები უბისისა (XVIს.) და იმერეთის მეფე ბაგრატ III-ისა 
(XVI ს.), დარჩენილია აგრეთვე საეკლესიო შესამოსელის ნიმუშებიც. 

ამდროინდელი კერამიკა წინა ხანებთან შედარებით დაქვეითებულია. 
ფერადი ჭიქური ნაკლებად გვხვდება. მთავარ ადგილს იჭერს იაფფასიანი 
წითელკეციანი ნაკეთობა. კერამიკული სამკაულები გვხვდება შენობათა 
ფასადებზედაც (მაგ., სამწვერისის აკლდამის ფილები XVI ს.). 

სახიობა (თვითმყოფადი სანახაობრივი კულტურა) XVI-XVII 
საუკუნეებში. სახიობა საქართველოში უძველესი დროიდანვე ვითარდებოდა. მან 
განსაკუთრებული გავრცელება პოვა საქართველოს სამეფოს ძლიერების ხანაში, 
მერე კი, მონგოლ დამპყრობთა წამლეკავი შემოსევების პერიოდიდან 
მოყოლებული შეფერხება-დაქვეითების გზით წავიდა, მაგრამ არასოდეს 
ჩამქრალა. 

XIV-XVI საუკუნეებში სახიობის შესახებ ფრაგმენტული ცნობებიდან ჩანს, 
რომ სამეფო სასახლეებში სახიობის მოღვაწეთა დასები არსებობდნენ. მათ შორის 
იხსენიებიან მესტვირეთა უხუცესი[4], მეშუშპარენი, მომღერალნი, მუშაითნი 
(აკრობატები), მეჩანგენი, მესტვირენი და მედაფდაფენი[5]. XVI საუკუნის 
დასასრულს იმერეთის სასახლის კარის სახელგანთქმულ მეჩანგეებად ჩანან მამა-
შვილი ივანე და სარელა ქეროხიძეები[6]. 

კახეთის მეფე ალექსანდრე II-ეს (1576-1605) ძნელ პირობებშიაც 
შეუნარჩუნებია სასახლის კარზე სახიობა. ამ წარმოდგენებზე ის რუსეთის 
ელჩებსაც იწვევდა[7] და სანახაობა-გასართობებს პოლიტიკური მიზნით იყენებდა. 
ალექსანდრე მეორეს ერთ-ერთი სანახაობა-გასართობის შემდეგ რუსეთის 
ელჩისათვის უთქვამს: “თქვენ გგონიათ საბავშვო თამაშობით ვერთობი. დიდი 
ხელმწიფისაგან დახმარებას ველოდი, მაგრამ დახმარებამ დაიგვიანა, ეხლა მე 
თვით ვეწევი მხედრულ საქმეს და მტრების წინააღდმეგ აღვდგები, არ მინდა 
მწუხარება შემამჩნიონ, ვერთობი როგორც მხედართა წესია. ჩემი მტრები 
დაღონებულს ვერ მნახავენ და ვერ დამცინებენ”[8]. 
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შემონახულია ზოგიერთი ცნობა XIV-XVI საუკუნეების ხალხურ 
სანახაობათა შესახებ. სამეფო ნადირობის დროს დაკანონებული იყო “ლამპრობა” – 
მთვარის ღვთაების სადიდებელი დღესასწაული, რომლის აკრძალვაც ეკლესიამ 
ვერ მოახერხა. მონადირეთა პროცესია ღამით, ცეცხლმოდებული ხის ტოტებით 
სასახლისაკენ მიემართებოდა და მეფეს, დედოფალსა და დიდებულებს ლამპარს 
მიართმევდა. პროცესიის მონაწილენი დასაჩუქრებულნი უნდა ყოფილიყვნენ. 
ხელმოჭერილ და პურძვირ ხელისუფლებს არ ინდობდნენ, მათ გინება-ბასრობით 
ამხელდნენ. ამის შემდეგ იმართებოდა სანახაობანი – “რგვალი” (ფერხული), 
სიმღერა შაირებითურთ. “ხელმწიფის კარის გარიგებაში” დათქმული იყო ხალხის 
უფლება ლამპრობის დღესასწაულისას თვით მეფისა და დიდებულების გინება-
ბასრობით მხილებისა[9]. 

XIV-XVI საუკუნეების სახიობის შესწავლისათვის განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა აქვს იკონოგრაფიულ მასალას. წალენჯიხის ტაძრის ფრესკათა 
შორის გამოხატულია მოცეკვავე ქალი (სალომეა), რომლის ხელების მოძრაობა, 
ყელმოღერებით სრიალი და მთელი პლასტიკური გამომსახველობა აშკარად 
მოწმობს, რომ ფერმწერებს გამოუხატავთ ცეკვა “ქართული”[10]. ამ მხრივ 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მცხეთაში სვეტიცხოვლის ტაძრის სამხრეთ 
კედელზე მოხატული სახიობის სცენა მოცეკვავე ქალთა ფერხულით, მათ შუაში 
მოცეკვავე სოლისტი და მუსიკოს-დამკვრელთა ორი დასტაა. 

მეჩვიდმეტე საუკუნეში ქართული კულტურის მოწინავე 
წარმომადგენლები ყოველნაირად ცდილობდნენ შეენარჩუნებინათ ეროვნული 
სახიობის ტრადიციები. დრამატულ პოეზიაში ძლიერდება ეროვნული, 
საზოგადოებრივი მოტივები. მოწონებაშია დამპყრობლებთან ბრძოლისაკენ 
მომწოდებელი სიუჟეტები. ეროვნული, ხალხური სახიობა უპირისპირდება 
ირანელ მოძალადეთა გამრთობ სასახლის კარის თეატრს. 

თეიმურაზ პირველი (1591-1663) თავის თავს სახიობის დრამატურგად 
მიიჩნევდა და ამბობდა: “ზოგი დავწერე სახუმროდ სალხინო საკამათენი”[11]. მისი 
დიალოგები “ვარდ-ბულბულიანი”, “შამიფარვანიანი”, “შედარება გაზაფხულისა 
და შემოდგომისა” სასახლის კარის სასახიობო ნაწარმოებებიცაა. თეიმურაზი 
“გაზაფხულისა და შემოდგომის” პროლოგში ამბობდა: 

 
“მინახავს ამ საქმეზედა ქეჩ-ბაასობა, ცილობა: 
-“არ ესე სჯობსო, არ ესე!” – შუღლი, ყარყაში, ყრილობა, 
ვერ შემოწმება სიტყვისა, ვერც არას გაადვილობა, 
და ორთავ რაც სჭირდა ყველა ვთქვი, თქვენ ქმენით გამოწვლილობა”[12]. 
 

პოეტის ეს სიტყვები კარგად გვიხატავს სასახიობო გაბაასებათა 
წარმოდგენის მსვლელობას. თეიმურაზს არ აკმაყოფილებდა სახიობაში 
შესასრულებულ ნაწარმოებთა მხატვრული დონე და ამიტომ თვით ქმნიდა ახალ 
გაბაასებებს. ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თეიმურაზ პირველის 
შემდეგი მოწმობა: “მკვრელნი, მთქმელნი და რიტორნი, მგოსანნი, მოშაითენი 
“ვარდ-ბულბულს” გაიძახიან ყოველი სული იმთენი”[13]. თეიმურაზისათვის 
სახიობა იყო საწვრთნელი, სულისა გასანათები[14], ე.ი. ის აღიარებდა სახიობის 
აღმზრდელობით, საგანმანათლებლო დანიშნულებას. 
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1649 წლის 14 აპრილს მეფე თეიმურაზ პირველმა რუსეთის ელჩების: 
თავად თ. ვოლკონსკისა და ა. ხვატოვის პატივსაცემად ნადიმობა გამართა და თან 
სტუმრებს უჩვენა სახიობის წარმოდგენა მგოსნების, მუსიკოსებისა და 
მუშაითების მონაწილეობით[15]. 

სასახლის კარის სახიობის წარმოდგენები შეიცავდა როგორც ნიღბოსანთა, 
ასევე გრიმით მოთამაშე მსახიობთა გამოსვლებს მუსიკოს-დამკვრელებისა და 
მომღერლების მონაწილეობით. კ. კეკელიძის მიერ აღმოჩენილი “სიბილაიანას” 
ხელნაწერის მიხედვით, სახიობის წარმოდგენის ერთ-ერთ სცენაში მონაწილეობს 
16 მუსიკოსი და 15 მსახიობი, რომელნიც სხედან სხვადასხვა ცხოველთა 
ნიღბებით. მთავარ როლს თამაშობს სირინოზის ნიღბოსანი მომღერალი. 
სირინოზის მომჯადოებელი სიმღერით აღტაცებული ცხოველები ურთიერთს 
ებრძვიან სირინოზისათვის[16]. 

მეჩვიდმეტე საუკუნის ძნელ პირობებშიც არ წყდება ქართული სახიობის 
ურთიერთობა სხვა ქვეყნების სანახაობრივ კულტურასთან. შემონახულია 
ცნობები XVII საუკუნის საქართველოში ინდოელი მუშაითების წარმოდგენების 
შესახებ[17]. ვახტანგ V-ის სასახლის კარის სახიობაში მონაწილეობდნენ უცხოელი 
მომღერლებიც, რომელნიც იტალიურ და ესპანურ სიმღერებს ასრულებდნენ[18]. 

პოეტმა არჩილმა (1674-1713) შემოგვინახა მეტად საინტერესო ცნობა 
თბილისში თეატრონის არსებობის შესახებ, სადაც “რუსთველისა და თეიმურაზის 
გაბაასებას” ასრულებდნენ. თვით არჩილი უნდა მიჩნეულ იქნეს სახიობის 
პოეზიის ერთ-ერთ საუკეთესო წარმომადგენლად[19]. სახიობაში ამ დროს 
მკვიდრდებოდა ხალხის პატრიოტული სულისკვეთების გამომხატველი საგმირო-
სალაშქრო ხასიათის სიუჟეტები. სულხან-საბა ორბელიანმა დაგვიტოვა 
აღწერილობა თეატრონის სალაშქრო შინაარსის წარმოდგენისა, რომელშიც 
მთავარი მოქმედი პირი ომში გმირულად იღუპება, ამას მოჰყვება გმირის 
დატირების მასობრივი სცენა და ბოლოს მთავრდება გმირის უვნებლად 
დაბრუნებითა და მისი დაჯილდოებით. ეს წარმოდგენაც თავის ძირითად 
ხაზებში მაგალითია ბერიკაობის ტრადიციული სიუჟეტის გამოყენებისა 
თეატრონის რეპერტუარისათვის[20]. ამ დროის ბერიკაობასა და ფერხულებში 
მთავარ თემას წარმოადგენს თემა ხალხის ერთობლივი ბრძოლისა 
დამპყრობელთა წინააღმდეგ (არჩილის მიერ აღწერილი ბერიკაობა და ხალხური 
ფერხული, “შავლეგო”)[21]. 
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თავი მერვე 

აღმოსავლეთი საქართველო 

XVIII ს. პირველ ნახევარში 

 

 
§ 1. სამეურნეო ცხოვრების წინსვლა XVIII ს. პირველ 

მეოთხედში 
 

XVIII ს. I მეოთხედი ქართლის ეკონომიური და სოციალურ-
კულტურული აღმავლობის პერიოდი იყო. ამას დიდად შეუწყო ხელი 
შედარებითი მშვიდობიანობის დამყარებამ და ქართლის მეფის ვახტანგ VI-ის 
გონივრულმა პოლიტიკამ, რომელმაც ბევრი რამ გააკეთა ქვეყნის სამეურნეო და 
კულტურული წარმატებისათვის. მან განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია 
სარწყავი არხების მშენებლობას. ვახტანგ VI-ის ინიციატივით მოხდა სარწყავი 
არხების გაყვანა, მდინარეების – ხუნანის, ქციისა და მაშავერას წყლების 
გამოყენება უნაყოფო მინდვრების მოსარწყავად. გაყვანილ იქნა ცნობილი ყარაიას 
არხი[1]. არხი გამოიყვანეს აგრეთვე მდ. მტკვრიდან სოფ. ქვიშხეთთან[2].იმავე 
რაიონში სარწყავი მაგისტრალი აღმოსავლეთისაკენ, კერძოდ, სურამისაკენ 
გაემართა, ხოლო ალისწყალმა სოფ. ბოლამდე მიაღწია[3]. ამ არხებმა საგრძნობლად 
შეუწყვეს ხელი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გამრავლებას. დადგენილ იქნა 
სპეციალური ნორმების სარწყავი რუებით სარგებლობის შესახებ[4]. 
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მთელი აღმოსავლეთ საქართველო დასერილი იყო ხელოვნური რუებით 
(ჭაპალის, გორიჯვრის, თორტიზის დს სხვ.). ყოველი სოფელი უვლიდა თავის 
რუს მისთვის მიჩენილი მერუეებით, რომელთაც გარკვეული ფუნქციები ეკისრათ. 
მერუე ვალდებული იყო წყალი თანაბრად გაენაწილებინა, თუმცა უპირატესობა 
შეძლებულ მეურნეებს ეძლეოდათ[5]. 

ქართლის სამეფოს ეკონომიური გაძლიერებისათვის დიდი მნიშვნელობა 
ჰქონდა ავბედობის დროს აყრილ და გაქცეულ გლეხთა უკან დაბრუნებას. ამ 
მიზნით ცენტრალურმა ხელისუფლებამ სპეციალური ღონისძიება გაატარა. ეს იყო 
ე.წ. “მყრელობა”, რომლის მიხედვითაც არა მარტო კახეთიდან, არამედ ქართლის 
სხვადასხვა კუთხეში გახიზნული გლეხები თავიანთ ძველ მამულებზე უნდა 
დაებრუნებინათ. ვახტანგ VI-მ “მყრელობის” ჩატარებაში სპარსეთის 
ხელისუფლებისაგანაც მიიღო დახმარება. სპეციალურ მოხელეებს – “მყრელებს” 
მიენდოთ ეს მძიმე საქმე. “მყრელობა” ეფექტურად მიმდინარეობდა, მაგრამ იყო 
შემთხვევები, როდესაც წასული ყმები ძალადობდნენ და უკან არ ბრუნდებოდნენ. 

“მყრელობის” განხორციელებაში კახეთის სამეფო კარიც აქტიურად ჩაება. 
ათასობით გაქცეულ-გადახვეწილი გლეხი უბრუნდებოდა თავის ძველ კერას. 
ცენტრალურმა ხელისუფლებამ განსაკუთრებული შეღავათები მიანიჭა “ახალ 
მოსულ კაცებს”, რომლებიც ერთი წლის ვადით გაათავისუფლეს 
გადასახადებისაგან[6]. 

ქართლ-კახეთი ოდითგანვე ცნობილია მარცვლეული კულტურების 
წარმოებით – ხორბლით, ქერით, შვრიით, ფეტვით, ქრთილითა და სელით. 
განსაკუთრებით განთქმული იყო პურის წარმოებით მტკვრის, არაგვის, მეჯუდის, 
ლიახვის, ძამის, რეხას, მაშავერას, ალაზნის, ქციის, დებედას და ივრის 
სანაპიროები[7]. 

ქართლის სამეფო სახლი მარტო მსხვილი სათავადოებისაგან, როგორიც 
იყო ქსნისა და არაგვის საერისთავო, საამილახორო, საყაფლანიშვილო, 
საციციშვილო და სხვა, სახელმწიფო გადასახადის სახით, (“კოდის პური”), 2621 
კომლიდან დაახლოებით 10 484 კოდ ხორბალსა და ქერს იღებდა[8]. 

რამდენადმე გაფართოვდა მევენახეობა-მებაღეობაც. ამ დროს სამეფო 
კარის ზვრებში დაქირავებულ შრომასაც იყენებდნენ, რაც მეღვინეობის 
ინტენსიფიკაციაზე მეტყველებს[9]. დაქირავებული შრომის გამოყენება საბატონო 
ზვრებშიაც ხდებოდა[10]. სამეფო-საბატონო ზვრებს განსაკუთრებული რიგის 
მოხელეები უვლიდნენ[11]. 

ამ დროის აღმოსავლეთ საქართველოში მევენახეობა-მეღვინეობის 
გაფართოებაზე უნდა მეტყველებდეს ღვინის დასამზედებელ და შესანახ 
სამეურნეო ნაგებობათა დიდი რაოდენობით არსებობა; მაგალითად, სოფ. ალთან 
სპეციალური საწარმო არსებულა, სადაც აკეთებდნენ მაღალხარისხოვან ქვევრებს, 
რომლებითაც მარაგდებოდა ქართლის დიდი ნაწილი[12]. 

ქართული ღვინო საღდებოდა სომხეთში, სპარსეთსა და ესპანეთშიც კი. 
ცხენის საპალნე საუკეთესო ქართული ჯიშის ღვინო 8 ფრანკად გადიოდა 
უცხოურ ბაზარზე, მდარე ხარისხისა კი 4 ფრანკად იყიდებოდა[13]. 

XVIII საუკუნის ქართლ-კახეთის სოფლის მეურნეობის დარგთა შორის 
მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა მესაქონლეობას, რომელიც უმთავრესად მთიან 
ადგილებში იყო განვითარებული. 
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განსაკუთრებით განთქმული იყო თავისი საძოვრებით დიღმისა და 
აღაიანის ველები, იაღლუჯის მთის ფერდობები და სხვა[14]. 

საქონელზე დაწესებულ გადასახადთა ნაირსახეობა (“ნახირისთავი”, 
“პირისთავი”, “სამლაშე”, “საბალახე” და სხვ.) განვითარებული მესაქონლეობის 
მაჩვენებელია. “ნახირისთავი” დაკავშირებული იყო მსხვილფეხა საქონლის, 
კერძოდ, ნახირის ყოლასთან. იგი პერიოდულად ეწერებოდა სოფელს როგორც 
სამეფო-სახასო გამოსაღები[15]. 

მეცხვარეობასთან იყო დაკავშირებული გადასახადები “პირისთავი” და 
“საბალახე”. “საპირისთავედ” ყოველ 100 თავ ცხვარზე ერთი მიჰყავდათ, 
“საბალახედ” კი ყოველ 100 სულზე 2 სული[16]. 

მესაქონლეობა საკმაოდ იყო განვითარებული კახეთის სამეფოშიაც. ამ 
მხრივ განსაკუთრებით გამოირჩეოდა პანკისის ხეობა, ცნობილი თავისი მდიდარი 
ტყეებით, სადაც ღორებისათვის ბუნებრივი საკვები უხვად იპოვებოდა. ვახუშტის 
მითითებით, ზოგიერთ გლეხს 400, 1000, ზოგჯერ ორი ათასი ღორიც ჰყოლია[17]. 

მომთაბარე მეცხვარეობა დიდ როლს ასრულებდა კახეთის მთიანეთის 
მეურნეობაში, კერძოდ, თუშეთში[18]. თუშებს ათეულ ათასობით ცხვარი ჰყავდათ. 
სწორედ ამის გამო იყო, რომ ისინი ხშირად იკავებდნენ ბარში მცხოვრებთა 
კუთვნილ საძოვრებს, რასაც კონფლიქტი მოსდევდა. 

სასოფლო-სამეურნეო ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა 
აგრეთვე მებაღეობას. ხილის ბაღებით გამოირჩეოდა ქვემო ქართლი. ქციის, 
მაშავერას და დებედას ხეობებში ხილი დიდი რაოდენობით მოდიოდა[19]. შიდა 
ქართლის რაიონებიდან მეხილეობას უფრო მეტად მისდევდნენ თეძამის ხეობაში, 
გორის, მეტეხ-ხასირეთის, ატენის, სკრისა და ხოვლეს მიდამოებში[20]. 
მეხილეობით ცნობილი იყო აგრეთვე ქართლში მტკვრის სანაპიროები და მის 
ჩრდილოეთით მდებარე ტერიტორია – ლიახვის, ქსნის, არაგვის, რეხას, მეჯუდას, 
იორისა და ალაზნის პირის მინდვრები[21]. ქალაქ თბილისის მიდამოებიც 
განთქმული იყო მაღალხარისხოვანი ბაღებით[22]. 

მებაღეობა სამეფო სახლის სამეურნეო საქმიანობის მნიშვნელოვანი უბანი 
გამხდარა. ამაზე მიუთითებს “მებაღეთუხუცესისა” და მისდამი 
დაქვემდებარებული მებაღეების შემადგენლობა, რომელთა უფლება-
მოვალეობანი სპეციალურად განუსაზღვრავთ[23]. 

ქართლ-კახეთის სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დარგს 
ძველთაგანვე მეაბრეშუმეობა წარმოადგენდა. მეაბრეშუმეობით ცნობილი 
რაიონები იყო ყარაიას ველი, დებედის, ხრამის, ბერდუჯის, ბელაქნისწყლის 
ხეობები[24]. 

აბრაშუმის ნედლეულისა და ნაწარმის მიღების ტექნიკა კვლავ ძველ, 
ტრადიციულ წესს ემყარებოდა და ამ დროისთვის რაიმე ახალს არ შეიცავდა[25]. 

XVIII ს. 20-იანი წლებისათვის ქართლში 1 ლიტრა აბრეშუმის ძაფი 
დაახლოებით 6 მანეთი ღირებულა[26]. იყო შემთხვევები, როდესაც ქართლსა და 
კახეთში შეძენილი აბრეშუმის ნაწარმი ვაჭრებს საზღვარგარეთაც გაჰქონდათ. 

ტექნიკური კულტურებიდან ქართლში გავრცელებული იყო სელი და 
კანაფი. სელი მოჰყავდათ უმთავრესად აბოცში, ტაშირსა და ყაიყულში. სელიდან 
მიღებულ ზეთს საკვებად და გასანათებლად იყენებდნენ. თბილისის ბაზარზე 
უმთავრესად ტაშირის ზეთი შემოდიოდა, რომელსაც დიდი მომხმარებელი 
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ჰყავდა[27]. ქართლში გამოყვანილი ზეთი, როგორც ჩანს, მცირე რაოდენობით 
წარმოების გამო, სამეფო კარის კონტროლს ექვემდებარებოდა. ქართული ზეთის 
გაზიდვა აკრძალული იყო[28]. 

მნიშვნელოვანი იყო ქართლში კანაფის წარმოება. მისგან საოჯახო 
მოხმარების ქსოვილებს ამზადებდნენ. კანაფი შიდა ქართლის დაბა ალის 
მცხოვრებთა ერთ-ერთ გამოსაღებს წარმოადგენდა. მათ შეწერილი ჰქონდათ 
ტილო, რაც, ცხადია, შინამრეწველობის ამ სახეობის გავრცელებასა და 
განვითარებას გულისხმობდა[29]. 

ხელოსნობა ამ დროსაც მჭიდროდ იყო დაკავშირებული სოფლის 
მეურნეობასთან. პირადი მოხმარების ბევრი საგანი – საოჯახო ინვენტარი, 
ტანსაცმელი, სასოფლო-სამეურნეო იარაღები და სხვ. ადგილობრივ ოჯახებსა და 
სასოფლო ცენტრებში მზადდებოდა. სოფლის ხელოსანთა ნაწარმი ბაზარზეც 
გადიოდა. ხელოსან-საქონელმწარმოებლები უმთავრესად ქალაქებში იყვნენ. 

XVIII ს. პირველ მეოთხედში, როგორც ჩანს, ხელოსანთა რიცხვი 
მრავლდება. ბლომად იყვნენ სამეფო, სათავადო, სახალხო ხელოსნები[30]. მარტო 
სომხით-საბარათიანოს მეწინავე სადროშოს ტერიტორიაზე 35 მჭედელი 
სახლობდა. აქ იყვნენ მღებრები, ფეიქრები, დურგლები, ქვის მჭრელები, ხაბაზები, 
მექვაბეები, ნალბანდები, მეფუტკრეები. სულ ამ მხარეში 54 კომლი ხელოსანი 
ბინადრობდა. 

იყვნენ ისეთი შეძლებული ხელოსნებიც, რომელთაც საკუთარი სახლი 
ჰქონდათ- დარბაზით, სათონეთი და მარნით[31]. ხშირად ხელოსნებს თავისი 
კერძო დუქნებიც ჰქონდათ, სადაც თავისსავე ნაწარმს უშუალოდ ასაღებდნენ[32]. 
არსებობდნენ ისეთი ხელმოკლე ხელოსნებიც, ფეოდალთა მიერ შევიწროებულნი, 
რომელნიც ვერ ახერხებდნენ “ჯარიმის” გადახდას და თავნასყიდ ყმად 
აცხადებდნენ თავს[33]. 

ხელოსნობის ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ დარგს სამღებრო 
საქმიანობა წარმოადგენდა. ცნობილი სამღებროები იყო თბილისში, გორში, 
თელავში, საგარეჯოში, ყაიყულში, საბარათაშვილოში, ზემო ქართლსა და სხვ.[34]. 

სამღებროთა ექსპლოატაცია ხდებოდა საიჯარო წესით, მაგრამ კერძო 
საფეოდალო სამღებროები საღებავს სამეფო მღებართუხუცესისაგან იძენდნენ. ეს 
უფლება სამეფო კარის უპირატესობას წარმოადგენდა. სამეფო მღებართუხუცესის 
გარეშე “ნურც იყიდის და ნურც გაყიდის”, ნათქვამია ერთ განკარგულებაში[35]. 
ღებვის საქმე სამეფო სახლის, კერძოდ, დედოფლის მონოპოლია იყო. 

ამ დროისათვის თბილისში გაიხსნა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
სახელმწიფო წარმოება – ზარაფხანა. თბილისის ზარაფხანაში მოჭრილი 
სპარსულწარწერიანი მონეტები ქართული სახელმწიფოს პოლიტიკურ და 
ეკონომიურ ძლიერებას გამოხატავდა[36]. 

ამ პერიოდში შესამჩნევად განვითარდა სავაჭრო-სამიმოსვლო გზების 
მშენებლობა, რამაც დიდად შეუწყო ხელი სამეურნეო-ეკონომიურ 
კავშირურთიერთობათა განმტკიცებას საქართველოს ცალკეულ რაიონებს შორის. 

გაფართოვდა ვაჭრობა თბილისში, რომელიც სულ უფრო და უფრო მეტად 
იზიდავდა საქონელს პერიფერიებიდან. ქართლისა და კახეთის ბაზარზე ამ დროს 
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დიდი რაოდენობით იყიდებოდა ადგილობრივი ნაწარმი: ქსოვილები (ფარჩა, 
აბრეშუმი, მატყლი. სელი, ბამბა. წინდები). სანოვაგე (ხორცი, თევზეული, ბრინჯი, 
ზეთი, ერბო, ქონი, თაფლი, ხილი, ფქვილი, ბოსტნეული, მარცვლეული), საღებავი 
(უმთავრესად ენდრო და ლილა), თამბაქო, პირუტყვი და ფრინველი. გარდა 
ადგილობრივი საქონლისა, ქართლ-კახეთის ბაზარი იცნობდა თავრიზის ფარჩას, 
ორდუბადის აბრეშუმს, ქირმანის შალს და ე.წ. “საყათის საქონელს” – 
სანელებლებსა და ფუფუნების საგნებს. 

ცენტრალური ხელისუფლება ერეოდა კერძო მოვაჭრეთა აღებ-
მიცემობაში და თავისთვის სასარგებლოდ აწესებდა გამოსაღებს დუქნის 
ფლობისათვის, რაც თვეში ერთ შაურს უდრიდა[37]. 

XVIII საუკუნისათვის თბილისში დაახლოებით სახელმწიფო 
გადასახადის გამღები 200-მდე დუქანი არსებულა. 

XVIII ს. ათიანი წლებისათვის თბილისელ ვაჭართა ერთ ნაწილს 5 
მინალთუნი “მახტა” ედო სახელმწიფო გამოსაღებად[38]. “მახტის” განსაზღვრა 
ვაჭრის ქონებრივი შესაძლებლობის მიხედვთი ხდებოდა. 

სახელმწიფო მფარველობდა მოქალაქეებსა და დიდ ვაჭრებს. მათი 
საქმიანობის წახალისების მიზნით შეადგინეს “საკუთრების ქალაქური წესი”, 
რომლის მიხედვით უშვილოდ გადაშენებული მოქალაქის “ბეითალმანი” ქონება 
უნდა დარჩენოდა განსვენებულის ნათესავს და არა მის სიუზერენს, როგორც ეს 
მანამდე იყო[39]. მეფე ვახტანგმა ეს დებულება 1722 წ. დააკანონა თბილისის 
მოქალაქეთა სასარგებლოდ[40]. 

ვაჭრობის თავისუფალ განვითარებას მნიშვნელოვნად ბორკავდა 
ფეოდალურ საბაჟოთა სისტემა. თბილისის მთავარი საბაჟოს გარდა საბაჟოები იყო 
თელავში, გრემში, გორში, ცხინვალში, სურამში, ახალდაბასა და სხვ[41]. საბაჟოები 
ცალკეულ სათავადოებშიაც არსებულა. 

XVIII საუკუნის ქართლში სავაჭრო კაპიტალი ძველებურად ხელს 
უწყობდა საქონელგაცვლას და წვრილ საქონელმწარმოებლებსა და 
მომხმარებლებს შორის კავშირს ახორციელებდა. ცენტრალური ხელისუფლება 
თავისი საბაჟო პოლიტიკით არსებითად მონაწილეობდა სავაჭრო მოგებაში. ამავე 
დროს იგი რამდენადმე მფარველობდა ადგილობრივ საქონელმწარმოებლებს და 
მათ უცხოური საქონლის კონკურენციისაგან იცავდა. მაგალითად, 
დასტურლამალის მიხედვით უცხოურ აბრეშუმზე დაწესებული ბაჟი თითქმის 4-
ჯერ სჭარბობდა ბაჟს ადგილობრივ აბრეშუმზე[42]. 

ვაჭრობის ხელის მოწყობისა და სავაჭრო შემოსავლის გაზრდის მიზნით 
ცენტრალური ხელისუფლება დიდ სავაჭრო გზებზე აშენებდა ქარვასლებსა და 
სავაჭრო სახლებს. 

XVIII ს. პირველ მეოთხედში ქართლ-კახეთის საექსპორტო საქონელს 
აბრეშუმი, ღვინო, სახელოსნო ნაწარმი, ქსოვილები თუ ბეწვეული წარმოადგენდა. 
ყველა ამ საქონლის შესაძენად უცხოელი ვაჭრები თბილისს ეტანებოდნენ. აქ 
იძენდნენ ქართულ აბრეშუმს და უფრო ძვირ ფასებში ჰყიდდნენ სამხრეთ-
აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ვინმე ფარსადან ბეგს XVIII ს. ათიანი წლებისათვის 60 
თუმნის აბრეშუმი გაუტანია საქართველოდან[43]. დიდ სავაჭრო საქმიანობას 
ეწევიან გორელი ვაჭრები ჯულაბაშვილები[44]. მათ სავაჭრო ამხანაგობა (ფსონი) 
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ჰქონიათ. “ფსონები” ჰყოლიათ გილანში, თავრიზსა და ასტრახანში. ასევე აქტიურ 
სავაჭრო საქმიანობას ეწევიან გოგიჯანაშვილები, მამინაიშვილები, 
მამულაიშვილები და სხვ[45]. 

XVIII საუკუნისათვის კახეთში საქალაქო ცხოვრება ქართლთან 
შედარებით დაბალ დონეზე იდგა. კახეთის მთავარი ქალაქი ამ დროს თელავი 
იყო. კახეთის სხვა ქალაქები: უჯარმა, ჟინვანი, გრემი და ბაზარი ამ დროისათვის 
დაბა-სოფლებად გადაქცეულიყვნენ. დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა აგრეთვე ქალაქ 
ყარაღაჯს, რომელიც ცნობილი სახელოსნო ცენტრი იყო. კახეთის ქალაქები, ისევე 
როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს ყველა მსხვილი ქალაქი, მეფის 
განკარგულებაში შედიოდა; ნომინალურად მეფე ითვლებოდა სათავადოთა 
ქალაქების პატრონადაც[46]. 

ამრიგად, აღმოსავლეთ საქართველოს, განსაკუთრებით კი ქართლის 
სამეურნეო-ეკონომიური ცხოვრება შედარებითი მშვიდობიანობის პირობებში 
აღმავალი განვითარების გზით მიდიოდა, ვიდრე მას კვლავაც უცხოელმა 
დამპყრობლებმა საზღვარი არ დაუდეს. 
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§ 2. სოციალური ურთიერთობის მოწესრიგების ცდები. 

კლასობრივი ბრძოლა XVIII ს. პირველ მეოთხედში 
 

ვახტანგ VI-მ მთელი რიგი ღონისძიებანი ჩაატარა დარღვეული 
“ბატონყმური რიგის” მოსაწესრიგებლად. ამ ღონისძიებათა ძირითადი მიზანი 
იყო გაბატონებული კლასის უფლებების დაცვა-განმტკიცება და მწარმოებელი 
საზოგადოების “ნორმალურ” პირობებში ჩაყენება, რაც თავის მხრივ ფეოდალური 
სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარეობდა. 

1704-1708 წწ. სპეციალურად შეაგროვეს არსებული სასამართლო 
გადაწყვეტილებების, გარიგებისა თუ განჩინების წიგნები და შეიმუშავეს 
სახელმწიფო-ადმინისტრაციული და სამეურნეო სამართლის წიგნი, რომელსაც 
“დასტურლამალი” ეწოდა. “დასტურლამალში” დადგენილ იქნა სახელმწიფო 
მოხელე-ხელისუფალთა უფლება-მოვალეობანი, მათი ჯამაგირი, 
მიწისმფლობელობისა და მიწითსარგებლობის წესები, სამეფო-სახასო მამულის 
მომვლელ მსახურთა წესრიგი, სახელმწიფო გამოსაღებთა რაოდენობა და სხვ. 

“დასტურლამალი” ქართლის სახელმწიფო-პოლიტიკური წყობილების 
განმტკიცებას ემსახურებოდა. მასში დიდი ყურადღება ექცეოდა სახელმწიფო-
სამეფო მეურნეობის მოვლა-პატრონობის საკითხებს. ცენტრალური 
ხელისუფლება ამით სამეფო შემოსავლის გაზრდის, მწარმოებელთა 
რაციონალური ექსპლოატაციის საქმეს აგვარებდა. “დასტურლამალმა” დიდი 
გავლენა იქონია სახელმწიფოს ეკონომიური საფუძვლების განმტკიცებაზე არა 
მარტო ქართლში, არამედ მეზობელ პოლიტიკურ ერთეულებშიაც. 
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სოციალური ურთიერთობის მოწესრიგებისათვის დიდი მნიშვნელობა 
ჰქონდა ვახტანგის დროს შედგენილ კანონთა კრებულს, რომელიც მალე მთელი 
საქართველოს ბატონყმური ურთიერთობის ძირითად კოდექსად იქცა. ამიტომაც 
იყო, რომ აღნიშნულ კანონთა შედგენის მთავარ შემოქმედს - ვახტანგს, 
მეტსახელად “სჯულმდებული” შეარქვეს. 

ვახტანგის “სამართალში” აირეკლა XVII-XVIII სს. ფეოდალური 
საქართველოს სოციალური ფენების უფლებრივი და ეკონომიური მდგომარეობა. 

“სამართალში” განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა ფეოდალთა უმაღლესი 
ფენების პრივილეგიათა განსაზღვრას. ჩამოთვლილია სამი ხარისხის თავადთა 
“სისხლის” ფასი. მათ შორის პირველი ხარისხის, ანუ “დიდებული თავადის” 
“სისხლი” 1536 თუმანს უდრიდა. მეორე ხარისხისა, ანუ “შუა თავადისა” – ორჯერ 
ნაკლებს, მესამე ხარისხის თავადისა კი – ოთხჯერ ნაკლებს, ანუ 384 თუმანს[1]. ეს 
გარემოება იმას მოწმობდა, რომ განსახილველ პერიოდში თავადთა წოდებაში 
დიფერენციაცია გაღრმავებული იყო (XIV ს. კანომდებლობა მხოლოდ ერთი 
ხარისხის “დიდებულს” აღნიშნავდა)[2]. 

ცენტრალური ხელისუფლების დასაყრდენს აღებულ ხანაშიც თავადები 
და სათავადოები წარმოადგენდნენ, ამიტომაც ვახტანგ VI-მ თავის სამართალში 
სათავადო სახლის ორგანიზაციის საკითხს – სათავადო სახლის მეთაურისა და 
სახლიკაცთა უმცროს-უფროსობის დაცვის საქმეს - თორმეტი მუხლი დაუთმო. ამ 
მუხლებმა საბოლოოდ განსაზღვრეს სათავადო სახლის მეთაურისა და 
სახლიკაცთა უფლება-მოვალეობანი. სათავადო სახლში “სასახლისკაცო რიგის” 
დაცვა ბატონყმურ-თავადურ სახელმწიფოს ინტერესებში შედიოდა და 
ცენტრალური ხელისუფლება ამ სათავადო სახლების გაყრისა და დაშლის 
წინააღმდეგი იყო. ამავე დროს მეფე ზომებს იღებდა, რომ სათავადო სახლების 
შემდგომი გაძლიერება არ დაეშვა. 

ვახტანგ VI-ის კანონმდებლობის მიხედვით ქართლ-კახეთში აზნაურებიც 
სამ ხარისხად იყოფოდნენ. “გადიდებული” აზნაურის სისხლი 192 თუმნად 
ფასობდა, “შუა” აზნაურისა –96 თუმნად, ხოლო მესამე, ანუ “ცალმოგუი” 
აზნაურისა – 48 თუმნად[3], როგორც ვხედავთ, აზნაურთა ფენასაც განუცდია 
ერთგვარი დიფერენციაცია. XIV ს. კანონმდებლობაში ორი ხარისხის აზნაური 
არსებულა, განსახილველ პერიოდში კი – სამი ხარისხისა. 

ცენტრალური ხელისუფლება ცდილობდა არ დაეკარგა თავისი გავლენა 
თავადთა ყმობაში მყოფ აზნაურებზე. ამიტომ სამეფო კარი ხშირად ერეოდა 
თავადისა და აზნაურის ურთიერთობაში (ვახტანგ VI – ბეჟან ამილახვრიშვილისა 
და ტარსაიჭაშვილის ურთიერთობაში[4], ნაზარალიხანი - იოთამ 
ამილახვრიშვილისა და ქარუმიძეთა ურთიერთობაში[5]) და ამით თავის უზენაეს 
ხელისუფლებას ახორციელებდა. საერთოდ, ცენტრალური ხელისუფლება 
ცდილობდა, რომ სათავადო აზნაურები მიემხრო და ამით თავადთა 
მოსალოდნელი წინააღმდეგობა გაეტეხა. 

ვახტანგის სამართალში გარკვეული ყურადღება ეთმობა ვაჭართა ფენას. 
ამ შემთხვევაშიაც სამეფო ხელისუფლება, რომელიც ვაჭრობის გაფართოებით 
დაინტერესებული იყო, ვაჭართა უფლებებს იცავდა. XIV საუკუნის 
კანონმდებლობისაგან განსხვავებით, ვახტანგის სამართალი ვაჭართა ოთხ 
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კატეგორიას განსაზღვრავდა. ამ შემთხვევაში ვაჭართა “სისხლი” მათი 
მდგომარეობის შესაბამისად შეფარდებული იყო აზნაურთა, მსახურთა თუ 
გლეხთა სისხლთან. “დიდებული ვაჭრის” სისხლი იგივეა, რაც “შუა აზნაურისა” – 
96 თუმანი, “მეორე ვაჭრისა” – იგივეა, რაც “ცალმოგუი აზნაურისა” –48 თუმანი, 
მსახურებთან და გლეხებთან არიან გათანაბრებული III და IV კატეგორიის 
ვაჭრები[6]. 

ამრიგად, XVIII ს. “დიდებულმა ვაჭარმა” მხოლოდ შუა აზნაურის 
“სისხლამდე” მიაღწია. საგულისხმოა, რომ XIV საუკუნეშიც ანალოგიურ 
შემთხვევასთან გვქონდა საქმე. მაშინაც დიდი ვაჭრის სისხლი საშუალო აზნაურის 
სისხლის ტოლი იყო. ამრიგად, როგორც ვხედავთ, ვაჭართა უფლებებში 
საუკუნეთა მანძილზე ცვლილებები თითქმის არ მომხდარა, რაც ქვეყნის 
ეკონომიური წინსვლის შეფერხების მაჩვენებელი იყო. 

ვახტანგის კანონმდებლობის კლასობრივი არსი გამოვლინდა 
მწარმოებელი საზოგადოების უფლებათა განსაზღვრის დროს. ვახტანგის 
კანონებით ყმა გლეხის სისხლი დიდებულ თავადთან შედარებით 128-ჯერ 
ნაკლებად იქნა შეფასებული (1536 – 12), XIV ს. სამართლის მიხედვით კი გლეხის 
სისხლი 100-ჯერ ნაკლები იყო. 

კანონი აღიარებდა, რომ ბატონს 30 წლის განმავლობაში შეეძლო ეძებნა 
გაქცეული ყმა[7]. კანონმდებელი მეფე, გასაგებია, სამეფო ყმა-მამულის 
ინტერესებსაც არ ივიწყებდა: ბატონისაგან გაქცეული ყმა, თუ სამეფო მამულში, ამ 
შემთხვევაში თრიალეთში, შეიხიზნებოდა, მაშინ მისი მოძებნის ვადა 12 
წელიწადი იყო[8]. გარდა ამისა, კანონი უფრო მეტ “შეღავათებს” ანიჭებდა ისეთ 
გაქცეულებს, რომლებიც 6-წლიანი “დაკარგვის” შემდეგ მეფე-ბატონის 
მამულებზე სახასო ყმებად დასახლდებოდნენ. ამ შემთხვევაში ძველი მებატონე 
გაქცეულ ყმას საბოლოოდ კარგავდა[9]. გასაგებია, რომ ასეთ კანონმდებლობას 
XVIII ს. I მეოთხედში საგრძნობლად უნდა შეეზღუდა ფეოდალთა თვითნებობა. 

ვახტანგის სამართალში რამდენადმე აისახა ზოგიერთი ცვლილება 
გლეხთა ცალკეულ კატეგორიებს შორის. კანონებში დადასტურებულია, 
მაგალითად, მსახურთა მდგომარეობის გაუარესება. XIV ს. კანონმდებლობაში 
მსახურის სისხლი ორ-ნახევარჯერ სჭარბობდა გლეხისას, ახლა კი (XVIII ს.) 
ორჯერ. ამავე დროს მატულობს დაბეგრილ მსახურთა რაოდენობა. მსახურთა 
ძველ “საპატიო” ვალდებულებებს (ლაშქარ-ნადირობა, გამასპინძლება) ემატება 
ახალი მოვალეობანი - ზვარში მუშაობა, ხვნა-თესვა და სხვ[10]. სამართალში 
აგრეთვე გარკვეული ადგილი დაეთმო “ბოგანო” გლეხთა კატეგორიას, 
განისაზღვრა მისი ადგილი მწარმოებელთა ფენებში და საგადასახადო 
შეღავათები, რაც მათი დაკნინებული ქონებრივი მდგომარეობით აიხსნებოდა[11]. 

“ბატონყმური რიგის” ნორმალიზაცია ფეოდალური წყობილების 
ჩარჩოებში შეუძლებელი იქნებოდა ისე, თუ საბატონყმო გადასახადების აკრეფაში 
მკაცრი წესრიგი არ დაინერგებოდა. ცენტრალური ხელისუფლება მწარმოებელთა 
კლასის ფიზიკური დაცვის მიზნით, ფეოდალებს ლმობიერებისაკენ მოუწოდებდა 
და კანონმდებლობაშიაც მკაცრად უსვამდა ხაზს, რომ “უდების დადება (ანუ 
გლეხებისათვის ზედმეტი გადასახადების დაკისრება) კაცის კვლის ოდენა 
არის”[12] ამიტომაც, როგორც ზემოთ ითქვა, “დასტურლამალით” ცენტრალურმა 
ხელისუფლებამ სამეფო-საგადასახადო სისტემა მოაწესრიგა[13]. 
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სამეურნეო-ეკონომიური ცხოვრების წინსვლა და სოციალური 
ურთიერთობის მოწესრიგება ვახტანგის მეფობის დროს როგორც ქართლში, ისე 
კახეთშიაც, საერთოდ, ქვეყნის შედარებითი აღმავლობის მაჩვენებელი იყო, რაც 
ასევე შედარებითმა მშვიდობიანობამ მოიტანა. ბატონყმური წესრიგის დამყარება 
მნიშვნელოვანწილად ზღუდავდა ფეოდალთა თვითნებობას, მაგრამ, მეორე 
მხრივ, იზრდებოდა და ძლიერდებოდა ფეოდალთა კლასის სახელმწიფოებრივი 
ორგანიზაცია, რომლის მოთხოვნები სულ უფრო და უფრო ფართოვდებოდა. 
ყოველივე ამის ობიექტური შედეგი მწარმოებელთა ექსპლოატაციის შემდგომი 
ზრდა უნდა ყოფილიყო და ასეც მოხდა. 

განაწამები გლეხები არა მარტო აყრა-გაქცევის გზით, არამედ ზოგჯერ 
უფრო აქტიურადაც იბრძოდნენ ბატონყმური ჩაგვრის წინააღმდეგ. საკმაოდ 
ძლიერი ყოფილა კარწახელებისა და უზნარიანელების გამოსვლა თრიალეთში, 
სადაც ვახტანგ VI-ს უკაცრიელი ადგილების დასახლება განუზრახავს და 
სათანადო ბრძანებაც გაუცია. ამით, რა თქმა უნდა, თრიალეთის მცხოვრებთა 
სახელმწიფო სამსახური იზრდებოდა, ამიტომ “მრავალი შფოთი და ცილება” 
დაწყებულა. აჯანყებულთა დაშოშმინება მორიგების გზით რომ ვერ მოხერხდა, 
ძალით სცადეს, მაგრამ არაფერი გამოუვიდათ. “გლეხი კაცის თავხედობა ვერ 
მოვშალეთ” – წერდა ვახტანგ მეფე. კარწახისა და უზნარიანის გლეხთა გამოსვლას 
უშედეგოდ არ ჩაუვლია. აჯანყებულებმა მიზანს მიაღწიეს. ისინი სამეფო 
ვალდებულებათაგან გაუთავისუფლებიათ. 

XVIII ს. I მეოთხედში სულ უფრო და უფრო შესამჩნევი ხდებოდა 
კლასობრივი ბრძოლის შედარებით ახალი და თავისებური ფორმა – სოციალურ 
ჩაგვისაგან თავის დაღწევის მიზნით მამაპაპურ სარწმუნოებაზე ხელის აღება – 
“გათათრება” თუ “გალეკება”. 

ბატონყმური ჩაგვრითა და უცხოელთა ძალმომრეობით შევიწროებული 
გლეხები ხშირად თავიანთ მშობლიურ ადგილებში ვეღარ ძლებდნენ, გარბოდნენ, 
“ყაზახობდნენ” და ხიზნობდნენ ქვეყნის შიგნით. ამავე დროს, “გაქცევასთან” 
დაკავშირებული და მეტ-ნაკლებად გავრცელებული მოვლენა გახდა გახიზვნა 
უცხოეთში, რაც უმეტეს შემთხვევაში “გათათრებაში”, ანუ “გაოსმალებაში” 
გამოიხატებოდა. ბატონყმური ჩაგვრისაგან გაქცეულთა ლტოლვას 
ოსმალეთისაკენ რამდენადმე აქეზებდა შედარებით “რბილი” ექსპლოატაცია, რაც 
ამ ქვეყნის ჩამორჩენილობას ახასიათებდა და პიროვნული თავისუფლების 
ილუზიები, რის გამოც გაქცეულთა იმედგაცრუება (რელიგიური და ეროვნული 
ჩაგვრის იმ სამყაროში) გარდუვალი იყო[14]. რაც შეეხება “გალეკებას”, ეს მოვლენაც 
კლასობრივი ბრძოლის პასიურ ფორმებში განიხილება. “გალეკება”, ისევე როგორც 
გაოსმალება, ქართველი ხალხის ეროვნულ გადაგვარებასაც უწყობდა ხელს. 

“გალეკება”, როგორც სოციალური თავისუფლებისათვის გლეხთა 
ბრძოლის ერთ-ერთი ფორმა ჩვენში, დაღესტნელ მთიელებთა შემოტევების 
უკიდურესი გაძლიერების პერიოდში წარმოიშვა. 

როგორც თავის დროზე აკად. ნ. ბერძენიშვლმა აჩვენა, აღმოსავლეთ 
კახეთის (საინგილო) ტერიტორიაზე დაღესტნური თემების გაბატონებას 
ბატონყმურ კახეთში გაჩაღებულმა კლასობრივმა ბრძოლამაც შეუწყო ხელი[15]. 
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სარწმუნოებრივი სხვადასხვაობა და ის გარემოება, რომ დაღესტნელი 
მომთაბარეები გამუდმებით ძარცვავდნენ ქართველ გლეხებს, რა თქმა უნდა, ხელს 
უშლიდა მათ გაერთიანებას ქართველი ექსპლოატატორების წინააღდმეგ. ავარ-
წახურებს ალაზნის გამოღმა ნაპირის სოფლების ძარცვაზე ხელი არასდროს 
აუღიათ, მაგრამ კახელი გლეხები “ლეკობაში” “უბატონობას” ხედავდნენ და ეს კი 
საბოლოოდ ყოველივე დაბრკოლებას სძლევდა: კახელი გლეხი “გალეკებაში” 
უბატონობას ეძებდა. ამიტომ გლეხები ლეკებს შეუერთდნენ. აქაურმა გლეხობამ 
თანდათან მხარი დაუჭირა ლეკებს, რომლებიც ხერხიანად სარგებლობდნენ 
ბატონყმური ძარცვის ნიადაგზე გამწვავებული კლასობრივი ურთიერთობით, 
“ემოციქულებოდნენ” გლეხებს, კავშირსა და მშვიდობას აღუთქვამდნენ მათ და 
“საკუთარი მებატონეები ალაზნის გამოღმა საკუთარსავე მეფესთან 
გადმოაბარგეს”[16]. გასაგებია, რომ კახელ გლეხთა და მომთაბარეთა აღნიშნული 
წინააღმდეგობრივი “კავშირი” დიდხანს არც შეიძლებოდა გაგრძელებულიყო და 
დაირღვა იმ დღიდანვე, როგორც კი ლეკური თემების “ფედერაციამ” კახეთის 
მიწაზე უცილობელი ბატონობა მოიპოვა. ამიერიდან “უბატონო თემებმა” კახური 
სოფლები აღარ იძმეს, დაიმორჩილეს და დაბეგრეს. ამის შემდეგ დაიწყო 
სოციალური ბრძოლის მეორე, უფრო მწვავე პერიოდი - ბრძოლა ახალბატონებად 
მოვლენილ ჭარ-ბელაქნელ აღალარებსა და უკვე იმედგაცრუებულ “გალეკებულ” 
ქართველ გლეხთა შორის. ეს ბრძოლა დიდხანს გრძელდებოდა და იმ ეტაპზე 
დაღესტნის არისტოკრატიის მიერ დამონებული მასების დამარცხებით 
დასრულდა. 
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§ 3. პოლიტიკური ვითარება XVIII ს. პირველ ოცეულში 

 

XVII საუკუნის მიწურულში ქართლის ბრძოლა ირანის 
დამოკიდებულებისაგან გასათავისუფლებლად გიორგი XI-ის მეთაურობით 
მარცხით დამთავრდა. სწორედ ამ დროს უფრო მკვეთრად გამოვლინდა 
ქართლისა და კახეთის სამეფოების ერთიმეორისაგან განსხვავებული საგარეო 
პოლიტიკა და მისი მონაცვლეობა სხვადასხვა სიტუაციის შესაბამისად[1]. 
მუხრანელ ბაგრატიონთა სახლის მეფეებმა სცადეს ირანის უღლის გადაგდება და 
პირი ჩრდილოეთისაკენ იბრუნეს. უარყოფილი იქნა როსტომის მიერ 
შემუშავებული საგარეო-პოლიტიკური კურსი. ცვლილება დაეტყო კახ 
ბაგრატიონებსაც. შეუპოვარი თეიმურაზ I-ის ნაშიერმა ერეკლე I-მა, თავისი 
“რუსული” განსწავლულობის მიუხედავად, ქედი მოუხარა ირანის შაჰს და 
“ნაზარალი-ხანად” გადაიქცა. გამაჰმადიანებამ კახ უფლისწულს დიდი ხნის 
ნანატრი ტახტი მოუტანა. ამიერიდან დასაწყისი მიეცა ბაგრატიონთა ორი შტოს 
(კახი და მუხრანელი ბაგრატიონების) ურთიერთწინააღმდეგობას, რაც XVIII 
საუკუნის მთელ მანძილზე გრძელდებოდა, ირანის შაჰმა შემორიგებული ერეკლე 
მამაპაპეულ ქვეყანაში – კახეთში კი არ დასვა, არამედ ირანის წინააღმდეგ 
“ამბოხებულ” გიორგი XI-ს დაუპირისპირა და 1688 წელს ქართლის მეფედ 
დაამტკიცა. ენერგიული გიორგი XI ბევრს ეცადა ტახტის დაბრუნებას, მაგრამ 
მიზანს ვერ ეწია და ბოლოს მაინც ირანის მორჩილება არჩია. 

კახი უფლისწული ქართლის ტახტზე თავს მყარად ვერ გრძნობდა და 
“სამამულო” კახეთისაკენ იცქირებოდა. ქართლის ფეოდალური 
საზოგადოებისაგან გარიყული მეფე ყიზილბაშთა სამხედრო ძალას დაეყრდნო და 
მაჰმადიანობის ერთგული დამცველიც აღმოჩნდა[2]. 

ეროვნულ-ქართული მმართველობის ტრადიციათა დაცვის ნაცვლად 
ერეკლე ყიზილბაშურ წესრიგსა და ძალადობას ნერგავდა. 1703 წელს შაჰმა 
“შეასრულა” ერეკლეს სურვილი, გაიწვია ქართლიდან და კახეთის მეფედ დანიშნა, 
მაგრამ ირანში დატოვა თავისი გვარდიის მთავარსარდლად, კახეთის 
“ჯანიშინობა” კი მისსავე შვილს – დავითს (იმამ ყულიხანს) უბოძა. ამავე დროს 
“მოწყალე” შაჰმა ქართლის მეფობა ისევ გიორგი XI-ს დაუბრუნა. ამ უკანასკნელმა 
ავღანელ მეამბოხეთა წინააღმდეგ თავდადებული ბრძოლით მოიპოვა შაჰის 
ნდობა, მაგრამ სამშობლოში დაბრუნება არც მას ეღირსა. ქართველი მეფე როგორც 
ყანდაარის მბრძანებელი და ირანის ჯარების მთავარსარდალი ქართული 
რაზმებითურთ ავღანეთის მმართველად დატოვეს, ხოლო ქართლში მეფის 
მოადგილედ (“ჯანიშინად”) გიორგი XI-ის ძმისწული ვახტანგ ლევანის ძე 
დანიშნეს. სახელმწიფო მოღვაწეობისათვის საჭირო ნიჭითა და უნარით 
დაჯილდოებული “ჯანიშინი” მალე საქართველოს აღორძინებისათვის საერთო 
ბრძოლის თაოსანი გახდა. 

ვახტანგმა ქართლის გამგებლობა ერეკლე I-ის დროს “შეშლილი” 
ქართული წესების გასწორებით დაიწყო. საერთოდ, მისი მოღვაწეობა 
”ჯანიშინობის” პერიოდშივე ფართო განმანათლებლურ მიზნებს ისახავდა. 
მაჰმადიანთა ძალმომრეობის პირობებში ვახტანგი ეროვნულ-ქრისტიანული 
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პოლიტიკის მედროშედ გამოვიდა. ეს პოლიტიკა ეწინააღმდეგებოდა ირანის შაჰის 
პროგრამას. მაგრამ, სანამ ქართველი მეფე გიორგი XI თავისი ჯარით ყანდაარში 
იდგა და ავღანთა მრავალრიცხოვან ტომებს აკავებდა, ქართლი ოფიციალურად 
ირანის სახელმწიფოებრივ ორბიტაში რჩებოდა და მაჰმადიანი მეფის ზურგს 
ამოფარებული ”ჯანიშინი” ქართლში წარმატებით საქმიანობდა. 

ვახტანგმა თანდათანობით ჩამოაცილა სამეფო კარს მისთვის მიუღებელი 
და მერყევი ელემენტები, სცადა სახელმწიფოებრივი მმართელობის დარგობრივი 
დაყოფა. განდევნა შემთხვევითი პიროვნებები და თავის გარშემო განათლებისა და 
კულტურის მქონე მოღვაწეთა ბრწყინვალე პლეადა შემოიკრიბა. გასაგებია, რომ 
ახალ გამგებელს, რომელსაც “სპარსულ” გავლენასთან უხდებოდა შეჯახება, 
ფედალური იდეოლოგიის მასაზრდოებლის – ეკლესიის მხარდაჭერა 
ესაჭიროებოდა. ამ მიზნით მან 1705 წ. საეკლესიო კრება მოიწვია, რომელმაც 
ქართლის კათალიკოსად ვახტანგის ძმა დომენტი აირჩია[3]. რუსეთიდან ახლად 
დაბრუნებული დომენტი მეტად განათლებული პიროვნება იყო. თავისი 
მოღვაწეობის პირველ ეტაზე იგი ენერგიულად შველოდა სახელოვან ძმას სამეფო 
საქმეების მოწესრიგების საქმეში. 

ცენტრალური ხელისუფლების გაძლიერებისა და განმტკიცების მიზნით 
ვახტანგმა ე.წ. “მცველთა ჯარი” შექმნა. ეს ტიპიური სამეფო გვარდია არსებითად 
მიმართული იყო დიდგვაროვანი ფეოდალების წინააღმდეგ. გვარდიელებს 
ჯამაგირი სახელმწიფო ხაზინიდან ეძლეოდათ და ფართო პრივილეგიებიც 
ჰქონდათ, მცველთა ჯარის შექმნამ ქართველი თავადების დიდი გულისწყრომა 
გამოიწვია[4]. 

ვახტანგ VI არ კმაყოფილდებოდა მხოლოდ ქართლის სამეფოს საშინაო 
საქმეებით. მან კვლავ აღადგინა ქართლის სამეფოს ჰეგემონია მთელ 
საქართველოში. იგი ცდილობდა განემტკიცებინა თავისი გავლენა კახეთსა და 
იმერეთში. 1707 და 1711 წწ. ორგზის დალაშქრა ოსეთი, შემოიმტკიცა ეს მხარე და 
ქართლის ჩრდილოეთის საზღვარიც გაამაგრა. 

ვახტანგ VI-ის წონას ირანის შაჰის თვალში მეტად ზრდიდა ქართლის 
მეფის გიორგი XI-ის მბრძანებლობა შორეულ ავღანეთში. დაცემის გზაზე 
დამდგარი იმპერია ავღანთაგან დაპყრობის რეალური საფრთხის წინაშე იდგა. 
XVIII საუკუნის დასაწყისში ავღანი ტომების სეპარატისტულმა მოძრაობამ 
კულმინაციურ წერტილს მიაღწია. დაიწყო მათი გამანადგურებელი თარეში 
ირანის ჩრდილო-აღმოსავლეთ პროვინციებში. მომთაბარე ავღანელები 
განსაკუთრებით უტევდნენ ქირმანის ოლქს[5]. ასეთ კრიტიკულ მომენტში 
ავღანეთის წინააღმდეგ მებრძოლი ჯარის მთავარსარდლობა ირანის შაჰმა 
გამაჰმადიანებულ ქართველ მეფეებს მიანდო. თავდაპირველად ქართველებმა 
ადვილად შემუსრეს მეამბოხე ავღანთა შეიარაღებული რაზმები. ირანელებზე 
არაერთგზისი გამარჯვებით გათამამებულმა ავღანებმა და ბელუჯებმა მძიმე 
დარტყმები მიიღეს. ამ დროს ავღანეთში 2 000-მდე ქართველი მოლაშქრე იყო. ამ 
მოლაშქრეთა სამხედრო სიქველესა და მამაცობას დიდი შთაბეჭდილება 
მოუხდენია უცხოელ დამკვირვებლებზე[6]. 

ქართველთა გამარჯვებებს ავღანეთში მოჰყვა ავღანი ტომების ირანზე 
თავდასხმების დროებით შეჩერება. უკუგდებულ იქნენ ბელუჯები, რომლებიც 
ავღანებთან ერთად სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან (სინდეთიდან უტევდნენ ფარსულ 
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პროვინციებს. მაგრამ გიორგი მეფემ ავღანელთა სიძულვილი დაიმსახურა. მალე 
ავღანეთში გიორგი XI-ს ენერგიული მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა - ყანდაარელი 
მირ-ვეისი. ეს უკანასკნელი ავღანი ტომების განმათავისუფლებელი ბრძოლის 
მეთაური გახდა; დაინახა რა ქართველთა სამხედრო წარმატებები, მან შეცვალა 
ბრძოლის მეთოდი და თავი დაუკრა გამარჯვებულ გიორგის. ამ უკანასკნელმა 
მაინც ეჭვის თვალით შეხედა ცბიერ მირ-ვეისს და იგი ისპაანში გაგზავნა[7]. შაჰმა 
მირ-ვეისი დააპატიმრა. 

სომეხი ისტორიკოსის ლეოს შენიშვნით, ეს ტყვეობა ავღანთა 
ბელადისათვის სასარგებლოც კი შეიქნა, რადგან ისპაანში ყოფნის დროს კარგად 
გაეცნო ირანის სახელმწიფოს საშინაო და საგარეო მდგომარეობას[8]. მირ-ვეისმა 
მოისყიდა შაჰის კარის მოხელეები და მოახერხა დიდი ვეზირის ფათ ალი-ხანის 
კეთილგანწყობის მოპოვებაც. სწორედ ამ პერიოდში ისპაანში რუსეთის დესპანად 
ჩამოვიდა ისრაელ ორი – სომხეთის სახალხო-განმათავისუფლებელი მოძრაობის 
ერთ-ერთი გამოჩენილი მოღვაწე. ისრაელ ორიმ მჭიდრო ურთიერთობა დაამყარა 
გიორგისთან (გიორგინ-ხანთან). ისრაელ ორის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით 
მირ-ვეისი ხმებს არხევდა შაჰის კარზე, რომ თითქოს გიორგი დიპლომატიურ 
ურთიერთობას ამყარებდა რუსეთთან და მას ერთმორწმუნე სომხებთან კავშირი 
ჰქონდა[9]. ამ შემთხვევაში მირ-ვეისის მიერ წამოყენებული “ბრალდება”, რა თქმა 
უნდა, საფუძვლიანი იყო. მირ-ვეისი ამტკიცებდა, რომ აღმოსავლეთ საქართველო 
შეეცდებოდა კავშირი შეეკრა სომხეთთან და რუსეთის დახმარებით სრული 
დამოუკიდებლობა მიეღო. ამ ხმებს შაჰზე გავლენა უნდა მოეხდინა. ცბიერმა 
ავღანელმა ყარდაარში დაბრუნების უფლება მიიღო. ასეთ შემთხვევაში ავღანეთში 
მყოფ ქართველთა ლაშქარს სანდოდ ვერ მიიჩნევდნენ. 

მირ-ვეისმა 1709 წ. დანათესავება შესთავაზა გიორგის, თავისი 
ქალიშვილის მითხოვებას შეჰპირდა, ნადიმზე მიიპატიჟა და მუხანათურად 
მოკლა. გიორგისთან ერთად ქართველ მეომართა რაზმიც ამოხოცეს. მოკლულ 
მეფეს მირ-ვეისმა ახსნა მკერდზე ჩამოკიდებული ჯვარი, რომელსაც 
მუსლიმანობას ნაზიარები გიორგი მაინც მუდამ თან ატარებდა და შაჰს გაუგზავნა 
როგორც “საბუთი” გულით ქრისტიანი მეფის “ორგულობისა”[10]. 

შაჰმა გიორგი მეფის ადგილზე მისი ძმის, ლევანის, ძე ქაიხოსრო დანიშნა. 
ახალი მეფე შაჰმა ისპაანს იხმო და ირანის მხედართმთავრობა ჩააბარა, ქართლში 
კი კვლავ ვახტანგ ბატონიშვილი დარჩა გამგებლად. 1709 წ. ქაიხოსრომ 
დამატებით თავრიზი და ბარდაც მიიღო საგამგეოდ. მან ქართველთა და 
ყიზილბაშთა ჯარები შეკრიბა და 1710 წ. მირ-ვეისის წინააღმდეგ გაილაშქრა. 
ამჯერად ქაიხოსრომ გაიმარჯვა. 

ქაიხოსროს სარდლობით მოპოვებული გამარჯვებით ქართლის 
გამგებელმა ვახტანგმაც ისარგებლა, თბილისის ყიზილბაში ციხისთავები გააძევა 
და მათ ადგილზე ქართველები დააყენა. ყიზილბაშები დიდ წინააღმდეგობას 
უწევდნენ ვახტანგს. რამდენჯერმე შეტაკებაც კი მოხდა ქართველებსა და მათ 
შორის, მაგრამ ვახტანგმა შაჰის მხარდაჭერა მოიპოვა და ქალაქში ყიზილბაშთა 
ალაგმვით ტყვეებით ვაჭრობა მოსპო[11]. 

1711 წელს ქალაქ ყანდაარზე იერიშის დროს ქართველები დამარცხდნენ. 
ამ ბრძოლას თვით მეფე ქაიხოსრო-ხანიც შეეწირა, რომელიც ისევე როგორც მისი 
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წინამორბედი გიორგი XI გულით ქრისტიანობდა. დამარცხებული ქართველი 
მოლაშქრეები გირიშკის ციხე-სიმაგრეს შეეკედლნენ. 

“გურჯისტანის ვალის” ტახტი კვლავ თავისუფალი აღმოჩნდა. ირანში 
“მოღვაწე” მაჰმადიან ბაგრატიონთაგან ბევრს ჰქონდა პრეტენზია ქართლის 
ტახტზე. XVIII საუკუნის დასაწყისისათვის “გურჯისტანის ვალის” მნიშვნელობა 
ძალზე დიდი იყო ირანის სახელმწიფოში. ამ დროს ეს “ვალი”, ანუ ქართლის მეფე 
ერთდროულად ირანის მთავარსარდალი, შაჰის კარის ერთ-ერთი უმაღლესი 
მოხელე და ავღანეთის მბრძანებელიც იყო. 

შაჰის არჩევანი ვახტანგ VI-ზე შეჩერდა[12]. “ჯანიშინი” ამიერიდან უკვე 
მეფე – “ვალი” უნდა გამხდარიყო. 1712 წელს აპრილში ქართლის “ჯანიშინი” 
შორეულ ისპაანში გაემგზავრა ქართლის ტახტზე დასამტკიცებლად. ირანში 
ვახტანგს დიდი ამალა გაჰყვა, რომელშიაც სხვებს შორის საყოველთაოდ ცნობილი 
სულხან-საბა ორბელიანიც იყო[13]. 

ირანის სახელმწიფო ამ დროს ქართლსა და კახეთში მხოლოდ 
გამაჰმადიანებულ ქართველ მეფეთა ხელისუფლებას ურიგდებოდა. ვახტანგი კი 
სარწმუნოების შეცვლას არ აპირებდა[14]. 

როგორც ჩანს, ვახტანგ VI-ს მშვიდობიანი გზით სურდა აღედგინა 
საქართველო-ირანის ურთიერთობის როსტომის წინადროინდელი სტატუსი. 

XVIII საუკუნიდან ირანის იმპერიაში რელიგიური მომენტი თითქოს აღარ 
განსაზღვრავდა სახელმწიფოებრივი ურთიერთობის შინაარსს, მაგრამ ქართლის 
ვალის ოფიციალურ მაჰმადიანობას შაჰის სახელმწიფო მაინც სერიოზულ 
მნიშვნელობას ანიჭებდა. ქართლის მმართველის მაჰმადიანობა იმას ნიშნავდა, 
რომ ირანი “გურჯისტანს” თავის პროვინციად განიხილავდა; თუმცა ქართლის 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ამას არსებითი ცვლილება არ მოუტანია. 
აღმოსავლეთ საქართველოსადმი ასეთი პოლიტიკით ირანი აშკარად 
უპირისპირდებოდა რუსეთისა და ოსმალეთის მიზნებს ამ ქვეყანაში. გარდა ამისა, 
“გურჯისტანის” “ქრისტიანიზმი”, რასაც ირანი საქართველოში რუსული 
ორიენტაციის გამარჯვებად მიიჩნევდა, გამოიწვევდა ირანში სხვა ქრისტიანთა 
გამათავისუფლებელ მოძრაობას. ამიტომაც შაჰი ბევრ დათმობაზე მიდიოდა 
“გურჯისტანის ვალის” წინაშე, უმატებდა მას ტიტულებს, უდიდებდა “ჯამაგირს”, 
აძლევდა სოფლებს ირანში, ოღონდ ირანის შაჰისა და მისი ოფიციალური 
სარწმუნოების ერთგული ყოფილიყო. 

თავის მხრივ ვახტანგVI-მ, რა თქმა უნდა, იცოდა, რომ ირანში მას 
აიძულებდნენ გამაჰმადიანებას. შაჰის ეს მოთხოვნა მისთვის მოულოდნელი არ 
იქნებოდა, მაგრამ ვახტანგი, იცავდა რა ქრისტიანობას, როგორც ჩანს, შექმნილ 
სიტუაციაზეც ამყარებდა იმედებს, რასაც გარკვეული საფუძველი თითქოს 
ჰქონდა. XVIII ს. I ათეულში ქართლის სამეფო საკმაოდ გაძლიერებული იყო და 
მას საქართველოს სხვა პროვინციებზედაც ჰქონდა გავლენა. 

ჯერ კიდევ ირანს გამგზავრების წინ ვახტანგმა ნათესაური კავშირი 
დაამყარა კახეთის ბაგრატიონებთან – თავისი ასული თამარი მან კახ 
ბატონიშვილს – ირაკლი თეიმურაზის ძეს მიათხოვა და ამით კახეთთან 
ურთიერთობა განამტკიცა; ვახტანგისავე მეორე ასული ანუკა იმერეთის 
გავლენიან თავად ვახუშტი აბაშიძეზე[15] დააქორწინა. ყოველივე ამას 
არაგადამწყვეტი, მაგრამ გარკვეული მნიშვნელობა მაინც ჰქონდა. რა თქმა უნდა, 
ვახტანგ VI-ს სათანადო დასკვნა უნდა გამოეტანა იმ გარემობიდან, რომ თვითონ 
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იგი მაშინ “მთხოვნელის” როლში ეახლა ირანის ხელმწიფეს, რომელიც მის 
სამეფოსთან შედარებით გაცილებით უფრო ძლიერი იყო. ამიტომ ვახტანგის 
დიდხნოვან სარწმუნოებრივ სიმტიკიცეს მაშინ, ქართლის მომავალი 
განვითარების თვალსაზრისით, ზიანის მოტანა შეეძლო. ეს მით უფრო, რომ 
ვახტანგი ქართლის ტახტზე ერთადერთი პრედენდენტი არ ყოფილა და შაჰს მისი 
შეცვლა არ გაუჭირდებოდა. 

ვახტანგის ირანში ყოფნის დროს ქართლში მძლავრი ბრძოლა გაჩაღდა ორ 
დაჯგუფებას შორის. ქართული არისტოკრატიის მოწინავე ნაწილს, რომელიც 
პოლიტიკურ-კულტურულ ასპარეზზე ვახტანგის ეროვნულ პოლიტიკას 
მისდევდა, სათავეში ედგა ვახტანგის უმცროსი ძმა სიმონ ლევანის ძე. იგი, 
როგორც ჩანს, იზიარებდა ვახტანგის პოლიტიკურ პროგრამას. ამით აიხსნებოდა, 
რომ ვახტანგმა სწორედ სიმონი დატოვა ქართლის გამგებლად (1712-1714)[16]. 

აღნიშნულ პროგრესულ დასს დაუპირისპირდა საკმაოდ ძლიერი და 
გავლენიანი დაჯგუფება, რომელიც ტახტისათვის მებრძოლი და 
გამაჰმადიანებული ბატონიშვილებისაგან შედგებოდა. მათ მხარში ედგნენ 
“ჯანიშინის” პოლიტიკით უკმაყოფილო მსხვილი ფეოდალები. 

ბევრი პროგრესულად მოღვაწე პიროვნებაც თვლიდა, რომ ვახტანგის 
უარი ობიექტურად ცუდი შედეგების მომტანი იყო და ამიტომაც მხარს უჭერდა 
ძველი მდგომარეობის აღდგენას. ამ მომენტში ვახტანგს სიმონიც განუდგა. 
კათალიკოსი დომენტიც კი სამეფო ტახტის დაუფლების დაუცხრომელმა 
წყურვილმა შეიპყრო – მზად იყო ანაფორა გაეხადა, დაოჯახებულიყო და 
მაჰმადიანობა მიეღო[17]. 

მცხეთის კათალიკოსის – “სულიერი მეუფისა და ღმერთის მოადგილის” 
ასეთი მდაბალი აღტყინება ალბათ მკრთალად გამოიყურებოდა დიდი ხნის წინათ 
გამაჰმადიანებული პრინცების საქციელთან შედარებით. სიმონ გამგებელმა 
თავისი “გაგიჟებული” ძმა შეიპყრო[18]. 

მაჰმადიანობის უარმყოფელი ვახტანგი შაჰმა ქირმანს გაგზავნა ტყვედ, 
ქართლი კი იესე ალი ყული-ხანს გადასცა. იესე ძმათაგან გამოირჩეოდა თავისი 
ირანოფილობით; მის შესახებ თვით ვახტანგი ამბობდა: “მუდამ განდგომილი 
მტერი და ეშმაკია”[19]. ირანის კარის ყოფილი თოფჩიბაში იესე შეეცადა შაჰისათვის 
ერთგულება დაემტკიცებინა. მან ანტიქართული პოლიტიკის გატარებაში ირანელ 
მოხელეებსაც კი გადააჭარბა - თბილისის მეციხოვნეებთან პირი შეკრა და 
ქართველები დაასმინა, თითქოს ისინი ყურანს წვავდნენ და ყიზილბაშებს არ 
ინდობდნენ. ამ დასმენის საფუძველზე თბილისში ირანიდან სპეციალური 
მოხელე – ვინმე ხოლოფა – გამოგზავნეს, რომელსაც ქართველთა კონტროლი 
ეკისრებოდა. საბედნიეროდ, ქართველმა მოღვაწეებმა ეს მოხელე საკმაოდ იოლად 
მოიშორეს[20]. იესეს მმართველობამ საზოგადოების თითქმის ყველა ფენის საერთო 
უკმაყოფილება გამიწვია. მისი უკიდერესი მაჰმადიანობა, მრავალცოლიანობა და 
შაჰისადმი უტყვი მორჩილება, აღშფოთებას იწვევდა ყველა პატრიოტ ქართველში. 

იესე მეფის საწინაღმდეგოდ წარმოიშვა მძლავრი მოძრაობა, რომელსაც 
სათავეში ჩაუდგა ვახტანგ VI-ის უფროსი ვაჟი ბაქარი. იესემ იცოდა, რომ 
ქართლის მოსახლეობის უმრავლესობის საფიცარი ვახტანგ VI იყო, რაც მის 
მდგომარეობას არყევდა. ქართლში ჯერ კიდევ ჰქონდათ საყვარელი “ჯანიშინის” 
მეფედ დაბრუნების იმედი. ამით გაბოროტებულმა იესემ შაჰს ბაქარის 
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დაპატიმრება მოსთხოვა. ეს მოთხოვნა შეუსრულეს, იესეს ხელისუფლების 
მოცილე ქართლში არც ირანს აწყობდა. 

ამასობაში ვახტანგ VI ირანში გულხელდაკრეფილი არ იჯდა. მისი 
მომხრეები აქტიურად მოქმედებდნენ შაჰის კარზეც და ქართლშიაც. ამავე 
პერიოდში ქართველმა პოლიტიკოსებმა ევროპის ქვეყნებში დახმარება-
მფარველობის მიღება სცადეს. 

XVII ს. მეორე ნახევრიდან დაიწყო ევროპის სავაჭრო კაპიტალის შემოჭრა 
აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან. ევროპელი (განსაკუთრებით ფრანგი და 
ინგლისელი) კომერსანტები მრავლად გაჩნდნენ თურქეთსა და ირანში. 
ბუნებრივია, რომ ასეთ ვითარებაში უნდა გაზრდილიყო ევროპელი 
კომერსანტების ინტერესი ამიერკავკასიის ქვეყნებისადმი, კერძოდ, 
საქართველოსადმი. აქეთკენ წამოსულ უცხოელ ვაჭრებს ჩვეულებრივ თან 
მოჰყვებოდნენ რომის კათოლიკური ეკლესიის მისიონერებიც. 

XVIII საუკუნის დასაწყისში ქართლის სახელმწიფოს მმართველი 
ზედაფენა თანდათან ცვლიდა თავის დამოკიდებულებას რომისადმი და 
კათოლიციზმისაკენ იხრებოდა. საქართველოში ევროპული ორიენტაცია 
წარმოიშვა. ეს უკანასკნელი ღრმად მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. XVII საუკუნის 
პირველ მეოთხედში კახეთის ტრაგედია, როგორც ცნობილია, რუსთა მეფის 
მფარველობის ძიებას მოჰყვა. როდესაც რუსეთი უშუალოდ მოადგა კავკასიონს, 
ქართველთა “მართლმადიდებლობა” ირანისათვის კიდევ უფრო საშიში გახდა. 
მაჰმადიანური “გურჯისტანი”, როგორც ხანგრძლივმა ისტორიულმა პრაქტიკამ 
ცხადყო, შეუძლებელი აღმოჩნდა და ახლა ირანი ალბათ ქართლის 
გაკათოლიკებას ნაკლებ საშიშროებად მიიჩნევდა. რასაკვირველია, ირანელ და 
თურქ ასიმილატორებს არც ევროპული სახელმწიფოების გავლენა აწყობდათ 
საქართველოში. მაგრამ, მათი აზრით, ორიენტაცია ევროპაზე შეაჩერებდა უფრო 
სახიფათო და რეალურ საშიშროებას – მეფის რუსეთის დამკვიდრებას კავკასიაში. 

“მუსლიმანი მეფეების” ეპოქაში გამრავლდნენ კათოლიკეთა მისიონერები 
საქართველოში. მათ საკმაოდ გულთბილად ხვდებოდნენ, აძლევდნენ 
თავისუფალი პროპაგანდისა და ვაჭრობის უფლებას. განსაკუთრებით 
მფარველობდნენ კათოლიკე მისიონერებს ვახტანგ V-ის (შაჰ ნავაზის) 
მემკვიდრეები... “გაკათოლიკების” მომხრენი ჩანან გიორგი XI, ლევან ვახტანგის 
ძე ბატონიშვილი და მისი ვაჟი – ქართლის მეფე ქაიხოსრო... ეს პროცესი იმ 
დროისათვის იმდენად მნიშვნელოვანი ყოფილა, რომ მას შეუღწევია 
ორთოდოქსალურ მართლმადიდებლობის მესვეურთა წიაღშიც. მაგ., 
ზემოხსენებული დომენტი კათალიკოსი თურმე იმაზედაც თანახმა იყო, რომ 
პაპის უზენაესობა ეცნო და რომის ტაძრისათვის დაეკრა თავი[21], ხოლო ცნობილი 
სულხან-საბა ორბელიანი აშკარად გადავიდა “ფრანგულ” სარწმუნოებაზე. 
საფიქრებელია, რომ ქართველებს კათოლიკური ევროპა ირანთან საკუთარი 
ურთიერთობის ნორმალიზაციისათვის უნდოდა. იმ მიზნით, რომ ირანს (და 
ალბათ თურქეთსაც) აშკარად დაენახა ქართველების გამიჯვნა რუსეთისაგან – 
მზად იყვნენ უარი ეთქვათ მარლმადიდებლობაზე კათოლიკური ტიბიკონის 
სასარგებლოდ. ქართველი პოლიტიკოსები, როგორც ჩანს, ფიქრობდნენ, რომ 
ევროპაზე ორიენტაცია არ “გააღიზიანებდა” ირანს, რადგან XVIII საუკუნის 
დასაწყისში ევროპა მახლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნებისათვის ჯერ კიდე 
შორეული მეზობელი იყო. 
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დადგა საგარეო პოლიტიკის ახალი კურსის გამოცდის დროც. 
ქართველებმა ვახტანგ VI-ის საქართველოში დაბრუნების საკითხის მოგვარება 
ევროპის საშუალებით სცადეს, სადაც სპეციალურად იქნა გაგზავნილი სულხან-
საბა ორბელიანი[22]. 

სულხან-საბას მთავარი მიზანი ვახტანგის გამოსახსნელად ევროპის 
სახელმწიფოთა დახმარების მიღება იყო. იგი რომის პაპს შაჰის წინაშე 
შუამდგომლობასა და ფულად დახმარებას თხოვდა. ეს ფულიც იმავე 
მიზნისათვის იყო საჭირო, რათა შაჰის კარი მოექრთამათ ძვირფასი ტყვის 
დასახსნელად. ასეთი დახმარებისა და მფარველობის საზღაურად სულხან-საბა 
ორბელიანი პირობას იძლეოდა, რომ საქართველო კათოლიკურ სარწმუნოებას 
მიიღებდა და აღმოსავლეთში რომისა და საფრანგეთის ერთგული მოკავშირე 
იქნებოდა. რომის პაპმა კლიმენტი XI-მ მხარი დაუჭირა სულხან-საბას და 
იშუამდგომლა კიდევაც საფრანგეთის იმპერატორ ლუი XIV-ის წინაშე, მაგრამ ამ 
პერიოდში “დიდი პაპის” სიტყვას ძველი ფასი აღარ ჰქონდა. ევროპის დიდი 
სახელმწიფოების საგარეო პოლიტიკა ანგარიშიანობაზე იყო დამყარებული და, 
ბუნებრივია, რომ პარიზში შორეული “ქრისტიანი” მეფის ბედი სრულიადაც არ 
აწუხებდათ. მაშინ საფრანგეთის მთავრობას აღმოსავლეთში უმთავრესად ირანისა 
და თურქეთის ბაზრები აინტერესებდა. ირან-საფრანგეთის 1708 წლის სავაჭრო 
ხელშეკრულების რატიფიკაცია წინასწარ გამორიცხავდა საბას ელჩობის 
წარმატებას ლუი XVI-ის კარზე[23]. 

1715 წელს სახელოვანი სულხან-საბა ორბელიანი “ხელცარიელი” 
დაბრუნდა საქართველოში. ეს ფაქტიურად ევროპული ორიენტაციის ჩაშლას 
გამოხატავდა. 1716 წელს ვახტანგმა, თუმცა დაგვიანებით, ანგარიში გაუწია 
შექმნილ ვითარებას და მაჰმადიანობა მიიღო. მართალია, მეფის ეს ნაბიჯი 
მოჩვენებითი იყო, ვახტანგი გადავიდა მაჰმადის რჯულზე “მხოლოდ სიტყვით და 
არა საქმითაც”[24], მაგრამ ასეთი დაგვიანებული რეაქცია იმას მოწმობდა, რომ 
რელიგიური მომენტის წამოწევა მაშინდელ პოლიტიკაში გამართლებული არ იყო. 
ქართლის მეფედ აღიარებული ვახტანგი შაჰმა, უკვე ჩვეულებრივ, ირანში 
დატოვა, ხოლო ქართლი “ჯანიშინად” დანიშნულ მის მემკვიდრეს – ბაქარს 
გადასცა. ბაქარმაც შეიცვალა რჯული და შაჰ ნავაზ-ხანის სახელით ქართლის 
გამგებლობა დაიწყო, ბაქარმა პირველ რიგში თავისი მამის მოღალატეებს 
შეუტია[25]. შეპყრობილ იქნა იესეც[26], რომელიც ირანს ერთგულებდა. იესე 
ირანისავე შაჰის ბრძანებით გადაუციათ ბაქარისათვის. შაჰის ასეთი 
დამოკიდებულება ვახტანგისა და მისი მემკვიდრისადმი, როგორც ჩანს, 
უმთავრესად ვახტანგისავე აქტიურობითა და მაშინდელ ირანში შექმნილი 
ვითარებით აიხსნებოდა. 

ვახტანგის ირანში ყოფნის დროს ქართლში დაღესტნელთა შემოსევები 
გაძლიერდა. თუ აქამდის “ლეკები” მხოლოდ ქართული ქვეყნის რბევით 
კმაყოფილდებოდნენ და მათ შეტევებს მაჰმადიანურ პროვინციებზე შემთხვევითი 
ხასიათი ჰქონდა, ახლა დაღესტნელებმა გაცილებით უფრო ინტენსიურად 
შეუტიეს ირანის პროვინციებს. დაღესტნელთა მძაფრი ანტიირანული მოქმედების 
საბაბად იქცა ირანის დიდი ვეზირის ფატალი-ხანის სიკვდილი (იგი წარმოშობით 
დაღესტნიდან იყო და სამშობლოში დიდი გავლენით სარგებლობდა). მოთარეშე 
ურდოები დიდი რაოდენობით “ჩასხდნენ” დარუბანდში, განჯაში, შემახასა და 
ქართლ-კახეთში. სწორედ ამ მიზეზით შეიძლება აიხსნას ის, რომ ვახტანგმა შაჰ 
ჰუსეინის თანხმობა მიიღო და 1719 წელს საქართველოში დაბრუნდა[27]. ვახტანგი 
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“გამოშვებულ” იქნა მხოლოდ ერთი პირობით – მოეწესრიგებინა თავისი ქვეყნის 
არეული საქმეები, შეეჩერებინა დაღესტნელთა თავდასხმები და კვლავ 
დაპირისპირებოდა ავღანეთს. რა თქმა უნდა, ვახტანგს თავისი ქვეყნის მოვლისა 
და დაღესტნელთა შემოსევების წინააღდმეგ ბრძოლის გახსენება არ სჭირდებოდა, 
ეს ქართლის ხელმწიფის გარდუვალი ამოცანა იყო. ყველაფერი ეს მხოლოდ იმით 
იყო საინტერესო, რომ აღნიშნულ ეტაპზე ირანისა და საქართველოს ინტერესები 
ამიერკავკასიაში ნაწილობრივ მაინც ერთმანეთს დაემთხვა. 

ვახტანგ VI-ის სამშობლოში დაბრუნებას ქართლის მოწინავე 
საზოგადოება ზეიმით შეხვდა. სახელოვანი მეფის თბილისში ჩამოსვლას მთელი 
ამიერკავკასიის მასშტაბითაც დიდი რეზონანსი ჰქონდა. ქართლის შერყეული 
ჰეგემონია სწრაფად აღდგა; ვახტანგმა თავისი გავლენის ქვეშ მოაქცია კახეთისა და 
იმერეთის სამეფოები. 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა ამ დროს ქართლისა და კახეთის 
ურთიერთობას, რადგან ორივე მხარე ირანის ბატონობის სფეროში შედიოდა. 

1703 წლიდან კახეთის მმართველებად უკვე ადგილობრივი დინასტიის 
წარმომადგენლებს ნიშნავდნენ. დასრულდა “ყიზილბაში ხანების” პერიოდი. ამ 
ფაქტით ირანმა ხელი აიღო კახეთის “გაყიზილბაშების” ძველ გეგმებზე და ეს 
ქვეყანა ქართლის მსგავსად “მოაწყო”, თუმცა ქართლის მესვეურებს გაცილებით 
უფრო მეტი უფლებები ჰქონდათ. კახეთის ბაგრატიონთა მდგომარეობა ჯერ 
კიდევ მტკიცე არ იყო. ამით აიხსნეობოდა ის, რომ მათი პოლიტიკა განსახილველ 
პერიოდში ირანოფილური ყოფილა. სანამ ნაზარ ალი-ხანი (ერეკლე I) ირანში 
იმყოფებოდა, კახეთს მისი ვაჟი იმამ ყული-ხანი (დავითი) მართავდა, 
თანდათანობით ხდებოდა კახი და მუხრანელი ბაგრატიონების დაახლოება, რაც 
ორივე ქვეყნისათვის ესოდენ აუცილებელი იყო. ქართლთან სამშვიდობო 
ურთიერთობა და ყიზილბაშების თარეშის ალაგმვამ ქვეყანა საგრძნობლად 
მოაღონიერა, მაგრამ კახეთის წინაშე მთელი სიმწვავით დადგა “ლეკიანობის” 
პრობლებმა. XVIII საუკუნის დასაწყისისათვის დაღესტნელი ფეოდალების 
ინტენსტიურ თარეშს დაემატა მათი ტერიტორიული ექსპანსიაც. 1706 წელს 
ლეკებმა სასტიკი მარცხი მიაყენეს კახეთს და დროებით მიიტაცეს მისი 
აღმოსავლეთი ნაწილი (დღევანდელი “საინგილო”). ამის შემდეგ დავითი 
იძულებული გახდა, რომ თავისი რეზიდენცია ყარაღაჯიდან უფრო დაცულ 
თელავში გადაეტანა. 

იმამ ყული-ხანის დროს თანდათან ხდებოდა ქართული ეროვნული 
სამოხელეო ინსტიტუტების აღდგენა. სახანოს ყაიდაზე მოწყობილი სამეფო კვლავ 
ძველ ნორმებს უბრუნდებოდა. 

1709 წელს ირანში მყოფი მეფე ერეკლე გარდაიცვალა. კახეთის ტახტზე 
დასამტკიცებლად დავითი ირანში გაემგზავრა, სადაც დიდხანს, თითქმის 1715 
წლამდე იქნა დატოვებული. კახეთს მართავდა ბატონიშვილი თეიმურაზი. ეს იყო 
ყველაზე არეული და შფოთიანი დრო ლეკთა თარეშისა და ფეოდალური 
შინაომებისა. თეიმურაზის მცირეწლოვანების გამო კახეთს ფაქტიურად ნიკოლოზ 
ალავერდელი განაგებდა. იგი კარგი ორგანიზატორი ვერ გამოვიდა. საშინაო 
საქმეების მოუწესრიგებლობით მარჯვედ სარგებლობდნენ დაღესტნელი აბრაგები 
და ახალ გამანადგურებელ დარტყმებს აყენებდნენ ქვეყანას. 



დაღესტნელთა შემოსევების წინააღმდეგ ბრძოლაში კახეთის 
ფეოდალური არისტოკრატიის ერთი ფრთა ალავერდელი ეპიკოპოსის 
მეთაურობით ვიწრო კუთხური ინტერესებით გამოვიდა და საერთო-ეროვნული 
ამოცანები დაივიწყა. ნაცვლად იმისა, რომ დაღესტნელთათვის გზა ჩაეკეტათ, 
გამთიშველმა ფეოდალებმა გადაწყვიტეს, რომ მძარცველი ავაზაკებისათვის გზა 
გაეხსნათ ქართლისა და აზერბაიჯანის პროვინციებისაკენ და მათი რბევის 
ხარჯზე კახეთი გადაერჩინათ[28]. 

1719 წლის დეკემბერში სოფელ საფურცლეში მოეწყო ქართლისა და 
კახეთის მეფეების ოფიციალური შეხვედრა, რომლის დროსაც დაღესტნელთა 
წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის გეგმაც იქნა შემუშავებული[29]. ამ გეგმის 
დაუყოვნებელი განხორციელებით ყველაზე მეტად დაინტერესებული იყვნენ 
კახელები. ისინი პირობას დებდნენ, რომ უპირეტესობას ამ ლაშქრობაში 
მისცემდნენ ქართლელებს. არც ბელადობას დაიჩემებდნენ, არც ნადავლის 
გაყოფას, პირიქით, “მოვლას, ყარაულობასა და სამსახურს” თვითონ 
კისრულობდნენ. ვახტანგ VI-მ პრაქტიკული ნაბიჯებიც გადადგა. 1720 წლის 
გაზაფხულზე კახეთში გაიგზავნა ქართლის მოწინავე სადროშოს – საბარათიანოს 
ლაშქარი, ერასტი ყაფლანიშვილის (ორბელიანის) მეთაურობით. მიუხედავად ამ 
დახმარებისა, დავით იმამ ყული-ხანმა მაინც ვერ გაბედა შეჭრა ჭარ-ბელაქანში; 3 
თვის უნაყოფო ლოდინის შემდეგ ქართლის დამხმარე ლაშქარი უკან დაბრუნდა. 
დაღესტნელთა თარეშის ლიკვიდაცია ალბათ კახეთის მიწებზე ჩამოსახლებული 
ლეკური ახალშენების სრული მოსპობით შეიძლებოდა, მაგრამ ამის შესრულება 
უკვე არცთუ ისე ადვილი იყო. 

ირანის შაჰის ბრძანებით ლეკთა წინააღმდეგ და ქართველთა 
დასახმარებლად გაემართა შირვანის ხანი, მაგრამ იგი სასტიკად დაამარცხეს. 
შირვანის ხანი ამ ბრძოლას შეეწირა. ყაფლანიშვილის მაშველი რაზმების უკან 
დაბრუნების შემდეგ ვახტანგ VI თავს იკავებდა კახეთში ლაშქრის გაგზავნისაგან. 
შესაძლებელია, ასეთი მოქმედების მიზეზი ისიც იყო, რომ ქართლსა და კახეთს 
შორის ბევრი სადავო საკითხი გამოჩნდა. ამ დროს ვახტანგის მოწინააღმდეგე 
ფეოდალთა დაჯგუფების ხელმძღვენელები დავითი და შანშე ქსნის ერისთავები 
კახეთს აფარებდნენ თავს. იმამ ყული-ხანი კი ყოველნაირად ცდილობდა 
აეძულებინა ქართლი და ლეკთა წინააღმდეგ აქტიურად გამოსულიყო. თავის 
მხრივ სხვა აზერბაიჯანელი სახანოებიც – შირვანი, ყარაბაღი, შემახა და ერევანი – 
ელოდნენ ქართლის სამეფოს დაღესტნელთა საწინააღმდეგო კამპანიის დაწყებას, 
რათა მისი დროშის ქვეშ დამდგარიყვნენ... “თქვენი სიტყვის მომლოდინე ვართ”, - 
უქვეშევრდომილესად უცხადებდნენ ეს ხანები “გურჯისტანის ვალს”. ასევე 
აქტიურ საქმიანობას მოითხოვდა ირანის შაჰიც. დაღესტნელთა მარბიელი 
რაზმები ამ დროს მოედვნენ მთელ აზერბაიჯანს, აღმოსავლეთ სომხეთს და 
საქართველოს. 

ასეთ ვითარებაში ვახტანგის პოზიციას გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
ენიჭებოდა, მაგრამ იგი, როგორც ჩანს, მერყეობდა. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ 
ვახტანგი გაძლიერებულ დაღესტნელებში ირანის წინააღმდეგ მებრძოლ 
სერიოზულ ძალას ხედავდა. დაღესტნელთა წარმატება აღმოსავლეთ 
ამიერკავკასიაში ირანის პოზიციებს შეასუსტებდა და ამდენად ქართლის მეფის 
მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვებას ხელს შეუწყობდა. მაგრამ, ამასთან ერთად 
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ვახტანგმა, როგორც ჩანს, ვერ განჭვრიტა, თუ რა საბედისწერო შედეგები 
მოჰყვებოდა დაღესტნედთა საბოლოო დამკვიდრებასა და გაძლიერებას ალაზნის 
გაღმა ნაპირზე. 

1721 წელს ვახტანგ VI ირანის შაჰის მიერ ოფიციალურად იქნა 
დანიშნული სამხრეთ აზერბაიჯანის სპასალარად. ქართველი მეფის ხელში 
აღმოჩნდა ირანის იმპერიის მთელი ჩრდილოეთი ნაწილის სამხედრო 
ხელისუფლება. ახლა იგი დიდი ლაშქრით გაემართა განჯის სახანოებისაკენ, 
სადაც ადგილობრივი სუნიტი მოსახლეობის ხელშეწყობით ლეკთა 
მრავალრიცხოვანი ბრბოები იყო განლაგებული. ქართველებმა შეუტიეს მტერს 
ზეგამში, შამქორში, ბარდაში, ჭარში და თითქმის ყველგან სასტიკი მარცხიც 
მიაყენეს. შეშინებულმა ლეკებმა უკან დაიხიეს აზერბაიჯანული პროვინციებიდან 
და ჭარ-ბელაქანში განლაგდნენ. მათ ვახტანგსა და ირანის შაჰს მორჩილება 
აღუთქვეს. ქართველ მეფეს გადაწყვეტილი ჰქონდა არა მარტო გაერეკა მოთარეშე 
რაზმები, არამედ საერთოდ აღეკვეთა თარეშის შესაძლებლობა და ჭარ-ბელაქანი 
(თავდამსხმელთა მთავარი პლაცდარმი) დაეპყრო. ამავე დროს განჯაზე 
გალაშქრებამ გამოავლინა ვახტანგის მიერ შემუშავებული და შაჰისთვის ერთობ 
მიუღებელი გეგმა. მიუხედავად იმისა, რომ ვახტანგი ოფიციალურად მთელი 
აზერბაიჯანისა და “გურჯისტანის” მთავარსარდალი იყო, იგი სრულიადაც არ 
ეყრდნობოდა თავისი “სახელო” ქვეყნების სამხედრო ძალებს. გარდა ქართული 
ლაშქრისა, ვახტანგის მოკავშირეებად სომეხი მეომრები გამოდიოდნენ. ქართულ-
სომხური საბრძოლო თანამშრომლობის ამ საინტერესო მომენტის შესახებ 
დაწვრილებით გვიამბობს XVIII საუკუნის I მეოთხედის ყარაბაღელი სომხების 
“სულიერი მამა” განძასარელი (ალვანეთის) კათალიკოსი ესაია ჰასან 
ჯალალიანი[30]. ნათელი გახდა, რომ ვახტანგ VI, მართალია, გარეგნულად შაჰის 
ბრძანებას ასრულებდა და თითქოს იმპერიის ჩრდილოეთი პროვინციების დაცვის 
მიზნით უტევდა დაღესტნელებს, მაგრამ არსებითად საქართველოს “აღდგენა-
გამოხსნის” დიდი პროგრამის განხორციელებისათვის იბრძოდა. 

კავკასიის ხალხთა გაერთიანების იდეა ქართული ფეოდალური 
საზოგადოების პროგრესული ნაწილის გარდა ცოცხლობდა სომეხ მოღვაწეთა 
წრეებშიაც. XVIII საუკუნის I მეოთხედში ერთი ასეთი მოღვაწეთაგანი იყო 
ზემოხსენებული ესაია ჰასან ჯალალიანი. მისი პოლიტიკური მრწამსი კარგად 
ჩანს მისსავე შრომაში. ჯალალიანს კავკასიის ხალხები ერთ მთლიან კულტურულ-
რელიგიურ ორგანიზმად წარმოუდგენია, რომელსაც “კეთილმოყვარე” და 
“ღვთისნიერი” პატრონი ჰყავს ვახტანგ VI-ის სახით[31]. ამ პერიოდში დაიწყო 
ყარაბაღელი სომხების მოძრაობა ძველი სომხეთის აღსადგენად. 

განჯაზე ქართველთა პირველმა ლაშქრობამ ცხადყო, თუ რამდენად 
მომწიფებული იყო ქართულ-სომხური სახელმწიფოს შექმნის იდეა, რომელიც 
ჯერ კიდევ XVII საუკუნეში წარმოიშვა სომეხი მოღვაწეების ინიციატივით და რაც 
სომხეთის სახალხო-გამათავისუფლებელ მოძრაობაში ქართული ორიენტაციის 
გამარჯვებას ნიშნავდა. 

ქართველებთან პოლიტიკური კავშირის აღდგენისათვის სომხური 
მოსახლეობა შეუჩერებლივ მიისწრაფოდა უკვე XV საუკუნიდან (გავიხსენოთ 
ალექსანდრე I-ისა და ბეშქენ ორბელიანის ურთიერთობა). შემდგომში თვით 
ქართული ერთიანი მონარქიის დაშლის პირობებში სომხეთის 
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გამათავისუფლებელ ბრძოლაში თავი იჩინა ჯერ ევროპულმა (ფრანგულმა), 
ხოლო შემდეგ რუსულმა ორიენტაციამ. მაგრამ ქართულ-სომხური ერთობის იდეა 
არ ჩამქრალა. საკმაო იყო საქართველოს გაძლიერება, რომ ეს აზრი ისევ 
გაცოცხლებულიყო. მაგ., XVII საუკუნის I მესამედში თეიმურაზ I-ის დროებითმა 
წარმატებებმა განძასარის კათალიკოსის ანალოგიური პოზიცია წარმოშვა. XVII 
საუკუნის შუალედში ქართველებთან კავშირის იდეით გამოვიდა ირანის 
იმპერიაში დაწინაურებულ ვაჭართა ფენა, რომელსაც სომეხი ისტორიკოსი ლეო 
“ხოჯაურ კაპიტალს” უწოდებდა. XVII-XVIII საუკუნეების მიჯნაზე ამ იდეის 
აპოლოგეტები იყვნენ ისრაელ ორი და ტიგრან მინასიანი. ეს მოღვაწეები სომეხთა 
განთავისუფლების საკითხს ძალზე სამართლიანად უკავშირებდნენ ქართველებს. 
მათი იდეა იყო ქართულ-სომხური თანასწორუფლებიანი ფედერაცია ქართველი 
მეფით სათავეში[32]. 

ხედავდა რა ირანის მოსალოდნელ დაცემას, ვახტანგ VI ერთდროულად 
ორ დიდ საქმეს აკეთებდა – შაჰის მხარდაჭერას ამოფარებული დაღესტნურ 
შემოსევებს იგერიებდა და ქმნიდა ქართულ-სომხურ კავშირს. რა თქმა უნდა, 
ასეთი კავშირი დიდად შეუწყობდა ხელს ქართველთა და სომეხთა ბრძოლას 
დამოუკიდებლობისათვის. 

დაღესტნელთა თარეშის აღკვეთას ირანისათვის არსებითი მნიშვნელობა 
ჰქონდა, მაგრამ არანაკლებ საშიშროებას წარმოადგენდა ქართველთა მიერ 
აღმოსავლეთ კახეთის ხელახალი შემოერთება. ირანში ფიქრობდნენ: “თუ მეფემ 
ვახტანგ ჭარი დაიჭირა, ქვეყანასაც ის დაიჭერს”[33]. ამით აიხსნებოდა, რომ შაჰმა 
ვახტანგს დაღესტნელთა წინააღმდეგ ლაშქრობა მოაშლევინა და თბილისში 
დაბრუნება უბრძანა სწორედ იმ მომენტში, როდესაც ქართველთა გამარჯვება ეჭვს 
არ იწვევდა. “ვახტანგი გასრესდა კიდეც ლეკებს, - წერდა ჰანვეი, - (მაგრამ) მან 
მიიღო ბრძანება, (რომ) სამშობლოსაკენ გაბრუნებულიყო”[34]. 

შაჰის ასეთი ვერაგული თუ უგუნური ბრძანებით განრისხებულმა მეფემ 
საჯაროდ დაიფიცა, რომ აღარასოდეს შეასრულებდა შაჰის ბრძანებას. როგორც 
ვიცით, მან ეს ფიცი შეასრულა[35]. ქართველთა უკან დაბრუნებამ სომეხთა დიდი 
სინანული გამოიწვია: “ისინი (ე.ი. ქართველები) თავთავიანთ ადგილებში 
დაბრუნდნენ, ჩვენი ქვეყანა კი ისევ უ პ ა ტ რ ო ნ ო დ  დ ა  უ თ ა ვ ო დ  დარჩა”, - 
გულისტკივილით წერდა ესაია ჰასან ჯალალიანი[36]. 

შაჰის ბრძანება ლეკთა საბოლოო დამარცხების გადავადებას ნიშნავდა, 
მაგრამ ამით ვახტანგ VI-ს თავის დიდ პროგრამაზე ხელი არ აუღია. 
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§ 4. ქართლის სამხედრო-პოლიტიკური კავშირი რუსეთთან 
XVIII ს. 20-იან წლებში. 

 

XVIII საუკუნის 20-იან წლებში საქართველომ მეორედ და გადაჭრით 
სცადა რუსეთთან კავშირის მეოხებით განთავისუფთლებულიყო უცხოელ 
დამპყრობთა უღლისაგან, მიეღო რუსეთის მფარველობა და ამით უზრუნველეყო 
ქვეყნის შემდგომი სოციალურ-ეკონომიური და კულტურული განვითარება. 

რუსეთ-საქართველოს სამხედრო-პოლიტიკური კავშირი ამ დროს 
უშუალო შედეგი იყო აღმოსავლეთში რუსეთის პოლიტიკის გააქტიურებისა, 
ხოლო, მეორე მხრივ, ამ კავშირს საფუძვლად ედო ქართველი ხალხის მისწრაფება 
უცხოელ დამპყრობთა უღლისაგან განთავისუფლებისაკენ. ამჯერად 
განმათავისუფლებელი ბრძოლის ინიციატორად და მეთაურად გამოდიოდა 
ქართლი, რომელმაც იმ ხანებში საგრძნობლად გაუსწრო სხვა ქართულ სამეფოებს. 

რუსეთ-საქართველოს სამხედრო-პოლიტიკური კავშირი დაიდო კასპიის 
ზღვის სანაპიროებზე პეტრე პირველის ლაშქრობის მზადების პროცესში და 
ნაკარნახევი იყო რუსეთის ეკონომიური და სამხედრო-პოლიტიკური 
ინტერესებით[1]. 

1715 წელს პეტრე პირველმა ა. ვოლინსკი ირანში დესპანად გაგზავნა და 
დაიწყო მზადება თავისი მიზნის განხორციელებისათვის —დაუფლებოდა 
კასპიისპირეთს დაღესტნის სანაპიროებიდან მოყოლებული ვიდრე გილანამდე. 
პეტრე პირველმა ა. ვოლინსკის დაუსახა დიპლომატიური და სამხედრო-
დაზვერვითი ხასიათის ამოცანები, დაავალა გამოერკვია ვახტანგ VI-ის ბედი და 
მასთან კავშირი დაემყარებინა. 

ა. ვოლინსკიმ კარგად გაართვა თავი დაკისრებულ დავალებებს. 
მიუხედავად უაღრესად არახელსაყრედი ვითარებისა, მან ირანთან 
რუსეთისათვის სარფიანი სავაჭრო ხელშეკრულება დადო და ზედმიწევნით 
შეისწავლა ირანის საშინაო და საგარეო ვითარება. ირანის შესახებ საჭირო 
ცნობების შეგროვებაში რუს ელჩს მნიშვნელოვანწილად იმანაც შეუწყო ხელი, რომ 
მან შეძლო ქართველებთან და სომხებთან კავშირის დამყარება. ირანში იძულებით 
მყოფ ვახტანგ მეექვსესა და ა. ვოლინსკის, რომელსაც შაჰი არ ენდობოდა, 
საშუალება არ მიეცათ პირადად შეხვედროდნენ ერთმანეთს, მაგრამ მათ მაინც 
მოახერხეს ერთმანეთთან კონტაქტის დამყარება. ისპაანში ა. ვოლინსკი 
რამდენჯერმე შეხვდა ვახტანგთან დაახლოებულ ფარსადან-ბეგს. ფარსადანი 
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აცილებდა რუს დესპანს, როცა იგი ისპაანიდან რეშთში ბრუნდებოდა, ხოლო 
შემდეგ ისინი კვლავ შეხვდნენ ერთმანეთს შამახიაში. 

1719 წ. ა. ვოლინსკი, როგორც ირანის საქმეებში კომპეტენტური 
პიროვნება, დაინიშნა ასტრახანის გუბერნატორად, რათა შედგომოდა უშუალო 
სამზადისს კასპიის ზღვის სანაპიროზე ლაშქრობისათვის. 

რუსეთის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებათა შორის გარკვეული 
მნიშვნელობა ენიჭებოდა საქართველოსა და სომხეთთან სამხედრო-პოლიტიკური 
კავშირის დამყარებას. პეტრე I ითვალისწინებდა იმ როლს, რომელიც შეეძლოთ 
შეესრულებინათ ქართველებსა და სომხებს რუსეთ-ირანისა და რუსეთ-
თურქეთის მოსალოდნელ ომებში. 

ა. ვოლინსკიმ სპეციალურად შეისწავლა ირანის სამხედრო ძალების 
მდგომარეობა. იგი შემთხვევით როდი ანიჭებდა დიდ მნიშვნელობას ქართველთა 
ლაშქრის მაღალ საბრძოლო თვისებებს[2]. 

პეტრე პირველის მითითებების თანახმად, ა. ვოლინსკიმ დაიწყო 
მოლაპარაკება ვახტანგ მეექვსესთან, რომელიც მაჰმადიანური სარწმუნოების 
ფორმალურად მიღების შემდეგ შაჰმა ქართლის მეფედ დანიშნა და 1719 წელს 
საქართველოში დააბრუნა. 

ირანში ყოფნის დროს ვახტანგ VI თვალნათლივ დარწმუნდა სეფიანთა 
სახელმწიფოს დაძაბუნებაში. ახლა იგი ითვალისწინებდა აღმოსავლეთში 
რუსეთის ინტერესებს, მისი პოლიტიკის გააქტიურებას კავკასიაში და შექმნილი 
მდგომარეობა შეაფასა როგორც ხელსაყრელი დრო დიდი ხნის ოცნების 
განსახორციელებლად – რუსეთის დახმარებით გაეთავისუფლებინა საქართველო 
ირანის ბატონობისაგან და დაებრუნებინა თურქეთის მიერ მიტაცებული სამხრეთ 
საქართველოს მიწები. 

რუსეთთან სამხედრო კავშირის დამყარების საკითხი ქართლის სამეფო 
დარბაზის სხდომაზე განუხილავთ. დარბაზის ყველა წევრი დასახული გეგმის 
მომხრე როდი იყო. ერთ ნაწილს ქართლისათვის ეს გეგმა სახიფათოდ მიაჩნდა იმ 
მოტივით, რომ საქართვლოს მრავალრიცხოვან მტრებს შეეძლოთ ესარგებლათ 
შემთხვევით და რუსეთის ლაშქრის მოსვლამდე ქვეყნის აოხრება ეცადათ[3], მაგრამ 
მეფე თავისას არ იშლიდა. მაშინ დარბაზის წევრებმა წინადადება შეიტანეს, რომ 
ემოქმედათ საიდუმლოდ, გამოეყვანათ მცირერიცხოვანი ჯარი და ფარულად 
მიმხრობოდნენ პეტრე პირველს. თვით ვახტანგ VI და მისი მომხრეები ხსნას 
მხოლოდ რუსეთისა და საქართველოს გადამწყვეტ მოქმედებაში ხედავდნენ. 
რუსეთ-საქართველოს კავშირის წარმატების ერთ-ერთ ძირითადი პირობად 
ვახტანგი ქართლში რუსეთის ხუთათასიანი ჯარის შემოყვანას მიიჩნევდა. მისი 
ანგარიშით ეს, ერთი მხრივ, ხელს შეუწყობდა ფეოდალური საქართველოს 
ძალების მობილიზაციას, ხოლო, მეორე მხრივ, იძლეოდა იმის გარანტიას, რომ 
რუსეთი უფრო აქტიურად მოეკიდებოდა საქართველოს საკითხს. ვახტანგ 
მეექვსის მიერ დამუშავებული გეგმა ითვალისწინებდა იმ ხანად შუა 
აღმოსავლეთში შექმნილ კონკრეტულ სიტუაციას. 

1721 წლის ნოემბერში ვახტანგ VI სწერდა პეტრე I-ს – მივიღე ცნობა 
ასტრახანის გუბერნატორისაგან რუსეთის ჯარის მოსალოდნელი ლაშქრობის 
შესახებ, აღფრთოვანებული ვარ უცხოელი დამპყრობლებისაგან საქართვვველოს 
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მომავალი განთავისუფლებით და შევუთანხმდი ასტრახანის გუბერნატორს, თუ 
როგორ წარვმართოთ საქმეებიო[4]. 

ამრიგად, ოციან წლებში პეტრე პირველსა და ვახტანგ მეექვსეს შორის 
დაიდო ხელშეკრულება საომარი მოქმედების შესახებ. მაგრამ იურიდიულად ეს 
შეთანხმება არსად იყო გაფორმებული, რადგან პეტრე I გაურბოდა ოფიციალური 
დოკუმენტების გაცემას, ფრთხილობდა – შაჰმა არაფერი გაიგოს და რაიმე არ 
იღონოსო. 

ვახტანგ მეექვსე, მართალია, გადამწყვეტი მოქმედების მომხრე იყო, 
მაგრამ მას ფიქრადაც არ მოსვლია წინდაუხედავად ცეცხლთან თამაში. ამიტომ 
ამიერკავკასიაში რუსეთის ჯარის ჩამოსვლამდე არც აპირებდა მოქმედების 
აშკარად დაწყებას. მთელ მოსამზადებელ სამუშაოს იგი ახორციელებდა 
ფარულად და ცდილობდა არ გაემწვავებინა ურთიერთობა ირანთან ან 
თურქეთთან, არ გამოეწვია მათი მტრული მოქმედება საქართველოს მიმართ. 

ვახტანგმა მიიღო პეტრე პირველის წინადადება ერთობლივი მოქმედების 
შესახებ. იგი ემზადებოდა სალაშქროდ, ამავე დროს ითვალისწინებდა სომეხი 
ხალხის მისწრაფებას, რათა ირანის უღლისაგან განთავისუფლებულიყო. მან 
კარგად იცოდა, რომ აუცილებელი იყო სომხებთან ქართველთა ძალების 
გაერთიანება და ამიტომაც დაიწყო მოლაპარაკება სომეხ მელიქებთან და 
სამღვდელოებასთან, ენერგიულად შეუდგა სომეხთა ჯარის ორგანიზაციის 
საქმეს[5]. 

პეტრე პირველმა, რომელსაც მოკავშირეებად საქართველო და სომხეთი 
ჰყავდა, ლაშქრობის დასაწყებად ხელსაყრელი დრო შეარჩია. 

ლეკებმა სურხაი-ხანისა და ჰაჯი-დაუდის მეთაურობით გაილაშქრეს 
ირანის შაჰის წინააღმდეგ და დაიკავეს შამახია, გაძარცვეს იქ მყოფი რუსი ვაჭრები 
და ცდილობდნენ თავიანთი სამფლობელოები კასპიისპირეთში გაეფართოებინათ. 
იმავე დროს ირანს ავღანელები შეესივნენ, 1722 წლის მარტიდან ირანის 
დედაქალაქ ისპაანს მათ ალყა შემოარტყეს. ავღანელებთან ბრძოლაში დაიღუპა 
ვახტანგ VI-ის ძმა როსტომი, რომელიც შაჰის გვარდიის სარდალი იყო. შაჰი მძიმე 
მდგომარეობაში აღმოჩნდა და პეტრე პირველმა სცადა გამოეყენებინა ეს 
ვითარება, დაესწრო თურქებისათვის და დაეწყო კასპიისპირეთის შემოერთება. 
თავის მოქმედებას იგი ლეკი მეამბოხეების დასჯის აუცილებლობით ხსნიდა, 
ხოლო შაჰს კასპიისპირა პროვინციების დათმობის საკომპენსაციოდ სამხედრო 
დახმარებას ჰპირდებოდა. 

როგორც ზემოთ ითქვა, სომეხ პოლიტიკურ მოღვაწეებს ვახტანგ VI-თან 
მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ. ამ კავშირის თაოსანი მაშინ ჩვენთვის უკვე ცნობილი 
ჯალალიანი იყო, რომელიც ახლა პეტრე დიდის გამოჩენასთან დაკავშირებით, 
უფრო აქტიურად საქმიანობდა. 1722 წლის 28 მაისს ჯალალიანი თბილისში 
ჩამოვიდა და ვახტანგს შეხვდა. ორი მოძმე ხალხის წარმომადგენლებმა 
ერთობლივი გამოსვლის გეგმა შეიმუშავეს[6]. ყარაბაღში გაბრუნებულ 
კათალიკოსს ვახტანგმა სამხედრო საქმის სპეციალისტები გააყოლა, რომელთაც 
სომეხთა ლაშქარი უნდა მოემზადებინათ. 

1722 წ. მარტში დაღუპული როსტომის ნაცვლად შაჰის გვარდიის 
უფროსად ვახტანგის ძე ბაქარი დანიშნეს. სასოწარკვეთილი შაჰი მაშინ ქართლის 
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ჯარებს იხმობდა. ბაქარ ვახტანგის ძე ირანთან ურთიერთობის პირობებში მამის 
პოლიტიკას არ იზიარებდა და პეტრესთან დაკავშირებას სახიფათოდ მიიჩნევდა. 
ბაქარს ჯარი შეუყრია და იმავე წლის მაისში ირანის მიმართულებით დაუძრავს 
კიდეც, მაგრამ ეს ლაშქრობა ირანზე გულაცრუებულ ვახტანგს აუკრძალავს. 
ამასობაში ავღანელებმა ისპაანი აიღეს და სეფიანთა დინასტიას დღე დაელია. 

შაჰ სულთან ჰუსეინის დამარცხების მთავარი მიზეზი დ.ლენგის 
მოსაზრებით ის იყო, რომ ვახტანგმა მას დახმარება არ აღმოუჩინა[7]. 

როგორც ვიცით, ვახტანგი შაჰის მიერ დაღესტნელთა წინააღმდეგ 
ლაშქრობის ჩაშლის გამო თავის გულისწყრომას მისადმი არ მალავდა. ძნელია 
იმის თქმა, თუ რამდენად გადამწყვეტი იქნებოდა ქართველთა როლი 
ღონემიხდილი შაჰის გადარჩენაში. ერთი კი ცხადია, რომ იმ მომენტში ვახტანგ VI 
უკვე პეტრესთან სამხედრო კავშირში ჩაბმული იყო და სანუკვარ მომავალზე 
ოცნებით აღჭურვილი, მის დარღვევას არ აპირებდა, ხოლო მით უფრო 
სასურველი არ იქნებოდა შორეულ ისპაანში ლაშქრობით მსხვერპლის გაღება; რა 
თქმა უნდა, ქართველთა წარმატებას ისპაანში, შესაძლებელია ვახტანგის 
თვალსაჩინო გაძლიერება მოჰყოლოდა, მაგრამ ასეთი ვარაუდებით სვლა მაინც 
გამართლებული არ უნდა ყოფილიყო. 

1722 წ. 2 ივლისს პეტრე პირველმა ვახტანგს თურქესტანიშვილის 
მეშვეობით აცნობა, რომ რუსთა ჯარი მალე გამოჩნდებოდა კასპიის ზღვის 
ნაპირზე. ქართლის მეფეს იგი წინადადებას აძლევდა, რომ ლეკთა წინააღმდეგ 
ლაშქრობა დაეწყო და თურქეთისათვის სამხედრო მოქმედების დასაწყებად რაიმე 
საბაბი არ მიეცა. 

1722 წ. 3 აგვისტოს იგივე პეტრე ვახტანგს აუწყებდა, რომ მისმა ჯარმა 
კასპიის ნაპირებზე მოქმედება უკვე დაიწყო. დაახლოებით იმავე ხანებში 
არზრუმის ფაშამ სულთნის სახელით ვახტანგს შეატყობინა, რომ თურქეთი 
ირანზე გალაშქრებას აპირებდა და მასთან კავშირი სასურველი იყო. ასეთი 
კავშირისათვის სულთანი ვახტანგს მთელ საქართველოს ჰპირდებოდა. მაგრამ 
ვახტანგმა უარყო ეს წინადადება და ყოველივე პეტრეს შეატყობინა[8]. 

პეტრესადმი მიწერილ წერილში ვახტანგ VI რუსეთის ჯარების 
ლაშქრობის დაწყებასთან დაკავშირებით სიხარულს გამოთქვამდა და აცხადებდა, 
რომ 20 აგვისტოსათვის განჯაში ლაშქარს ჩაიყვანდა. ამასთან ერთად ვახტანგი 
წერდა, რომ შაჰმა მას დაავალა აზერბაიჯანში ჯარების მხედართმთავრობა და 
მოსთხოვა აჯანყებული ლეკი მფლობელების დასჯა[9]. ამრიგად, თითქოს დიდი 
გეგმის განხორციელებას კარგი პირი უჩანდა: განჯისაკენ ლაშქრობას ვახტანგი 
იმით გაამართლებდა, რომ იგი შაჰის დავალებით მოქმედებდა. 

ერთობლივი გეგმის შესაბამისად რუსეთის ჯარი ქართველთა და სომეხთა 
ლაშქარს, რომელსაც ვახტანგ VI მიუძღოდა, დარუბანდსა და ბაქოს შორის უნდა 
შეერთებოდა. მაგრამ, სამწუხაროდ, ამის განხორციელება ვერ მოხერხდა. პეტრე 
პირველმა მიაღწია დარუბანდს, შემდეგ კი იძულებული გახდა ასტრახანს 
დაბრუნებულიყო. ლაშქრობის გაგრძელება მან სახიფათოდ მიიჩნია სურსათისა 
და სატრანსპორტო საშუალებათა ნაკლებობის გამო. ამავე დროს რუსთა ჯარებში 
ავადმყოფობა გავრცელდა და, რაც მთავარია, თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობა 
გამწვავდა, რუსეთ-ოსმალეთის მოსალოდნელი ომი აშინებდა იმპერატორს[10]. 
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პეტრე პტრველი დაბრუნდა ასტრახანში და გადაწყვიტა გულმოდგინედ 
მომზადებულიყო შემდგომი ბრძოლისათვის. იგი 1723 წლის გაზაფხულზე 
აპირებდა ლაშქრობის განახლებას. 

1722 წლის კამპანიის შედეგად პეტრე I იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ 
კასპიისპირეთში მის მიერ დასახული გეგმების განსახორციელებლად საკმაო 
ძალები არ ჰყოლია და სათანადოდ მომზადებულიც არ ყოფილა. 1723 წ. 
ლაშქრობის შესახებ ვახტანგთან მოლაპარაკება პოდპორუჩიკ ტოლსტოის 
დაევალა. 

ვახტანგ მეექვსემ მიიღო ი. ტოლსტოი და დაეთანხმა პეტრე პირველის 
წინადადებას, რომ საომარი მოქმედება განეახლებინათ 1723 წელს. ამასთან 
ერთად, ვახტანგი, რომელიც ფაქტიურად ჩაება ირანთან ომში, მოსალოდნელ 
საფრთხეს ითვალისწინებდა და პეტრესაგან მოითხოვდა საქართველოში რუსთა 
ჯარის ერთი ნაწილის შემოყვანას. პეტრეს წარმომადგენელი ტოლსტოიც მხარს 
უჭერდა ვახტაგის მოთხოვნას, მაგრამ პეტრე I არ ჩქარობდა საქართველოში ჯარის 
გამოგზავნას. როცა იგი ინსტრუქციას აძლევდა ი. ტოლსტოის, პირველ რიგში 
მხედველობაში ჰქონდა ბაქოს აღების აუცილებლობა, თუმცა იგი ბოლოს მაინც 
იძულებული გამხდარა დათანხმებულიყო საქართველოში ორი ათასი კაცისაგან 
შემდგარი ჯარის გაგზავნაზე და სათანადო ბრძანებაც კი მიუცია. როგორც ჩანს, 
პეტრე დაურწმუნებიათ, რომ არზრუმის ფაშა ყარსში ჯარებს თავს უყრის და 
ქართლში შემოჭრას აპირებსო. 

პეტრეს აღნიშნული ბრძანება მხოლოდ ქაღალდზე დარჩა და მის 
მთავრობას ფაქტიურად არავითარი ღონისძიება არ გაუტარებია იმისათვის, რომ 
ქართლი სახიფათო მდგომარეობიდან ეხსნა. 

1722 წლის დამლევსა და 1723 წლის დამდეგს ქართლში მდგომარეობა 
უაღრესად გართულდა: ირანის ახალი შაჰი – თამაზი (თაჰმასპი) ჯარებს 
აგროვებდა ურჩი ვახტანგის დასასჯელად. ამავე დროს თურქეთიც თავს უყრის 
ჯარებს ქართლის საზღვარზე და იქ შესაჭრელად ემზადებოდა. ქართლის 
შიგნითაც ყველაფერი რიგზე როდი იყო. შინაფეოდალური კინკლაობა 
გრძელდებოდა; ვახტანგ მეექვსესა და კახეთის მეფე კონსტანტინეს შორისაც 
ურთიერთობა გამწვავდა. კონსტანტინე ცდილობდა ესარგებლა ვახტანგის 
გართულებული მდგომარეობით და ქართლის ტახტისათვის იბრძოდა. ვერაგი 
კონსტანტინე თავის გეგმას შაჰს უთანხმებდა, რათა ვახტანგის განადგურების 
საზღაურად ქართლს დაუფლებოდა. 

თბილისში მყოფმა ირანის გარნიზონმა შაჰ თამაზის სათანადო 
განკარგულება მიიღო და ქალაქს სროლა აუტეხა. მალე კონსტანტინეც მიადგა 
თბილისს თავისი ჯარით, რომელშიაც დაქირავებული ლეკებიც იყვნენ. 
კონსტანტინეს მხარეზე იბრძოდნენ აგრეთვე განჯისა და ერევნის ხანები, 
ვახტანგის საშველად კი დასავლეთ საქართველოს მეომრები მოვიდნენ. ბრძოლა 
სამ თვეს გრძელდებოდა. კონსტანტინემ რამდენჯერმე იგემა დამარცხება, მაგრამ 
იარაღს არ ყრიდა და ლეკთა ახალ ძალებს იშველიებდა. 1723 წლის გაზაფხულზე 
ვახტანგის ბანაკში ღალატის შედეგად[11] კონსტანტინემ თბილისი აიღო. ვახტანგი 
იძულებული გახდა ცხინვალში გახიზნულიყო. ჯერ კიდევ თბილისისათვის 
ბრძოლის დროს არზრუმის ფაშამ ახლა უკვე კატეგორიულად მოითხოვა, რომ 
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ვახტანგ მეექვსეს სულთნის ძალაუფლება ეცნო, რათა მის სანაცვლოდ ქართლის 
ტახტი შეენარჩუნებინა. 

ვახტანგმა მოიწვია დარბაზის სხდომა, რომელზეც ქართლის თავადებმა 
მეფეს თურქეთის წინადადების მიღება მოსთხოვეს. ქართველ დარბაზელთა 
დიდი ნაწილი თურქეთთან კავშირის გზით ფიქრობდა სამეფო ხელისუფლების 
შენარჩუნებას ქართლში. პეტრეს წარმომადგენელი ტოლსტოი და 
თურქესტანიშვილი რუსთა ლაშქრის მალე ჩამოსვლის იმედით დაჟინებით 
ეწინააღმდეგებოდნენ დარბაზელებს. 

მდგომარეობა უაღრესად კრიზისული იყო. თურქებს ყოველ წუთს 
შეეძლოთ დაეწყოთ საომარი მოქმედება. ვახტანგ მეექვსემ გადაწყვიტა მიეღო 
ფაშას წინადადება და თავისი პირობები წამოაყენა. თურქებთან მოლაპარაკების 
გზით ვახტანგი დროის მოგებას ცდილობდა და ეგონა, რომ ფაშა მის პირობებს 
კონსტანტინოპოლთან შეათანხმებდა, მეფეს, როგორც ჩანს, რუსთა ლაშქრის მალე 
ჩამოსვლის იმედიც ჰქონდა. ასეთ ვითარებაში ვახტანგ მეექვსის გადაწყვეტილება 
თითქოს სწორი იყო, მაგრამ ოსმალთა მოტყუებაც ძნელად თუ მოხერხდებოდა. 
ასეთი რთული ვათარების შესახებ ვახტანგი პეტრე პირველსა და მის 
მოხელეებსაც ატყობინებდა[12]. 

კონსტანტინესთან ბრძოლაში ვახტანგის დამარცხების შემდეგ ოსმალები 
ქართლში შემოიჭრნენ და 1723 წლის ივნისში თბილისს მოადგნენ. კონსტანტინემ 
უბრძოლველად დათმო ქალაქი. თურქებმა დაიპყრეს ქვეყანა და იქ თავიანთი 
წესრიგის დამყარება დაიწყეს. 

რუსეთის მთავრობამ დიპლომატიური ნაბიჯები გადადგა, რათა თავიდან 
აეცილებინა თურქების შეჭრა აღმოსავლეთ კავკასიაში, მაგრამ ბრძოლის ასეთი 
საშუალებები საკმარისი არ აღმოჩნდა. რუსეთისა და ამიერკავკასიის ხალხთა 
მისწრაფება – არ დაეშვათ თურქეთის შემოჭრა – მხოლოდ ერთობლივი ბრძოლის 
გზით თუ განხორციელდებოდა. პეტრე პირველმა ქართლში რუსთა ჯარები არ 
გამოგზავნა. თურქეთმა ისარგებლა შუა აღმოსავლეთში შექმნილი 
მდგომარეობით, დაიკავა ქართლი და მთელი აღმოსავლეთი ამიერკავკასიის 
დაპყრობას შეუდგა. თურქეთი ამავე დროს მოითხოვდა, რომ პეტრე პირველს 
კასპიისპირეთიდან ჯარები გაეყვანა. 

პეტრე პირველმა გაითვალისწინა ვათარების სირთულე და თურქეთის 
წინააღმდეგ ომისათვის მზადება დაიწყო, მაგრამ კონფლიქტი დიპლომატიური 
გზით მოგვარდა. 1724 წ. 12 ივლისს კონსტანტინოპოლში რუსეთ-თურქეთის 
შეთანხმება დაიდო[13]. 

თურქეთი ამ შეთანხმების საფუძველზე ცნობდა კასპიისპირეთის 
რუსეთთან შეერთებას და უარს ამბობდა მთელი ირანის დაპყრობის სურვილზე. 
მაგრამ ამავე დროს პეტრე პირველიც იძულებული გახდა თურქეთის მიერ 
აღმოსავლეთ საქართველოს, აღმოსავლეთ სომხეთისა და ირანის ჩრდილო-
დასავლეთი ნაწილის დაპყრობას შერიგებოდა, რუსეთი მეტად საგრძნობ 
დათმობაზე წავიდა, როდესაც თურქეთის მიერ აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის 
დაპყრობა ცნო; თურქების მეზობლობა უშუალო საფრთხეს უქმნიდა რუსეთის 
მიერ შემოერთებულ კასპიისპირეთის პროვინციებს. აღმოსავლეთ 
ამიერკავკასიაში თურქეთის ბატონობას პეტრე I მხოლოდ დროებით შეურიგდა. 
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რაც შეეხება ვახტანგ მეექვსეს, იგი თურქების შემოჭრის შემდეგ 
უაღრესად მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, მას სათანადო რაოდენობით არ 
ჰყავდა ჯარი, ამიტომ საგარეო ურთიერთობის მოგვარებით ცდილობდა 
შეემსუბუქებინა ქართლის სახელმწიფოს მდგომარეობა. ამ მიზნით მან 
გადაწყვიტა თურქებისათვის 12 ჯორზე აკიდებული ძვირფასი განძეულობა 
მიერთმია და ამით მშვიდობა გამოესყიდა[14]. მტრის ბანაკში გაგზავნა თავისი ვაჟი 
ბაქარი და ძმა იესე. თურქებმა განძეულობა არ იკმარეს და თვით ვახტანგის 
გამოცხადება მოითხოვეს, მაგრამ ვახტანგი ამაზე არ დათანხმდა. ამრიგად, 
ვახტანგმა საბოლოო მარცხი განიცადა. თურქებმა ქართლში ვახტანგის ძმა იესე 
გაამეფეს, ხოლო ყოველმხრივ იმედგაცრუებული ვახტანგი 1724 წლის ივლისში 
ახლობელთა დიდი ამალით (1200 კაცი) რუსეთს გადაიხვეწა. 
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§ 5. მდგომარეობის გართულება. აღმოსავლეთ კახეთის 
დაკარგვა 

 
მეტად მიმზიდველი იყო ის გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავდა რუსეთის 

დახმარებით საქართველოს გამოხსნას ირან-ოსმალეთის ბატონობისაგან. 
რუსეთის ლაშქრობას ირანისაკენ ქართველები დიდი აღტაცებით შეხვდნენ და 
ჰქონდათ საფუძველი ეფიქრათ, რომ ძლიერი რუსეთი ადვილად დაამარცხებდა 
ისედაც მიხრწნილ მოწინააღმდეგეს. ამიტომ ერთმორწმუნე რუსეთთან კავშირი 
იმ დროს დიდ იმედებს აღუძრავდა ქართლის აღორძინებისათვის მებრძოლ 
ვახტანგს. 
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მაგრამ საქართველოს კართან ძლიერ სახელმწიფოთა ჭიდილის 
კრიტიკულ მომენტში პატარა ქვეყნის მდგომარეობა მეტად რთული იყო. 
ეროვნული საქმისათვის თავდადებული ვახტანგი იმ კრიტიკულ მომენტში 
დაუპირისპირდა გამოცდილ დარბაზელთა უმრავლესობას. 

სამეფო დარბაზმა მხარი არ დაუჭირა ვახტანგს პეტრესთან სამხედრო 
კავშირის დამყარებაში. თვით ვახტანგი აღიარებდა, რომ ფეოდალთა დიდი 
ნაწილი მის წინააღმდეგ გამოვიდა[1]. დასაწყისში ვახტანგი არც აპირებდა 
ლაშქრით გამოსვლას მანამდე, სანამ რუსთა ჯარი საქართველოში არ 
შემოვიდოდა, და ამასთან რუსეთი ირანში არ შეიჭრებოდა, მაგრამ ეს კურსი 
ბოლომდე ვერ დაიცვა. 

ვახტანგის მიერ განჯაში ლაშქრობის იმით გამართლება, რომ თითქოს იგი 
შაჰის განკარგულების საფუძველზე დაღესტნელებს უტევდა[2], ადვილად 
გამოსაცნობი დიპლომატიური ოინი იყო. ვახტანგი ახლა მეორედ ლაშქრობდა 
განჯაში. გავიხსენოთ, რომ მეფემ თვითონ გაამჟღავნა თავისი “საიდუმლოება” და 
განჯაში პირველი ლაშქრობის დროს საჯაროდ განაცხადა, რომ შაჰის ნებას 
ამიერიდან აღარ აღასრულებდა. 

სწორედ განჯას ლაშქრობით იწყებოდა ვახტანგის სახიფათო ნაბიჯი, 
რომელსაც მეფეს გონიერი მრჩევლები უშლიდნენ. ეს შესანიშნავად გამოხატა 
ვახტანგის თანამედროვე ბრძენმა პოეტმა დავით გურამიშვილმა[3]. გურამიშვილის 
“რჩევა ქართველის ბატონისა” აშკარად გვანიშნებს, რომ ვახტანგისათვის 
გამოცდილ პოლიტიკოსებს აუცილებლად უნდა მოეგონებინათ ტრაგედია 
ალექსანდრე კახთა მეფისა, რომელიც სამივე დიდ სახელმწიფოს ერთგულებას 
ეფიცებოდა[4]. 

ვახტანგი ჯარით (30 თუ 40 ათასი კაცით!..) იდგა განჯაში 1722 წ. 
აგვისტოდან ვიდრე ნოემბრის შუა რიცხვებამდე, თითქმის 3 თვე, შემდეგ კი 
იმედგაცრუებული თბილისში დაბრუნდა და კვლავ მიენდო პეტრეს დაპირებებს. 
მან არსებითად თურქეთთან ურთიერთობის დროულად მოგვარებაზეც კი უარი 
თქვა, ეს მაშინ, როცა თვითონ პეტრე შეუთანხმდა თურქებს. ვახტანგმა, რომელსაც 
რუსთ ხელმწიფის ნამდვილი მიზნების შესახებ ცნობები არ ჰქონია, არ დაუჯერა 
თავის მრჩევლებს და ვერ გაითვალისწინა, რომ პეტრე დიდს ქართლი მხოლოდ 
ირანის საკითხის მოსაგვარებლად და ოსმალეთთან სამშვიდობო ზავის 
დასამყარებლად სჭირდებოდა[5]. 

ვახტანგს მთლად ნათელი წარმოდგენა არ ჰქონია კასპიისპირეთში 
პეტრეს ლაშქრობის ნამდვილი მიზეზების შესახებ[6]. პეტრეს მაშინ უმთავრესად 
იმისი ეშინოდა, რომ შედარებით ძლიერ ოსმალეთს ირანი არ დაეპყრო. ამიტომ 
რუსეთის იმპერატორი წინასწარ უთანხმდებოდა ირანის შაჰს – მტრებს 
დაგიმარცხებ იმ შემთხვევაში, თუ კასპიის ზღვის პირზე რამდენიმე მხარეს 
დამითმობო. “არც ვახტანგმა და არც მელიქებმა ამის შესახებ არაფერი იცოდნენ”, 
დასძენდა სომეხი ისტორიკოსი ლეო[7]. 

ყველაფრის გათვალისწინება მაშინ ვახტანგს მართლაც არ შეეძლო, მაგრამ 
უფრო მეტი ყურადღება მართებდა კახთა მეფის სწორი პოზიციისადმი იმ დროს, 
როცა დაღესტნელები საბოლოოდ მკვიდრდებოდნენ მდ. ალაზნის გაღმა ნაპირზე. 
განჯაში დიდძალი ლაშქრით მყოფი ვახტანგი კახეთთან თანხმობის გზით 
შესაძლებელია მართლაც მოახერხებდა ოსმალთათვის გზის ჩაკეტვას ქართლის 
მისადგომებთან... ერთი სიტყვით, მეფემ მის ხელში და მისსავე კართან მყოფი 
ძალები სათანადოდ ვერ შეაფასა. 
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რუსეთის იმპერიის დიპლომატებს თავიანთი ნამდვილი მიზნები 
ქართლის მიმართ არცკი დაუმალავთ რუსეთში მყოფ ვახტანგთან კონფლიქტის 
დროს. ისინი ვახტანგს ფართო მიზნებისათვის იყნებდნენ და მის მოთხოვნებს 
ანგარიშს არ უწევდნენ. ვახტანგი რუსეთს ოსმალთაგან ქართლის გამოხსნას 
სთხოვდა, რუსეთი კი ამ საქმეს “მომავლისათვის” დებდა. მეფის საყვედურების 
თავიდან აცილების მიზნით, რუსეთის მთავრობას (არამარტო ქართველ 
მოღვაწეებს) უცდია, რათა ბრალი დაედო მისთვის – უმიზნოდ იდექი განჯაში ისე 
დიდხანს, ხოლო შემდეგ კახეთის მეფესთან ურთიერთობა ვერ მოაგვარე, ტახტი 
დაკარგე და ოსმალთა კლანჭებში აღმოჩნდიო![8] ... ეს უკვე მეტისმეტი იყო. 

ქართლის წარმატებისათვის ბრძოლაში დაღლილი და გატეხილი მეფე 
ახლა, რუსეთის სამეფო კარზე დამცირებული მთხოვნელის როლში, როგორც 
ჩანს, მწვავედ განიცდიდა თავის შეცდომებს, მაგრამ უკვე გვიანღა იყო[9]. 

ვახტანგ მეფეს რუსეთში თან გაჰყვა 1200 კაცი, რომელთა შორის 
საქართველოს განათლებული საზოგადოების ბრწყინვალე წარმომადგენლები 
იყვნენ. ამ გარემოებამაც დიდად დააბრკოლა ქართველი ხალხის ბრძოლა 
უცხოელ დამპყრობთა წინააღმდეგ. ბრძოლის ველს გაეცალა კაცი, რომელიც 
დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა საქართველოსა და მთელ ამიერკავკასიაში 
და რომლის ქართლში ყოფნაც ესოდენ აუცილებელი იყო მაშინ ქვეყნის ძალთა 
მობილიზაციისათვის. საქართველოდან ვახტანგს სწერდნენ, რომ ქვეყანას 
ბრძოლის უნარი ჯერ კიდევ აქვს, მაგრამ ამ ბრძოლას თაოსანი მეფე ესაჭიროებაო; 
ურჩევდნენ მას, რომ მიებაძა სახელოვანი სიმონ მეფისათვის (სიმონ I), რომელსაც 
უკიდურესი სასოწარკვეთილების დროსაც კი ხმალი ხელიდან არ გაუგდია. 

ვახტანგს აფრთხილებდნენ, რომ “უცხოეთში ქართული საქმის 
წარმატებისათვის აუცილებელი იყო მეფის ქართლშივე დარჩენა ან, ყოველ 
შემთხვევაში, შვილის აქ დატოვება; “ბაქარ დააბრუნე, სულ ნუ დააგდებთ ამ 
ქვეყანას. არ გიჯობთ, დამიჯერე, არ სამჯობინარი არის. თუ თქვენი შვილი ამ 
ქვეყანას არის, გინდა რუსეთსაც და სხვას ქვეყანასაც უფრო ძალიანობაც 
გამოგიჩნდება და უფრო დიდურათაც დაგიჭერენ”, - სამართლიანად ურჩევდა 
მეფეს შანშე ერისთავი. ვახტანგი შეცდა”[10]. 

ვახტანგისა და მისი ამალის გადახვეწა რუსეთში იწვევდა აქტიური 
ბრძოლიდან თავის არიდებასა და ძნელბედობასთან პასიური შერიგების 
ტენდენციებს. ამ საქმეში მეფის მიმბაძველებიც მალე გამოჩნდნენ და ბრძოლის 
სიძნელეებს გაურბოდნენ (თეიმურაზის ელჩის – როსების დარჩენა რუსეთში, 
კახეთის მმართველის ალექსანდრეს ანალოგიური ცდა, იმერთა მეფის 
ალექსანდრე V-ისა და ტიმოთე გაბაშვილის ასეთივე სურვილები და სხვ.). 

ამაოდ ელოდა რუსეთის კარზე მყოფი ვახტანგი, რომ იმპერატორი 
დანაპირებს შეასრულებდა, ჯარით დახმარებას აღმოუჩენდა, საქართველოს 
“ბაბრის” კლანჭებიდან დაიხსნიდა. რუსეთის სახელმწიფო ცდოლობდა, რომ 
ქართველი ემიგრანტები “კასპიის ზღვის ირანული პროვინციების დაჭერა-
ათვისებაში გამოეყენებინა. რაც შეეხება ქართლისათვის დახმარების აღმოჩენას, 
ქართლის ემიგრანტებს განუსაზღვრელად უნდა ელოდნათ “სანამ უფალი 
ღმერთი იმპერატორს არ მისცემდა რაიმე შემთხვევას ძლიერი დახმარების 
აღმოსაჩენად”[11]. მაგრამ ასეთი ბედნიერი “შემთხვევა” სამშობლოსათვის წამებულ 
მეფეს არ ეღირსა. იგი 1737 წ. 27 მარტს ასტრახანში გარდაიცვალა. 

ვახტანგ მეფემ ყველაფერი თავისი სამეფოსადმი სიყვარულით გააკეთა, 
გააკეთა ისე, როგორც იმ დროს ერთპიროვნულ მმართველს შეეფერებოდა. მას 
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ღრმად სწამდა, რომ იგი, სამი მოქიშპე სახელმწიფოთაგან ერთმორწმუნე, ძლიერ 
იმპერიასთან კავშირში გაიმარჯვებდა და საქართველოს ბედნიერებას 
მოუტანდა[12]. მეფის პოლიტიკას მართლმადიდებლური გრძნობები მოერია და 
პეტრე დიდის ჭეშმარიტი მიზნები ვერ შეიცნო. 

ქართლის ისტორიაში ვახტანგ VI-მ ღრმა კვალი გაავლო. შთამომავლობამ 
დიდად დაუფასა განათლებულ მეფეს მისი მრავალფეროვანი და ნაყოფიერი 
მოღვაწეობა ქვეყნის საშინაო-პოლიტიკური, ეკონომიური თუ კულტურული 
წარმატებისათვის. ვახტანგი თავისი ავტორიტეტით პოლიტიკურად დაშლილი 
საქართვალოს გარეგნულ მთლიანობას განასახიერებდა და ქვეყნის სრული 
გაერთიანებისათვის გეგმებს აწყობდა[13]. “მისი ხანმოკლე მეფობა მართლაც 
მიემსგავსებოდა ლამაზსა და მომხიბლავ ყვავილს, რომელსაც “დაჰქროლა ქარმან 
სასტიკმან”[14]. 

ვახტანგ VI ამავე დროს მოძმე სომეხი ხალხის საყვარელი ხელმწიფე და 
ჭირისუფალიც იყო. ლეოს აზრით, “ქრისტიანული პოლიტიკის” მიმდევარი 
ვახტანგი განუხრელად იბრძოდა თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისათვის და ამ 
მიზნით მჭიდროდ უკავშირდებოდა სომეხი ხალხის მოძრაობას: “იგი 
დაუახლოვდა ამ მოძრაობის მოთავეებს, იმედი ჩაუნერგა მათ და ფასდაუდებელი 
სამსახური გაუწია სომხური არმიის ჩამოყალიბების დროს, მიაწოდა რა სომხებს 
არა მხოლოდ სამხედრო მრჩევლები, არამედ სარდლებიც. გასაგებია, რომ სომხები 
დიდად მადლობდნენ ქრისტიან, კეთილ და ენერგიულ ვახტანგს. მინას ვარდაპეტ 
ფერვაზიანი, ახპატის წინამძღოლი, სწერდა მოსკოველ მინას მოძღვარს: “უფალმა 
გამოუღვიძა ჩვენს ქრისტიანებს კეთილი მწყემსი და მძლე ქართველი ვალი, 
რომელმაც თავისი კეთილგონიერებითა და ნიჭით შეკრიბა დარჩენილი და 
გაფანტული სომეხი ერი, ადგილ-ადგილ გაამაგრა, მეურვეობა გაუწია... სომეხ-
ქართველთა საბრძოლო კავშირის იდეა შესანიშნავი მოვლენა იყო”[15]. 

XVIII ს. 20-იანი წლების ქართლ-კახეთის ტრაგედია ქართლთა ერთი 
ნაწილის ემიგრაციითა და აქ ოსმალთა ბატონობის დამყარებით არ 
დასრულებულა. მაშინ საქართველომ საბოლოოდ დაკარგა მდ. ალაზნის გაღმა 
მდებარე რაიონები, სადაც დაღესტნიდან ჩამოსახლებულ ფეოდალ-აღალარების 
ბატონობა დამყარდა. ამ რაიონების დაკარგვა ჯერ კიდევ XVII ს. დამდეგიდან 
დაიწყო. 

საქართველოში შაჰ აბასის მრისხანე შემოსევათა შესახებ საუბრის დროს 
უკვე აღნიშნული იყო, რომ ამ დამპყრობელმა კახეთის სამეფოს ჩამოაცილა 
“ჰერეთის აღმოსავლეთი განაპირა თემი, რომელიც სამმართველოდ წახურელ 
ალიბეგს უწყალობა, სულტნის პატივში აიყვანა ის და შაჰის მფარველობის ქვეშ 
გამოაცხადა... ამიერიდან კაკ-ენისელის (ძველი ჰერეთის) აღმოსავლეთი ნაწილი 
კახეთს ჩამოსცილდა და შემდეგი დროის ელისუს სასულტნოს საფუძველი 
ჩაეყარა”[16]. კახეთის სამეფოს აღმოსავლეთის საზღვარმა ყანი-ყობიდან (რომელიც 
ადრე შაქის სახანოსა და კახეთს შორის მიჯნა იყო) მდ. ყაფუ-ჩაიზე 
გადმოინაცვლა. მართალია, ამ ფაქტს ქართველები არ ურიგდებოდნენ და ელისუს 
სამფლობელოს ისევ საქართველოდ თვლიდნენ, მაგრამ მისი გაჩენა XVII ს. 
დამდეგიდანვე ფართოდ უხსნიდა გზას წახურელ მოახალშენეთა გადმოსვლა-
დასახლებას კახეთის ზეგნებში. გარდა ამისა, ელისუს მფლობელი იმთავითვე 
კახეთის სამეფოს მტრულ სახელმწიფოთა პოლიტიკის მსახური გახდა და ხან 
ირანის, ხან კიდევ ოსმალეთის მფარველობითა და წაქეზებით ქართლ-კახეთის 
დარბევაში მონაწილეობდა. 
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მთელი XVII ს. განმავლობაში, მდ. ალაზნის გაღმა მდებარე კახურ 
სოფლებში თანდათანობით მომრავლდნენ დაღესტნიდან ჩამოსახლებული 
ტომები – ავარიელები, წახურები და სხვ., რომელთაც აქ გარკვეულ ეტაპზე 
შეძლეს დაეცვათ თავიანთი “სათემო-დემოკრატიული” წყობილება. 

XVIII ს. დამდეგს ჭარის, ბექანისა და თალას “უბატონო თემები” 
საგრძნობლად გაძლიერდნენ. მათ ნაწილობრივ მოახერხეს ბატონყმური ჩაგვრით 
შევიწროებულ კახელ გლეხთა გადმობირება და “გალეკება”. ამის მიზეზი, 
როგორც ვიცით[17], ის გახდა, რომ გლეხები “გალეკებაში” უბატონობას ხედავდნენ. 
ლეკებმაც ამ გლეხებთან ერთად ბრძოლით ქართველ ფეოდალთა დიდი ნაწილი 
ალაზნის გამოღმა გადმორეკეს. მაგრამ ეს კავშირი მალე დაირღვა – კახური 
სოფლები ლეკებმა აღარ იძმეს, დაიმორჩილეს და დაბეგრეს. “უბატონო თემები” 
უკვე “მებატონე თემებად” გადაიქცნენ[18]. ამის შემდეგ გაჩაღდა დაუნდობელი 
ბრძოლა მოსულებსა და მკვიდრ მოსახლეობას შორის, რომელიც გარდამავალი 
უპირატესობით გრძელდებოდა. 

დროთა ვითარებაში დაღესტნური თემები კახეთის მიწებს 
ეუფლებოდნენ, მათ “თემურ დემოკრატიას” “არისტოკრატიული დემოკრატია” 
ცვლიდა ე.წ. “კოლექტიური სენიორიის” სახით, რომელიც არსებითად ქართველ 
ფეოდალთა ადგილს იკავებდა[19]. ამრიგად, აღმოსავლეთ კახეთში დაახლოებით 
ისეთივე ვითარება იქმნებოდა, როგორიც XVI ს. მიწურულის სამცხე-საათაბაგოში. 
სუნიტურ-მაჰმადიანური (ოსმალური) აღსარების მიმდევარი ჭარელი 
არისტოკრატები მიწისმფლობელობას მხოლოდ გაოსმალებულ ქართველ 
ფეოდალებს უწილადებდნენ და მწარმოებელ საზოგადოებასაც აიძულებდნენ, 
რომ რჯული შეეცვალათ. ასეთ გამაჰმადიანებულ და დამონებულ გლეხებს 
შემდეგში ეძახდნენ “ინგილოებს”, რომლებიც აზერბაიჯანული მოდგმის 
“მუღალებთან” ერთად საინგილოს “ახალბატონების” ყმებად იქცეოდნენ. 

XVIII ს. 20-იანი წლების დასაწყისში, როგორც ზემოთ ითქვა, კახეთის 
სამეფო ხელისუფლებამ ვერ შეძლო დაღესტნელ ფეოდალ-აღალარების 
შემოტევათა მოგერიება, მათი გარეკვა კახეთის სოფლებიდან და ქართლის 
მეფემაც მას სათანადო დახმარება ვერ აღმოუჩინა. ალაზნის გაღმა ნაპირზე კი 
მიმდინარე ბრძოლა გლეხებსა და “ახალბატონებს” შორის არ ცხრებოდა. სწორედ 
ასეთ საბედისწერო მომენტში შემოვიდნენ ოსმალთა ჯარები აღმოსავლეთ 
საქართველოში (1723 წ.). 

ქართლსა და კახეთში დამკვიდრებისათვის მებრძოლი ოსმალები, 
ბუნებრივია, მოწყალების ხელს გაუწევდნენ საქართველოს ზურგში მყოფ 
დაღესტნელ ფეოდალებს, რომლებიც იმ დროს დიდ ზიანს აყენებდნენ არა მარტო 
საქართველოს, არამედ თვით დაღესტანსაც. “ისინი აწარმოებდნენ 
გამანადგურებელ ომებს ქვეყნის შიგნით და განუწყვეტლივ თავს ესხმოდნენ 
ამიერკავკასიას, სწყვეტდნენ რა მთის ტომებს საქართველოს, აზერბაიჯანისა და 
სომხეთის ძველი და მდიდარი კულტურის გავლენისაგან”[20]. 

“უზენაესი ხალიფა” (ე.ი. ოსმალეთის სულტანი) “ურწმუნოების” (ე.ი. 
ქრისტიანებისა და შიას მიმდევარი მუსლიმანების წინააღმდეგ) ბრძოლას ღვთის 
სათნო საქმედ აცხადებდა, და “მართლმორწმუნე” დაღესტნელებს კიდევ უფრო 
დაუნდობელი ომისათვის მოუწოდებდა”[21]. 

ქართლ-კახეთისათვის შექმნილ საბედისწერო ვითარებაში ოსმალო 
დამპყრობლების მფარველობითა და ენერგიული მხარდაჭერით აღმოსავლეთ 
კახეთში დაღესტნელი ფეოდალ-აღალარების ბატონობა განმტკიცდა და 
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საქართველოს ეს კუთხე, ელისუს სასულთნოსთან ერთად, საბოლოოდ მოწყდა 
დედასამშობლოს. XVIII ს. 20-იანი წლებიდან კახეთის სამეფოს აღმოსავლეთი 
საზღვარი კიდევ უფრო ვიწროვდება. ამიერიდან იგი მდ. ყაფუ-ჩაიდან 
დასავლეთით, გავაზისწყალზე ინაცვლებს. 1727 წელს ოსმალეთის სულთანმა 
საგანგებო ფირმანით დაუმტკიცა ჭარელ ლეკებს მათ მიერ მინატაცები ქვეყანა[22] 
იმ სამსახურისათვის, რომელიც ჭარელებმა მართლმორწმუნეთა ფადიშაჰს 
ისლამის გავრცელების საქმეში აჩვენეს[23]. 

ასე ჩამოყალიბდა აღმოსავლეთ კახეთში (საინგილოში) ჭარ-ბელაქნელი 
აღალარების სახელმწიფო, რომელმაც მალე ელისუს სასულთნოც დაიქვემდებარა 
და დაღესტნელ ფეოდალ-აბრაგთა თუ ოსმალეთის სულთნის მხარდაჭერით 
ზურგგამაგრებული, ქართლ-კახეთს მოსვენებას არ აძლევდა. 

 
 

 
[1] პეტრე დიდისადმი 1821 წ. გაგზავნილ მოხსენებაში ვოლკონსკი აღნიშნავდა, რომ 

ვახტანგი «видит в Грузии несогласие между шляхетством, а ежели де войска ваши введены будут в 
Грузию, то уже и поневоле принуждены будут многие его партию взять и с ним согласны быть» 
(ЦГАДА, Ф. кабинет Петра I, отд 2, кн. 54, л. 640; С. М. Соловьев, История Росии с древн, времен, кн. 
IX, М., 1963, გვ. 371; Г. Г. Пайчадзе, Русского-грузинские отношения в первой половине XVIII в. 
1970, გვ. 45-46. 

[2] Переписка грузинских царей с российскими государями, c. 139.(არაბულად)III, გვ. 610 –
612. 

[3] დავით გურამიშვილი, დავითიანი, თბილისი, 1955, გვ. 56, სტროფი 213. 
[3] Переписка грузинских царей с российскими государями, c. 139. 
  
[4] “მეფეს სძრახავდნენ, ეტყოდენ ეგევითარსა გმობასა; სამს დიდს  ჴელმწიფეს პირს 

აძლევს, სამგან იკეთებს  ყმობასა!” (იქვე, სტროფი 214). 
[5] ეს ბუტკოვის  მიერ მითითებული მასალებიდანაც კარგად ჩანს. იგი წერდა, რომ 

ასტრახანის გუბერნატორ ვოლკონსკის 1720 წ. მარტში დაევალა სპარსეთში ლაშქრობის 
საიდუმლო მომზადება, და, სხვათა შორის,. «склонять карталинского царя Вахтанга и прочих 
христиан к пользам Росии, уверяя их в благорасположении Петра I и обнадеживая их в государевом 
покровительства» (Бутков, Материалы, II, გვ. 6). 

[6] ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია,  გვ. 64-65. ავტორი იქვე იმოწმებს სეხნია 
ჩხეიძეს, ჩუბინ. გამოც. გვ. 330. 

[7] (სომხური სქოლიო გყ 423) 
[8] АВПР,Ф. Сношения России с Грузией, 1725, д. № 1, ч. 11, лл. 482—492. მითითებულია გ. 

პაიჭაძის დასახ. ნაშრ. გვ. 99- 100. 
[9] ვახტანგ მეექვსე, ლექსები და პოემები, ალ. ბარამიძის რედაქციით, 1947. გვ. 20. 
[10] ნ. ბერძენიშვილი, XVIII საუკუნის საქართვეოლს ისტორიიდან (მსკი, 1944, ნაკვ. I, გვ. 

182). 
[11] ნ. ბერძენიშვილი, დასახ.ნაშრ., გვ. 183. 
[12] ივ. ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, V გვ. 63. 
[13] ნ. ბერძენიშვილი, საქართველოს ისტორიის საკითხები, 111, გვ. 284. 
[14] გიორგი ლეონიძე, გამოკვლევები და წერილები, 1958, გვ.214. 
[15] სომხურ ტექსტი გვ.426.614-622; Г. Эзов, Сношения Петра Великого с армянским 

народом, СПБ., 1898, გვ. 336. 
[16] ნ. ბერძენიშვილი,აღმოსავლეთ კახეთის წარსულიდან (“მიმომხილველი”, 1953, გვ. 

77—84; 
აღმოსავლეთ კახეთის (საინგილოს შესახებ იხილეთ აგრეთვე: მ. ჯანაშვილი, საინგილო 

(“ძველი საქართველო 11, თბილისი, 1911-1913); ზ. ედილი, საინგილო, თბილისი, 1947; მ. დუმბაძე, 
აღმოსავლეთ კახეთის (საინგილოს) ისტორიიდან, თბილისი, 1953; თ. პაპუაშვილი, აღმოსავლეთ 
კახეთის სოც. ურთიერთობის ისტორიიდან (თელავის პედინსტ. შრ.,1959, 111); დ. მეგრელაძე, 
მასალები XVII ს. 20-იანი წლების ქართლ-კახეთის ისტორიისათვის (მსკი, ნაკვი 33, 1960) Д. З. 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftn22#_ftn22
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftn23#_ftn23
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref1#_ftnref1
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref2#_ftnref2
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref3#_ftnref3
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref4#_ftnref4
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref5#_ftnref5
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref6#_ftnref6
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref7#_ftnref7
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref8#_ftnref8
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref9#_ftnref9
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref10#_ftnref10
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref11#_ftnref11
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref12#_ftnref12
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref13#_ftnref13
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref14#_ftnref14
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref15#_ftnref15
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/5.htm#_ftnref16#_ftnref16


Бакрадзе, Заметки о Закатальском округе (записки КОИРГО, кн. XIX, ч. I, 1890); И. П. Петрушевский, 
Джаробелаканские вольные общества в первой трети XIX столетия, Тифлис, 1934; Г. Г. Писаревский, 
Уничтожение в Закатальском округе зависимых отношений (Труды Института истории АН 
Азербайджанской ССР, 1947, т. I). 

[17] იხ. ამავე თავის მეორე პარაგრაფი. 
[18] ნ. ბერძენიშვილი, დასახ.ნაშრ., გვ. 188-190. 
[19] საინგილოში მომხდარ სოციალურ ცვლილებათა შესახებ იხ. ი.პეტრუშევსკისა და მ. 

დუმბაძის დასახელებული ნაშრომები. 
[20] მ. დუმბაძე, აღმოსავლეთ კახეთის (საინგილოს) ისტორიიდან, 1953, გვ. 17-18. 
[21] ნ. ბერძენიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ. 83. 
[22] Хроника виойн Джара в XVIII столетии, Б аку , 1931, გვ. 13. 
[23] “XIX საუკნიეში ცარიზმმა სცნო “კანორნიერება” ოსმალო მტაცებლის ამ აქტისა მის იმ 

ნაწილში, რომელიც ჭარ-ბელქანელ დამპყრობთა მემამულეობას ეხებოდა”. ასე მიეცა დასტური 
ინგილოთა მიწების მტაცებლებს და “რაღა გასაკვირველია, თუ ოსმალეთის სულტნის 
მმადლობელი ჭარ-ბელაქნელი აღალარები «Грамоту эту турецкого правительства... сберегают как 
святыню...» (А. Поседбский, Очерк Закат. Округа, «Кавк. Календарь», 1866, გვ. 23); ნ. ბერძენიშვილის 
შენიშვნა (დასახ. ნაშრ., გვ. 84). 

 
 
 
 
 
 

§ 6. ოსური ახალშენები ქართლის მთიანეთში 
 
XVIII ს. პირველ მესამედში საბოლოოდ ჩამოყალიბდნენ ოსური 

ახალშენები ქართლის მთიანეთში (მდინარეების: ჯეჯორის, დიდი და პატარა 
ლიახვის, ქსნის, არაგვის სათავეები). ეს მოვლენა საკმაოდ დიდხნოვანი 
ისტორიული პროცესის შედეგი იყო. 

საქართველოს ისტორიის მრავალტომეულის III ტომში საუბარია იმის 
შესახებ, რომ იმიერკავკასიის ველებსა და მთებში მცხოვრებ ალანებს – ოსებს 
საქართველოსთან იმთავითვე სამხედრო-პოლიტიკური და ეკონომიური 
ურთიერთობა ჰქონდათ; უკვე XIII საუკუნეში, ორი მონგოლური სახელმწიფოს – 
“ოქროს ურდოსა” და ილიხანთა შორის ბრძოლის პერიოდში, შიდა ქართლის 
მიდამოებში საკმაოდ დიდხანს და საგრძნობი რაოდენობით იყვნენ დარუბანდის 
გზით აქ შემოსული ოსებისაგან შემდგარი სამხედრო რაზმები, რომლებიც მაშინ 
ილხანთა ბრძანებით მოქმედებდნენ. 

მონგოლები თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისათვის ბრძოლაში 
იძულებით იყენებდნენ დამორჩილებული ქვეყნების მეომრებს და მათ შორის 
განხეთქილებას თესდნენ. XIV ს. დამდეგს საქართველო მონგოლი 
დამპყრობლებისაგან გაიწმინდა. ჟამთააღმწერლის ცნობით, ქართლიდან ოსებიც 
“განასხნეს”[1], მაგრამ უნდა ვიფიქროთ, რომ ადგილზე დარჩა მცირე ნაწილი, 
რომელიც მკვიდრ ქრისტიანულ მოსახლეობაში გაითქვიფა. ამის შემდეგ ქართულ 
წყაროებში ოსთა კომპაქტური მასები დიდხანს არ იხსენიებიან[2]. 

ქართლის მთიანეთში, თანამედროვე სამხრეთ ოსეთის რაიონებში, ოსური 
კომპაქტური მოსახლეობა წარმოიშვა არა ერთდროული ჩამოსახლების შედეგად, 
არამედ თანდათანობით, XVI—XVIII საუკუნეთა განმავლობაში, როდესაც 
საქართველოსა და ცენტრალური კავკასიონის მთის რაიონებში თავისებური 
სოციალურ-პოლიტიკური სიტუაცია, მიგრაციული მოვლენებისათვის 
ხელისშემწყობი ვითარება შეიქმნა. 
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განსვენებული ოსი ისტორიკოსის ზ. ვანეევის აზრით, ოსური 
დასახლებანი ქართლის მთიანეთში ჩამოყალიბდა XV-XVI საუკუნეებში[3]. 
დაახლოებით ასეთივე დათარიღებას იძლევა ვ. გამრეკელიც, რომელიც ვახუშტის 
ცნობებზე დაყრდნობით თვლის, რომ ოსთა ჩამოსახლებისათვის ხელსაყრელი 
სიტუაცია XV საუკუნეში შეიქმნა და ამ დროიდან ლტოლვილთა რაოდენობა 
თანდათანობით უნდა გაზრდილიყო[4]. ასეთი დასკვნისათვის რაიმე 
წერილობითი საბუთი არ გაგვაჩნია, მაგრამ საფიქრებელია, რომ ჩამოსახლების 
ნელმა პროცესმა, ამ მოვლენის ნაკლები მნიშვნელობის გამო, წერილობით 
წყაროებში ასახვა ვერ პოვა. 

ქართულ ისტორიოგრაფიაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ოსთა 
ჩამოსახლება ქართლში XIII ს. 90-იან წლებში იწყება (ნ.ბერძენიშვილი, დ. 
გვრიტიშვილი[5]), მაგრამ, როგორც ზემოთ ითქვა, ახალი მოსახლეების 
თვალსაჩინო ნაწილი მაშინ საქართველოში ვერ დამკვიდრდა. ის მცირე ნაწილი, 
რომლის აქ დარჩენას ჩვენ ვგულისხმობდით, მკვიდრ მოსახლეობას შეერია. 
მკვლევარები მიაქცევენ ყურადღებას, აგრეთვე, ვახუშტის ცნობას, რომლის 
მიხედვით XIII-XV საუკუნეებში ადგილი ჰქონდა ოსური მოსახლეობის დიდ 
კონცენტრაციას “კავკასიათა შინა”[6], ანუ საქართველოს მაშინდელი სახელმწიფოს 
გავლენის სფეროში, საკუთრივ ქართლის ჩრდილოეთ საზღვრებთან. ეს გარემოება 
კი კავკასიონის სამხრეთ კალთებზე ოსთა მიგრაციის წინა პირობა გახდა. 

ოსთა გადმოსახლებას ქართლში, რა თქმა უნდა, თავისი არსებითი 
მიზეზები ჰქონდა. ჯერ კიდევ XIII-XIV საუკუნეებში მონგოლმა და თურქმანული 
მოდგმის დამპყრობლებმა დაარბიეს და გაანადგურეს ჩრდილო კავკასიის 
ველებზე მცხოვრები ოსები. გადარჩენილთა ერთი დიდი ნაწილი ცენტრალური 
კავკასიონის მაღალმთიან რაიონებში შემოიხიზნა. იქ მათი არსებობის პირობები 
მეტად არახელსაყრელი იყო. მწირი მთა და სამეურნეო ტექნიკის დაბალი დონე 
მათი მოთხოვნილების მინიმუმსაც ვერ აკმაყოფილებდა, ამიტომ სავსებით 
ბუნებრივი უნდა ყოფილდიყო მოსახლეობის ლტოლვა საქართველოსაკენ, 
რომლის სოციალურ-ეკონომიური ცხოვრება შედარებით მაღალ დონეზე იდგა. 

სარჩო-საბადებლის მძებნელი ოსები ქართველ მთიელთა სოფლებში 
იკვლევდნენ გზას, ხშირად კი აქაურ ფეოდალთა კუთვნილ მიწებზე ხიზნებად 
სახლდებოდნენ. ამას, ერთი მხრივ, ისიც უწყობდა ხელს, რომ ქართველი 
მოსახლეობა საგარეო მტრების შემოსევათა შედეგად ძალზე შემცირებული იყო ან 
კიდევ ბარის ეკონომიური ზემოქმედების წყალობით დაბლობისაკენ 
ინაცვლებდა[7]. 

მეზობელ ოსთა ჩამოსახლების პროცესი ყოველთვის მშვიდობიანი როდი 
იყო. ფეოდალიზაციის გზაზე მდგარ ოსთა ზედაფენის ინიციატივით ქართლის 
სოფლებზე თავდასხმები ეწყობოდა და ამ გზითაც იკავებდნენ ისინი 
დასახლებულ ადგილებს. ასეთი თავდასხმები საერთოდ დამახასიათებელი იყო 
ფეოდალურ ფორმაციაზე გარდამავალი საზოგადოებრივი ურთიერთობისათვის, 
როგორიც მაშინ მთიანეთში მოსახლე ტომებს ჰქონდათ. 

ოსური ახალშენების წარმოქმნას ქართლის მთიანეთში XVI საუკუნეში 
უნდა ჰქონოდა ადგილი. ამ დათარიღებას რამდენადმე მხარს უჭერს ის 
გარემოება, რომ ჩვენს განკარგულებაში არსებულ წერილობით წყაროებში ოსთა 
მეტ-ნაკლებად შესამჩნევი დასახლება – 200-მდე სული – XVII ს. დამდეგისათვის 
ჩანს. ამის შესახებ გადმოგვცემს საქართველოში ნამყოფი რუსი ელჩი მ. ი. 
ტატიშჩევი (1604-1615), რომლის მიხედვით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ზახა და 
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მაღრან-დვალეთი (დიდი ლიახვის სათავე) მაშინ უკვე დასახლებული იყო ოსთა 
მიერ[8]. როგორც ვხედავთ, ადრე მომხდარი ფაქტის წერილობით წყაროში გვიან 
აისახა. 

მნიშვნელოვან ცნობას გვაწვდის XVII ს. მიწურულის თუ XVIII ს. 
დამდეგის თხზულება – ბესარიონ ქართლის კათალიკოსის (გარდ. 1735 წ.) 
“მარტვილობა ლუარსაბ მეფისა”. ავტორი ახასიათებს ლუარსაბის წამების 
პერიოდს (1622 წ.), როცა საქართველო უაღრესად რთულ საგარეო-პოლიტიკურ 
სიტუაციაში იმყოფებოდა და ამასთან დაკავშირებით ახასიათებს ქართლის 
ჩრდილოეთის საზღვრებთან შექმნილ ვითარებასაც[9]. იგი იხსენიებს 
“მახლობელთა ჩუენთა მთიულთა ოვსთა”, რომლებიც “დამკვიდრებულ იყვნეს 
მახლობელად ჩუენსა”. ამავე წყაროდან მოჩანს, რომ ოსები იბრძოდნენ 
მიწებისათვის, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისათვის და ამდენად 
უპირისპირდებოდნენ ადგილობრივ ქართველ მოსახლეობას. ეს ცნობა ეხმაურება 
ტატიშჩევის ზემოაღნიშნულ გადმოცემას და ქართლში ოსური ახალშენების 
წარმოქმნას ადასტურებს. XVII ს. I ნახევარს განეკუთვნება აგრეთვე ერთი 
ნასყიდობის სიგელიც, საიდანაც ჩანს, რომ სოფელ ზემო ჯავის მოსახლეობა 
ამოწყვეტილა[10]. შემდეგში ეს სოფელი ფეოდალ მაჩაბელს ოსებით 
დაუსახლებიათ. გასაგებია, რომ ფეოდალი, დაცარიელებული სოფლების 
დასახლებით დაინტერესებული, ოსებს ხიზნობა-ყმობის წესით სვამდა თავის 
მიწებზე. 

დიდი ლიახვის სათავეებიდან ოსები თანდათანობით ვრცელდებიან 
სამხრეთისაკენ, გადადიან მდინარეების: მც. ლიახვისა და ქსნის ვიწროებში. 
ცნობილი ვახუშტის აღწერილობის მიხედვით, XVIII ს. პირველ ათეულ წლებში 
მათ უკავიათ მიწები სოფ. გუფთადან დიდი ლიახვის გასწვრივ მის სათავეებამდე, 
გერის ხეობა, ვანათს რომ ეკვრის, მც. ლიახვის ზემო დინება, ჟამური (ქსნის 
სათავე); ოსთა ცალკეული დასახლებანი ჩანან ჭურთას, ისროლის-ხევის, ქოლოთ-
ქვითკირის ხობებში და სხვ.[11]. ამავე დროს ნაწილობრივ უკავიათ ოსებს 
კუდაროც. როგორც ჩანს, ქსნის სათავეებში მათ შეაღწიეს შედარებით უფრო გვიან, 
ვიდრე მც. ლიახვის სათავეებში[12].ვახუშტის რუკის მიხედვით, XVIII ს. 30-იან 
წლებში ოსურ ახალშენებს უკვე ეკავათ დვალეთი (ნარ-მამისონის ქვაბული), 
ჯეჯორის, ლიახვისა და ქსნის სათავეები. აღნიშნული რაიონების რიგ სოფლებში 
ოსები ადგილობრივ მკვიდრ ქართულ მოსახლეობასთან შერევით ცხოვრობდნენ, 
რომლებიც ეწაფებოდნენ და ითვისებდნენ ქართველთა განვითარებულ 
სამეურნეო და სამწერლობო კულტურას. 

ჩამოსახლებული ოსები, როგორც წესი, ქართულ ქრისტიანულ 
სარწმუნოებას ღებულობდნენ და ამ გზით, ქართველთა მხარდამხარ, აქტიურად 
მონაწილეობდნენ ჩვენი ქვეყნის სოციალ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სულ უფრო 
და უფრო მტკიცდებოდა ერთობისა და მეგობრობის შეგნება ორი ხალხის 
წარმომადგენლებს შორის. მტრული შეხლა-შემოხლა არსებითად ხომ 
ფეოდალური ზედაფენების საქმე იყო და ასეთი რეციდივები მშრომელთა 
ერთმანეთთან დაახლოების პროცესს ვერ შლიდა. 

ოს მოახალშენეთა რიცხვი განსაკუთრებით გაიზარდა XVIII ს. 40—50-
იანი წლებიდან. ამავე საუკუნის მეორე ნახევარში უკვე ნათლად იგრძნობოდა 
ცვლილებები ქართლის მთიანეთის ახალმოსახლეთა ცხოვრებაში. 
თანდათანობით გამოვიდნენ ქართული საზოგადოებრივ-კულტურული 
ცხოვრების ასპარეზზე ოსი ხალხის შვილები. ქართული ასოების საფუძველზე 
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მუშავდებოდა ოსური ანბანი. არა მარტო ქართლის, არამედ 
კავკასიონსგადაღმელი ოსების კულტურული ცხოვრება მოწინავე ქართველ 
მოღვაწეთა გულისხმიერი მზრუნველობის ობიექტი გახდა[13]. 
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§ 7. ბრძოლა ოსმალო დამპყრობლების წინააღმდეგ 
 
ზემოთ უკვე ითქვა, რომ 1724 წ. ივნისში კონსტანტინოპოლში დადებული 

ზავის საფუძველზე, პეტრე დიდის რუსეთმა კასპიის ზღვის ნაპირები მიიღო, 
ხოლო აღმოსავლეთი ამიერკავკასია ოსმალეთს “დაუთმო”. ამიერკავკასიელი 
ხალხები, რუსეთის დახმარებით ირანის ბატონობისაგან განთავისუფლებაზე რომ 
ოცნებობდნენ, ამიერიდან უფრო უარესი დამპყრობლის უღელქვეშ აღმოჩნდნენ. 
ეს ხატოვნად გამოთქვა ყველაზე მეტად იმედგაცრუებულმა ვახტანგ მეფემ, 
რომელმაც ირანის ბატონობა “ფოცხვერის ჭანგს” (ფოცხვერის კლანჭებში ყოფნას) 
შეადარა, ხოლო ოსმალთა ბატონობით მისი შეცვლა – “ბაბრის ჭანგს”[1]. 
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ღონემიხდილი ირანი აღნიშნულ ზავს არ ცნობდა. ამითი კიდევ უფრო 
შეშფოთებული იყვნენ აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის ხალხები და 
თავისუფლებისათვის ბრძოლას განაგრძობდნენ. 

ვახტანგი ჯერ კიდევ შიდა ქართლში იყო შეხიზნული, როცა ქართველები 
მისი შვილის ბაქარის მეთაურობით თავგამოდებით იბრძოდნენ. 1724 წ. 
გაზაფხულზე ბაქარის ლაშქარმა თრიალეთში 500 ოსმალო მხედარი გაჟლიტა[2]. 
ოსმალთა წინააღმდეგ მებრძოლ ძალებს ქართლში ამ დროს დაუპირისპირდნენ 
ვახტანგისავე ძმა რენეგატი იესე, რომელმაც მაჰმადიანობა მიიღო, ოსმალებს 
მხარში ამოუდგა და ამის საზღაურად “მეფობა” აღირსეს. 

თრიალეთთან მარცხის შემდეგ ქართლში ოსმალებს მათ მოკავშირე 
იესესთან ერთად დამსჯელი ლაშქრობა მოუწყვიათ: “ვერ წინა-აღუდგა ბაქარ, 
არამედ შევიდა მთათა შინა, ხოლო ოსმალნი მოვიდნენ გორს, მოარბიეს გარემონი, 
დაიპყრეს გორი. უკუქცეულთა შთავლეს საამილახორო, მუხრანი და მოვიდნენ 
ტფილისს. შემდგომად კვალად წინა-ძღოლითა იესესითა მოვიდნენ ქცხინვალს, 
მოსწვეს და მოსტყვევნეს ოსმალთა და წარვიდნენ”[3]. 

ვახტანგი პეტრე დიდს სწერდა, რომ ოსმალებმა, “ქვეყანა... გააოხრეს 
ხუთს აღაჯზედ ქალაქის გარემოში, სოფლები, სულ ხალხი გააოხრეს და შენობა 
მოშალეს, ტყვე მრავალი დაატყვევეს, ენით არ მოიხსენება აქაური ჭირი”[4]. 

ოსმალო დამპყრობლები არბევდნენ და ანადგურებდნენ აგრეთვე 
აზერბაიჯანსა და სომხეთს. განსაკუთრებით დაზარალდა სომხეთი, სადაც 
მსხვერპლი დიდი იყო[5]. 

1724 წ. აგვისტოს ბოლოს რაჭის გზით ჩერქეზებთან ჩასულმა ვახტანგმა 
მხლებლებითურთ საბოლოოდ დატოვა სამშობლო. ნოემბრის დამდეგს იგი უკვე 
ასტრახანში იყო[6]. ამასობაში ოსმალო დამპყრობლები და იესე ქართლს უკვე 
საბოლოოდ დაეუფლნენ. 

ქართლის მმართველად ოსმალებმა ახალციხის ფაშა ისაყი დანიშნეს. 
საფიქრებელია, რომ ოსმალეთის მთავრობის არცთუ შორეული მიზანი ქართლის 
საფაშოდ გადაქცევა იყო. ქართლში შემოსული დამპყრობლები თავიანთი 
პოლიტიკის გატარებას შეუდგნენ. ოსმალებმა “აღწერეს ქართლი სრულიად და 
დასვეს ხარკი კაცს სულზედ დრაჰკანი, ცხვარზედ ორი შაური, ზროხაზედ აბაზი, 
კამბეჩსა და ცხენზედ ექვსი შაური, მოსავალსა ზედა ხუთის თავი ხილითურთ”[7]. 

ქართლში “ოსმალობა” დაიწყო. 
ქართულ ისტორიოგრაფიაში ტერმინები “ოსმალობა” და “ყიზილბაშობა” 

პირველად განსვენებულმა აკად. ნ. ბერძენიშვილმა იხმარა. მანვე ნათელყო ამ 
მოვლენების როლი საქართველოს ისტორიაში, რაც უმთავრესად იმაში 
გამოიხატებოდა, რომ უცხოელი დამპყრობლები, ამ შემთხვევაში ოსმალები და 
ირანელები (ყიზილბაშები), თავიანთი წესებით ბატონობდნენ დაპყრობილ 
ქვეყანაში. 

ოსმალები არ შეხებიან ქართულ საბატონყმო ურთიერთობას და 
“ქართველ გლეხს ბეგარა და სამსახური “საკუთარი” მებატონისაგან უცვლელად 
დარჩა. ასე რომ, ამიერიდან მას ორმაგი ექსპლოატაცია აჩანაგებდა. ქართული 
ფეოდალური ურთიეთობისათვის უჩვეულო გარემოება იყო აგრეთვე, რომ ეს 
ოსმალური გადასახადები მწარმოებელი მოსახლეობის ყველა ფენას აწვა. 
ოსმალობა არ სცნობლა თ ა რ ხ ა ნ ს ,  ა ზ ა ტ ს , რომლებიც ქართულ 
ფეოდალური წყობილების მიხედვით სავსებით ან ნაწილობრივ თავისუფალი 
იყვნენ სხვადასხვა გადასახადისაგან. არ არჩევდა ნასყიდს უსყიდისაგან, ყველა და 
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ყველაფერი დაბეგრილი იყო მძიმე გადასახადებით”[8]. ოსმალური გადასახადი 
განსაკუთრებით მძიმე იყო გლეხობისთვის. ადგილობრივი ბეგარა-
გამოსაღებებით ისედაც შეწუხებული გლეხობა ვეღარ უძლებს ორმაგ 
ექსპლოატაციას და იწყებს მამაპაპური ადგილებიდან აყრა-გაქცევას. გლეხობა 
პირველ ხანებში ამით უცხადება პროტესტს ადგილობრივ და უცხოელ 
მჩაგვრელებს. 

როგორც გარკვეული აქვს აკად. ნ. ბერძენიშვილს, გარდა გლეხებისა 
ოსმალების უკმაყოფილო იყო ქართლის მთელი ფეოდალური საზოგადოება 
(მცირე ნაწილის გამოკლებით). მაგალითად, ვაჭრები, რადგანაც ისინი თავიანთი 
საქმიანობით უმთავრესად ირანთან იყვნენ დაკავშირებულნი, ხოლო ამიერიდან, 
ირან-ოსმალეთს შორის ომის გამო, ფერხდებოდა ეს საქმიანობა; ოსმალების 
წანააღმდეგი იყო ეკლესია არა მარტო იმიტომ, რომ ისინი ქრისტიანულ რელიგიას 
ავიწროებდნენ, არამედ იმიტომაც, რომ ოსმალობის დამკვიდრებამ ხელი შეუწყო 
თავადებს საეკლესიო ქონების მიტაცებაში. ამავე დროს ოსმალებმა დახარკეს 
საეკლესიო ქონებაც. 

ოსმალები ფართოდ ავრცელებდნენ ისეთ სოციალურ სენს, როგორიც იყო 
“ტყვის სყიდვა”, რის შედეგადაც უფრო მეტად მწვავდებოდა კლასობრივი 
ურთიერთობა ქვეყანაში. 

ოსმალობის კმაყოფილნი არც საერო ფეოდალები იყვნენ. მართალია, 
ოსმალობის დროს დიდებულ თავადთა უფლებები რამდენადმე კიდეც 
გაძლიერდა მეფობის გაუქმების ხარჯზე, ხელუხლებელი დარჩა 
მიწისმფლობელობისა და სარგებლობის ადგილობრივი წესებიც, მაგრამ 
ფეოდალთა უკმაყოფილება მაინც დიდი იყო. ქართლის ფეოდალები მოვალენი 
იყვნენ თავიანთი ყმობა-მამულის მფლობელობის უფლება ოსმალთა 
ხელისუფლებისაგან მიეღოთ, რაც უზომო ხარჯებს იწვევდა. ფეოდალთა ნაწილი 
ახერხებდა ქრთამითა და ფეშქაშით ოსმალო მოხელეთა გულის მოგებას, მაგრამ 
დიდი ნაწილი ღატაკდებოდა, ყმა-მამულებს კარგავდა. 

1726 წელს ზაზა რატიშვილს ქსნის ერისთავისათვის ყმა მიუყიდია, რისი 
მიზეზიც “ოსმალობა”, ანუ, როგორც თვითონ ამბობდა, “თათრობა” ყოფილა: 
“თათრობა იყო, დაგვეჭირა და მოგყიდეთ”[9]. 

თუ ერთ შემთხვევაში ფეოდალები “თათრობის” გამო ყმებს ყიდდნენ, 
სხვა შემთხვევებში მოსახლეობა მარჩენალ მამულებს ყიდდა ან აგირავებდა. 1730 
წ. ვინმე მამუკასა და თამაზას “მირის თეთრი” – ე.ი. ოსმალებისათვის 
გადასახდები თანხა – თვრამეტი თუმანი დასდებიათ ვალად. ოსმალო მოხელეებს 
დაუჭერიათ ისინი. მამუკა და თამაზა ფულით დაუხსნია მათივე ბიძაშვილ 
მურვანს, რომელსაც ამის სანაცვლოდ გირაოდ დახსნილთა მამული მიუღია[10]. 

“მირის თეთრი” და მუბაშარი – მოხელე, რომელსაც მოსახლეობაში 
საოსმალო გადასახადები უნდა აეკრიბა, მაშინდელ ქართულ ფეოდალურ 
სინამდვილეში ახალი მოვლენა იყო. “მირის თეთრი” ოსმალობის დროს გაჩენილი 
გამოსაღები იყო. 

ოსმალო მოხელეები სარგებლობდნენ მოსახლეობის გასაჭირით და 
სხვადასხვა საშუალებებით ახერხებდნენ გამდიდრებას. ვალებში ჩავარდნილ 
მოსახლეობას ოსმალო მოხელეები ფულს ასესხებდნენ და ამისათვის პროცენტებს 
მოითხოვდნენ. “თათრისაგან ასი ხუთათ ავიღე”, - ვკითხულობთ ერთ 1730 წლის 
საბუთში. როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაში “თათარი”, ანუ ოსმალო სესხს 5 %-იანი 
სარგებლით იძლეოდა. 
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1727 წ. იესეს გარდაცვალების შემდენ, ოსმალებმა ქართლი 6 ნაწილად 
დაყვეს და ქართველ ფეოდალებს ჩააბარეს: სომხით-საბარათიანო – ერასტი 
ყაფლანიშვილს, ზემო ქართლი – გივი ამილახორს, მუხრანი – მუხრანბატონს, 
მტკვრის მარჯვენა სანაპირო – მცხეთას ზევით – ბაგრატ ციციშვილს, ხოლო 
არაგვისა და ქსნის საერისთავოები – ძველ ერისთავებს. ეს ფეოდალები 
ოსმალეთის სამსახურში მყოფი პირები იყვნენ. ოსმალეთის ხელისუფლება მათი 
საშუალებით ფიქრობდა “ქართველობის” – ქართული სოციალ-ეკონომიური 
წყობილების – მოსპობას და ქართლის ოსმალურ საფაშოდ გადაქცევას. 

“ოსმალობის” დროიდან ქართლში ოსმალური გადასახადი “მირი” ჩნდება. 
“მირი”, ანუ “მირის თეთრი” მოსახლეობისათვის მძიმე გადასახადი იყო. “მირი” 
ოსმალეთში სახელმწიფო მიწების კატეგორიას ეწოდებოდა... ქართლის მიწების 
“ერაზ-ი მირიედ” გამოცხადებით ქართლის ფეოდალთა მამულები ოსმალეთის 
სახელმწიფოს საკუთრებად ცხადდებოდა. უცხო მიწისმფლობელობის შემოღების 
ცდას არ შეიძლებოდა ქვეყნის გაოსმალების პირობა არ შეექმნა, როგორც ეს 
სამცხე-საათაბაგოში მოხდა...”[11]. 

მირის გადახდის პასუხისმგებლობა ოსმალთა წინაშე ადგილობრივ 
მებატონეებს ევალებოდათ: “ქვეყანა რომ საამიროდ გახდა, იმ მამულების მირსაც 
ჩვენ ვაძლევდით და მამულიც ჩვენ გვეჭირა”, - აცხადებდნენ თარხნიშვილები[12]. 
“გლეხის კაცის ჭირი მე გამომართვეს ოსმალებმა” – ჩიოდა სხვა მებატონე[13]. 

ქართველი მოსახლეობისათვის “მირი” (“მირის თეთრი”) “სათათრო 
გამოსაღების” ერთ-ერთი სახეობა იყო. 

ფეოდალთა ერთი ნაწილი საკუთარი ყმა-მამულისაგან ხელს იცლიდა და 
ამით თავს აღწევდა ოსმალთა ეკონომიურ დამოკიდებულებას, ზოგჯერ კი 
პირიქით ხდებოდა – ესა თუ ის მებატონე ახერხებდა სუსტი მეზობლის, 
სახლიკაცის თუ სხვა პირის ყმა-მამულის ხელში ჩაგდებას (შეისყიდდა ან 
მიიტაცებდა). ლევან მაჩაბელს ყმები თავიანთი მამულებით მიუყიდია გივი 
ამილახვრისათვის, რადგან მაჩაბელს “სათათროს სათხოვრისაგან” “ძალი” 
დასდგომია, გასჭირვებია. გივი ამილახვარი კი იმთავითვე ოსმალთა მხარეზე 
დადგა და, როგორც ჩანს, მისი ეკონომიური მდგომარეობა ისევე როგორც 
პოლიტიკური მყარი იყო. 

ქართული ფეოდალური საზოგადოებისათვის უჩვეულო საბატონყმო 
ურთიერთობის გარდა, ოსმალებმა ქართველი ფეოდალური ეთიკისათვის 
უჩვეულო წესებიც მოიტანეს. ვახუშტი ბატონიშვილი გულისტკივილით 
მოგვითხრობს, რომ თბილისის მელიქს აშხარ-ბეგს, ოსმალთაგან 
ზურგგამაგრებულს არ მიუღია სადარბაზოდ მისული ქართველი წარჩინებულები 
და უბოდიშოდ უკანვე გამოუსტუმრებია: “მოვიდნენ დარბაზობად მისა (აშხარ-
ბეგთან, - დ.მ.) სპასპეტი ლუარსაბ და მთავარნი ქართლისანი ყოველნი. არამედ 
მან არ მიხედნა, არცა იხილნა და გამოუტევნა”[14]. 

ქართველი მოსახლეობის დასაშინებლად და დასამორჩილებლად 
ოსმალო დამპყრობლები სასჯელის სასტიკ ზომებს მიმართავლნენ. ვახუშტი 
ბატონიშვილს გადმოცემული აქვს, თუ რა სისასტიკით შეურაცხყოფდნენ ოსმალო 
დამპყრობლები ქართველი ხალხის ადამიანურ ღირსებებს. მანუჩარ 
ყაფლანიშვილსა და გიორგი ქავთარიშვილს ოსმალო მოხელეებისთვის 
დაგვიანებით მიურთმევიათ ცხენები, რის გამოც ისინი ოსმალებს დაუსჯიათ: 
“შესხდიან თვით მათ ზედა... აღუდვეს ლაგამნი, შესხდნენ და ჩხულეტდენ 
დეზითა წარსვლად”[15]. 
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სასტიკ ზომებს მიმართავდნენ ოსმალები აგრეთვე იმ პირთა მიმართ, ვინც 
რაიმე ურჩობას გამოავლენდა. მათ მიმართ გამოყენებული იყო სასჯელის ასეთი 
ზომები: დიდი ჯარიმა – “ვერცხლი დიდძალი”, ჩამოხრჩობა (“ჩამოარჩვიან 
ანძასა”) და “ძელზე გასმა”. ვახუშტის მოთხრობილი აქვს, რომ დემეტრე 
ამილახვრის შვილი ორი მსახურით ოსმალებმა “ჩამოაცვეს ანძასა”[16]. 

ამის შემდეგ ადვილი წარმოსადგენია, თუ რა მდგომარეობაში 
იმყოფებოდა მშრომელი მოსახლეობა, რომელიც ოსმალთა სასარგებლოდ მძიმე 
ხარკს იხდიდა. უმთავრესად სწორედ მშრომელთა მიმართ იყო გამოყენებული 
სასჯელის უსასტიკესი ზომები. 

მოსახლეობა გულხელდაკრეფილი როდი ხვდებოდა ოსმალო 
დამპყრობთა განუკითხაობას. ოსმალთა ბატონობის წინააღმდეგ არაერთმა 
აჯანყებამ იფეთქა. აჯანყდნენ ქსნისხეველები და არაგვისხეველები. ისინი 
ოსმალებს “განუდგნენ”. განდგომილი თეიმურაზ არაგვის ერისთავი ოსმალებს 
გაუძევებიათ, ხოლო მის მაგიერ რევაზ დაუსვამთ, მაგრამ ოსმალთა მორჩიდება 
არც მას მოუსურვებია და ბრძოლა განუახლებია. 

ისაყ ფაშამ დამსჯელი რაზმები შეუსია აჯანყებულებს. სეხნია ჩხეიძეს 
მოთხრობილი აქვს რა სისასტიკით გაუსწორდნენ ოსმალები აჯანყებულებს ქსნის 
საერისთავოში: “მრავალი სული დაატყვევეს, დაწვეს სოფლები, კლდე თუ კოშკი 
და მესერი... დააქციეს ციხე ვანათისა”[17]. შანშე ქსნის ერისთავი იძულებული 
გამხდარა ოსმალებს დაზავებოდა. 

ოსმალებმა ანგარიში გაუსწორეს რევაზ არაგვის ერისთავსაც და შემდეგ 
სამაჩაბლოს შეესიენ. მაჩაბელმა რაჭას შეაფარა თავი, ოსმალებმა კი სამაჩაბლოში 
“მოსწყვიტნეს, მოსტყვევნნეს, შემუსრეს ციხენი”[18]. 

ერთი მხრივ, მოსახლეობა პირისპირ ბრძოლას უცხადებდა ოსმალო 
დამპყრობლებს, მეორე მხრივ კი, ადგილობრივი ფეოდალური ექსპლოატაციითა 
და უცხოური ხარკით შევიწროებული, სტოვებდა მამაპაპურ ადგილებს და 
გარბოდა. 

შეთხელებული და დაძაბუნებული მოსახლეობა ვეღარც დაღესტნელ 
მთიელთა შემოტევებს იგერიებდა. ოსმალობის დროს მთიელთა თავდასხმებმა 
ქართლში სისტემატური ხასიათი მიიღო. ვახუშტი შესანიშნავად იძლევა 
იმდროინდელ სურათს: “არცა-რა დაშთა მსახლობელნი მუხრანს, ქართლს და 
საციციანოს და ადგილ საბარათიანოს სომხითსაცა, თვინიერ სიმაგრეთა, რამეთუ 
მუშაკობადცა პარვით მალვით ჩამოვიდიან და მათი მხილველნი ივლტოდიან 
სიმაგრეთა”[19]. 

დაღესტნელი ფეოდალები იმ დროს საქართველოს ძარცვის საქმეში 
თავიანთ მოკავშირეებს – ოსმალო დამპყრობლებს ეცილებოდნენ. ამიტომ 
გასაგები იყო, რომ მათ შორის ზოგჯერ მტრობა სუფევდა. 

ვახუშტის მოთხრობილი აქვს, რომ ლეკები სოფ. ჭალას დასხმიან თავს, 
ერასტი ამილახვარი მოუკლავთ, გამოუყვანიათ ტყვეები და წასულან. ეს ამბავი 
სმენია ოსმალო ფაშა უსუფს (ახალციხის ფაშის ისაყის შვილს), რომელიც 
დადევნებია ლეკებს და მათთან ხელჩართული ბრძოლაც გაუმართავს. ლეკების ამ 
რაზმს ქართლში სათარეშოდ მომავალი სხვა თანამოძმეები წამოშველებიან და 
ოსმალები დაუმარცხებიათ. 

ლეკთა და ოსმალთა დაპირისპირების შესახებ ქართლში ოსმალობის 
დროს მოგვითხრობს აგრეთვე სეხნია ჩხეიძეც, მისი სიტყვით, 1732 წლის 
დეკემბერში ლეკები თავს დასხმიან გომარეთის ხეობას, გომიჯვანსა და ქსოვრისს, 
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ლეკებს დადევნებია გივი ამილახვარი, თარხანი ლუარსაბ და “მცირე ურუმთ 
ჯარი”. ლეკები ამჯერად დამარცხებულან. ცოტა ხნის შემდეგ დაღესტნელებს 
სომხითი დაურბევიათ. ამჯერად თვით ახალციხის ფაშა გამოსულა მათ 
წინააღმდეგ. “...დაარბიეს ლეკთა სომხითი, მოვიდა ამბავი ქალაქსა, შეჯდა ისაყ-
ფაშა, ჯარი ურუმთა, ქართველთა დახუდენ ნიჩბისა, მოვიდნენ ლეკნი ხეკორძის 
თავს წვერზე საყდართა, დიდი სიმაგრე იყო, დაიქვეითეს ქართველთა და 
ურუმთა ენგიჩართა, იყო სროლა დილითგან შუადღემდი, დაუმარცხდა 
ლეკთა...”[20]. 

როგორც ზემოთ ითქვა (იხ. გვ. 428), 1727 წ. ოსმალეთის სულთანმა ცნო 
ჭარ-ბელაქნელი აღალარების ბატონობა აღმოსავლეთ კახეთში. 

მაშინ ოსმალეთს ერთმორწმუნე ჭარელებთან კავშირი აღმოსავლეთ 
საქართველოში მდგომარეობის განმტკიცებისათვის სჭირდებოდა. შემდეგ კი, 
როცა ოსმალები ქართლში დამკვიდრდნენ, ლეკებსა და ოსმალებს შორის 
“კონფლიქტი” გარდუვალი გახდა, რადგან ძარცვა-გლეჯა დაღესტნელ ტომთა 
ბელადებისათვის კიდევ რჩებოდა შემოსავლის ერთ-ერთ წყაროდ. ახლა ლეკები 
უკვე სულთნის “მხარეს” არბევდნენ. ასეთი დროებითი დაპირისპირება 
ოსმალებსა და ლეკებს შორის მათ სტრატეგიულ კავშირს არ გამორიცხავდა. 
ამიტომ გასაგები იყო, რომ აღნიშნული “კონფლიქტი” შეწყდა მაშინვე, როგორც კი 
ყიზილბაშებმა ოსმალები ქართლიდან განდევნეს. 

ქართლის ახალი “პატრონი” – ახალციხის ფაშა ქვეყნის დაცვისათვის 
ღონისძიებებს ატარებდა. სეხნია ჩხეიძის ცნობით, ისაყ ფაშას აუშენებია: “ციხე 
ავჭალისა, კოშკები დიღმის ბოლოდან ატენის წყლამდე თორმეტი, სადაც ფონი 
იყო ლეკის გამოსავალი”[21]. იგივე ისაყ ფაშა 1733 წ. მამუკა მუხრანბატონთან 
ერთად დასახელებულია მუხრანის გალავნის აგების უშუალო მონაწილედ[22]. 
მისივე დაკვეთით აუგიათ გომის ციხეც[23]. 

ქართველებს კარგად ესმოდათ, რომ ოსმალები და ლეკები, საერთოდ, 
ქვეყნის აოხრებაში ერთიმეორეს ტოლს არ უდებდნენ. 

1731 წ. ბესარიონ გაბაშვილი სახლთუხუცეს მაღალაძეს სწერდა, რომ 
“გომი ლეკმა და ოსმალმა ააოხრა და ლეკმა გზა იმაზე დაიჭირა და გლეხი ვეღარ 
დასახლდა”. 

ისაყ ფაშას არც მისი მემკვიდრე თოფალ ფაშა ჩამორჩებოდა და ქართლში 
შემოჭრილ ლეკებს უტევდა – “ამიერიდან სპანი მისნი მარადის მრე ექმნებოდნენ 
(ე.ი. ერეოდნენ) ლეკთა და მოსწყვეტდნენ”[24]. 

ოსმალო დამპყრობლებს პირველ რიგში ის აწუხებდათ, რომ 
გაპარტახებულ ქართლს ხარკის გაღების უნარი აღარ შესწევდა. იმისათვის, რომ 
ქვეყანას მძიმე ოსმალური ხარკი ეხადა, საჭირო იყო ძლიერი მუშახელი და 
მოწესრიგებული მეურნეობა. ამიტომ იყო, რომ ოსმალებმა გამაგრებულ 
ადგილებში მუშახელს დაუწყო თავმოყრა. დაიწყეს “დაფანტული” გლეხების უკან 
დაბრუნება. “დიდი ხარჯი ქენით: ციხე ააშენეთ და გლეხი კაცი, სადაც 
დაფანტული იყო მოიყვანეთ და დაასახლეთ”[25] – სწერდა ბესარიონ გაბაშვილი 
სახლთუხუცეს მაღალაძეს გომის ციხის შენების დროს (გომის ციხე ისაყ ფაშას 
ხელშეწყობით ააგეს 1730-იან წწ.). 

გლეხი კაცის “მოყვანითა” და “დასახლებით” ოსმალო დამპყრობელი 
საკუთარი შემოსავლის მოწესრიგებაზე ფიქრობდა. მიუხედავად ამ “ზრუნვისა”, 
ოსმალთა ბატონობის შედეგები ქართლისათვის სავალალო გამოდგა. 
“დაფანტული” გლეხების კვლავ მიწაზე დაბრუნება და ინტენსიური მეურნეობის 
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აღდგენა შეუძლებელი შეიქნა. ქართველი გლეხი გაურბოდა მისთვის უჩვეულო 
ოსმალურ ხარკს, უზომოდ გაზრდილ ფეოდალურ ექსპლოატაციას, 
დაღესტნელთა სისტემატურ თავდასხმებს. ამიტომაც მოხდა, რომ “არღა-რა დაშთა 
მსახლობელნი მუხრანს, ქართლს და საციციანოს და ადგილ საბარათიანოს 
სომხითისაცა...”[26]. 

ვახუშტი ბატონიშვილი გადმოგვცემს ქართლში შექმნილ მდგომარეობას: 
გაძლიერდა “ტყვის სყიდვა”, შური და სხვა ბოროტებანიც. დაცარიელებულ 
ქვეყანაში, როგორც ჩანს, გარეული ნადირიც მომრავლებულა და ღონემიხდილი 
შეთხელებული მოსახლეობისათვის შეუტევია: “მხეცნიცა მიუტევდნენ და 
სჭამდნენ ურიდად მრავალთა”. ყოველივე ამას დაერთო სასტიკი ეპიდემიები – 
“კვალად იყო სრვაცა, მომსრველი ჟამითა ძლიერი”. 

რუსეთს გადახვეწილ ქართლის მეფეს ღონე არ შესწევდა რეალური 
დახმარება აღმოეჩინა თავისი ქვეყნისათვის. კახეთის მეფე ქართლს გასაგლეჯად 
უმიზნებდა, ერთსულოვნება არც ქართველ თავადებს შორის იყო: ყოველი 
თავადი საკუთარი სათავადო ინტერესებიდან გამოდიოდა და მათი პოლიტიკური 
მსოფლმხედველობა ვიწრო თავადური ინტერესებით იფარგლებოდა. 

 
 

* * *  
 
1723 წელს თბილისის აღებისას ოსმალთა მიერ დაპატიმრებული მამად 

ყული-ხანი (კონსტანტინე) ციხიდან გაიპარა. იგი კახეთში გადავიდა და 
ოსმალების წინააღმდეგ დაიწყო მზადება. ამჯერადაც მან დასახმარებლად ლეკებს 
მიმართა. მართალია, კახეთი ირანის შაჰის საპატრონო ქვეყნად ითვლებოდა, 
მაგრამ ამ დროისათვის ირანის კარზე კახეთისათვის აღარ ეცალათ. ამიტომ, 
კონსტანტინეს საკუთარი ძალებით უნდა დაეცვა ქვეყანა. საიმედო მოკავშირეები 
არც ლეკები იყვნენ. “ჭარის ომების ქრონიკა” სავსეა ამ პერიოდისათვის ლეკებსა 
და კახელთა შორის წარმოებული ბრძოლების აღწერით. მიუხედავად ამისა, 
კონსტანტინე მაინც შეუკავშირდა ლეკებს ოსმალებთან საბრძოლველად. 
ლეკებთან დაზავებული კონსტანტინე გზას აძლევდა მათ ქართლისაკენ, სადაც 
ოსმალეთი ბატონობდა. ასეთი საქმიანობა თავისთავად გულისხმობდა, რომ კახთა 
მეფე ოსმალებს ლეკებს უპირისპირებდა. სამაგიეროდ, არც ოსმალები უცქერდნენ 
კონსტანტინეს კეთილის თვალით და მის კვლავ შეპყრობას ცდილობდნენ: 
“ინებეს ოსმალთა... შეპყრობა მამადყულიხანისა”, - გადმოგვცემს ვახუშტი[27]. 
ოსმალო მოხელეს, უსუფ ფაშას, კონსტანტინესათვის წინადადება მიუცია, “რათა 
დაუმტკიცოს ხონთქრისაგანაცა კახეთი და მივიდეს მისთანა და მწეცა იყოს 
ლეკთა ზედა”[28]. კონსტანტინეს ეს წინადადება არ მიუღია და ფშავს გახიზნულა, 
ხოლო ქვეყანა “უპატრონოდ” დაუტოვებია. 

ოსმალებმა ყარაღაჯის ციხე დაიკავეს, გაამაგრეს და შიგ ჯარი შეაყენეს. 
კახელი მოსახლეობისათვის დაღესტნელი თავდამსხმელები ამ ეტაპზე ნაკლებ 
საშიშნი ჩანდნენ, ვიდრე ოსმალები. ოსმალებს შეიძლებოდა აქაც “ოსმალობა” 
მოეტანათ. ომან ხერხეულიძის სიტყვებით, ოსმალებს “ნებავდათ დაპყრობა 
კახეთისა, მსგავსად ქართლისა”[29]. 

1724 წ. კონსტანტინეს კავშირი დაუმყარებია ჯერ კიდევ ქართლში მყოფ 
ბაქართან, რომელიც მაშინ ოსმალთა წინააღმდეგ ბრძოლას თაოსნობდა. ამ 
კავშირს, როგორუ ჩანს, საბაბი მიუცია კონსტანტინესათვის, რომ მას რუსეთის 
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დახმარება გამოეთხოვა (როგორც ითქვა, უძლური ირანი ამ დროს ვერაფრით 
შველოდა თავის ძველ ვასალებს). 

რუსეთში გაგზავნილ წერილებში კონსტანტინე აღნიშნავდა, რომ იგი 
ვახტანგ მეფეს შეურიგდა, ახლა კი რუსეთის დახმარებას მოელოდა და მზად იყო 
ებრძოლა ქრისტიანობის დაცვისათვის[30]. კახთა მეფე აცხადებდა, რომ ამიერიდან 
იგი იბრძოლებდა, რათა საქართველო მთლიანად არ დაეპყროთ ოსმალებს. იმავე 
წელს მას რუსეთში ვინმე როსება გაუგზავნია და მისი მეშვეობით მოუხსენებია 
საგარეო საქმეთა კოლეგიისათვის, რომ იგი განჯაში შეებრძოლა ოსმალებს, მაგრამ 
პასუხი არ მოსვლია. ამის მერე კახთა მეფეს რუსეთში თავისი ელჩები – ბერი 
ზებედე, ბერი ქრისტეფორე და თავადი დავით ბეჟანის ძე მიუვლენია. 

წარგზავნილებს შორის ბერი ზებედე რუსეთში ნაცხოვრები და 
გამოცდილი კაცი ყოფილა. იგი შვედებთან ომში ხლებია რუსეთის არტილერიის 
გენერალ ალექსანდრე არჩილის ძე ბაგრატიონს. 1725 წ. 3 მარტს ელჩები მოსკოვს 
ჩასულან, მაგრამ ისინი ეკატერინე პირველს არ მიუღია. მისი პასუხი – 
დახმარებაზე უარი – თავად დავითისათვის გადაუციათ, ზებედე და ქრისტეფორე 
კი მოსკოვში, დონის მონასტერში დარჩენილან საცხოვრებლად. 

იმ მომენტში კახთა მეფის ელჩის უარით გამოსტუმრება იმით 
აიხსნებოდა, რომ რუსეთი, 1724 წ. ხელშეკრულებით, ოსმალთა მიერ 
საქართველოს დაპყრობას შეურიგდა. 

ეკატერინე პირველის პასუხში ნათქვამი იყო აგრეთვე, რომ რუსეთის 
მთავრობა მზად იყო მიეღო საქართველოდან დევნილები და დაესახლებინა ისინი 
კასპიისპირა პროვინციებში. როგორც ცნობილია, მეფის რუსეთს კასპიისპირეთის 
ქრისტიანებით დასახლება იქ თავისი ძალაუფლების განმტკიცებისათვის 
სჭირდებოდა[31]. 

ასე უშედეგოდ დასრულდა საკუთარი ხელისუფლების 
შენარჩუნებისათვის მებრძოლი კონსტანტინეს ურთიერთობა რუსეთთან. 
კონსტანტინე ბოლომლე დარჩა ვიწროფეოდალური ინტერესების მქონე 
მმართველად, რომელსაც ხელისუფლების გულისათვის ყველაფრის განწირვა 
შეეძლო, ის იყო კაცი “ფრიად მაჰმადიანი, ლაღი, და ამაყი, მდიდარი და 
მესისხლე, რამეთუ არა რიდებდა მცირესა ზედა კაცთა სიკუდილსა”[32]. 

1724 წ. რუსეთ-ოსმალეთის ზავმა ხელები გაუხსნა ოსმალეთს. ქართლ-
კახეთში თავისუფლებისათვის მებრძოლ ძალებს ახლა მხოლოდ საკუთარი 
ენერგიით თუ შეეძლოთ წარმატების მოპოვება. ირანის ან რუსეთის მხრიდან 
დახმარება მაშინ გამორიცხული იყო. 

დაღესტნელ ფეოდალთა შემოსევები ამ დროს უკვე კახეთის მიწაზე 
ჩამოყალიბებული ჭარ-ბელაქნის სახელმწიფოს მეშვეობით სულ უფრო და უფრო 
ძლიერდებოდა. ავარ-წახურები ისე გაძლიერდნენ, რომ მთელი კახეთის 
დაპყრობა განიზრახეს, მათ დაიკავეს კახეთის ციხეები, 1725 წ. კი “მოლები 
მოასხეს და კახელ გლეხობას ერთბაშად გამაჰმადიანება დაუპირეს”[33]. 

დაღესტნელთა მიერ კახეთის “დაპყრობა”, რის შესახებაც მიუთითებდნენ 
ვახუშტი და სეხნია ჩხეიძე[34], არ ყოფილა მტკიცე. კახელებმა არცთუ დიდი, 
მაგრამ სასტიკი ბრძოლების შედეგად განდევნეს “დამპყრობლები”. 

გათამამებულ ლეკებს თელავის აღება განუზრახავთ. ჭარელებს 
დაღესტნელი ლეკებიც მიუწვევიათ და თელავს მისხდომიან. ბრძოლა ერთი კვირა 
გაგრძელებულა. თელაველები გამაგრებულან, ლეკებისათვის შეუტევიათ და 
კიდეც დაუმარცხებიათ. ამის შემდეგ კახელებმა ერთობლივად შეუტიეს კახეთის 
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მიწა-წყალზე ჩამოსახლებულ ლეკებს და თავის ქვეყიდან გააძევეს. ვახუშტის 
სიტყვებით, თელაველების გამარჯვების შემდეგ: “ამის მხილველთა კახთა 
მოსრნეს ყოველნი თვისთა შინა მყოფნი ლეკნი და განთავისუფლდნენ და კვალად 
სიმაგრეთა მყოფნი დაადგნენ მტკიცედ”[35]. 

ფშავში გახიზნული კონსტანტინე კახეთში დაბრუნდა. 
ამ დროს კონსტანტინეს ისევე გაუცოცხლებია ალავერდელის მიერ ადრე 

შემუშავებული “გეგმა”, რომელიც ლეკებთან დაზავებას და მათთვის ქართლზე 
გზის მიცემას გულისხმობდა. ვახუშტი მოგვითხრობს, რომ: “ზავჰყო 
მაჰმადყული-ხან ლეკთა თანა, ვინათგან იხილეს მათცა მაგრობა კახთა და 
ქართლი უპატრონოდ და მდიდრად. ითხოვეს ყოლაუზი მაჰმადყული-ხანისაგან, 
დაუტევეს კახეთი და ბრძოდენ ქართლსა მარადის”[36]. 

სრული სიმშვიდე კახეთისათვის არც ამ “დაზავებას” მოუტანია. კახელები 
იძულებული გამხდარან დაღესტნელთა თავდასხმებისაგან დასაცავად 
სიმაგრეებისათვის შეეფარებინათ თავი: “გარნა არცაღა თუ კახეთი იყო მათგან 
მშვიდობით. ამისთვის ჰყვეს ციხე მაღაროს ქიზიყელთა და შევიდნენ მათ შინა”[37]. 

ვახუშტის გადმოცემით, თითქოს მაჰმად ყული-ხანიც მონაწილე იყო 
ლეკების მიერ ქართლში მოპოვებული ნადავლისა: “ქართლის ნატყვენავის წილს 
მოსცემდნენ ლეკნი მაჰმადყულიხანს ხუთის თავს ეტიკობისათჳს და უწოდა 
თავსა მათთა მეგობრად, ძმად და მეყვისად”. 

ამ დროისათვის ლეკებმა სამოქმედო ასპარეზი გაიფართოვეს და უკვე 
სამცხე-ჯავახეთზედაც დაიწყეს თავდასხმები. 

ოსმალეთის გავლენა ამიერკავკასიაში თანდათან ძლიერდებოდა. კახეთის 
მეფე, მართალია, ფრთხილობდა, მაგრამ ბოლოს ისიც იძულებული გახდა 
ოსმალეთის “პატრონობა” ეცნო. 
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§ 8. ბრძოლა ირანელ დამპყრობთა წინააღმდეგ 
 
XVIII საუკუნის 30-იან წლებიდან ძალმოკრებილი სპარსეთი რუსეთისა 

და ოსმალეთის წინააღმდეგ საბრძოლველად ემზადებოდა. ახლაც მოსალოდნელი 
იყო, რომ ომი მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე წარმართულიყო. კახეთის 
მეფე კონსტანტინე, როგორც ჩანს, სათანადოდ აფასებდა შექმნილ მდგომარეობას 
და ქართლის დასაჭერად დროს შესაფერისად თვლიდა. ამიტომაც იყო, რომ 
ოსმალეთი მთლად ნდობით ვეღარ უყურებდა ორგულ ყმას. კონსტანტინე 1732 წ. 
ღალატით მოკლეს, მისი ძმა თეიმურაზი (კახეთის ტახტის მემკვიდრე) ფშავში 
გაიქცა. კახეთი ოსმალებმა დაიკავეს. მაშინ თეიმურაზმა შექმნილი ვითარება 
შეაფასა და ოსმალებს ქედი მოუხარა. ეს იყო თეიმურაზის დიპლომატიური 
ფანდი. მან ოსმალო ხელისუფალთაგან სამმართველოდ კახეთი მიიღო. 

ოსმალეთის მოწინააღმდეგე ქართველ მოღვაწეებს სპარსეთის 
გაძლიერება ოსმალთა დამარცხების იმედს აძლევდა. 1731 წელს რუსეთს 
გადახვეწილ ვახტანგ VI-ს არაგვის ერისთავმა ბარძიმმა (რომელიც ვახტანგს 
ერთგულებდა), წერილი გაუგზავნა: “ოსმალები დასუსტდნენ და დრო დადგა 
ქართლის დაჭერისა... ურუმი ასე დასუსტდა, რომ ბაღდადი წაართვეს. ორასი კაცი 
არ არის ქართლში, მანამდე მე ეს გზა მიჭირავს, მობრძანდით”[1]. გარდა ამისა, 
ბარძიმი ვახტანგს აცნობებდა, რომ კახი ბატონი ქართლს უმიზნებდა და თუ 
ვახტანგ მეფე ქართლის დაჭერას მოახერხებდა, მას დაღესტნელებიც 
წამოეშველებოდნენ. ვახტანგს გაუჭირდებრდა ქართლის დაჭერა, თუკი გარეშე 
ძალა, ამ შემთხვევაში შაჰი, მხარს არ დაუჭერდა. “თუ ეს ქვეყანა დაიჭირა 
(კახეთის მეფემ,-დ.მ.), ლეკისა პირი აქვს მიცემული, “ამ გზას ეს დაიჭერს. მანამდი 
შენ შენს შვილს ყეენთან არ გაგზავნი, მანამ ამ ქვეყანას ვეღარ დაიჭერ”[2]. 

ქართლელები კვლავ ეპატიჟებოდნენ ვახტანგს ქართლში. 1733 წ. უკვე 
ქსნის ერისთავი შანშე იწვევდა მას ქართლში. იგი ასაბუთებდა, რომ შესაფერისი 
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პოლიტიკური ვითარება შეიქმნა: შაჰი ახლოსაა, კახეთის ქვეყანა ლეკმა წაართვა 
და “თუ ეს ქვეყანა გინდათ, დრო ეს არის”[3]. მაგრამ, როგორც ჩანს, ვახტანგი ჯერ 
კიდევ შეუძლებლად თვლიდა ქართლში მობრუნებას... 

ამავე დროს ფეხზე წამომდგარმა ირანმა მოქმედება დაიწყო: 1734 წ. 
შირვანში ოსმალებს შეუტია და ქალაქი შემახა აიღო. რუსეთს მუქარის რეალური 
საფრთხე შეექმნა. უფრო გვიან (1735 წ.), განჯის ტრაქტატით, რუსეთმა ხელი აიღო 
ბაქო-დარუბანდზე. ამიერკავკასიაში შექმნილმა რთულმა სიტუაციამ რუსეთის 
კარზე მყოფ ქართველ ემიგრანტებს სამშობლოში დაბრუნების იმედის 
ნაპერწკალიც ჩაუქრო. 

სამშობლოში მყოფ ქართველებს ოსმალთა ბატონობისაგან 
განთავისუფლების იმედი მიეცათ. მათი პარპაშის დღეები იწურებოდა. ქართლში 
გივი ამილახვრის მეთაურობით ოსმალთა წინააღმდეგ აჯანყებამ იფეთქა. 
მართალია, გივი ამილახვარი ოსმალთა მოხელე იყო (რომელსაც საგამგებლოდ 
ოსმალთაგან ზემო ქართლი ჰქონდა მიცემული) და მათ ერთგულ მოკავშირედაც 
ითვლებოდა, მაგრამ ახლა, როდესაც ვითარება შეიცვალა, მან ირანისაკენ იბრუნა 
პირი[4]. 

ქართული წყაროების ცნობით, ოსმალთა წინაღმდეგ აჯანყება ირანთან 
შეთანხმებითა და კარნახით ხდებოდა: “მოუვიდათ ქართველთ ბრძანება (თამაზ-
ხანისაგან – დ.მ.) და აშლა ურუმთა”[5]. როგორც ჩანს, ქართლში, ანტიოსმალური 
განწყობილება უკვე საკმაოდ მომწიმფებული იყო, გივი ამილახვარმა ჯარი 
შემოიყარა, გორის ციხე აიღო, გაწმინდა იგი ოსმალო მეციხოვნეებისაგან და თვით 
დაიჭირა. 

ოსმალებს არც კახეთში ადგათ უკეთესი დღე. უსუფ ფაშას თავისი ჯარით 
კახეთის დაპყრობა მოუწადინებია. მისულა ქიზიყს და მაღაროს დამდგარა. 
თეიმურაზს შემოუყრია კახელები, ღამე თავს დასხმია ოსმალთა ლაშქარს და 
განუდევნია ისინი[6]. ოსმალები უბრძოლველად არ ტოვებდნენ პოზიციებს. მათ 
დაღესტნელ ფეოდალებთან შეკრეს კავშირი და მათი გამოყენება სცადეს 
ყიზილბაშთა წინააღმდეგ. ამ მიზნით მოიწვიეს დაღესტნელი მოთარეშეები და 
დაიწყეს ისედაც აოხრებული ქვეყნის რბევა. მოსახლეობა დაიფანტა, გადაიხიზნა 
“არღარა იპოებოდა შენობა ქართლსა შინა თვინიერ ციხეთა და სიმაგრეთა კიდე”[7]. 

ლეკთა თავდასხმები ასევე გრძელდებოდა კახეთზედაც. თეიმურაზმა 
თავდამსხმელების წინააღმდეგ სპარსელთა გამოყენება სცადა. თამაზ-ხანი 
სიამოვნებით დათანხმებია თეიმურაზის წინადადებას. ამ დახმარებით 
შეშინებულმა ოსმალებმა ყარაღაჯის ციხე დატოვეს. კახელებმა ციხე შემუსრეს, 
ზარბაზნები წამოიღეს, მიეგებნენ თეიმურაზსა და ყიზილბაშებს და ჭარისაკენ 
გასწიეს. ჭარელები გამაგრებულან[8]. 

ჭარის დაბრუნებისათვის ბრძოლა საქართველოში არასდროს 
შეწყვეტილა, მაგრამ ამ მიზნის განხორციელება უკვე ძნელი იყო. ქართველებმა 
იცოდნენ, რომ ჭარის აღებით ბრძოლა დაღესტნელთა წინააღმდენ უფრო 
ეფექტური იქნებოდა. ახლა ჭარის დაბრუნება თითქოს უფრო საიმედო ჩანდა. 
ჭარზე გალაშქრებულ ყიზილბაშებსა და კახელებს გაუმარჯვნიათ, მათი 
სიმაგრეები შეუმუსრავთ, უალაფნიათ და უკანვე დაბრუნებულან[9]. 

“ჭარის ომების ქრონიკის” გადმოცემით, ყიზილბაშებს დაუწვავთ სახლები 
კატეხში, ჭარში, თალაში, დაუნგრევიათ ჭარის ციხეები, გაუჩეხიათ ხილის ბაღები 
და ვენახები, მოსახლეობა მთებში გაქცეულა[10]. 
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იმ დროს, როდესაც თეიმურაზმა კახეთიდან ოსმალები იფრინა და ჭარს 
არბევდა, ქართლელები ყიზილბაშებთან ერთად თბილისში გამაგრებულ 
ოსმალებს უტევდნენ. ოსმალებს დაღესტნელი მურთუზ ალი-ბეგი (სურხაი-ხანის 
შვილი) 300 მეომრით ეხმარებოდა. 

ყიზილბაშთა ჯარებმა იერიში ბაგავანთან (ერევნის ახლოს) ოსმალთა 
მთავარ ძალებზე გადაიტანეს. ოსმალები სასტიკად დამარცხდნენ და ამის შემდეგ 
თბილისის ციხე უბრძოლველად დატოვეს. ამჯერად ყიზილბაშურმა ძალამ 
გაიმარჯვა. 

მართალია, ყიზილბაშების გამარჯვებაში გარკვეული როლი 
ქართველებსაც მიუძღვით, მაგრამ ყიზილბაშთა ჯარების სარდალი თამაზყული-
ხანი (შემდეგში ნადირ შაჰი) ეჭვის თვალით უყურებდა ქართველებს. მან იცოდა, 
რომ ქართველები არც ერთ დამპყრობელს არ შეურიგდებოდნენ. 

ერევანში მყოფმა ნადირმა მეფემ თეიმურაზი და ქართლ-კახეთის 
დიდებულები თავისთან დაიბარა. მრავალი მათგანი დააპატიმრა. ქართლ-
კახეთის მმართველად კი თეიმურაზის ძმის დავითის (იმამ ყული-ხანის) ძე 
ალექსანდრე დანიშნა. 

ქართლში “ყიზილბაშობა” დაიწყო. მას ირანული გადასახადები დაადეს. 
ალექსანდრემ ნადირის ბრძანებით თბილისს 8000 თუმანი შეაწერა. გარდა 

ამისა, სამი ათასი თუმანი ფული და 75 ათასი ფუთი ხორბალი (3000 ხარვალი) 
გლეხობას გადაახდევინა. მთელი ეს ხარკი და ორი ათასი მოლაშქრე ალექსანდრემ 
ნადირს გაუგზავნა. 

“ყიზილბაშობის” დამყარებამ ქართულ საზოგადოებაში უკმაყოფილება 
გამოიწვია. მართალია, “ოსმალობა” მოისპო, მაგრამ ოსმალებზე არანაკლები 
სასტიკი დამპყრობლები – ყიზილბაშები დაეპატრონენ ქვეყანას. მოსახლეობის 
წინააღმდეგ სასტიკი რეპრესიები დაიწყო. როგორც ჩანდა, საქართველოს 
საკითხის გადაჭრას ნადირი ისეთივე საშუალებით აპირებდა, როგორც შაჰ 
აბასი[11]. 

ქართველებმა ამ დროს, როგორც ითქვა, ყიზილბაშებთან კავშირი 
ოსმალთა ბატონობისაგან განთავისუფლებისათვის სჭირდებოდათ, მაგრამ მათ 
იცოდნენ, რომ ახალი დამპყრობელი არანაკლებად ვერაგი იყო და აღნიშნული 
“კავშირი” ამ 
ახალი მოკავშირის წინააღმდეგ ბრძოლასაც (რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში, როცა 
იგი ქართველთა არსებით ინტერესებს ემუქრებოდა) არ გამორიცხავდა. ასეთი 
ხასიათის ბრძოლით აიხსნებოდა ის, რომ “ვერც ნადირმა (ისევე როგორც შაჰ 
აბასმა) შეასრულა განაზრახი. ბედის ამდენი უკუღმართობის მიუხედავად, 
ქართველ ხალხს მაინც აღმოაჩნდა საკმაო წინააღმდეგობის უნარი დამპყრობლის 
ამ გაბედული გეგმის ჩასაშლელად”[12]. 

მუღანში ნადირმა (1736 წ. 26. II) იხმო მთელი მაღალი საზოგადოება: 
ამიერკავკასიელი “ყმები”, მათ შორის ქართველი ხელქვეითებიც. შეკრებილ 
საზოგადოებას მან თავი ირანის შაჰად აარჩევინა. დიდი წყალობის გაღების 
შემდეგ ქართლ-კახეთის მმართველი ალექსანდრე თავისი ქვეყნისაკენ გაისტუმრა 
და მას ყიზილბაში სარდალი სეფი-ხანიც აახლა. 

სეფი-ხანმა ახალი ხარკი დაადო ქართლს: 3300 თუმანი ფულის გადახდა 
და ხუთი ნოქრის გამოყვანა კაც-ცხენ-იარაღით, რომელიც თბილისში უნდა 
მდგარიყო. 
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სეხნია ჩხეიძის გადმოცემით, ქართველებმა ამდენი ვეღარ აიტანეს და 
თავადების ერთი ნაწილი ყიზილბაშებს განუდგა. “უკუდგა ქ ს ნ ი ს  
ე რ ი ს თ ა ვ ი  შ ა ნ შ ე ,  ა მ ი ლ ა ხ ვ ა რ ი  გ ი ვ ი ,  ა ბ ა შ ი ძ ე  ვ ა ხ უ შ ტ ი  
და სულ ზემო ქართლი, გაღმით თ ა რ ხ ა ნ ი  ლუ ა რ ს ა ბ  და მისი სახლის 
კაცნი[13]. 

ყიზილბაშ სარდლისათვის განდგომილ თავადებს თხოვნა დაუწერიათ: 
“როგორც სხვის ყეენისათვის გვიმსახურებია ან სამსახური გვდებია, ისე 
გვიმსახურეთ, ხელმწიფის დიდი ხნის ყმანი ვართ”[14]. მაგრამ თავადთა მოთხოვნა 
ერთსულოვანი არ ყოფილა. ზოგიერთი მათგანი ყიზილბაშთა მხარეზე გადასულა 
– არაგვის ერისთავი ბარძიმ, ციციშვილები და ბარათაშვილები[15]. 

უკუმდგარ თავადებს ყიზილბაშებმა მარბიელი რაზმი გაუსიეს, მაგრამ 
ქსნის ერისთავიცა და გივი ამილახვარიც მომხდურებს მარჯვედ დახვედრიან და 
ყიზილბაშები დაუმარცხებიათ. სამაგიეროდ, ყიზილბაშები შესევიან სააბაშიძეოს, 
საჩხეიძოს, სურამის ხეობას, საფალავანდიშვილოს, იქაურობა აუოხრებიათ და 
დაუწვავთ. 

აჯანყებულები შეტევაზე გადავიდნენ და ზედიზედ დაამარცხეს 
ყიზილბაშები. სეფი-ხანი იძულებული გამხდარა თბილისის ციხეში ჩაკეტილიყო. 

ყიზილბაშების წინააღმდეგ მებრძოლთა შორის შეურიგებლობით 
გამოირჩეოდა შანშე ქსნის ერისთავი. მან თავის მამულში მიიწვია დაღესტნელები, 
რომელთაც მალაჩი ბელადი მეთაურობდა და ისინი ყიზილბაშებს 
დაუპირისპირა[16]. 

შანშეს არც გივი ამილახვარი ჩამორჩებოდა. ყიზილბაშთა მდგომარეობა 
გართულდა. მაშინ სარდალმა მოტყუებით შეიპყრო კახთბატონი თეიმურაზი, 
არაგვის ერისთავი ბარძიმი, გივი ამილახვარი, თარხანი ლუარსაბი, გივი 
ჩოლოყაშვილი და სხვები. ქსნის ერისთავი კი სარდალს არ მიუვიდა. 
ყიზილბაშებმა ჯარი გაუსიეს მის მამულს, მაგრამ “გაემარჯვა ერისთავსა, 
გამობრუნდნენ (ყიზილბაშები) და ჩავიდნენ გორს”[17]. 

1737 წ. უკვე ყიზილბაშთა დიდი ლაშქარი მოადგა ქართლს. შანშე ქსნის 
ერისთავი იმერეთში გაიქცა, ხოლო იქიდან – რუსეთს, ყიზილბაშთა 
მოწინააღმდეგე ქართველი თავადები შანშეს ავალებდნენ, რომ რუს 
ხელმწიფისათვის ეთხოვა ბაქარ ვახტანგის ძის სამშობლოში დაბრუნება, მაგრამ 
მაშინ შანშეს მიღება რუსმა დიპლომატებმა საჭიროდ არ ცნეს. გაწბილებული 
ერისთავი თავის მამულში დაბრუნდა და კვლავ ყიზილბაშთა წინააღმდეგ 
განაგრძო ბრძოლა. 

ამ დროს ნადირ შაჰი გართული იყო თავის დამპყრობლური ომებით 
აღმოსავლეთში და საქართველოს საქმეებთან ჯერ კიდევ შორს იდგა. ამ 
გარემოებამ და ქართველთა თავგამოდებულმა ბრძოლამ აიძულა იგი, რომ 
საქართველოს მიმართ ძველი ყიზილბაშური პოლიტიკა შეეცვალა. მან 
დიპლომატიური გზით სცადა მოეგვარებინა საქართველოს საკითხი. 

სეფი-ხანის მიერ შეპყრობილი მეფე თეიმურაზი და სხვა ქართველი 
დიდებულები ნადირმა თან იახლა აღმოსავლეთის ლაშქრობაში. შემდეგ კი, 
როდესაც ინდოეთში სალაშქროდ მოემზადა, თეიმურაზს ქალ-ვაჟი ირანში 
დააბარებინა. თეიმურაზის ასული ქეთევანი თავის ნათესავს შერთო ცოლად, 
ხოლო ვაჟი – ერეკლე თან იახლა ინდოეთის ლაშქროქაში. თეიმურაზს კახეთის 
მმართველობა უბოძა და ქართველ დიდებულებთან ერთად სამშობლოში 
გამოისტუმრა. 
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ქართველი უფლისწულის ინდოეთის ლაშქრობაში ხლება მძევლობის 
ხასიათს ატარებდა. მიუხედავად ამისა, ერეკლემ ნადირთან ლაშქრობაში ყოფნის 
დროს კარგი სამხედრო და დიპლომატიური გამოცდილება მიიღო, მან ძლიერ 
დამპყრობელს თავისი ნიჭი და უნარი უჩვენა და ნადირ შაჰის ირანიც 
საფუძვლიანად გაიცნო. 

თეიმურაზი ხედავდა, რომ ნადირ შაჰის ირანი ის აღარ იყო, რაც ადრე. 
ამავე დროს რუსეთისა და ოსმალეთის როლი საერთაშორისო ასპარეზზე 
მცირდებოდა. გაძლიერებული ირანი თამამად უპირისპირდებოდა როგორც 
რუსეთს, ისე ოსმალეთს. ამიტომ გადაიხარა თეიმურაზის არჩევანი ამ ეტაპზე 
ირანისაკენ. თუმცა მან ისიც იცოდა, რომ არც ირანი და არც ოსმალეთი ქართლ-
კახეთს თავზე ხელს არ გადაუსვამდა. 

აღმოსავლეთში ლაშქრობის დასრულების შემდეგ ნადირ შაჰი 
ამირკავკასიას მიუბრუნდა. ვახუშტის ცნობით, 1739 წელს ირანის სპასალარი 
ჭარის დასამორჩილებლად წამოსულა. მას სიხარულით შეერთებია თეიმურაზიც. 
ჭარის საკითხში ირან-საქართველოს ინტერესები ამ ხანებში ერთმანეთს 
ემთხვეოდა. ჯერ ჭარისა და შემდეგ დაღესტნის დამორჩილებით ირანს რუსეთის 
წინააღმდეგ ხელსაყრელი პლაცდარმის შექმნა სურდა, ქართველი მოღვაწეები კი 
ჭარის დამორჩილებით “ლეკიანობის” მოსპობას ფიქრობდნენ. 

პირველად ყიზილბაშ-ქართველთა ლაშქარმა ჭარში წარმატებებსაც 
მიაღწია, მაგრამ ჭარელებს უსარგებლიათ ყიზილბაშთა უვარგისი 
მთავარსარდლობის შეცდომებით და მოწინააღმდეგეები გაუჟლეტიათ[18]. 

ნადირ შაჰს გადაწყვეტილი ჰქონდა აუცილებლად დაუფლებოდა 
დაღესტანს. მან ახალი ლაშქრობა მოაწყო უკვე არა ჭარის, არამედ თვით 
დაღესტნის დასამორჩილებლად. მაგრამ ყიზილბაშებმა ერთი ხელის დაკვრით 
ვერ შეძლეს მისი დაპყრობა. დაღესტნისათვის ბრძოლა სასტიკი და ხანგრძლივი 
აღმოჩნდა. ნადირ შაჰის ჯარს სურსათი შემოაკლდა. შაჰმა სურსათი ქართველებს 
მოსთხოვა. პირველად სამი ათასი დატვირთული ურემი წავიდა ქართლიდან. 
ამის შემდეგ კიდევ ორი ათასი შებმული ხარი მოითხოვეს (“აღარ დარჩა ქართლში 
ხარი”). თითოეულ ურემზე ორ-ორი ხარვალი (ე.ი. 200-200 ლიტრა) პური დაუდეს 
და ასე მიიტანეს დაღესტანში[19]. ერთბაშად დიდი “სათხოვრის” გადახდამ ისედაც 
გაღარიბებული მოსახლეობა წელში გატეხა: “ქართლი გათავებულიყო თავად 
ლეკისაგან, მერმე ბევრი სათხოვრისაგან, რომ არას ხელმწიფის დროს ეს არ 
გარდახედოდა”[20]. 

ყიზილბაშთა საწინააღმდეგო განწყობილება გაიზარდა. ქართველების 
ნაწილი ნადირ შაჰს განუდგა და ისევ ოსმალებისა და ლეკის ჯარის მოყვანა 
ამჯობინა[21]. 

დაღესტნის საბოლოო დამორჩილება ყიზილბაშებმა ვერ შეძლეს. ნადირ 
შაჰის ლაშქარი დამარცხდა, რის შემდეგაც ყიზილბაშებსა და დაღესტნელებს 
შორის ზავი დადებულა. დაღესტნელებს ზავი შეუკრავთ თეიმურაზთანაც და 
მისთვის მძევლები მიუციათ, როგორც “ჭარის ომების ქრონიკა” გადმოგვცემს, 
ზავის დადების შემდეგ ქართველებსა ლა ლეკებს შორის კარგი ურთიერთობა 
დამყარებულა და ლეკები ხშირად ჩამოდიოდნენ კახეთში ხორბლის, სიმინდისა 
და მარილის შესაძენად[22]. 

დაღესტანში ნადირ შაჰის მარცხმა გამოავლინა ირანის სახელმწიფოს 
შინაგანი სისუსტე. 
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შაჰის მიერ დაპყრობილ ქვეყნებს განთავისუფლების იმედი მიეცათ. 
ზოგიერთი კიდეც აუჯანყდა დამპყრობელს (შირვანი, ქურთისტანი, საკუთრივ 
ირანის პროვინციები). 

შაჰის პოლიტიკით უკმაყოფილო ელემენტები ქართლში გადამწყვეტი 
ბრძოლისათვის იწყებდნენ მზადებას. 

შაჰმა თავისი დაცარიელებული ხაზინის შევსება დაპყრობილი ქვეყნების 
ხარჯზე სცადა. 1741 წელს ნადირის ბრძანებით საქართველო აღწერეს. შაჰის 
მოხელეებს აუწერავი და დაუხარკავი არ დარჩენიათ სოფელი და ნასოფლარი, არც 
შენობა, არც ვაზის ძირი და არც ნაყოფის მომცემი ხე. მოსახლეობას ასაკის 
მიხედვით გააწერეს გადასახადები: სრულასაკოვანს – ორი მილანთუნი (2 მან.), 
“ყმაწვილსა ასაკოვანსა” – ხუთი აბაზი (1 მან.), “ხარჯი დასწერეს ყმაწვილზეც” (10 
წლამდე) და ა.შ. “ყოველს ფერს შენობას, ანუ ოხერს ადგილს ასეთი ხარჯი 
დასდვეს, რომ ყოველს კაცისაგან დიდად შეუძლებელი იყოო”, გადმოგვცემს 
პაპუნა ორბელიანი. 

მძიმე ხარკს მოსახლეობა ვერ აუდიოდა: “ამა ამბავთა შინა მრავალი სული 
აიყარა, ბევრი ადგილი უმეტესად აოხრდა”. დარჩენილი მოსახლეობა კი თავისი 
ხელით სპობდა კულტურულ მეურნეობას: “მრავალი კაცი ვენახსა და ბაღებსა 
თავისი ხელით კაფიდის და აოხრებდის”. 

პაპუნა ორბელიანი ყიზილბაშთა მიერ ჩატარებულ აღწერას ოსმალობის 
დროინდელ აღწერას უდარებდა და გაკვირვებით დასძენდა, რომ “არასდროს 
ერანის ხელმწიფისაგან ქართლის ქვეყანა არ დაწერილიყოო”[23]. 

ყიზილბაშებმა დეტალურად აღწერეს ქართლის მოსახლეობა და მისი 
ქონება ამა თუ იმ სოფელში, ყველაფერი დავთარში შეიტანეს –ულაყი თუ ჭაკი 
ცხენი, მეწველი თუ არა მეწველი საქონელი, ზაქიანი კამეჩი თუ გოჭიანი ღორი, 
ვირი თუ ცხვარი და ა.შ.[24]. 

იმავე ნუსხაში შეტანილი წისქვილები, რომლებსაც მალუჯათი ადევთ. 
“წისქვილი ბუჭულა (პატარა), ამისი მალუჯათი ხუთი აბაზი” და სხვ. 

გადამხდელი მოსახლეობა ნუსხის შემდგენლებს გადახდისუნარიანობის 
მიხედვით სამ კატეგორიად გაუყვიათ: “აალა”, “აუსათი” და “ადნა”, რაც ქართულ 
სინამდვილეში არსებულ გლეხთა ეკონომიურ კატეგორიებს შეესაბამებოდა – 
მაღალს, საშუალოსა და დაბალს. 

“ყიზილბაშობის” დროს მოსახლეობას მძიმე გადასახადი მალუჯათი 
ეკისრებოდა; მალუჯათი ოსმალური “ხარაჯას” შესატყვისი იყო. 

პროფ. ვ. გაბაშვილის აზრით, ყიზილბაშობის დროს გაჩენილი 
“მალუჯათი” “სათათრო მალის” ან “მალის” სინონიმია, რაც ხარკის აღსანიშნავად 
იხმარებოდა[25]. XVI-XVIII სს. მალი უკვე სამეფო სულადობრივი გადასახადია და 
სათათრო ხარკს აღარ ნიშნავს, ყიზილბაშობამდე მიწაზე დაწესებული ხარკის 
ტერმინიც კი არ მოიპოვება[26]. 

ყიზილბაშების მიერ დადებული მალუჯათი კი სწორედ მიწის დახარკვას 
გულისხმობდა. “სწორედ ამიტომ ყიზილბაშობის დროინდელი მალუჯათი 
ქართლისათვის არ შეიძლებოდა უჩვეულო და მძიმე არ ყოფილიყო”[27]. 

მოსახლეობას ყიზილბაშთა სასარგებლოდ სამხედრო სამსახურიც ეკისრა. 
ლაშქრობაში იგი საკუთარი ხარჯით უნდა გამოსულიყო და ქართლში მყოფ 
ყიზილბაშთა ჯარისათვისაც სურსათი ეძლია. განსაკუთრებით მძიმე იყო 
მოსახლეობისათვის პურის გადასახადი. ქართლში 1741 – 1742 წწ. მოუსავლიანი 
წლები იყო. ნადირ შაჰმა კი 3 000 000 ლიტრა პური მოითხოვა. პაპუნა 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/8.htm#_ftn23#_ftn23
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/8.htm#_ftn24#_ftn24
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/8.htm#_ftn25#_ftn25
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/8.htm#_ftn26#_ftn26
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/8/8.htm#_ftn27#_ftn27


ორბელიანის გადმოცემით, მაშინ “ქართლში პური ასე ძვირად იყო, რომ თქვენმა 
მზემა, ბევრჯელ ვნახეთ ბალახის კურკას გაახმობდიან, დაფქვიდენ და იმას 
ჭამდენ... თუ პურს სადმე გასაყიდს იშოვიდენ, თავისის ხელით შვილებს 
აძლევდენ”[28]. პაპუნას მონათხრობს დოკუმენტური მასალაც ადასტურებს. 

1742 წ. ღვთისია გოგიაშვილს შვილი მიუყიდია ვიღაც “ბატონ” 
ავთანდილისათვის. “მალუჯათის თეთრსა გვთხოვდენ და საქონელი სულ ლეკმა 
წაგვართო, ილაჯი არასი გვქონდა, მოვედით ჩემი შვილი მოგყიდე ჩემის 
ნებითა”[29]. მრავალმეტყველია 1745 წ. ერთი დოკუმენტიც: “ილაჯი და ღონე აღარა 
მქონდა სხვა ამის მეტი. დიაღ, დიდათაც გამიჭირდა და მოგეცი ჩემი შვილი პაპა, 
მოგყიდე ორ თუმნად”[30]... 

ქართლში აჯანყების ცეცხლი კვლავაც ენთო. შანშე ქსნის ერისთავის 
დამორჩილება ყიზილბაშებმა კარგა ხანს ვერ მოახერხეს. მაგრამ ყიზილბაშები 
ხელოვნურად აღვივებდნენ მტრობას ქართველ თავადებს შორის. ამის შედეგად 
“შანშეს ბრძოლა დამპყრობელთა წინააღმდეგ ჩქარა ქართლის თავადებს 
ურთიერთშორის ბრძოლად იქცა. შანშე ლეკებით საამილახვროს აწიოკებდა, 
ამილახორი ყიზილბაშებით ქსნის ხეობის გლეხებსა სპობდა და ორივენი კი 
ქართლის გაოხრებას ჩიოდნენ”[31]. ქართლის თავადთა დიდი ნაწილი 
თანდათანობით ყიზილბაშებს მიემხრო. 

ირანელებმა და ქართველთა ლაშქარმა ერთად აიღეს ქსნის საერისთავო, 
ააოხრეს იგი და აჯანყების ერთი ძლიერი კერა მოშალეს. ნადირ შაჰმა ქართლის 
თავადებს სახელოები უბოძა და ჯამაგირებიც გაუჩინა, მაგრამ ქართველთა 
გულის მოგება არც ისე ადვილი გამოდგა, როგორც ნადირ შაჰი ფიქრობდა... 

ქსნის ერისთავის მეთაურობით აჯანყების ჩაქრობის შემდეგ ქართლში 
ახალი აჯანყება დაიწყო, რომელსაც გივი ამილახვარი ჩაუდგა სათავეში. მან 
კახეთის მეფის თეიმურაზის მიმხრობაც სცადა, მაგრამ თეიმურაზმა ამილახორს 
მხარი არ დაუჭირა. ამილახორმა კავშირი დაამყარა, ერთი მხრივ, ოსმალებთან, 
მეორე მხრივ კი, პეტერბურგის სამეფო კართან. აჯანყებას პირველ პერიოდში 
წარმატებები ჰქონდა, მაგრამ შემდეგ ხანებში “გივის აჯანყებას საფუძვლები 
ეცვლებოდა, მრავალი უბედურების მომსწრე და ომებგადახდილი ქართველი 
ბრძოლის უნარსა და შესაძლებლობას კარგავდა”[32]. 

სხვა მდგომარეობაში აღმოჩნდა ამ დროს კახეთი. თეიმურაზი შაჰს ეახლა 
და შეწყნარება სთხოვა. 1742 წ. კახეთი ყიზილბაშთა ხარკისაგან განთავისუფლდა. 
ამ მხრივ თეიმურაზის პოლიტიკა “ქართველობის” გადასარჩენად მეტად 
ელასტიური გამოდგა (იგი ხომ ადრევე “ერთგულებდა” შაჰს აღმოსავლეთის 
ლაშქრობასა თუ ჭარის საკითხში!). 

კახეთმა მოღონიერება დაიწყო. კახეთის მოსახლეობა საგრძნობლად 
გაიზარდა “მოსულთა” ხარჯზე. “ვინც გზას იშოვნიდის ქართლის კაცნი, თავადნი, 
აზნაურნი ანუ გლეხნი იქ იხსნებოდიან. კარგადაც აპატივებდნენ მისულს კაცს, 
რომ არაფერს აწუხებდნენ”—მოგვითხრობს პაპუნა[33]. 

გივი ამილახორი ხედავდა, რომ შაჰი მოხერხებულად აცლიდა ნიადაგს 
მის აჯანყებას. შაჰის მოხერხებული საქმიანობის შედეგად ქართლში ამილახორის 
ოპოზიციონერთა რიცხვი იზრდებოდა. მალე ქსნისხეველები გადაუდგნენ გივის 
და თეიმურაზის მომხრე აღმოჩნდა აჯანყების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე 
რევაზ ამილახორიც. 

1744 წ. გივი ამილახორმა დახმარებისათვის ოსმალებს მიმართა. 
“ოსმალეთი კი ქართლის დასაპყრობად და აქ “ოსმალობის” დასამყარებლად 
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მოდიოდა. ასე რომ, ქართლის თავისუფლებისათვის მებრძოლი გივი 
მისდაუნებურად ო ს მ ა ლ ე ბ ი ს  ა გ ე ნ ტ ი  ხ დ ე ბ ო დ ა ” [34]. 

ოსმალები ჯერ კიდევ პრეტენზიებს აცხადებდნენ ზემო ქართლზე: “ზემო 
ქართლი ხომ ჩვენი არის”[35]. 

1744 წ. ქართლში ოსმალების ლაშქარიც შემოვიდა. მაგრამ ამ ლაშქრობას 
გივი ამილახორისათვის რაიმე გარკვეული შედეგი არ მოჰყოლია. 

1745 წლისათვის გივი ამილახორს მხოლოდ სურამის ციხე შემორჩენოდა 
და შიგ ჩაკეტილიყო. დიდი ენერგიისა და სახსრების დახარჯვა დასჭირდათ 
მოალყეებს, რომ ხუთი თვის ალყის შემდეგ სურამის ციხე აეღოთ. გივი 
ამილახორი თეიმურაზის მეუღლეს თამარს – ქართლის მეფის ვახტანგ VI-ის 
მემკვიდრეს – ჩაბარდა, თეიმურაზმა და თამარმა იგი ირანის შაჰს გაუგზავნეს. 
ქართლის აჯანყების მეთაური თავადები დამარცხდნენ და დაისაჯნენ, მაგრამ 
ამით ქართლის ბრძოლა არ დამთავრებულა, პირიქით,  ა ჯ ა ნ ყ ე ბ უ ლ თ ა  
მ ხ ნ ე  ბ რ ძ ო ლ ა მ  ა ი ძ უ ლ ა ,  ნ ა დ ი რ  შ ა ჰ ი ,  ს ა ვ ს ე ბ ი თ  უ ა რ ე ყ ო  
თ ა ვ ი ს ი  პ ი რ ვ ა ნ დ ე ლ ი  გ ე გ მ ა  ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს  მ ი მ ა რ თ  დ ა  
“ ყ ი ზ ი ლ ბ ა შ ო ბ ა ”  ა ქ  თ ა ნ დ ა თ ა ნ  “ ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ბ ი თ ”  
შ ე ც ვ ა ლ ა ” [36]. ნადირ შაჰმა თეიმურაზს ნება დართო ქრისტიანული წესით 
კურთხეულიყო. 

1745 წ. 1 ოქტომბერს თეიმურაზი ძველი ქართული წესით ქართლის 
მეფედ ეკურთხა. ახდა ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ნატვრა – ტახტზე 
ქრისტიანი მეფე დაჯდა და “ქართველობა შეიქმნა”. 

“მაგრამ ეს ნადირ-შაჰის წყალობა როდი იყო. ე ს  ი ყ ო  ქ ა რ თ ვ ე ლ თ ა  
ა ს ო რ მ ო ც დ ა ა თ წ ლ ო ვ ა ნ ი  მ ე დ გ ა რ ი  ბ რ ძ ო ლ ი თ  მ ო ნ ა პ ო ვ ა რ ი  
უ ფ ლ ე ბ ა . ქართველები გამარჯვებას ზეიმობდნენ, შეეფერებოდათ კიდეც”[37]. 
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დასავლეთი და სამხრეთ საქართველო 
XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში 

 
§ 1. დასავლეთი საქართველო XVIII ს. პირველ ნახევარში 

 
საგარეო და საშინაო ვითარება XVIII ს. დასაწყისში. XVIII ს. დასაწყისში 

დასავლეთ საქართველოს სამხრეთიდან უშუალოდ ესაზღვრებოდა თურქეთის 
დიდი იმპერია. გურიის სამთავრო დიდი გაჭირვებით იცავდა სამხრეთ საზღვარს 
მდ. ჭოროხზე. აფხაზეთის სამთავროში, კერძოდ, სოხუმის ციხეში თურქი 
მეციხოვნეები იდგნენ. შედარებით მშვიდობა იყო ჩრდილოეთიდან. 

დასავლეთ საქართველო პოლიტიკურად კვლავ დაშლილი იყო. 
სამეგრელო, გურიისა და აფხაზეთის მთავრები მეფისაგან დამოუკიდებელ 
პოლიტიკას მისდევდნენ. ნაკლებად ემორჩილებოდნენ მეფეს იმერელი 
თავადებიც, რომელთაგანაც აბაშიძე და რაჭის ერისთავი გამოირჩეოდნენ. 
ფეოდალური დაქუცმაცებულობა და ცენტრალური ხალისუფლების სისუსტე 
ხელსაყრელ პირობებს უქმნიდა თურქეთის ექსპანსიას. თურქეთი დასავლეთ 
საქართველოს თავის ვასალად თვლიდა და ახალციხისა და ტრაპიზონის 
ეიალეთების მეშვეობით აქტიურად ერეოდა მის საშინაო საქმეებში. იმერეთის 
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მეფეს, გურიის, სამეგრელოსა და აფხაზეთის მთავრებს ტახტზე სულთნები 
ამტკიცებდნენ, მაგრამ შექმნილი ვითარების შედეგად ეს წესი ხშირად 
ირღვეოდა[1].მეფე-მთავრები ყოველ ხელსაყრელ მომენტს იყენებდნენ, რომ 
თურქეთის ხელქვეითობიდან გამოსულიყვნენ. XVIII ს. დასაწყისში თურქთა 
გარნიზონები მხოლოდ ქუთაისისა და სოხუმის ციხეებში იდგნენ და ქვეყანას 
მნიშვნელოვან საფრთხეს ვერ უქმნიდნენ. 

1701 წ. თავად გიორგი  აბაშიძისა და გიორგი ლიპარტიანის მიერ 
მოკლულ სიმონ მეფის მაგივრად ტახტზე მამია III გურიელი ავიდა, მაგრამ 1702 წ. 
იგი გადადგა და გურიას დაუბრუნდა. იმერეთის გამგებლობა გიორგი აბაშიძის 
ხელში გადავიდა. 1702 წ. მან დახმარება გაუწია ლიპარტიანს აფხაზეთის 
მთავართან ბრძოლაში და აფხაზეთის მთავარი დროებით დაიმორჩილა. თავისი 
ხელისუფლების განმტკიცების შემდეგ გიორგი აბაშიძემ გადაწყვიტა უარი ეთქვა 
თურქეთის მორჩილებაზე და სათანადო ნაბიჯიც გადადგა: ახალციხის ფაშას 
ყოველწლიური “ქრთამის” (მისართმეველის) გაგზავნაზე უარი შეუთვალა[2]. ასევე 
მოიქცნენ დადიანი და გურიელიც[3]. ოსმალთა მორჩილებიდან გამოვიდნენ 
აფხაზებიც, რომლებიც თავს ესხმოდნენ და ძარცვავდნენ თურქ ვაჭრებს[4]. 
ახალციხის ფაშამ ეს ამბავი მაშინვე სულთანს აცნობა. 

დასავლეთ საქართველოს ერთიანი ანტითურქული გამოსვლა 1703 წელს 
შექმნილ საერთაშორისო პოლიტიკურ ვითარებასთან იყო დაკავშირებული. 1696 
წ. პეტრე I-მა თურქებს აზოვის ციხე წაართვა. ქერჩის სრუტე თურქთა ხელში 
დარჩა, მაგრამ აზოვზე გაბატონება რუსეთს შავ ზღვაზე გასვლისა და 
თურქეთისათვის დამუქრების საშუალებას აძლევდა. პეტრე I უკვე 1694 წლიდან 
შეუდგა ვორონეჟთან ფლოტის აგებას, რომელიც თურქებთან საბრძოლველად იყო 
გამიზნული. თურქეთთან ომში პეტრე I-ის მოკავშირეობას სთავაზობდა 
საქართველოდან ემიგრირებული იმერეთის ყოფილი მეფე არჩილი, რომელიც 
1698 წ. საქართფველოში დაბრუნდა, მაგრამ 1699 წ. ისევ რუსეთს გადავიდა. 
პეტრეს განზრახვა, რომ რუსეთის ფლოტს შავ ზღვაზე თურქეთის ბატონობა 
მოესპო, უკვე აშკარა იყო. 1698 წელს თურქეთში გავრცელდა ხმები, რომ 
ინგლისში ყოფნის დროს პეტრემ ინგლისის მეფეს განუცხადა – 1700 წელს წმ. 
სოფიას ტაძარში წირვას გადავიხდიო[5]. ეს ხმები, ცხადია, საქართველოში 
თურქეთიდანაც აღწევდა. როგორც ჩანს, პეტრეს მიზნების განხორციელებაში 
საქართველოს გარკვეული როლი უნდა ეთამაშა, კერძოდ, ნავარაუდევი იყო 
თურქეთზე ლაშქრობაში არჩილისა და ალექსანდრე ბატონიშვილის 
მონაწილეობა[6]. 

1702 წელს პეტრე I-მა კვლავ დააიმედა არჩილი და ბრძანება გასცა, რომ 
ვოლგაზე დანიელ ოსტატებს 12 და 16-ზარბაზნიანი 120 გემი აეგოთ[7]; შემდეგ 
ფიქრობდნენ ამ ფლოტის შავ ზღვაზე გადაყვანას (ამ დროს დაწყებული იყო 
ვოლგა-დონის არხის მშენებლობა). უკვე 1701 წელს ვორონეჟთან მზად იყო 100-
მდე დიდი და პატარა ხომალდისაგან შემდგარი ფლოტიც[8]. როდესაც გენ. 
გორდონმა პეტრეს მოახსენა, რომ შავ ზღვაზე გასულ ფლოტს ნავსადგური 
დასჭირდებაო, პეტრემ უპასუხა: “ჩემი ხომალდები ნავსადგურს იპოვნიანო”[9]. ეს 
სიტყვები უსაფუძვლო არ იყო. რუსეთის კონსტანტინოპოლელი ელჩი პ. 
ტოლსტოი 1703 წ დასაწყისში მას ქართველთა განწყობილების შესახებ 
მოახსენებდა: “თუ მოსკოვის ფლოტი ევქსინის პონტში გამოვა, ჩვენ, რამდენადაც 
კი შეგვიძლია, მას დავეხმარებით და თავადაც აღმოსავლეთს (თურქეთს – ქ.ჩ.) 
დავარტყამთო”[10]. დასავლეთ საქართველოს გამგებელთა ანტითურქულ 
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გამოსვლას ის გარემოებაც განაპირობებდა, რომ 1703 წლის დასაწყისში თურქეთი 
მძიმე ეკონომიურ კრიზისს განიცდიდა, ჯარი დიდი ხანია ჯამაგირს არ იღებდა 
და მთავრობის საწინააღმდეგო გამოსვლები ერთიმეორეს მოსდევდა. 

თურქები საფუძვლიანად ვარაუდობდნენ რუსთა თავდასხმას და უკვე 
1701 წლის სექტემბერში გადაწყვიტეს მომავალი წლისათვის შავი ზღვის ფლოტი 
ახალი გემებით გაეძლიერებინათ[11]. თურქეთის აზრით, რუსეთის ფლოტი 
საქართველოს ნავსადგურებს გამოიყენებდა[12]. როცა 1703 წ. დასაწყისში 
დასავლეთ საქართველოს მეფე-მთავრებმა თურქეთს ხარკის გადახდა 
შეუწყვიტეს, თურქეთის მთავრობას უკვე აღარ ეეჭვებოდა, რომ რუსეთი 
თურქეთთან ომს დაიწყებდა, ამიტომ თურქებმა გადაწყვიტეს დაესწროთ და 
დასავლეთ საქართველოს დაპყრობით რუსეთისთვის დასაყრდენი ბაზა 
მოესპოთ[13]. 

სულთანმა მორჩილების პირობით იმერეთის ტახტი აღუთქვა სიმონ 
მეფის ძმას, ახალციხეში მყოფ გიორგი ალექსანდრეს ძეს და 1703 წ. ზაფხულში 
არზრუმის ფაშის სარდლობით დიდი ლაშქარი გამოაგზავნა. თურქეთის ჯარი 
სამი მხრიდან შემოიჭრა[14]: სერასკირი ქოსა ხალილ ფაშა პონტონის ხიდით 
ჭოროხზე გადავიდა, გურიაში შეიჭრა, ბათომი დაიკავა და იქ ახალი სიმაგრის 
აგებას შეუდგა[15]. მისი ქეჰაია (მოადგილე), ახალციხის ფაშა ისაყთან ერთად 
ზეკარის გადასასვლელით იმერეთში გადავიდა; თურქეთის ფლოტმა კი იმავე 
დროს ჯარები გადმოსხა სამეგრელოში. აფხაზეთის მთავარმა თურქთა 
მხარდაჭერა ამჯობინა, ნავებით ქვემო გურიას მიადგა და თურქებს შეუერთდა. 
თურქეთის სარდლობის გეგმით მათი ჯარები ერთმანეთს არგვეთში უნდა 
შეხვედროდნენ. 

დასავლეთ საქართველო საშინელი საფრთხის წინაშე დადგა. მას 
თურქთაგან საბოლოოდ დაპყრობა ელოდა. ანტითურქული გამოსვლა ნაადრევი 
აღმოჩნდა, რუსეთიდან დახმარება კი არ ჩანდა და არც იყო მოსალოდნელი. 

თურქთა შემოსევისთანავე გ. აბაშიძემ შემოიფიცა დადიანი, გურიელი და 
იმერეთის თავადები, მთავარი გზები შეაკვრევინა და მოსახლეობა დახიზნა. 
მტერი ყველგან მედგარ წინააღმდეგობას წააწყდა. გურიაში შემოსული ჯარი 
იძულებული შეიქნა ბრძოლით აეღო ყოველი ციხე და სოფელი, სამეგრელოს 
მოსახლეობაც უომრად არც ერთ მტკაველ მიწას არ თმობდა. მიუხედავად ამისა, 
მტრის სიმრავლემ და ფეოდალურმა განკერძოებულობამ მის წარმატებას ხელი 
შეუწყო. თურქთაგან გურიის ციხეების აღების შემდეგ გურიელი ხალილ ფაშას 
ეახლა და მორჩილება გამოუცხადა. ამის შემდეგ გურიაში მყოფი თურქებიც 
იმერეთისაკენ დაიძრნენ. ამ მხრიდან იმერეთში თურქთა შეჭრას ხელი შეუწყო 
იმან, რომ თავადი მიქელაძე, რომელიც გიორგი აბაშიძეს მტრობდა, თურქებს 
გზის მაჩვენებლად გაჰყვა. ამასობაში ხანისწყლის ხეობით შემოსულმა თურქებმა 
კაკას ხიდი გაიარეს და ბაღდადის ციხე დაიკავეს. გურია-სამეგრელოდან 
შემოსული ჯარიც არგვეთში შეიჭრა და ჭალატყის კოშკები აიღო[16]. თურქებმა 
სებეკას ციხეც ხელთ იგდეს. ოსმალებმა უამრავი ქართველი დაატყვევეს. 
ამასობაში სტამბოლში უკვე ახალ ჯარებს უყრიდნენ თავს იმ მიზნით, რომ აქეთ 
გამოეგზავნათ და დასავლეთ საქართველოს დაპყრობა დაესრულებინათ[17]. 

ქვეყნის ბედი თითქოს გადაწყვეტილი იყო, მაგრამ იგი თურქეთში 
მომხდარმა ამბებმა იხსნა. 1703 წ. ივნისის შუა რიცხვებში ჯამაგირის 
მიუღებლობის გამო აჯანყდა სწორედ ის ჯარი, რომელიც საქართველოში 
გამოსაგზავნად იყო გამზადებული[18]. ამ აჯანყებას თურქეთში ხელისუფლების 
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შეცვლა მოჰყვა, ტახტზე ახალი სულთანი აჰმედ III ავიდა. აჯანყებულებმა 
დიდვეზირად გურჯი ახმედ ფაშა დასვეს. 

როგორც კი იმერეთში მყოფმა თურქთა სარდლობამ სტამბოლში 
მომხდარი ამბები შეიტყო, მაშინვე საზავო მოლაპარაკება დაიწყო აბაშიძესთან[19]. 
ზავის პირობების თანახმად, აბაშიძემ შორაპნის ციხე დაანგრია, თურქებს 
მძევლები მიუყვანა და “ქრთამიც” მისცა (ე.ი. თურქეთის ვასალობაზე თანხმობა 
დაადასტურა). თურქებმა აბაშიძეს გიორგი ალექსანდრეს ძე აშვილებინეს და 
იმერეთის მეფედ გამოაცხადეს. თურქეთის ლაშქარი იმერეთიდან დაიძრა თუ არა, 
იმერეთის ლაშქარმა უკანდახეულ თურქებს გზა შეუკრა და მუსრი გაავლო. 
თურქთა მხოლოდ მცირე ნაწილმა გააღწია ახალციხის საფაშომდე. ქართველებმა 
მტერს ნადავლისა და ტყვეების მეტი ნაწილი დაატოვებინეს. 

უკრაინის ჰეტმანი მაზეპა 1703 წ. 3 აგვისტოს რუსეთის მთავრობას 
ატყობინებდა, რომ საქართველოში თურქთა ჯარი ძლიერ დაამარცხეს და 
თურქებმა ერთი ფაშა ახალი ჯარებით გაგზავნეს ქართველთა წინააღმდეგო[20], 
მაგრამ, როგორც ჩანს, ეს ლაშქრობაც უშედეგოდ დამთავრდა. 

ამრიგად, 1703 წ. თურქთა დიდმა ლაშქრობამ ძირითად მიზანს ვერ 
მიაღწია. დასავლეთ საქართველო დაპყრობას გადაურჩა. ქვეყანა მაინც საშინლად 
დაზარალდა, ზღვისპირა მხარეები მოოხრდა, ბევრი ციხე მოიშალა, მონასტრები 
დაინგრა, მრავალი სოფელი აოხრდა და გაპარტახდა. თურქები მხოლოდ 
ადრედაპყრობილ ქართულ მიწებზე განმტკიცდნენ. გურიის სამთავროს ბათომის 
მხარე საბოლოოდ ჩამოგლიჯეს, ფოთის, ანაკლიის, რუხისა და ბაღდადის 
(თხმელის) ციხეებში მეციხოვნეები დატოვეს. 

საგარეო მტრების წასვლას ქვეყნის დამშვიდება არ მოჰყოლია. იმერეთში 
ისევ ანარქია სუფევდა. არ ცხრებოდა ბრძოლა სამეფო ტახტის დაუფლებისათვის. 
მიუხედავად ვახტანგ VI-ის მხარდაჭერისა, გიორგი VI-ის მდგომარეობა მძიმე 
იყო. იგი მოსახლეობაში ავტორიტეტითა და სიმპათიით არ სარგებლობდა, 
რადგანაც იყო “ცუნდრუკი, მომხვეჭელი, ანგაარი, ვერცხლის მოყვარე”[21]. 
ფეოდალთა ერთმა ჯგუფმა ამით ისარგებლა და 1711 წ. იმერეთის ტახტზე მამია 
III გურიელი აიყვანა. გიორგი VI იძულებული გახდა თავშესაფარი ეძებნა. იყო 
მომენტი, როცა მას არც ქუთაისში შესვლა შეეძლო, ვერც ახალციხეს გადავიდა, 
ბაღდადის ციხეშიაც არ შეუშვეს და სადღაც მთაში იმყოფებოდა[22]. ასეთ 
გასაჭირში მეფეს დიდი სამსახური გაუწიეს წერეთლებმა, აგიაშვილებმა და რაჭის 
ერისთავმა. გიორგი VI ჯერ ქართლს გადავიდა, იქიდან კი ახალციხის ფაშას 
ეახლა, ვახტანგ VI-ის შუამდგომლობით ფაშამ გიორგი VI-ს ჯარი გამოატანა და 
1712 წ. მან კვლავ დაიკავა სამეფო ტახტი. აბაშიძე მეფეს შეურიგდა, მაგრამ ახლა 
ტახტისათვის მამია III გურიელი იბრძოდა, რომელმაც 1713 წ. ერთი თვით კვლავ 
წაართვა მეფეს იმერეთის გამგებლობა, 1714 წ. კი ისევ გიორგი VI გამეფდა. 

საშინაო ომების შემდეგ იმერეთი აოხრდა. თურქეთის მთავრობა ქვეყნის 
დასუსტების მიზნით ტახტისათვის მებრძოლ ხან ერთ, ხან მეორე პრეტენდენტს 
ეხმარებოდა. მთავართა ხშირი ცვლა იყო ამ დროს სამეგრელოსა და გურიაშიც. 
განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა შეიქნა აფხაზეთში, სადაც შინაურმა 
არეულობამ მთელი მხარე მოიცვა. 

1714 წ. კუნძულ მალტაზე ყოფნის დროს საბა ორბელიანმა ბევრი 
ქართველი ნახა: “ზოგი აფხაზი, ზოგი იმერელი, გურული, მეგრელი, 
(მალტელებსა) რომ თათრისათვის წაერთმიათ”[23]. იმავე წელს ხოფაში საბამ ნახა 
“მეტყვე თათრები... იმერეთიდან ტყვეები მოჰყავდათ კონსტანტინოპოლს 
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გასასყიდად”[24]. ძალიან გაძნელდა ცხოვრება შავი ზღვის ნაპირებზე, სადაც ტყვის 
მსყიდველები თარეშობდნენ. განსაკუთრებით აქტიურობდნენ გამაჰმადიანებული 
აფხაზი ფეოდალები. ვახუშტი ბაგრატიონის ცნობით, აფხაზები “დაუხვდებიან 
ოსმალთა ნავთა და ლაზ-ჭანთა და უფროსად ოდიშ-გურიასა”[25]. აფხაზები დიდი 
ნავებით მოულოდნელად მიადგებოდნენ ნაპირს, ვისაც მოახელებდნენ 
იტაცებდნენ და თურქებზე ყიდდნენ ან აფხაზეთში ყმებად ასახლებდნენ[26]. 
აფხაზ მეკობრეებს თურქებიც კი უფრთხოდნენ. 1715 წ. მაისში ჭანმა რაისმა 
სულხან-საბა ორბელიანი ქობულეთში არ წამოიყვანა, რადგან “გურიას ხომალდს 
ვერ წამოვიღებო, აფხაზი აშლილია, მეშინიანო”[27]. 1717 წელს იმერეთში ჯარით 
შემოსულმა ახალციხის ფაშამ გიორგი VI განდევნა და გიორგი IV გურიელი 
გაამეფა. გურიელმა მალე მეფობას თავი დაანება და იმერეთი ზურაბ აბაშიძემ, 
ბეჟან დადიანმა და რაჭის ერისთავმა შოშიტამ სამმართველოდ გაიყვეს. გიორგი 
VI ქართლიდან ახალციხეს გადავიდა. 

ბრძოლა სამეფო ტახტისათვის იმერეთში გრძელდებოდა. 1717-1719 
წლებში იმერეთში გიორგი IV გურიელი მეფობდა. 1720 წ. გაზაფხულზე 
აბაშიძეებმა მოკლეს გიორგი VI. გიორგის უფროსი ვაჟი ალექსანდრე ვახტანგ VI-
ის კარზე იზრდებოდა. ახალციხის ფაშამ ვახტანგ VI-ს სთხოვა, რომ ალექსანდრე 
მასთან გაეგზავნა, რათა იგი იმერეთში გაემეფებინა. ვახტანგმა ალექსანდრე 
გაისტუმრა და თან გააყოლა დამხმარე რაზმი ვახუშტი ბატონიშვილის 
სარდლობით[28]. ალექსანდრე და ახალციხის ფაშა 1721 წ. ზაფხულში იმერეთში 
შემოვიდნენ. ოსმალებმა ცუცხვათის ციხეში მეციხოვნეები ჩააყენეს. ფაშამ 
დაიმორჩილა ბეჟან დადიანიც და იგი ახალგაზრდა მეფის “მეურვედ” დანიშნა[29]. 
1722 წ. გიორგი აბაშიძეც თბილისში გარდაიცვალა[30]. 

ალექსანდრე V-ის მეფობის დასაწყისში დასავლეთ საქართველოს 
საქმეებს ფაქტიურად ბეჟან დადიანი განაგებდა. ქუთაისში თურქები იდგნენ, 
ამიტომ მეფე გეგუთს ან ჩხარს იმყოფებოდა და მხოლოდ სახასო (სამეფო) 
მამულებს განაგებდა. მიუხედავად ვახტანგ VI-ის მიერ ფინანსური ხელშეწყობისა, 
ალექსანდრეს ხელისუფლება იმდენად სუსტი იყო, რომ მეფე იძულებული გახდა 
მსხვილი ფეოდალები ციხეების, სოფლებისა და გლეხების ბოძებით მიემხრო. 

ვახტანგ VI-ის აღზრდილსა და მისივე პოლიტიკური იდეალების 
თანამოაზრე ალექსანდრეს თურქთა ძალადობა აიძულებდა ორმაგი პოლიტიკა 
გაეტარებინა – ქართლის მეფის პოლიტიკურ გეგმებსაც გამოხმაურებოდა და 
თურქეთისათვის ეამებინა. ალექსანდრე აქტიურად მონაწილეობდა ვახტანგ VI-ის 
ღონისძიებაში. ვახტანგ VI-ის განჯის ლაშქრობების დროს, 1721 წ. ზამთარსა და 
1722 წ. ზაფხულს, იმერეთის ჯარი ქართლის ჯართან ერთად იყო[31]. ქართლის 
სამეფოს რუსეთთან დაახლოებისას – 1722 წ. დიპლომატიური კავშირი რუსეთის 
მთავრობასთან იმერეთის მეფემაც დაამყარა. 

ოსმალთა ბატონობის დამძიმება. 1723 წ. საქართველოში ოსმალთა 
ბატონობის მძიმე პერიოდი დაიწყო. ქართულ სამეფო-სამთავროთა საქმეებს ამ 
დროიდან ფაქტიურად ახალციხის ფაშა განაგებდა. 1723 წ. თურქებმა დაიკავეს 
შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მდებარე ციხეები და საქართველო ზღვას 
მოსწყვიტეს. თურქებმა გარნიზონები ჩააყენეს ციხისძირის, ქობულეთის, სეფის, 
გრიგოლეთისა და ანაკლიის ციხეებში და გაამაგრეს ადრევე მათ ხელში მყოფი 
ბათომის, ჩაქვის, ფოთის, ბიჭვინტისა და ანაკოფიის ციხეები. თურქეთის 
გარნიზონები იდგა ქუთაისს – 500 იანიჩარი არტილერიით, ბაღდადს (თხმელის 
ციხეს) –100 იანიჩარი არტილერიით; 10 კაცი იდგა ანაკლიის ციხეში, ხოლო 
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ამდენივე ზამბურაკებით (საციხო თოფებით) – ანაკოფიაში; სოხუმის ციხეში იჯდა 
ორთუღიანი ფაშა 100 მეციხოვნით (10 ზამბურაკით), ფოთს 200 თურქი მეციხოვნე 
იცავდა. თურქთა ხელში გადავიდა სუჯუკის (ახლანდელი ნოვოროსიისკის 
ადგილას) ციხეც[32]. 

განსაკუთრებით გააქტიურდნენ თურქები 1725 წელს; მათ ფოთში 
ორთუღიანი ფაშა დასვეს და მას შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს გამგებლობა 
ჩააბარეს. 1725 წ. მარტში თურქები იმერეთში ახალი ციხეების ასაგებად 
ემზადებოდნენ (საჩინოში, ეკალში) და ჯარების ჩაყენებას აპირებდნენ შორაპნის 
ციხესა და გეგუთის ციხე-დარბაზში[33]. იმავე წელს თურქებმა დაანგრიეს რუხის 
ციხე და მისი ქვებით კიდევ უფრო გაამაგრეს ანაკლია[34]. 

თურქთა წარმატებებს დიდად შეუწყო ხელი ფეოდალურმა შუღლმა. 
გურიის სამთავროში თურქთა ხელშემწყობად თავადი ნაკაშიძე გამოვიდა. 
იმერელმა თავადმა ზურაბ აბაშიძემ 1728 წ. თურქებს გადასცა შორაპნის ციხე[35]. 
რენეგატ მოკავშირეებს თურქები დასავლეთ საქართველოს სხვა მხარეებშიაც 
პოულობდნენ. 

დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკური ვითარების გაუარესებას ხელი 
შეუწყო 1724 წ. ივლისში ვახტანგ VI-ის რუსეთში წასვლამ. ვახტანგს ნათესაური 
კავშირი ჰქონდა გურიისა და იმერეთის მფლობელებთან და როგორც დიდად 
განათლებული და უნარიანი მმართველი, მთელ საქართველოში უდიდესი 
ავტორიტეტით სარგებლობდა. ვახტანგს “მორჩილებდნენ იმერნი, უსმენდნენ 
კახნი”[36]. საქართველოს მეფე-მთავრები რჩევასა და დახმარებას ხშირად ვახტანგ 
VI-დან ითხოვდნენ. ვახტანგ VI-ის კარზე, თბილისში თავს იყრიდნენ 
საქართველოს თითქმის ყველა მხარის მსხვილ ფეოდალურ საგვარეულოთა 
წარმომადგენლები. ვახტანგ VI XVIII ს. დასაწყისის ფეოდალური 
დაქუცმაცებულობის პირობებში ქართველებისათვის მებრძოლ პროგრესულ 
ელემენტთა წინამძღოლი იყო. მის მიერ საქართველოს მიტოვებამ ამ ძალებს 
იდეური და პრაქტიკული ხელმძღვანელი მოაკლო. 

მიუხედავად მძიმე ვითარებისა, მოსახლეობას თურქებისათვის 
მორჩილების გამოცხადება არ უფიქრია. აფხაზეთის სამთავროშიაც კი, სადაც 
თურქთა გავლენა ყველაზე ძლიერი იყო, თურქებმა სავსებით გაბატონება და 
მოსახლეობის სრული დამორჩილება ვერ შეძლეს. დასავლეთ საქართველოს 
ყველა სამეფო-სამთავროში ადგილობრივი საერო და სასულიერო ხელისუფლება 
დარჩა, რომელიც თურქებისადმი მორჩილებას სულთნისათვის ყოველწლიური 
“ძღვენის” გაგზავნით გამოხატავდა. 

დასავლეთ საქართველოს გაოსმალება თურქებმა მაინც ვერ მოახერხეს, ეს 
იმით აიხსნება, რომ ოსმალეთს ამ დროს ძველი ძლიერება აღარ ჰქონდა. გარდა 
ამისა, დასავლეთ საქართველო თურქთათვის ძნელად მისადგომი ქვეყანა იყო და 
მოსახლეობა წარმატებით იგერიებდა მათ შემოსევებს. ოსმალეთი აქ თავის 
დაპყრობით პოლიტიკას ძირითადად ახალციხის და ტრაპიზონის საფაშოების 
გამაჰმადიანებულ ქართველ ფეოდალთა მეშვეობით ახორციელებდა. ოსმალეთის 
გარნიზონებიც კი უმთავრესად გამაჰმადიანებულ ქართველთაგან შედგებოდა. 
მაგალითად, ფოთში მეციხოვნეებად მცირერიცხოვან თურქებთან ერთად 
აჭარლები იდგნენ, სოხუმის ციხეში – მაჰმადიანი აფხაზები. ქუთაისის გარნიზონს 
რენეგატი მამედ-ალი კიკიანი ედგა სათავეში[37]; ციხის მოლა, ყადი და 
მეციხოვნეები მეტწილად მაჰმადიანი ქართველები იყვნენ[38]. ამ მეციხოვნეებს 
სავაჭრო და სხვა სახის ურთიერთობა ჰქონდათ ადგილობრივ მოსახლეობასთან. 
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ვახუშტი ბატონიშვილი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ საქართველოს საბოლოოდ 
დაპყრობა და ჩილდირის საბეგლარბეგოს თურქეთის მონაპირე პროვინციიდან 
შიდა პროვინციად გადაქცევა ახალციხის ფაშებისათვის ხელსაყრელი არ იყო: 
ასეთ შემთხვევაში ახალციხის ლაშქარი ვალდებული იქნებოდა მონაწილეობა 
მიეღო თურქეთის ლაშქრობებში აფრიკის, წინა აზიისა და ბალკანეთის 
ტერიტორიაზე, ისევე როგორც ეს თურქეთის სხვა პროვინციების მოლაშქრეებს 
ევალებოდათ. ამ გარემოების გამო, ახალციხის გამგებლები არ ცდილობდნენ 
დასავლეთ საქართველოში ადგილობრივი ხელისუფლების მოსპობას და ხშირად 
საგანგებოდ იწვევდნენ კონფლიქტებს საქართველო-თურქეთის საზღვარზე, რათა 
ამ მხრიდან თურქეთის უშიშროების დაცვის საბაბით შორეულ ლაშქრობაში 
გაწვევა თავიდან აეცილებინათ[39]. საქართველოს სახელმწიფოთა არსებობა 
თურქეთის იმპერიას საფრთხეს არ უქმნიდა, ამის გამო მისი ყურადღება 
ძირითადად სხვა მხარეებისაკენ (ბალკანეთი, აფრიკა, ყირიმი...) იყო მიმართული. 
ეს გარემოებები და თურქეთის საშინაო ცხოვრებაში იმ დროს არსებული 
გართულებები მნიშვნელოვნად განაპირობებენ იმ ფაქტს, რომ XVIII ს. I ნახევარში 
ფეოდალური შინაომებით უაღრესად დასუსტებული დასავლეთ საქართველო 
თურქეთის იმპერიის პროვინციად არ იქცა. 

მოსახლეობა თურქთა ძალადობას არ ურიგდებოდა. 1725 წ. გაზაფხულზე 
რაჭის ერისთავი, ბეჟან დადიანი და ზურაბ აბაშიძე თურქთა წინააღმდეგ 
გამოსვლისათვის ემზადებოდნენ, მაგრამ ეს გამოსვლა ვერ განხორციელდა[40]. 
აფხაზებმა 1725 წ. სცადეს თურქთა განდევნა, მაგრამ ეს ცდაც უშედეგოდ 
დამთავრდა. ანტიოსმალური ბრძოლის მოთავე ბეჟან დადიანი ოსმალებმა 1728 წ. 
ვერაგულად მოკლეს და იმერეთში მეციხოვნეთა რაოდენობა გაზარდეს. 

ბეჟან დადიანის სიკვდილის შემდეგ იმერეთის გამგებლობა მთლიანად 
ალექსანდრე V-ის ხელში გადავიდა, მაგრამ ქვეყნის ფაქტიური გამგებლები 
ოსმალეთის ფაშები იყვნენ. ამან მეფე აიძულა ტახტის გაძლიერებასა და ქვეყნის 
შემომტკიცებაზე ეფიქრა და მომხრეთა შემოკრებას შეუდგა. მან დაიმოყვრა მამია 
IV გურიელი, შექმნა ბარის საერისთავო, რომელიც რაჭის საერისთავოს 
დაუპირისპირა და გააძლიერა თავისი ერთგული წერეთლებისა და აგიაშვილების 
საგვარეულოები. მიუხედავად ამისა, იმერეთის მეფეს თურქების წინააღმდეგ 
გამოსასვლელად საკუთრი ძალები არ ჰყოფნიდა და დამხმარე ძალას ეძებდა. 
რუსეთ-თურქეთის 1724 წ. ხელშეკრულება რუსეთს ამიერკავკასიაში ხელს 
უკრავდა, სხვა რეალური დამხმარე ძალა კი არ ჩანდა. 

1730 წ. გაზაფხულზე თურქებმა გადაწყვიტეს დაემორჩილებინათ 
აფხაზეთსა და აზოვის ციხეს შორის მცხოვრები მთიელი ტომები (ჯიქები...) და ამ 
მიზნით ფოთის ციხიდან დიდი ლაშქრობა წამოიწყეს ფოთის ახლად დანიშნულ 
ფაშის სარდლობით[41]. იმერეთის მეფე ამ ლაშქრობაში ოსმალთა მხარეზე 
გამოვიდა, რითაც დიდად გაამწვავა თავისი ურთიერთობა სამეგრელოსა და 
აფხაზეთის მთავრებთან. თურქებმა სამეგრელო მოარბიეს, ილორის განთქმული 
ეკლესია დაწვეს და აფხაზეთში შეიჭრნენ[42]. აფხაზები თურქებს ბრძოლით 
შეხვდნენ, მაგრამ დამარცხდნენ და მათ დამორჩილდნენ. აფხაზეთიდან თურქები 
ჯიქეთისაკენ დაიძრნენ; ამ დროს იმერეთის მეფე უკვე დარწმუნდა, რომ მისი 
თურქებისადმი დახმარება იმერეთს თურქთა უღლის დამძიმებას მოუტანდა და 
თავისი ლაშქრით თურქებს გზიდან გამოეპარა. ამასობაში აფხაზთა აჯანყების 
გამო თურქები ჯიქეთში ვეღარ შევიდნენ და ლაშქრობა მოიშალა. მალე თურქთა 
ჯარი საქართველოდან გავიდა. 
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საგარეო სიძნელეებს შინაური გართულებებიც დაერთო. ოტია დადიანი 
აღაშფოთა მეფის მიერ 1730 წ. თურქეთთან ერთად სამეგრელოზე გალაშქრებამ, 
მან რაჭის ერისთავსა და ზურაბ აბაშიძესთან კავშირი შეკრა და თავისი მოყვრის – 
მამუკა ბატონიშვილის გამეფება სცადა. მეფეს მიემხრნენ ლევან აბაშიძე, მამია IV 
გურიელი, ბარის ერისთავი გედევანი, დადიანის ძმა კაცო, მერაბ წულუკიძე და 
სხვ. 1732 წ. ჩიხორის ბრძოლაში მეფის ლაშქარმა გაიმარჯვა[43]. ოტია დადიანი 
დაიჭრა და ტყვედ ჩავარდა, საქმეში ჩაერივნენ თურქები, რომლებსაც მეფის 
გაძლიერება არ სურდათ. ახალციხის ფაშას მოთხოვნით მეფე იძულებული გახდა 
დადიანს მორიგებოდა. დადიანისაგან დათმობილი საჭილაო და სამიქელაო მეფემ 
მამუკა ბატონიშვილს გადასცა. მალე მამუკამ თავად ჩიჯავაძის ციხე-მამულებიც 
მიიტაცა და მეფეს აღარ ეპუებოდა. 

ჩიხორის ბრძოლამ იმერეთის საქმეები გაართულა. მეფე იძულებული 
გახდა თურქებისათვის კვლავ “ქრთამი” ეძლია. შინაომებმა იმერეთის სალარო 
დააცარიელა და სათურქო გამოსაღების გადახდას სამეფო ხელისუფლება 
მხოლოდ ტყვით ვაჭრობისათვის ხელის შეწყობით აღწევდა.[44] 

1735წ. ირანმა თურქეთი აღმოსავლეთ საქართველოდან გააძევა და 
იმერეთის მეფესაც მორჩილება მოსთხოვა. ალექსანდრეV-მ ამ მოთხოვნას უარით 
უპასუხა, მაგრამ შექმნილი მდგომარეობით მოხერხებულად ისარგებლა, ირან-
ოსმალეთის წინააღმდეგ გამოიყენა და ირანის მხარეზე გადასვლის მუქარით 
თურქეთზე იმერეთის დამოკიდებულება შეასუსტა. 1737 წ. ალექსანდრე V-მ 
შეიფარა ირანისაგან დევნილი ქსნის ერისთავი შანშე და მასთან ერთად რუსეთს 
საკუთარი ელჩიც გაგზავნა. იმერეთის მეფე დიდხანს ამაოდ ელოდა ამ ელჩობის 
შედეგს, 1740 წ. უკანდაბრუნებულმა ელჩმა მეფეს დახმარებაზე რუსეთის 
მთავრობის უარი ჩამოუტანა. 

1741 წ. დადიანმა, ზურაბ აბაშიძემ, რაჭის ერისთავმა და აფხაზთა 
მთავარმა ახალციხის ფაშის დახმარებით მეფე განდევნეს და ტახტზე მისი ძმა 
გიორგი აიყვანეს. ალექსანდრე ქართლს გადავიდა, იქიდან ნადირ შაჰს 
დაუკავშირდა და დახმარება სთხოვა. შაჰის შუამდგომლობით 1741 წ. 
ალექსანდრე ახალციხის ფაშას მოურიგდა და ხელისუფლება დაიბრუნა[45]. 

1741 წლის შემდეგაც არ დამცხრალა ტახტისათვის ბრძოლა მამუკა 
ბატონიშვილსა და ალექსანდრეს შორის. ოსმალები ხან მამუკას, ხან კიდევ 
ალექსანდრეს ემხრობოდნენ. მამუკა ბატონიშვილმა 1746 წ. ერთხელ კიდევ 
მოახერხა მეფის გაძევება, მაგრამ 1749 წ. ალექსანდრემ ახალციხის საფაშოს ჯარის 
დახმარებით მეფობა დაიბრუნა. 1752 წ. მარტში ალექსანდრე V გარდაიცვალა და 
იმერეთის ტახტი მისმა ვაჟმა სოლომონ პირველმა დაიკავა. 

თურქეთზე დამოკიდებულების გამო ალექსანდრე V-მ იმერეთის 
სამეფოში მტკიცე ხელისუფლების შექმნა ვერ შეძლო. მეფე ურჩ ფეოდალთა 
“დამორჩილებას” მეტწილად მათი მოსყიდვა-დასაჩუქრებით ცდილობდა. ასეთი 
პოლიტიკის შედეგად იმერეთის ციხეთა და სამეფო (სახასო) მამულთა 
მნიშვნელოვანი წილი ფეოდალთა ხელში გადავიდა[46]. 

სამთავროები XVIII ს. პირველ ნახევარში. ოდიშის (სამეგრელოს) 
სამთავრო. XVIII ს. დასაწყისში სამეგრელოს სამთავროს გამგებელმა გიორგი 
ლიპარტიანმა ხანმოკლე დროით დაიბრუნა კოდორსა და ენგურს შორის მდებარე 
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ტერიტორია, მაგრამ 1703 წლის თურქთა დიდი შემოსევით ისარგებლა აფხაზეთის 
მთავარმა და კვლავ შეძლო საზღვრის მდ. ენგურზე გადმოტანა[47]. 

როგორც ლიპარტიანი, ისე 1715 წლიდან ბეჟან დადიანიც კათალიკოსის 
ინიციატივით ტყვეთა სყიდვას ებრძოდნენ და ამით თურქეთის რისხვას 
იწვევდნენ. თურქთა რამდენიმე შემოსევის შედეგად ბეჟან დადიანი იძულებული 
გახდა მათ “ერთგულებაზე” დათანხმებულიყო და “ძღვენის” გაგზავნა 
განეახლებია. დადიანი, რომელსაც თურქებმა დიპლომატიური მოსაზრებით 
დასავლეთ საქართველოს გამგებლობა (“ვექილობა”) ჩააბარეს, იძულებული გახდა 
ორმაგი პოლიტიკა ეწარმოებინა: ერთი მხრივ იგი თურქეთს “ერთგულებდა”, 
მეორე მხრივ კი ანტითურქულ ძალებთან კავშირის დამყარებასაც ცდილობდა. 
1728 წელს ბეჟან დადიანი თურქებმა მოკლეს. 

XVIII ს. 40-იან წლებში ბეჟან დადიანის მემკვიდრე ოტია იძულებული 
გახდა იმერეთის მეფის უპირატესობა ეცნო. ამავე დროს თურქეთზე 
დამოკიდებულება დადიანს აიძულებდა ტყვის სყიდვას შერიგებოდა. 
სამეგრელოს ეკონომიური მდგომარეობაც კვლავ მძიმე რჩებოდა. 

გურიის სამთავრო. XVIII ს. დასაწყისში გურიის მთავარი საკმაოდ ძლიერ 
“ხელმწიფედ” ითვლებოდა. გურიელის ამ წარმატებებს ბოლო მოუღო 1703 წ. 
“დიდმა თურქობამ”, რომლის შედეგადაც გურიამ ბათომი და მისი მხარე 
დაჰკარგა. 

მომდევნო წლებში გურია ცალკე სამთავროდ დარჩა, მაგრამ ფეოდალური 
პარტიკულარიზმის მიმდევარი გურიელები ორ ცეცხლს შუა იყვნენ: 
თურქეთისაგან შევიწროებულნი იმერეთის მეფის მორჩილებაზე მაინც არ 
თანხმდებოდნენ და უფრო შორეულ “ბატონს” ამჯობინებდნენ. მაგალითად, მამია 
III-მ, როცა თურქეთის საწინააღმდეგო საქმიანობა დაიწყო და ტყვეებით ვაჭრობა 
აკრძალა, ვახტანგ VI-სთან დაკავშირება ამჯობინა[48]. 

1712 წელს, სულთნის ბრძანებით, გურიის სამთავროს მიერ დაკარგული 
ბათომის მხარე და ჩაქვის მხარის ნაწილი ტრაპიზონის ეიალეთს შეუერთეს და 
სახელმწიფო დავთარში შეიტანეს, ე.ი. თურქებმა ეს კუთხე თავის ფარგლებში 
მოაქციეს[49]. 

გურიელისა და ხინოწმინდელი ეპისკოპოსის ცდა, რომ ქვემო გურიაში 
კულტურული ცხოვრება გამოეცოცხლებინათ, სკოლების გახსნითა და 
ანტიმაჰმადიანური აგიტაციით თურქეთის წარმატებებისათვის საზღვარი 
დაედოთ, საგრძნობი შედეგი არ მოჰყოლია. გიორგი IV გურიელის ცდაც, რომ 
ვახტანგ VI-ს დაკავშირებოდა და თურქები განედევნა, უშედეგოდ დამთავრდა. 
1723 წელს თურქებმა გურიის სანაპირო პუნქტები – ციხისძირის, ქობულეთის, 
შეკვეთილის, სეფისა და გრიგოლეთის ციხეები დაიკავეს და გურია ზღვას 
მოსწყვიტეს: გურიის ფეოდალთა ნაწილი (ნაკაშიძეები) თურქთა მოკავშირეებად 
გამოვიდა და მათგან სამაგიეროდ დაცვის სიგელი მიიღო[50]. 

გურიის მთავარმა მოკავშირეთა ძიება კვლავ გააგრძელა. 1748 წელს მამია 
IV გურიელმა თავისი ბიძა ნიკოლოზ შემოქმედელი ერეკლე მეორესთან გაგზავნა 
და ოსმალთა წინააღმდეგ დახმარება ითხოვა[51]. 
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ასეთი ცდები, ჩვეულებრივ, უშედეგოდ მთავრდებოდა. თურქები 
დაუსჯელად არბევდნენ გურიის სანაპირო ზოლს და ასობით ტყვე გაჰყავდათ. 
სამთავროს ეკონომიური და კულტურული ცხოვრება კრიზისს განიცდიდა. 

აფხაზეთის სამთავრო. XVII-XVIII საუკუნეთა მიჯნაზე აფხაზეთის 
სამთავრო პატარ-პატარა ფეოდალურ სამფლობელოებად იყო დაშლილი. მთავარ 
ზეგნაყ შარვაშიძის შვილებმა სამთავროს ტერიტორია გაიყვეს: უფროსს – 
როსტომს – ერგო აფხაზეთის ჩრდილო ნაწილი – მდ. ბზიფსა და კოდორს შორის 
მდებარე მიწები; შუათანას – ჯიქეშიას – შუა სოფელი (აბჟუა), ტერიტორია მდ. 
კოდორსა და მდ. ღალიძგას შორის, ხოლო უმცროსს – ყვაპუს – მდინარე 
ღალიძგასა და ენგურს შორის მდებარე მხარე, რომელიც სამეგრელოსა და 
აფხაზეთის სამთავროთა შორის ომიანობის დროს ძალიან მოოხრდა. ყვაპუ 
შარვაშიძემ თავის სამფლობელოში ბზიფის ხეობიდან გადმოყვანილი აფხაზები 
ჩამოასახლა[52]. აფხაზეთის მთიანი თემები, მაგ., წებელდა (წიბილი, დალის 
ხეობა), მთავრის ხელისუფლებისაგან ადრევე თითქმის დამოუკიდებელნი იყვნენ, 
სამთავროს ტერიტორიის განაწილებამ კი აფხაზეთის დაშლა კიდევ უფრო 
გააძლიერა. დანაწილების შედეგად აფხაზეთის თავდაცვისუნარიანობა 
შუსუსტდა. შინაური კინკლაობა ხელს უწყობდა აფხაზეთში ოსმალო 
დამპყრობთა ბატონობის განმტკიცებას. 

XVIII ს. დასაწყისიდან აფხაზეთი თურქეთის მოხარკე იყო, მაგრამ 
ოსმალთა გარნიზონი მხოლოდ სოხუმის ციხეში იდგა. აფხაზები ხშირად 
ჯანყდებოდნენ და უცხოელ დამპყრობლებს მუსრს ავლებდნენ. განსაკუთრებით 
აქტიურად მოქმედებდნენ ისინი შავ ზღვაზე, სადაც მათ საკმაოდ მრავალი ნავი 
ჰქონიათ[53]. თურქთა წინააღმდეგ აფხაზთა ყოველი გამოსვლის დროს შავი ზღვის 
აღმოსავლეთ ნაწილში სხვა ქვეყნების გემთა მიმოსვლა ფერხდებოდა. 

აფხაზები ხშირად გადმოდიოდნენ შეტევაზე სამეგრელო-იმერეთის 
მიმართულებით. ასეთ შემოსევათა უმთავრესი მიზანი ბარის მდიდარი 
რაიონების ძარცვა-გლეჯა და ტყვეების შოვნა იყო. 

1723 წ. თურქთა მიერ შავი ზღვის აღმოსავლეთი სანაპიროს დაკავებამ 
აფხაზეთის მდგომარეობა მკვეთრად გააუარესა. თურქებმა აფხაზებს ზღვა 
ჩაუკეტეს და ამით შემოსავლის ერთ-ერთი წყარო მოუსპეს. აფხაზებმა ორჯერ, 
1725 და 1728 წლებში, უშედეგოდ სცადეს სოხუმის ციხიდან თურქთა განდევნა. 
1726 წ. თურქეთის მთავრობა აფხაზთა აჯანყების წამქეზებლად რუსეთის 
მთავრობას თვლიდა. საფიქრებელია, რომ თურქეთს სათანადო საბუთები 
გააჩნდა[54]. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო თურქეთის წინააღმდეგ აფხაზთა 
აჯანყება 1730 წელს, როცა ფოთიდან ხმელეთის გზით ჯიქეთზე სალაშქროდ 
მომავალმა თურქებმა აფხაზეთი დაიკავეს და მოსახლეობის ზედაფენას 
(შარვაშიძეებს და მათ კარს) მაჰმადიანობა მიაღებინეს. ერთხანს აფხაზები 
იძულებულნი იყვნენ თურქთა მხარეზე დამდგარიყვნენ, მაგრამ მალე ისინი 
აჯანყდნენ; აფხაზეთის ლაშქარი თურქებს თავს დაესხა, დამარცხებული მტრის 
ბანაკი ხელთ იგდო და მოძალადეთა მეტი ნაწილი გაჟლიტა. თურქთა განდევნის 
შემდეგ აფხაზები კვლავ ქრისტიანობას დაუბრუნდნენ[55]. 

როგორც ჩანს, მალე თურქებმა მოახერხეს აფხაზეთისა და ჯიქეთის 
დამორჩილება, ჯიქეშია შარვაშიძის მემკვიდრეთა (მანუჩარის, შერვანის და 
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ზურაბის) შეპყრობა და თურქეთში წაყვანა; აფხაზეთის გამგებლობა სოხუმის 
კომენდანტად დანიშნული ჯიქის – ასლან-ბეი გეჩისა და შარვაშიძეთა მეტოქეების 
თავად ძიაპშიპების ხელში გადავიდა[56]. შარვაშიძეებმა მალე მოახერხეს 
თურქებთან შეთანხმება. უკვე 1744 წელს მანუჩარ შარვაშიძე ბათომის ბეგად 
იჯდა, ზურაბი – სოხუმისა, ხოლო შერვანი ფაშის ტიტულით განაგებდა რიონის 
(ფოთის) ციხესა და ჭანეთს, რიზეს “ამოღმა”[57]. 

მართალია, შარვაშიძეების ეს შტო თურქთა სამსახურში ჩადგა, მაგრამ 
თურქთა საბოლოო მორჩილებას არ აპირებდა. შარვაშიძეებმა მჭიდრო კავშირი 
დაამყარეს იმერეთის მეფესთან და სამეგრელო-გურიის მთავრებთან. მათ შორის 
მოყვრული კავშირი გაიბა, რასაც პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა 
(შარვაშიძეთა ასულები შეირთეს სოლომონ I-მა, კაცია დადიანმა და გურიის 
თავადმა გიორგი თავდგირიძემ). სამწუხაროდ, ამას რაიმე არსებითი შედეგი არ 
მოჰყოლია. ოსმალთა აფხაზეთიდან განდევნა ვერ მოხერხდა. 

აფხაზეთის ფეოდალური დაქუცმაცებულობის პირობებში თურქი 
დამპყრობლების ძალადობამ ამ მხარის დაქვეითება გამოიწვია. მართალია, XVIII 
ს. პირველ ნახევარში აფხაზეთში მაჰმადიანობამ ფეხი ვერ მოიკიდა, მაგრამ 
ქრისტიანობაც შესუსტდა და ძველი, წარმართული სარწმუნოება აღორძინდა; 
კულტურული ცხოვრება დაქვეითების გზით წავიდა. ქრისტიანულ ეკლესიებთან 
არსებულმა საგანმანათლებლო კერებმა თავიანთი ძველი მნიშვნელობა 
დაჰკარგეს. დაკნინდა საქალაქო ცხოვრებაც. ზღვისპირეთის ცენტრების მოშლამ 
მაშინ შედარებით ჩამორჩენილ მთიან მხარეთა მნიშვნელობის ზრდა გამოიწვია. 

სვანეთი. XVIII ს. პირველი ნახევრის სვანეთის შესახებ მხოლოდ ორიოდე 
ცნობაა შემონახული. ის ფაქტი, რომ სვანეთის მონაწილეობა თითქმის არ ჩანს 
იმდროინდელ გაუთავებელ შინაომებში, მაშინაც კი, როცა საქმე ეხებოდა მის 
მოსაზღვრე მხარეებს (მაგ., ლეჩხუმს), იმის მაჩვენებელია, რომ სვანეთი იმ დროს 
კარჩაკეტილ ცხოვრებას ეწეოდა. ამ გარემოებას სვანეთის ეკონომიური და 
კულტურული დონე შედარებით უფრო მეტად უნდა დაექვეითებინა. 

XVIII ს. პირველ ნახევარში ოსმალეთის გავლენა საქართველოს 
ჩრდილოეთ მთიან მხარეებს ნაკლებად წვდებოდა. 

როგორც ადრევე, ამ პერიოდშიაც სვანეთის ტერიტორია გავლენის ორ 
სფეროდ იყოფოდა: “ოდიშის პირდაპირ მთებზე” მცხოვრები სვანები 
(ცხენისწყლის ხეობის მოსახლეობა) სამეგრელოს მთავარს ემორჩილებოდა; 
სვანეთის ამ ნაწილს სადადიანო სვანეთი ერქვა. ამ მხარეში მდებარეობდა 
ლენტეხის, ჩოლურისა და ლახშეთის თემები. ის სვანები, კი, რომლებიც სვანეთის 
სხვა თემებში ცხოვრობდნენ, ადრიდანვე იმერეთის მეფის ხელქვეითებად 
ითვლებოდნენ. ეს მხარე ორ ნაწილად იყოფოდა – ბალსქვემო, ან 
სადადეშქელიანო სვანეთად და თავისუფალ სვანეთად[58]. ასეთი დაყოფა 
ეკლესიური დაყოფითაც იყო განმტკიცებული: სადადიანო და თავისუფალი 
სვანეთი ცაგერის ეპარქიაში შედიოდა, ხოლო სადადეშქელიანო სვანეთი – 
ცაიშელი ეპისკოპოსის სამწყსო იყო[59]. 

XVIII ს. პირველ ნახევარში იმერეთის მეფე სადადეშქელიანო და 
თავისუფალ სვანეთზედაც ავრცელებდა თავის ხელისუფლებას. ამაზე 
მიუთითებს ის გარემოებაც, რომ 1714 წ. იმერთა მეფემ გიორგიმ იქ თავისი ცოლ-
შვილი გაგზავნა[60]. ამავე დროსაა დადასტურებული დადიანის ხელისუფლების 
ძალა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში[61]. 
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თურქეთთან ურთიერთობა. XVIII ს. პირველ ნახევარში იმერეთის 
სამეფოსა და თურქეთის იმპერიას შორის ურთიერთობის პოლიტიკური ფორმის 
დასადგენად რაიმე პირდაპირი ცნობა არ მოგვეპოვება. მისი დადგენის 
საშუალებას იძლევა იმდროინდელი სათურქო გამოსაღების არსებობა. იმერეთის 
სამეფოს 1733 წ. ერთ დოკუმენტში მოხსენიებულია საგლეხო გამოსაღებელი 
“სათათრო ხარჯი”[62], რადგან “სათათრო გამოსაღებლები... წარმოადგენენ ერთ-
ერთ წყაროს საქართველოს უცხო სახელმწიფოებთან ურთიერთობის 
პოლიტიკური ფორმის დასადგენად”[63]. ზემომოყვანილ ცნობას გადამწყვეტი 
მნიშვნელობა ენიჭება. 

XVIII ს. პირველი ნახევრის იმერეთის სამეფოს დოკუმენტებში 
დადასტურებულია იმერეთის მეფის მიერ საურის აკრება[64]. საური, როგორც ეს 
დადგენილია[65], საქართველოზე უცხოელთა ბატონობასთანაა დაკავშირებული. 
აღმოსავლეთ საქართველოში საურს აგროვებდნენ, რათა ამ თანხით ყაენისათვის 
ფეშქაში, ძღვენი გაეგზავნათ. “საური” ხარკი არაა, ისევე როგორც ხარკი არაა 
აღმოსავლური “სავერი”. ჩანს, ქართლი ირანის ხელმწიფეს ხარკს კი არ უხდის, 
არამედ ფეშქაშ-ძღვენის სახით გამოხატულ მისართმეველს... “მისართმეველი” და 
“ხარკი”, ცხადია, სხვადასხვანაირად განსაზღვრავს პოლიტიკური 
დ ა მ ო კ ი დ ე ბ უ ლ ე ბ ი ს  ფ ო რ მ ა ს ;  ფ ე შ ქ ა შ ი  გ უ ლ ი ს ხ მ ო ბ ს  
უ პ ი რ ო ბ ო  დ ა მ ო კ ი დ ე ბ უ ლ ე ბ ა ს  ხ ა რ კ ი ს  მ ა გ ი ვ რ ა დ .  
ფ ე შ ქ ა შ ი თ  გ ა ნ ს ა ზ ღ ვ რ უ ლ ი ა  “ მ ე მ კ ვ ი დ რ ე  მ ე ფ ი ს ”  
ხ ა რ ი ს ხ ო ბ რ ი ვ ი  დ ა მ ო კ ი დ ე ბ უ ლ ე ბ ა  “ ხ ე ლ მ წ ი ფ ე ზ ე ”[66]. 

იმერეთის მეფე ან რომელიმე მთავარი თურქეთის მოხელე (“ვალი”) 
არასოდეს გამხდარა. ჩვეულებრივ იმერეთის მეფეცა და მთავრებიც 
მ ე ლ ი ქ ე ბ ა დ  იხსენიებიან. გურიის ზოგიერთი მთავრის მოხსენიება გურიის 
ხ ა ნ ა დ (“ხანი გურიისა”)[67] თურქეთის ხონთქრის “უმაღლესობის” და გურიელის 
“ყმობის” (ვასალობის) დადასტურება იყო; გურიელს თავის სამფლობელოზე 
სრული უფლება და “ხელმწიფობა” არასოდეს დაუკარგავს. იმერეთის სამეფოსა 
და სამეგრელოს სამთავროდან განსხვავებით გურიას მტერი სამი მხრიდან ადგა 
და 1703 წ. დროებით ოკუპირებული იყო თურქთა ჯარის მიერ. ამიტომ, გურიელი 
ზოგჯერ იძულებული იყო თურქებისათვის გადაეხადა სალიანი – სათურქო 
ხარკი[68]. ბევრად უფრო პირობითი იყო იმერეთისა და ოდიშის ვასალობა. 

თურქეთისადმი მორჩილება, როგორც ითქვა, სულთნისათვის 
ყოველწლიურად მისართმეველის (ფეშქაშის, “ქრთამის”) გაგზავნაში 
გამოიხატებოდა. გლეხობაში შეგროვებული საური სწორედ ამ “ქრთამის” 
გამზადებას ხმარდებოდა. სათურქო “ქრთამში” შედიოდა “ტყვეები”--ახალგაზრდა 
ქალ-ვაჟები და სხვა მისართმეველი (ძვირფასი ნივთები, ტილო, ქორ-
შევარდნები...). მეფე-მთავრებისაგან ქრთამი ახალციხის ფაშას ეგზავნებოდა, ფაშა 
კი სულთანს მიართმევდა. ყოველწლიური “ქრთამის” გაგზავნაზე უარის თქმა 
თურქეთის ვასალობიდან გამოსვლას ნიშნავდა. 

XVIII ს. პირველ ნახევარში თურქეთისათვის ქრთამის გადახდა 
სისტემატურად არ წარმოებდა, ყოველ ხელსაყრელ მომენტში იმერეთი თურქთა 
მორჩილებიდან გამოდიოდა. საურს განსაკუთრებული მონდომებით მხოლოდ ის 
ხელისუფალნი კრებდნენ, რომელნიც ხელისუფლების სათავეში თურქეთის 
ნებით მოექცნენ. 

ის გარემოება, რომ საური თურქეთზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი, 
შედარებით ზომიერი გამოსაღები იყო და არა ისეთი ხარკი, როგორიც ოსმალებმა 
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1725 წ. ქართლის მოსახლეობას დაადეს (“დასდვეს ხარკი სულზედ დრაჰკანი, 
ცხვარზედ ორი შაური, ძროხაზედ აბაზი, კამეჩსა და ცხენზედ ექვსი შაური, 
მოსავალსა ზედა ხუთის-თავი ხილითურთ”)[69], ოდნავადაც არ ამსუბუქებდა 
მშრომელი მასის მდგომარეობას. დასავლეთ საქართველოს გლეხობას სხვა, უფრო 
საშიში სენი აჩანაგებდა: თურქები აქეზებდნენ და ხელს უწყობდნენ ტყვის 
სყიდვას, რაც ზოგჯერ ქვეყნისათვის კატასტროფულ მასშტაბამდე აღწევდა. ტყვის 
სყიდვის აკრძალვას მეფე-მთავართა მიერ თურქეთის მთავრობა მისი 
მორჩილებიდან გამოსვლის ცდად მიიჩნევდა და “დამნაშავის” დასჯას 
ცდილობდა. ტყვის სყიდვის ზრდას საურის აკრებაც იწვევდა. ცენტრალური 
ხელისუფლება საურს ფეოდალებს შეაწერდა, ისინი კი მის გადახდას 
გლეხებისაგან მოითხოვდნენ. გლეხობა საურის - ფულადი გამოსაღების – 
გადახდის საშუალებას მეტწილად მოკლებული იყო და ფეოდალები იძულებული 
გახდნენ მის გადასახდელად სხვა გზებიც მოენახათ. საგარეო ვაჭრობის 
ჩაკვდომისა და მეურნეობის დაქვეითების პირობებში ასეთ გზად “ტყვის სყიდვა” 
გამოჩნდა და მართლაც იგი უზომოდ გაიზარდა. ეს კი კლასობრივ 
ურთიერთობათა გამწვავებას იწვევდა. ამით აიხსნებოდა ის, რომ თურქული 
ორიენტაცია და მისი მიმდევარი ხელისუფალნი საქართველოს მოსახლეობის 
მხარდაჭერას ვერ პოულობდნენ. 

ამრიგად, XVIII ს. პირველ ნახევრში დასავლეთ საქართველოში 
თურქეთის ბატონობა შეზღუდული იყო. თურქეთის გარნიზონები კონტროლს 
უწევდნენ მხოლოდ ბარს, მთიან მხარეებში თურქეთის გავლენამ ვერ შეაღწია. 
ქართველი ხალხის თავგანწირული ბრძოლის გამო თურქეთმა ვერ შეძლო ქვეყნის 
ინკორპორაცია. რუსეთის დედოფალ ანა ივანეს ასულს ალექსანდრე V თურქეთ-
იმერეთის დამოკიდებულებას ასე უხასიათებდა: “ჩვენი ქვეყანა მათ (თურქებს, - 
ქ.ჩ.) უჭირავს. არათუ ასე დაჭერილი არა ვართ, რომ ჩვენის ქვეყნიდან ან ერთის 
მომცროს სახსენებელს იოტას ფასს იმათ მივსცემდეთ, ან ჩვენ გვარს რჯული 
დაჰპატიჟებოდეს იმათის ძალით, ან იმათგან ჩვენს ტახტზედ თუ არა ჩვენის 
კ΄ზის და ერისთავების და არქიერების კრებით იმათის ძალით დაჯდომა 
იქნებოდეს. ამგვარი ძალა არ არის რა და ვერც რას იქმნენ. მაგრამ ჩვენი თემი და 
სამეფო იმათი საბრძანებელი არის”[70]. 

მართალია, ამ წერილში ალექსანდრე V, გარკვეული დიპლომატიური 
მოსაზრებით, იმერეთის თურქეთზე დამოკიდებულებას უფრო ღია ფერებით 
ხატავს, ვიდრე ეს სინამდვილეში იყო, მაგრამ მისი სიტყვებიდან გარკვევით ჩანს, 
რომ 1) იმერეთი თურქეთის ვასალია და 2) ეს ვასალობა უპირობოა, იმერეთის 
მეფე თავისი ქვეყნის “ხელმწიფეა” და ქვეყანაში ადგილობრივი წესები დაცულია. 

თურქთა ხანგრძლივმა ძალადობამ ქვეყნის სოციალურ-პოლიტიკურ 
წყობასა და მმართველობის სისტემაზე რაიმე არსებითი გავლენა ვერ მოახდინა. 
სახელმწიფო ადმინისტრაციას თურქეთის მიერ დანიშნული რომელიმე 
ხელისუფალი არ შემატებია, თურქულის გავლენა არ განუცდია 
ადმინისტრაციულ მმართველობას და მოხელეთა სახელებს, ხოლო სოციალური 
ურთიერთობის ტერმინებშიც თურქულის კვალი უმნიშვნელო იყო. 

თურქეთის მიერ დას. საქართველოს ბლოკადამ და საგარეო ვაჭრობაში 
მისსავე მონოპოლიამ მიმოქცევაში თურქული მონეტა გააბატონა, მაგრამ 
ქართული მონეტები ხმარებიდან არ გამოსულა. ამავე მიზეზის გამო ხმარებაში 
შემოვიდა ზომა-წონის თურქული ერთეულებიც, მაგრამ პარალელურად 
ადგილობრივი ერთეულებიც ძალაში რჩებოდა. სამეფო-სამთავროთა 
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საგადასახადო ბეგარა-გამოსაღებებს საური დას ა ლ ი ა ნ ი  (მხოლოდ გურიის 
სამთავროში) შეემატა. 

მიუხედავად თურქთა ხანგრძლივი ზეგავლენისა, იმდროინდელ 
დოკუმენტებში მეტად იშვიათია თურქული ენობრივი ელემენტები. ამ მხრივ 
საყურადღებო განსხვავებაა იმ დროის აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს 
დოკუმენტებს შორის. როგორც მოსალოდნელი იყო, დას. საქართველოს 
სამეურნეო და კულტურულ ცხოვრებას თურქეთის გავლენის რაიმე სერიოზული 
კვალი არ დასტყობია. 

ურთიერთობა რუსეთთან. იმერეთის ურთიერთობა რუსეთთან 1722 წ. 
განახლდა. ამ წელს ვახტაგ VI-ის ელჩს, იმერეთის გავლით რუსეთში 
გამგზავრებულ მიტროპოლიტ პავლეს, ალექსანდრე V-მ რუსეთის მთავრობასთან 
თავისი სახელით მოლაპარაკების წარმოებაც დაავალა[71]. როგორც ჩანს, ამ 
ელჩობას იმერეთისათვის უშედეგოდ არ ჩაუვლია. კასპიისპირეთში პეტრე I-ის 
ლაშქრობის დროს იმერეთის ლაშქარი აქტიურად მონაწილეობდა ვახტანგ VI-ის 
სამხედრო ღონისძიებებში[72]. 

1724 წ. ალექსანდრე V-მ ხელახლა სცადა თურქთა ძალადობისათვის 
რუსეთის ძალა დაეპირისპირებინა. ამ მიზნით მან 1 ივლისს წერილით მიმართა 
რუსეთის სამსახურის კაპიტან-პორუჩიკ გიორგი დადიანს და მას რუსეთის 
მთავრობასთან შუამდგომლობა სთხოვა. რუსეთის მთავრობისათვის გადასაცემად 
წერილში მეფე აღწერდა იმერეთზე თურქთა ძალადობას, რუსეთისაგან ფულად 
დახმარებას ითხოვდა და საჭიროდ მიაჩნდა საქართველოში პეტრე I-ის 
ჩამოსვლა[73]. დადიანს ეს წერილი 1726 წელს მიუღია. 

იმერეთის მეფის აღნიშნული გეგმა არარეალური იყო. როგორც ჩანს, 
ალექსანდრემ არ იცოდა, რომ რუსეთის მთავრობას თურქეთთან მორიგება 
ჰქონდა გადაწყვეტილი. მართლაც, 1724 წ. 12 ივლისის ხელშეკრულებით რუსეთმა 
საქართველო (მთლიანად) თურქეთის საკუთრებად ცნო[74]. 

იმავე 1724 წ. 8 ნოემბერს პეტრე I-ს წერილი გაუგზავნა რაჭის ერისთავმა 
შოშიტამ[75]. ერისთავი პეტრეს სთხოვდა, რომ ვახტანგ VI-სთვის ჯარი მიეცა, 
საქართველო მფარველობაში მიეღო და “გათათრებისაგან” გადაერჩინა[76]. ამ 
თხოვნასაც შედეგი არ მოჰყოლია. 

პეტრე I-ის სიკვდილის შემდეგ მისმა მემკვიდრეებმა სამხრეთში 
მნიშვნელოვანი წარმატებების მიღწევა ვერ შეძლეს. ვახტანგ VI-ისა და მისი 
თანამოაზრეების ცდები უშედეგოდ რჩებოდა. მიუხედავად ამისა, რუსეთთან 
დაკავშირების იდეა არ გამქრალა. სამეფო-სამთავროებს რუსეთთან მუდმივი 
ურთიერთობა ჰქონდათ. გარდა ოფიციალური პირებისა, ამ კავშირს 
ახორციელებდნენ რუსეთში შემთხვევით მოხვედრილი ქართველები და 
საქართველოში ჩამოსული რუსები, უმთავრესად კი თურქთა ტყვეობიდან 
თავდახსნილი პირები. თურქეთის მთავრობამ პროტესტი განუცხადა რუსეთის 
კონსტანტინოპოლელ რეზიდენტს და სამეგრელოსა და აფხაზეთის მოსახლეობის 
თურქეთის წინააღმდეგ ასაჯანყებლად წაქეზება რუსეთის მთავრობას 
დააბრალა[77]. 

1730–1731 წლებში შინაურ არეულობათა გამო, თურქეთის იმპერია 
ძალიან დასუსტდა და მან საქართველოდან ჯარის დიდი ნაწილი გაიყვანა[78]. ამას 
ამიერკავკასიაში რუსეთის დიპლომატიური გააქტივება არ მოჰყოლია. რუსეთის 
საშინაო ვითარება იმ დროს იმდენად გართულებული იყო, რომ საქართველოს 
დახმარებაზე არავინ ზრუნავდა[79]. 1730 წ. ივლისში რუსეთის მთავრობამ ვახტანგ 
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VI-ს ურჩია, რომ ხელი აეღო საქართველოდან თურქების განდევნისათვის 
ბრძოლაზე, რათა ამ ბრძოლით თურქთა უფრო მეტი გაბოროტება არ გამოეწვია[80]. 
ვახტანგს რჩევა მისცეს საქართველოში შემოეთვალა, რომ ქართველები თურქთა 
წინააღმდეგ მხოლოდ საკუთარ ძალ-ღონეს მინდობოდნენ. 

მიუხედავად ასეთი კატეგორიული განცხადებისა, იმერეთის 
ხელისუფლება მაინც ცდილობდა რუსეთისაგან დახმარების მიღებას. ახლა 
ალექსანდრე V-მ რუსეთის მთავრობას რუსეთ-იმერეთის 1651 წლის 
ხელშეკრულება მოაგონა, რომლითაც რუსეთი იმერეთის სამეფოს თავის 
ხელდებულად ცნობდა და მისი განხორციელება მოითხოვა[81]. 1732 წ. 
ალექსანდრე V-მ ანა იოანეს ასულთან ელჩად არქიმანდრიტი ნიკოლოზი 
გაგზავნა. მეფე “ძველი წყალობის” დაუკარგველობას ითხოვდა[82]. ასეთივე 
შინაარსის წერილი მისწერა ანა ივანეს ასულს იმერეთის დედოფალმაც[83]. ეს 
მოთხოვნებიც უშედეგოდ დარჩა. 

1736 წ. გაზაფხულზე რუსეთმა, რომლის მოკავშირედაც ავსტრია 
გამოდიოდა, თურქეთს ომი გამოუცხადა და მალე მნიშვნელოვან წარმატებებსაც 
მიაღწია: იმავე წლის ივნისში აზოვის ციხე დაიკავა. წარმატებით ილაშქრეს 
რუსებმა ყირიმსა და შავი ზღვის ჩრდილო სანაპიროზეც. 1737 წ. 2 ივლისს 
რუსებმა ოჩაკოვის ციხე აიღეს. 

ქართველები, რომლებიც სულხან-საბა ორბელიანის ელჩობის 
უშედეგობამ დაარწმუნა, რომ თურქეთის წინააღმდეგ რეალური დახმარება 
მხოლოდ ჩრდილოეთიდან იყო მოსალოდნელი, დიდი ინტერესით ადევნებდნენ 
თვალყურს რუსეთ-თურქეთის ომს; ამ დროს საქართველოშიც საყურადღებო 
ამბები ხდებოდა. 1737 წ. გაზაფხულზე ირანის წინააღმდეგ აჯანყებული ქსნის 
ერისთავი შანშე იმერეთს გადავიდა და დახმარების საძიებლად რუსეთს 
აპირებდა წასვლას. ალექსანდრე V-მ, რომელსაც უკვე მიღებული ჰქონდა ცნობა 
რუსთა მიერ თურქების დამარცხების შესახებ, შანშე რუსეთს გაისტუმრა და 
საკუთარი ელჩი – ტიმოთე ქუთათელი (გაბაშვილი) გააყოლა[84]. რუსეთის 
მთავრობის დაინტერესების მიზნით, ალექსანდრემ ელჩს გაატანა იმერეთში 
მოპოვებული მადნეულის ნიმუშები. ალექსანდრემ რუსეთის მთავრობისაგან 
მოითხოვა: 1) 1651 წ. ხელშეკრულების შესრულება, 2) იმერეთში მაშველი ჯარის 
(20 ათასი კაცი არტილერიით) გამოგზავნა თურქთა განსადევნად და 3) ფულადი 
დახმარება[85]. სამაგიეროდ, ალექსანდრე რუსეთს მორჩილებას და თურქეთთან 
ბრძოლაში მოკავშირეობას აღუთქვამდა. ტიმოთე ქუთათელის სიტყვით, 
იმერეთის მეფის მთავარი სათხოვარი იყო იმერეთის სამეფოს რუსეთის იმპერიის 
მფარველობაში შესვლა[86]. იმ შემსთხვევაში, თუ რუსეთის ჯარი იმერეთში არ 
გაიგზავნებოდა, მეფე ითხოვდა, რომ რუსეთ-თურქეთის საზავო 
ხელშეკრულებაში შეეტანათ მუხლი იმერეთის სამეფოს რუსეთის მფარველობაში 
ყოფნის შესახებ, რაც თურქეთს იმერეთში ფეხს ამოუკვეთავდა. 

თავისი ელჩის საიდუმლო სიტყვიერი განცხადებით ალექსანდრე V-მ 
რუსეთის მთავრობას თურქეთის წინააღმდეგ ბრძოლის საინტერესო გეგმა 
შესთავაზა. აზოვის დაკავების შემდეგ რუსეთი საქართველოს დაუახლოვდა და 
თურქებს მძიმე მარცხი მიაყენა (“იმათი უწყალოდ დამარცხება ვიცით, რომ 
იმათის ჯარს წყარო სისხლისა უსწრებს”)[87]. დადგა შემდგომი სამხედრო 
ოპერაციებისათვის მეტად ხელსაყრელი (“ნიჭიანი”) დრო. ალექსანდრეს გეგმით: 
რუსეთს გემებით უნდა გადაეყვანა თავისი ჯარი ფოთსა და ანაკლიაში, 
დაეკავებინა თურქთა ხელში მყოფი ციხეები, რაც ძნელ საქმეს არ წარმოადგენდა 
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და ამიერკავკასიიდან შეეტია თურქეთისათვის. მეფის აზრით, საქართველოდან 
თურქეთში რუსთა შეჭრა ადგილობრივ პირთა მეგზურობით ადვილი 
იქნებოდა[88]. 

რუსეთის სარდლობისათვის ამ გეგმის მიზანშეწონილობის 
დასამტკიცებლად და სამოქმედო სახელმძღვანელოდ ალექსანდრე V-მ რუსეთის 
მთავრობას გაუგზავნა იმერეთში შედგენილი დასავლეთ საქართველოს სამხედრო 
რუკა, რომელზედაც ნაჩვენები იყო ძირითადი სტრატეგიული პუნქტები, 
ნავსადგურები, სანაოსნო გზები და ციხეები[89]. 

იმერეთის ელჩის განცხადებით, რუსეთის ჯარის დასახმარებლად 
იმერეთის ლაშქართან ერთად გამოვიდოდა სამეგრელოსა და გურიის ლაშქარიც, 
სულ 22 ათასი მეომარი[90]. 

იმერეთის ელჩი პეტერბურგს 1738 წ. მაისში ჩავიდა. ამ დროს რუსეთ-
თურქეთის ომი გრძელდებოდა, მაგრამ რუსეთის მთავრობა ალექსანდრეს ამ 
გეგმას არ გამოეხმაურა. 1739 წ. გაზაფხულზე ალექსანდრემ ხელახლა მიმართა 
დახმარების თხოვნით რუსეთის მთავრობას, მაგრამ პასუხი ახლაც ვერ მიიღო[91]. 

1739 წ. 18/29 სექტემბერს დადებულ რუსეთ-თურქეთის საზავო 
ხელშეკრულებაში დასავლეთ საქართველოს შესახებ არაფერი იყო ნათქვამი. ამ 
ხელშეკრულებით რუსეთმა აზოვი მიიღო და დონზე გავიდა, მაგრამ ყუბანისპირა 
მიწები და მის სამხრეთით მდებარე ტერიტორია თურქებს დარჩათ. რუსეთს შავ 
ზღვაზე ნაოსნობის უფლება ჩამოერთვა. 

1740 წ. იმერეთის ელჩი ტიმოთე ქუთათელი უარით გამოისტუმრეს: 
თურქეთთან დადებული ზავის გამო იმერეთისათვის დახმარება არ 
შეგვიძლიაო[92]. იმერეთის მეფეს ძღვენზე მადლობა შეუთვალეს, წვრილმანი 
საჩუქრები გამოუგზავნეს, ხოლო რაც შეეხება ფულად დახმარებას, ამაზედაც 
უარი მოახსენეს[93]. 

იმერეთის მეფე დარწმუნდა, რომ ახლა რუსეთიდან დახმარება 
მოსალოდნელი აღარ იყო. 1740 წ. რომანოზ სამთავნელი იმერეთიდან რუსეთს 
გაემგზავრა, მას ალექსანდრეV-მ და ქართლისა და “აფხაზეთის” კათალიკოსებმა 
სინოდში წარსადგენად სარეკომენდაციო წერილები გაატანეს, მაგრამ ამ 
შემთხვევასთან დაკავშირებით რაიმე დიპლომატიური ნაბიჯის გადადგმის ცდა 
უკვე აღარ ჩანდა. ამის შემდეგ, 1768 წლამდე, რუსეთს თურქეთთან აღარ უომია და 
საქართველოს საქმეებში ჩარევაზეც ხელი აიღო, რუსეთის ურთიერთობა 
დასავლეთ საქართველოსთან კარგა ხნით შეწყდა. 

დასავლეთ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა XVIII ს. 
I ნახევარში. თურქთა მიერ დასავლეთ საქართველოს ნავსადგურებისა და 
უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პუნქტების დაკავებამ ქვეყნის საგარეო 
ვაჭრობა მთლიანად შეზღუდა. შეფერხდა საშინაო ვაჭრობაც. საზღვაო ვაჭრობა 
მთლიანად თურქთა ხელში მოექცა. სახმელეთო გზებზე სულ უფრო ხშირად 
თურქი ვაჭრები ჩანდნენ. 

XVIII ს. პირველ ნახევარში დასავლეთ საქართველოს უმთავრესი სავაჭრო 
პუნქტები იყო: ზღვის სანაპიროზე - ფოთი, ქობულეთი, სოხუმი, შეკვეთილი, 
გრიგოლეთი და ქვეყნის შიგნით – ბაღდადი, ჭალატყე, ჩიხორი, საჩხერე, ჩხარი, 
ქუთაისი, ონი და ოზურგეთი[94]. როგორც სავაჭრო ცენტრი, განსაკუთრებით 
გამოირჩეოდა ქ. ქუთაისი. 

საქალაქო ცხოვრება ამ დროს დაკნინების გზით მიდიოდა. 
განსაკუთრებით დაეტყო ეს ქუთაისს, სოხუმსა და ანაკოფიას. ქუთაისის ციხეში 
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მდგომი თურქების შიშით ადგილობრივი მოსახლეობა ქალაქში შესვლას 
ერიდებოდა და “შემცირდა ფრიად ქალაქი მათგან (თურქთაგან, - ქ.ჩ.)”[95]. 
ქუთაისის “შემცირება”, ცხადია, მისი სავაჭრო-ეკონომიური როლის დაქვეითებას 
გულისხმობდა. 

თურქულ გარნიზონს მხოლოდ ქუთაისის ციხე ეკავა და ქალაქის 
გამგებლობა კვლავ ქართული რჩებოდა (ცხადია, თურქების კონტროლქვეშ). 
ქალაქს განაგებდნენ “ქუთაისის ქალაქის მოურავი” და “ქუთაისის 
მამასახლისი”[96]. სავარაუდებელია ქალაქში სხვა მოხელეთა არსებობაც. რაც 
შეეხება დას. საქართველოს ზღვისპირა ქალაქებს, თურქეთის ხელში მათი 
გადასვლის შემდეგ, იქ, როგორც ჩანს, ქალაქური ცხოვრების ყოველგვარი 
ქართული წესი მოიშალა. 

ვაჭრობის განვითარებას მნიშვნელოვნად აფერხებდა დას. საქართველოს 
ფეოდალური დაქუცმაცებულობა და სამეფო-სამთავრო საბაჟოთა დიდი 
რაოდენობით არსებობა. 

XVIII ს. პირველი ნახევრის დასავლეთ საქართველოს შინამრეწველობა-
ხელოსნობასა და სოფლის მეურნეობაში რაიმე დარგობრივი ცვლილებები და 
ტექნიკური პროგრესი არ შეიმჩნეოდა. 

ქვეყნის ზოგ მხარეში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა სასარგებლო 
წიაღისეულის მოპოვება და დამუშავება. რაჭის სოფ. წესში იღებდნენ ვერცხლის 
მადანს, ხოლო სოფ. წედისში დიდი რაოდენობით ხდებოდა რკინის მადნის 
მოპოვება და დამუშავება[97]. იმერეთის სოფ. ზემო ბიღაში და რუხის ციხესთან 
თხრიდნენ მაღალხარისხოვან ჩახმახის კაჟს. სოფ. საწირესთან დიდი 
რაოდენობით იღებდნენ რკინის მადანს[98]. სამთამადნო წარმოების 
განვითარებაზე მიგვითითებს შემდეგი ფაქტებიც: ლითონი ზოგ შემთხვევაში 
მოსახლეობას გადასახადად ედო, მაგალითად, “სამოურაო მოსაკრებელი რკინა 
ემართა ოკრიბას” მცხოვრებ გლეხებს[99]. იმერეთის მეფე ალექსანდრე V-მ 1737 წ. 
რუსეთის მთავრობას გაუგზავნა იმერეთში მოპოვებული სხვადასხვა მადნეულის 
(ვერცხლის, ოქროს, კალის, სპილენძის, რკინისა და ტყვიის) ნიმუშები[100]. მრავალ 
ადგილას განვითარებული იყო ლითონის დამუშავება; ამზადებდნენ სხვადასხვა 
ს ა ს ო ფ ლ ო - ს ა მ ე უ რ ნ ე ო  დ ა  ს ა ბ რ ძ ო ლ ო  იარაღებს. 

ფართოდ იყო გავრცელებული მეთუნეობა და ხის დამუშავება. 
მოსახლეობა მნიშვნელოვანი რაოდენობით ამზადებდა დაბალხარისხოვან შალსა 
და ტილოს[101]. აფხაზეთში ქსოვდნენ ბადეებს, შალს, ართავდნენ ბამბის ძაფს, 
ამზადებდნენ ნაბდებს, ყაბალახებს და სხვ. დას. საქართველოს მოსახლეობა დიდი 
რაოდენობით ამზადებდა სხვადასხვა სახის აბრეშუმის ქსოვილს. 

სოფლის მეურნეობაში, ისევე როგორც წინათ, წამყვანი დარგები იყო 
მიწათმოქმედება, მევენახეობა და მესაქონლეობა. მარცვლეულიდან კოლხეთის 
დაბლობზე მთავარი ადგილი ეკავა ღომს, შემდეგ კი სიმინდს, რომელსაც 
ზეგნებზე თესდნენ. ზეგან და მთიან ადგილებში თესდნენ ხორბალსა და ქერს. 
მევენახეობა ყველა მხარეში იყო განვითარებული. გარდა სვანეთისა და 
აფხაზეთის მთიანი ზოლისა, გავრცელებული იყო როგორც დაბლარი (ვაკე, 
არგვეთი...), ისე მაღლარი ვენახებიც (გურია, სამეგრელო, საჩხეიძეო, 
სალომინაო...) ღვინო შედარებით დიდი რაოდენობით მზადდებოდა და ზოგიერთ 
მხარეში დამზადებული ღვინის მაღალხარისხოვნება საერთოდ იყო აღიარებული. 
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ტექნიკური კულტურებიდან მოჰყავდათ სელი, კანაფი, ხოლო ზოგ 
მხარეებში ბამბაც. ზღვისპირა მხარეებში გაშენებული იყო ნარინჯი, თურინჯი და 
ზეთისხილი. ყველგან მრავლად იყო სხვადასხვა ხეხილი. 

მეცხოველეობის განვითარებით დასავლეთ საქართველო აღმოსავლეთ 
საქართველოს მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა, მაგრამ მეურნეობის ეს დარგი აქაც 
საკმაოდ განვითარებული იყო. ყოველ მხარეში მრავლად ჰყავდათ სხვადასხვა 
მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვი, ცხენი და ფრინველი. შედარებით 
ნაკლებად მისდევდნენ ცხვრის მოშენებას. 

მეაბრეშუმეობა გავრცელებული იყო გურიასა და იმერეთის ზოგიერთ 
კუთხეში, განსაკუთრებით ფართოდ კი სამეგრელოში[102]. 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა მეთევზეობა სამეგრელოსა და 
აფხაზეთში. შავ ზღვასა და მდ. რიონში დიდი რაოდენობით იჭერდნენ ზუთხსა 
და ფოროჯს. თევზი ზოგჯერ გლეხთა საბატონო გამოსაღებშიაც შედიოდა. მაგ., 
რიონისა და პალიასტომის ტბის პირას მცხოვრები გლეხები ვალდებულნი იყვნენ 
ზუთხი დაეჭირათ კათალიკოსის, დადიანის, გურიელის, ჯუმათისა და სხვა 
ფეოდალებისათვის. საბატონო ბეგარად ედო გლეხებს მდინარეებში დაჭერილი 
სხვა თევზები. მაგ., იმერეთის სოფ. ლიჩის მცხოვრებ გლეხებს სახელმწიფო 
ბეგარად შეწერილი ჰქონდათ კალმახი[103]. 

მეურნეობის სისტემაში გარკვეული ადგილი ეკავა ნადირობას. ზოგიერთ 
მხარეში, მაგ., აფხაზეთში, სვანეთში, გურია-სამეგრელოსა და იმერეთის მთიან 
ადგილებში, ნადირობა შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენდა. 
გავრცელებული იყო კოლექტიური ნადირობა (მორეკვით). ნადირობაში 
მონაწილეობა გლეხობას საბატონო ვალდებულებად ედო. არსებობდა საგლეხო 
გამოსაღები ნანადირევ ფრინველზედაც. ვახუშტი ბაგრატიონის ცნობით, 
დასავლეთ საქართველოში არის “სირნი, ჩიტნი და ტრედნი ესოდენ, რომელ 
იპყრობს კაცი ერთი წამოსაკრავის ბადით ფ (500) ერთგზის და სხვითა მახეებითა 
– სირთა და ჩიტთა. და სძეს ბეგრათ გლეხთა ტ (300), (400) და უფროსიცა”[104]. 
ისტორიულ დოკუმენტებში საბატონო თუ საგლეხო მამულების სხვა შემადგენელ 
ნაწილებთან ერთად ხშირად მითითებულია სასირე - ფრინველის ბადით 
დასაჭერი ადგილი. 

სოფლის მეურნეობის იმდროინდელ მდგომარეობას კარგად ახასიათებს 
ის ფაქტი, რომ მიუხედავად მაშინდელი მძიმე საგარეო-პოლიტიკური და საშინაო 
ვითარებისა, XVIII ს. პირველი ნახევრის საისტორიო წყაროებში აღრიცხული არაა 
შიმშილობის არც ერთი შემთხვევა; სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა სიმცირე 
მხოლოდ აფხაზეთსა და სვანეთში იყო საგრძნობი. მუშახელის რაოდენობის 
მკვეთრად შემცირება მძიმე დაღს ასვამდა სასოფლო-სამეურნეო წარმოებას, 
მაგრამ ამ შემთხვევაშიც გლეხის მოკავშირედ გამოდიოდა მისი მასაზრდოებელი 
მიწა, რომლის ნაყოფიერება ნაწილობრივ მაინც ანაზღაურებდა ამ დანაკლისს. ამ 
გარემოებას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა ვახუშტი ბაგრატიონი, 
რომელიც საგანგებოდ აღნიშნავდა, “მარცვალთა სიმრავლენი იმყოფებიან, 
რამეთუ ერთი მხოლოდ მუშაკად მოქმედი კაცი, მხოლოდ წალდთოხისა 
მქონებელი, დასახლდების, მოიყვანს საზრდელსა ჯალაბთასა და გარდაიხდის 
ბეგარასაცა”[105]. 

ბუნებრივი პირობები მართლაც დიდად უწყობდა ხელს დასავლეთ 
საქართველოს მოსახლეობას, მაგრამ იგი გადამწყვეტ როლს არ ასრულებდა. 
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მთავარი, რამაც მოსახლეობის ასე დიდი გამძლეობა განაპირობა, მეურნეობის 
წარმოების მაღალი კულტურა იყო. 

კ ლ ა ს ო ბ რ ი ვ ი  უ რ თ ი ე რ თ ო ბ ა . შინაომი და ტყვის სყიდვა დას. 
საქართველოს მოსახლეობის ყველა ფენას აზარალებდა. დატყვევება და 
უცხოეთში გაყიდვა ელოდა როგორც გლეხს, ისე ეკლესიის მსახურს, აზნაურსა და 
თავადსაც, მაგრამ ჟამთა სიავის მთელი სიმძიმე მაინც გლეხობის ზურგზე 
გადადიოდა. შინაომებში ფეოდალთა ურთიერთმტრობა ერთმანეთის მამულების 
დარბევასა და ყმების აყრა-დაყიდვაში გამოიხატებოდა, რადგანაც მკვიდრი 
გლეხის დაკარგვა მებატონისათვის ყველაზე მძიმე ეკონომიური დანაკლისი იყო. 
ასე იქცეოდა ყველა, დიდი თუ პატარა ფეოდალი, თვით მეფე-მთავრებიც. ამის 
საჩვენებლად საუკეთესო მაგალითია XVIII ს. 30—40 წლებში იმერელი გლეხების - 
კაპანაძეების ბედი[106]. ეს გლეხები ჯერ გიორგი აბაშიძეს ეკუთვნოდნენ, შემდეგ 
კი კაცხის მონასტერს. ერთი მათგანი გიორგი აბაშიძემ კაცხს დაასახლა: შემდეგ ეს 
გლეხი ზურაბ აბაშიძემ აჰყარა და ცოლი გაუყიდა. იმავე ფეოდალმა იქვე 
მცხოვრები მეორე გლეხიც აჰყარა, რომელსაც “შვილი და რძალი, ორი 
შვილიშვილი გაუყიდეს”. კაპანაძეთა ერთი სხვა კომლიც აჰყარეს... “თავად 
შოშიტა და მისი შვილი და რძალი და ერთი შვილიშვილი დაყიდეს”. როცა ზურაბ 
აბაშიძესა და ალექსანდრე V-ს შორის მტრობა ჩამოვარდა და მეფემ გაიგო, თუ სად 
იყვნენ თავშეფარებულნი ზურაბის ყმა გლეხები, მეფის ბრძანებით მათ “გაუსიეს 
იასაულები, აიკლეს და სულ ერთობით წამოიყვანეს”. კაცხის წინამძღვარმა შეძლო 
თავი მოეყარა ასე დარბეულ-დაყიდული გლეხებისათვის და მათ “ცეცხლი 
დაანთებინა”, მაგრამ ეს გამონაკლისი იყო, ჩვეულებრივ, გლეხთა კომლები 
უქმდებოდნენ, გლეხები უცხოეთში იკარგებოდნენ და პარტახი საკომლოები 
მრავლდებოდნენ. 

ყველაზე მეტად გლეხობა თურქებისა და ლეკთა მოთარეშე რაზმებისაგან 
ჩანაგდებოდა, მაგრამ არანაკლებ ზიანს განიცდიდა გაუთავებელი 
შინაომისაგანაც. იმ ხანებში გლეხთა დიდი ნაწილი “სააფხაზოთ ან სათათროთ” 
გახდა. ე.ი. ტყვედ გაიყიდა[107]. თანამედროვეთა სიტყვით, “ჟამთა ვითარებით 
მრავალი ქვეყანა ამოწყდა”[108]. ენგურის ჩრდილოეთით მდებარე სოფ. ნაჟანეული 
(ნაჟანევი) 1706 წლისათვის “აფხაზისაგან აყრილიყო, ყვაპ შარვაშიძეს სხვაჲ 
გაეყიდა და ექვსი მოსახლე კაცი ყავდა... ექვსი მოსახლე კაცის მეტი აღარ იყო”[109]. 
თურქთა თავდასხმებმა დიდად დააზიანა გურიის სამთავროს სამხრეთი 
ნაწილის—ბათომ-ჩაქვ-ქობულეთის მხარეთა მოსახლეობაც. 

გლეხებს ტყვედ ყიდდნენ საკუთარი ბატონებიც. ზოგჯერ საქმე იქამდე 
მიდიოდა, რომ რომელიმე ფეოდალი ყველა ყმას ყიდდა[110]. გახშირდა გლეხთა 
მიერ გლეხების “მოპარვისა“ და უცხოეთში გაყიდვის შემთხვევებიც[111]. 

უაღრესად დასუსტებული ცენტრალური ხელისუფლება ხელს ვერ 
უშლიდა ძლიერ ფეოდალთა თვითნებობას და გლეხთა ექსპლოატაციის უზომოდ 
ზრდას. გლეხობა შეძლებისდაგვარად, საკუთარი ძალით იცავდა თავს და 
თავგამოდებით იბრძოდა. ამ ბრძოლის ფორმები სხვადასხვაგვარი იყო[112]. 
ბრძოლის აქტიური ფორმებიდან აღსანიშნავია მებატონეებისათვის ყმურ 
სამსახურზე უარის თქმა. 1703-1720 წლებში მდ. ყვირილას ზემო წელზე მდებარე 
ერთ-ერთ სოფლის გლეხებმა უარი თქვეს სახელმწიფო გადასახადის –საურის 
გადახდაზე[113]. გლეხთა მიერ ასეთი “ორგულობისა” და “ურიგო საქმის 
გამოყვანის” შემთხვევები სხვაგანაც შეიმჩნეოდა. 
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უფრო გავრცელებული იყო კლასობრივი ბრძოლის პასიური ფორმა – 
საკომლო მიწის მიტოვება და სხვა მებატონესთან ან სხვა მხარეში გახიზვნა. 
მასობრივად გადადიოდნენ იმერელი გლეხები ქართლში ვახტანგ მეფის 
გამგებლობის პერიოდში. მებატონეები ცდილობდნენ აყრილი გლეხების უკან 
დაბრუნებას, მაგრამ ზოგჯერ ამას ვეღარ ახერხებდნენ[114]. 

გლეხთა კლასობრივი ბრძოლის ყოველგვარ გამოვლინებას 
დაუნდობლად ებრძოდნენ ფეოდალები და ცენტრალური ხელისუფლება. გიორგი 
IV-მ მოურავს უბრძანა, რომ “ავათ მოჰკიდებოდა” იმ გლეხებს, რომლებმაც უარი 
თქვეს სახელმწიფო გადასახადის გადახდაზე[115], “ავათ მოპყრობა” იმაში 
გამოიხატებოდა, რომ მებატონე ურჩ გლეხს “გაუწყრებოდა”, ცოლ-შვილს 
დაუჭერდა და გაუყიდდა[116]. იმდროინდელი მძიმე საშინაო და საგარეო 
პირობების გამო კლასობრივ ურთიერთობათა მოწესრიგება ფეოდალური 
სამართლის ნორმების მიხედვით იშვიათად ხდებოდა. ფაქტიურად აშკარა 
ძალმომრეობა ბატონობდა. 

ყოველივე ამას შედეგად მოჰყვა გლეხთა რაოდენობის მკვეთრი შემცირება 
და მათი  უკიდურესად გაღატაკება. გლეხური მეურნეობის კრიზისი იქამდე 
მიდიოდა, რომ ზოგჯერ გლეხები იძულებულნი იყვნენ საკუთარი შვილებიც კი 
გაეყიდათ[117]. იმ ხანებში საეკლესიო გლეხებიც კი იშვიათად იყვნენ დაცულნი 
საერო ფეოდალებისა და მოხელეთა მძლავრობისაგან. ეკლესიას გამუდმებული 
ბრძოლა უხდებოდა თავისი ყმა-მამულის დასაცავად. 

ეკლესია. მიუხედავად თურქეთის ძალადობისა, დასავლეთ 
საქართველოშიც მაჰმადიანობამ ფეხი ვერ მოიკიდა. აფხაზეთშიაც კი, სადაც 
თურქეთის გავლენა მეტად ძლიერი იყო, მაჰმადიანობა XVIII ს. პირველ 
ნახევარში მხოლოდ ფეოდალთა ზედაფენაში გავრცელდა და ისიც ნაწილობრივ. 
მოსახლეობის ანტითურქული განწყობილება ისე ძლიერი იყო, რომ თურქეთის 
მთავრობას ქართველთა ვასალური მორჩილების დამამტკიცებელ პირობად 
მოსახლეობის გამაჰმადიანება არ მოუთხოვია. 

ფეოდალური დაქუცმაცებულობის პერიოდში დასავლეთ საქართველოში 
ქრისტიანული სარწმუნოების შენარჩუნებაში ქართულმა ეკლესიამ გარკვეული 
როლი შესარულა. რელიგიურ მომენტს დიდი მნიშვნელობა  ჰქონდა იმ დროის 
პოლიტიკურ ბრძოლაში. “აფხაზეთის”, ანუ დასავლეთ საქართველოს 
კათალიკოსის არსებობა ხელს უწყობდა იმერთა მეფეების ბრძოლას ქვეყნის 
პოლიტიკური მთლიანობის აღდგენისათვის. ქართული ეკლესიის რიგებში 
მრავლად იყვნენ პროგრესულად განწყობილი მოღვაწეები, რომლებიც საგარეო 
მტრების წინააღმდეგ ბრძოლის წარმატებას ხელს უწყობდნენ. 

XVIII ს. პირველ ნახევარში კოდორსა და ენგურს შორის XVII ს. 80-იანი 
წლებიდან ჩამოსახლებულ აფხაზებს შორის მაჰმადიანობის გავრცელება დაიწყო. 
თურქეთის ძალადობამ ადგილობრივი (მეგრელი) ფეოდალები აიძულა 
მიეტოვებინათ ყმა-მამული, რომელსაც გამაჰმადიანებული აფხაზი ფეოდალები 
იკავებდნენ. შემონახულია ამ მხარის ფეოდალის ბეჟან ჯაიანის პირობის წიგნი 
გრიგოლ კათალიკოსისადმი. ჯაიანი აღნიშნავს, რომ “ჩვენი ქვეყანა თათრის 
ხელად შეიქნა და... იქ აღარ გვედგომებოდა”[118]. როგორც მრავალ სხვას, ისე 
ჯაიანსაც ეკონომიური დახმარება კათალიკოსმა აღმოუჩინა. გრიგოლ 
კათალიკოსი თავისი ხანგრძლივი მოღვაწეობის მანძილზე (1696-1742) 
ენერგიულად იბრძოდა ტყვის ყიდვისა და მაჰმადიანობის გავრცელების 
წინააღმდეგ. XVIII ს. დასაწყისში, რადგანაც “იმერეთს თათრებისგან დიაღ ძალი 
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დამართებოდათ და ქრისტიანობა მოუძლურებული იყო”, მან პირობა დაადებინა 
იმერეთისა და ოდიშის თავადებს: “იმერეთის წასახდენად და ასაოხრებლად ჩვენ 
თათარს არც პირი მივცეთ, და თუ ვინ იცის და თათარი ლაშქრით აქ ჩამოვიდეს 
იმერეთის წასახდენად, ჩვენ არც მივიდეთ მასთან და უწინამძღვროთ და არც მათი 
ვიწამოთ რა”[119]. ფიცის დამდებმა ფეოდალებმა კათალიკოსს აღუთქვეს, რომ 
ყოველგვარ ღონეს იხმარდნენ თურქთაგან ქუთაისის ციხისა და იმერეთის 
გასათავისუფლებლად. 1701 წ. ოდიშის გამგებელმა ლიპარტიანმა ფიცით 
აღუთქვა კათალიკოსს ტყვის ყიდვის “გადაგდება”[120]. 1707—1710 წლებში 
იმერეთის საკათალიკოსო ყმებს კათალიკოსმა ფიცი დაადებინა, რომ ისინი ტყვის 
ყიდვის საქმეში არ გაერეოდნენ[121]. 1709 წ. თავადმა ჩიჩუებმა კათალიკოსს 
აღუთქვეს, რომ მათ მამულში ტყვის მყიდველი არ გაეჩერებინათ[122]. 1717 წ. 
კათალიკოსი ბეჟან დადიანს ოდიშში მღვდელმსახურების შეწყვეტით დაემუქრა 
და ფიცი დაადებინა, რომ მის სამფლობელოში ტყვის ყიდვას აკრძალავდა. 

გრიგოლ კათალიკოსი კავკასიის მთიანეთის მოსახლეობაში 
ქრისტიანობის აღდგენასაც ცდილობდა. 1713 წ. სამეგრელოს გავლით ევროპაში 
მიმავალ ფრანგ მისიონერ რიშარს და სულხან-საბა ორბელიანს გრიგოლმა 
დაავალა, რომ იმერეთში მისიონერები ჩამოეყვანათ, რათა ისინი აფხაზეთსა და 
ჩერქეზეთში სამოღვაწეოდ გაეგზავნა[123]. 

კათალიკოსი ენერგიულად ცდილობდა ეკლესიის ეკონომიური 
საფუძვლების დაცვას. გრიგოლ კათალიკოსმა ენგურსა და კოდორს შორის 
მდებარე ტერიტორიიდან იმერეთსა და ოდიშში გადმოასახლა ის საეკლესიო 
ყმები, რომლებიც ტყვეთა მტაცებლებს გადაურჩნენ (ნაჟანეულის, ხოირის და სხვა 
სოფლების მკვიდრნი) და ამით ეკლესიას მათგან შემოსავალი შეუნარჩუნა[124]. 
საკათალიკოსო ტახტმა არა მარტო შეინარჩუნა ყმა-მამულის უმეტესი ნაწილი, 
არამედ მრავალი სხვაც შეიძინა იმერეთს, გურიასა და ოდიშში. გრიგოლის ეს 
მოღვაწეობა ძირითადად შეჯამებულია მის მიერ შედგენილ 1733 წ. ბიჭვინტის 
გუჯარში[125]. 

მიუხედავად საეკლესიო ხელისუფლების აღნიშნული საქმიანობისა, მისი 
შედეგი სახარბიელო არ ყოფილა. ტყვეებით ვაჭრობა გრძელდებოდა და 
გამაჰმადიანების (“გათათრების”) შემთხვევებიც შეინიშნებოდა. საკათალიკოსო 
ყმა-მამულები, მართლია, დაცული იყო, მაგრამ ზოგიერთმა ეპარქიამ ყმა-
მამულის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკარგა. განსაკუთრებით დაზარალდა 
ქუთაისის, ხონისა და ხინოს ეპარქიები. საეკლესიო მამულებისა და ყმების 
მნიშვნელოვანი ნაწილი შინაომების პერიოდში საერო ფეოდალებმა მიიტაცეს. 
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§ 2. სამხრეთი საქართველო XVIII ს. პირველ ნახევარში 
 
ოსმალთა ბატონობის ხასიათი. XVIII ს. დასაწყისში თურქეთის ხელში 

მყოფი ქართული მიწები ოსმალთა იმპერიის ოთხ ეიალეთს (საბეგლაროებს) 
შეადგენდა: 1. ჩილდირის, ანუ ახალციხის, 2. ტრაპიზონის, 3. ერზერუმისა 
(ნაწილობრივ) და 4. ყარსის (ნაწილობრივ). ამ ტერიტორიის ადმინისტრაციული 
დაყოფა ძველქართულ თემობრივ-ადმინისტრაციულ დაყოფას ემყარებოდა: 
არსებობდა არტაანის, ბასიანის, ისპირის, შავშეთის, აჭარის, არტანუჯის, ბანას 
(ფენაკის), ფოცხოვის, გონიის, მაჭახელისა და სხვა სანჯაყები. მიუხედავად XVII – 
XVIII სს. მომხდარი ზოგიერთი ცვლილებისა (იცვლებოდა სანჯაყთა რაოდენობა), 
სამხრეთი საქართველოს ადმინისტრაციული დაყოფა შემდეგშიაც ამ პრინციპს 
ემყარებოდა[1]. 

თურქეთის ეიალეთებს ორთუღიანი ან სამთუღიანი ფაშები განაგებდნენ, 
რომლებსაც ზოგჯერ ვეზირის ტიტულიც ჰქონდათ[2]; მაგ., ისაყ ფაშა, რომელიც 
ახალციხის საფაშოს XVIII ს. პირველ ნახევარში განაგებდა, ორთუღიანი ფაშა იყო, 
მაგრამ 1727 წელს, როცა მას საგამგებლოდ მთელი ამიერკავკასია ჩააბარეს, მას 
მესამე თუღიც მიუმატეს და ვეზირის წოდება უბოძეს, ე.ი. სულთნის სახელმწიფო 
საბჭოს (დივანის) შემადგენლობაში შეიყვანეს[3]. ჩვეულებრივ იმ ოთხი 
ბეგლარბეგიდან, რომლებიც ქართულ მიწებს განაგებდნენ, ერზრუმის ფაშა 
პირველობდა; ომიანობის დროს ამ ოთხი ეიალეთის ჯარების სერასკერად 
(მთავარსარდლად) მას ნიშნავდნენ. ბეგლარბეგებს კარისა და საქვეყნოდ გამრიგე 
მოხელეთა ვრცელი შტატი ჰყავდათ: ქეჰაია, სალახორი, ყაფუჯი-ბაში, მუსელიმი, 
ხაზინადარ-აღა, ჰარამ-აღა და სხვები. სამხრეთ საქართველოს ეიალეთებში ყველა 
ამ ხელს ჩვეულებრივ გამაჰმადიანებული ქართველები ფლობდნენ. 

მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთ საქართველოში მიწათმფლობელობის 
თურქული წესი იყო დაკანონებული, მამულის მკვიდრად ქონება თურქებმა მაინც 
ვერ მოსპეს. ქართველი ფეოდალური არისტოკრატია თურქულ წესებს შეეგუა და 
ძველი დიდება მნიშვნელოვნად შეინარჩუნა. სიახლე, რომელიც მაშინ 
შეიმჩნეოდა, იმაში მდგომარეობდა, რომ ახლა მამულის ფლობა და ძლიერება 
გვაროვნობაზე ნაკლებად იყო დამოკიდებული, ძველ ფეოდალურ საგვარეულოთა 
ნაწილი დაეცა და მათი ადგილი ახლად დაწინაურებულმა მსახურეულმა პირებმა 
დაიკავეს. “ამა ჟამებთა უკეთუ ვინმე მოიქონის ვეცხლი, წარვიდის სტამბოლს, 
მისცის ქრთამი და იშოვნის მკვიდრად მამული და დაიპყრიან”[4], ვახუშტი 
ბაგრატიონის ეს მოწმობა XVIII ს. პირველ ნახევარში სამხრეთ საქართველოს 
გამაჰმადიანებულ ფეოდალთა მიერ მამულების თურქთაგან სამკვიდროდ 
დამტკიცების შეასახებ, მეტად მნიშვნელოვანი მოვლენის დამადასტურებელია. 
როგორც დადგენილია, ქართული ფეოდალური წყობილება სამხრეთ 
საქართველოში თურქეთმა დიდხანს ვერ მოშალა. ზოგიერთ მხარეში [ბანას 
(ფანაკის) სანჯაყი, ლივანა, აჭარა, შავშეთი...] ქართველმა ფეოდალებმა თავიანთი 
ძველი უფლებების შენარჩუნება შეძლეს და ეს სამფლობელოები იურთლუქის, 
ოჯაქლიკის (სამემკვიდრეო ფეოდალური მფლობელობა) და მულქეითის (სრული 
საკუთრების) უფლებით დაიკავეს[5]. ასეთი სანჯაყები სახელმწიფო დავთრებში არ 
შეჰქონდათ და სახელმწიფო მოხელეებს მათი აღწერა და დაბეგვრა არ შეეძლოთ[6]. 
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ამრიგად, სამხრეთ საქართველოს ზოგიერთ მხარეში “ოსმალეთის 
ბატონობის პირველ პერიოდში ქართული ფეოდალიზმის წესები არსებობას 
განაგრძობდა. მაგრამ დამპყრობლები ყველაფერს აკეთებდნენ “ქართველობის” 
აღმოფხვრის მიზნით და ძნელია ზუსტად იმის თქმა, თუ როდემდის გაგრძელდა 
ამ ორი ერთმანეთისაგან განსხვავებული და ერთმანეთის გამომრიცხველი 
ფეოდალური საზოგადოების ჭიდილი და როდის გადასწონა ოსმალურმა 
სოციალურ-ეკონომიურმა წყობამ ქართულს. როგორც ჩანს, ქართულმა 
ფეოდალიზმმა გაუძლო შემოტევას და განაგრძობდა არსებობას XVII საუკუნის 
მთელ სიგრძესა და XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში”[7]. 

თურქეთის გაბატონებამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოახდინა სამხრეთ 
საქართველოს მთიან მხარეებში, სადაც ადრე ქართული ფეოდალიზმი თემურ 
წყობილებასთან იყო შეგუებული და შერწყმული (ჭანეთის მთიანი ნაწილი, აჭარა, 
შავშეთი...). ქართული ფეოდალური იერარქიის გაუქმებამ ამ მხარეებში ხელახლა 
ააღორძინა თემური წყობილება. ჭანეთის თემებში აზნაურებმა ძველი 
პრივილეგია დაკარგეს და საშინაო მმართველობა მხოლოდ თემის უხუცესთა 
ხელში იყო. ამ თემების საშინაო საქმეებში ტრაპიზონის ფაშები XIX ს. 
დასაწყისშიაც კი ვერ ერეოდნენ[8]. ასეთივე მდგომარეობა იყო სხვა მთიან 
მხარეებშიაც, მაგ., აჭარაში. თურქთა ბატონობის პერიოდში “ზემო აჭარაში 
ტყეებთან, საძოვრებთან და სათიბებთან ერთად თემურ მფლობელობაშია სახნავ-
სათესი მიწები და ეს მაშინ, როდესაც თურქული საადგილმამულო კანონით 
აკრძალულია სახნავ-სათეს მიწებზე თემური მფლობელობა. ამგვარი 
წინააღმდეგობის მიზეზი აჭარის ისტორიული განვითარების თავისებურებაში 
უნდა ვეძიოთ, როგორც ჩანს, თურქეთის მიერ ზემო აჭარის დაპყრობის პერიოდში 
იქ შემორჩენილი იყო თემური მიწისმფლობელობა. მთიან ზემო აჭარაში 
არსებული საქართველოს მთიანეთისათვის დამახასიათებელი თემური 
მიწისმფლობელობა შეეგუა თურქულ მიწისმფლობელობით გათვალისწინებულ 
თემურ მფლობელობას ტყეებზე, საძოვრებზე და სათიბებზე, მაგრამ ამასთან 
ერთად შეინარჩუნა მისთვის დამახასიათებელი თვისებებიც – თემური 
მფლობელობა სახნავ-სათეს მიწებზე”[9]. 

სამხრეთ საქართველოს იმდროინდელი მდგომარეობისათვის 
დამახასიათებელი იყო ცალკეული მხარეების ნაკლებად დამოკიდებულება 
ცენტრალური ხელისუფლებისადმი და ადგილობრივი სამმართველო აპარატის 
(ეიალეთების ადმინისტრაციის) სისუსტე. ცალკეული მხარეები, უმთავრესად 
მთიანი მხარეები ფაქტიურად ნახევრად დამოუკიდებელ ცხოვრებას ეწეოდნენ 
(მაგ., მთიანი ჭანეთი, შავშეთი და აჭარა), თურქეთისადმი მათი მორჩილება 
ვასალობის სიტყვიერ აღიარებაში გამოიხატებოდა. ეს მხარეები ნაკლებ ანგარიშს 
უწევდნენ ბეგლარბეგებს და მათ დასამორჩილებლად საგანგებო ექსპედიციების 
გაგზავნა ხდებოდა საჭირო. ეს დამსჯელი რაზმები ხშირად წარმატებას ვერ 
აღწევდნენ. სამხრეთ საქართველოზე თურქეთის ბატონობის შინაარსისათვის 
დამახასიათებელია ის ფაქტი, რომ ამ მხარის მოსახლეობა თურქეთის შორეულ 
ლაშქრობებში არ მონაწილეობდა და მას სულთანი მხოლოდ საქართველოსთან 
საზღვრის დაცვას ავალებდა[10]. საყურადღებოა ისიც, რომ ამ მხარეში თურქთა 
მხოლოდ მცირერიცხოვანი რაზმები იდგნენ (იანიჩრები), ისიც მხოლოდ 
ზოგიერთ პუნქტში. ახალციხისა და სხვა საფაშოთა ჯარებს ადგილობრივი 
მოლაშქრეები (“მესხნი”) შეადგენდნენ[11]. 
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სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიის დიდ, ძირითად ნაწილს ახალციხის 
(ჩილდირის) ფაშა განაგებდა. მას ემორჩილებოდა ორი ფაშა – ჯავახეთისა და 
კოლისა (ქართული წყაროების “გოლა-ფაშა”) და რამდენიმე სანჯაყ-ბეგი 
(შავშეთის, ფოცხოვის, აჭარის, ლივანის...). ეს მორჩილება იმაში გამოიხატებოდა, 
რომ ბეგები იყვნენ “მორჩილებასა და ლაშქრობასა ქვეშე ახალციხის ფაშისასა”[12]. 
მართალია, მთელი ეიალეთი ახალციხის ფაშას “განსაგო იყო, მაგრამ ვერ 
მოაკვდინებდა სარგოსათჳს თავისა თჳსისა, თუმცა არა ხონთქრის 
შარავანდედობისა, ვერცა ფაშასა, ანუ ბეგსა, ალაი-ბეგსა, აღასა და მოლაშქრესა”[13]. 
ახალციხის ფაშას უფლებათა ასეთი შეზღუდვა თურქეთის მთავრობას ამ 
გამგებლის სახიფათო გაძლიერებისგან აზღვევდა. ხშირად ხდებოდა, რომ 
რომელიმე ფაშა (მაგ., კოლას) ან ბეგი (მაგ., აჭარის) “არა ეგოდენ ერჩდა... და 
ეძვინვებოდა”[14]... ახალციხის ფაშას, რის გამოც ამ მხარეში ხშირად 
სისხლისმღვრელი შინაომები მძვინვარებდა[15]. 

ახალციხის ფაშას ორი რეზიდენცია ჰქონდა. მათგან მთავარი იყო ქ. 
ახალციხე. “მეორე საჯდომი ათაბაგისა” იყო ოლთისი, “ქალაქი კარგი,... ციხე 
მაგარი და დიდშენი”[16]. კოლას ფაშას რეზიდენცია იყო “მცირე ქალაქი” კოლა, 
ხოლო ჯავახეთის ფაშა იჯდა ნიჯგორს (ხერთვისის მახლობლად მტკვარზე)[17]. 
ცნობილია რამდენიმე ბეგის რეზიდენციაც, მაგ., შავშეთის ბეგი ჭილოვნის ხევის 
სამხრეთით მდებარე სოფელში ცხოვრობდა, აჭარის ბეგი კი “მცირე ქალაქის 
მგზავს დაბა” ქედაში[18]. 

მართალია, სამხრეთ საქართველოს მაჰმადიანი გამგებლები თურქეთის 
ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ ჯერ კიდევ არ გამოდიოდნენ, მაგრამ 
სულთნის კარი მათ ნაკლებად ენდობოდა. 

ამ უნდობლობას საკმაოდ რეალური საფუძველი ჰქონდა: ახალციხის 
ფაშები არ ივიწყებდნენ იმას, რომ სულთანმა მათ წინაპარს “მოსცა ათაბაგობა და 
ყოველი საზღვარი სამცხე-საათაბაგოსი”[19]. საფარ ფაშას მომდევნო ფაშები 
თურქთა მიერ “არღარა იწოდებოდნენ ათაბაგად” და მათ ამ ტიტულით მხოლოდ 
ქართველები იხსენიებდნენ[20]. მიუხედავად ამისა” გამაჰმადიანებული ჯაყელები 
ათაბაგობაზე, ე.ი. მთელ სამხრეთ საქართველოს “ხელმწიფობაზე” ხელის აღებას 
არ აპირებდნენ. ის გარემოება, რომ ახალციხის ფაშები თავიანთ სახელოს 
მემკვიდრეობით გადასცემდნენ[21], ათაბაგთა დიდი   გავლენის მაჩვენებელი იყო. 
ისინი ხშირად უმოყვრდებოდნენ ქართველ მეფე-მთავრებსა თუ სხვა 
დიდგვაროვან ფეოდალებს და ამ კავშირებს თავიანთი ძლიერების 
განმტკიცებისათვის იყენებდნენ. ახალციხის ფაშების პოლიტიკური იდეალი 
(რომლის განხორციელებასაც ისინი ყოველ ხელსაყრელ მომენტში ცდილობდნენ) 
საათაბაგოს ძველი დამოუკიდებლობის აღდგენა იყო. მათ თურქეთი გულზე არ 
ეხატებოდათ და სულთანს მხოლოდ მისი ძლიერების შიშით 
მორჩილებდნენ,  მაგრამ, ამავე დროს, თურქთაგან თავდასაღწევად საქართველოს 
მეფე-მთავრებთან შეკავშირება არცკი უცდიათ. “დამოუკიდებლობისაკენ” ასეთი 
სწრაფვით  ახალციხის ფაშები თავიანთ წინაპართა – სამცხის ათაბაგთა 
ღირსეული მემკვიდრენი იყვნენ და საქართველოს მთლიანობის აღდგენას ხელს 
უშლიდნენ. ასევე დამოუკიდებლობისაკენ სწრაფვას ამჟღავნებდნენ ზოგჯერ 
ტრაპიზონის ფაშებიც. 

სარწმუნოების საკითხში ათაბაგები მაჰმადიანობის პოზიციაზე იდგნენ, 
მაგრამ ხშირად სხვა სარწმუნოებათა შემწყალებლობის პოლიტიკასაც 
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მისდევდნენ. აღსანიშნავია, რომ ამ პოლიტიკას ყოველთვის ანგარებითი 
თვალსაზრისი არ განაპირობებდა. 

თურქებმა კარგად იცოდნენ ახალციხის ფაშების ფარული ზრახვები და 
სათანადო სიფრთხილის ზომებს მიმართავდნენ. ახალციხის ეიალეთის მთავარ 
ციხეებში (აწყურის, ახალციხის, ხერთვისის, ახალქალაქის...) იანიჩართა რაზმები 
იდგნენ. თურქული გარნიზონების ძირითადი დანიშნულება – მტრის 
მოსალოდნელი თავდასხმების მოგერიება იმდენადვე იყო საჭირო, რამდენადაც 
ახალციხისა და სხვა ფაშებისადმი ზედამხედველობა. თურქულ გარნიზონთა 
სათავეში მდგომი იანიჩარ-აღები მუდმივ კონტროლს უწევდნენ ფაშების 
საქმიანობას,” მათ პოლიტიკურ კურსს. ხშირად ამ თურქ მეციხოვნეებსა და 
ადგილობრივ ხელისუფალთა შორის ძლიერი შუღლი იყო. XVII ს. მიწურულს, 
როცა ახალციხეში “იყო ჭირი დიდი იენგიჩართაგან, ციხეთა შინა მყოფთა, მესხთა 
ზედა”[22], იანიჩრები მაჰმადიან ქართველებსაც კი არ ინდობდნენ. “ჰკვლიდიან 
კაცთა და დედათა თანა ძალ ყოფდიან, ეგრეთვე ყრმითაცა და ართმიდიან 
მრავალთა უსამართლოდ”[23]. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ახალციხის მაშინდელმა 
გამგებელმა სალიმ ფაშამ მესხთაგან შეკრებილი დიდი “ქრთამი”: გაგზავნა 
სტამბოლს, სულთანს იანიჩართა გაყვანა და ახალციხის ეიალეთის ციხეებში 
ადგილობრივ მაჰმადიან მოლაშქრეთა (“ყულის”) ჩაყენება სთხოვა. როგორც ჩანს, 
ადგილობრივი მოსახლეობის მღელვარება ისე ძლიერი იყო, რომ სულთანმა ეს 
თხოვნა დააკმაყოფილა[24]. მომდევნო ხანებში, XVIII ს. დასაწყისში, თურქეთის 
მთავრობამ ისარგებლა ამიერკავკასიაში წარმოებული ომის საბაბით და 
ახალციხის საფაშოს ციხეებში თურქი მეციხოვნეები კვლავ ჩააყენა. 

იანიჩარ-აღები ადგილობრივ ფაშებს არ ემორჩილებოდნენ და ამიტომ 
ყოველი ღონისძიება ფაშებს იანიჩარ-აღებთან უნდა შეეთანხმებინათ. რომელიმე 
ფაშა ხშირად უკმაყოფილო იყო თურქეთის ამ ემისრის საქმიანობით, მაგრამ მის 
წყენას ერიდებოდა. 1715 წ. ახალციხეში ჩასული კათოლიკე მისიონერები ისაყ 
ფაშამ ქალაქში არ შეუშვა, რადგან შიშობდა, რომ მათი ქალაქში დაბინავება თურქ 
მეციხოვნეებს ქრისტიანული მოსახლეობის წინააღმდეგ წააქეზებდა. თავისი 
საქციელი ფაშამ მისიონერებს ასე განუმარტა: “ჩემი დიდი შეურაცხყოფა და 
უპატიურება იქნება, იანიჩრებმა და ოსმალოებმა რაიმე ბოროტი გიყოსთ, 
მეტადრე რაკი ჩემთან დადექით, თავის გამცნობელი წიგნებიც მომიტანეთ”[25]. 
ფაშამ კაპუცინები მასთან ფარულად მოათავსა, ვიდრე კარგად შეიტყობდა, 
შეიძლებოდა თუ არა მათი ახალციხეში ისე შესვლა, რომ ახალციხელ 
კათოლიკებს ამის გამო თურქთაგან არაფერი ვნებოდათ[26]. 1773 წ. კაპუცინებმა 
უსუფ ფაშას ახალციხეში ეკლესიის აგების ნებართვა სთხოვეს. ფაშამ სათანადო 
განკარგულება მანამ ვერ გასცა, სანამ ახალციხის ყადის, მუფთის, იანიჩარ-აღას, 
ოჯახლი-აღებისა და მოლების თანხმობა არ მიიღო[27]. 

ზემომოყვანილი მაგალითები აშკარად გვიჩვენებს, თუ რამდენად დიდი 
წინააღმდეგობა არსებობდა XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში სამხრეთ 
საქართველოს მოსახლეობასა და თურქ დამპყრობლებს შორის და რამდენად შორს 
იყვნენ ეს უკანასკნელნი ამ მხარეში თავისი მიზნების საბოლოო 
განხორციელებისაგან.  

სამხრეთ საქართველოზე თურქთა ბატონობის იმდროინდელი 
შინაარსისათვის დამახასიათებელია ქ. ახალციხის მაგალითი. სამგალავნიანი 
ახალციხე ვაჭრობის მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო. ქალაქის მოსახლეობას 
შეადგენდნენ “წარჩინებულნი და ჩენილნი მოჰმადიანნი და ვაჭარნიცა... 
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სახლობენ სომეხნი, ურიანი და მცირედნი მესხნიცა”[28]. როგორც ვხედავთ, 
ქალაქის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი არაქართული იყო, მაგრამ, 
როგორც მ. თამარაშვილის ნაშრომიდან ჩანს, ახალციხელ “სომეხთა” შორის ბევრი 
იყო სომხური ტიბიკონის მიმდევარი ქართველიც. ქალაქის ციხეში მყოფ თურქებს 
საკუთარი გამგებლობა ჰქონდათ. სამხედრო გამგებლობა იანიჩარ-აღას და 
ოჯახლი-აღების ხელში იყო, სასულიერო კი მუფთისა და მოლების. მეციხოვნეთა 
სასამართლო საქმეებს ციხის ყადი განიხილავდა. თვით ქალაქი ახალციხე (ციხის 
გარეშე), როგორც ირკვევა, ძველი ქართული ქალაქური მმართველობის წესით 
ცხოვრობდა. 

XVIII ს. პირველ ნახევარში იხსენიებიან “ახალციხის ქეთხუდები და 
უფროსები”, მელიქი (“მელიქი ელიზბარაი”), მამასახლისი (“მამასახლისი 
კოკათაი” თუ კოკოტაი)[29]. როგორც დოკუმენტებიდან ჩანს, ეს მოხელეები 
ეროვნებით ქართველები და სარწმუნოებით სომხური ტიბიკონის კათოლიკები 
იყვნენ. ეს იმითაც მტკიცდება, რომ, როცა ახალციხელმა ქართველმა კათოლიკებმა 
(იეთარაშვილი პარუნ სიმონა, ხოჯოანთ ბატონჯანა, მაქანდრიანთ ზურაბა, 
მეკურტნე ესტატე...) 1733 წ. კაპუცინებთან ერთად ახალი ეკლესიის აგება 
დააპირეს, სომხური თემის უფროსმა ტერ-ოვანესმა იმის შიშით, რომ სომხური 
ტიბიკონის კათოლიკეთა ეკლესიებში არავინ შევიდოდა, მოიხმო ყველა, “ვინც 
მისი თარაფი იყო... ბევრს ალაგს ქრთამი დახარჯა, მელიქი ელისბარაი, 
მამასახლისი კოკათაი ყადთან გაგზავნა, ორასი მარჩილი მისცა ყადსა” და 
ეკლესიის აგება ააკრძალვინა, თუმცა ახალციხის ფაშა უსუფი ამ ეკლესიის აგების 
მომხრე იყო[30]. 

აღნიშნული მაგალითიდან ნათლად ჩანს, რომ ახალციხის საფაშოში 
საქალაქო ცხოვრების წესს XVIII ს. პირველი ნახევრისათვის, თურქთა ბატონობის 
მიუხედავად, მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განუცდია. ქალაქის მცხოვრებთა 
შორის თურქები თითქმის არ გვხვდებიან და ორი ძირითადი უფლებიანი 
ელემენტი ჩანს – ქართული და სომხური[31]. 

სამეურნეო-ეკონომიური ვითარება. XVIII ს. პირველ ნახევარში სამხრეთ 
საქართველოს მეურნეობა საკმაოდ მაღალ დონეზე იდგა და ამ მხარის ბუნებრივი 
პირობების შესაბამისად მრავალ დარგს შეიცავდა. ახალციხის საფაშოში 
მოჰყავდათ ღომი, სიმინდი, ხორბალი და ქერი. განვითარებული იყო 
მებოსტნეობა და მებაღეობა, თესდნენ ბამბას, თამბაქოს, სელსა, და დიდი 
რაოდენობით ჰყავდათ ფუტკარი. სამცხე განთქმული იყო პირუტყვის, მეტწილად 
ცხვრის სიმრავლითაც. ჯავახეთის საფაშოს მაღალნაყოფიერი მიწა სამხრეთ 
საქართველოს პურის ბეღელს წარმოადგენდა. ჯავახეთის მსგავსად 
მიწათმოქმედება და მესაქონლეობა განვითარებული იყო ერუშეთშიც. აჭარაში, 
ბორჩხის ხეობასა და შავშეთში მევენახეობა, მებაღეობა, მიწათმოქმედება და 
მესაქონლეობა წამყვან დარგებად ითვლებოდა. ლივანის ხეობის მოსახლეობაც 
მეურნეობის ამავე დარგებს მისდევდა. იქ მოჰყავდათ ნარინჯი, თურინჯი, 
ლიმონი, ზეთისხილი და სხვ. ჭანეთში მოჰყავდათ ხორბალი, ქერი, სიმინდი, 
სელი, თამბაქო, ბრინჯი, ბამბა და მრავალგვარი ხილი, მათ შორის განთქმული 
კერასუნტის ბალი. ლაზეთიდან სტამბოლის ბაზრებზე დიდი რაოდენობით 
გაჰქონდათ თაფლი. ზოგიერთ მხარეში, მაგ., სამცხეში განვითარებული იყო 
მეაბრეშუმეობა[32]. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია სამხრეთ საქართველოს მოსახლეობის 
მაღალი სამეურნეო კულტურა, რომელსაც დიდი ეროვნული ტრადიციები 
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ჰქონდა. სამხრეთ საქართველო მთაგორიანი მხარეა და ადვილად 
დასამუშავებელი მიწა იქ ნაკლებადაა (“გურჯისტანის ვილაიეთი ქვიანი ადგილია 
და მიწა (იქ) მცირეა”)[33], მაგრამ მოსახლეობა ახერხებდა დაეძლია ბუნებრივი 
სიძნელეები და მაღალგანვითარებული მეურნეობა შექმნა. მთელ ამ მხარეში, 
ტაოდან (ოლთისის სანჯაყიდან) დაწყებული ქართლ-იმერეთის საზღვრებამდე 
მოწყობილი იყო შესანიშნავი სარწყავი სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლეოდა 
გაენაყოფიერებინათ ხევების კალთები და იქ შექმნილ ტერასებზე ყანები და 
ბაღები გაეშენებინათ. მაღალი ოსტატობით გაყვანილი არხების მეშვეობით 
საკმაოდ მიუვალი ადგილების მორწყვაც კი ხერხდებოდა[34]. 

სამხრეთ საქართველოს ყველა მხარეში იყო გავრცელებული ნადირობა და 
მეთევზეობა. მეთევზეობა განსაკუთრებით განვითარებული იყო ჭანეთის 
ზღვისპირა ზოლში, სადაც იგი მოსახლეობის შემოსავლის ერთ-ერთ ძირითად 
წყაროს წარმოადგენდა. ჭანეთის ტყეებიდან დიდი რაოდენობით გაჰქონდათ 
ძვირფასმერქნიანი ხეები. 

მაღალ დონეზე იდგა ხელოსნობა-შინამრეწველობაც. სამხრეთ 
საქართველო მეტად მდიდარია სხვადასხვა წიაღისეულით – ლითონებითა და 
მინერალებით. ადგილობრივი მოსახლეობა პრიმიტიული წესით აწარმოებდა მათ 
მოპოვებასა და დამუშავებას. აჭარასა და ჭანეთში მაღალ დონეზე იდგა ხის 
დამუშავება (“ხის მუშაკობა”) და ხუროობა. ჭანი ხუროები საქართველოს 
სხვადასხვა მხარეში მიჰყავდათ სამუშაოდ (მაგ., აფხაზეთში). ჭანები განთქმულნი 
იყვნენ გემთმშენებლობითაც[35]. ახალციხის საფაშოში განვითარებული იყო 
ფეიქრობაც. ხელსაქმისა და ქსოვის მცოდნე ქალები ამზადებდნენ აბრეშუმის, 
ბამბისა და შალის ქსოვილებს. ქსოვა მაღალგანვითარებას აღწევდა ჭანეთშიაც, 
საიდანაც სელის ქსოვილები სხვა მხარეებშიაც გაჰქონდათ[36]. 

სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიაზე გადიოდა დიდმნიშვნელოვანი 
სავაჭრო გზები, რომლებიც აკავშირებდნენ თურქეთს ირანსა და ამიერკავკასიის 
სხვადასხვა მხარეებთან, ხოლო ირანს – შავი ზღვით, ევროპასთან[37]. ეს გარემოება 
და ადგილობრივი წარმოების მრავალდარგიანობა ხელსაყრელ პირობებს ქმნიდა 
ამ მხარეში ვაჭრობის განვითარებისათვის. ახალციხე და “მცირე ქალაქები” – 
გოკია, ბარალეთი, კოლა, ქედა, ართვინი და ჭანეთის ზღვისპირის პუნქტები 
(რიზე, ხოფა, ათინა, არქაბი...) მნიშვნელოვან სავაჭრო პუნქტებს წარმოადგენდნენ. 
რაც შეეხება ჯავახეთის ახალქალაქს, იგი XVIII ს. პირველ ნახევარში, ირან-
ოსმალეთის ომის დროს საშინლად აოხრდა და ძველი სავაჭრო მნიშვნელობა 
დაკარგა. სავაჭრო ოპერაციების მასშტაბითა და ვაჭართა რაოდენობით სამხრეთ 
საქართველოში ახალციხე გამოირჩეოდა. ზემოჩამოთვლილ სავაჭრო პუნქტებში 
ვაჭრობდნენ თურქები, ებრაელები, სომხები და, იშვიათად, ქართველი 
კათოლიკენი[38]. ახალციხელი ვაჭრები სავაჭროდ დადიოდნენ ქუთაისში, 
თბილისში, ამიერკავკასიის სხვა მხარეებსა და თურქეთის ქალაქებში. ვაჭრობა 
განვითარებული იყო სამხრეთ საქართველოს ცალკეულ მხარეებს შორისაც. 

XVIII ს. პირველი ნახევრის სამხრეთ საქართველოში ვაჭრობის 
განვითარებას დიდად აფერხებდა ჩამორჩენილი თურქეთის ბატონობა. 1700 წ. 
ხელშეკრულებით რუსეთი შავ ზღვას მოწყვეტილი აღმოჩნდა. სულთანმა შავ 
ზღვაში შემოსვლა ევროპელ ვაჭრებსაც აუკრძალა და იგი თურქეთის შიდა ზღვად 
აქცია. შავი ზღვის სრუტეების ჩაკეტვამ ამიერკავკასიისა და ევროპის ქვეყნებს 
შორის ვაჭრობას დიდი ზიანი მიაყენა. ამ გარემოებამ მნიშვნელოვნად დაამცირა 
ახალციხის როგორც სავაჭრო-სატრანზიტო პუნქტის მნიშვნელობა. 1716 წლის 
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ერთი ცნობით, პორტა “არც ფრანგის და არც სხვა რომლისამე ტომის ხალხის 
გემებს ნებას არ აძლევს შავ ზღვაში შემოვიდნენ. მოსკოვის დიდ მეფესაც მოუსპო 
მიმოსვლა და შეუკრა გზა, რომელიც უწინ ჰქონდა”[39]. იმავე წელს სულხან-საბა 
ორბელიანი აღნიშნავდა, რომ “ხვანთქრისგან ბრძანებულ იყო არა წამოსვლა შავთა 
მათ ზღუათა იტალიელთა და დასავლეთის კაცთა”[40]. ამ გარემოების გამო 
“ახალციხე ისეთი ადგილი” გახდა, “რომ იქ ევროპიელი არც მკვიდრობენ და არც 
მოდიან”[41]. 

უცხოელ ვაჭართათვის შავი ზღვის ჩაკეტვამ სამხრეთ საქართველოს 
უდიდესი ეკონომიური ზიანი მიაყენა და ამ მხარის თურქეთზე 
დამოკიდებულება გააძლიერა. 

კულტურული ვითარება. სამხრეთ საქართველოში ქართული კულტურის 
განვითარებას თურქთა ბატონობამ ბოლო მოუღო. კულტურულ-შემოქმედებითი 
მუშაობა ჩაკვდა. ამის შესახებ ჯერ კიდევ ვახუშტი ბაგრატიონი წერდა, რომ 
სამხრეთის ქართველები ადრე იყვნენ “ცოდნა-ჴელოვნების მოყვარენი, არამედ აწ, 
მაჰმადიანობის გამო, არღარა”[42]. ქართული წიგნი და დამწერლობა მხოლოდ აქა-
იქ, მაგ., ახალციხის კათოლიკეთა შორის, შემორჩა. თუ ადრე, XVII ს. შუა წლებში 
იყო რამდენიმე უშედეგო ცდა სამხრეთ საქართველოში ქრისტიანობის 
აღორძინებისა (ნიკორწმინდელ იოსებ სააკაძის გადასვლა აწყურის 
კათედრაზე)[43], XVIII ს. პირველ ნახევარში ასეთი ცდა თითქმის აღარ 
განმეორებულა. თურქეთის ხელში მყოფ მხარეებზე საქრისტიანო საქართველოს 
კულტურული გავლენა თანდათან სუსტდებოდა. 

სამხრეთ საქართველოს მოსახლეობა იმ დროს ნაწილობრივ იყო 
გამაჰმადიანებული. ქრისტიანობა სხვადახსვა მხარეში მეტ-ნაკლებად შემორჩა. 
მაგ., კლარჯეთის მოსახლოეობის მეტი წილი მაჰმადიანობდა. ჭანეთშიაც 
ქრისტიანთა რიცხვი მცირე იყო, ქრისტიანობა ქრებოდა სპერ-თორთუმ-ტაოს 
მხარეებში. “არღარა იყო ქრისტიანე თჳნიერ გლეხთა, არამედ იგინიცა მცირედ 
სამცხეს, თჳნიერ ჯავახეთისა და უმცირესად შავშეთს, აჭარას და არტანს”[44]. 

იყო შემთხვევები, როცა თურქები ანგრევდნენ ქართულ ეკლესიებს, მაგ., 
XVIII ს. 30-იან წლებში ახალციხეში დაანგრიეს ყოვლადწმინდის ეკლესია[45]. 
დანგრეული ეკლესიის განახლება აკრძალული იყო, ასეთი რამ მხოლოდ 
სულთნის ნებართვით შეიძლებოდა[46]. ქართველთა გამაჰმადიანებას ხელს 
უწყობდა და აჩქარებდა თურქული საგადასახადო სისტემა, რომელიც 
არამაჰმადიანებს გაძლიერებულად ბეგრავდა. ვახუშტი ბაგრატიონის ცნობით, 
სამხრეთ საქართველოს მცხოვრებლები “განმრავლდებიან ფრიად თათრობითა, 
ვინად-გან ხარკთა-გან კიდე ვერა რაის ავნებდებიან გლეხთა” [47]. სწორედ ამიტომ 
“გლეხნი კვალადცა მაჰმადიანდებიან ჭირისათვის დიდისა”[48]. რაც შეეხება 
ფეოდალურ ზედაფენას, იგი, როგორც ვიცით, ადრევე მთლიანად გამაჰმადიანდა, 
რათა ამ გზით მამულები შეენარჩუნებინათ. XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში 
მაჰმადიანობის ტალღას ნაწილობრივ გადაეღობა ახალციხის კათოლიკური 
მისიონი, რომელიც პაპმა ჯერ კიდევ 1710 წ. დააარსა, მაგრამ მისი პრაქტიკული 
საქმიანობა 1733 წლიდან დაიწყო[49]. 

სამხრეთ საქართველოში ქრისტიანული საეკლესიო გამგებლობა ადრევე 
მოიშალა, ეპარქიები გაუქმდა და მონასტრები დაიკეტა, მაგრამ აქა-იქ 
მღვდელმსახურება მაინც შემორჩა. ასე იყო, მაგ., საფარის მონასტერში[50]. 
მღვდლები იყვნენ აგრეთვე ჯავახეთის სოფლებშიაც[51]. ქრისტიანობას 
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განსაკუთრებით მტკიცედ იცავდნენ ქალები. რენეგატი ფაშებისა და სხვა 
გამგებელთა ოჯახებშიაც ქალები კვლავ ქრისტიანობდნენ. 

ჭანეთის ქრისტიანი მოსახლეობა ტრაპიზონსა და კერასუნტის ბერძენ 
ეპისკოპოსთა სამწყსოს შეადგენდა, ხოლო სამხრეთ საქართველოს სხვა მხარეების 
მართლმადიდებელი ქრისტიანები კვლავ ქართლის კათალიკოსის სამწყსოდ 
ითვლებოდნენ, იქაურ მღვდლებს XVIII საუკუნის პირველ ნახევარშიაც ქართლში 
აკურთხებდნენ[52]. სომხური ტიბიკონის კათოლიკები ახალციხეში მჯდომ სომეხ 
ეპისკოპოსს ემორჩილებოდნენ, სხვა კათოლიკები კი კონსტანტინოპოლის 
ლათინთა (რომაულ-კათოლიკეთა) ეპისკოპოსს[53]. 

ქართული ენა ყველგან შემორჩენილი იყო და ხალხის ერთადერთ 
სალაპარაკო ენას წარმოადგენდა. მოსახლეობის ზედაფენაში თანდათან 
ვრცელდებოდა თურქული ენის ცოდნა, მაგრამ ამ ფენის წარმომადგენლებიც 
“თავისთაჳს სახლებთა ან ურთიერთობის მეგობრობასა შინა იტყვიან 
ქართულსავე”[54]. გამაჰმადიანებული ქართველი ფეოდალები ცენტრალურ 
ხელისუფლებასთან უშუალო ურთიერთობისათვის იძულებული ხდებოდნენ 
თურქული ენა შეესწავლათ: “უწყიან მოთავეთა თათრულიცა 
დამჭირნეობისათვის ოსმალთა”[55]. სამხრეთ საქართველოს ფეოდალები 
ყოველგვარი სახის მიმოწერას საქართველოს სხვა მხარეების მფლობელებთან 
ქართულ ენაზე აწარმოებდნენ. 
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თავი მეათე 
ქართული კულტურა XVIII ს. 

პირველ ნახევარში 
 

§ 1. განათლება და მეცნიერება 
 
XVIII საუკუნის დასაწყისში საქართველო ირანისა და თურქეთის ძლიერ 

პოლიტიკურ და იდეოლოგიურ ზეგავლენას განიცდიდა. ვახუშტი ბაგრატიონის 
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სიტყვით, XVII ს. მეორე ნახევრიდან “შეერიათ ქართველთა” ყიზილბაშური, 
“უგვანო” წეს-ჩვეულებანი. ქართული პოლიტიკისა და იდეოლოგიის მოღვაწენი 
კარგად ხედავდნენ ამ საშიშროებას. მათ ესმოდათ, რომ ქართველობისათვის 
ეროვნული სახის შენარჩუნება, გარდა ფიზიკურ არსებობაზე ზრუნვისა, მის 
კულტურასა და იდეოლოგიაზე ზრუნვასაც მოითხოვდა. ქართული კულტურის 
დაცვისა და განვითარებისათვის ბრძოლაში იმ დროს უდიდესი როლი შეასრულა 
ვახტანგ VI-მ. მის ირგვლივ დაირაზმა მთელი დასი ქართველი მოწინავე 
საზოგადოების წარმომადგენლებისა (საქართველოს ყოველი მხრიდან), 
რომელთაც არ დაიშურეს ყველა შესაძლებლობანი ქართული ენის, 
ლიტერატურის, კულტურისა და მეცნიერების ასაღორძინებლად. 

ივ.ჯავახიშვილის დახასიათებით, “სწორედ გასაოცარი ხანა იყო ეს ხანა! 
ასეთი დაუღალავი, მედგარი მუშაობა, რომელსაც ერთი საზოგადო მიმართულება 
ჰქონდა და ფართო და ღრმა ნიადაგი ეპყრა, უფლებას გვაძლევს ქართული 
მწერლობის ამ ხანას ენციკლოპედიური ხანა დავარქვათ სახელად. თითქმის 
ყველა იმდროინდელი მოღვაწის აზრი და გონება იმ ფიქრისაკენ იყო 
მიმართული, რომ ქართველი ხალხის შემოქმედებითი ნიჭის მრავალი საუკუნის 
ნამუშევარი და ნაჭირნახულევი შეეკრიბათ, შეესწავლათ და ჩამომავლობისათვის 
დამთავრებული, ყოველმხრივი წარმოდგენა და ცოდნა გადაეცათ. იმ დიდი 
საქმის მოთავედ და სულის ჩამდგმელად დიდებული, დაუვიწყარი ვახტანგი 
იყო”[1]. 

XVIII ს პირველ მეოთხედში ქართლში მოღვაწეობდნენ კულტურის 
გამოჩენილი წარმომადგენლები: სულხან-საბა ორბელიანი, ონანა ქობულაშვილი, 
გივი თუმანიშვილი, დომენტი ბაგრატიონი და სხვანი. ამ კულტურულ გარემოში 
აღიზარდა აგრეთვე ქართველ მეცნიერთა და მწერალთა ის სახელოვანი თაობა, 
რომელმაც შემდეგში რუსეთში განაგრძო თავისი ნაყოფიერი საქმიანობა[2]. 

განსაკუთრებით დიდი როლი შეასრულა ქართული კულტურის 
ისტორიაში სულხან-საბა ორბელიანმა. დიდად განათლებული სულხან-საბა იყო 
დიპლომატი და სასულიერო მოღვაწე, ლექსიკოგრაფი და იგავთმწერალი, 
მორალისტი-მქადაგებელი და მეცნიერ-ენციკლოპედისტი. “მთელი საქართველოს 
მამად” წოდებული სულხან-საბა თავისი აღზრდილობითა და განათლებით 
ქართველი ხალხის კულტურული დონისა და სულიერ შესაძლებლობათა 
გამომხატველი იყო. 

ბევრად უფრო რთულ და მძიმე პირობებში უხდებოდათ მოღვაწეობა 
კულტურის მოამაგეებს დასავლეთ საქართველოში, სადაც ფეოდალური 
დაქუცმაცებულობა უფრო მეტად იგრძნობოდა, ხოლო ქვეყნის პოლიტიკურ 
ცხოვრებაში თურქები აქტიურად ერეოდნენ. 

მიუხედავად ძნელბედობისა, XVIII ს. პირველი ნახევრის დასავლეთ 
საქართველოშიაც ლიტერატურულ-შემოქმებითი მუშაობა არ შეწყვეტილა. 
ქვეყნის პოლიტიკურ და საეკლესიო ცენტრებში (ქუთაისი, გელათი, ოზურგეთი, 
მარტვილი, ზუგდიდი, შემოქმედი, ცაიში) საერო და სასულიერო მოღვაწეთა 
მცირერიცხოვანი დასი დაუცხრომლად ზრუნავდა ქართული კულტურის 
გადარჩენა-განვითარებაზე. იმდროინდელი უაღრესად მძიმე პირობების გამო, ამ 
პერიოდის მოღვაწეთა შემოქმედებითი პროდუქცია მეტად მცირე იყო. მუშაობა 
თანდათან ძნელი ხდებოდა. კულტურის მოღვაწეთა ნაწილი ქართლ-კახეთსა და 
რუსეთში გადავიდა. 
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XVIII ს. დამდეგისათვის საქართველოში სასწავლო-საგანმანათლებლო 

კერათა რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა. შესაფერისი სწავლა-განათლების 
მიღებას მხოლოდ სამეფო ოჯახისა და დიდ ფეოდალთა შვილები ახერხებდნენ. 
ვახტანგ VI-ის სიტყვით, იმ დროს საქართველო “მრავალგზის მტერთაგან 
მოოხრებული იყო და არღა დაშთომილ იყო ქართულსა ენასა ზედა სწავლა ესე 
ფილოსოფოსთა... (რის გამოც) სხვათა ენის კაცნი ქართველთა ეკიცხებოდნენ”[3]. 

ვახტანგ VI-მ სათანადო ღონისძიებები გაატარა განათლებისა და ცოდნის 
გასავრცელებლად. თანამედროვის სიტყვით, ვახტანგი იყო “ყრმათათვის დიდად 
მოღვაწე და სწავლა-შემატების გულს-მოდგინე”[4]. განათლების აღორძინების 
საქმეში დიდი წვლილი მიუძღვის სულხან-საბა ორბელიანსაც. აღსანიშნავია, რომ 
სულხან-საბას “ლექსიკონი”, მისი ავტორის სიტყვით, სასწავლო წიგნად იყო 
გამიზნული. საბა ორბელიანისავე “სიბრძნე-სიცრუისა” დიდაქტიკურ-
მორალისტური ნაწარომოების საუკეთესო ნიმუშს წარმოადგენდა. სულხან-საბა 
ორბელიანმა “ახალი, ორიგინალური იდეები წამოაყენა მომავალ თაობათა 
აღზრდა-განათლების დარგში” და პედაგოგიკური აზროვნება მეცნიერულ 
ნიადაგზე დაამკვიდრა[5]. 

ვახტანგ VI-ის ღონისძიებათა შედეგად აღმოსავლეთ საქართველოში 
განათლების კერათა რაოდენობა საკმაოდ გაფართოვდა. ამ საქმეს ემსახურებოდა 
ქართული სტამბების მიერ სახელმძღვანელოების გამოცემა, რაც სიახლეს 
წარმოადგენდა. პირველი ქართული მეთოდური სახელმძღვანელო – “სწავლა თუ 
ვითარ მართებს მოძღვარსა სწავლება მოწაფისა” 1711 წელს დაიბეჭდა თბილისის 
სტამბაში[6]. 1721 წ. თბილისშივე გამოსცეს ვახტანგ VI-ის მიერ სპარსულიდან 
თარგმნილი კოსმოგრაფია-გეოდეზიის სასწავლო სახელმძღვანელო “აიათი, ანუ 
ქმნულების ცოდნა”. ვახტანგ VI სახელმძღვანელოებს რუსეთში ყოფნის დროსაც 
ბეჭდავდა. 1732-1737 წლებში მოსკოვის სტამბის ქართულ განყოფილებაში 
დაიბეჭდა თეოფანე პროკოპოვიჩის სახელმძღვანელოს “პირველი სასწავლო 
ყრმათათვის” ქართული თარგმანი[7]. 

იმ ხანებში დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკური მოღვაწენიც კარგად 
ხედავდნენ, რომ ოსმალეთის შემოტევა საფრთხეს უქმნიდა ქართველი ხალხის 
კულტურულ თვითმყოფობას და კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის 
გაღვივებით ცდილობდნენ ამ საფრთხის თავიდან აცილებას. ამ მხრივ 
საყურადღებო ღონისძიებები გაატარეს გიორგი IV გურიელმა და ხინოწმინდელმა 
ეპისკოპოსმა. მათ სინოპიდან გურიაში მოიწვიეს ქართველი სასულიერო პირი 
პიმენი (პიმენი ბავშვობაში თუშეთიდან ტყვედ იყო გატაცებული, სინოპში 
გაყიდეს, იქ ბერძენმა არქიეპისკოპოსმა დაიხსნა და აღზარდა). პიმენმა, რომელიც 
გურიელის უახლოესი პოლიტიკური მრჩეველი გახდა, ქვემო გურიაში სკოლა 
გახსნა და კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობა გააცხოველა. სამწუხაროდ, 
თურქთა მოძალების გამო, პიმენს სამოქმედო ასპარეზი ისე შეუმცირდა, რომ მან 
ამჯობინა ვახტანგ VI-თან გადასულიყო[8]. 

განათლებისა და მეცნიერების საქმის წარმატებას დიდად შეუწყო ხელი 
ქართული სტამბის დაარსებამ. 

ქართული სტამბის დაარსება. XVIII ს. დამდეგს აქტუალურად დაისვა 
ქართული სტამბის მოწყობის საკითხი. 1705 წ. მოსკოვში მყოფმა არჩილ მეფემ 
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“დავითნი” დაბეჭდა; მალე ქართული წიგნების ბეჭდვა საქართველოში დაიწყო. 
ვახტანგ VI-მ თბილისში სტამბის მოწყობა მოახერხა ანთიმოზ ივერიელის 
აქტიური მონაწილეობით. 

ანთიმოზი ახალგაზრდობაში თურქებმა გაიტაცეს და სტამბულის 
ბაზარზე გაყიდეს. ქართველი ტყვე იერუსალიმის პატრიარქმა დოსითეოსმა 
შეისყიდა და გამოზარდა. ანთიმოზმა პატრიარქის იმედები გაამართლა: 
შეისწავლა აღმოსავლური, კლასიკური და სლავური ენები. იგი ჩინებული 
მხატვარი, ხუროთმოძღვარი, პოეტი და გრავიორი იყო. ანთიმოზი ხელს უწყობდა 
საქართველოს ურთიერთობას იერუსალიმის საპატრიარქოსთან[9]. 1698 წ. უნგრო-
ვლახეთის მთავარმა პატრიარქს სთხოვა, რომ მისთვის გაეგზავნა სტამბის 
ხელობის მცოდნე პირი. პატრიარქმა ანთიმოზი გაუგზავნა, რომელიც შემდეგში 
ქრისტიანული აღმოსავლეთის ქვეყნებს ნაბეჭდი წიგნებით ამარაგებდა[10]. 1705 წ. 
რუმინელებმა იგი რიმნიკის ეპისკოპოსად აირჩიეს. 

ანთიმოზი გულთბილად გამოეხმაურა ვახტანგის თხოვნას 
საქართველოში ქართული სტამბის მოწყობის შესახებ და თავისი მოწაფე უნგრო-
ვლახელი მიხაილ იშტვანოვიჩი გამოგზავნა. 

ქართული სტამბა 1708–1709 წლებში მოეწყო. სტამბისათვის მეფის 
სასახლესთან სპეციალური “სახლები” ააგეს ანჩისხატისა და სიონის ტაძრებს 
შორის[11]. 1709 წ. ამ სტამბაში დაიბეჭდა პირველი ქართული წიგნი “სახარება”. 
ვახტანგ VI-მ სახარების ერთი ცალი გაუგზავნა ანთიმოზ ივერიელს, რომელმაც 
იგი ოქროს ყდაში ჩასვა და ვლახეთის მმართველ კოსტანტინე ბრაკოვიანუს 
მიართვა[12]. 

1709-1712 წწ. ამ სტამბაში დაიბეჭდა 14 წიგნი, რომელთაგან 11 
სასულიერო ხასიათისა იყო, 2 – სასწავლო-სახელმძღვანელო, ხოლო ერთიც – 
“ვეფხისტყაოსანი”. სასულიერო წიგნების დასაბეჭდად მომზადებას მძიმე 
სამუშაოები უძღოდა წინ. ხდებოდა სასულიერო წიგნების შეჯერება უცხო და 
ქართულ დედნებთან. ჩამოყალიბდა მთელი დასი, რომელიც ამ მნიშვნელოვან 
სამუშაოებს ატარებდა. 

XVIII ს. პირველ მეოთხედში სტამბაში, ხუცური შრიფტის პარალელურად 
მხედრული შრიფტიც შემოიღეს. ვახტანგ VI-ის დავალბით შრიფტი კათალიკოსის 
კარის მდივან-მწიგნობარმა სოლომონ მაღალაძემ დაამზადა[13]. 

სტამბის დაარსებას მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებანი მოჰყვა. 
“ვეფხისტყაოსნის”გამოცემა. მწერლობის კერები. XVIII ს. 

დასაწყისისათვის “ვეფხისტყაოსნის” ტექსტი მნიშვნელოვნად იყო 
დამახინჯებული სხვადასხვა ყალბისმქმნელ-“გამგრძელებელთა” მიერ. ამ 
გარემოებას ქართული საზოგადოების მოწინავე ფენები გულისტკივილით 
განიცდიდნენ. ვახტანგ VI-მ განიზრახა მკითხველთათვის “ვეფხისტყაოსნის” 
მეცნიერულად დადგენილი ტექსტის მიწოდება. ქართლის მეფის ამ განზრახვას 
დიდი წინააღმდეგობა ეღობებოდა კლერიკალური საზოგადოების სახით, 
რომელიც “ვეფხისტყაოსანს” ქრისტიანულ სწავლებათა წინააღმდეგ მიიჩნევდა. 

ვახტანგმა “ვეფხისტყაოსნის” გამოსაცემად დიდი ფილოლოგიურ-
რედაქციული სამუშაოები ჩაატარა. მან თავის გამოცემას დაურთო 
ბოლოსიტყვაობა, რომელსაც “თარგმანი” (განმარტება) უწოდა. ბოლოსიტყვაობაში 
დასაბუთებული იყო “ვეფხისტყაოსნის” გამოცემის აუცილებლობა. ვახტანგმა ამ 
ბოლოსიტყვაობით დასაბამი დაუდო “ვეფხისტყაოსნის” ლიტერატურულ-
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კრიტიკულ შესწავლას და მეცნიერულ რუსთველოლოგიას[14]. მან 
“ვეფხისტყაოსნის” გამოცემას ლექსიკონიც დაურთო. 

თბილისის სტამბა საკმაოდ დიდ პროდუქციას იძლეოდა, მაგრამ წიგნზე 
არსებულ მოთხოვნილებას მაინც ვერ აკმაყოფილებდა. განათლებისა და წიგნთა 
გამრავლება-გავრცელების მნიშვნელოვან ცენტრებად კვლავ ეკლესია-მონასტრები 
რჩებოდნენ. ასეთი იყო დავით გარეჯის უდაბნო და ნათლისმცემლის უდაბნოები 
კახეთში, შიომღვიმე და მცხეთა – ქართლში, გელათი – იმერეთში, მარტვილი 
(ჭყონდიდი) – სამეგრელოში,შემოქმედი, თეთროსანი და ნათლისმცემელი – 
გურიაში და მრავალი სხვა. მათ შორის გამოირჩეოდნენ დავით გარეჯის 
მონასტრები. 

ეკლესია-მონასტრებში მოღვაწეობდნენ გადამწერთა “თაბუნები” 
(გაერთიანებანი). მაგალითად, ცნობილია მღვდელ საბას თაბუნი, რომელიც XVIII 
ს. პირველ ნახევარში გურიაში მოღვაწეობდა[15]. მსგავსი თაბუნები იყო სხვა 
მხარეებშიაც. მაღალ დონეზე იდგა კალიგრაფია და წიგნის მხატვრული 
გაფორმება (თავსამკაულები, ბოლოსართავები, მთავრული ასოები, 
ილუსტრაციები, ყდა...). იმ ხანებში მრავალი წიგნი გადაიწერა. დომენტი 
კათალიკოსის ინიციატივითა და დაკვეთითაა გადაწერილი მრავალი სასულიერო 
წიგნი[16]. ერეკლე I-ის დამ, კალიგრაფმა და სასულეირო ჰანგთა “დამთხზველმა” 
(კომპოზიტორმა) მონაზონმა მაკრინემ მრავალი წიგნი გადაწერა[17]. XVIII ს. 
პირველ ნახევარშია გადაწერილი გელათის  მარხვანი. გიორგი აბაშიძემ 
გადააწერინა კაცხის გულანი. რამდენიმე ხელნაწერი შეიქმნა მარტვილში, 
ზუგდიდში. იმ ხანისაა მდიდრულად ილუსტრირებული შემოქმედის გულანი. 
მრავალი წიგნი გადაიწერა ბეჟან ნაკაშიძის, რაჭის ერისთავ შოშიტას და სხვათა 
დაკვეთით[18]. 1715 წ. ბესარიონ ორბელიანს გადაუწერია რომისა და იტალიის 
ისტორია[19]. 

იმდროინდელ საკათედრო ტაძრებსა და მონასტრებში, აგრეთვე მეფე-
მთავართა და მსხვილ ფეოდალთა სასახლეებში არსებობდა მდიდარი 
ბიბლიოთეკები და დოკუმენტთა საცავები – “საწიგნეები”. მდიდარი 
ბიბლიოთეკები ჰქონდათ: ალავერდს, შიომღვიმეს, ნათლისმცემლის უდაბნოს 
(კახეთში), ბოდბეს, მცხეთის საყდარს, თბილისის სიონს, გელათს, საირმეს 
(ლეჩხუმში), შემოქმედს და მარტვილს. 

საისტორიო მეცნიერება. XVIII ს. I მეოთხედის საქართველოში ფართოდ 
გაიშალა სამეცნიერო მუშაობაც. გარდატეხა მოხდა ისტორიული მეცნიერების 
შესწავლის დარგში. ცენტრალური ხელისუფლების ინიციატივით შედგა ე.წ. 
“სწავლულ კაცთა” კომისია ბერი ეგნატაშვილის მეთაურობით, რომელსაც 
დაევალა “ქართლის ცხოვრების” რედაქტირება – გამართვა და გაგრძელება. 
“სწავლულ კაცთა” კომისიამ “ქართლის ცხოვრება” დაჰყო თავებად და 
ქვეთავებად, შეავსო იგი ქართულ და უცხოურ წყაროებში დაცული ცნობებით. 

საქართველოს ისტორიის მოთხრობის გამგრძელებლებმა განიხილეს 
საქართველოს დაშლის საკითხი XV საუკუნეში, აღნიშნეს სათავადოთა 
წარმოქმნის ფაქტი, აღწერეს ქართლის სამეფოს ბრძოლების ეროვნული ხასიათი, 
სამეფო კარის სათავადოებისადმი დაპირისპირების ცდები და ყურადღება 
გაამახვილეს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის საკითხებზედაც. სწავლულთა 
მიერ შესრულებულ სამუშაოს ნაკლიც ჰქონდა: მათ საქართველოს ისტორია 
უმთავრესად ქართლის ისტორიის თხრობით შემოფარგლეს[20]. 
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აღსანიშნავია სეხნია ჩხეიძის მოღვაწეობა ისტორიის დარგში. სეხნია 
ქართლის სამეფოს კარის მოლარეთუხუცესი იყო. იგი არაერთგზის გაჰყოლია 
ქართლის უფლისწულებს სპარსეთში და მონაწილეობა მიუღია სპარსელთა 
ომებში. თხზულებაში, რომელსაც “ცხოვრება მეფეთა” ეწოდა, იგი უმთავრესად 
ქართველების სპარსეთში მოღვაწეობის ისტორიას აღწერს. მისი ისტორია 
საინტერესო ფაქტობრივ მასალას შეიცავს XVIII ს. I მეოთხედის ქართლის 
პოლიტიკური ისტორიისათვის. 

უდიდესი მნიშვნელობის მეცნიერული მემკვიდრეობა დაუტოვა 
ქართველ ერს დიდმა მეცნიერმა ვახუშტი ბაგრატიონმა (ვახტანგ VI-ის უკანონო 
შვილმა). 

უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია ვახუშტი ბაგრატიონის “საქართველოს 
ისტორია”. ამ ნაშრომზე მუშაობა მან 1745 წ. დაამთავრა. ვახუშტიმ ისარგებლა არა 
მარტო ქართული დოკუმენტური წყაროებით, არამედ რუსეთში არსებული 
რუსული და უცხოური ლიტერატურითაც; ისტორიის გამართვისათვის მან 
მოიშველია დამხმარე დისციპლინები – ქრონოლოგია, გენეალოგია, 
დიპლომატიკა, ეთნოგრაფია და ისტორიული გეოგრაფია. მეცნიერული კვლევის 
ასეთი ფართო მასშტაბი მაშინ დამახასიათებელი იყო “დაწინაურებული 
ევროპული ისტორიისათვის და ამ მხრივ ვახუშტი ბაგრატიონი XVIII ს. 
მეცნიერული ისტორიოგრაფიის მოთხოვნათა სიმაღლეზე იდგა”[21]. 

ვახუშტის ისტორია ოთხ ნაწილს შეიცავს: 1) საისტორიო გეოგრაფია, 2) 
გენეალოგია, 3) ქრონოლოგიური ცნობები და 4) ისტორია. საფუძველი მისი 
შრომისა “ქართლის ცხოვრების” ძირითადი ნუსხები იყო, მაგრამ ყველაზე უფრო 
მაინც ვახტანგისეული რედაქციით სარგებლობდა[22]. თავის ისტორიაში შეჰქონდა 
მსოფლიო ისტორიის ფაქტებიც. ვახუშტიმ ისტორიის ცოდნა მეცნიერებად აქცია. 
მისი კვლევის მეცნიერული დონე განსაკუთრებით ჩანს მისსავე ისტორიის 
“შესავალში” და ნაკვეთში “უწყებულება მკითხველთათვის”, სადაც საუბარია 
ვახუშტის მეცნიერული კვლევის მეთოდებსა და ხერხებზე. ვ. ბაგრატიონმა 
პირველმა უარყო ქართულ საისტორიო მწერლობაში გავრცელებული რელიგიურ-
იდეალისტური შეხედულება, რომელიც ცდილობდა ისტორიული მოვლენები 
განგების ძალით აეხსნა. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ვახუშტის მიერ ნაშრომისათვის დართული 
დამხმარე მეცნიერული აპარატი. იგი შედგებოდა კომენტარებისა, გამოყენებული 
ლიტერატურის ნუსხისა, ქრონოლოგიური ტაბულისა, პირთა და გეოგრაფიულ 
სახელთა საძიებლისაგან. 

ვახუშტი ბაგრატიონის ერთი დიდი დამსახურება იმაშია, რომ მან, 
განსხვავებით წინამორბედი ისტორიკოსებისაგან, მშობლიური ქვეყნის წარსული 
თავის მთლიანობაში გაიაზრა. შემთხვევითი როდი იყო ისიც, რომ თავის ნაშრომს 
“საქართველოს ცხოვრება” უწოდა. ვახუშტი ვერ ურიგდებოდა პოლიტიკურად 
დაშლილ საქართველოს. მეცნიერი თანაბარი გულისყურით იკვლევდა ქართლის, 
კახეთის, იმერეთის სამთავროების ისტორიას. “მატიანე განამხნობს კაცსა და 
ერთგულ ჰყოფს ქვეყნისად”. ეს იყო ვახუშტის ერთ-ერთი მიზანი ისტორიულ 
მეცნიერებაში მოღვაწეობის სფეროში. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ვახუშტი ბაგრატიონის მოღვაწეობა 
გეოგრაფიის დარგში. მან საფუძველი ჩაუყარა საქართველოში გეოგრაფიულ 
მეცნიერებას და ეს დისციპლინა რუსეთისა და ევროპის გეოგრაფიულ დონეზე 
აიყვანა. ვახუშტიმ თავისი გეოგრაფიულ-კვლევითი სამუშაოები 1742 – 1745 წწ. 
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რუსეთში დაამთავრა. მისთვის აქ გახდა ხელმისაწვდომი უცხოური 
კარტოგრაფიული მასალებიც. მან პირველი ატლასი 1735 წ. შეადგინა. 1737 წ. 
ბაქარ ბატონიშვილმა ვახუშტისეული რუკები გააცნო ფრანგ გეოგრაფ ჟოზეფ-
ნიკოლა დელილს. ფრანგმა მეცნიერმა ვახუშტის ნამუშევარი ფრანგულად 
თარგმნა და 1766 წ. პარიზში გამოსცა. 1745 წ. ვ. ბაგრატონიმა მეორე უფრო 
გაფართოებული და გაუმჯობესებული ატლასი შეადგინა. ამის შემდეგ ვახუშტი 
მიიწვიეს რუსეთის არმიის შტაბში საქართველოს რუკების შესადგენად. იქ მან 9 
რუკა შეადგინა: 2 კავკასიისა და 7 საკუთრივ საქართველოსი[23]. 

ვახუშტიმ რუსეთში დაამთავრა “საქართველოს ცხოვრების” 
მნიშვნელოვანი ნაწილი – “აღწერა სამეფოსა საქართველოსა”, რომელიც ქართული 
მეცნიერული გეოგრაფიის საფუძვლად ითვლება. ამ ნაშრომში ვახუშტიმ 
დაახასიათა საქართველოს ბუნება, მისი ბუნებრივი საწარმოო ძალები, 
დასახლებული პუნქტები, საქართველოს სამეურნეო საქმიანობა და სხვა. 
ვახუშტის მიერ მოცემული კლიმატური და მცენარეული საფარის ზონების 
დახასიათება და დასკვნები დღესაც საფუძვლად უდევს სპეციალისტთა მიერ 
შედგენილ სპეციალურ რუკებს[24]. 

ვახუშტიმ აღწერა საქართველოს ფაუნაც და სცადა მისი განვითარების 
ეტაპები მოეცა. მან ამ ნაშრომში მოსახლეობის სამეურნეო საქმიანობაც 
დაახასიათა. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ვახუშტიმ გეოგრაფიის 
დამუშავება ისტორიული დოკუმენტების გათვალისწინებით მოახდინა; მან 
აღწერა ციხე-ქალაქები, ეკლესიები, მონასტრები, სასახლეები, ხიდები, რუები, 
არხები, აღნიშნა მათი აგების დრო, ამგების ვინაობა და სხვა. როგორც აკად. ნ. 
ბერძენიშვილი აღნიშნავს, ვახუშტის “აღწერა” სცილდება ჩვეულებრივი 
გეოგრაფიის ფარგლებს და ნამდვილ ისტორიულ გეოგრაფიას წარმოადგენს[25]. 

ვახუშტიმ რუსულიდან თარგმნა მსოფლიო გეოგრაფიის 
სახელმძღვანელო, რომელსაც 21 ფერადი რუკა დაურთო და საქართველოს 
შესახებ ცნობებს თავისი შენიშვნები დაუმატა[26]. 

ქართველთა გეოგრაფიული ცოდნის გაფართოებისათვის დიდი 
მნიშვნელობა ჰქონდა სულხან-საბა ორბელიანის თხზულებას “მოგზაურობა 
ევროპაში”[27], რომელშიაც საბამ აღწერა თავისი თვალით ნანახი 
ხმელთაშუაზღვისპირა ქვეყნები, მათი ბუნება, ხელოვნებისა და კულტურის 
ძეგლები და ხალხის ზნე-ჩვეულებანი. 

ფ ი ლ ო ლ ო გ ი ა  დ ა  პ ე დ ა გ ო გ ი კ ა .  XVIII ს. დასაწყისში 
მაჰმადიანურ სახელმწიფოთა რკალში მოქცეული საქართველო და ქართული ენა 
გადაგვარების საშიშროების წინაშე იდგა. ქართულ ენაში იჭრებოდა თურქულ-
სპარსული სიტყვები. აუცილებელი გახდა ქართული ენის გაწმენდა, მისი 
ლექსიკური ნორმების დადგენა და პრაქტიკაში დამკვიდრება. ამ რთულ 
ეროვნულ საქმეს ჯერ კიდევ 1685 წ. გიორგი XI-მ, არჩილ მეფემ და ლევან 
ბატონიშვილმა მიაქციეს ჯეროვანი ყურადღება და სულხან-საბა ორბელიანს 
დაავალეს ქართული ლექსიკონის შედგენა[28]. 

სულხან-საბამ ამ დიდ საქმეს 33 წელი შეალია. მან ლექსიკონი 
ძირითადად 1716 წ. დაამთავრა. 

საბამ ლექსიკონი შეადგინა ქართულ წყაროთა მასალის საფუძველზე, 
გამოიყენა რა დასავლური და აღმოსავლური ენების ლექსიკოგრაფების 
გამოცდილებები[29]. საბას მიერ შედგენილ ლექსიკონში შეტანილია აგრეთვე 
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სასაუბრო ენის ნორმებიც. საბას ლექსიკონი ენციკლოპედიური ხასიათისაა. იგი 
შეიცავს ისტორიულ პირთა და გეოგრაფიულ პუნქტთა სახელებს და 
განმარტებებს, სულხან-საბას მიერ მეცნიერულ პრინციპებზე აგებული ქართული 
ლექსიკონის შედგენა ფილოლოგიური მეცნიერების იმდროინდელ მაღალ 
დონეზე მეტყველებს. 

იმდროინდელი მოწინავე პედაგოგიური აზროვნების შესანიშნავი 
ნიმუშია სულხან-საბა ორბელიანის თხზულება “სწავლანი და მოძღვრებანი”, 
რომელშიაც ახალგაზრდობის აღზრდის საკითხებიცაა განხილული[30]. 

ამავე მიზანს ემსახურებოდა სულხან-საბა ორბელიანის დიდაქტიკური 
ნაწარმოები “სიბრძნე სიცრუისა”, რომელშიაც მხატვრული ფორმითაა 
გადმოცემული აღზრდის მეთოდები და რომელიც “ყრმათათვის ამოდ საკითხავი 
და მრავალგან სასარგებლოდ გამოსადეგი წიგნი” იყო. 

აღზრდა-განათლების საქმეს ემსახურებოდა აგრეთვე ვახტანგ VI-ის მიერ 
სპარსულიდან თარგმნილი დიდაქტიკურ-მორალური ეპოსი “ათვეზირიანი” და 
თხზულება “ამირნასარიანი”, რომელიც ბერძენ და აღმოსავლურ ავტორთა 
აფორიზმებს და სენტენციებს შეიცავდა[31]. 

მ ე ც ნ ი ე რ ე ბ ი ს  ს ხ ვ ა  დ ა რ გ ე ბ ი . ამავე ხანებში გაიზარდა 
ინტერესი მეცნიერების სხვა დარგებისადმიც. ვახტანგ VI-მ სპარსეთში ყოფნის 
დროს 1712—1719 წწ. თარგმნა XV ს. ცნობილი ასტრონომის ულუღ-ბეგის ნაშრომი 
“ვარსკვლავთმრიცხველობა”[32]. ქართლში ეს კრებული სახელმძღვანელოს 
ფუნქციას ასრულებდა. სპარსეთშივე თარგმნა ვახტანგმა ასტრონომიულ-
კოსმოგრაფიული შინაარსის წიგნი – ნასირ თუსელის “სტროლაბის სასწავლო 
წიგნი”[33], სადაც აღწერილია ასტრონომიულ-გეოდეზიური დაკვირვებების 
საწარმოებელი ხელსაწყო, რომელიც ახლა საქართვველოს სახელმწიფო მუზეუმში 
ინახება[34]. 

ვახტანგ VI-მ, ნიკოლოზ ორბელიანმა და ვახუშტი ბატონიშვილმა ტბელ 
აბუსერიძის მიერ 1233 წელს შედგენილ ასტრონომიულ-კალენდარულ ნაშრომში 
შესწორებები შეიტანეს[35]. ვახტანგ VI-მ შეადგინა ასტრონომია-კოსმოგრაფიის 
მოკლე კურსი, რომელშიაც განმარტებულია სხვადასხვაგვარი ასტრონომიული 
ცნებები თუ ტერმინები[36]. 

ვახტანგ VI-მ შეადგინა აგრეთვე “წიგნი ზეთების შეზავებისა და ქიმიის 
ქმნისა”[37]. ვახტანგი თვითონაც აწარმოებდა ქიმიურ ცდებს. ამავე 
სახელმძღვანელოზე უმუშავია ვახუშტი ბატონიშვილსაც, რომელსაც მისთვის 
ფიზიკისა და ქიმიის ხელსაწყოთა ზოგიერთი ნახაზი დაურთავს. ამ 
სახელმძღვანელოში შეტანილია ოპტიკის ზოგიერთი წესი, რომელიც დღესაც 
მეცნიერულ ღირებულებას წარმოადგენს[38]. 

ყურადღების გარეშე არ დარჩენილა მედიცინის საკითხებიც. 1709 
წლისათვის ვახტანგ VI-მ ზაზა ფანასკერტელისეული XV ს. სამედიცინო 
კარაბადინი შინაარსობრივად გამართა, მას შენიშვნები დაურთო და სახმარ 
სამედიცინო წიგნად აქცია. ეს წიგნი ვახტანგმა ორ ნაწილად გაყო: პირველ 
ნაწილში მოათავსა მედიცინის ზოგადი თეორიული საკითხები, ხოლო მეორეში – 
პრაქტიკული მკურნალობის საკითხები[39]. ძველ ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა 
ფორმებისა და მათი ტექნოლოგიური პროცესების ასეთი ვრცელი და 
სისტემატიზებული აღწერილობა მანამდე არ არსებულა. 

XVIII ს. პირველ მეოთხედში აღორძინებას იწყებს ფ ი ლ ო ს ო ფ ი უ რ ი  
ა ზ რ ო ვ ნ ე ბ ა ც . ფილოსოფიური მეცნიერებით დაინტერესება ვლინდება 
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ბერძენ-რომაელ ფილოსოფსთა გადმოქართულებასა და მათ გავრცელებაში. 
ქართულად ითარგმნება სოკრატეს, პლატონის, არისტოტელეს, არისტოფანეს, 
ეპიკურეს აფორიზმები და სენტენციები. დგება მათ შეხედულებათა კრებულები. 
ასეთი კრებული შეადგინეს, მაგალითად, ერასტი თუმანიშვილმა და ბაქარ 
ბატონიშვილმა[40]. ფილოსოფიურ საკითხებზე მუშაობდა ვახუშტი 
ბატონიშვილიც. 

ქართველთა მიერ ფილოსოფიის ღრმა ცოდნა აისახა სულხან-საბა 
ორბელიანის “ლექსიკონში”, სადაც ორბელიანი იძლევა მრავალი ფოლოსოფიური 
კატეგორიისა და ცნების მეცნიერულ განსაზღვრას. როგორც “ლექსიკონის” 
წინასიტყვაობიდან ჩანს, მის წყაროებს წარმოადგენს “ელინთა, ლათინთა, 
სომეხთა, რუსთა და არაბთა წიგნები”[41], პროკლეს და არისტოტელეს 
თხზულებანი, პორფირიუსის კატეგორიების შესავალი, ნემესიოს ემესელის და 
იოანე დამასკელის “პლატონური სიტყვის საქცევები”[42]. მრავალრიცხოვანი 
მასალიდან, რომლებიც ორბელიანის მიერ იყო შესწავლილი, იგი მხოლოდ იმას 
იყენებს, რომელიც “სწორად” და სარწმუნოდ მიაჩნდა და რომელმაც იგი 
“დააჯერა”. მითითებული ძეგლებიდან ჩანს, რომ ფილოსოფიურ ცნებათა 
განმარტების დროს სულხან-საბა ორბელიანისათვის ამოსავალ მასალას 
წარმოადგენდა ქართული ფილოსოფიური მემკვიდრეობა შექმნილი ძირითადად 
XI - XII სს. თარგმნილი და ორიგინალური მწერლობის სახით. მათ შორის 
განსაკუთრებული ადგილი ნეოპლატონიზმს და, კერძოდ, პეტრიწს უჭირავს. 

ვრცელი ადგილი აქვს დათმობილი “ლექსიკონში” მნიშვნელოვანი 
ფილოსოფიური ცნების – “გვარის” (ავტორის სიტყვით “ნათესავის”) განმარტებას. 
გვარი, ფილოსოფიური გაგებით (“რომლისთვის არის სიტყვა ფილოსოფოსთა”), 
არის “უმრავლესთა და სახითა განყოფილთა და არსობით შესმენილი”. 

სულხან-საბას ფილოსოფიური განსწავლულობა კარგად ჩანს აგრეთვე მის 
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაშრომში “სიბრძნე სიცრუისა”. ამავე ნაწარმოებში 
სულხან-საბა იძლევა თავის (და იმდროინდელი ქართული საზოგადოების 
მოწინავე ნაწილის) საზოგადოებრივ-პოლიტიკური იდეალის – განათლებული 
აბსოლუტიზმის დახასიათებას. ავტორი განმსჭვალულია აგრეთვე ყოველგვარი 
ბოროტების წინააღმდეგ ბრძოლის სულისკვეთებით, ბოროტზე კეთილის 
გამარჯვების იდეით, რომლის ფესვებიც გადგმული იყო რუსთაველის 
“ვეფხისტყაოსანსა” და მის ფილოსოფიურ წყაროებში. 
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§ 2. ლიტერატურა და ხელოვნება 
 
XVIII საუკუნის პირველი მეოთხედი ქართული მწერლობის აღორძინების 

ხანა იყო. ამ პერიოდის ქართული ლიტერატურა მრავალჟანროვანი და 
მაღალმხატვრული გახდა. ამაში რომ დარწმუნდეთ, საკმაო იქნება დავასახელოთ 
სულხან-საბა ორბელიანის შემოქმედება, რომელიც დამკვიდრდა მშობლიური 
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ლიტერატურის ოქროს ფონდში. საბას სწორუპოვარი ნაწარმოები “სიბრძნე 
სიცრუისა” იყო და რჩება ქართველი ხალხის სათაყვანო წიგნად. საბას მაღალი 
სტილი სანიმუშო და მისაბაძი გახდა მთელი XVIII ს. მოწინავე ქართული 
მწერლობისათვის. 

საყურადღებოა აგრეთვე ვახტანგ VI-ის მეცნიერული და პოეტური 
შემოქმედებაც. “ვახტანგი იყო მრავალფეროვანი და ნაყოფიერი მწერალი-
მწიგნობარი, მთარგმნელი, რედაქტორი, კომენტატორი, პოეტი”[1]. ვახტანგის 
შემოქმედების ძირითად თემად სამშობლოზე დარდი და მწუხარება იქცა. 
უცხოობაში მყოფი პოეტი გულისტკივილით იგონებდა საქართველოში 
გატარებულ ბედნიერ დროს, რომელმაც მისთვის “რუსთა ზაფხულებრ” სწრაფად 
გაიარა. ელეგიურ, დიდაქტიკურ და პატრიოტულ მოტივებთან ერთად ვახტანგ 
VI-ის ლექსებში მოცემულია პირუთვნელი და მკაცრი შეფასება მისივე 
პოლიტიკური მოღვაწეობისა. ვახტანგი ეძებს მიზეზს იმისა, თუ რატომ უბოძა 
სოფელმა მეფობის ნაცვლად “ლექსობა”[2]. მან კარგად იცოდა, რომ 

 
“მეფეს არჩილსა სძრახევდნენ, სხვას თემს რომ იყო მვლელია, 
იგ ანთებულსა სახლ-კარსა შეექმნა დამანელია”... 
ასეთივე საქციელის გამო სძრახავენ (ქართველები) ვახტანგსაც[3]. 
ვახტანგი აღიარებს, რომ ასეთი ბედი მისივე პოლიტიკის შედეგი იყო: 
 
“რას ვაბრალებ საწუთროსა, ვამბობ მიყო ამან ესო, 
რაც მე შევსვი შესასმელი, ესე ხელსა ვისცა ესო? 
ვარდი მედგა ბაღსა ჩემსა, არ თუ სამე ნარი ესო, 
მე აღმოვფხვერ სხვას ვის ეძლო, მისთვის რამე ძირსა ესო?”[4] 
 
აღსანიშნავია იმ ხანებში ქართველთა მიერ აღმოსავლური მხატვრული 

ლიტერატურით დაინტერესებაც. ვახტანგისა და სულხან-საბა ორბელიანის 
შრომით ქართველი მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი გახდა ძველ სპარსულ 
იგავ-არაკთა კრებული “ქილილა და დამანა”. ვახტანგმა “ქილილა და დამანა” 
სიტყვა-სიტყვით თარგმნა და საბოლოო გამართვისათვის საბას მისცა. საბამ 
“ქილილა და დამანას” ტექსტს ქართული ეროვნული კოლორიტი შესძინა და მისი 
მაჰმადიანური ტენდენციები შეარბილა. საბამ ენობრივ-სტილისტური ხასიათის 
სამუშაოთა ჩატარების შედეგად დახვეწილი, ქართულად გაწყობილი “ქილილა და 
დამანას” ტექსტი მაღალმხატვრული გემოვნების ლიტერატურულ ქმნილებად 
აქცია[5]. 

ქართლის მძლავრი ლიტერატურული ქმნილების დონე საერთო-
ქართული მოვლენა იყო. მისი ძალა იდეურად არღვევდა პოლიტიკური 
დაშლილობის მიჯნებს. შედარებით მკრთალად გამოიყურებოდა 
ლიტერატურული საქმიანობა დასავლეთ საქართველოში, სადაც ამ დროს არც 
ერთი მნიშვნელოვანი ორიგინალური ნაწარმოები არ შექმნილა. 

დასავლეთ საქართველოში შექმნილი ლიტერატურული 
ნაწარმოებებიდან აღსანიშნავია გიორგი აბაშიძისეული ავტობიოგრაფიული 
ხასიათის ლექსი და ქება ვახტანგ VI-ისა, ნიკოლოზ შემოქმედელის პოეტური 
შემოქმედებიდან შემორჩენილია ერთი ლექსი და პეტრე ჩხატარაიშვილის 
(ჩხატარაჲსძის) პროზაული და პოეტური ნაწარმოებები. 
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პეტრე ჩხატარაიშვილი გურიელის მდივან-მგალობელ-მწიგნობარი იყო. 
სიცოცხლის ბოლო წლები მან ვახტანგ VI-ის კარზე გაატარა და გარდაიცვალა 1725 
წელს. დასაფლავებულია სიონის ტაძარში[6]. 

პეტრე ჩხატარაიშვილი უმთავრესად ცნობილია როგორც არჩილ მეფის 
მიერ რუსულიდან თარგმნილი სერბიული ისტორიული საგმირო რომანის 
“ალექსანდრიანის” ახალი პროზაული და პოეტური ვერსიების შემქმნელი. ეს 
სამუშაო მან ჩაატარა 1721—1725 წლებში, დასავლეთ საქართველოს საქმეთა 
გამგებლის ბეჟან დადიანის დაკვეთით. პეტრე ჩხატარაიშვილის მიერ შექმნილი 
“ალექსანდრიანის” ვერსიები იმდროინდელ საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე 
უფრო პოპულარულ ნაწარმოებად იქცა; ამას მოწმობს ამ ნაწარმოების ჩვენამდე 
მოღწეულ ხელნაწერთა დიდი რაოდენობა. უფრო ადრე, 1716 წ. პეტრეს დაუწერია 
ორი ქება გიორგი IV გურიელისა, მასვე შეუთხზავს “მრავალნი კარგნი სტიხნი და 
შაირნი”[7]. 

პეტრე ჩხატარაიშვილის მსოფლმხედველობა ვიწროფეოდალურ ჩარჩოებს 
ვერ გასცდა. ფეოდალური დაშლილობა მას ბუნებრივ მოვლენად მიაჩნდა[8]. 
ანალოგიური იყო გიორგი აბაშიძის მსოფლმხედველობაც. 

მ ო ს კ ო ვ ი ს  ქ ა რ თ ვ ე ლ თ ა  კ ო ლ ო ნ ი ი ს  კ უ ლ ტ უ რ უ ლ ი  
ს ა ქ მ ი ა ნ ო ბ ა . მოსკოვის ქართულ კოლონიას საფუძველი ჩაეყარა XVIII ს. 90-
იან წლებში[9]. მისი ფუძემდებელი იყო ვახტანგ V-ის ვაჟი იმერეთის მეფედ 
ყოფილი არჩილი. 1691 წელს რუსეთის მთავრობამ არჩილის ოჯახს მოსკოვში 
სასახლე უბოძა[10], მალე ამ ოჯახმა საკუთრებად მიიღო მოსკოვის სანახებში 
მდებარე სოფელი ვსეხსვიატსკოე და ყმა-მამულები ნიჟნი-ნოვგოროდის 
მაზრაში[11]. 1699 წელს არჩილი საბოლოოდ დამკვიდრა მოსკოვში. რუსეთში მყოფ 
ქართველთაგან იმ დროს განსაკუთრებით დაწინაურდა არჩილის ვაჟი 
ალექსანდრე, პეტრე I-ის უახლოესი მეგობარი და თანამებრძოლი. ალექსანდრემ 
უცხოეთში სამხედრო განათლება მიიღო და თავისი ცოდნა რუსეთში 
არტილერიის ჩამოყალიბებას მოახმარა. ამ საქმეში დიდი დამსახურებისათვის მას 
გენერალ-ფელდცეხმაისტერის წოდება მიანიჭეს[12]. არჩილსა და ალექსანდრეს 
ცდა, რომ რუსეთის დახმარებით საქართველო მტერთაგან გამოეხსნათ, 
უშედეგოდ დამთავრდა. ალექსანდრე 1711 წელს გარდაიცვალა, არჩილი კი 1713 
წელს. 

1724 წლიდან მოსკოვის ქართული კოლონია უფრო მრავალრიცხოვანი 
გახდა. ქართლიდან წასული ვახტანგ VI-ის დიდი ამალის მეტი წილი მოსკოვს 
დასახლდა. ვახტანგს თან ახლდნენ ქართული კულტურის თვალსაჩინო 
მოღვაწეები: სულხან-საბა და ზოსიმე ორბელიანები, ვახუშტი ბატონიშვილი, 
მამუკა ბარათაშვილი და სხვ. ვახტანგმა მოსკოვში სამფლობელოდ მიიღო 
რამდენიმე სასახლე (“კიტაი-გოროდში”, პრესნასა და არბატზე) და სოფ. 
ვსეხსვიატსკოე[13]. მალე მდ. პრესნის ორივე ნაპირზე ქართველთა “სლობოდები” 
გაჩნდა[14]. მოსკოვში ქართველთა დასახლებასთან დაკავშირებით წარმოიშვა 
ახალი ქუჩა-მოედნების სახელები: “ბოლშაია გრუზინსკაია”, “მალაია 
გრუზინსკაია”, “გრუზინსკი ვალ”, “გეორგიევსკაია პლოშად” და სხვ.[15]. 

ვახტანგ VI-ის გარდაცვალების შემდეგ, 1738 წ., ქართველ ემიგრანტთა 
დიდმა ნაწილმა რუსეთის ქვეშევრდომობა მიიღო და რუსეთის არმიის “ქართულ 
ასეულში” შევიდა. ეს სამხედრო შენაერთი, რომელიც მალე “ქართველთა პოლკად” 
გადაკეთდა, 1769 წლამდე არსებობდა[16]. ქართველ ემიგრანტებს რუსეთის 
მთავრობამ რუსეთსა და უკრაინაში ყმა-მამულებიც უბოძა[17]. 
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პოლიტიკაში ხელმოცარულმა ქართულმა კოლონიამ რუსეთის 
დედაქალაქში ლიტერატურული და მეცნიერული მოღვაწეობა გაშალა. 

მოსკოვში შექმნა არჩილ მეფემ რამდენიმე პოეტური ნაწარმოებები. აქვე 
თარგმნა მან “ალექსანდრიანიც”. ლიტერატურულ მოღვაწეობას ეწეოდა არჩილის 
ვაჟი ალექსანდრეც. მან თარგმნა ბასილ მაკედონელის “ტესტამენტი” (ანდერძი). ეს 
თარგმანი მოსკოვში გამოიცა 1739 წელს[18]. 

1737 წ ვსეხსვიატსკოეში ამუშავდა ქართული სტამბა, სადაც 1737 – 1744 
წლებში დაიბეჭდა 12 სქელტანიანი წიგნი[19], მათ შორის “ბიბლია”. 

მოსკოვის ქართულ ემიგრაციაში შეიქმნა მნიშვნელოვანი მემუარული 
ლიტერატურა. ვახტანგ VI-ის ცხოვრება აღწერა ოტია ფავლენიშვილმა თავის 
“ვახტანგიანში”[20]. ანალოგიური ხასიათის თხზულება დაწერა გაბრიელ 
გელოვანმაც[21]. მემუარული ხასიათის ნაწარმოები “პეტერგოფის აღწერა” შეთხზა 
სულხან-საბას ძმამ ვახტანგმა[22]. 

მოსკოვში მყოფი ქართველი ემიგრანტები დიდ ინტერესს იჩენდნენ 
მსოფლიო ისტორიისადმიც. 1733 წ. ვახტანგ VI-ის დაკვეთით ითარგმნა კვინტოს 
კურციუსის “ალექსანდრე მაკედონელის ცხოვრება”. 1724 წ. ვახტანგისავე 
დავალებით თარგმნეს აგრეთვე ალექსი მიხეილის ძის “ძეგლის დება”[23]. დიდ 
ყურადღებას იჩენდნენ ზუსტი მეცნიერებისადმიც. 1726 წ. ვახტანგის თაოსნობით 
შეადგინეს გეომეტრიის სახელმძღვანელო–“ღეომეტრია ანუ მიწის ზომა”. 
დიმიტრი ციციშვილმა გერმანულიდან თარგმნა არითმეტიკის 
სახელმძღვანელო[24]. მანვე გამოსცა 1757 წ. გეოდეზიის პირველი 
სახელმძღვანელო. 

ქართული პოეტიკის ისტორიის შესწავლაში წვლილი შეიტანა მამუკა 
ბარათაშვილმა, რომელმაც 1731 წ. შეადგინა პოეტიკის სახელმძღვანელო – 
“ლექსის სწავლის წიგნი”, ანუ “ჭაშნიკი”. მ. ბარათაშვილის სახელმძღვანელო ორი 
ნაწილისაგან შედგებოდა. ძირითადი ნაწილი წარმოადგენდა თეორიულ კვლევას, 
მეორე კი იძლეოდა საილუსტრაციო მასალას ძველი და ახალი მწერლობიდან[25]. 

ქართული ემიგრანტული პოეზიის მნიშვნელოვანი წარმომადგენელია 
დიმიტრი სააკაძე. იგი ობიექტურად აფასებდა და ასახავდა მძიმე განცდებს, 
რომლებიც მასში სამშობლოსაგან განშორებამ გამოიწვია. მეფის რუსეთში 
ცხოვრებას დ. სააკაძე დილეგში ჯდომას ადარებს და გაუმართლებლად სთვლიდა 
ქართველ ემიგრანტთა იქ გადახვეწას[26]. 

მოსკოვის ქართულმა კოლონიამ გარდა იმისა, რომ ქართულ 
საზოგადოებრიობას გააცნო რუსული და ევროპული კულტურის ნიმუშები, 
ხელმისაწვდომი გახადა რუსი მკითხველისათვის ქართული კულტურის 
მიღწევებიც. რუსულად ითარგმნა არჩილ მეფის ლექსი, რომელშიც აღწერილი 
იყო პოლტავასთან რუსეთის ჯარის გამარჯვება. რუსულადვე ითარგმნა აგრეთვე 
ალექსანდრე ამილახვრიშვილის “გეორგიანული ისტორია” და “პოემა 
“ასტრახანში”. 

ქართული კოლონიის წარმომადგენლები აქტიურად მონაწილეობდნენ 
რუსეთის სულიერ და ინტელექტუალურ ცხოვრებაში. მათ თავისი წვლილი 
შეიტანეს აგრეთვე მოსკოვის უნივერსიტეტის დაარსებაში. ამას ადასტურებს 1756 
წ. მოსკოვის უნივერსიტეტის დამფუძნებელთა სიები, რომლებშიაც ქართველები 
არიან მოხსენიებულნი[27]. 1785 წ. გიორგი ვახტანგის ძეს მოსკოვის 
უნივერსიტეტის საკეთილდღეოდ შეუწირავს 10 000 მანეთი[28]. მოსკოვის 
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უნივერსიტეტისათვის გადაუციათ ქართველებს ბაქარ ბატონიშვილისეული 
ეკლესიაც[29]. ქართველ სტუდენტებს თავი უსახელებიათ ჩინებული სწავლითაც[30]. 

მოსკოვის ქართული კოლონია “მთელი XVIII საუკუნის მანძილზე 
ძლიერად ზემოქმედებდა საქართველოს პოლიტიკაზე: მან, უდავოა, 
მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა რუს და ქართველ ხალხთა პირველ 
დაახლოების საქმეში”. ამავე დროს “მეფის რუსეთი მარჯვედ სარგებლობდა 
ხელმწიფის ქვეშევრდომად ქცეული ქართველებით, არა მარტო რუსეთის 
სასარგებლო განწყობილებების პროპაგანდისათვის საქართველოში, არამედ 
პოლიტიკური ინტრიგებისთვისაც ქართლ-კახეთის მეფის წინააღმდეგ. ამ 
კოლონიიდან გამოდიოდნენ XVIII ს-ში ქართლის მეფობის მაძიებლები, რუსეთის 
დიპლომატიური მოხელეები საქართველოს მეფესთან და სხვა წვრილი 
პოლიტიკური აგენტები. ხოლო XIX საუკუნის დასაწყისს, როცა მეფის რუსეთმა 
საქართველო რუსულ გუბერნიად აქცია, ამავე კოლონიამ მისცა სამშობლოს არა 
ერთი პავლე ციციანოვი და დიმიტრი ორბელიანი”[31]. 

ხელოვნება. XVIII საუკუნის I ნახევარში აგებულ იქნა “მრავალი 
საკულტო, სამოქალაქო და თავდაცვითი ნაგებობები, მაგრამ შემოქმედებითი 
თვალსაზრისით ეს ნაწარმოებები ღირსშესანიშნავად ვერ ჩაითვლებიან. ყოველ 
შემთხვევაში მათი მხატვრული დონე, წინა ეპოქის ძეგლებთან შედარებით, 
ბევრად უფრო დაბლა დგას. მიუხედავად ამისა, არ შეიძლება არ აღინიშნოს ის 
გარემოება, რომ ქვეყნის ეკონომიური და პოლიტიკური დაქვეითების მძიმე 
პირობებშიაც ქართველი ხალხი მაინც ახერხებს მშენებლობის წარმოებას; 
ცდილობს არ დაითრგუნოს მოძალებული უცხო ფორმებით და დაიცვას თავისი 
ეროვნული ხუროთმოძღვრული ტრადიციები”[32]. 

აღმოსავლეთ საქართველოში სააღმშენებლო მუშაობა ძირითადად 
ვახტანგ VI-ის სახელთანაა დაკავშირებული. თბილისში “მეფემან აღაშენა სახლი 
შუენიერი, სრულიათ სარკითა და მოოქროვილი, დიდმხატვრობითა, 
ლაჟვარდითა და მარმარილოთა კედლითა”[33]. 1710 წელს ვახტანგმა განაახლა 
თბილისის სიონის პერანგი (მოპირკეთება)[34] და შეაკეთებინა მცხეთის, ურბნისისა 
და სადგერის ტაძრები[35]. 1748 წელს კონსტანტინე მუხრანბატონმა განაახლა ქსნის 
ციხე[36], ხოლო 1747 წელს აბდულაბეგმა მოახდინა სამშვილდის ციხის 
რეკონსტრუქცია[37] და სხვ. 

სააღმშენებლო ხელოვნებისა და ტექნიკის განვითარების დონის 
მაჩვენებელია ვახუშტი აბაშიძის მიერ შესრულებული ხუროთმოძღვრული 
ნახაზები (პროექტები ფასადის სახით) დავითგარეჯის მონასტერში ასაგები 
თავდასაცავი კოშკებისა, რომელსაც სათანადო განმარტებით ტექსტიც ახლავს[38]. 

XVIII ს. პირველ ნახევარში დასავლეთ საქართველოს კულტურული 
დაქვეითება ყველაზე უფრო ამ მხარის არქიტექტურას დაეტყო. ამ პერიოდში 
მრავალი პირველხარისხოვანი ძეგლი დაზიანდა, ხოლო ახალი და 
მნიშვნელოვანი თითქმის არაფერი შექმნილა. იმერთა მეფე გიორგი IV-მ განაახლა 
გელათის ღვთისმშობლის ეკლესიის ერთი ეკვდერი: იქვე სხვა ეკვდერი განაახლა 
და თავის საძვალედ აქცია ალექსანდრე V-მ[39]. მანვე განაახლა ვარციხე და ჩხარის 
წმ. გიორგის ეკლესია[40]. რამდენიმე პატარა ეკლესია ააგეს გურიისა და 
სამეგრელოში. გურიაში ააშენეს ბაილეთის ციხე. 

XVIII ს. პირველ ნახევარში საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობდა 
საეკლესიო ხატების დამზადება-შემკობა. მათ შესრულების მხატვრული დონე 
საკმაოდ მაღალი იყო. შემონახულია იმდროინდელი ფერწერის ნიმუშებიც 
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(ეკლესიათა მოხატულობა), რომლებიც ადგილობრივ ოსტატთა შემოქმედების 
ნაყოფია. 

სახიობა. XVIII ს. I ნახევარში ქართული სახიობა და თეატრი საფრთხეში 
იყო. მას, ერთი მხრივ, გადაგვარება მოელოდა, მეორე მხრივ კი, უტევდა ეკლესია, 
რომელიც საერო გართობა-სანახაობათა წინააღმდეგი იყო, რათა მორწმუნეებს 
“ჭეშმარიტი აღსარება”: არ დაევიწყებინათ. სახიობის გამოსარჩლება და დაცვა 
თავს იდო ვახტანგ VI-ის ირგვლივ დარაზმულმა მოწინავე დასმა. 

სასახლისკარის სახიობას ამ დროს სათავეში ედგა საზანდარბაში გიორგი. 
მის დასში მრავლად იყვნენ სახიობის რეპერტუარის გამოჩენილი 
შემსრულებლები და მომღერალ-იმპროვიზატორები. ქალაქის საზანდრები 
გაერთიანებული იყვნენ ცალკე ამქარში (თაბუნში), ცალკევე არსებობდა 
ნაღარახანა (სამხედრო ორკესტრი). ნაღარახანის შემადგენლობაში ქართველებთან 
ერთად სომეხი და აზერბაიჯანელი დამკვრელებიც შედიოდნენ. საინტერესოა, 
რომ ისე როგორც ეს ამქრულ წყობას შეჰფერის, ნაღარახანაში არსებობდა 
შეგირდობის ინსტიტუტი. “დასტურლამალში” მოხსენიებული არიან ნაღარახანის 
მენაღარეთა და მეზურნეთა შეგირდები[41]. 

1724 წ. ვახტანგისა და მისი მრავალრიცხოვანი ამალის რუსეთში 
გადახვეწასთან დაკავშირებით, ქართველობამ თან წაიღო მშობლიური 
მრავალსაუკუნოვანი კულტურის ტრადიციები. XVIII საუკუნის 30-იან წლებში 
მოსკოვში ქართული სანახაობრივი კულტურის კერა გაჩაღდა. ვახტანგის კარზე 
იმართებოდა სახიობის წარმოდგენები. აქ გაშაირებით, ზმობითა თუ გალობა-
სიმღერით სახელი გაითქვა ახალგაზრდა პოეტმა დავით გურამიშვილმა. 

ეროვნული სახიობის განვითარებისათვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა 
მწერლების, პოეტებისა და მეცნიერების: სულხან-საბა ორბელიანის, ვახუშტის, 
დავით გურამიშვილისა და მამუკა ბარათაშვილის მოღვაწეობას. სულხან-საბა 
ორბელიანმა ქართული ენის ლექსიკონში განსაზღვრა და განმარტა თეატრალური 
ტერმინები. ვახუშტიმ, პირველმა ქართულ მეცნიერთაგან, გააშუქა ძველი 
ქართული სახიობის გენეზისი, აღნიშნა ხალხურ სანახაობათა საწყისები. 
ამასთანავე განმარტა და ნათელი მოჰფინა ძველ თეატრალურ ტერმინებს[42]. 
დავით გურამიშვილი საუკეთესო წარმომადგენელია ამ დროის დრამატული 
პოეზიისა. მან, განაგრძო რა თეიმურაზ პირველისა და არჩილის ტრადიცია, 
გამოიყენა უკრაინული თუ რუსული სასკოლო დრამის მიღწევანი და შექმნა ერთ 
სიუჟეტურ რკალში მოქცეული დრამატული ნაწარმოები, რომელიც შედგება ერთი 
მონოლოგისა და ორი დიალოგისაგან: “გოდება დავითისა, საწუთრო სოფლის 
გამო ტირილი”, “სიკვდილისა და კაცის შელაპარაკება და ცილობა”, “კაცისა და 
საწუთროსაგან ცილობა და ბჭობა, ერთმანეთის ძვირის ხსენება”. 

ამ ნაწარმოებებში დ. გურამიშვილს გამოთქმული აქვს ანტიცარისტული 
შეხდულებანი. მან სახიობის დრამატურგიაში შეიტანა კონფლიქტის სიმწვავე და 
მოგვცა მისი განსჯისა და გადაჭრის ცდა. დ. გურამიშვილის დიალოგური 
თხზულება გამოირჩევა ქმედითი სიმძაფრით და თითოეული პერსონაჟის (კაცის, 
სიკვდილის, საწუთროს) გარკვეული დამახასიათებლობით. გურამიშვილი 
სარგებლობს ხალხური ნიღბების თეატრის – ბერიკაობის ტრადიციით და 
ამასთანავე იყენებს უკრაინული სასკოლო დრამის ცოდნას. 

თეიმურაზ II-მ მეცნიერული სისრულით აღწერა თავისი დროის 
საქორწილო სანახაობანი, ძეობის წეს-ჩვეულებანი, სასახლისკარის სახიობა და 
საასპარეზო გასართობი. 
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მეთვრამეტე საუკუნის პირველი ნახევრის სახიობისათვის 
დამახასიათებელია მკაფიოდ გამოხატული მიმართულება; სახიობის ეროვნული 
ტრადიციის განვითარების მიზნით მისი ხალხური საწყისების გამოცოცხლება; 
რეპერტუარში ხალხური მელოდიების ჭარბად შეტანა და ხალხურ სალხინო 
სანახაობათა, წეს-ჩვეულებათა გამოყენება; თანდათანობითი შეზღუდვა 
აღმოსავლურირანული მოტივებისა და სხვ. 
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თავი მეთერთმეტე 
ეკონომიური და სოციალური 

ცხოვრების განვითარება აღმოსავლე 
საქართველოში XVIII ს. 40 – 80-იან წლებში 

 
1.ქართლ-კახეთის სახელმწიფოს საშინაო პოლიტიკა 

 
სახელმწიფოს საზღვრები და მოსახლეობა. XVIII ს. შუა წლებისათვის 

ქართლ-კახეთის სამეფოს საზღვრები შემდეგნაირად იყო წარმოდგენილი: 
ქართლის სამხრეთით ერევნის და ნახიჩევნის სახანოები მდებარეობდა, 
აღმოსავლეთით კი განჯის სახანო. ეს სამივე სახანო ამ დროისათვის ქართლ-
კახეთის მოხარკე ქვეყნებად იყვნენ ქცეულნი. კახეთს აღმოსავლეთიდან 
საზღვრავდა ჭარ-ბელაქნის უბატონო საზოგადოება. ეს იყო ყოფილი კახეთის 
ტერიტორია, სადაც XVII ს. მანძილზე ლეკები ჩამოსახლდნენ აყრილი 
ქართველების ადგილზე. აღმოსავლეთითვე კახეთს საზღვრავდა შაქის, ანუ 
ნუსხის სახანო, ხოლო ჩრდილოეთით კახეთს ჩაჩნეთი და დაღესტანი 
ემიჯნებოდა. დასავლეთით და სამხრეთით ქართლ-კახეთის სამეფოს 
ლიხთიმერეთი და ახალციხის საფაშო ეკრა. ქართლის ფარგლებში შედიოდა 
ყაზახ-შამშადილუს და ბამბაკის ოლქები, თათრის ელებით დასახლებული. 

აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობის შესახებ XVIII ს. მეორე 
ნახევრისათვის ზუსტი ცნობები, შეიძლება ითქვას, არ გაგვაჩნია, ერთადერთი 
დოკუმენტი, რომელიც საშუალებას იძლევა მიახლოებით წარმოვიდგინოთ 
ქართლ-კახეთის სამეფოს მცხოვრებთა რაოდენობა, 1770 წელს არის შედგენილი. 
აქ მოცემული ცნობები ეხება ქართლ-კახეთს ერთ მთლიანობაში. გარდა ამ 
უნიკალური დოკუმენტებისა, გვაქვს აგრეთვე სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა 
მიზნით შედგენილი ქართლ-კახეთის დემოგრაფიული აღწერების ფრაგმენტები, 
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მაგრამ, რადგანაც ეს ცნობები არაერთდროულია, ნაწყვეტ-ნაწყვეტია, 
საქართველოს ამა თუ იმ კუთხეს ეხება ცალ-ცალკე, ისინი ჯერ კიდევ შემდგომ 
კვლევას, ურთიერთშეჯიბრებას და გაანალიზებას მოითხოვენ და ამიტომ მათ 
ამჯერად ვერ გამოვიყენებთ. დავეყრდნობით 1770 წლის მონაცემებს. ეს 
მონაცემები მომავალში კვლევისა და საკონტროლო მასალების მოშველიებით 
შემდგომ დაზუსტდება და შეივსება. 

1770 წლის საბუთის თანახმად, ქართლ-კახეთში, თუშეთისა და ფშავ-
ხევსურეთის ჩათვლით, აგრეთვე ყაზახ-შამშადილუს და ბამბაკის ჩათვლით 42000 
კომლი ცხოვრობდა. სტატისტიკაში მიღებული წესის მიხედვით, სულთა 
რაოდენობის გამოსაანგარიშებლად კომლთა რაოდენობას ხუთზე თუ 
გავამრავლებთ, მივიღებთ, რომ ქართლ-კახეთში 1770 წლისათვის 210000 სული 
სახლობდა. აქედან თბილისში 4 000 კომლი ანუ 2000 სული, გორში 500 კომლი 
(2000 სული), თელავში 740 კომლი (3700 სული) და სხვ. აქვე აღნიშნულია იმ 
მხარეთა მოსახლეობის რიცხვიც, რომელიც ოდესღაც საქართველოს ფარგლებში 
შედიოდა, ხოლო ამ დროს საქართველოს დაკარგული ჰქონდა. ესაა – დიდოეთი 
7000 კომლი მცხოვრებით (35 000 სული) და ენისელის მხარე (ჭარ-ბელაქანი) 10000 
კომლით (50000 სულით). ჩამოთვლილია აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოს ის 
კუთხეები, სადაც ამ დროისათვის სრულიად გაუკაცრიელებული ადგილების 
გვერდით, ძალზე შეთხელებული მოსახლეობა იყო და ამიტომ აღწერის ცნობებში 
არ აისახა. ესენია – თრიალეთი, ყაიყული, ტაშირი, გუჯარეთი, ივრისპირი და 
სომხით-საბარათიანო. ამ უკანასკნელ ადგილას ასისაგან ერთიღა არისო 
დარჩენილი, ნათქვამია საბუთში[1]. 

1770 წლის ეს დოკუმენტი რუსეთის მთავრობისათვის წარსადგენად 
სახელდახელოდ არის შედგენილი. დასახელებული ციფრები, როგორც ჩანს, 
აღნიშნულია ზეპირგადმოცემის საფუძველზე. თუ გავითვალისწინებთ ამავე 
საუკუნის 80-იან წლების ცნობას, მითითებულს აგრეთვე მიახლოებითი 
წარმოდგენით, სადაც ქართლ-კახეთში ივარაუდება 350 თუ 400 ათასი სული, 
მაშინ სავარაუდებელია, რომ 70-იან წლებშიაც ეს მოსახლეობა 210 ათასზე მეტი 
უნდა ყოფილიყო. 

XVIII ს. 40-იანი წლებიდან ქართლისა და კახეთის სამეფოები 
ერთიმეორეს მჭიდროდ დაუკავშირდნენ. ამას ხელი შეუწყო მამისა და შვილის – 
ქარლის მეფის თეიმურაზისა და კახეთის მეფის ერეკლეს – შეთანხმებულმა 
ბრძოლამ საქართველოს გაძლიერებისათვის. მათ წარმატებით მოიგერიეს 
დაღესტნელ ფეოდალთა და მეზობელ სახანოთა შემოტევები და თავიანთი 
ბატონობა განჯასა და ერევანზედაც გაავრცელეს. 1762წ. ერეკლე მეფემ ორივე 
სამეფო ტახტი გააერთიანა. მის შემდგომ წარმატებას დიდად შეუწყო ხელი იმ 
გარემოებამ, რომ ნადირ შაჰის გარდაცვალების შემდეგ ირანის სახელმწიფო 
დაცემის გზით მიექანებოდა, იგი შინაგანმა ანარქიამ მოიცვა. 

XVIII ს. 60 - 70-იან წლებში ერეკლე მეორემ თვალსაჩინოდ შეზღუდა 
ძლიერი სათავადოები და ზოგი მათგანი კიდეც გააუქმა. ცენტრალური 
ხელისუფლების შემდგომი წარმატება აღინიშნა მორიგე ჯარის შემოღებით, რამაც 
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობა განამტკიცა და გამუდმებულ შემოსევათა 
შედეგად აწიოკებულ მწარმოებლებს მშვიდობა მოუტანა. შედარებითი სიმშვიდის 
დამყარებამ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა გლეხური მოსახლეობის შრომისა და 
არსებობის პირობები. 
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ქართლ-კახეთის სახელმწიფო დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის 
ასპარეზზე გამოვიდა. მან ფართოდ გაითქვა სახელი აღმოსავლეთსა და 
ევროპაშიაც. გასაგებია, რომ ასეთ პოლიტიკურ ძვრებს თან სდევდა აღმოსავლეთ 
საქართველოს ეკონომიური და სოციალური ცხოვრების აღმავლობა, რაც თითქოს 
40 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა[2]. 

“მყრელობა”. უკაცრიელი ადგილების დასახლება. ოსმალთა და 
ყიზილბაშთა ბატონობამ დიდი ზიანი მიაყენა ქართლისა და კახეთის ეკონომიკას. 
ოსმალურ-ყიზილბაშური გადასახადებით შევიწროებული და ლეკთა 
გამუდმებული თარეშით შეწუხებული მოსახლეობა იყრებოდა და გარბოდა. 
მაგალითად, სომხით-საბარათიანოს დიდი ნაწილი და ზოგიერთი სხვა თითქმის 
სრულიად დაიცალა მწარმოებელთაგან. გლეხთა აყრა-გაქცევა, ხიზნობა-
ბოგანოობა ფართოდ გავრცელებულ მოვლენად იქცა. 

ქართლ-კახეთის მესვეურთა უპირველესი ამოცანა უკაცრიელი რაიონების 
კვლავ დასახლება და მოშენება იყო. ამ ამოცანის განხორციელებას თეიმურაზმა 
და ერეკლემ თავიდანვე ენერგიულად მოჰკიდეს ხელი. ამ მიზნით ქართლისა და 
კახეთის თავად-აზნაურთა წარმომადგენლები სათანადო შეიარაღებული ძალით 
სხვადასხვა მხარეში მიავლინეს; “რაც გლეხი ყარაბაღის და სიღნაღის 
(ნახიჩევანის, -- გ.ა.) ქვეყნებში ჩასულიყო” უნდა აეყარათ და თავთავიანთ ძველ 
ადგილებში დაესახლებინათ[3]. ასეთ ღონისძიებას მყრელობა ეწოდებოდა. გარდა 
ამისა, ქართლში მოახალშენეები თავიანთი ნებითაც მოდიოდნენ. განსაკუთრებით 
ბევრი მშრომელი წავიდა აქ დასასახლებელად ჯავახეთიდან. მათთვის ხელის 
შეწყობის მიზნით ერეკლე ახლად დასახლებულებს შეღავათებს აძლევდა, 
ათავისუფლებდა რამდენიმე წლის განმავლობაში ბეგარა-გადასახადებისაგან.[4] 
მოახალშენეებით სოფლების დასახლებას მიმართავდა ზოგიერთი თავადიც. მეფე 
მათაც დროებით ათავისუფლებდა სახელმწიფო გადასახადებისა და 
ვალდებულებათაგან[5]. 

ქართლიდან გაქცეულ გლეხთა დიდი რაოდენობა კახეთს იყო 
შეხიზნული. ამის გამო მეფეებმა, თეიმურაზ II-ემ და ერეკლე II-ემ გამოსცეს 
კანონი, რომლის ძალითაც ყიზილბაშობის ხანაში კახეთს ხიზნად გადასული 
გლეხები თავიანთ ბატონებთან უნდა დაბრუნებულიყვნენ[6]. რაც შეეხება 
ოსმალობის დროს წასულ ყმა გლეხებს, მათ, როგორც ჩანს, ხანდაზმულობის 
პრინციპის მიხედვით, შეეძლოთ იქვე დარჩენილიყვნენ, მათი აყრა და ქართლს 
გადმოსახლება სავალდებულო არ იყო. ამის შესახებ ერთ საბუთში ვკითხულობთ: 
“ჴელმწიფისა და მეფეებისაგან სამართალი და ბრძანება ასე იყო, რომ ოსმალობაში 
კახეთში ჩასული კაცი ხიზანი აღარ მისცემოდა თავის ბატონს და რაც მას უკან 
ყიზილბაშობაში ჩასული კაცი ხიზანი იყო, იმისი დაჭერა კი არ იქნებოდა, უნდა 
თავისის პატრონისათვის მიეცათ. ასრე იყო ხელმწიფისა და მეფეებისაგან იმ 
დროს ეს სამართალი”[7]. 

საქართველოს უკაცრიელი ადგილების დასახლება ხდებოდა არა მარტო 
შინაგანი მიგრაციის გზით, არამედ საქართველოს მეზობელი რაიონებიდან 
მოახალშენეთა გადმოსახლების გზითაც. ამ მხრივ აღსანიშნავია ოსთა 
ჩამოსახლების გაძლიერება XVIII საუკუნეში. ქართლ-კახეთის მმართველები 
ხელს უწყობდნენ ოსთა ჩამოსახლებას ბარის რაიონებში, აძლევდნენ მათ მიწებს 
და სახსრებს ადგილებზე სამეურნეო საქმიანობის გაშლისათვის. ოსთა 
ჩამოსახლებას ამ დროსაც არა მარტო სამეურნეო, არამედ სამხედრო 
მნიშვნელობაც ჰქონდა[8]. 
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ქართლის ბარის რაიონებში ოსთა მიერ მამულების მიღების მთავარი 
პირობა, როგორც ჩანს, მათი გაქრისტიანება იყო. ქართლში ჩამოსახლებული 
ოსები სამეფო-სახასო გლეხთა რიგებს ავსებდნენ და ქრისტიანულ სარწმუნოებას 
იღებდნენ. ოსთა გაქრისტიანების საქმეში, რომელიც რუსეთის იმპერიის წინაშეც 
იდგა განსაკუთრებულ როლს ასრულებდნენ ქართველი საეკლესიო მოღვაწეები – 
რუსეთში გადასახლებული ემიგრანტები.[9] 

XVIII ს. 70-იან წლებში ერეკლემ სცადა, რომ საკოლონიზაციო 
მიზნებისათვის გამოეყენებინა ყაბარდოში შექმნილი ვითარება. ამ დროს 
ყაბარდოელებსა და რუს კოლონისტებს შორის დაუნდობელი ბრძოლა იყო. 
ერეკლემ იქ თავისი მოციქულები გააგზავნა და ყაბარდოელებს საქართველოში 
გადმოსახლებისათვის ხელსაყრელი პირობები შესთავაზა, მაგრამ რუსეთის 
მთავრობამ ერეკლეს წარგზავნილები მოზდოკში დააკავა და ეს წამოწყება 
მარცხით დასრულდა[10]. 

ერეკლეს სახელმწიფო მწვავედ განიცდიდა მშრომელ და მეომარ 
ადამიანთა რეზერვების ნაკლებობას. ამით აიხსნებოდა ის, რომ 1779 წ. ურჩი 
ერევნის ხანის დასჯასთან დაკავშირებით, ერეკლემ ძალით გადმოიყვანა 
საქართველოში სომეხთა ერთი ნაწილი, რომელიც სიღნაღში, თბილისსა და გორში 
დაასახლა[11]. 

XVIII ს. 70-იან წლების ქართველთა განსახლების შესახებ ძვირფას 
ცნობებს გვაწვდის გერმანელი მოგზაური გიულდენშტედტი. ასე მაგალდითად, 
იგი ახასიათებს ყვარლის ახლოს მდებარე სოფლებს – ლომისციხეს, ვეფხისციხეს, 
რომლებიც ერეკლეს XVIII ს. 60-იან წლებში დაუსახლებია. ათწლოვანი შრომის 
შედეგად შეძლეს მოახალშენეებმა მეტ-ნაკლებად ნორმალური ცხოვრების 
გაჩაღება – მოაშენეს ვაზი, ჩარგეს გარგარი, ატამი, რომლებიც უკვე ყვაოდნენ”...[12]. 

ამავე საუკუნის შუა წლებში ერეკლეს მუღანის ველიდან 
გადმოუსახლებია სპარსთაგან შევიწროებული თურქმანების 250 ოჯახი, 
რომელთაც შეუქმნიათ სოფლები – მუღანლო, ყაფანახჩი და ყიზილ-ჰანჯილი[13]. 

ასე თანდათანობით შენდებოდა გაპარტახებული სოფლები და ქალაქები. 
დაფანტული მწარმოებლები უბრუნდებოდნენ თავიანთ ძველ კერებს. ქართლ-
კახეთის სახელმწიფოს გაძლიერება და მტრებზე გამარჯვება მშრომელთა ფენებში 
უკეთესი მომავლის იმედებს აღვივებდა. მთავრობის საკოლონიზაციო 
პოლიტიკას თვალსაჩინო შედეგები მოსდევდა. 

“ბატონყმური რიგის”დაცვა. მწარმლოებელთა კლასის უფლებათა 
ნორმალიზაცია, მათი დაცვა და სამეურნეო საქმიანობისათვის საჭირო პირობების 
შექმნა ფეოდალური სახელმწიფოს გამგებელთა ინტერესებს შეესაბამებოდა. 
ფეოდალებს კარგად ესმოდათ, რომ ყმა გლეხთა შრომა, მატერიალური 
დოვლათის წარმოება მათი სახელმწიფოს არსებობისათვის აუცილებელი იყო. 

თეიმურაზისა და ერეკლეს სოციალური პოლიტიკის შინაარსი კარგად 
ჩანს საჩივრებში, რომლებითაც ყმები აუწყებდნენ მეფეებს, რომ მათი 
მდგომარეობა მძიმე იყო, ბატონები ძალმომრეობდნენ, “უდებ” სამსახურსა და 
ბეგარას მოითხოვდნენ, ართმევდნენ ნასყიდ მიწებსაც კი, შეურაცხყოფდნენ 
მშრომელთა ოჯახებს. თეიმურაზისა და ერეკლეს ასეთ საჩივრებზე განაჩენი 
გამოჰქონდათ და ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ ბატონყმური “წესიერება” 
აღედგინათ[14]. 
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გლეხის ურჩობით გამწარებული ერთი ბატონი ერეკლეს სწერდა – 
“თქვენის წყენის უღონო გახლავარ, თორემ ჩემს ყმას როგორ ვერ 
დავიმორჩილებ”[15]. 

ფეოდალებს მკაცრი მეფის შიში ჰქონდათ და გლეხთა თვითნებურ 
დასჯას ვერ ბედავდნენ. გლეხებმაც იცოდნენ, რომ მეფე მეტისმეტი 
სიმკაცრისათვის ფეოდალებს სჯიდა და რამდენადმე სარგებლობდნენ კიდეც 
ერეკლეს განწყობილებით. მიუხედავად ამისა, მეფე დიდად განრისხებულა 
ზემოაღნიშნული გლეხის მრავალგზისი ურჩობის გამო. იგი ქიზიყის ნაცვალ 
თადიას მოაგონებდა, რომ მას უფლება ჰქონდა ძალა ეხმარა თავისი ურჩი ყმის 
მიმართ[16]. 

ამავე დროს ცენტრალური ხელისუფლება ერთხელ დადგენილი ბეგარა-
გადასახადების დარღვევის, მათი დამძიმების წინააღმდეგ ილაშქრებოდა. 

“შაღავათით მოექეც და რიგიანათ, რომ აღარ იჩივლოს, შენც გამოგადგეს 
და შენს შვილსაც”[17]. “შენს სარგოს აიღებ და უსამართლოს ნურას აიღებ, ნურც 
არას უსამართლოს მოინდომებ”[18], - აფრთხილებდა ერეკლე მკაცრ ბატონებს. 
1781წ. გიორგი ერეკლეს ძე განადგურებით ემუქრებოდა თავნება ბატონ 
ანდრონიკაშვილს, რომელმაც თავისი ყმის ქალი დააორსულა[19]. 

მეორე მხრივ, ქართლ-კახეთის სახელმწიფო დაუნდობლად ებრძოდა 
გლეხთა ანტიბატონყმურ მოძრაობას, ურჩობას, “ყაზახობას” და სხვ., რომელიც 
ისეთივე საშინელებად იყო გამოცხადებული, როგორც ტყვეების გატაცება და 
გაყიდვა. 

“ღმერთმა ნუ ქნას, რომ დაიკარგოს ტყვე, ან სადმე გაჩნდეს ყაზახი... ასეთ 
შემთხვევაში უნდა სდიონ... შეიპყრონ...”[20]. გაქცეულ ყმათა მოძებნაში სამეფო 
ხელისუფლების განსაკუთრებული მხარდაჭერით სარგებლობდა ეკლესია[21]. 

გლეხებმა კარგად იცოდნენ, რომ ფეოდალებს მათი აყრა-გაქცევისა 
ეშინოდათ, რადგან ეს ფეოდალთა გაღარიბებას იწვევდა, ამიტომ ისინი არცთუ 
ისე იშვიათად იმუქრებოდნენ და არ მალავდნენ, რომ, თუ გადასახადებს არ 
შეუმსუბუქებდნენ, გაიქცეოდნენ, სამშობლოს გარეთ გადაიხვეწებოდნენ. 
ფეოდალი და მეფეც ხშირად დათმობაზე მიდიოდნენ და გადასახადებს 
ამსუბუქებდნენ[22]. 

გლეხის აყრა-გაქცევისათვის ერეკლე მთავარ დამნაშავედ ბატონს 
თვლიდა – “კარგად მოექეცი და არსად გაგექცევა” – ეუბნებოდა იგი თავადს[23]. 
“თუ რომ თქვენი მამულიდან მკვიდრი კაცი აიყარა... იცოდეთ, დიდად ავად 
მოგეპყრობით და გარდაგახდევინებთ”[24]. 

ამრიგად, ქართლ-კახეთის სახელმწიფო იცავდა “ბატონყმურ რიგს”, 
იბრძოდა ოსმალობა-ყიზილბაშობის დროს გაბატონებული განუკითხაობის 
ლიკვიდაციისათვის. “ბატონყმური რიგის” დაცვა ერეკლეს მიერ, როგორც 
დავინახეთ, ფეოდალური პოზიციებიდან, მაგრამ ლიბერალურ-შემრიგებლური 
კურსით ხორციელდებოდა და კლასობრივი შინაარსისა იყო. მთავრობა იარაღით 
იცავდა ბატონყმობას[25]. 

ბატონყმურ ურთიერთობაში ასეთი ჩარევა აგრეთვე იმაზე მიუთითებდა, 
რომ ერეკლეს სახელმწიფომ სათავადოების კარჩაკეტილი ზღუდეები შეარყია და 
მკაცრად მოაგონა თავადებს, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ამიერიდან 
უშუალოდ აპირებდა მშრომელ ფენებთან კავშირის დამყარებას. 

თეიმურაზმა და ერეკლემ XVIII ს. 40-იანი წლებიდანვე დაიწყეს 
სათავადოების შევიწროება და გაუქმება. საგარეო მტრებზე გამარჯვებებმა შიშის 
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ზარი დასცეს სეპარატისტებს. სათავადოების შესუსტებით გამხნევებულმა 
გლეხებმაც მხარი დაუჭირეს მეფეებს და თავადებს შეუტიეს. ასე მოხდა, 
მაგალითად, არაგვის საერისთავოში, სადაც 1743 წ. აჯანყებულებმა ერისთავები 
ამოხოცეს და იქ თეიმურაზი მიიწვიეს. თეიმურაზმა ეს საერისთავო გააუქმა და 
სახასოდ გამოაცხადა. ამის შემდეგ მან მალე ქსნის საერისთავო სეპარატისტ გივი 
ამილახვარს წაართვა და იქაც თავისი ბატონობა განამტკიცა[26], ქსნის საერისთავოს 
გაუქმება საბოლოოდ 1777 წ. მოხდა[27]. წელში გაწყვეტილი თავადები მეფის 
ურჩობას ძველებურად ვეღარ ბედავდნენ. თავადთა მიერ დამორჩილებული 
აზნაურობაც ძლიერ მეფეს შეჰყურებდა და წოდებრივი დამოუკიდებლობისათვის 
იბრძოდა. 

ბრძოლა სამეფო შემოსავლის გაზრდისა და ქვეყნის სამეურნეო 
განვითარებისათვის. დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ერეკლეს მიერ შემოღებულ 
კანონს ტყვეობიდან თავდახსნილ გლეხთა შესახებ. საბუთებში ეს განჩინება, 
რომელიც 1765 წ. მიუღიათ, ზოგჯერ “ტყვის მოსულის გარიგებად და წიგნად” 
იხსენიება[28]. 

“ჩვენ, მეფე ირაკლიმ, საქართველოს კათალიკოსმა და დარბაზის წევრებმა 
დავადგინეთ და დავამტკიცეთ, რომ ამიერიდან გლეხები, რომლებიც ტყვეობიდან 
თავს დაიხსნიან, თავისუფალი არიან – ვისთანაც მოისურვებენ, იმასთან მივლენ, 
ძველ ბატონებს ეკრძალებათ მათი დაყმევება”[29]. მაგრამ, თუ ასეთი გლეხი ძველ 
ბატონს დაუბრუნდებოდა და მასთან გარკვეულ ხანს დარჩებოდა, მერე მისგან 
წასვლის უფლებას კარგავდა – “რადგანაც მივიდა და მასთან ხანი დაჰყო, ვეღარ 
წაუვა”. თუ “თავის ბატონთან არ მისულა, ვისთანაც უნდა მივა”[30]. 

ტყვეობიდან დაბრუნებულთა ძირითადი ნაწილი სახასო ან საეკლესიო 
ყმებად ეწერებოდა. იზრდებოდა სამეფო ყმათა რაოდენობა[31]. 

1770 წ. ერეკლეს ბრძანებით აუკრძალავთ ყმათა უმამულოდ გაყიდვა, 
აღუდგენია ავბედობის დროს დარღვეული ძველი წესი. ყმის გაყიდვა მხოლოდ 
მამულით იყო დასაშვები[32]. 1787წ. გაცემულ ერთ-ერთ ბრძანებაში ერეკლე 
აცხადებდა – “ჩვენ კარგა ხანია ხელი აგვიღია, რომ უმამულო კაცი აღარავის 
გავასყიდვინოთ, თუ ის კაცი თითონ რაზი არ იქნება”[33]. 

მეფე ქონებითაც უპირისპირდებოდა ძლიერ ფეოდალებს, ამზადებდა მათ 
საბოლოო დამარცხებას. ამავე დროს სახასო გლეხთა რიცხვის ზრდა ქვეყანაში 
ობიექტურად ანტიფეოდალური ტენდენციების განვითარებას გამოხატავდა. 

საფეოდალო-საბატონო გლეხებთან შედარებით სამეფო-სახასო გლეხების 
მდგომარეობა უკეთესი იყო. ცხადია, რომ მთავრობის პოლიტიკა, სახასო ფონდის 
ზრდისაკენ მიმართული, სეპარატისტი თავადების ბანაკში დიდ უკმაყოფილებას 
იწვევდა[34]. 

1764 წლიდან ერეკლე მეფე თანამიმდევრულად ახორციელებდა რიგ 
ღონისძიებებს იმისათვის, რომ უკან დაებრუნებინა ოსმალობა-ყიზილბაშობის 
დროს თავადების მიერ მიტაცებული სამეფო მამულები[35]. 

სახასო გლეხთა გამრავლებისადმი მიმართული პოლიტიკის 
დასახასიათებლად მეტად საინტერესოა ერეკლეს მიერ ქსნის საერისათავოს 
გაუქმებასთან დაკავშირებით იქ მოსახლე გლეხობის უშუალო მითვისების 
საბუთები, კერძოდ, 1779 წ. ერეკლეს ერთი ბრძანება “ერთობით პატარა ლიახვის 
ხეობის აზნაურთა, მოხელეთა, მსახურთა, გლეხთა და ოსთადმი”. მეფე მათ 
აუწყებდა, რომ მან მუხანათი გიორგი ქსნის ერისთავი შეიპყრო, მამულები 
წაართვა და სახასო საკუთრებად გამოაცხადა[36]. 
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ერეკლე მეორის აღნიშნული პოლიტიკა მშრომელთა მასების 
ინტერესებსაც ეხმაურებოდა. გლეხთა დიდი ნაწილი სამეფო-სახასო თუ 
საეკლესიო საკუთრებაში გადასვლით ნაწილობრივ მაინც იმსუბუქებდა 
ბატონყმურ უღელს. 

ცენტრალური ხელისუფლება იბრძოდა ქვეყანაში სოფლის მეურნეობისა 
და მრეწველობის განვითარებისათვის, სახელმწიფოს ეკონომიური საფუძვლების 
განმტკიცებისათვის. აშენებდნენ თავსაცავ ციხე-სიმაგრეებს, გამოჰყავდათ 
სარწყავი არხები, ამუშავებდნენ მანამდის აუთვისებელ მიწებს, აგებდნენ 
“ფაბრიკა-ქარხნებს”, ცდილობდნენ აეთვისებინათ წიაღისეული სიმდიდრეები და 
სხვ. 

ერეკლე მეორე ხშირად მნიშვნელოვან რჩევა-დარიგებებსაც კი აძლევდა 
სოფლის მეურნეებს. მაგალითად, საინტერესოა ერეკლეს განკარგულება თუშთა 
მოურავისადმი ალვანის მინდვრის მოხვნის გამო. ერეკლე პურის ნათესების 
გაფართოებას მოითხოვდა, რაც, მისივე აზრით, “პურისავე სიიაფის” მთავარი 
პირობა იყო[37]. 

ერეკლეს სახელმწიფო სათანადო ყურადღებას აქცევდა ვაჭრობისა და 
საქალაქო ცხოვრების განვითარებას, უშუალოდ ერეოდა მრეწველობის, კერძოდ 
კი, სამთამადნო წარმოების დანერგვის საქმეებში, მჭიდროდ იყო დაკავშირებული 
ვაჭარ-მრეწველებთან. 

1770 წელს მეფემ აღადგინა ამ დროს დავიწყებული ვაჭრობისა და 
ხელოსნობისათვის ხელსაყრელი საკუთრების ქალაქური წესი: ამიერიდან 
უშვილოდ გარდაცვლილი მოქალაქის ქონება მეფეს კი არ უნდა წაეღო, არამედ ამ 
მოქალაქის თუნდაც შორეულ მემკვიდრისათვის უნდა მიეცათ[38]. ერეკლემ 
განსაზღვრა აგრეთვე ქალაქის მოხელეების - მოურავის, მელიქ-მამასახლისის, 
ქეთხუდებისა და აგრეთვე ამქრების უფლება-მოვალეობანი და სხვა[39]. 

“ერეკლე მეფე ისე არაფრისაკენ არ მიისწრაფოდა, როგორც თავისი 
ხალხის ევროპულად გარდაქმნისაკენ”, - წერდა რუსეთის ოფიციალური 
წარმომადგენელი საქართვველოში ბურნაშოვი[40]. 

“მართლაც-და, - წერს აკად. ნ. ბერძენიშვილი, - თავადების შევიწროება 
(ზოგ სათავადოს სავსებით მოშლა, ზოგის შემცირება), “ახალთავადების” 
(პომეშჩიკების) გაჩენა (ლეონიძე, ოსეშვილი, არღუთაშვილი), საგლეხო კანონები, 
საქალაქო წყობილების წესები, კანონი მოქალაქის საკუთრების შესახებ, 
სახელმწიფო წყობილების საკითხები (მმართველობის დარგობრივი დანაწილება: 
სამხედრო, საგარეო საქმეთა, სასამართლო, სასწავლო-განათლება), სამხედრო 
რეფორმების ცდები (აზატ-მოლაშქრეთა ინსტიტუტის გაჩენა, მორიგე, რეგული) 
მსაჯულთ შეკრებულობის ინსტიტუტი (მდივანბეგების სასამართლო), საქარხნო-
საფაბრიკო წარმოების დანერგვის ცდები (შაქრის, მინის, შალის, იარაღის), 
სამთამადნო (სპილენძის, ოქრო-ვერცხლის, თუჯის, რკინის) წარმოების 
წამოწყება, ზარაფხანის განახლება, სემინარიების დაარსება, განათლებულ 
მოღვაწეთა ძლიერი დასის წარმოქმნა, გაცხოველებული თარგმნა სამეცნიერო-
პოლიტიკური თუ მხატვრული ლიტერატურისა რუსული ენიდან, - ყველაფერი 
ეს, რა თქმა უნდა, ფეოდალურ-თავადურ ქვეყანას აღარ ეგუებოდა და ამზადებდა 
პირობებს იმ პოლიტიკური ნახტომისათვის, რომელსაც მხოლოდ ერთს შეეძლო 
საქართველოს სახელმწიფოებრივი არსებობა გაქრობას გადაერჩინა[41].  

ქვეყნის საერთო აღმავლობისათვის დიდი მნიშვნელბა ჰქონდა ქართველი 
მეფეებისა და მოწინავე ძალების დაუნდობელ ბრძოლას ტყვეთა ვაჭრობის 
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წინააღმდეგ. ისევე როგორც XVI-XVII სს. ბრძოლა ტყვეთა ყიდვის წინააღმდეგ 
მწარმოებელთა დაცვისა და ინტენსიური მეურნეობის შენარჩუნების მიზნებს 
ემსახურებოდა. ტყვეებით მოვაჭრეებს ომი გამოეცხადა 1747 წლიდანვე, როცა 
ყიზილბაშობა დაემხო. ამ წლის ერთი დოკუმენტის მიხედვით ტყვეებზე 
მონადირე საშინაო ავაზაკთა დიდმა ნაწილმა ძველი ცოდვები მოინანია. მათი 
მეთაური თავადი პეტრე ავალიშვილი და მის გვერდით მყოფნი – როსტომიშვილი 
ზაალ, აჯიაშვილი ბაადურ, ჩიკოტიძე საამ, ავალიშვილის სახლთუხუცესი სვიმონ 
მსხილაძე, სასონაშვილი მამულა, ედილიშვილი ბერი, ქეჩუკაშვილი პეტრე, 
ხოჯაშვილი დათუნა, ავალიშვილის სხვა აზნაურები და გლეხები ანტონ 
კათალიკოსის წინაშე ფიცსა დებდნენ, რომ “დღეს ამას იქით არც გავერიოთ ტყვის 
სყიდვაში, არც კაცის კვლაში და რაც ჩვენში უკეთურება და ბოროტის ჩვეულება 
იყო და ღვთის განსარისხებელი საქმე, ყველაზე ჴელი ავიღოთ და მოვიკვეთოთ. 
და თუ ეს პირობა არ გაგითაოთ ჯერ ვიყვნეთ ღვთის შემცოდე და მერმე 
საქართველოს ღვთივ გვირგვინოსნის მეფის ერეკლეს შემცოდე და მოღალატე”[42]. 

ანალოგიური იყო ის წერილობითი აღთქმა, რომელიც დასავლეთ 
საქართველოს ფეოდალებმა სოლომონ პირველს მიართვეს 1759 წელს[43]. 

1772 წ. 28 აგვისტოს ერეკლემ სპეციალური მიმართვა გაუგზავნა ზემო 
ქართლის სადროშოს მოსახლეობას. იგი მოუწოდებდა გლეხებსა და ფეოდალებს 
დაუნდობლად გაენადგურებინათ ტყვეებზე მონადირენი, “რომლებიც თქვენის 
ცოლისა და შვილის დასატყვევებლად დარბიან”, ყოფილიყვნენ ქვეყნისათვის 
თავდადებულნი “პატრონ-ყმობის” საფუძველზე. “თ ქ ვ ე ნ  ა ს ე  ე ც ა დ ე ნ ი თ  
დ ა  ჩ ვ ე ნ  კ ი დ ე ვ  უ ფ რ ო  ძ ლ ი ე რ ს ა  დ ა  მ ტ კ ი ც ე ს  
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს  შ ე წ ე ვ ნ ა ს  ვ ც დ ი ლ ო ბ თ ” [44]. 

ქართლ-კახეთის მეფე აღნიშნული მოწოდებით ძალზე ორიგინალურად 
გამოიყურებოდა XVIII ს. 70-იან წლებში. მეფე-მეომარი იმ დროს სრულებითაც არ 
ჰგავდა ვიწრო ფეოდალური ინტერესებით შეზღუდულ მმართველს. 

“ძლიერი საქართველოსათვის” ბრძოლაში ერეკლე მშრომელთა 
მხარდაჭერას მოითხოვდა, რადგანაც კარგად ესმოდა, რომ ამ დიდი ამოცანის 
გადაწყვეტა მათ გარეშე შეუძლებელი იყო. 

სახელმწიფო მმართველობის გადახალისების ცდები. ერეკლე და მის 
გარშემო დარაზმული მოწინავე მოღვაწეები კარგად ხედავდნენ, რომ ქვეყნის 
ფეოდალური მმართველობა ჩამორჩენილი იყო და ახალი დროის 
მოთხოვნილებებს ვერ აკმაყოფილებდა. ძველი მმართველობის გარდაქმნისა და 
მეფის ხელისუფლების გაძლიერებისაკენ მიმართთულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 
ღონისძიებას წარმოადგენდა არაგვისა და ქსნის საერისთავოების გაუქმება, 
რაზედაც ზემოთ გვქონდა საუბარი. ამ საერისთავოების მოსახლეობა უშუალოდ 
მეფის მოხელეს, მოურავს დაუქვემდებარეს. 

ცენტრალური მმართველობის განმტკიცების მიზანს ემსახურებოდა 
ქართლ-კახეთის განაპირა მხარეების გამგებლობაში მომხდარი ცვლილებები: 1755 
წელს ერეკლემ “ყაზახში ხანობა გააუქმა და ეს ქვეყანა სამოურავოდ აქცია, ხოლო 
1765 წლისათვის ბორჩალო-ბაიდარსაც უკვე მეფის მოურავები განაგებდნენ”[45]. 
ადგილობრივი გამგებლების ნაცვლად ეს ქვეყნები ახლა უშუალოდ მეფის 
მმართველობას ემორჩილებოდა. 

XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში გარკვეული ცვლილება მოხდა 
დარბაზში, ანუ სახელმწიფო საბჭოში. დარბაზი ადრეც და XVIII საუკუნის 
პირველ ნახევარშიც ფორმალურად სათათბირო ორგანო იყო. მაგრამ ახლა (XVIII 
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საუკუნის მეორე ნახევარში), ერეკლე II-ის რეფორმების შედეგად, მუდმივმოქმედ 
დაწესებულებად იქცა[46]. 

გაძლიერებული ქართლ-კახეთის სახელმწიფოს წინაშე მწვავედ იდგა 
მუდმივი ჯარის შექმნის პრობლემა. სახელდახელოდ შეკრებილი ფეოდალური 
ლაშქარი დიდი ხანია უკვე ვეღარ შველოდა ფართო მასშტაბის პოლიტიკის 
წარმატებას. ეს პრობლემა 1773 წ. სახელმწიფო დარბაზის სპეციალური 
მსჯელობის საგანი გახდა. დარბაზმა შეიმუშავა “განაჩენი”, ანუ წესდება “მორიგე 
ლაშქრის” დაარსების შესახებ. ეს “განაჩენი” ოფიციალურად მოქმედებდა ქართლ-
კახეთის სამეფოში 1774 წლის 4 იანვრიდან[47]. 

მორიგე ჯარის გარდა ერეკლეს თითქმის მუდმივად ჰყავდა 
დაქირავებული ჯარი. “ნოქრათ და თოფჩათ” მოწვეულ ჯარისკაცებსა და მათ 
მწვრთნელ-უფროსებს მეფემ “ულუფა და ჯამაგირი” დაუნიშნა. “ულუფა და 
ჯამაგირი” ეძლეოდათ აგრეთვე მორიგე ჯარის მეთაურებსაც. 

ერეკლე II-ის სამხედრო რეფორმებმა სამოხელეო შტატის გაფართოება 
გამოიწვია. სამხედრო ორგანიზაციაში დიდი როლი დაეკისრა ლაშქარნივისს, 
რომელიც სამხედრო კანცელარიის მმართველი იყო. მას ლაშქრის აღრიცხვა-
მომარაგება და ჯამაგირის გაცემა ევალებოდა[48]. ქართლ-კახეთის სამეფოში ექვსი 
ლაშქარნივისი იყო. 

ერეკლეს რეფორმებთანაა დაკავშირებული XVIII საუკუნის მეორე 
ნახევარში მეფის დაცვის აპარატში ქეშიკჩიბაშის (მცველთუხუცესის) სახელოს 
დაარსებაც. აღნიშნულ პერიოდში “ყულარაღასის” (მონათუხუცესის) ფუნქციები 
მეფისა და სასახლის დაცვის ხაზით ქეშიკჩიბაშზე გადადის[49]. ამავე ხანშია 
შემოღებული “აგრეთვე შემდეგი სახელოები: ფონსადბაში, თოფჩიბაში, თოფჩი და 
დაჰბაში”[50]. მეფის მუდმივ საბჭოსთან” დაარსებულ იქნა განსაკუთრებული 
დაწესებულება – “სამხედრო კანტორა”. ეს დაწესებულება აწესრიგებდა 
ყოველგვარ სამხედრო საქმეს. აქ აღინუსხებოდა მორიგე ჯარის შემადგენლობა და 
სხვ.[51]. 

ქართლ-კახეთის სამეფოს მმართველი წრეები 1769—1771 წლებში 
უშუალოდ გაეცნენ რუსთა რეგულარულ ჯარს. რუსთა ჯარის გავლენამ აშკარად 
იჩინა თავი ერეკლეს მიერ შემოღებულ სამხედრო წოდებებში – კაპრალი, უნტერ-
ოფიცერი, სერჟანტი, ოფიცერი, არტილერიის კაპიტანი, მაიორი, პოლკოვნიკი, 
ღენერალი. ქართლ-კახეთის სამეფოს ლაშქარს სპეციალური მომზადების მქონე 
პირები წვრთნიდნენ “რუსული არტიკულის” მიხედვით. 

XVIII საუკუნის ბოლოს, რუსეთის სამხედრო ბიუროკრატიული 
წყობილების მმართველობის მიბაძვით, ჩვენში ჩნდება აგრეთვე საერო მოხელეთა 
ახალი სახელწოდებანი და ტიტულები: ვიცე-კანცლერი, კანცლერი, სენატორი, 
ღუბერნატორი (მოურავის მაგიერ) და სხვა. 

მოხელეთა მოქმედების ადგილის მიხედვით დაწესებულ მატერიალურ 
სარგოს ნაცვლად სამხედრო უწყების მოხელეები მთლიანად სახელმწიფო 
ჯამაგირზე გადაიყვანეს[52]. 

დიდი ცვლილებები შეიტანა ერეკლემ XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში 
ქართლ-კახეთის სამეფოს სასამართლო წყობილებაში. 

XVII საუკუნეში ქართლის სამეფოში “რამდენიმე” მდივანბეგია, ხოლო 
მომდევნო საუკუნის პირველ მეოთხედში – არანაკლებ სამისა ან ამაზე მეტიც. 
თეიმურაზ-ერეკლეს დროს, უფრო კი ქართლისა და კახეთის სამეფოების 
გაერთიანების შემდეგ, ამ მხრივ მნიშვნელოვანი გარდატეხა მოხდა. “ახალი იყო, - 
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აღნიშნავს ნ. ბერძენიშვილი, - მსაჯულთ შეკრებულების დაწესებულება, ერეკლემ 
რომ შემოიღო 1778 წელს: ამიერიდან ყოველი არზა და საჩივარი მდივანბეგთან 
მივიდესო”[53]. მდივანბეგთა რაოდენობამ თვალსაჩინოდ იმატა. 

XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში მნიშვნელოვნად გაიზარდა საპოლიციო-
ადმინისტრაციული აპარატი, რომლის სათავეში ეშიკაღასბაში იდგა. ის იყო 
აღმასრულებელი ფუნქციის მქონე უმაღლესი მოხელე. XVIII საუკუნის პირველი 
ნახევრის “ქართლის სამეფოში ორი სამეფო ეშიკაღასბაშის “ჴელი” ყოფილა[54]. 
ერეკლეს დროს კი სამეფოში ხუთი ეშიკაღასბაში იყო[55]. 

იცვლებოდა ქართლ-კახეთის სახელმწიფოებრივი წყობილების 
თვისებრივი მხარეც: მმართველობა დარგებად დაიყო. ეს გარემოება ნათლად 
მიუთითებდა ერეკლეს ცდებზე, რომ აღედგინა და ახალი დროის შესაბამისად 
გაეუმჯობესებინა “ოქროს ხანის” დროინდელი წყობილებისათვის 
დამახასიათებელი თვისებები. სახელმწიფოს მმართველობა დანაწილდა “საგარეო 
საქმეთა”, “სახელმწიფო შემოსავლისა” და “სამხედრო საქმეების” დარგებად[56]. 
უცხო სახელმწიფოებთან ურთიერთობისათვის გამიზნულ დაწესებულებას, 
დავით ბატონიშვილის ცნობით, მდივანთუხუცესი ხელმძღვანელობდა[57]. 

ქართლ-კახეთის სამეფოში ორი მდივანთუხუცესი იყო; ერთი – 
ქრისტიანი, “ღირსეულ და გამოცდილ ქართველ თავადთაგან” და მეორე—
მაჰმადიანი. პირველი აწესრიგებდა ყოველგვარ ურთიერთობას, რომელიც 
საქართველოს ქრისტიანულ სახელმწიფოებთან ჰქონდა, ხოლო მეორე – 
საქართველოსა და მაჰმადიანურ ქვეყნებს შორის ურთიერთობას[58]. 

ერეკლეს დროს ჩამოყალიბდა აგრეთვე საფინანსო უწყება – 
“განსაკუთრებული საბჭო”, რომელშიაც შედიოდნენ სამეფოს სახლთუხუცესები, 
მდივნები და ქალაქ თბილისის მელიქ-მამასახლისი[59]. ამიერიდან სამეფოს 
შემოსავალ-გასავლის საქმე მარტო სახლთუხუცესს კი არ მიენდო, არამედ ამას იგი 
ახლა “განაგებდა მდივნებთან და მელიქ-მამასახლისთან ერთად”. საფინანსო 
საქმეთა მმართველობამ “კოლეგიური ფორმა” მიიღო. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა ქალაქის 
მელიქ-მამასახლისის თანამდებობას. ეს იმით აიხსნებოდა, რომ ვაჭართა ფენების 
მნიშვნელობა სამეფოში საკმაოდ გაიზარდა. ვაჭრები სამეფოს საფინანსო საქმეთა 
გაძღოლაში მონაწილეობდნენ; ქალაქებს დიდი ადგილი ეკავათ სამეფოს 
ბიუჯეტში[60]. 

XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში წარმოქმნილ ახალ სახელოთა შორის 
აღსანიშნავია “მილახვარი” (მეჯინიბეთუხუცესი), “საოლქო ინსპექტორი”, ანუ 
“რევიზორი” და სხვა[61]. 

ამრიგად, ქართლ-კახეთის სახელმწიფოს საშინაო პოლიტიკა მაშინ 
სავსებით შეესაბამებოდა ეპოქის მოთხოვნებს. ქვეყნის მესვეურებს, როგორც ჩანს, 
მართლაც კარგად ესმოდათ, რომ ჩამორჩენილობის გადალახვის გარეშე პატარა 
სახელმწიფოს არსებობას, ძლიერ სახელმწიფოთა დამპყრობლური შემოტევების 
პირობებში, გაქრობის საფრთხე ემუქრებოდა. 
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გლეხის მეურნეობა. “საგლეხო მამულის” ანუ “საკომლოს” ოდენობა 
დროთა ვითარებაში ცვლილებებს განიცდიდა. XVIII ს. მეორე ნახევარში 
ტენდენცია საკომლოს ოდენობის შემცირებისაკენ იყო მიმართული. საკომლოს 
მიწის ყველაზე გავრცელებული ოდენობა იმ დროს 60 დღიურს უდრიდა. 1756 
წლის ერთ საბუთში თითო საკომლოზე ნაგულისხმევია დაახლოებით 60 
დღიური, 1803 წ. დოკუმენტში კი პირდაპირაა აღნიშნული “ერთი საკომლო 
სამოცის დღის მიწაო”[1]: მიუხედავად ამ ცნობისა, XIX ს. დამდეგიდან, როგორც 
ჩანს, “საკომლო” მაინც შემცირებულა 20-40 დღიურამდე, ამავე საუკუნის II 
ნახევარში კი 10-12 დღიურამდე[2]. 

საბუთებში ხშირად იხმარება გამოთქმები – “სრული საკომლო” ან 
“მთელი საკომლო”. ასეთი გამოთქმები იმის მომასწავებელია, რომ არსებობდა 
არასრული საკომლოც. მართლაც, ხშირად ყმა გლეხის ოჯახს არასრული 
საკომლო, მისი ნახევარი, მეოთხედი, ანდა ამაზე ნაკლებიც კი ეჭირა[3]. 

იყვნენ ისეთი გლეხებიც, რომელთაც სრულიად არ ჰქონდათ საკომლო 
მამული. ასეთებს, ჩვეულებრივ, სხვისი მამული უჭირავთ და “საღალედ ხნავენ” 
მას, ე.ი. მოსავლის ნაწილს, ღალას, მიწის პატრონს უხდიან. საბუთებში ხშირად 
იხსენიებიან უმამულო გლეხებიც. 

XVIII ს. მეორე ნახევარში ქართლ-კახეთის ბარის გლეხთა მეურნეობაში 
ძირითადი ადგილი კვლავ მიწისმოქმედებას ეჭირა, მესაქონელეობას კი 
მეორეხარისხოვანი, დაქვემდებარებული მნიშვნელობა ჰქონდა. მიწათმოქმედების 
დარგებიდან მთავარი ადგილი მემინდვრეობასა და მევენახეობას ეკავა. 

მემინდვრეობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო მარცვლეული 
კულტურები, მათ შორის ძირითადია ხორბლის მოყვანა. მნიშვნელოვნად 
გავრცელდა ქერის მოყვანა, თესდნენ ფეტვსა და სიმინდსაც. ზოგიერთ ადგილას 
მისდევდნენ ტექნიკური კულტურების მოყვანას. ამათგან აღსანიშნავია: სელი, 
ბამბა, ბრინჯი. განვითარებული იყო მეაბრეშუმეობაც. 

საგლეხო მეურნეობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და ტრადიციულ 
დარგს წარმოადგენდა მევენახეობა. საგლეხო მამულის შემადგენდლბაში 
აღმოსავლეთ საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში (ზოგიერთი მაღალმთიანი 
ადგილების გამოკლებით) ვენახი აუცილებელი კომპონენტია. საგლეხო ვენახები 
ჩვეულებრივ მცირე ზომისაა – ერთი-ორი დღიურისაა საშუალოდ. 

გარკვეული ადგილი საგლეხო მეურნეობაში მებაღეობას უჭირავს. ბაღი 
და ვენახი ზოგჯერ ერთ მთლიანს შეადგენს, ე.ი. ვენახში ვაზთან ერთად 
გაშენებულია ხეხილიც[4]. 

გლეხთა საბატონო გადასახადებში ზოგჯერ გადასახადი ხილის სახითაც 
შედიოდა. სხვა კულტურათა შორის თავისი სამეურნეო მნიშვნელობით 
თვალსაჩინო ადგილი ეკავა ნიგოზს. მიწის ნასყიდობის წიგნებში ნიგვზნარი, 
“ვენახი ნიგუზით”, გადასახადი ნიგუზით საგანგებოდაა ხოლმე მითითებული[5]. 

საგლეხო მამულის ჩვეულებრივი შემადგენელი ნაწილი ამ დროსაც 
ბოსტანი იყო. ზოგჯერ მებატონის მიერ დაბეგრილია საგლეხო ბოსტანიც. ასეთი 
გადასახადი უნდა იყოს, მაგალითად, “რიგის მწვანილი”[6]. ბოსტანში მოწეული 
პროდუქტები შედის გლეხის იმ საბატონო ვალდებულებაში, რომელიც “სამარხო” 
გადასახდელის სახითაა ცნობილი[7]. გლეხის ბოსტანი, საბოსტნე ალაგი, ხშირად 
ყიდვა-გაყიდვის ობიექტია[8]. 

მესაქონლეობა აღმოსავლეთ საქართველოში ძირითადად მთიან ზოლსა 
და თათრის ელებით დასახლებულ ადგილებში იყო განვითარებული. 
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მესაქონლეობას ბარშიაც მისდევდნენ, მაგრამ მას იქ შედარებით 
მეორეხარისხოვანი ადგილი ეკავა. საგლეხო მეურნეობას გარკვეული 
რაოდენობის ოთხფეხა საქონელი ჰყავდა. არის შემთხვევები, როდესაც გლეხის ორ 
კომლს საზიაროდ გააჩნდათ ხარი ან კამეჩი[9]. არიან გლეხები, რომელთაც 10 
სული (და ზოგჯერ მეტი) ხარი და ძროხა ჰყავდათ[10]. საინტერესოა, რომ გლეხებს 
შორის არსებობს საქონლის საზიაროდ ყოლის გარკვეული ფორმები, რომლებიც 
განსაზღვრულ პირობებს ემყარება[11]. საკმაო რაოდენობით ჰყავდათ გლეხებს 
ცხვრები, ღორები, ფრინველები, ფუტკარი და სხვ. 

სოფლად ვხვდებით სხვადასხვა ხელობის მიმდევარ გლეხებს -- ფეიქარს, 
მღებარს, დურგალს, კალატოზს, ხუროს, მეჭურჭლეს და სხვ. ხელოსანი გლეხები 
იმავე დროს მიწისმოქმედნი არიან, სოფლის მეურნეობას ეწევიან და ღალა-
კულუხს უხდიან მებატონეს[12]. 

საგლეხო მეურნეობის ბაზართან კავშირის შესახებ მასალებში პირდაპირი 
ცნობების მოძებნა ძნელი ხდება. უდავოა, რომ ეს კავშირი სუსტი იყო. XVIII ს. 
მეორე ნახევარში შედარებით მშვიდობიანობის დამყარებამ რამდენადმე ხელი 
შეუწყო საგლეხო მეურნეობის გაფართოებას, რასაც სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტებით ვაჭრობის გაფართოებაც უნდა მოჰყოლოდა. გლეხებს ხშირად 
გაჰქონდათ ბაზარზე თავიანთ მეურნეობაში მოყვანილი პროდუქტები. ამაზე 
მიუთითებს აგრეთვე ფულადი გადასახადების სულ უფრო მეტი გავრცელება 
XVIII ს. მეორე ნახევარში. განსაკუთრებით ამ საუკუნის ბოლოს და XIX ს. 
დამდეგს. 

თავიანთი პროდუქტების გასაყიდად გლეხები ახლომახლო ბაზრებზე 
გადიოდნენ, ზოგჯერ ქალაქშიც ჩადიოდნენ. მაგრამ, ამის გარდა, იყვნენ პირები, 
რომლებიც დადიოდნენ სოფელში და გლეხთაგან გასაყიდ საქონელს იძენდნენ. 
კახეთში მათ მენოგნეები ეწოდებოდათ. ისინი სოფლებში საქონელს დაბალ 
ფასებში ყიდულობდნენ და მერე მაღალი მოგებით ასაღებდნენ[13]. 

სოფლის ვაჭარი-ყმები ისე როგორც სოფლის ხელოსნები, სოფლის 
მეურნეობას არ იყვნენ მოწყვეტილი და ხშირად სახნავ მიწებსაც ფლობდნენ[14]. 

საბატონო მეურნეობა. საბატონო მეურნეობის განვითარებაში XVIII ს. 
მეორე ნახევარში ერთგვარ სიახლეს ვხვდებით არა ძირძველ თავადთა 
მეურნეობაში, არამედ შედარებით ახლად აღზევებული მემამულეების 
მეურნეობათა სახით. ამ ტიპის მემამულეები განსაკუთრებით არიან 
დაინტერესებულნი თავიანთი მამულების შემოსავლიანობის ზრდისათვის ახალი 
გზების ძიებით, რაციონალიზაციით. მათი მეურნეობა, ჩვეულებრივ, მკაცრ 
აღრიცხვა-ანგარიშიანობაზეა დამყარებული. ძველი სათავადოების 
მეურნეობათაგან ასეთ მეურნეობას ისიც განასხვავებს, რომ, თუ სათავადოებში 
ჩვეულებრივ მეურნეობა კოლექტიურ, სასახლისკაცო საკუთრებაზეა 
დამყარებული, ახალი ტიპის მამულებში ზოგჯერ ინდივიდუალური-საოჯახო 
საკუთრების დამკვიდრებას ვხვდები. ასეთი მოსავლიანობის გაზრდისათვის 
მემამულეთა ბრძოლას თან ახლდა ყმა გლეხთა ექსპლოატაციის მკვეთრი 
დამძიმება, ბაზართან კავშირის გაძლიერება და სხვ. 

ჩვეულებრივ, როგორც ცნობილია, საბატონო მიწები ყმა გლეხთა საბეგრო 
შრომით მუშავდებოდა. საბატონო მიწების ზრდას ასეთ შემთხვევაში ყმა გლეხთა 
სავალდებულო შრომით ბეგარების გადიდება უნდა მოჰყოლოდა. მაგრამ 
საბატონო მიწების მომრავლებას, რასაც ადგილი აქვს რაციონალურ ყაიდაზე 
მოწყობილ მეურნეობებში, ყმა გლეხთა სავალდებულო შრომითი ბეგარის 
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თვალსაჩინო გადიდება არ მოჰყოლია და შრომით ბეგარას გლეხთა საბატონო 
ვალდებულებების შორის მაინცდამაინც დიდი ადგილი არ დაუკავებია. საბატონო 
მიწების დამუშავების ძირითად (თუმცა, ცხადია, არა ერთადერთ) ხერხად 
მიღებული იყო საბატონო მიწების ნაჭრებად გლეხებზე გადაცემა 
დასამუშავებლად ამ მიწებიდან ღალის მიღების პირობით. მიწების დამუშავების 
ეს ძველიდანვე ცნობილი ხერხი XVIII ს. მეორე ნახევარში საკმაოდ 
გავრცელებული ჩანს. ზვარ-ხოდაბუნების გვერდით არსებობს საბატონო მიწების 
ცალკე ფონდი, რომელიც საღალე მიწების სახელწოდებას ატარებს. ქვათახევის 
ეკლესიის სადავო მამულების თაობაზე ბოძებულ ოქმში მეფე წერს: “სველნური 
ხოდაბუნებისა და საღალო მიწების და საკომლოების საქმე ასე გაჰყავით, რომ ორი 
წლის ხოდაბუნი და საღალო მიწა და საკომლო საყდარს დაანებეთ და მესამედი 
შატბერაშვილებსა...”[15]. მეფის მიერ გაცემულ ამ დოკუმენტში ნათლადაა 
გამიჯნული ფეოდალის მამულის 3 სხვადასხვა სახეობა – ხოდაბუნები, საგლეხო 
საკომლოები და საღალო მიწები. მებატონეთა მამულების ნუსხებში ხშირად 
ვხვდებით ხოლმე ასეთ გამოთქმას, - ესა თუ ის მიწა ამა და ამ გლეხს “უჭირავს”. 
მიწის ის ნაკვეთები, გლეხებს რომ “უჭირავთ”, ჩვეულებრივ, მემამულის საღალო 
მიწების ჩამონაჭრებს წარმოადგენს. 

ადრიდანვე გავრცელებული წესის მიხედვით, მემამულე მიწის იმ 
ნაკვეთებს, რომლის დამუშავებისთვისაც ყმის საბეგრო შრომა არ ყოფნიდა ან 
გამოუყენებელს ტოვებდა, ან უბოძებდა ყმა გლეხს წყალობის სახით სამკვიდრო 
მფლობელობაში. არც ერთი ამ გზათაგანი არ იყო მემამულის სამეურნეო 
ინტერესებისათვის ბოლომდე გამართლებული და სასარგებლო. თუ ამ მეორე 
შემთხვევაში, როდესაც მემამულე აჯილდოვებდა ყმას მიწით, ის ერთგვარად 
ზრდიდა თავის შემოსავალს ყმისგან მიღებული რენტის გზით, სამაგიეროდ, 
საბოლოოდ კარგავდა მიწების იმ ფონდს, რომელიც საბატონო სახნავ-სათესის 
გაფართოების საფუძველი იყო, მიწის რენტის სიდიდე ხომ ამ გლეხის 
შრომისუნარიანობაზეც ეკიდა (და არა მხოლოდ მისი მიწების რაოდენობაზე). 
გლეხური მეურნეობის მასშტაბი გლეხის ოჯახში არსებული მუშახელის 
რაოდენობითაც განისაზღვრებოდა. ეს რაოდენობა კი ცვალებადობდა და ხშირად 
საკმაოდ ვრცელი საყანე მინდვრები დაუმუშავებელი რჩებოდა. ასეთი 
მოცდენილი მიწები, ჩვეულებრივ, არცთუ მცირე რაოდენობით იპოვებოდა 
ზოგიერთი თავადის მეურნეობაში. 

ამიტომაცაა, რომ ისეთ აწყობილ მეურნეობაში, როგორც მანუჩარ 
თუმანიშვილის მეურნეობა იყო, სადაც მემამულე ყოველნაირად ცდილობდა 
მაქსიმალური სარგებლობა ენახა მიწის ყოველი მტკაველიდან, ფართოდ არის 
გამოყენებული მიწების საღალედ გაცემის წესი[16]. საღალედ გასცემდა მანუჩარი 
ნავენახევს, ნაზვრევს და ხოდაბუნ-მიწებსაც[17]. 

ჩვენი აზრით, აღნიშნული გზა – საღალედ გაცემა – არის გარდამავალი 
ფორმა საბატონო მამულების გაზრდისა და გამოწვეულია იმავე მიზეზებით, 
რითაც, ჩვეულებრივ, საბატონო მამულების გაფართოებისაკენ სწრაფვა იყო 
განპირობებული. მიწების საღალედ გაცემა საუკეთესო გამოსავალი იყო 
მუშახელის ნაკლებობის პირობებში მიწებიდან მაქსიმალური სარგებლობის 
მისაღებად. მიწების დამუშავების ეს გზა ამავე დროს შესაძლებლობას აძლევდა 
მემამულეს, როცა კი ამის პირობები შეექმნებოდა, ხოდაბუნებად ექცია ეს მიწები, 
ე.ი. მიწისმფლობელობა შეენარჩუნებინა და სარგებლიანადაც გამოეყენებინა იგი. 
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სახნავი მიწის საღალედ გაცემა სახნავი მიწის იჯარის ყველაზე 
გავრცელებული ფორმა იყო. არსებობდა აგრეთვე სახნავი მიწის იჯარით გაცემის 
სხვა სახეც[18]. ეს იყო მიწის საზიაროდ გაცემა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მიწის 
დასამუშავებლად საჭირო ხარჯების ნაწილს იჯარადართან ერთად მიწის 
პატრონიც კისრულობდა. ამის მიხედვით, მიწის პატრონის წილი მოსავალში 
იზრდებოდა – მას ზოგჯერ ნახევარი და ზოგჯერ მოსავლის მეოთხელი 
ეკუთვნოდა[19]. მიწის საზიარო გაცემა წერილობითი შეთანხმებით ფორმდებოდა. 
საბუთში აღნიშნული იყო, თუ ხარჯების რა ნაწილს კისრულობდა მიწის 
პატრონი, რა ნაწილს იჯარადარი და როგორ გაიყოფდნენ ისინი მოსავალს[20]. 

იჯარის სხვადასხვა სახეობა და მიწების საღალედ გაცემის ფართო 
გავრცელება მოცემულ ხანაში მემამულეთა დაინტერესებაზე მიუთითებს, რათა 
მათ სრული შესაძლებლობით გამოიყენონ მიწის ნაკვეთები შემოსავლის 
მისაღებად. 

არასაბეგრო შრომის გამოყენება (იჯარის გაცემის გზით) მემამულეთა 
მიერ ფართოდ იყო გავრცელებული მევენახეობის დარგშიაც. ყველაზე უფრო 
მეტად გავრცელებულია პარტახტი ვენახის ანდა სავენახე მიწის გაცემა ვენახის 
გასაშენებლად. ასეთ მიწას მემამულე გარკვეული პირობით გასცემდა 
მსურველზე. ჩვენ მიერ ზემოთ დასახელებულ ნ. ქანთარიას ნაშრომში სავენახე 
მიწის იჯარით გაცემის 3 შემთხვევაა გარჩეული: 1. იჯარადარი რამდენიმე (ოთხი 
ან ხუთი) წლის განმავლობაში აშენებს ვენახს, რომლის დროსაც მიწის პატრონს 
არაფერს უხდის. ოთხი ან ხუთი წლის შემდეგ ვენახი ორ ნაწილად იყოფა. ერთი 
ნახევარი იჯარადრის საკუთრება ხდება, მეორე ნახევარი მიწის პატრონს რჩება. 
ესაა სავენახე მიწის სანახევროდ გაცემა. 

2.ვენახი გაშენების შემდეგ სამ ნაწილად იყოფა. ორი მესამედი 
იჯარადრის საკუთრებაში გადადის, ხოლო მიწის პატრონს ვენახის ერთი 
მესამედი რჩება. ესაა სამესამედოდ გაცემა. 

3. ვენახი მიწის პატრონის საკუთრებაში რჩება, იჯარადარი 5 წლის 
გასვლის შემდეგაც ამუშავებს ვენახს. ყოველწლიურად იყოფა ვენახის მოსავალი: 
ერთი ნახევარი იჯარადარს ეკუთვნის, მეორე – მიწის პატრონს[21]. 

მიწის სავენახედ გაცემის ეს მესამე შემთხვევა განსაკუთრებით 
ხელსაყრელია მემამულისათვის. გარდა იმისა, რომ ასეთი ხელშეკრულება მიწის 
პატრონის სრულ საკუთრებაში ტოვებს ვენახს, იგი ითვალისწინებს არა მარტო 
ვენახის გაშენებას, არამედ იმის შემდგომ მოვლა-პატრონობასაც. ამ გზით 
საბატონო ვენახი შემდგომშიც უზრუნველყოფილია დამუშავებით და მას ისეთი 
მუშახელი ამუშავებს, რომელიც თვითონვეა მოსავლის ხარისხით 
დაინტერესებული. თუმანიშვილების მეურნეობაში უმეტესად მიწის სავენახედ 
გაცემის სწორედ ასეთ შემთხვევებს ვხვდებით[22]. ხშირია მათ მეურნეობაში ისეთი 
შემთხვევები, როდესაც ისინი ვენახს მიაბარებენ გლეხს მოსავლელად სათანადო 
დაინტერესების თუ გასამრჯელოს მიცემის პირობით[23]. ისეთი სამუშაოები, 
როგორიც იყო ვენახის შემოღობვა, ვენახისათვის გასანოყიერებელი ნეხვისა და 
სარის მოზიდვა ყმა გლეხებს ევალებოდა[24]. 

თუმანიშვილთა მეურნეობაში ვხვდებით აგრეთვე ბაღის მოსავლის 
იჯარით გაცემის შემთხვევებსაც[25]. 

თუმანიშვილთა მსგავსი მეურნეობების რიცხვი ამ დროს საკმაოდ იყო. 
მათ ზრდის პერსპექტივები ჰქონდათ და ისინი, როგორც ზემოთ ითქვა, 
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განსხვავდებოდნენ ძველი თავადური ტიპის მეურნეობათაგან, რომლებშიაც 
რაიმე ახალი XVIII ს. მეორე ნახევარში ნაკლებად შეინიშნებოდა. 

XVIII ს. მეორე ნახევრის აღმოსავლეთ საქართველოში საბატონო 
მეურნეობის განვითარების შესახებ საყურადღებო შენიშვნები გამოთქვა 
პროფესორმა გ. ნათაძემ. მან შეადარა ამ პერიოდის მდგომარეობა XVII და XVIII 
სს. I ნახევარის ვითარებასთან და დაასკვნა, რომ ამ საუკუკნის II ნახევარში 
ადგილი ჰქონდა შესამჩნევ ცვლილებებს. მკვლევარმა ყურადღება მიაქცია მიწის 
ნაკვეთების გაყიდვის ფაქტებს და შენიშნა, რომ ერთი მხარე ზედმეტი მიწისაგან 
თავისუფლდებოდა, მეორე კი ნაკვეთს “ასწორებდა”, “ამრგვალებდა”, ანუ მამულს 
აფართოებდა[26]. მნიშვნელოვანია მისი შენიშვნები მემამულეთა ანგარიშიანობის 
განვითარების შესახებაც: მებატონეებმა დაიწყეს გლეხთა საგადასახადო 
ვალდებულებების აღრიცხვა, შემოიღეს დავთრები, ადგენდნენ ყმათა სიებს და 
სხვ[27]. მასვე მოჰყავს სოფ. ხოდაშენის მეურნეობის საინტერესო მაგალითი. 
ხოდაშენისაგან შემოსავლის ზრდა, მკვლევარის აზრით, მეურნეობის 
რაციონალიზაციის, მიწის ექსპლოატაციის გაუმჯობესებულ წესთა შემოღების 
შედეგად მოხდა[28]. 

დარეჯან დედოფლის, მარიამ დედოფლის, თუ სხვათა მეურნეობების 
შესახებ დოკუმენტები, გ. ნათაძის აზრით, მიუთითებენ იმის შესახებ, რომ XVIII ს. 
II ნახევარში ”არაჩვეულებრივად გაიზარდა კულტურული მიწების რაოდენობა”, 
აითვისეს დაუმუშავებელი სახნავ-სათესი ადგილები, გააშენეს ბაღ-ვენახები; 
დიდი წარმატებით მიმდინარეობდა ტექნიკურ კულტურათა – ბამბის, თუთის 
ხეების – გაშენება, “რაზედაც იმ დროისთვის დიდძალი თანხა იხარჯებოდა”[29]. 

გლეხურ და საბატონო მეურნეობათა განვითარება-აღმავლობა XVIII ს. 40-
80-იან წლებში არსებითად ძველი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის საფუძველზე 
ხდებოდა. 
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§ 3. ვაჭრობის, მრეწველობისა და საქალაქო ცხოვრების 
განვითარება 

 
XVIII ს. მეორე ნახევარში შედარებით უფრო ხელსაყრელი პირობები 

შეექმნა ვაჭრობა-მრეწველობისა და საქალაქო ცხოვრების განვითარებას. ყველაზე 
მეტად ეს თბილისს დაეტყო. თბილისში წარმოდგენილი იყო ხელოსნობის 
თითქმის ყველა ცნობილი დარგი. ამას მოწმობენ იმდროინდელი უცხოელი 
მოგზაურები, დამკვირვებლები (იაზიკოვი, მურავიოვი, გიულდენშტედტი...) თუ 
ქართველი ისტორიკოსები. თბილისის ბაზრის სურათს, მდიდარს ცოცხალი 
ფერებით, გვიხატავს იოანე ბატონიშვილი თავის უკვდავ “კალმასობაში”. ამ 
სურათზე ვხვდებით ოქრომჭედელთა რიგს – დუქნებში მსხდომ ოქრომჭედლებს 
უხვად დამზადებული ვერცხლის იარაღითა და ოქროს სამკაულებით; მექოშეთა 
დუქნებს – ქოშითა და მაშიით სავსეს; სარაჯების დუქნებს ცხენის აკაზმულობის 
დიდი მარაგით; ყაზაზებს – ძაფითა და ზონარით; ყაჯარდუზებს - ყაჯარის 
(ცხენის გადასაფარებელია) ოსტატებს; მედუქნეებს – თავიანთი ხელობის უხვი 
პროდუქციით; ბაზაზებს – ხელსავსეთ ფარჩითა და მაუდით, სკალატითა და 
ჩითით, მოვითა და ლეინით; მკერვალებს – შეკერილი ტანისამოსით; მეთევზეებსა 
და ბაყლებს—ნაირ-ნაირი სურსათ-სანოვაგით; აქვეა ხილი, თევზი, ხიზილალა, 
წელა ბრინჯი, ერბო და სხვა წვრილმანი. ვხედავთ ყასბებს ჩანგალზე 
დაკიდებული ცხვრისა და ძროხის ხორცით, მეჩონგურეებს და საკრავის 
მკეთებელთ, ხაბაზებს, რომლებიც აცხობენ და ყიდიან პურს, მეჭურჭლეებს – 
ჯამთეფშით მდიდართ, ნალბანდებს, სირაჯხანებს – ღვინითა და არყით ავსილი 
დიდრონი რუმბებითა თუ ტიკებით, მექვაბეებს – ქვაბებისა და სპილენძის 
ჭურჭლის ოსტატებს, ბარდანეებით გასაყიდ ბამბას, ჩილინდრებს, ხარაზებს – 
წაღის, ჩექმის და სხვა ფეხსაცმლის მკერავებს, ქურქჩებს – ბეწვეულით, 
ლილახანას – დიდრონი ქვევრებით სავსეს, ისე რომ “ბარე მთლად შეღებავს ამ 
ქალაქს”; მეჩახმახეებს, მეთოფეებს, ხმლის მკეთებელთ, მეწვრილმანეებს 
თავიანთი საწვრილმანოთი და სხვა[1]. 
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თბილისელი ხელოსნები ამ დროს ხელოსნური წარმოების 60-მდე დარგს 
მისდევდნენ. ზოგიერთი მათგანი რამდენიმე სხვადასხვა წვრილ სპეციალობად 
იყოფოდა. ასე მაგალითად, XVIII ს. ბოლოსათვის მკერავები იყოფიან 
სპეციალისტებად კავკასიური, ქართული, ევროპული (რუსული) ტანისამოსის 
მიხედვით და სხვა. 

თბილისის სახელოსნოთა პროდუქცია ძირითადად ბაზარზე გასატანად 
მზადდებოდა. მისი ნაწილი ადგილზე იყიდებოდა, ნაწილი კი საქართველოს სხვა 
ქალაქებში ან მეზობელ ქვეყნებში გაჰქონდათ. ამ უკანასკნელთა რიცხვს, 
ბურნაშოვის ცნობით, ეკუთვნის სპილენძის ჭურჭელი, ტილო (თეთრი, ჭრელი, 
ფერადი), ცხენის აკაზმულობა, ხანჯლები, სამეურნეო იარაღები, ტანისამოსი, 
ქუდი, ფეხსაცმელი, ბეწვეული. 

XVIII ს. 60-იან წლებში თბილისიდან ყოველთვიურად სხვადასხვა 
საქონლით დატვირთული 150—200 ურემი მიდიოდა ერევანს, თავრიზსა და 
არზრუმს. კიდევ უფრო გაფართოვდა თბილისის საშინაო და საგარეო ვაჭრობა 
მომდევნო წლებში[2]. 

ვაჭრობა-ხელოსნობის ზრდასთან ერთად თბილისში დუქნების 
რაოდენობაც მატულობდა. თუ XVIII ს. დამდეგისათვის თბილისში დაახლოებით 
200 სავაჭრო და სახელოსნო დუქანი იყო, ამავე საუკუნის 80-იანი წლებისათვის 
მათი რიცხვი, ბურნაშოვის ცნობით, 500-მდე აღწევდა. 

გაიზარდა ქალაქის მოსახლეობის რაოდენობაც. 1770 წ. აპრილისათვის 
თბილისში 4000 კომლი ქართველი, სომეხი, ფრანგი და თათარი ცხოვრობდა. ამავე 
წელს, გიულდენშტედტის ცნობით, თბილისში გავრცელებულმა ეპიდემიამ 4000 
კაცი ამოწყვიტა, ხოლო დარჩენილი მოსახლეობის რიცხვი 20 000 ყოფილა. 
ამგვარად, XVIII ს. 60—70-იანი წლებისათვის თბილისის მოსახლეობა 
დაახლოებით 24 ათასს უდრიდა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მომდევნო 
წლებში თბილისში მოსახლეობის ზრდისათვის შედარებით უკეთესი პირობები 
არსებობდა, XVIII ს. 80-იან წლებში თბილისის მოსახლეობა კიდევ უფრო უნდა 
გაზრდილიყო –- 30000-მდე მაინც[3]. 

ნაკლები მნიშვნელობისა როდი იყვნენ ქართლის სხვა ქალაქებიც. მათ 
შორის უმნიშვნელოვანესია ქ. გორი. ოსმალო-ყიზილბაშობამ გორსაც დიდი ზიანი 
მიაყენა. გორის ციხე დანგრეული იყო ნადირ შაჰის მიერ, ქალაქი საგრძნობლად 
დაკნინდა. ერეკლე მეფემ განაახლა გორის ციხე და ქალაქის ზღუდენიც გაამაგრა. 
XVIII ს. მეორე ნახევარში ქ. გორი თანდათან ძლიერდებოდა. 

თბილისისა და გორის გარდა ქართლში სხვა მრავალი ქალაქიც იყო. 
ქვეყნის ეკონომიურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ ქალაქები: 
სურამი, ცხინვალი, ალი, ახალდაბა. 

ქართლის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე სავაჭრო დაბები – ანანური და 
დუშეთი — XVIII ს. მეორე ნახევრიდან რუსეთთან ეკონომიური ურთიერთობის 
გაძლიერებასა და ჩრდილოეთისაკენ მიმავალი ახალი სავაჭრო გზის გახსნასთან 
ერთად თანდათან ქალაქებად ყალიბდებიან. არაგვის საერისთავოს გაუქმების 
შემდეგ ანანური მეფის ხელში გადადის და “ოსეთის გზის”, ანუ დარიალის 
გახსნასთან დაკავშირებით, პატარა ქალაქად იქცევა. 

აღნიშნული გზის გახსნა ხელს უწყობს დუშეთის აყვავებასაც. XVIII ს. 80-
იან წლებში ერეკლე II-ის ბრძანებით, დუშეთი ქალაქად გამოცხადდა. იგი სულ 
უფრო და უფრო ძლიერდებოდა და 1801 წ. შემდეგ წინ უსწრებს ანანურს. 

კახეთში გამოირჩევიან ქალაქები: თელავი და სიღნაღი. 
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თელავის მოსახლეობის თითქმის ორი მესამედი XIX ს. დამდეგისათვის 
ხელოსნობა-ვაჭრობაში იყო ჩაბმული. ხელოსნები ძირითადად ფეიქრები, 
მჭედლები, მეწუღეები, მეთუნეები იყვნენ. 1802 წლის აღწერილობაში 
მიუთითებენ შედარებით მსხვილ სარეწებს – სამღებროს და ტყავის 
გამომმუშავებელ “ფაბრიკებს”. 1802 წლისათვის თელავში 60-მდე დუქანი 
ყოფილა. 

XVIII ს. ბოლოსა და XIX ს. დამდეგისათვის ვაჭრობისა და სახელოსნო 
წარმოების მნიშვნელოვან ცენტრს წარმოადგენს სიღნაღიც. 

ისე როგორც თბილისში, საქართველოს სხვა ქალაქებშიც ხელოსნები 
ძირითადად ადგილობრივი ბაზრისათვის მუშაობდნენ, მაგრამ თავიანთი 
ნაწარმის ნაწილი საქართველოს სხვა ქალაქებსა და რაიონებში, ზოგჯერ კი მის 
საზღვრებს იქითაც გაჰქონდათ. ბაზრისათვის მუშაობდნენ არა მარტო 
თავისუფალი ხელოსნები არამედ ყმებიც, რომელნიც ხელოსნური მოსახლეობის 
უმრავლესობას შეადგენდნენ. ხელოსნების ნაწილი წინასწარი დაკვეთით 
მუშაობდა. ზოგიერთი ხელობის კაცნი დღიურ სამუშაოებზე დადიოდნენ. 
აღსანიშნავია, რომ ხელოსნები თვითონვე ქირაობდნენ ზოგჯერ მუშებს. აქ იჩენდა 
თავს წვრილ მეწარმეთა წინაკაპიტალისტური ტენდენციები. 

საგარეო და საშინაო ვაჭრობის განვითარება. აღმოსავლეთ საქართველოს 
სავაჭრო კავშირი უცხოეთის ქვეყნებთან XVIII ს. მეორე ნახევარში საგრძნობლად 
გაფართოვდა. მატულობს საქონელის შემოზიდვა და გაზიდვა, სავაჭრო 
კავშირების არე, მრავლდება სავაჭრო დაბების რიცხვი. ნაირსახოვანი, 
მრავალფეროვანი ხდება გატანილი თუ შემოტანილი საქონელი 

ეკონომიური ცხოვრებისათვის მეტად მნიშვნელოვან მოვლენას 
წარმოადგენდა დარიალის, ანუ “ოსეთის” გზის გახსნა[4]. რუსეთიდან ამ გზით 
იწყეს სვლა სავაჭრო ქარავნებმა. საქონლით დატვირთული ქართველი ვაჭრებიც 
აქედან გადიოდნენ ასტრახანსა და რუსეთის სხვა ქალაქებში და საქართველოში 
ჩამოჰქონდათ რუსული საქონელი[5]. აღნიშნული გზა 1750 წლისათვის უკვე 
მოქმედი გზაა, რომლის დიდ მნიშვნელობაზე მიუთითებს ის გარემოებაც, რომ 
სამეფო ხელისუფლებამ მისი სპეციალური დაცვა დააწესა[6]. 

ამიერიდან, უფრო კი საუკუნის უკანასკნელ ათეულ წლებში, სულ უფრო 
ხშირდება საბუთებში ცნობები იმის შესახებ, რომ ესა თუ ის მოქალაქე თუ ვაჭარი 
რუსეთს არის წასული. ჩადიან რუსეთის დიდ ბაზრობებზე – მაკარიევოს 
(“მაკარიას”), მოსკოვს ან არადა სავაჭრო კავშირი აქვთ ამ ბაზრებთან[7]. ასე 
მაგალითად, XVIII ს. მეორე ნახევარში საკმაოდ ცნობილი კომერსანტი სოლომონ 
ტერ-შმოვანოვი მაკარიადან იწერს “გარნითურის” ნაჭრებს (“გარნითური” ან 
“განდიდური ესაა დამახინჯებული ფრანგული gros de Tours – აბრეშუმის მკვრივი 
ქსოვილი თავდაპირველად დამზადებული საფრანგეთის ქალაქ ტურში[8]), 
სასაწვიმრე მაუდს, ქაღალდს, ლუქს. მის მიერ ნაყიდი საქონელი ნაირ-ნაირ 
ქსოვილებს შეიცავს. აქაა გარნითურს გარდა: ლემური ნიმი, ხაზყირმიზის მაუდი, 
ზეითუნის მაუდი, “ჩიჩაგლუ ხარა” (აბრეშუმის ტალღოვანი ქსოვილი), ფლორი – 
აბრეშუმის თხელი გამჭვირვალე ქსოვილი (ამოუცნობიI  nce543 გვ) და სხვ.[9]. 
უყიდია აგრეთვე სათვალეები. როგორც თვითონ წერს, მის მიერ ნაყიდი 
საქონელის უმეტესობა მაუდებისა და სინჯაფის (ბეწვია ძვირფასი) გარდა, 
მაკარიაში ნაყიდი საქონელია[10]. საბუთებში ხშირად იხსენიება “რუსული 
საქონელი”, “რუსის ჩითი”, “სტოლის სერვიზები” “რუსული რკინა”, “რუსული 
ქოში”, მოსკოვს ნაყიდი ნივთები და სხვა[11]. აღსანიშნავია, რომ ბაჟი რუსეთიდან 
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შემოტანილ საქონელზე უფრო დაბალია, ვიდრე საქართველოდან რუსეთში 
გატანილზე. ამ დროს რუსეთის მთავრობა დაინტერესებულია კარგი ჯიშის 
ქართული ცხენებით. ამ მიზნით რუსეთიდან სპეციალურად მოუვლენიათ იქ 
მყოფი თომა ბარათაშვილი, რომელიც საქართველოში ცხენებს ყიდულობდა[12]. 

საინტერესოა, რომ რუსეთის გზით საქართველოში შემოდის არა მარტო 
რუსული საქონელი, არამედ ევროპული, კერძოდ, ფრანგული. სოლომონ ტერ-
შმოვანოვი, მაგალითად, წერს, რომ ფოსტის ქაღალდი, რომელიც მას “მაკარიას” 
უყიდია, “ასლი ფრანგისაა” (ე.ი. ნამდვილი ფრანგულია). ფრანგულია ზემოთ 
დასახელებული ზოგიერთი ქსოვილი “გარნითური”, “ფლორი”). 

შემოდიოდა აგრეთვე “შფანცკის” (ესპანური) მაუდი, ფრანგული თავთა, 
ფრანგის ჩითი[13]. 

აღმოსავლეთ საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობათა ერთ-ერთ მთავარ 
უბანს ირანთან ვაჭრობა წარმოადგენდა. ირანს ქართლ-კახეთი უკავშირდებოდა 
მეზობელ მაჰმადიანურ სახანოებზე (განჯა, ერევანი) გავლით. გაცხოველებული 
იყო ვაჭრობა სომხეთ-აზერბაიჯანის ქვეყნებთანაც. განჯასთან ვაჭრობის ერთ-
ერთი უმთავრესი საგანი ქსოვილები იყო (ქართულ საბუთებში იხსენიება ხოლმე 
“განჯის შაიდიში”, “განჯის მოვი”)[14]. დიდი ადგილი ეჭირა თევზით 
ვაჭრობასაც[15]. ქართველ ვაჭართა მოქმედების ფართო ასპარეზი იყო ბაქო[16], 
შამახია. ქართული ექსპორტის ერთ-ერთ საგანს შამახიაში სპილენძი 
წარმოადგენდა, ხოლო იმპორტისას – აბრეშუმი[17]. 

სავაჭრო ურთიერთობა აქვს საქართველოს ერევნის სახანოსთან[18]. 
ქართველი ვაჭრები საქმიანობდნენ თავრიზში, ქაშანში, შირაზში, რეშტში, 
გილანში, ხოიში; ქართულ საბუთებში იხსენიება ხოის ოქრო, შირაზის ტყავი. 
ხოიდან აქეთ გზავნიან შაქარს, ატლასს[19]. 

მნიშვნელოვნად გაცხოველდა აღმოსავლეთ საქართველოს სავაჭრო 
კავშირები ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან. ოსები, ყაბარდოელები, ლეკები 
მოდიან სავაჭროდ თბილისში, ცხინვალში, ახალგორში, დუშეთში, თელავში, 
ყვარელში, სიღნაღში და სხვ., იძენენ აქ უმთავრესად პირველი მოხმარების 
საგნებს (ქსოვილებს ტანისამოსისათვის, სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს, 
უმთავრესად პურეულს, აგრეთვე საყოფაცხოვრებო მოხმარების ხელოსნურ 
ნაწარმს). თავის მხრივ მოაქვთ თავიანთი საქონელი გასაყიდად – შალის ნაწარმი, 
მეცხოველეობის პროდუქტები, ადგილობრივი შინამრეწველობის საგნები. 

აღსანიშნავია აგრეთვე ქართველი ვაჭრების სავაჭრო ურთიერთობანი 
კასპიისპირეთის ჩრდილოკავკასიურ ქვეყნებთან. აქ, გარდა უშუალო ვაჭრობისა, 
ქართველი ვაჭრები ფართოდ ეწევიან სატრანზიტო ვაჭრობას. როგორც ირკვევა 
დოკუმენტებიდან, სავაჭრო ოპერაციები საკმაოდ მსხვილ თანხებს მოიცავენ. 

ქართველი ვაჭრები დადიოდნენ უფრო შორეულ ბაზრებზედაც – ერაყში, 
ბაღდადში, ბასრაში, ინდოეთსა და სირიაში (ჰალაბს)[20]. 

ვაჭრები ამ დროს წინანდელთან შედარებით უფრო მეტად ხელს 
უწყობდნენ ეკონომიური კავშირურთიერთობის დამყარებას საქართველოსა და 
მეზობელ ქვეყნებს შორის. საგარეო ვაჭრობა მნიშვნელოვანწილად გამოხატავდა 
ჩვენი ქვეყნის ეკონომიურ განვითარებას. ეს ჩანდა ადგილობრივი მრეწველობის 
პროდუქციის გასაღებასა და საქონლიანობის ზრდაში. ვაჭართა “საამხანაგო 
წიგნებში” ვხვდებით მითითებებს, იმის შესახებ, რომ საქონლის შემოზიდვა 
ხშირად მჭიდრო ურთიერთკავშირში იყო[21]. 
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ერთი სიტყვით, საგარეო ვაჭრობა მჭიდროდ იყო დაკავშირებული 
საშინაო ვაჭრობასთან და ადგილობრივ საქონელწარმოებასთან, რომელიც ამ 
პერიოდში ასევე გაფართოვდა. ვაჭრების ხელში დიდძალი ფულადი კაპიტალი 
გროვდებოდა, რაც ბურჟუაზიულ ურთიერთობათა მომავალი განვითარების ერთ-
ერთი საწინდარი იყო. 

ქართლ-კახეთის ცენტრალური ხელისუფლება ხელს უწყობდა საშინაო და 
საგარეო ვაჭრობის განვითარებას, რადგანაც იგი სავაჭრო მოგებაში 
მონაწილეობდა. სამეფო რაზმები იცავდნენ სავაჭრო-საქარავნო გზებს. მეფის 
მოხელეები აწესრიგებდნენ საბაჟო სისტემას. სახელმწიფო ფულადი შემოსავალი 
ვაჭრობის გაფართოების შესაბამისად მატულობდა. ასე, მაგალითად, თუ 1760 წ. 
თბილისის საბაჟო შემოსავალი 3200 მანეთს უდრიდა, 1769 წ. იგი 10 ათასამდე 
გაიზარდა. ბაჟი კი საბაზრო საქონლის ღირებულების 2,5%-ს შეადგენდა. 
თბილისის საქონელბრუნვა 9 წლის განმავლობაში ორჯერ და უფრო მეტად 
გადიდდა (160000-400000)[22]. 

საქართველოს საშინაო ბაზრებზე ნათლად ჩანდა ფეოდალური ქვეყნის 
სასაქონლო წარმოების თანდათანობითი ზრდა და ცალკეულ პროვინციებს შორის 
შრომის დანაწილების შედარებითი გაღრმავება. გ. ნათაძის დაკვირვებით, ამ 
დროს უნდა გაზრდილიყო პურის მოყვანა გორის მაზრაში და მისი გაზიდვა არა 
მარტო საქართველოს სხვა კუთხეებში, არამედ მეზობელ განჯაშიაც[23]. 

საშინაო საქონელბრუნვის შესამჩნევ გაფართოებაზე მეტყველებენ გორის, 
კახეთის, თბილისის, ცხინვალის, ქოლაგირის, არბოს, ანანურისა და სხვა საბაჟო 
შემოსავლის ნუსხები[24]. 

შესამჩნევად იზრდება მოთხოვნები ფულზე. ადგილობრივ ბაზრებზე 
იყიდება თითქმის ყველაფერი – სოფელი, “სამკვიდრო” თუ “ნასყიდი” მამული, 
პირუტყვი და ყოველგვარი უძრავ-მოძრავი ქონება[25]. 

დიდდება სავაჭრო და სავახშე კაპიტალის როლი ქვეყნის ეკონომიურ 
ცხოვრებაში. ვაჭართა ფენებში მკვეთრად გამოიყოფიან შემძლე ვაჭრები და 
მევახშეები. 

სავახშო კაპიტალი ამ დროს წინანდებურად სისხლს სწოვდა წვრილ 
მწარმოებლებს, ითვისებდა მათი შრომის პროდუქტებს, ხელს უწყობდა მათ 
გამათხოვრებას. სავახშო კაპიტალის კლანჭებში ექცეოდნენ აგრეთვე 
არისტოკრატიული ფენები, რომელთა მოთხოვნები ფუფუნების საგნებზე სულ 
უფრო და უფრო მატულობდა. 

შემდგომ გაძლიერებას განიცდის მოქალაქეთა ზედაფენა. მის 
გაძლიერებას ხელს უწყობდა ცენტრალური ხელისუფლების ღონისძიებები 
მიმართული ამ ფენის სოციალური და ეკონომიური განმტკიცებისაკენ - საქალაქო 
ცხოვრების მოწესრიგება, ვაჭრობისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, 
მსხვილ ვაჭართა სოციალური დაწინაურება – აზნაურობისა ანდა თავადის 
ხარისხში აყვანა და სხვ.[26]. პროფ. ვ. გაბაშვილის თქმით, XVIII ს. მეორე ნახევარი 
წარმოადგენდა ახალ ეტაპს “მოქალაქეთა პრივილეგირებული მდგომარეობის 
ფორმირებაში” და ეს მოვლენა ერეკლე II-ის ცენტრალისტურ ღონისძიებებს 
უკავშირდებოდა[27]. 

მრეწველობის განვითარება. XVIII ს. მეორე ნახევარში ჩნდება ანდა 
აღორძინებას განიცდის მთელი რიგი საწარმოებისა, რომლებიც იმდროინდელ 
წყაროებში “ფაბრიკებად” და “ქარხნებად” იწოდებიან. მათი დამაარსებელი 
უმთავრესად სახელმწიფოა. ამ საწარმოებში უმეტეს წილად დაქირავებული 
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ოსტატები და მუშები შრომობდნენ. პირველ რიგში უნდა დავასახელოთ 
სამთამადნო წარმოება, რომელიც სპილენძისა და ოქრო-ვერცხლის საბადოების 
დამუშავებას ისახავდა მიზნად. ამ წამოწყებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ენიჭებოდა XVIII ს. მეორე ნახევრის აღმოსავლეთ საქართველოს ეკონომიურ 
ცხოვრებაში. 

XVIII ს. ისტორიკოსი ომან ხერხეულიძე წერს, რომ მრავალრიცხოვან 
მტრებთან საბრძოლველად სახსრების ძიებამ ერეკლე მეფე სამთამადნო 
სიმდიდრის აღმოჩენა-დამუშავებამდე მიიყვანა: “არა აქვნდა (მეფე ერეკლეს 
საქართველოს მტრების მიმართ) პირდაპირი ძალი, არც ჯარითა და არც ხაზინითა 
და თვინიერ სიმხნისა კიდე არა რაი აქვნდა პირისპირი თანასწორება. მაშინ 
ფრიადისა ღონისძიებითა და შრომითა ეძება მამულსა თვისსა მიწა ოქროსი და 
ვერცხლისა, რომელმანცა იპოვა... და მოიყვანა საბერძნეთით ბერძენნი მცირედნი, 
გამომდნობელნი ოქროსა და ვერცხლისა მიწისანი. ვითარცა დაიწყო მადნისა მის 
მუშაკობა, ისარგებლა მით ფრიად”[28]. 

სამთამადნო წარმოების გაშლას მრავალი სიძნელე ეღობებოდა წინ. 
საქართველოში იმ დროს არ იყვნენ ამ საქმის ოსტატები და უცხოეთიდან მათი 
მოწვევაც გაძნელდა[29]. ბოლოს დიდ წყალობათა შეპირების გზით შეძლო ერეკლემ 
თურქეთიდან მოეწვია ბერძენი “მადანჩების” ერთი ჯგუფი, რომელმაც ახტალის 
მონასტრის მიდამოებში (ქვემო ქართლი) ხელი მოჰკიდა ვერცხლის საბადოს 
დამუშავებას. პირველი ცდა იღბლიანი გამოდგა. წარმატებით დაგვირგვინდა 
ახალი საბადოების ძიებაც. ალავერდის (იქვე) მიდამოებში სპილენძის მადანსაც 
მიაკვლიეს და ახლა უკვე ბერძენთა მნიშვნელოვანი რაოდენობის გადმოყვანა 
თურქეთიდან შედარებით ადვილად მოხერხდა. სამთამადნო წარმოება ამ 
ადგილებში ფართოდ გაიშალა. ეს იყო 1763 წელს. ამ დროისათვის 800 კომლი, ანუ 
2000 სული ბერძენი გადმოსულა საქართველოში მადნების დასამუშავებლად. 
აშენდა ვერცხლის სადნობი ქარხანა ახტალას და სპილენძის სადნობი - 
დამბლუღს. 7 წლის შემდეგ კიდევ სპილენძის ორი ქარხანა ჩადგა მწყობრში – 
ალავერდისა და შამბლუღის. წამოწყებას კარგი პირი უჩანდა და წარმოებაც 
გაფართოების გზას განუხრელად ადგა. 

ახტალის ვერცხლის სადნობი ქარხანა უფრო ხშირად 200 ლიტრა 
ვერცხლს იძლეოდა (რაც ჩვენი დროის საზომებში რომ გადავიტანოთ, 40 ფუთს 
უდრის). ზოგ წლებში 150 ლიტრას ღებულობდნენ (30 ფუთი), ან კიდევ 300 
ლიტრას (60 ფუთი). ერთ სარეკორდო წელს კი 408 ლიტრა ვერცხლიც კი მიუღიათ 
(91 ½ ფუთი)[30]. ახტალის ვერცხლის მადანი ოქროს ნარევს შეიცავდა. ქარხანაში 
ხდებოდა ვერცხლისაგან ოქროს გამოცალკევება. თითო ლიტრა ვერცხლიდან 46 
მისხალი ოქრო დგებოდა[31]. 

ალავერდისა და შამბლუღის ქარხნებში წლიურად ღებულობდნენ 5, 10 ან 
15 ათას ფუთ სპილენძს[32]. 

წარმოების მეპატრონედ მეფე ითვლებოდა. იგი კისრულობდა საჭირო 
ხარჯების ერთი ნაწილის გაღებას, მეორისა კი ბერძენ “მადანჩებს” ევალებოდათ. 
შემოსავლის ნახევარზე ოდნავ მეტი მეფისა იყო, მეორე ნაწილი კი – ბერძნებისა. 
მეფის შემოსავალი ვერცხლის მადნიდან 48 281 მანეთს უდრიდა[33], ხოლო 
სპილენძის მადნიდან – დაახლოებით 12 – 18 ათას მანეთს, რაც ერთად 60 ათას 
მანეთს აღემატებოდა. ამ თანხას დიდი ადგილი ეკავა სახელმწიფო ბიუჯეტში[34]. 

სამთამადნო წარმოების საქმეში მოპოვებულმა წარმატებებმა სამეფოს 
მესვეურთ ახალი საბადოების ძიების ხალისი გაუღვიძა. სურამის მახლობლად 
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მდებარე სოფელი ძაღინა ძველიდანვე იყო ცნობილი ვერცხლის საბადოთი. 
დროთა ვითარებაში მივიწყებულ ამ საბადოში ახლა, XVIII ს. 70-იან წლებში 
კვლავ დაიწყეს მადნის დამუშავება[35]. აღმოჩენილ იქნა სპილენძის მადანი 
აგრეთვე სოფელ ჰაცუტშიც (ქვემო ქართლი[36]). მიმდინარეობდა მადნის 
საბადოების ძიება ქიზიყში, ჯავახიშვილების მამულში სოფ. კრკონს და სხვა[37]. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ მადნების ძიებისა და დამუშავების ცდებს 
საქაროთველოს მესვეურნი საქართველოს ტერიტორიის გარეთაც მიმართავდნენ. 
ასე მაგალითად, როგორც ირკვევა რუსული საარქივო დოკუმენტებიდან, ჯერ 
კიდევ ვახტანგ VI-ის დროს მიუკვლევიათ ქართველებს ვერცხლისა და ტყვიის 
საბადოებისათვის ჩრდილოეთ ოსეთში (მდ. არდონის ხეობა). XVIII ს. 60-იან 
წლებში ეს მადანი ერეკლე მეფის დაინტერესებისა და ზრუნვის ობიექტად იქცევა. 
მას ამ მადნის რამდენიმე ფუთი ნიმუშად მიუღია კიდეც[38]. 

სამთამადნო წარმოების უფრო ფართოდ გასაშლელად აუცილებელი იყო 
მადნის დამუშავების სპეციალისტთა ადგილობრივი კადრების შექმნა. ერეკლე 
მეფის განკარგულებით ადგილობრივ მოსახლეობაში მადნის დამუშავების 
შესასწავლად გამოსადეგ პირებს აგროვებდნენ და ბერძენ ოსტატებთან 
შეგირდებად გზავნიდნენ[39]. ამავე დროს მეფე რუსეთის მთავრობასთან 
ურთიერთობის დროსაც არ ივიწყებდა, რომ მადნის დამუშავებისა და ლითონის 
ჩამოსხმის ოსტატთა აქ გამოგზავნის საკითხი დაესვა (1769 წ.)[40]. 

ახტალა-ალავერდის სამთამადნო “ქარხნებში” ბურჟუაზიული საწარმოო 
ურთიერთობის ზოგიერთი ნიშანიც მოჩანს. საწარმოების მეპატრონეებად 
გამოდიან მეფე და ბერძენი ოსტატები. ჭრელია სამუშაოთა შემსრულებლების 
შემადგენლობაც. აქ ვხვდებით მეწარმე ოსტატებსა და დაქირავებულ მუშებს – 
ნებითა და იძულებით დაქირავებულთ[41]. ახტალის ქარხანაში, გარდა ბერძნებისა, 
რომლებიც ძირითადად სამუშაოთა შემსრულებლები იყვნენ, დამხმარე 
სამუშაოზე 220—250 კაცი მუშაობდა, რომელთა ნაწილი ყმები, ნაწილი კი 
თავისუფალი დაქირავებული მუშები იყვნენ. რაც შეეხება შრომის განაწილებას, 
საწარმოო პროცესებს, მის ტექნიკურ აღჭურვილობას და სხვა., ამის შესახებ 
სათანადო ცნობები არ გაგვაჩნია. საფიქრებელია, რომ ბერძენი ოსტატ-მადანჩები 
ასრულებდნენ ყველა სამუშაოს (გარდა შავი სამუშაოსი, რომელსაც 
დაქირავებული მუშები ეწეოდნენ). ეს ოსტატები იხდიდნენ წარმოებისათვის 
საჭირო ხარჯებსაც. ასეთი მონაცემების საფუძველზე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 
ახტალა-ალავერდის მადნის მომპოვებელი და დამმუშავებელი საწარმო XVIII ს. 
მეორე ნახევარში არსებითად ჯერ კიდევ არ წარმოადგენდა კაპიტალისტურ 
ურთიერთობაზე აგებულ ეკონომიურ ორგანიზაციას, მაგრამ ის შეიცავდა 
ბურჟუაზიული მანუფაქტურის ჩანასახს, რომელსაც შემდგომი განვითარების 
პერსპექტივა ჰქონდა. 

XVIII ს. მეორე ნახევარში ფეხს იკიდებენ აგრეთვე კერძო საწარმოები, 
რომლებიც ფართო მოხმარების პროდუქციას ამზადებდნენ. ასეთთა შორის 
აღსანიშნავია იოსებ ყორღანაშვილის მიერ გამართული ზეთსახდელი ქარხანა[42], 
თამბაქოს ქარხანა[43], იოანე პენტელაშვილის თიხის ჭურჭლის ქარხანა[44], გლახა 
გაბაშვილის აგურის ქარხანა[45] და სხვ. 

აღმოსავლეთ საქართველოს საწარმოო განვითარებაში საგანგებოდ უნდა 
იქნას აღნიშნული ისეთი ტიპის საწარმოები, როგორიც სამღებროებია. 
სამღებროებში ამ დროს ყველაზე უფრო მკაფიოდ შეინიშნებოდა ახალი 
ბურჟუაზიული ურთიერთობის ჩასახვის ნიშნები. 
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სამღებროთა შინაგანი ორგანიზაციის და, რაც მთავარია, ამ ორგანიზაციის 
სოციალურ-ეკონომიური არსის ანალიზი მოცემულია ნ. ბერძენიშვილის 
ნაშრომში “სამღებროთა შესახებ XVIII საუკუნეში”[46]. 

სამღებროთა მესაკუთრედ ქართლში დედოფალი ითვლებოდა. 
სამღებროთა ზედამხედველობისათვის დედოფალს საგანგებო მოხელე ჰყავდა, 
რომელიც მღებართუხუცესად იწოდებოდა. მღებართუხუცესები სადედოფთლო 
სოფლებიდან გამოჰყავდათ რიგრიგობით[47] და როგორც ჩანს, მსახურთა ფენიდან. 
მღებართუხუცესი საქმის (ღებვის) მცოდნე კი არ იყო, არამედ ადმინისტრაციული 
მოხელე. მღებართუხუცესის სოფლიდან გამოყვანის წესი წმინდა ფეოდალური 
ვალდებულების სახეობა იყო[48]. 

XVIII ს. მეორე ნახევარში ერთგვარ ცვლილებებს აქვს ადგილი სამღებროს 
ორგანიზაციის საქმეში, სამღებროს შემოსავალი იჯარით გაიცემა, იჯარადარი 
სამღებროს მფლობელს წინასწარ უხდის გარკვეულ თანხას, რითაც გარკვეული 
ვადით სამღებროს ექსპლოატაციის უფლებას იღებს. ჩვეულებრივ, ასეთ 
მოიჯარედ თვით მღებარი (საღებავის მცოდნე ოსტატი) გამოდის. თუ წინათ 
მღებარი, ჩვეულებრივ, სამღებროს მფლობელის ყმა იყო, ახლა უკვე ხშირდება 
შემთხვევები, როდესაც ის მისი ყმა აღარაა. გარდა ამისა, თუ ადრე სამღებროს 
თავისი მეთვალყურე ჰყავდა, რომელიც მღებართუხუცესად იწოდებოდა და 
სამღებროს მებატონის ყმათა რიცხვიდან გამოიყვანებოდა ხოლმე, XVIII ს. მეორე 
ნახევარში მფლობელის მღებართუხუცესის ფუნქციები ნაწილობრივ 
ადგილობრივ მოურავს ეკისრება ან კიდევ უფრო მეტად სამღებროს მოიჯარეზე 
გადადის. ახლა ყმის შრომას უმეტესად დაქირავებული პირი ცვლის. 

სამღებროთა იჯარით ამღებნი ღებვის ოსტატები არიან. ისინი თავიანთ 
სამღებრო სახელოსნოებში შეგირდებს და მუშებს ამუშავებენ, ხელმძღვანელობენ 
ღებვის საქმეს და საიჯარო თანხას უხდიან სამღებროს მფლობელს. ეს 
ჩვეულებრივი ფეოდალური ტიპის სახელოსნოა, მაგრამ XVIII ს. მეორე ნახევარში 
ვხვდებით ისეთ შემთხვევებსაც, როდესაც სამღებროს იჯარიდარი არის არა 
მღებარი, არამედ სრულიად გარეშე პირი. ასეთ შემთხვევაში თვით ოსტატი 
(მღებარი) არის დაქირავებული სამღებროს მოიჯარადრის მიერ. აქ უკვე 
განსხვავებულ საწარმოო ურთიერთობასთან გვაქვს საქმე: დაქირავებულია არა 
მარტო ოსტატი, არამედ ქარგალი, შეგირდი და მუშაც. ეს კი უკვე მანუფაქტურაა 
და არა ჩვეულებრივი, ფეოდალური ტიპის სახელოსნო. თუმცა, უნდა ითქვას, რომ 
ასეთი სახელოსნოები ამ დროს ჯერ კიდევ იშვიათობას წარმოადგენდნენ. უფრო 
ხშირია ისეთი შემთხვევები, როდესაც არამღებრები მღებართან არიან 
შეამხანაგებულები. ეს გარდამავალ საფეხურად შეიძლება იქნეს მიჩნეული—
აქედან მღებრის მთლიანად დაქირავებაზე გადასვლა ადვილად შესაძლებელია. 
რამდენადაც სამღებროთა რიცხვი ამ დროს დიდად არის გაზრდილი და ისინი 
მასობრივი მოხმარების საგანს ამზადებენ, ამდენად აქ მოცემულია 
შესაძლებლობა, რომ ამ სახელოსნოებში სხვაზედ ადრე დაირღვევა ხელოსნურ-
ჰამქრული წარმოების წესი და მის ადგილს მანუფაქტურულ-ბურჟუაზიული წესი 
დაიჭერს[49]. 

XVIII ს. მეორე ნახევარში მთელი რიგი სხვა წვრილი საწარმოები არსდება. 
ასეთებია –მინის სარეწაო, მარილის დამამზადებელი, თიხის ჭურჭლის 
გამომშვები და სხვა. ეს საწარმოები უმთავრესად მეფეს ეკუთვნოდა და აგრეთვე 
იჯარით გაიცემოდა. მოიჯარადრეებად ზოგჯერ გამოდიოდნენ ოსტატები, 
რომლებიც თავის მხრივ ქირაობდნენ მუშახელს. 
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თბილისში არსებობდა თოფ-იარაღის დამამზადებელი ქარხანა, სადაც 
სხვა სამხედრო საჭურველს გარდა ზარბაზნებსაც ამზადებდნენ. აქ მუშაობდნენ 
სხვადასხვა სპეციალობის ხელოსნები – ხუროები, დურგლები, ზარბაზნის 
მბურღავები, მქლიბავები. ისინი ხელფასს ფულით იღებდნენ[50]. 

სტამბა საქართველოში, როგორც ცნობილია, ჯერ კიდევ 1707 წ. იყო 
გამართული. XVIII ს. მეორე ნახევარში მისი აღდგენა, შემდგომი გაფართოება და 
ტექნიკური გაუმჯობესება ხდება. ძველი დროიდანვე არსებობდა ზარაფხანაც. 
XVIII ს. მეორე ნახევარში იგი შემდგომ გაფართოებას განიცდის. სამეფო 
ხელისუფლება, ჩვეულებრივ, მის შემოსავალს იჯარით გასცემდა ხოლმე. XVIII ს. 
შუა წლებში მეფის ზარაფხანის მოიჯარადრედ იყო მსხვილი ვაჭარი ხოჯა 
ბეჰბუდა[51]. XVIII ს. მეორე ნახევარშიც სამეფო ზარაფხანის შემოსავალი იჯარით 
იყო გაცემული. ასე, მაგალითად, 1792 წ. ზარაფხანა იჯარით აღებული აქვს 
მელიქიანთ შაქარას შვილ გასპარას 500 თუმნად. გასპარა მარტო არ არის ამ 
საქმეში, ის მხოლოდ ამხანაგობის მეთაურია. მისი ამხანაგობის ერთ-ერთი წევრია 
ღანბარაანთ პაპა. ამხანაგობა იყოფს ურთიერთშორის ამ საქმის “ხეირსა და 
შარს”[52]. იჯარით იღებს ზარაფხანას იმავე გასპარას მეთაურობით 3 კაცისაგან 
შემდგარი ამხანაგობა 1797 წელსაც[53]. ამხანაგობათა შექმნა ზარაფხანის 
შემოსავლიანობის ზრდითაა გამოწვეული. საიჯარო თანხა ამ დროს 425 თუმანს 
შეადგენს[54]. მოიჯარადრეები შეძლებული მოქალაქენი არიან. 

არსდება თბილისში აგრეთვე ისეთი საწარმოები, რომლებიც ქალაქის 
ფენების სხვადასხვა წარმომადგენლებს – სამეფო აზნაურებს ან მსხვილ ვაჭრებს 
ეკუთვნით. ასე, მაგალითად, იოსებ ყორღანაშვილის ზეთსახდელი ქარხნის, იოანე 
პენტელაშვილის თიხის ჭურჭლის ქარხნისა და გლახა გაბაშვილის აგურის 
ქარხნის გარდა, 1770 წ. ერეკლეს ნებართვით მოქალაქე ისაია თაყუაშვილმა 
თბილისში თოფისწამლის ქარხანა ააშენა. თოფისწამლის დამზადება და მისი 
გაყიდვა ამიერიდან თაყუაშვილის მონოპოლია გახდა[55]. რამდენიმე ხნის შემდეგ 
ეს ქარხანა სამეფო საკუთრებად გამოცხადდა. 1795 წ. კი, აღა-მაჰმად-ხანის 
შემოსევის შედეგად იგი დაინგრა, მაგრამ უკვე 1796 წელს ისაია თაყუაშვილს მისი 
აღდგენა მოუხერხებია[56]. 

თაყუაშვილი არ იყო ფეოდალი, რომელსაც ქარხანაში თავისი ყმების 
გამოყენება შეეძლო, ის არც ხელოსანი-ოსტატია, არამედ ქარხნის მეპატრონეა, 
ამიტომ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ მის წარმოებაში გამოყენებული იყო როგორც 
ოსტატთა, ისე მუშათა დაქირავებული შრომა. ამდენად, თაყუაშვილის ქარხანა 
მანუფაქტურული ხასიათის საწარმოდ უნდა მივიჩნიოთ[57]. 

მანუფაქტურული წარმოება თბილისში შედარებით სუსტად იყო 
განვითარებული. წვრილ ხელოსნურ წარმოებასთან შედარებით მანუფაქტურა 
გაცილებით უფრო მცირე მნიშვნელობისაა. 

ამრიგად, XVIII ს. 40—80-იან წლებში აღმოსავლეთ საქართველოში 
ადგილი აქვს ეკონომიური ცხოვრების გამოცოცხლებას, ხდება მისი ახალი 
შინაარსით გამდიდრება. მიმდინარეობს შრომის დანაწილების შემდგომი 
გაღრმავება, ვითარდება ხელოსნური წარმოება, ფართოვდება საშინაო და საგარეო 
ვაჭრობა და საქალაქო ცხოვრება. მრეწველობაში ისახება კაპიტალისტურ 
ურთიერთობათა ელემენტები. მართალია, ახალი ურთიერთობა ამ დროს ქვეყნის 
ეკონომიკაზე თვალსაჩინო გავლენას ჯერ კიდევ ვერ ახდენს, ვინაიდან საერთო 
წარმოებაში შედარებით მცირე ადგილი უკავია, მაგრამ მისი ჩასახვა იმის 
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საწინდარი იყო, რომ ხელსაყრელი ვითარების პირობებში იგი სულ უფრო და 
უფრო მეტ ადგილს დაიკავებდა ქვეყნის საწარმოო ურთიერთობაში. 

სოფლის მეურნეობაშიაც ამ დროს გარკვეული ცვლილება ხდება: 
ღრმავდება გლეხთა ქონებრივი დიფერენციაცია, იზრდება თავისუფალ 
მწარმოებელთა რიცხვი, მატულობს გლეხთა ფულადი გადასახადები 
ნატურალური გადასახადების ხარჯზე, მწვავდება გლეხთა ექსპლოატაცია, ხდება 
საბატონო მეურნეობის შემდგომი გაფართოება (თუმცა თავისებური ფორმით – 
საღალე მიწების ზრდის გზით), ზოგიერთ მეურნეობაში იყენებენ დაქირავებულ 
შრომას და სხვ. ყოველივე ეს კი იმის მაჩვენებელი იყო, რომ აღნიშნულ პერიოდში 
ქართლ-კახეთის ეკონომიური ცხოვრება შეუჩერებელი აღმავლობის გზით 
მიდიოდა. მნიშვნელოვან ცვლილებებს ჰქონდა ადგილი საზოგადოებრივ 
ურთიერთობაშიაც. 
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[30] С.Эсадзе, Очерк истории горного дела на Кавказе, Тифлис, 1903, с. 12 (ანასტას 
ხაჯიფეტოვის ცნობა); ს. გულიშამბაროვის ცნობით კი ახტალისა და დამბლუღის ვერცხლის 
ქარხნებში მიიღებოდა 40, 60 და ერთ წელს 81 ფუთი და 16 გირვანქა ვერცხლი. იხ. მისი «Обзор 
фабрик и заводов Тифлисской губернии», 1888, с.Л68, 168. 

[31] ს. ესაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 14. (ხაჯიფეტოვის ცნობა); ს. გულიშამბაროვი კი წერს: „По 
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დავინახეთ, არსებობს მეორე რამდენადმე განსხვავებული ცნობაც.  

[32] ს. ესაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 14. აღსანიშნავია, რომ 100 წლის შემდეგ XIX ს.70-იანსა და 
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დასახ. ნაშრ., გვ. 176 – 177). 

[33] Материалы к истории горной промышленности Грузии, I, თბ., 1936, გვ. 89—90. ამ 
ცნობას ემთხვევა კაპიტან იაზიკოვის ცნობა, რომლის თანახმად მარტო ახტალის ქარხნიდან 
სამეფო შემოსავალი 63 200 მანეთამდე აღწევდა {Вутков, Материалы для новой истории Кавказа, 
ч. I, с. 377), 

[34] 1770 წ. საქართვლეოში მყოფ კაპიტან იაზოვის ცნობით, ქართლ-კახეთის სახელმწიფო 
შემოსავალი 150 ათას მან. უდრიდა ; (А. Цагарели, Грамоты, I, с. 187), მეორე ცნობით კი, რომელიც 
XVIII ს. 80-იან წლებს ეკუთვნის ეს შემოსავალი 400 ათასს შეადგენდა (Бурнашев, Картина Грузии 
или описание состояния царств Карталинского и Кахетинского, Тфл., 1896, с. 5-6) ნ. ქოიავა, რომელსაც 
სპეციალურად შესწავლილი აქვს ქართულ-კახეთის ფინანსები, უპირატესობას ამ მეორე ცნობას 
აკუთვნებს (ნ. ქოიავა, ფულის მიმოქცევა, კრედიტი და ფინანსები XVIII ს. ქართულ-კახეთში, თბ., 
1963, გვ. 216). 

[35] სცია, ფ. 1450, დავთ.№ 31, საბ. №  14. 
[36] ЦГИАЛ, ფ. 866, საქმე № 161, გვ. 298. 
[37] მასალები საქართველოს ეკონომიური ისტორიისათვის, ნ. ბერძენიშვილის რედ., III, 

№ 67, 4; ხელნ. ისნსტ., ფ. Sd, № 3011. 
[38] გ. თოგოშვილი, საქართველო-ოსეთის ურთიერთობა XVII--XVIII სს. თბ., 1969, გვ. 

8შ7—92; А.М. Бирзе, Попытки освоения природных богатств Остии в XVIII столетии, Красный 
архив, № 4 (83), 1937, გვ.194. 

[39] დ. გოგოლაძე, სამთამადნო, სამთო საქარხნო მრეწველობა საქართველოში და 
კაპიტალიზმის გენეზისის ზოგიერთი საკითხი, თბ., 1966, გვ. 19; ხელნაწ. ინსტ., ფ. Hd, № 3688. 

[40] А. Цагарели, Грамоты, I, VIс. 35, 92, 96; ს. ესაძე, დასახ. ნაშრ., გვ. 33. 
[41] საბადოებზე იძულებით მიწერილ გლეხთა შესახებ იხ. А..Я.Панцхава, Очерки аграрной 

истории феодальной Картл-Кахети конца XVIII в., 1965, გვ.33. 
[42] სცია, ფ. 1450, დავთ. №  23, საბ. № 32; შ. მესხია, დასახ. ნაშრ., გვ. 129. 
[43] სცია, ფ. 1449,  № 11 26; შ. მესხია, იქვე. 
[44] სცია, ფ. 1451, დავთ. № 1-ა, გვ. 25, საბ. №1; შ. მესხია, იქვე. 
[45] სცია, ფ. 1450, დავთ. № 4 2, საბ. № 198; 
[46] ნ. ბერძენიშვილი, საქართვლეოს ისტორიის საკითხები, IV, 1967, გვ. 309—351. 
[47] დასტურლამალი, პ. უმიკაშვილის რედ., თავი 34. სამღებროსათვის , გვ. 125 
[48] ნ. ქოიავას სამართლიანი გამოთქმით, “მღებართუხუცესობა შრომით ბეგარას 

წარმოადგენდა”. იხ. მისი ნაშრომი “ფულის მიმოქცევა, კრედიტი და ფინანსები XVIII ს. ქართლ-
კახეთში, თბ., 1963, გვ. 137. 

[49] ნ. ბერძენიშვილი, დასახ. ნაშრ., გვ.325. 
[50] სცია, ფ. 1448, № 3437; ა. კლიმიაშვილი, საარტილერიო მშენებლობა აღმ. 

საქართველოში XVIII ს. მეორე ნახევარში. ხელნაწ. ინსტ. მოამბე, 1962, V, გვ. 265. იხ. აგრეთვე ალ. 
კოჭლავაშვილის წერილი – ზარბაზნის ქარხანა თბილისში (გაზ. “თბილისი”, 1963 წ. 9 იანვარი). 
სწორედ შენიშნავს ავტორი, რომ ზარბაზნის ქარხანა თბილისში XVIII ს. 40-იანი წლებიდანვე 
არსებობდა; რაინეგსი სწორი არ იყო, როცა იგი ზარბაზნის წარმოებას აქ დანერგვას თავის 
დამსახურებად თვლიდა (80-იან წლებში). 

[51] Ш.А. Месхиа, Города и городской строй феодальной Грузии, Тб., 1959, с. 128. 
[52] სცია, ფ. 1450, დათ. № 24, საბ. 75. 
[53] იქვე, საბ № № 73, 76. 
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[54] იქვე, იაზიკოვის ცნობით, ზარაფხანის შემოსავალი 30 000 მანეთს უდრიდა (А. 
Цагарели, Грамоты, I. с. 187). 

[55] სცია, ფ. 1450, დათ. №18, საბ. №15; ა. კლიმიაშვილი, საარტილერიო მშენებლობა 
აღმოსავლეთ საქართველოში XVIII ს. მეორე ნახევარში, ხელნ. ინსტიტუტის მოამბე, 1962, V, გვ. 
272. 

[56] სცია, ფ. 1450, დათ. №18, საბ. №15; შ. მესხია, დასახ. ნაშრ., გვ. 128; დ. გოგოლაძე, 
კაპიტალიზმის გენეზისის საკითხისათვის საქართველოში, “მნათობი”, 1959, № 9, გვ. 117. 

[57] იქვე 
 
 
 
 
 
 

4. ცვლილებები საზოგადოებრივ ურთიერთობაში 
 
ცვლილებები გლეხთა კატეგორიებში. ერთგვარი ცვლილებები მოხდა 

XVIII ს. მეორე ნახევრისათვის ყველაზე დაბალ უფლებრივ მდგომარეობაში მყოფ 
ნაყიდ გლეხთა რიცხობრივ შემადგენლობაშიც. უმთავრესი მიზეზი, რომელიც 
გლეხის ნაყიდ ყმად გადაქცევას იწვევს, ეკონომიური ხასიათის სიძნელეებია. 
მოუსავლიანობისა და შიმშილის წლები, გლეხის ვალში ჩავარდნა ხშირად 
აშკარად ვლინდება გლეხის მიერ თავისი თავის, ზოგჯერ მთელი ოჯახის ან 
ოჯახის ერთ-ერთი წევრის ნაყიდ ყმად მიცემის შემთხვევებში. “ნასყიდად 
იქცეოდა აგრეთვე იმ გლეხთა უმრავლესობა, რომლებსაც დანაშაულის ჩადენის 
შემთხვევაში სამართლით გათვალისწინებული მატერიალური საზღაურის გაღება 
არ შეეძლოთ. ნასყიდთა რიცხვის ზრდას განსაკუთრებით ხელს უწყობდა 
მტრების შემოსევები, რომელთაც ტყვეები მიჰყავდათ. თავის გამოხსნა 
დატყვევებულ გლეხს საკუთარი სახსრებით, ჩვეულებრივ, არ შეეძლო და 
დახმარებისათვის სხვას მიმართავდა. ეს უკანასკნელი გაიღებდა რა საჭირო 
თანხას, გამოხსნილს თავის “ნასყიდ ყმად” აქცევდა. ასეთივე ხვედრი ელოდა 
ზოგჯერ ბატონისაგან გაქცეულსა და სხვასთან შეკედლებულ გლეხს. მღვდელი 
გიორგი ხუმარაძე თავის ბატონს გიორგი ამირეჯიბს წაუვიდა და კახეთს, 
ლუარსაბ მაყაშვილის მამულში დადგა. ამირეჯიბი თავის ყმას მაყაშვილისაგან 
გარკვეული საფასურის აღების შემდეგ მოეშვა[1]. ასე იქცა გლეხი-მღვდელი ნაყიდ 
ყმად. აქ ნათლად იჩენს თავს გლეხის ნაყიდ ყმად ქცევის უშუალო კავშირი 
კლასობრივ ბრძოლასთან. ასეთი შემთხვევები ხშირი იყო XVIII ს. მეორე 
ნახევარში. შედარებით უფრო მეტად მრავლდებიან “ნასყიდები” 80-იანი 
წლებიდან[2]. 

ნაყიდ გლეხთა გამრავლება მოხდა ჯერ კიდევ ოსმალობა-ყიზილბაშობის 
დროს. მაშინ ეს გარემოება უცხოელ დამპყრობთა თარეშით აიხსნებოდა, XVIII ს. 
40—80-იან წლებში კი ნაყიდთა გამრავლებას ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიური 
აღმავლობისაგან გამომდინარე მიზეზები ჰქონდა, როცა გლეხთა კლასის შიგნით 
მომხდარ ცვლილებებზე დიდ გავლენას ახდენდა ფეოდალური მეურნეობის 
განვითარება, სავაჭრო და სავახშო კაპიტალის როლის ზრდა, კლასობრივი 
ბრძოლის გამწვავება. ყოველივე ამის შედეგი კი იყო გლეხთა დიდი ნაწილის 
გაღატაკებისა და მცირე ნაწილის აღზევების პროცესი. 

XVIII ს. მეორე ნახევარში განსაკუთრებით იზრდება “ნებით მოსულ”, ანუ 
“ხიზან” გლეხთა რაოდენობა. შემთხვევითი არაა, რომ ტერმინი ხიზანი ამ დროს 
მკვეთრად გამოხატულ სოციალურ შინაარსს იღებს. ხიზანი თავისებური 
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სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის მქონე გლეხის აღსანიშნავ ტერმინად 
XVIII ს. მეორე ნახევარში იქცევა. 

საბუთები ხიზანთა შესახებ XVIII ს. მეორე ნახევარში უამრავია[3]. 
გლეხთა საკითხზე გაცემულ მეფის ბრძანებებში ხშირად ვხვდებით ასეთ 

დაპირისპირებას – “მემკვიდრე და ხიზანი”, არსებობს “ხიზნის კაცის დავთრები” – 
“მემკვიდრე გლეხთა” დავთრების გვერდით[4]. 

ერეკლე II-ის ერთ ოქმში ისეთ გლეხებზე, რომელნიც ყმად ეკუთვნიან 
ერთ მებატონეს, ხოლო სახლობენ მეორე მებატონის მიწაზე, მეფე წერს: “ამგვარად 
მსახლობელნი ქართლშიაც ბევრნი არიან და კახეთშიაც”[5]. 

ამ უკანასკნელ ხანებში ხიზანთა საკითხი მონოგრაფიულად შეისწავლა ვ. 
გუჩუამ. ხიზნობა მან განიხილა როგორც ბატონყმური ექსპლოატაციის 
წინააღმდეგ გლეხთა ბრძოლის გარკვეული ფორმა. ასეთი ბრძოლის შედეგად 
წარმოიშვნენ ხიზნები, რომელთაც გლეხთა განსაკუთრებული კატეგორია 
შეადგინეს[6]. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ხიზან გლეხთა 
შორის ბევრი პირადი თავისუფლებით სარგებლობდა და ბატონს მხოლოდ მიწის 
სარგებლობასთან დაკავშირებულ გადასახადს უხდიდა. ამრიგად, ასეთი 
გლეხების რიცხვის გამრავლება ფეოდალური დამოკიდებულების თანდათანი 
შეზღუდვისა და მისი შლის პროცესზე მიუთითებდა. ამის მაჩვენებელი იყო 
აგრეთვე თავისუფალ მიწისმფლობელ-მოლაშქრეთა ფენის გაჩენა XVIII ს. მეორე 
ნახევარში. 

თავისუფალ მიწისმფლობელ-მოლაშქრეთა ფენის წარმოქმნა. ასეთი 
ფენის წარმოქმნა შეიძლება ყველაზე უფრო დიდი მნიშვნელობის მოვლენად 
ჩაითვალოს XVIII ს. საქართველოს სოციალური ცხოვრების ისტორიაში. 

აზატ-თარხან-თავდახსნილ გლეხთა შესახებ არსებული დოკუმენტური 
მასალების შესწავლის საფუძველზე ირკვევა, რომ ცენტრალური ხელისუფლება 
ხელს უწყობდა თავისუფალ მიწისმფლობელ მოლაშქრეთა ფენის შექმნასა და 
გამრავლებას. თავისუფალთა ფენებს მეფე წარმატებით იყენებდა სეპარატისტი 
ფეოდალებისა და საგარეო მტრების წინააღმდეგ ბრძოლაში. 

გლეხმა იცოდა, რომ საკუთარი მიწის უქონლობა იყო ყმობა-
უუფლებობის მთავარი მიზეზი, ამიტომ იგი შიმშილობდა, კაპიკს კაპიკზე 
აწებებდა და მიწის საკუთრებისა და თავდახსნისათვის იბრძოდა[7]. გლეხთა ეს 
იდეალი ერეკლეს მთავრობისათვისაც ცნობილი იყო. იგი კარგად იყენებდა 
თავისუფლებისაკენ ლტოლვას და სამშობლოსათვის თავდადებულ მეომრებს 
ყმობისაგან ათავისუფლებდა. 

როგორც ცნობილია, გლეხთა ბრძოლა ბატონყმობისაგან 
თავდახსნისათვის დამახასიათებელი იყო მთელი ბატონყმური ხანისათვის, 
მაგრამ ადრე, XVI—XVII საუკუნეებში თავდახსნილ-გააზატებულ გლეხთა დიდი 
ნაწილი უმიწობის, ვალის, სტიქიური თუ საგარეო უბედურების, ცენტრალური 
ხელისუფლების სისუსტისა თუ სხვა გაჭირვების გამო ვერ ახერხებდა პირადი 
თავისუფლების შენარჩუნებას და ისევ სამკვიდრო ყმათა რიგში ექცეოდა[8]. 
თავისუფლების დაკარგვის ფაქტები XVIII საუკუნის მეორე ნახევარშიაც მრავლად 
იყო, მაგრამ ამ დროს შედარებით უფრო ხელსაყრელი პირობები შეიქმნა 
იმისათვის, რომ თავდახსნილ-თავისუფალთა საგრძნობ ნაწილს თავისი 
მდგომარეობა დაეცვა. 
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XVIII ს. მეორე ნახევარში, წინა პერიოდისაგან განსხვავებით, გახშირდა 
ყმათა მიწიანად განთავისუფლების ფაქტები, რასაც მომავალი საზოგადოებრივი 
განვითარების თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. პირადად 
თავისუფალი გლეხები, ანუ “თავისუფალი მოიჯარე” ელემენტები (ქართულ 
ხიზანთა ერთი ნაწილი) ბატონყმური საზოგადოების ნაგვიანევ საფეხურზე 
თითქმის ისეთივე მნიშვნელობისანი იყვნენ, როგორც მიწით 
განთავისუფლებული გლეხები, თუმცა ამ უკანასკნელთა როლი სოციალური 
პროგრესის თვალსაზრისით გაცილებით უფრო დიდი იყო. 

მიწიანად განთავისუფლებულ გლეხთა რიცხვი აღმოსავლეთ 
საქართველოში საგრძნობლად გაიზარდა XVIII ს. 50-იანი წლებიდან, კერძოდ კი, 
1755 წლიდან, როცა ყვარლის ციხესთან წარმოებული დიდი ბრძოლა ქართლ-
კახეთის ჯარების ბრწყინვალე გამარჯვებით დასრულდა. 

ალყაში მოქცეული ყვარლის ციხის აღების შემთხვევაში მრავალრიცხოვან 
მტერს ქვეყნის სიღრმეში გზა ეხსნებოდა. კრიტიკული მომენტი დაუდგა 
მეციხოვნეებს, შემოაკლდათ თოფისწამალი. საჭირო გახდა ალყის გარღვევა და 
მათი გამხნევება. პაპუნა ორბელიანის გადმოცემით, ყვარელთან მეფეები 
თეიმურაზი და ერეკლე – საგონებელში ჩავარდნენ, რადგან გამარჯვების 
შემთხვევაში მტერი გაღმა მხარესა და კახეთს დაეპატრონებოდა – “მერე 
დასუსტებულს ქართლს რითღა შევიმაგრებთო. ამის ფიქრში და რჩევაში იყვნენ 
მარად დღე, მეტი ღონე ვეღარა იპოვნეს-რა. უბრძანეს ქართველთა და კახთა 
ერთობით: “რომელიც ინებებს და თავისის გულოვნობით მინდომით წარვალს და 
შევალს ციხესა ყვარელისასა და... თავის გარჯასა და თავს არ დაზოგავს, ჩვენც... 
გლეხს კაცს, კაცზე ოთხს თუმანს, ორს საკომლო მამულსა და სითარხნეს 
მივსცემთო”[9]. 

როგორც ვხედავთ, მეფეებს სხვა გამოსავალი ვერაფერი უპოვიათ გარდა 
იმისა, რომ იძულებული გამხდარან მოხალისე გმირთათვის ბატონყმობისაგან 
განთავისუფლების პირობა მიეცათ. აქ უდავოდ ჩანს ანარეკლი იმ კლასობრივი 
ბრძოლისა, რომელსაც მაშინ ქართლ-კახეთში ჰქონდა ადგილი. ეს ფაქტი ამავე 
დროს იმის მოწმობაცაა, თუ რა მიზანს ისახავდა მაშინ ყმა გლეხთა ბრძოლა. მათი 
მიზანი, როგორც ჩანს, ყმობისაგან განთავისუფლება და თავისუფალი 
მესაკუთრეობის დამკვიდრება ყოფილა. 

მიწიანად გააზატებული ყოფილი ყმის ბეგიაშვილისადმი მიცემულ 
სიგელს ერთვის ერეკლეს მიერ ყვარლის ციხის ალყის გარღვევაში 
მონაწილეთადმი 1755 წ. სექტემბერში მიცემული პირობის მოწმობა-დედანი, 
რომელიც თამბაქოს ნამწვავით თუ თოფის ცეცხლით არის გახვრეტილი. ოდნავ 
დაზიანებულ ამ მოწმობაში ნათქვამია: 

“...ჩვენ, მეფე ერეკლემ, უნდა გიბოძოთ შენ ბეგიაშვილს... როს თუ 
ყვარლის ციხეში შეხვიდე, ოთხი თუმანი, ორი საკომლო ბეითალმანი, სითარხნე 
შვილითშვილამდე”[10]. 

მოხალისეთა რაოდენობა 208 კაცამდე ავიდა; მათ შორის 200 გლეხი იყო – 
ქიზიყიდან 103, ხოლო კახეთიდან და ქართლიდან – 97 კაცი[11]. 

ყვარელთან მოხალისედ გამოსული 200 გლეხი არა მარტო საგარეო მტერს 
ებრძოდა, არამედ, არსებითად, სოციალური თავისუფლებისათვის სწირავდა 
თავს. ერეკლე მეფემაც მათთვის წინასწარ მიცემული პირობა გაანაღდა და ისინი 
ბატონყმური დამოკიდებულებისაგან გაათავისუფლა. 
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ერეკლეს მიერ განთავისუფლებულ ყვარლის გმირთა შესახებ რამდენიმე 
საბუთმა ჩვენამდეც მოაღწია: ასეთებია, მაგალითად, განთავისუფლებისა და 
მიწებით დასაჩუქრების შესახებ გაცემული საბუთები რევაზ ბეგიაშვილისადმი[12], 
მამუკა, ზურაბ, დავით, თამაზ, გივი, ბეჟან, იოანე და გიორგი 
გურაშვილებისადმი[13], ასლან ლეკიშვილისადმი[14], ოქრუაშვილებისადმი 
(გიგოლასშვილებისადმი)[15], პაატა ბეროშვილისადმი და სხვა[16]. 

1803 წ. ციციანოვისადმი მირთმეულ მოხსენებაში თავ. ორბელიანი 
აღნიშნავდა, რომ საქართველოში “ფრიად ბევრი” იყვნენ ისეთი მსახურები, 
რომელთაც არავითარი გადასახადი არ ედოთ და მხოლოდ სამხედრო სამსახური 
ეკისრათ. ასეთ პირებს “თარხან-მსახურებს” ეძახდნენ. მათი რაოდენობა 600-მდე 
აღწევდა. ამათ გარდა არსებულან აგრეთვე “თოფჩები—მეზარბაზნეები” 400-მდე 
კაცი[17]. სწორედ ესენი იყვნენ გააზატებული და მიწებით დაჯილდოებული 
გლეხები – თავისუფალი მოლაშქრეები, რომლებიც ცენტრალური 
ხელისუფლების საიმედო საყრდენსა და მნიშვნელოვან ძალას წარმოადგენდნენ. 

ერეკლე-თეიმურაზის დროს თავისუფალ მოლაშქრეთა გამრავლების 
ფაქტები უკავშირდებოდა არა მარტო ყვარლის ბრძოლას. თავისუფლებით 
აჯილდოებდნენ სხვა რიგის სახელმწიფოებრივ საქმეებში თავდადებულ 
მწარმოებლებსაც[18]. 

აღნიშნული გლეხები ეთიშებოდნენ ბატონყმურ ურთიერთობას და 
დამოუკიდებელი მეურნეობის გზაზე გამოდიოდნენ. 

თავისუფალთა რიგებში შედიოდნენ არა მარტო სახელმწიფო სამსახურში 
გამორჩეული მწარმოებლები, არამედ კერძო ფეოდალთაგან თავდასხნილი ის 
გლეხები, რომელთაც ნაყიდი მიწები ჰქონდათ ან პირად თავისუფლებასთან 
ერთად მიწაც გამოისყიდეს. 

ვახტანგ ბატონიშვილი – “პატრონი არაგვის სამთავროჲსა” – მღვდელ 
გიორგი ხარებასშვილისადმი მიცემულ სითარხნის სიგელში აღნიშნავდა, რომ ამ 
უკანასკნელს ერისთავთაგან “სამი მიზეზით” მიუღია სითარხნე – მღვდელი იყო, 
საყალნო მამულზე არ იდგა და ნაყიდი მიწა ჰქონდა. ამიტომ ვახტანგმა 
თავისუფლად ცნო[19]. 

თავისუფალ მიწისმფლობელ გლეხთა რიგებში განვიხილავთ ისეთ 
მწარმოებლებსაც, რომლებსაც ყმის მხოლოდ სახელი შერჩენია, ფაქტიურად კი 
თავისუფალნი არიან. ასეთ მოვლენას ჩვენ ნომინალურ ყმობას ვუწოდებთ. 
მაგალითად, ანტონ კათალიკოსმა გაათავისუფლა სოფლიდან ქალაქს 
გადმოსახლებული“მოქალაქეთ ყმად აღმოჩენილი” 
ჭონი გიორგი – გარდა იმისა, რომ ჩვენს სვეტიცხოველს წელიწადში ერთ ჩარექ 
სანთელს მიართმევ, არაფერი გეთხოვებაო. სიგელი დაამტკიცა ერეკლემ 1778 წ.[20]. 
ასეთ შემთხვევებს ხშირად ვხვდებით საეკლესიო ყმებს შორის. საეკლესიო თუ 
სახასო ყმა, რომელსაც თითქმის არაფერი ეკისრება, გარდა ერთი ჩარექი 
სანთლისა და სამხედრო სამსახურისა[21], ფაქტიურად თავისუფალია. 

თავისუფალთა ფენა საერთო გლეხურ მასებში შედარებით 
მცირერიცხოვანი იყო, მაგრამ მას ერეკლეს დროს ზრდა-განვითარების 
პერსპექტივები ჰქონდა. იგი ახალისებდა ფეოდალური ჩაგვრის წინააღმდეგ 
მებრძოლ ყმა გლეხობას და ბატონყმობის რღვევის პროცესზე, ისევე როგორც 
ახალი საზოგადოების წინამძღვარ მოვლენებზე, მიუთითებდა. 

გლეხთა ბეგარა-გადასახადების ზრდა. ქვეყნის საწარმოო ძალთა 
განვითარებას და სახელმწიფო გაძლიერებას თან სდევდა ბატონყმური უღლის 
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დამძიმება. მართალია, ქართლ-კახეთის სამეფო უცხოელ დამპყრობთა 
სასარგებლოდ ხარკისაგან საბოლოოდ განთავისუფლდა, მაგრამ მის მაგიერ 
სამხედრო-თავდაცვითი ხასიათის გადასახადები შემოიღეს. ამასთანავე, 
გაიზარდა საბატონყმო გადასახადთა მოცულობა. 

სამხედრო-თავდაცვითი ხასიათის გადასახადებში ამ დროს უმთავრესი 
იყო “სურსათი” და “სამასპინძლო”. 

სურსათი შეეწერებოდა ამა თუ იმ საფეოდალოს და სამეფო სოფლებს 
გარკვეული რაოდენობით – კომლზე 3 კოდი პური და ქერი[22]. 1789 წ. 
ტკოცელების არზასთან დაკავშირებით გაცემულ ოქმში ერეკლე II იძლევა 
ბრძანებას, რომ ტკოცელებს, “რვა კომლის კაცისა უნდა გამოართოთ ოცდაოთხი 
კოდი”[23]. 

სურსათი ნატურალური გამოსაღები იყო. მას ძირითადად 
ხორბლეულით—პურითა და ქერით იხდიდნენ[24], მაგრამ ზოგჯერ პურის გარდა, 
ღვინოსა და საკლავსაც კრებდნენ სურსათის ანგარიშში. 

გადასახადების შეწერა-აკრება სამეფოს მოსახლეობის სპეციალური 
აღწერის საფუძველზე ხდებოდა. შეკრებილი ცნობების საფუძველზე, მებატონეებს 
გადასახადის გარკვეული რაოდენობა შეეწერებოდათ[25]. 

1774 წელს ერეკლე მეფემ ქართლ-კახეთის სამეფოში მორიგე ჯარის 
შემოღება გამოცემული ბრძანებით დაამტკიცა. “ყველა ლაშქრობის შემძლე 
მამაკაცი მოვალე იყო წელიწადში ერთი თვით ლაშქარში გასულიყო. ლაშქარში 
მორიგე თავისი ხარჯით მიდიოდა. ამისათვის მეფემ ქართლ-კახეთის მთელი 
გლეხობა სურსათის გადასახადისაგან გაანთავისუფლა”[26]. მართლაც, 1773 
წლიდან დაწყებული, გარკვეული მონაკვეთის მანძილზე, დოკუმენტებში ვეღარ 
ვხვდებით სურსათის ხსენებას (გამონაკლისს წარმოადგენს შამშადილის მხარე და 
შამქორი, სადაც ამ ხანებშიც იკრიბება სურსათი[27]. “სურსათი” განახლებულა 1783 
წელს რუსეთ-საქართველოს მეგობრობით ხელშეკრულების დადებასთან 
დაკავშირებით, როცა აქ რუსთა ჯარი შემოიყვანეს. ამიერიდან “სურსათი” 
საქართველოში მყოფი რუსთა ჯარის შენახვასთან არის დაკავშირებული და 
“სარუსო ხარჯის”, “სარუსო სურსათის” ან უბრალოდ “სარუსოს” სახელწოდებას 
ატარებს და მუდმივ გადასახადად იქცევა[28]. 

1787 წ. დამლევს რუსეთის მთავრობამ თავისი ჯარი საქართველოდან 
გაიწვია, მაგრამ სურსათის შეწერა-აკრება მაინც გრძელდებოდა[29]. 1788 წლიდან 
სურსათის შეკრება ხდებოდა რეგულარულად, ყოველწლიურად მოსავლის 
აღებისთანავე[30]. 

მასალები გვიჩვენებს, რომ გლეხებს უჭირდათ სურსათის გაღება და მისი 
აკრება ამის გამო ძნელდებოდა. მეფის ერთ-ერთ ოქმში, მაგალითად, ნათქვამია, 
რომ სურსათი ყველას, ახალ მოსავალზე უნდა გამოერთვას, “თორემ მერე კიდევ 
უფრო გაძნელდება გამორთმევა”. 

1796—1800 წლებში რუსთა ჯარის აქ ყოფნასთან დაკავშირებით “სარუსო” 
იხსენიება, მაგრამ ახლა ის, ისევე როგორც 1770—1771  წლებში, რუსებისათვის 
სავალდებულო შესასყიდ პურს აღნიშნავს[31]. 

მეორე გადასახადი, რომელსაც XVIII ს. მეორე ნახევარში გლეხები იხდიან 
სახელმწიფოს სასარგებლოდ, “სამასპინძლოა”. ეს გადასახადიც უმთავრესად 
ჯარის შენახვის საჭიროებასთან არის დაკავშირებული. 1788 წ. ზემო ქართლში 
მყოფი ჯარის მოსამარაგებლად, “სამასპინძლოდ” გაუწერიათ 176 ძროხა და 198 
კოკა ღვინო[32]. 
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“სამასპინძლო” ნატურალური გადასახადი იყო და სხვადასხვა 
პროდუქტისაგან (პური, ღვინო, საკლავი) შედგებოდა[33]. ზოგჯერ კრებდნენ 
გარკვეული რაოდენობის “სამარხოსა” და “ნიგოზსაც”[34]. იყო ისეთი შემთხვევები, 
როცა “სამასპინძლო”ფულის სახით იკრიბებოდა[35]. 

“სამასპინძლო” რეგულარული გადასახადი არ იყო და იკრიბებოდა 
სხვადასხვა ადგილას მეფე-ბატონიშვილების, სამეფო ამალისა თუ ჯარის 
სოფლებზე გავლის შემთხვევაში. ამიტომ ეს გადასახადი სოფლებს არათანაბრად 
ხვდებოდა ხოლმე. ძეგველები ჩივიან, რომ მათი სოფელი “გზა ადგილი გახლავს 
მარტო ამვლელი-ჩამვლელისაგან ილაჯი გვაქვს წართმეული, ზოგი მოძალისაგან 
და ზოგიერთი სტუმრისაგან. ახლაც ბატონიშვილმა დავითმა, რომ ამოიარა, 
ოცდახუთი კოდი ქერი გამოგვერთო და ხუთასის კაცის პური სასმელ-საჭმელი 
სხვა იყო”[36]. 

სურსათისა და სამასპინძლოს გარდა XVIII ს. მეორე ნახევარში იყო კიდევ 
ერთი სახელმწიფო გადასახადი, რომელსაც არ ჰქონდა სისტემატიური ხასიათი 
და პერიოდულად იკრიბებოდა. მას “სალეკო” ეწოდებოდა და ლეკთა 
დაქირავებული ჯარისათვის ქირის მისაცემად იყო განკუთვნილი. “სალეკო” 
გადასახადის პირველი ხსენება საბუთებში 1779 წ. გვხვდება. გადასახადი 
უმთავრესად ფულადი იყო. ზოგჯერ კი ნატურითაც ერთმეოდათ[37]. 

დაწესებული გადასახადები, როგორც ჩანს, ვერ ფარავდა ყველა იმ ხარჯს, 
რომელიც დაქირავებული ჯარის შენახვა-გასტუმრებას უნდებოდა. ამით აიხსნება 
ის, რომ მეფეს სავალდებულო სახელმწიფო სესხი შემოუღია[38]. 1780 წ. მეფეს 
შეუდგენია იმ პირთა სახელობითი სია, რომელთაც სესხის სახით სამ-სამი 
თუმანის გაღება დაევალათ – სესხზე უარის თქმა არ შეიძლება, წინააღმდეგ 
შემთხვევაში ერთი შვიდად გამოგერთმევაო, - ბრძანებდა მეფე; თუ თეთრს ვერ 
იშოვით, ღვინო ან პური ჩამოიტანეთ და ფასს მოგცემთ, როგორც ის აქ ქალაქში 
ფასობსო. 

ყოველივე ეს –“სალეკო” გადასახადი, ფულის სავალდებულო სესხება, 
ლეკის ჯარის გლეხებში ჩაყენება შესანახად, მართალია, სისტემატურ ხასიათს არ 
ატარებდა და დროდადრო შეეწერებოდა მოსახლეობას საჭიროებისდა მიხედვით, 
მაგრამ ასეთი გაჭირვების დრო ხშირად დგებოდა. მწარმოებელთა 
ექსპლოატაციის უღელი სულ უფრო და უფრო მძიმდებოდა. 

სახელმწიფო ვალდებულებებს შორის XVIII ს. მეორე ნახევარში 
აღსანიშნავია ყმა გლეხთა სხვადასხვა სახელმწიფო სამუშაოზე გაყვანა. ეს 
ვალდებულება ამ დროს განსაკუთრებით ფართო ხასიათს იღებდა[39]. 

გლეხთა საბატონო ვალდებულებანი XVIII ს. მეორე ნახევარში კვლავ 3 
სახეობისაა –შრომითი, ნატურალური და ფულადი. მიწის ჭერასთან 
დაკავშირებული გლეხთა ძირითადი საბატონო გადასახადები ---“ღალა” და 
“კულუხი” კვლავ ნატურალურ გადასახადს (მარცვლეული და ღვინო) 
წარმოადგენს. ნატურალური ხასიათისაა აგრეთვე საგლეხო ვალდებულება – 
“ძღვენი” (სააღდგომო, საშობაო, ნათლისღების, საყველიერო, სამარხო, 
საახალწლო). რამდენადმე ფართოვდება XVIII ს. მეორე ნახევარში ფულადი 
საგლეხო გადასახადების მნიშვნელობა და ადგილი. ასე, მაგალითად, საბატონო 
გადასახადი “საქვრივო”, ადრე ძირითადად ნატურალური იყო[40], ხოლო XVIII ს. 
მეორე ნახევარში ფულით იკრიბებოდა. 
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ფულადი გადასახადი იყო აგრეთვე “საჩექმე” და “საქორწილო”, რომელიც 
ასევე გლეხის შეძლების მიხედვით შეეწერებოდა ხოლმე. “საქორწილო” 5 
მანეთიდან 40 მანეთამდე, ან ზოგჯერ 50 მანეთამდე აღწევდა[41]. 

გადასახადის შეწერა გლეხებზე ხდება ბატონის, ანდა მისი ოჯახის წევრის 
გარდაცვალებასთან დაკავშირებითაც. ეს გადასახადიც XVIII ს. მეორე ნახევარში 
ფულადი უნდა ყოფიდიყო. მას “შესაწევარი” ეწოდებოდა. გადასახადს იხდიდნენ 
გლეხები ბატონის სალაშქროდ წასვლასთან დაკავშირებითაც (“სალაშქრო”). 

დასასრულს, აქვე უნდა აღინიშნოს კიდევ რამდენიმე გამოსაღები, ყმა 
გლეხს რომ ეკისრებოდა სხვადასხვა შემთხვევასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი 
ასეთი შემთხვევა იყო საგლეხო კომლის გაყრა. გაყრისას გლეხს ბატონის 
სასარგებლოდ “გასამყრელო”უნდა გადაეხადა, ხოლო ამის საპირისპირო 
მოვლენის – კომლთა გაერთიანების დროს – “შ ე ს ა მ ყ რ ე ლ ო ”, რომელიც 
ჩვეულებრივ, ფულით აიღებოდა[42]. 

აღსანიშნავია, რომ XVIII ს. მეორე ნახევარში ზოგჯერ ფულად სახეს 
ღებულობს საგლეხო ვალდებულება --- ბატონისათვის ტვირთის გადაზიდვა, რაც 
ხანდახან ურმისა თუ ცხენის ქირით იცვლება[43]. 

ფულად გადასახადებს საგლეხო გამოსაღებებს შორის XVIII ს. მეორე 
ნახევარში შედარებით უმნიშვნელო ადგილი ეჭირა. გლეხები ხშირად ფულადი 
გადასახადების გაღებას ვერ ახერხებდნენ და ეს ხშირად გლეხის აყრა—გაქცევის 
მიზეზიც კი ხდებოდა[44]. 

შ რ ო მ ი თ ი  ბ ე გ ა რ ა  ყმა გლეხთა საბატონო ვალდებულებების ერთ-
ერთ სახეობას შეადგენდა. სამუშაო დრო, რომელიც გლეხს ბატონის მამულში 
უნდა მოეხმარა, ყველგან ერთნაირი არ ყოფილა (XIX ს. მასალებით იგი 
წელიწადში 10-დან 50 დღემდე მერყეობდა)[45]. 

XVIII ს. მეორე ნახევარში საბატონო მეურნეობის გამოცოცხლებამ 
შრომითი ბეგარის გაფართოება გამოიწვია[46]. მაგალითად, ჯავახიშვილების ყმები 
1774 წ. მეფესთან ჩიოდნენ: “წლის წლამდინ მუდამ დღე გვიმსახურებენ ჴარითა 
და კაცით, რომ თვე გაივლის, რომ ერთს დღეს ჩვენთვის ვერ ვიმუშავებთ”[47]. 
ასეთი ფაქტები ხშირი არ ჩანს, მაგრამ შრომითი ბეგრის ნაწილობრივი მატება იმ 
დროს თითქოს ეჭვს არ იწვევს. საღალე მიწების გაზრდა შეიძლება განვიხილოთ 
როგორც შრომითი ბეგრის გაფართოების მაჩვენებელი მოვლენა იმდენად, 
რამდენადაც საღალე მიწაზე დახარჯული შრომის დიდი ნაწილი ბატონის 
სასარგებლოდ მიდიოდა. 

გლეხთა კლასობრივი ბრძოლა. XVIII ს. 40—80-იან წლებში საქართვლოში 
კლასობრივი ბრძოლის ძველი ფორმები ბატონობდა, მაგრამ სამეურნეო-
ეკონომიური ცხოვროების გამოცოცხლებამ და მშრომელთა ექსპლოატაციის 
გამწვავებამ მათი ბრძოლის გააქტივება-გაძლიერება გამოიწვია. ამ დროს უფრო 
მკაფიოდ გამოისახა ფართო მასების ბრძოლის ანტიფეოდალური ხასიათი, 
რომლის თვალსაჩინო მაგალითი ბატონყმობისაგან თავდახსნისათვის ცდების 
გახშირება იყო. 

XVIII ს. მეორე ნახევარშიაც აყრა-გაქცევა გლეხთა კლასობრივი ბრძოლის 
შედარებით უფრო გავრცელებული მოვლენა იყო: “უსამართლობამ გაგვრეკა 
საქართველოდამ. იორამისა და ბერის ყმობა არ შეგვიძლიან”--- ასე ასაბუთებდნენ 
ჯავახეთს გაქცევის მიზეზს ყმები დანდურაშვილები[48]. გაქცეული გლეხი 
ჩუთკერაშვილი ბატონ ციციშვილს “ემუქრებოდა” – “თუ არ მამეშვები, იქავ 
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ურჯულოში წავალ”. ციციშვილმა შეატყო რა, რომ, ასე თუ ისე, ყმა მაინც 
დაკარგული ჰყავს, არჩია მისი განთავისუფლება 12 თუმნად[49]. 

საქმე ამით არ დამთავრებულა. თავდახსნილი ჩუთკერაშვილი ერთ-ერთ 
ციციშვილთან ხიზნად დამდგარა. იქ ციციშვილების აზნაურს განუცხადებია 
მასზე საბატონო უფლებები და მეფისაგან სათანადო ოქმის აღებაც მოუხერხებია. 
გამწარებული ჩუთკერაშვილი 1794 წ. ჩივის მეფესთან: “ამას გევერდები 
დიდებულო ხელმწიფევ, არც მამა ყოფილა და პაპა იმისი ყმა და ნურც მე 
დამკარგავთ. თქვენი ყმობა მსურს და ამ უსამართლო ბატონყმობისაგან 
გამანთავისუფლე და თუ არა მეშველება რა, კურთხეულ არს ღმერთი, სადიდამაც 
ჩემი მამა და ბიძა მოსულან, მეც იქ წავალ. მრავალი ქრისტიანი არის ურჯულოში 
ტყვეთ და მეც იქ წავალ”[50]. 

ყმა აყრია და გაქცევია ქაიხოსრო მაჭავარიანს, რის შესახებაც ეს 
უკანასკნელი 1772 წ. ჩივის მეფესთან და ითხოვს, ებრძანოთ არაგვის მოურავს და 
ამილახორს – სადაც ნახონ დაიჭორონო, აღსანიშნავია, რომ როგორც მაჭავარიანი 
წერს არზაში, “იმ კაცს იქიდამ არც აყრა შეეძლო და არც წასვლა, თუ შემწე არ 
ჰყოლებოდა”[51]. ასევეა სხვა შემთხვევაშიც, გლეხა თარხნიშვილი ჩივის მეფესთან, 
რომ მას “რომელიც პირველი გლეხი კაცი” ჰყვანდა, ორნი ძმანი ცოლ-შვილით, 
აყრილან და მეტეხს ჩასულან. იქ ადგილობრივ გლეხებს 2 დღე შეუნახავთ და 
მესამე დღეს ტივი შეუკრავთ და გაუპარებიათ ჯერ კასპისაკენ და მერე იქიდან 
კახეთს[52]. მაშასადემე, ამ შემთხვევაშიც, ყმობის უღელს გამოქცეული გლეხი 
თავისი თანამოძმეების შემწეობითა და აქტიური დახმარებით მოქმედებს. 

საინტერესოა არზა, რომელიც შეაქვთ მეფესთან ნოზაძეებს. ისინი წერენ, 
რომ ძველიდანვე სამეფო ყმები არიან, “ჩვენი გვარი კაცი სამოცდახუთი კომლი 
გახლავართ”, მაგრამ აქედან მხოლოდ 10 კომლი ცხოვრობს სურამსა და სხვაგან 
ქართლში, ხოლო დანარჩენი “იმერეთსა და ოსმალოში არიან დაფანტულნი”. 
ვახტანგ VI-ს ისინი ჩხეიძისათვის მიუბარებია ყურადღების მისაქცევად, ხოლო 
ჩხეიძენი ყმად გვითვისებენო – “ასე გაგვიჭირდა ჩხეიძეებისაგან, რომ დაკარგვის 
მეტი ღონე არ გვაქვს... თუ თქვენი საფარველი ჩვენ არ დაგვადგა, ჩვენც 
დავიკარგებით”[53]. 

გლეხები უმთავრესად თავად-აზნაურთა ყმობას გაურბოდნენ და სახასო 
თუ საეკლესიო ყმობაში გადასვლით ფიქრობდნენ თავიანთი მდგომარეობის 
გაუმჯობესებას. 

ზოგჯერ მთელი სოფელი ერთად იბრძოდა მკაცრი ბატონისაგან თავის 
დაღწევისათვის და სახასო მფლობელობაში გადასვლას ცდილობდა. მაგალითად, 
სოფელმა თელეთმა, რომელიც მდივანბეგ თეიმურაზ ციციშვილს ეკუთვნოდა, 
ყმობისაგან გამოსახსნელად დიდი თანხა გაიღო[54]. 

XVIII ს. მეორე ნახევარის დოკუმენტებში აღრიცხულია უამრავი 
შემთხვევა მებატონისაგან ყმის გაქცევისა[55]. 

ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც ბატონი თავს ახსნევინებდა ან ყიდდა 
ყმას იმის გამო, რომ მას არ სურდა მასთან დგომა. ამგვარი შემთხვევებიც, ცხადია, 
კლასობრივი ბრძოლის ერთ-ერთი გავმოვლენაა. კლასობრივი ბრძოლის მკაფიო 
ანარეკლია ის თავდებობის წიგნები, რომლებსაც საკმაოდ მრავლად აფორმებდნენ 
XVIII ს. მეორე ნახევარში. გასაქცევად განწყობილ ყმას ბატონი აიძულებდა, რომ 
თავდები მოეძებნა. თავდები კისრულობდა პასუხისმგებლობას ყმის გაქცევის 
შემთხვევაში. პირობა სათანადო საბუთით ფორმდებოდა, რომელსაც 
“თავდებობის წიგნს” ეძახდნენ[56]. 
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ყმა გლეხთა ბრძოლა სოციალური ჩაგვრის წინააღმდეგ გამოიხატება იმ 
საჩივრებშიაც, რომლებიც XVIII ს. მეორე ნახევარში მრავლად შეჰქონდათ სამეფო 
სასამართლოში. გლეხები ამტკიცებდნენ, რომ ყმად არ ეკუთვნიან თავიანთ 
ბატონს და სამეფო თუ საეკლესიო ყმები არიან. უმეტესწილად ყმა გლეხთა 
ამგვარი ცდები უნაყოფოდ რჩებოდა. ბატონი სასამართლოში ახერხებდა 
დაემტკიცებინა, რომ ყმის დავა უსამართლოა. ასეთ შემთხვევაში ბატონსა და ურჩ 
ყმას შორის ბატონყმობის ახალი წიგნი იდებოდა, სადაც ზოგჯერ ორივე მხარე 
გარკვეული პირობის შესრულებასა და დაცვას კისრულობდა. ზოგიერთ 
შემთხვევაში ამგვარი აქტები გლეხთა ერთგვარ გამარჯვებასაც მოასწავებდა 
ხოლმე. ბატონი აღუთქვამდა ყმას, რომ ამიერიდან “ჯაბრსა და უსამართლოს” 
არას უზამდა. მაგრამ ბატონისა და ყმის დავის ასეთი დაბოლოება შედარებით 
იშვიათი იყო. 

XVIII ს. მეორე ნახევარის საბუთები ერთხმად გვიდასტურებს, რომ 
მებატონეები საგლეხო ბეგარა-გადასახადების გაზრდას ცდილობდნენ, ხოლო 
ყმები ენერგიულად იბრძოდნენ ამგვარი ტენდენციების წინააღმდეგ[57]. 

ანტონ კათალიკოსი სასტიკი თქმით მიმართავს თავის ყმებს თიანეთსა და 
ახმეტის მსახლობელთ: “ეს როგორი ბატონყმობა არის, ამდონი ხანია ჩვენ ტახტზე 
ვზივართ, არც გვინახავთ, არცარას გვემსახურებით. რაც გაძესთ, არცარას იმითი 
გვემსახურებით. ამისთანას ყურის მიგდებას და უნაღვლობას დაეხსენით, თორემ 
დიახ ავად მოგივათ. რაც მართებული იყოს და შეგეძლოსთ, ისე გვემსახურეთ. 
გლახა სახლთხუცის შვილი გამოგვიგზავნია და რომელიც ჩვენი სამსახური 
გდებოდესთ, გვმსახურეთ”[58]. 

რამდენიმე წლის შემდეგ კათალიკოსს კახეთში სახლთუხუცესი ამილბარ 
მაღალაშვილი გაუგზავნია გადასახადების ასაკრებად. იქ ვიღაც ოთარს “ჯანყი 
უქნია”, სახლთუხუცესის კაცები ჯოხით გაულახია, სახლთუხუცესზე “ჯოხი 
აუწევია”, ხოლო “ამას მაგისვე ჯოხით ეგ ოთარა გაულახავს”. 

დიდი შფოთი იყო ყმური სამსახურის გამო სოფ. ხეფინისხევის გლეხებში. 
მეფემ სასტიკი ბრძანება გასცა: “...თქვენ, ხეფინის ხეველნო, დღეის იქით... თქვენს 
ბატონს რიგიანათ მსახურეთ... შენ, რომელიც მღვდელი ახალციხიდან ხარ 
ჩამოსული, შენ თურმე ჯანყისთაობ და თუ არ დაიშალე, დიდათ ავად 
მოგეპყრობით”...[59]. 

ბატონსა და ყმებს შორის ჩამოვარდნილ უთანხმოებათა შესახებ 
მეტყველებს XVIII ს. მეორე ნახევრის  კიდევ მრავალი საბუთი[60]. 

აღსანიშნავია გლეხთა შეიარაღებული თავდასხმები მკაცრ ბატონებზე, 
რასაც ხშირად მსხვერპლი მოსდევდა. მაგალითად, მაჭავარიანის ყმას 
ანდრიაშვილს გაპარვა ჰქონდა განზრახული, მაჭავარიანმა შეუტყო მას და 
წაუსვლელობის თავდები მოსთხოვა. ამ ნიადაგზე ბატონსა და ყმას შორის მწვავე 
შელაპარაკება მოხდა, შემდეგ კი ხელჩართული ბრძოლა, რაც მაჭავარინის 
მოკვლით დასრულდა[61]. 

იოანე ავალიშვილმა სამართალში იჩივლა –“ჩემმა ყმამ მღვდელმა 
ლაზარემ დიდი შეურაცხებით, ლანძღვით, გინებით გამხადა და დიდის ავად 
მოპყრობით და ესეც მითხრა – შენი სისხლი მწყურიან და მინდა დავლიოო”... 
ბატონის საჩივრის საფუძველზე ურჩი ყმა დასაჯეს[62]. 

გიორგი ციციშვილი ჩივის მეფესთან თავის ყმა კემუხტაშვილზე, 
რომელიც მის მამას ემსახურებოდა: “ეს კემუხტაშვილი მამაჩემს უკან მოსდევდა, 
ციხის კართან რომ მოვიდა, უკანიდან თოფი ჰკრა და მოჰკლა მამაჩემი. მას უკან 
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გავარდა, ხან ოსებში იყო, ხან გაღმა ქართლში, ეს სარწმუნო კაცების მოწმობით 
საბუთიცა მაქვს, რომ ბანიდან მომეპარა მეცა, მკლავდა, შეუტყვე და გამექცა”, 
ციციშვილი დახმარებას თხოულობს მეფისაგან ყმის შესაპყრობად[63]. 

ელიოზიშვილის ყმა, რომელიც გაქცეული იყო მისგან “აღამახმადხანის 
დროს არეულობაში ... ოსის ჯარით” თავს დასხმია ბატონის ოჯახს, დაუწვავს მისი 
ეკლესია და 500 კოდი პური წაურთმევია...[64]. 

გლეხთა მასობრივი ანტიფეოდალური გამოსვლების შესახებ წერილობით 
წყაროებში ასახული მასალები, ისევე როგორც საერთოდ კლასობრივი ბრძოლის 
ცნობები, ძალზედ მცირეა. ეს გარემოება, რა თქმა ცნდა, იმის მაჩვენებელი არაა, 
რომ XVIII ს. 40 – 80-იან წლებში გლეხთა კლასობრივი ბრძოლა პასიური იყო. 
სისხლისმღვრელ შეტაკებათა ფაქტები, შესაძლებელია, მართლაც ბევრი არ 
ყოფილა, მაგრამ, საერთოდ, სოციალური თავისუფლებისათვის ბრძოლა ფართო 
ხასიათს იღებდა. 

მ. დუმბაძის აზრით, ცენტრალური ხელისუფლების სოციალური 
პოლიტიკა, მიმართული მწარმოებელთა მინიმალური უფლებებისა და 
“ბატონყმური რიგის” დაცვისაკენ, ანდა ზოგიერთი ისეთი ღონისძიების გატარება, 
რომელიც ობიექტურად ხელს უწყობდა სახაზინო გლეხთა გამრავლებას თუ 
ყმობისაგან თავდახსნას, კლასობრივი ბრძოლის შედეგი იყო და ბატონყმურ 
დამოკიდებულებას ძირს უთხრიდა[65]. 

1749 წ. ბოლნისის საეკლესიო გლეხები გაიფიცნენ და არქიეპისკოპოსს 
გამოუცხადეს, რომ ამიერიდან გადასახადებს აღარ მიართმევდნენ. 1776 წ. 
საეკლესიო გადასახადებზე უარი უთქვამთ აგრეთვე ურბნისელ გლეხებსაც[66]. 

1773 წ. კახეთის სახლთუხუცეს გრიგოლ ჩოლოყაშვილს ფშაველები 
აუჯანყდნენ, მის მიერ აშენებული ციხე დაანგრიეს, მერე თვით ჩოლოყაშვილი 
შეიპყრეს და ორი თვე ტყვეობაში ჰყავდათ; აჯანყებულებმა დაარბიეს თავადის 
მსახურები და აიღეს მისი მამულიდან პურის მოსავალი. ერთ-ერთი შეტაკების 
დროს ფშაველებმა ჩოლოყაშვილის 7 მსახური დაჭრეს[67]. როგორც ჩანს, 
ჩოლოყაშვილის მიერ ნახევრად თავისუფალ ფშავში მამულის მიღებამ ფშაველებს 
მძიმე ბატონყმური ჩაგვრა მოუტანა. მთიელთა ასეთი ანტიბატონყმური ბრძოლა, 
რა თქმა უნდა, ბარის გლეხთა მოძრაობას ეხმარებოდა და ამხნევებდა. 

1777 თუ 1779 წ. ყოფილი ქსნის საერისთავოს გლეხებს გაუგიათ, რომ 
მათი ძველი ბატონი ყმა-მამულის დაბრუნებას აპირებდა. ერეკლეს სპეციალური 
მიმართვით მოუხდა ამხედრებული გლეხების დამშვიდება და მტკიცე პირობის 
მიცემა მათთვის, რომ ისინი კვლავაც სახასო მფლობელობაში დარჩებოდნენ[68]. 

კლასობრივი ბრძოლის გამწვავების შესახებ XVIII ს. 40 - 80-იან წლებში 
საინტერესო მასალებს ვპოულობთ ხალხურ გადმოცემებშიაც, საიდანაც ჩანს, რომ 
სოციალურ ბრძოლაში ქალებიც აქტიურ როლს ასრულებდნენ. ხალხმა 
შემოგვინახა ანტიბატონყმური ბრძოლის ინიციატორ ქალთა – მაია წყნეთელის, 
თამრო ვაშლოვანელისა და სხვ. სახელები[69]. 

გლეხთა მასობრივი ანტიბატონყმური გამოსვლები შედარებით გახშირდა 
XVIII ს. 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან, რის შესახებაც საუბარი მომდევნო 
თავში იქნება. 

XVIII ს. 40 - 80-იან წლებში, წინა პერიოდთან შედარებით, უფრო 
თვალსაჩინო გახდა სოციალური ბრძოლა საქართველოს ქალაქებში. 

კლასობრივი ბრძოლა ქალაქებში ძირითადად ორი მიმართულებით 
მიმდინარეობდა. ეს იყო საქალაქო მოსახლეობის ანტიფეოდალური მოძრაობა და 
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ბრძოლა ქალაქის სხვადასხვა ფენას შორის. სასაქონლო წარმოების ზრდას 
ქალაქებში დაბალი ფენების ექსპლოატაციის გამწვავება მოსდევდა. 

ანტიფეოდალური ბრძოლა ქალაქებში უმთავრესად გამოიხატებოდა 
მოსახლეობის ბრძოლაში ფეოდალთა მხრივ ძალადობის წინააღმდეგ. ამ 
ბრძოლის ინიციატორები იყვნენ ძირითადად ყმა ვაჭრები და ხელოსნები. “მათ 
გარდა, ფეოდალური არისტოკრატიის წინააღმდეგ და თავიანთი უფლებების 
გასაფართოებლად იბრძოდნენ საქალაქო მოსახლეობის მაღალი ფენების 
წარმომადგენლებიც”[70]. 

ფეოდალები ქალაქებში მოკალათებული თავიანთი ყმა ვაჭარ-
ხელოსნებისაგან სულ უფრო და უფრო მეტს მოითხოვდნენ. ამ მხრივ 
დამახასიათებელია გორელი ქეთხუდების საჩივარი მოურავ ამილახვარზე, 
თბილისელი ხელოსნების არზა დარეჯ 
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თავი მეთორმეტე 
 

დასასვლეთ საქართველოს  
სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა  

XVIII ს. 40 - 80-იან წლებში 
 

§ 1. სამეურნეო-ეკონომიური მდგომარეობა 
 
დასავლეთ საქართველოს სამეურნეო-ეკონომიური განვითარების 

პირობები აღმოსავლეთ საქართველოსთან შედარებით არანაკლებ მძიმე იყო. მდ. 
ენგურის ნაპირები, განსაკუთრებით ხელსაყრელი დასახლებისა და მეურნეობის 
განვითარებისათვის, ჩრდილოეთიდან შემოსევების გამო გაუკაცრიელდა. 
სამეგრელოს ამ მხარეზე აფხაზთა ხშირი თავდასხმები მოსახლეობას ზოგჯერ 
აიძულებდა, რომ წლის მთელი მოსავალი რუხის ციხეში შეეზიდა, ზუგდიდის 
მახლობელი სოფლების მოსახლეობა კი დადიანის სასახლის კარ-მიდამოში 
იხიზნებოდა[1]. თურქთა შემოსევების შედეგად გურიაში “მიწათმოქმედებისათვის 
ყველაზე უკეთესი მიწები დაუმუშავებელი” იყო. მოსახლეობა მთის ხეობებში 
გარბოდა[2]. მდ. ბჟუჯის ხეობაში მაჰმადიან მეზობელთა შემოსევები ისე 
გახშირდა, რომ მოსახლეობის არსებობას საფრთხე შეექმნა[3]. მსგავსი 
მდგომარეობა იყო იმერეთის სამხრეთ საზღვართან მდებარე სოფლებშიაც. 
აფხაზეთის ჩრდილო მხარე – ასპა (მდ. ბზიბის ჩრდილოეთით) ჯიქების (საძების) 
შემოსევების გამო თითქმის გაუკაცრიელდა[4]. 

საგარეო საფრთხე აბრკოლებდა მხარეთა შორის ეკონომიურ კავშირს, 
ხელს უშლიდა ვაჭრობის განვითარებას. თანამედროვეთა მოწმობით, მოსახლეობა 
გზებს საგანგებოდ არ აუმჯობესებდა, რომ მტრების შემოსევა არ 
გაადვილებულიყო[5]. 

მეურნეობის განვითარებას დიდად აფერხებდა ფეოდალური წყობის 
მახინჯი მხარეები. ერთმანეთზე გადამტერებული ფეოდალები აჩანაგებდნენ 
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სოფლებს, ატყვევებდნენ და უცხოეთში ყიდდნენ გლეხებს[6]. ლევან აბაშიძემ და 
რაჭის ერისთავმა როსტომმა წერეთლების მტრობა იმითაც გამოხატეს, რომ მათი 
პურის ყანები საჩხერეში მოსავლის აღების წინ გადაფარცხეს[7]. 

მეურნეობას მნიშვნელოვან ზიანს აყენებდა ფეოდალური ძალადობის 
ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ფორმა ე. წ. “მოთხრა”. ხელქვეითის მიერ რაიმე მძიმე 
დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში ფეოდალები გლეხთა ოჯახებს არბევდნენ, მათ 
ქონებას იტაცებდნენ, ხოლო კომლის წევრებს აპატიმრებდნენ[8]. 

ფეოდალთა ძალადობა საკმაოდ ალაგმა ენერგიულმა სოლომონ 
პირველმა, რომლის მოღვაწეობის დროს ქვეყნის ეკონომიურ განვითარებას 
შედარებით უკეთესი პირობები შეექმნა. 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაში ამ დროს რაიმე შესამჩნევი ცვლილება არ 
მომხდარა. ქართული გუთანი, რომელშიაც რამდენიმე წყვილი ხარ-კამეჩი იყო 
შებმული, დასავლეთ საქართველოს პირობებისათვის შეუფერებელი აღმოჩნდა 
და ძირითად სახვნელ იარაღს აქ ხის უბრალო კავი წარმოადგენდა[9]. კავის 
ყველაზე მარტივი სახე იყო გავრცელებული აფხაზეთში. აფხაზური კავი ხის 
უბრალო თავკაუჭა სახვნელს წარმოადგენდა, რომელსაც რკინის სამკუთხა 
სახნისი ჰქონდა წამოგებული. სამურზაყანოში ტრადიციული მეგრული კავით 
ხნავდნენ[10]. უფრო გაუმჯობესებული კავი, რომელიც ბარში იყო გავრცელებული, 
აფხაზებმა სამეგრელოს მოსახლეობიდან გადაიღეს[11]. 

სოფლის მეურნეობის ძირითად დარგს დასავლეთ საქართველოშიაც 
მარცვლეულის მოყვანა შეადგენდა. მარცვლეული ექსპორტის საგანსაც 
წარმოადგენდა. 1770 წ. დეკემბერში იაზიკოვი ნ. პანინს ატყობინებდა, რომ 
“იმერეთში ბევრი პური და პირუტყვია და ჩვენ კორპუსს ახლა მხოლოდ იმერეთი 
ჰკვებავს”[12]. მაქსიმე კათალიკოსის სიტყვით, “იმერეთში მოდის თეთრი პური, 
შავი პური, ქერი, ფეტვი, ბრინჯი, სამარხო, წამლის ბალახები, ყურძენი და სხვა 
ხილი; ამეების დიდი სიმრავლე არის ყოველს ფერში და ასეთი ნაყოფიერი 
ქვეყანაა, რომ ტყეებშიაც მრავალი ყურძენი და სხვა ბევრი კარგი ხილი მოდის; 
შავი ზღვის პირზედა ბრინჯი და ზეთის ხილი მოდის; აბრეშუმი, ბამბა და დიახ 
წმინდა სელი არის ამდენი, რომ ვაჭრებს სხვა ქვეყნებშიაც მიაქვთ, დიახ იაფათაც 
ყიდულობენ. ცხენი და სხვა პირუტყვი, დიდი და პატარა, დიახ მრავალია. ღვინო 
და ოტკა მრავალია”[13]. 

ძირითადი მარცვლეული კულტურა XVIII ს. მიწურულამდე აფხაზეთში, 
სამეგრელოში, გურიასა და ქვემო იმერეთში იყო ღომი  
“სიუხვით მომცენარე და თავსა შორის თვისსა ხუთასჯერ მამრავლი”[14]. პურეულს 
იშვიათად თესდნენ, რადგანაც აქ მისი მოსავლიანობა დაბალი იყო. 

მარცვლეულ კულტურათა შორის XVIII საუკუნეში გაბატონებული 
მდგომარეობა თანდათან სიმინდმა დაიკავა. სიმინდის გავრცელებამ პურეულის 
ნათესების შემცირება და ზოგ მხარეში მათი სრული გაქრობა გამოიწვია. სიმინდი 
მოსავლიანობით ღომს ჩამორჩებოდა (ჩვეულებრივ იძლეოდა მოსავალს 1 : 40[15], 
უკეთეს შემთხვევაში 1 : 80[16]), მაგრამ მისი მოყვანა ბევრად უფრო ადვილი იყო. 
სიმინდი დიდი რაოდენობით გაჰქონდათ უცხოეთში, უმთავრესად თურქეთსა და 
ევროპაში[17]. გარდა ამისა, მოჰყავდათ მჭადი, ფეტვი, ბრინჯი. ზოგიერთი მათგანი 
ექსპორტის საგანს წარმოადგენდა. 
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დასავლეთ საქართველოს სოფლის მეურნეობაშიაც ერთ-ერთი წამყვანი 
ადგილი ეკავა მევენახეობას. რაჭა-ლეჩხუმსა და იმერეთ-სამეგრელოს ერთ 
ნაწილში დაბლარი ვენახები იყო გაშენებული, ხოლო სხვაგან მაღლარი 
ბატონობდა[18]. ვენახი ჩვეულებრივ ხეხილის ბაღსაც ითავსებდა[19]. 

მესაქონლეობა მხოლოდ მთიან მხარეებში ასრულებდა წამყვან როლს, 
მაგრამ პირუტყვი ბარშიაც ბევრი ჰყავდათ. იმერეთსა და გურია-სამეგრელოში 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშები მაღალპროდუქტიული არ იყო. 
ხარებისა და ძროხების რაოდენობა ბარში აკმაყოფიდებდა მოსახლეობის 
მოთხოვნილებას სამუშაო ძალასა და საკვებ პროდუქტებზე. კარგად იყო 
განვითარებული მეღორეობაც. 

მეფრინველეობას დასავლეთ საქართველოს ყველა მხარეში მისდევდნენ. 
ამ მხრივ შედარებით ჩამორჩებოდა სვანეთი. იაზიკოვის ცნობით, იმერეთში 
დიდრონი ქათმები და ყვერულები ჰყავდათ[20]. ყვერულის შაშხი დასავლეთ 
საქართველოს თითქმის ყველა მხარეში დიდი რაოდენობით გამოჰქონდათ 
გასაყიდად[21]. განსაკუთრებით განთქმული იყო რაჭული შაშხი (შებოლილი 
ყვერულებისა); რაჭველ გლეხთა გამოსაღებებში ხშირადაა მოხსენიებული 
ყვერული[22]. 

სამეგრელოსა და აფხაზეთში მრავლად ჰყავდათ წველადობით 
განთქმული წმინდაბეწვიანი და დიდტანიანი თხები (მეგრული თხა)[23]. თხები 
დიდი რაოდენობით ჰყავდათ სვანეთში, რაჭასა და ბარის მხარეებშიაც. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა მესაქონლეობა 
სვანეთსა და აფხაზეთში. აფხაზეთში არსებობდა მწყემსთა ამხანაგობა “აგუპები”, 
რომელთაც XX საუკუნეშიაც კი შემორჩათ გვაროვნულთემური წყობილების 
დამახასიათებელი ინსტიტუტის აშკარა ნიშნები[24]. 

საკმაოდ იყო გავრცელებული მეფუტკრეობა. ქართული (კოლხური) 
ფუტკარი დიდი რაოდენობით იძლეოდა მაღალხარისხოვან თაფლს. 
მეფუტკრეობას, ზემო სვანეთის ზოგიერთ სოფელს გარდა, ყველა მხარეში 
მისდევდნენ[25]. 

ასევე იყო გავრცელებული მეაბრეშუმეობაც, რომელსაც მხოლოდ 
აფხაზეთსა და სვანეთში არ მისდევდნენ. მოსახლეობა მაღალხარისხოვან 
ქსოვილებს ვერ ამზადებდა, მაგრამ აბრეშუმის ძაფი და ქსოვილი, რომლებიც 
ძირითადად ადგილობრივი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად იყო 
გამიზნული[26], ზოგჯერ ისე დიდი რაოდენობით მზადდებოდა, რომ უცხოეთშიაც 
გაჰქონდათ. 

საკმაო ცნობები მოგვეპოვება XVIII ს. მეორე ნახევრის დას. 
საქართველოში მ ე ბ ა ღ ე ო ბ ი ს  შესახებ[27]. გურიისა და სამეგრელოს 
სამთავროთა ტერიტორიაზე XVIII საუკუნეში სუბტროპიკული კულტურებიც 
კარგად იყო გავრცელებული. მაქსიმე ქუთათელის სიტყვით, დას. საქართველოში 
“შავი ზღვის პირზედა ნარინჯი და ზეთისხილი მოდის”[28]. სამეგრელოში 
“ადგილ-ადგილს” გაშენებული იყო ნარინჯი, თურინჯი და ფორთოხლი [29]. XVIII 
ს. მიწურულს ფოთთან გაშენებული ყოფილა ფორთოხალის ბაღი[30]. 
გიულდენშტედტის სიტყვით, გურიაში “ზღვის ნაპირას მოჰყავთ ბევრი ლიმონი, 
ფორთოხალი, ზეთისხილი”[31]...კ. რომელი აღნიშნავდა, რომ კავკასიაში მხოლოდ 
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გურიაში ხარობს ნარინჯი, ზეთისხილი და ფორთოხალი[32]. სამეგრელოში, ურთას 
მთაზე გაშენებული იყო ზეთისხილი[33]. 

XVIII ს. დასავლეთ საქართველოს ექსპორტში მნიშვნელოვანი ადგილი 
ეკავა მებაღეობის პროდუქტებსაც. 

განვითარებული იყო მებოსტნეობაც. ბაღჩა-ბოსტანი კარ-მიდამოს 
აუცილებელ ნაწილს წარმოადგენდა[34]. 

ტექნიკური კულტურებიდან მოჰყავდათ სელი, ბამბა, კანაფი და, 
იშვიათად, თამბაქო. 1769 წ. ცნობით, “აბრეშუმი, ბამბა და დიახ წმინდა სელი არის 
ამდენი, რომ ვაჭრებს სხვა ქვეყნებშიაც მიაქვთ, დაიხ იაფადაც ყიდულობენ”[35]. 
სელისა და ბამბის მოყვანის გავრცელებაზე მიგვითითებს ის ფაქტიც, რომ 
იმერეთის სამეფო XVIII ს. 70-იან წლებამდე თურქეთს ყოველ მესამე წელს 
უხდიდა კომლზე თითო საპერანგე ტილოს[36]. სელისა და კანაფისაგან თოკებსაც 
ამზადებდნენ. “ბამბის ნართი”, “მკედი”, “ბაწარი” (საბელი), “სახეური” (ხეზე 
სახმარი) ბაწარი, “აფხაზური ბაწარი”, “კანაფი თავობით” ბაზარზეც გაჰქონდათ და 
გლეხთა საბატონო ბეგარაშიაც შედიოდა[37]. ბამბის ძაფი დიდი რაოდენობით 
გაჰქონდათ სმირნასა და სალონიკში[38]. 

ნადირობა მეურნეობის მნიშვნელოვან დარგს წარმოადგენდა[39]. 
ნანადირევი ბაზარზე თბილისშიაც და საქართველოს გარეთაც – ასტრახანშიაც 
გაჰქონდათ. საგარეო ვაჭრობის საგანი იყო მელიის, თახვის, წავის, კვერნის, 
ტურისა და სხვა ტყავები[40]. 

მეფეს, ეკლესიასა და მსხვილ ფეოდალებს სანადიროდ გამოყოფილი 
ჰქონდათ ტყის მასივები: “გაუტეხელი ტევრები”, “სანადირო ტყეები”, 
“ყორუღები”, ანუ სანადირო ნაკრძალები, რომლებსაც საგანგებოდ გამოყოფილი 
“ტყის მცველები” –აზნაურები და მსახურები იცავდნენ. გურიის დოკუმენტებში 
იხსენიებიან “მცველნი სახელმწიფოთა ტყეთანი” – აზნ. ნაკაიძეები, “ტყის 
მცველი” გაბრიელ (შემოქმედში) და სხვ[41]. ცნობილია იმერეთის მეფის ნაკრძალი 
ტყეები[42]. 

საკმაოდ იყო გავრცელებული მეთევზეობა. ზოგ გლეხს მეთევზეობა 
შრომით ბეგარად, ყმურ “სამსახურად” ედო[43]. იჭერდნენ: ზუთხს, ფოროჯს, 
ორაგულს, ღლავს, კობრს, წვერას, ტობს, კალმახს, კაპარჭინას, სვიას და სხვა. 

შინამრეწველობა და ხელოსნობა. XVIII ს. მეორე ნახევარში 
შინამრეწველობისა და ხელოსნობის მრავალი დარგი არსებობდა. უმთავრესად 
გავრცელებული იყო მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული ხელოსნობა – 
სოფლის მეურნეობის დამხმარე დარგი. იყვნენ აგრეთვე სოფლის მეურნეობას 
ჩამოშორებული ხელოსნებიც, უმთავრესად ქალაქებსა და დაბებში, რომელთა 
უმრავლესობაც ფეოდალურ დამოკიდებულებაში იმყოფებოდა. 

ქვეყნის სამეურნეო ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა 
“რკინის დაწურვა” (გამოდნობა), ტყვიისა და სპილენძის გამოდნობა. ცნობილი 
იყო რკინის საწარმოები წედისში (რაჭა), შხიბარში (ზემო სვანეთი), საწირეში 
(იმერეთი)[44]. მეტალურგი გლეხები (“რკინის მწურავები”), რომლებსაც 
პრიმიტიული სადნობი ღუმელები ჰქონდათ[45] რკინის ზოდებით ამარაგებდნენ 
მოსახლეობას. ადგილობრივი წარმოების რკინა მოსახლეობის მოთხოვნებს ვერ 
აკმაყოფილებდა, რის გამოც რკინის ზოდები დასავლეთ საქართველოში 
უცხოეთიდანაც შემოჰქონდათ. “რკინის მწურავ” გლეხებს რკინა საბატონო 
გადასახადად ედოთ[46]. ფართოდ იყო გავრცელებული რკინის დამუშავება. 
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თითქმის ყოველ სოფელში იყო ერთი ან რამდენიმე მჭედელი, რომლებიც 
სხვადასხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო და საბრძოლო იარაღს ამზადებდნენ[47]. 
გურიის სამთავროში აწარმოებდნენ სპილენძის მადნის მოპოვებას და სპილენძის 
გამოდნობას[48], აფხაზეთში ამუშავებდნენ ტყვიის მადანსა[49] და სხვ. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ს ა ფ ე ი ქ რ ო  წ ა რ მ ო ე ბ ი ს  აღმავლობა. 
ეს დარგი ყველა მხარეში იყო განვითარებული. საფეიქრო წარმოების პროდუქცია 
ექსპორტის საგანსაც წარმოადგენდა. როგორც უკვე ითქვა, ბამბის ნართი 
ყოველწლიურად გაჰქონდათ სმირნასა და სალონიკში[50]. ვახუშტი ბაგრატიონის 
ცნობით, იმერეთში “აბრეშუმს აკეთებენ და ქსოვენ ლარს”[51]. აბრეშუმის 
ქსოვილების წარმოება ხდებოდა სამეგრელოსა და გურიაშიც. ჩვეულებრივ 
იქსოვებოდა დარაია, რომლისგანაც ამზადებდნენ ტანსაცმელსა და ქვეშაგების 
სარჩულ-საპირეებს[52]. საფეიქრო მრეწველობასთან დაკავშირებით 
განვითარებული იყო ღ ე ბ ვ ი ს  ს ა ქ მ ე . საკუთარი ნაწარმის ნაწილს გლეხები 
ოჯახში ღებავდნენ; ამავე დროს არსებობდა სპეციალური სამღებროები, 
რომლებიც მეფეს, მთავრებსა და მსხვილ ფეოდალებს ეკუთვნოდათ. 

საკმაოდ გავრცელებული იყო თოფისწამლის დამზადება (სვანეთში), 
ტყვიის გამოდნობა (რაჭაში), საოჯახო ხელოსნობის სხვადასხვა დარგი – 
დაწნული სამეურნეო ჭურჭლების (გოდრები, გიდლები), ჭილის ქსოვილებისა 
თუ სხვა საოჯახო-საყოფაცხოვრებო ჭურჭლეულობის (თიხის, ქვისა და ხის) ისევე 
როგორც საშენი მასალების კეთება. სოფლებში მრავლად იყვნენ ხუროები, 
დურგლები, მექოთნეები, მეკეცეები და სხვა ოსტატები, რომელთაც თავიანთი 
ნაწარმი ზოგჯერ შორეულ ბაზრებზე გაჰქონდათ. 

საქონელწარმოება დასავლეთ საქართველოში აღმოსავლეთ 
საქართველოსთან შედარებით ამ დროს უფრო დაბლა იდგა. 

გლეხური მეურნეობა. ფეოდალური სამფლობელოს იმ ნაწილს, 
რომელზედაც გლეხი იჯდა და მეურნეობას ეწეოდა “საკომლო მამული” და 
“საგლეხო მამული”[53], ანუ, როგორც ჩვეულებრივ ამბობენ, “საკომლო” 
ეწოდებოდა. საკომლოში შედიოდა ყოველგვარი სახის მიწა: “სამოსახლო”, 
“საყანე”, “სამამულე”, “სავენახე”, “სათიბი”, “საშეშე”, “საწკნელე” და ა. შ.[54] სახნავ-
სათესსა და ვენახს, ჩვეულებრივ, საკომლოს 1/5-მდე ეკავა, დანარჩენი – ეზო, ტყე 
და ძნელად დასამუშავებელი მიწები იყო[55]. 

გლეხთა საკომლოების სიდიდისა და შედგენილობის შესახებ ცნობები 
მხოლოდ XIX საუკუნის დასაწყისიდან გვაქვს, მაგრამ ეს მონაცემები XVIII ს. 
მეორე ნახევრის ვითარებასაც ასახავს. 

გლეხის საკომლო მიწის რაოდენობა საშუალოდ 3–4 ქცევას (ერთი ქცევა 
უდრიდა ორ მეხუთედ ჰექტარს) შეადგენდა, შედარებით შეძლებულებს კი 10–50 
ქცევა მიწა ჰქონდათ. იყვნენ აგრეთვე 1/2 თუ 1–2 ქცევა მიწის მფლობელი 
გლეხებიც[56]. 

ბარის მხარეებიდან მცირემიწაინობით გამოირჩეოდნენ გურიის 
საბატონო და საეკლესიო გლეხები. სოფ. შუხუთის მებეგრე გლეხებს საშუალოდ 
2–3 ½ ქცევა მიწა ჰქონდათ და აქედან ნახევარი ეზოსა და ბაღს ეკავა[57]. 

ყოველი გლეხის კარმიდამო თვითკმარ ერთიან სამეურნეო ერთეულს 
წარმოედგენდა, ოჯახისათვის საჭირო ყველაფერი ერთად იყო თავმოყრილი[58]. 

საერთო-სასოფლო სარგებლობის ობიექტები (ტყე, წყარო...), ჩვეულებრივ, 
მთის სოფლებს ახასიათებდა, ბარში თითქმის ყოველ კომლს საკუთარი წყარო ან 
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ჭა ჰქონდა. მთა საცხოვრებლის ტიპითაც განსხვავდებოდა: იქ ჩვეულებრივი იყო 
ქვის ან ხის ორსართულიანი სახლი, რომლის ქვემო ნაწილი პირუტყვს ეკავა. 

ბარში გლეხის სახლი ჩვეულებრივ ორი ნაწილისაგან შედგებოდა. წინა 
ოთახში იყო შუაცეცხლი კერიით; იქვე იდგა: ტახტი, სკამლოგინი, სკამები და 
სხვადასხვა საოჯახო ნივთები (კიდობანი, ჭურჭლეული...)[59]. კვამლი სახურავში 
გადიოდა, ბუხრიანი სახლი იშვიათი იყო, სახლის მეორე, უკანა ნაწილს 
პირუტყვის სადგომად იყენებდნენ. პირუტყვის ცალკე სადგომი (ბოსელი, ახორი) 
მხოლოდ შეძლებულ გლეხებს ჰქონდათ[60]. გლეხთა ყველაზე უფრო უუფლებო და 
უქონელ ნაწილს – მოჯალაბეებს – საკუთარი კარ-მიდამო არ გააჩნდათ. 

მთისა და ბარის მოსახლეობის ცხოვრების თავისებურებას წარმოადგენდა 
დასახლების სიმყარე. საუკუნეთა მანძილზე ერთსა და იმავე კერაზე ცხოვრობდა 
გლეხისა თუ ფეოდალის ოჯახი. გამონაკლისს მხოლოდ აფხაზეთი 
წარმოადგენდა, სადაც ჩრდილო კავკასიის ზოგიერთ ხალხთა მსგავსად XVIII–XIX 
საუკუნეებში არათუ ცალკეული ოჯახები, არამედ მთელი გვარები და ზოგჯერ 
სოფლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო ერთ სამოსახლოს ტოვებდნენ და მეორე 
ადგილზე გადადიოდნენ[61]. 

საქართველოს მთიანი მხარეების მოსახლეობა მიწის სიმცირის გამო 
ქირაზე წასვლას მისდევდა. სვანეთსა და რაჭის გლეხები ქირაზე ქართლ-
კახეთშიაც კი დადიოდნენ. XVIII ს. მიწურულს, როცა ქართლ-კახეთში 
სამთამადნო-მეტალურგიული წარმოების აღდგენა-განვითარებაზე ფიქრობდნენ, 
გიორგი XII-ს, პირველ რიგში, რაჭველ გლეხთა მასობრივი დაქირავების იმედი 
ჰქონდა[62]. 

მიწის სარგებლობის ერთ-ერთ ფართოდ გავრცელებულ ფორმას მიწის 
“სამოდოდ” გაცემა წარმოადგენდა[63]. “მოდი” ეწოდებოდა იმ ნატურალურ 
გამოსაღებს, რომელსაც გლეხი მიწისმფლობელს უხდიდა მანამდე 
დაუმუშავებული ან თავმინებებული მიწის საყანედ გამოყენების შემთხვევაში. 
ჩვეულებრივ “სამოდოდ” ტყე გაიცემოდა. “სამოდო” მიწის დამმუშავებელი გლეხი 
მიწისმფლობელს უხდიდა “მოდს” – მოსავლის ერთ მეხუთედს ან ერთ მეათედს. 
“სამოდო” გაცემა აღმ. საქართველოში საღალედ გაცემის მსგავსი მოვლენა იყო. 

ასევე ფართოდ იყო გავრცელებული მიწით სარგებლობის მეორე ფორმა – 
ს ა ნ ა შ ე ნ ო დ  გ ა ც ე მ ა . მიწის “გაშენება” “მამულის” (ვენახის) გაშენებას 
ნიშნავდა. ასეთ შემთხვევაში მიწის “გამშენებელი” და მიწის მეპატრონე მოსავალს 
“შუა გაიყოფდნენ”[64]. 

XVIII ს. 70–80-იან წლებში დასავლეთ საქართველოს ბარის წამყვან 
რაიონებში უეჭველად უნდა გაზრდილიყო გლეხურ მეურნეობაში 
გამომუშავებული პროდუქცია, რომელიც ადგილობრივი მოხმარების ფარგლებს 
სცილდებოდა. ამავე პერიოდში შესამჩნევად უნდა გაზრდილიყო ათვისებულ-
დამუშავებულ მიწათა რაოდენობა. “სამოდო” და “სანაშენე” მიწების შესახებ 
საარქივო მასალათა სიმრავლე ამის უეჭველი მაჩვენებელია. 

საბატონო მეურნეობა. დასავლეთ საქართველოში კერძო, საბატონო 
მეურნეობა შედარებით ჩამორჩენილი იყო. ვარგისი მიწების ძირითად ნაწილს ყმა 
გლეხები ამუშავებდნენ. ამავე დროს მებატონეებს საკუთარი სახვან-სათესი და 
სავენახე ადგილებიც ჰქონდათ, სადაც საბეგრო შრომას იყენებდნენ. 

გლეხთა საბატონო ვალდებულებებში დიდი ადგილი ეკავა შრომით 
რენტას, რომელსაც ჩვეულებრივ “სამსახურს” უწოდებდნენ. საბეგრო ნუსხებში 
ხშირად იხსენიება “ხეობის სამსახური”, “ნადობა” (“ნადათ დაპატიჟება”, “ნადათ 
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მოხმარება”, “სანადო გამოწვევა”), “მეოჩობა”, “თოხ-ბარის ქმნა”, “გიდელი”, 
“ნიგვზის რეკა”, “თოხი”, “ხარით და თოხით მუშაობა” და ა. შ. გლეხები ყველა 
ასეთ სამუშაოს სწორედ მებატონის ხელში მყოფ მიწაზე ასრულებდნენ. მოსავლის 
აღების დროს ხშირად ყოველი გლეხის ოჯახს კვირაში სამჯერ უხდებოდა 
ბატონის მამულში მუშაობა[65]. 

დასავლეთ საქართველოს თავადაზნაურობა ქართლ-კახეთის 
ფეოდალებთან შედარებით უფრო მცირემამულიანი იყო. მსხვილი 
მიწისმფლობელები აქ თითებზე ჩამოითვლებოდა. “მემამულეთა მთელ მასას მიწა 
ძალიან მცირე რაოდენობით აქვს – 30, 50 და 100 ქცევამდე”, ანუ 11-37 
დესეტინამდე[66]. 1865 წლის ცნობით, მემამულეთა უმრავლესობას ჰქონდა სახნავ-
სათესი მიწები 16 ქცევამდე თითოეულს, გლეხთა უმრავლესობას კი – 4–5 ქცევა[67]. 
ე. ი. წვრილ მიწათმფლობელ ფეოდალებს თავიანთ ყმებზე 3 – 4-ჯერ მეტი მიწა 
ჰქონდათ. 

თავად ივანე აბაშიძეს, გვიანდელი ცნობების მიხედვით, 8 ადგილას 
ჰქონდა სახვან-სათესი მიწა. იგი ყოველწლიურად იძლეობა 3300 ბათმან სიმინდს; 
სამ სოფელში გაშენებული ვენახი იძლეოდა 1000 ჩაფ ღვინოს; მასვე ჰქონდა 10 
ქცევა სიდიდის ეზო, რომელშიაც წისქვილი და ორი საწნახელი იდგა. 
წისქვილიდან შემოსავალი 400 ბათმან მარცვლეულს შეადგენდა[68]. დიდი 
მამულები ჰქონდათ ნიკოლოზ აბაშიძეს, დავით აბაშიძეს, გიორგი წულუკიძეს, 
ხოსია წულუკიძეს და სხვა ფეოდალებსაც[69]. 

გურიის ერისთავ ზაალ შერვაშიძეს იმავე ხანებში ეკუთვნოდა: 46 ქცევა 
ვენახი, რომელიც 775 საწყავ ღვინოს იძლეოდა, 500 ქცევა სახნავ-სათესი მიწა, 
74060 ქცევა გაუტეხელი ტყე, 8300 ქცევა ნაწილობრივ გატეხილი ტყე და ვრცელი 
საძოვრები აჭარა-გურიის ქედზე, რომლებიც შემოსავლის წყაროს 
წარმოადგენდა[70]. 

ბევრად უფრო მცირე იყო ფეოდალთა ფართო მასების საბატონო 
მეურნეობა. ივანე აბაშიძის 3 აზნაურისგან თითოეულს 30 ქცევა მიწა და 3 ქცევა 
ვენახი ჰქონდა[71]. გიორგი წულუკიძის აზნაურებს მიწები ჰქონდათ 70 ქცევამდე, 
ვენახები – 18 ქცევამდე[72]. ძალიან ხშირად აზნაურებს 2–3 ქცევა მიწა ჰქონდათ. 
ცხადია, უმნიშვნელო მოცულობისა უნდა ყოფილიყო იმ აზნაურთა მეურნეობა, 
რომლებსაც ყმები არ ჰყავდათ[73]. 

საბატონო მეურნეობა გლეხთა მეურნეობისაგან ზომითა და სამეურნეო 
დარგების სიმრავლით განსხვავდებოდა, მაგრამ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის 
თვალსაზრისით მათ შორის განსხვავება არ იყო: საბატონო მიწები გლეხთა 
სამეურნეო იარაღებით მუშავდებოდა. საბატონო მეურნეობის განვითარებას 
მნიშვნელოვნად აფერხებდა ის გარემოება, რომ ფეოდალური მეურნეობა, 
ჩვეულებრივ, მთელი “სახლის” საერთო მფლობელობაში იყო და ცალკეულ 
მებატონეებს მეურნეობის განვითარების სტიმული ნაკლებად ეძლეოდათ. ამ 
მხრივ მცირე ცვლილებები შეიმჩნევა მხოლოდ XVIII ს. მიწურულიდან, როდესაც 
სათავადოებში “სათავისთავო” მიწების რაოდენობამ ზრდა იწყო და საერთოდ 
ფეოდალური სახლების გაყრა გახშირდა[74]. ეს პროცესი ძალზე ნელა 
მიმდინარეობდა და საბატონო მეურნეობის ხასიათზე XVIII საუკუნეში მას რაიმე 
გავლენა არ მოუხდენია. 

რაც შეეხება მეურნეობის გაუმჯობესების სხვა გზებს (ახალი 
კულტურების დანერგვა, ახალი ჯიშის გამოყვანე და სხვა), იმდროინდელი 
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საგარეო და საშინაო ვითარების გამო, XVIII საუკუნეს ამ მხრივ ახალი არაფერი 
მოუცია. 

ვაჭრობა. დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა მხარეები მეურნეობის 
დარგების მხრივ ერთიმეორისაგან განსხვავდებოდნენ, რაც გაცვლა-გამოცვლასა 
და შინავაჭრობის განვითარებას ხელს უწყობდა. განსაკუთრებით საჭირო იყო 
საქონელგაცვლა ბარისა და მთის მხარეებს შორის. მთიელებს ბარში ჩამოჰქონდათ 
მეცხოველეობისა და შინამრეწველობის პროდუქტები, ხოლო ბარიდან 
მიჰქონდათ უცხოეთიდან შემოტანილი საქონელი და ბარის ნაწარმი. გურია-
იმერეთის ბამბის ქსოვილები გადიოდა სამეგრელოსა და სვანეთში, საწერეთლოს 
ლურჯი ლაინი გაჰქონდათ როგორც ქუთაისის ბაზარზე, ისე გურია-
სამეგრელოშიაც[75]. რაჭიდან ბარის მხარეებში შემოდიოდა წედისური რკინა და 
რკინის ნაწარმი; სამეგრელოდან სხვადასხვა მხარეში გაჰქონდათ თაფლი, ღომი, 
ბრინჯი, ტილო[76]. გურიიდან – ღვინო, სიმინდი და სხვ. 

ვაჭრობა და გაცვლა-გამოცვლა ძირითადად ბაზრობებზე, ქალაქობებზე 
(იარმარკა) ხდებოდა, სავაჭროდ საგანგებოდ აგებული შენობები მხოლოდ 3—4 
პუნქტში იყო (მაგ., ქუთაისში), ჩვეულებრივ კი ვაჭრები რომელიმე ეკლესიის 
მახლობლად იკრიბებოდნენ და პირდაპირ ღია ცისქვეშ ან სახელდახელოდ 
გაშლილ კარვებში ვაჭრობდნენ, საბაზრო დღეების შემდეგ ამ კარვებს აიღებდნენ 
და “ქალაქობის” კვალიც კი აღარ რჩებოდა[77]. შედარებით მსხვილ ცენტრებში, მაგ., 
ქუთაისში, ვაჭრობა “ქალაქობათა” გარდა, მთელი წლის განმავლობაში 
წარმოებდა. ქუთაისში ვაჭრებს სპეციალური “სავაჭრო სახლები” ჰქონდათ[78]. 
ჩვეულებრივ სავაჭრო ადგილას იდგა რამდენიმე “ხულა” (დუქანი), რომლებიც 
ფეოდალებს ან ეკლესიას ეკუთვნოდა[79]. 

ბაზრობა ჩვეულებრივ პარასკეობით იმართებოდა. ეს რელიგიური 
ფაქტორით იყო გამოწვეული. არც ერთი გლეხი ამ დღეს მიწის სამუშაოებს არ 
აწარმოებდა, რადგანაც ქრისტიანის მიერ პარასკეობით მიწის მუშაობა, “მიწის 
შეძვრა”, უდიდეს ცოდვად იყო მიჩნეული[80]. როგორც ჩანს, ეს წესი დას. 
საქარველოში ბიზანტიის ბატონობის პერიოდიდან დამკვიდრდა 
(მართლმადიდებელ ქვეყნებში წმ. პარასკევა ვაჭრობის მფარველად იყო 
მიჩნეული)[81]. ის გარემოება, რომ ქრისტიანული პარასკევი (სავაჭრო დღე) 
მაჰმადიანთა უქმე დღეს (ჯუმა) ემთხვეოდა, დიდად უწყობდა ხელს ვაჭრობის 
პარასკეობით წარმოებას. 

“ქალაქობები” მეტწილად საეკლესიო დღესასწაულებთან იყო 
დაკავშირებული და რამდენიმე დღეს, ზოგჯერ 1—2 კვირასაც გრძელდებოდა. 
ქუთაისის გარდა სავაჭრო პუნქტებს წარმოადგენდნენ: ხობი, შორაპანი, მური, 
სენაკი, ლაილაში, ონი, საჩხერე, ტყვაჩირი, დვაბზუ, ზუგდიდი, ნაოღალევი, 
ორპირი, ჩხარი, კელასური, ილორი, ლანჩხუთი, სუჯუნა, ჯუმათი, ვანისქედი და 
სხვა[82]. საგარეო ვაჭრობაში უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებდნენ თურქთა 
ხელში მყოფი ქალაქები: ბათომი, ფოთი, სოხუმი[83] და ზოგიერთი სხვა ზღვისპირა 
პუნქტი: ანაკლია, გრიგოლეთი, შეკვეთილი... 

სოფლის მეურნეობისა და შინამრეწველობის პროდუქტებს ყიდდა 
მოსახლეობის ყველა სოციალური ფენა, მაგრამ უშუალოდ “ქალაქობებზე” 
საქონელი გლეხებს გამოჰქონდათ. გლეხთა სავაჭრო საქმიანობა წელიწადში 
რამდენიმე დღეს “ქალაქობაში” მონაწილეობით მთავრდებოდა. ქართველ 
მართლმადიდებელ მოსახლეობას ვაჭრობა, ვაჭრის პროფესიისთვის ხელის 
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მოკიდება სათაკილოდ მიაჩნდა[84]. პროფესიონალი ვაჭრები ჩვეულებრივ სომხები 
და ებრაელები იყვნენ[85]. 

ბაზრობა-ქალაქობებში აქტიურად მონაწილეობდა მთის მოსახლეობაც. 
მაგ., ქუთაისის, ლაილაშის, მურის, ონისა და სენაკის ბაზრებზე ხშირად 
მოდიოდნენ სვანები. ისინი ვაჭრობდნენ ჩრდილო კავკასიის ხალხებთანაც. 
მთიელები ვაჭარ-შუამავალთა როლში გამოდიოდნენ სხვადასხვა მხარეს შორის. 

დასავლეთ საქართველოში, შავიზღვისპირა სხვა ქვეყნების მსგავსად, 
მიმოქცევაში თურქული ფული იყო გაბატონებული[86]. XVIII საუკუნის 70-იან 
წლებში გავრცელდა რუსული მონეტები, როგორც ჩანს, (XVII ს.) ხმარებაში იყო 
ევროპული ფულიც[87]. უცხოურ ფულთან ერთად მიმოქცევაში იყო ქართული 
(ქართლ-კახეთის სამეფოს) მონეტებიც.[88] 

ვაჭრობის საგანს წარმოადგენდა ყოველგვარი სახის პროდუქტი. მაქსიმე 
ქუთათელის სიტყვით (1769 წ.), დას. საქართველოში “აბრეშუმი, ბამბა და დიახ 
წმინდა სელი არის ამდენი, რომ ვაჭრებს სხვა ქვეყნებშიაც მიაქვთ, დიახ იაფათაც 
ყიდულობენ... ქუთაისის ქალაქიდან ვაჭრები დადიან ნავითა და სამს ციხეში – 
ბათომს, ფოთს და სოხუმს, გასასყიდლად დააქვსთ წმინდა სანთელი, აბრეშუმი, 
ბამბა, ბეწვი მელისა, კვერნისა და ვეფხვისა და საჭმელის ხორაგი”[89]; “იქიდამცა 
წყლით მოაქვთ ოსმალოს სავაჭრო: სხვადასხვა ფერის ფარჩა, მაუდი, შაქარი, ყავა 
და სხვაცა (სტამბოლიდამ რვას დღეზე და ყირიმიდან ხუთს დღეზედ ხომალდები 
ამ ციხეებში მიდიან)”[90]. ბაზარზე იყო სამხედრო საჭურველიც[91]. აფხაზეთსა და 
თურქთა ხელში მყოფ ზღვისპირა პუნქტებში გასაყიდად გამოჰყავდათ ტყვეებიც. 

დასავლეთ საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონდა თურქეთთან, 
დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპასთან, რუსეთთან, ირანთან, აზერბაიჯანულ 
სახანოებთან. ბაზრობა-ქალაქობებზე თურქი ან გამაჰმადიანებული ქართველი 
ვაჭრები სჭარბობდნენ[92]. 

ვაჭრობის განვითარებას მნიშვნელოვნად აფერხებდა სამეფო-
სამთავროებში არსებული საბაჟო სისტემა. მარტო რიონზე, ფოთს ზემოთ, ხუთ 
ადგილას იყო დადიანის, ეპისკოპოსისა და საერო ფეოდალების საბაჟოები[93]. 
გურიის სამთავროს ტერიტორიაზე 15-მდე საბაჟოს არსებობაა დადასტურებული. 
საბაჟოთა სისტემა სახელმიწიფოს კუთვნილება იყო (ზოგიერთ გამონაკლისს 
გარდა), მაგრამ მისი შემოსავლის ნაწილი, ზოგჯერ ნახევარიც, ხაზინაში არ 
შედიოდა – მებაჟე თავადებსა და აზნაურებს სარგოდ რჩებოდათ. სავაჭრო ბაჟი 
ზოგჯერ იჯარით გაიცემოდა[94]. მარტო იმერეთის მეფეს XVIII ს. მიწურულს 
იჯარით გაცემული ბაჟებიდან წლიურად 20 000 იუზლუღი, ანუ რუსულ ფულზე 
გადაყვანით– 15 000 ვერცხლის მანეთი შემოსდიოდა[95]. საგრძნობი იყო გურიის 
მთავრის საბაჟო შემოსავალიც[96]. 
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§2.სოციალური ურთიერთობა 
 
XVIII საუკუნის დასავლეთ საქართველოს ყველა მხარე საზოგადოებრივი 

განვითარების ერთნაირ დონეზე არ იდგა. ბარის მხარეებს (იმერეთი, სამეგრელო, 
გურია) შორის რაიმე არსებითი განსხვავება არ არსებობდა, მაგრამ საკმაოდ დიდი 
იყო განსხვავება ბარისა და მთის რაიონებს შორის; ბარში ფეოდალიზმს 
მრავალსაუკუნოვანი ისტორია ჰქონდა, ფეოდალურ ურთიერთობას მთიან 
მხარეებშიც საკმაოდ ჰქონდა ფეხი მოკიდებული, მაგრამ იგი მჭიდროდ იყო 
გადახლართული წინაფეოდალური ხანის სოციალურ ურთიერთობასთან. ეს 
განსაკუთრებით ითქმის იმ მხარეებზე, რომლებიც მდებარეობით მოწყვეტილი 
იყვნენ ბარისაგან და კარჩაკეტილ ცხოვრებას ეწეოდნენ. პირველ რიგში აქ 
იგულისხმება მთიანი აფხაზეთის თემები, ზემო სვანეთი და ზემო რაჭა. ის 
ა რ ა ა რ ს ე ბ ი თ ი სახის განსხვავებანი, რაც აღმოსავლეთ და დასავლეთ 
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიურ წყობათა შორის შეინიშნება, 
განპირობებული იყო, ერთი მხრივ, გეოგრაფიული გარემოს სხვაობით, რასაც 
გარკვეული ნიუანსი შეჰქონდა ცალკეულ მხარეთა ცხოვრებაში, მეორე მხრივ კი, 
იმ გავლენებით, რომელთაც ქართლ-კახეთის სამეფო ირანისაგან, ხოლო 
დასავლეთ საქართველოს სამეფო-სამთავროები თურქეთისაგან განიცდიდნენ. 
აქედან მომდინარეობს როგორც სოციალურ-ეკონომიური რიგის ტერმინთა 
სიუხვე-სიჭრელე, ისე ზოგიერთი სოციალური კატეგორიაც. როგორც 
აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური 
განვითარების ძირითალი მიმართულება და დონე არსებითად ერთნაირი იყო. 

დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკურ ერთეულებს შორის იმერეთის 
სამეფო ყველაზე უფრო დაწინაურდა[1]. იმერთა მეფე ფორმალურად ამ ქვეყნის 
პოლიტიკურ მთლიანობას განასახიერებდა, ნამდვილად კი მხოლოდ ცალკეულ 
პერიოდში თუ ახერხებდა რომელიმე მეფე თავისი გავლენის გაფართოებას და 
სეპარატისტ მთავართა დამორჩილებას. 

გაბატონებული კლასი. იმერეთის ფეოდალური იერარქიის სათავეში მეფე 
იდგა. 

იმერეთის მეფეები ხშირად მიუთითებდნენ მათი ხელისუფლების 
თვითმპყრობელურ ხასიათზე და მიაჩნდათ, რომ “მეფეთა გულნი ჴელთა შინა 
ღუთისა არიან” და თავიანთ გადაწყვეტილებებს ღვთის ნებად აცხადებდნენ[2]. 
რუსეთთან დაახლოების ერთ-ერთ პირობად იმერეთის მეფე პირველ რიგში იმას 
თვლიდა, რომ რუსეთის მფარველობაში შესვლის შემდეგ “აქუნდეს მეფეს 
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იმერეთისასა თჳთუფლება, ვითარცა შვენის თვითმპყრობელს”[3]. მართალია, 
იმერეთის მეფე იმერეთის ყველა მცხოვრების “ხელმწიფედ” ითვლებოდა, მაგრამ 
მისი ხელისუფლება დიდად იყო დამოკიდებული ფეოდალური ზედაფენის 
პოზიციაზე. ისეთი ძლიერი მეფეც კი, როგორიც სოლომონ I იყო, დიდი თუ მცირე 
მნიშვნელობის საკანონმდებლო აქტებს ჩვეულებრივ დარბაზის “თანადგომითა 
და ერთნებობით” ამტკიცებდა. კიდევ უფრო დიდი იყო ფეოდალური 
არისტოკრატიის გავლენა ქვეყნის მმართველობაზე დავით გიორგის ძისა და 
სოლომონ II-ის დროს. 

იმერეთის მეფის “ხელმწიფობა” რომელიმე მთავრის “ხელმწიფობისაგან” 
მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა. კერძოდ, მხოლოდ მეფეს ჰქონდა თავისი 
ხელქვეითისათვის თავადის წოდების მინიჭების პრივილეგია[4]. იმერეთის სამეფო 
სახლში, მიუხედავად მთავართა დიდი ხნის წინათ “გახელმწიფებისა”, არასოდეს 
გამქრალა დას. საქართველოს ერთიანობისა და მასზე ბაგრატიონთა დასავლური 
შტოს “ხელმწიფობის” იდეა. ეს მომენტი გარკვეულ ადგილს იჭერს იმერეთის 
საგარეო ურთიერთობებეში: სწორედ იმერეთის მეფის მთელ დასავლეთ 
საქართველოზე უფლებიდან გამოდიოდა სოლომონი, როცა თურქთაგან ქვემო 
გურიის გასათავისუფლებლად იბრძოდა და, როდესაც თავისი ელჩობის 
საშუალებით რუსეთის მთავრობისაგან შემწეობას ითხოვდა, რომ “ბათომი – 
გურიის ნავთსაყუდელი”, “ფოთი – ოდიშის ნავთსაყუდელი” და “აფხაზეთის 
სანაპირო პუნქტები გაეთავისუფლებინა[5]. სწორედ მეფის ხელისუფლების 
ძლიერების დროს, სოლომონ I-ის კარზე გაიხსენეს ის დრო, როცა დადიანი 
იმერეთის მეფის მანდატურთუხუცესი იყო, ხოლო გურიელი მსახურთუხუცესი 
და ორივენი მეფის “მეავჟანდენი”: მეფის ცხენზე შეჯდომის დროს დადიანს 
აღვირი უნდა დაეკავებინა, ხოლო გურიელს უზანგი უნდა დაეწია[6]. XVIII 
საუკუნის განმავლობაში იმერეთის მეფეები ამაოდ ცდილობდნენ თავიანთი 
ხელისუფლების მთელ დასავლეთ საქართველოზე გავრცელებას. 

იმერეთის მეფეს საკუთარი სამეფო მამული – დომენი ჰქონდა. ყმა-
მამულის რაოდენობით მეფე იმერეთის უდიდესი მებატონე იყო. XVIII ს. 
მიწურულს სახელმწიფო გლეხების კომლთა რიცხვი 8000-ზე მეტს აღწევდა. 
ამათგან დაახლ. 1/5 მეფესა და დედოფალს ეკუთვნოდათ, დანარჩენები კი სამეფო 
აზნაურებს[7]. სამეფო (სახელმწიფო) შემოსავლის ძირითადი წყარო სწორედ ეს 
ყმა-მამული იყო. გარდა სახელმწიფო ყმებისა, მეფეს გადასახადს უხდიდნენ 
იმერეთის თავად-აზნაურთა ყმებიც, რომლებსაც სახელმწიფო გადასახადები –
“საური” და “საუდიერო” ედოთ. გარდა ამისა, სამეფო შემოსავლის მნიშვნელოვან 
წყაროს წარმოადგენდა სახელმწიფო ბაჟები. მეფეს შემოსდიოდა აგრეთვე 
სამართლის წარმოებასთან, იურიდიუოი აქტების გაფორმებასთან და სხვა 
შემთხვევით მოვლენებთან დაკავშირებული გამოსაღებებიც[8]. 

სამთავროებში ფეოდალური კიბის უმაღლეს საფეხერზე იდგა მთავარი – 
უმაღლესი საერო ხელისუფლების მქონე სუვერენი ხელისუფალი – “ხელმწიფე”[9]. 
მთავარი, ჩვეულებრივ, მასზე მაღლა მდგომ რომელიმე საერო ხელისუფალს არ 
ცნობდა, იგი “თავისა... ოდენ შემწყნარებელი” იყო და სამთავროს მოსახლეობა 
ჰყავდა “მორჩილებასა შინა თჳსსა”. მთავრის ხელისუფლება მემკვიდრეობით 
გადადიოდა, ჩვეულებრივ პირდაპირი ხაზით. მთავრის “გაბატონება” ან შეცვლა 
იმერეთის მეფეზე არ იყო დამოკიდებული. მართალია, საისტორიო წყაროებში 
ზოგჯერ აღნიშნულია, რომ ესა თუ ის დადიანი ან გურიელი იმერეთის მეფემ 
“დასვა”, მაგრამ ეს “დასმა” წესი კი არა, გამონაკლისი იყო. მთავარი მეფეს არც 
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ულაშქრებდა და არც რაიმე სამსახურს უწევდა. ჩვეულებრივ პირობებში 
რომელიმე მთავარი მეფის მხოლოდ “მწე” (მოკავშირე) შეიძლებოდა ყოფილიყო[10]. 

იმერეთის მეფესთან ასეთ დამოკიდებულებას მთავრები საკუთარი 
ძალით, ცხადია, ვერ მიაღწევდნენ. მთავრები “ხელმწიფობას” სამშობლოს 
საერთო-საქვეყნო ინტერესებისადმი ღალატის გზით აღწევდნენ. თანამედროვის 
სიტყვით, “დადიანი ძველთაგანვე ოტომანის პორტას მფარველობის ქვეშ იყო და 
სულთანს ხარკს უხდიდა როგორც მამაკაცებითა და ქალებით, ისე ფულითაც: 
სამაგიეროდ, თურქები მას სოლომონ მეფისაგან იცავდნენ და იგი თურქებთან 
ერთად ეომებოდა სოლომონ მეფეს”[11]. ასევე იქცეოდნენ გურიის მთავარიცა და 
შარვაშიძეებიც. 

მიუხედავად მრავალსაუკუნოვანი ამაოხრებელი რბევისა, საქართველოს 
სამხედრო და ეკონომიური პოტენციალი მაინც დიდი იყო და მისი ცალკეული 
ნაწილების შეკავშირებას მეტად მნიშვნელოვანი შედეგები უნდა მოჰყოლოდა[12]. 

განსაკუთრებული ადგილი ეკავა ქვეყანაში მეფის ან მთავრის 
თანამეცხედრეს – დ ე დ ო ფ ა ლ ს . დედოფალს საკუთარი სადედოფლო ყმა-
მამული ჰქონდა, რომელიც მზითვად მიცემული და ქმრის მიერ ნაბოძები 
მიწებისა და ყმებისაგან შედგებოდა[13]. მეფისა და მთავრის სახლის წევრ 
მამაკაცებს, ბატონიშვილებს ან, იშვიათად, უფლისწულებს უწოდებდნენ. 
ბატონიშვილი ერქვა როგორც მეფის ან მთავრის მემკვიდრეს, ისე სამეფო ან 
სამთავრო სახლის განშტოებათა წარმომადგენლებსაც. ბატონიშვილებს მეფის ან 
მთავრისაგან ეძლეოდათ საბატონიშვილო, ანუ საუფლისწულო ყმა და მამული, 
რომელთაც ისინი ფლობდნენ და განაგებდნენ. 

ფეოდალური იერარქიის მომდევნო საფეხურზე თავადი იდგა. თავადურ 
საგვარეულოთა რიცხვი დიდი არ იყო: XVIII საუკუნის იმერეთის სამეფოში 
თავადთა 20 საგვარეულო არსებობდა, სამეგრელოს სამთავროში – 11, გურიის 
სამთავროში – 6. 

თავადი მეფის, მთავრის ან ბატონიშვილის ყმად ითვლებოდა. სათავადო 
სახლის ყოველ ახალ უფროსს მეფე ან მთავარი მის სათავადოზე მფლობელობის 
უფლებას საგანგებო დოკუმენტით უახლებდა. ამ დოკუმენტით თავადი მამულს 
იღებდა ცენტრალური ხელისუფლებისადმი ვასალური სამსახურის პირობით, 
თავადებს ეკავათ (ჩვეულებრივ მემკვიდრეობით) კარისა და საქვეყნოდ 
გამრიგეთა უმაღლესი თანამდებობანი; მათვე ეჭირათ ხშირად უმაღლესი 
საეკლესიო თანამდებობანიც. ძირითადი მოვალეობა, რაც თავადს ეკისრა ომის 
დროს თავისი მოლაშქრეებით ხელმწიფის სამსახურში გამოცხადება იყო. 

სათავადო საწერეთლოში XIX ს. დამდეგს 57 სოფელი შედიოდა, 
რომლებშიც 1000 კომლზე მეტი ყმა ცხოვრობდა, სააბაშიძეოში – ათას ხუთასამდე 
კომლი გლეხი[14]. ყველა სათავადო ასე დიდი არ იყო, ზოგიერთი მხოლოდ 
რამდენიმე სოფელსა და რამდენიმე ათეულ კომლ გლეხს შეიცავდა. 
სამთავროებში ძლიერი სათავადოები იშვიათად მოინახედობა. 

თავადები მემკვიდრეობით, საკუთრად ფლობდნენ ყმა-მამულებს და 
მნიშვნელოვანი იმუნიტეტითაც სარგებლობდნენ, მაგრამ სათავადოთა სისტემა 
ფეოდალური წყობის ღვიძლი შვილი იყო და მის ბუნებას არ ეწინააღმდეგებოდა. 
ის გარემოება, რომ სათავადო რომელიმე ეპისკოპოსის ეპარქიაში შედიოდა, ხოლო 
დასავლეთ საქართველოს ეკლესია ერთიანი და ცენტრალური ხელისუფლების 
ინტერესების დამცველი ორგანიზაცია იყო, თავადების მეფისადმი მორჩილებას 
დიდად უწყობდა ხელს. სამეფო ხელისუფლებას კონფლიქტი სათავადოთა 
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სისტემასთან კი არ ჰქონდა, არამედ ცალკეულ თავადებთან, რომლებიც პირად, 
ვიწრო-ფეოდალურ ინტერესებს ქვეყნის ინტერესებზე უფრო მაღლა აყენებდნენ. 
როცა რომელიმე მეფე, მაგალითად, სოლომონ I, ურჩ და ქვეყნის მოღალატე რაჭის 
ერისთავს სპობდა, იმავე დროს სხვა, თავის ერთგულ დაბალი რანგის თავადებს 
აწინაურებდა და მათ “დიდებულ თავადთა” ტიტულს აძლევდა. ასევე იყო 
სამეგრელოსა და გურიის სამთავროებშიაც. 

სოლომონ პირველმა ძლიერი სათავადოების მიმართ იმერეთში ისეთივე 
ღონისძიებები გაატარა, როგორც ერეკლე მეორემ აღმოსავლეთ საქართველოში. 
სოლომონმა ეს ღონისძიება შედარებით უფრო მკაცრ ფორმებში განახორციელა. 
მეფემ ერთი პირის ხელში გააერთიანა ქუთაისის მოურავის, სარდლისა და 
ბოქაულთუხუცესის სახელოები და იგივე პირი დაადგინა სამეფო “კარის 
განმგედ” და “პირველ ვეზირად”[15]. ამით სოლომონ პირველმა “შეასუსტა 
სახლთუხუცესის ხელი” და “გააძლიერა... სამხედრო და დამსჯელი 
ხელისუფლება[16]”, გააერთიანა ციხისთავის სარდლისა და ქვეშიკთუხუცესის 
სახელოები, რომლებიც უფრო მჭიდროდ დაუკავშირა ცენტრალურ 
ხელისუფლებას. 

დასავლეთ საქართველოს სამთავროების მმართველობაში ამ დროს რაიმე 
მნიშვნელოვანი ცვლილება არ მომხდარა. 

თავადის ქვემოთ, წოდებრივ კიბეზე აზნაური იდგა. აზნაურობა 
ფეოდალთა კლასის მრავალრიცხოვანი ფენა იყო. 1850 წ. აზნაურთა წოდებაში 
დამტკიცებულ იქნა იმერეთის 2468 და გურიის 469 ოჯახი[17]. მრავლად იყვნენ 
აზნაურები სამეგრელოშიაც. სამეგრელოში (სამურზაყანოთი) აზნაურებს ზოგჯერ 
ჟინოსქუას უწოდებდნენ. 

ფეოდალური დამოკიდებულების მიხედვით აზნაურები იყოფოდნენ 
სახელმწიფო, საეკლესიო და სათავადო აზნაურებად. 

აზნაურთა წოდება შეძლებისდა მიხედვითაც დიფერენცირებული იყო. 
მცირერიცხოვან ძლიერ აზნაურებს: აბდუშელიშვილებს, მაჭავარიანებს, 
იოსელიანებს (იმერეთში), ჟორდანიებს, თავართქილაძეებს, ასათიანებს (გურიაში) 
ყმებიც მრავალად ჰყავდათ და ზოგჯერ ცენტრალური ხელისუფლებისათვის 
ურჩობის ძალაც შესწევდათ. 

ასეთი ძლიერი აზნაურები ქვეყნის საშინაო და საგარეო სექმეებში 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ. იმერეთის სამეფოში XVIII ს. მიწურულს 23 
სახელმწიფო სამოურავოდან 13-ს აზნაურები განაგებდნენ[18]. ასეთ აზნაურებს 
საეკლესიო იერარქიაშიც მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირათ. 

ძლიერი თავადები ზოგჯერ ხელყოფდნენ აზნაურის უფლებებს, რასაც 
შინაკლასობრივი ბრძოლა, აზნაურთა პროტესტი და ზოგჯერ მათი აყრა-
გახიზვნაც მოსდევდა. 

იმერეთის სამეფოში იყო მცხოვრებთა ერთი ჯგუფი, რომელსაც 
მდგომარეობითა და ფუნქციებით განსაკუთრებული ადგილი ეკავა. ესენი იყვნენ 
ე. წ. “ფიცისკაცები”. ფიცისკაცთა ინსტიტუტი უცნობი იყო საქართველოს სხვა 
სამეფო-სამთავროებისათვის. ფიცისკაცები სახლობდნენ ქუთაისიდან 
მოყოლებული ვიდრე დადიანის სამთავროს საზღვრამდე მდებარე სოფლებში[19]. 

ფიცისკაცები იყვნენ ტახტის აზნაურები (ლორთქიფანიძე, მესხი, 
ავალიანი, იაშვილი, ქორქაშვილი და სხვა), მაგრამ მათთან ერთად ფიცს დებდნენ 
მეფის ერთგულებაზე ამ მხარეში მცხოვრები საბატონო და სახელმწიფო 
გლეხებიც[20]. XIX ს. დასაწყისში იმერეთის მეფის ფიცისკაცთა კუთვნილი 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/12/2.htm#_ftn15#_ftn15
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/12/2.htm#_ftn16#_ftn16
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/12/2.htm#_ftn17#_ftn17
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/12/2.htm#_ftn18#_ftn18
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/12/2.htm#_ftn19#_ftn19
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/12/2.htm#_ftn20#_ftn20


გლეხების რაოდენობა 1000 კომლს შეადგენდა[21]. ფიცისკაცები ყოველი წლის 15 
მაისს იკრიბებოდნენ და მეფის ერთგულების ფიცს დებდნენ. ფიცის დადებაში 
მონაწილეობდნენ 15 წელს მიღწეული ვაჟები. “ფიცის კაცს დიდი გავლენა ჰქონდა 
მეფეებთან. ასე რომ, უკეთუ ვისმე მეფე გაუწყრებოდა შერისხული მიმართავდა 
ფიცის კაცს და თუ შეასწრებდა ფიცის კაცის საზღვარში, მდევარი ვეღარ 
შეყვებოდა”[22]. 

ფიცისკაცთა სარდლობა ლორთქიფანიძეთა ხელთ იყო. საჭირო 
შემთხვევაში ფიცისკაცთაგან ლაშქრად გამოდიოდა ყველა ბრძოლისუნარიანი 
აზნაური, ხოლო გლეხთაგან – კომილზე 1 მოლაშქრე. ფიცისკაცები 
საპასუხისმგებლო სამხედრო ოპერაციებს აწარმოებდნენ. 

“ფიცის კაცები ... წარმოადგენდნენ სამხედრო არისტოკრატიას ტახტის 
აზნაურებიდან: ისინი სამეფოში სასახლის გვარდიის როლს ასრულებდნენ”[23]. 
მართალია, ფიცისკაცთა შესახებ XVIII საუკუნეზე ადრინდელი საბუთები არ ჩანს, 
მაგრამ ეს ინსტიტუტი ბევრად უფრო ადრე უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, 
როგორც ჩანს, სამეფო დომენის მოლაშქრეთა (“შიდა ლაშქარი”) ბაზაზე[24]. 

გლეხობა. ფეოდალური საზოგადოების წოდებრივი კიბის ყველაზე 
დაბალ საფეხურზე იდგა გლეხობა, რომელიც მოსახლეობის 80 პროცენტამდე 
აღწევდა. გლეხობის ერთი ფენა (მსახურები) სამხედროვალდებული იყო და 
ლაშქრის ძირითად მასას ქმნიდა. განსაკუთრებულ შემთხვევაში დროშების ქვეშ 
დგებოდა ყოველი სრულასაკოვანი ბრძოლისუნარიანი გლეხი (“ქუდზე კაცი”). 
როცა ფეოდალური ლაშქარი (მსახურთა ჩათვლით) მტერს ბრძოლის ველზე 
შეუტევდა, გლეხობა სიმაგრეებს, ხეობებსა და სხვა მაგარ ადგილებს აკავებდა და 
შეადგენდა რეზერვს, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მოურავების 
მეთაურობით ლაშქარს ეხმარებოდა[25]. აფხაზეთსა და ზემო სვანეთში სამხედრო 
სამსახური უკლებლივ ყველა გლეხს ევალებოდა. 

ფეოდალური დამოკიდებულების (კუთვნილების), ქონებრივი შეძლებისა 
და სხვა ნიშნების მიხედვით გლეხობა მრავალ ფენად იყოფოდა. გლეხთა ამ 
ჯგუფებს შორის რაიმე მტკიცე ზღვარი არ არსებობდა[26]. 

XVIII ს. დას. საქართველოს გლეხთა სოციალურ-ეკონომიური 
მდგომარეობის შესახებ ცნობები მრავლად მოიპოვება. გამონაკლისს მხოლოდ 
ორი მხარე – აფხაზეთი და სვანეთი – წარმოადგენს. სვანეთის დოკუმენტებში 
მხოლოდ XIII–XV და XIX საუკუნეთა სინამდვილეს ასახავს. რაც შეეხება 
აფხაზეთს, იქაური გლეხობის ცხოვრების ამსახველი მასალები მხოლოდ XIX 
საუკუნის დასაწყისიდანაა შემონახული (უცხოელ დამკვირვებელთა რამდენიმე 
ადრინდელი ცნობა ამ საკითხის სრულად გაშუქების საშუალებას არ იძლევა). 
“აფხაზეთის საკათალიკოზო დიდი იადგარი” (XVI ს. II ნახევარი) და “აფხაზეთის 
საკათალიკოზო დიდი დავთარი” (XVII ს.) საკუთრივ აფხაზეთის შესახებ ცნობებს 
არ შეიცავს. მართალია, “იადგარში” აღნიშნულია, რომ ბიჭვინტის საკათალიკოსოს 
ეკუთვნოდა “აფხაზეთს ბიჭვინტის გარემო სოფელი აითარნე, არუხა და რაბიწა”[27] 
(სხვაგან აფხაზეთში კათალიკოსს ყმა-მამული არ ჰქონია), მაგრამ ამ სოფელთაგან 
საკათალიკოსო შემოსავლის შესახებ ცნობები “იადგარსა” და “დავთარში” 
შეტანილი არ ყოფილა. ეს გარემოება აფხაზეთში ფეოდალური ურთიერთობის 
სუსტად განვითარების მაჩვენებალია[28]. 

XVIII საუკუნის დასავლეთ საქართველოს სოციალური ურთიერთობანი 
დიდი ხნის წინათ განმტკიცებულ ტრადიციებს ემყარებოდა. ბარის მხარეებში 
ფეოდალური სამართალი (ვახტანგ VI-ის “სამართლის წიგნი”) და აღნიშნული 
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ტრადიცია ერთმანეთს ავსებდნენ, ხოლო მთაში სოციალურ ურთიერთობათა 
მოწესრიგება მხოლოდ ტრადიციაზე იყო დამყარებული. ბატონყმური 
ურთიერთობათა მოწესრიგება მხოლოდ ტრადიციაზე იყო დამყარებული. 
ბატონყმური ურთიერთობის, “ბატონყმობის წესი და რიგი” “დებულებით” 
განისაზღვრებოდა. “დებულება” იყო გლეხთა საბატონო ვალდებულებების 
რაობისა და ზომის ამსახველი დაუწერელი, ტრადიციით დამკვიდრებული წესი, 
ბარის ყველა მხარეში გლეხთა საბატონო ბეგარა – სამსახურის რაობა და ზომა ამა 
თუ იმ გლეხის სარგებლობაში მყოფ მიწის რაოდენობაზე კი არა, გლეხის 
უფლებრივ კატეგორიასა და ჩვეულებაზე იყო დამოკიდებული[29]. რომელიმე 
მხარის ერთი და იმავე კატეგორიის გლეხთა ბეგარა-გამოსაღებთა რაოდენობა 
ჩვეულებრივ თითქმის ერთნაირი იყო. 

გლეხობა იხდიდა სახელმწიფო (სამეფო ან სამთავრო), საბატონო და 
საეკლესიო გამოსაღებებს. საეკლესიო-სამწყსო გადასახადებისაგან გათარხნება არ 
ხდებოდა. 

ძირითადად საბატონო ვალდებულებათაგან განთავისუფლებული იყვნენ 
ის გლეხები (ჩვეულებრივ მსახურები), რომლებიც რაიმე ადმინისტრაციულ 
სამსახურს ასრულებდნენ, “ჴელს” ფლობდნენ, მაგალითად, ხელოსნები (სოფლის 
მამასახლისები). ხელოსნებს წელიწადში ერთხელ მებატონის გამასპინძლება 
ევალებოდათ; როცა გლეხი ასეთ თანამდებობას დაკარგავდა, მაშინ “როგორათაც 
სხვას, ისე გარდიხდიდა ღომს, ღვინოს, სამთელს და ყველს”[30]. მთავრის 
მემარნეები წლიურად მხოლოდ 15 ყურუშსა და 8 ფარას იხდიდნენ[31]. გარკვეული 
პერიოდის განმავლობაში მსუბუქად იბეგრებოდნენ ახალმოსახლენი[32]; ბეგარას 
არ იხდიდნენ მარტოხელანი, უწლოვანი ობლები, მწყემსები, ხეიბრები... ის 
კომლი, რომელსაც შრომისუნარიანი მამაკაცი არ ჰყავდა[33]. გლეხი, რომელიც 
პარტახ საკომლოსაც ამუშავებდა, იხდიდა როგორც “საკუთარი” მიწის ბეგარას, 
ისე ამ პარტახის გამოსაღებსაც. 

გლეხთა საბატონო ბეგარა-გამოსაღებები მრავალნაირი იყო. 
თავი ბეგარა ანუ ბეგარა (სამეგრელოში –დუდი-ბეგარა[34]) ყმა გლეხის 

ძირითად საბატონო გამოსაღებს წარმოადგენდა. იგი თითქმის მხოლოდ 
ნატურალური გამოსაღები იყო და ფულადი გამოსაღები მასში ზოგიერთ 
შემთხვევაში თუ შედიოდა. “თავი ბეგარას” მოცულობა (ღვინო, ღომი, ქათამი, 
ფული და სხვა) ცალკეულ რაიონებში მეტ-ნაკლებად განსხვავდებოდა. 

გარდა “თავი ბეგარისა”, გლეხებს ეკისრათ სხვადასხვა სახის “სხვაჲ 
ბეგარაც” – ნატურალური თუ შრომითი ვალდებულებანი, რომელთა რაობა და 
ზომა სხვადასხვა მხარეში აგრეთვე სხვადასხვა იყო. 

უ ფ ლ ე ბ რ ი ვ ი  მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს  მ ი ხ ე დ ვ ი თ (რასაც 
ძირითადად შეესაბამებოდა ქონებრივი მდგომარეობაც), გლეხობა სამ ძირითად 
კატეგორიად—მ ს ა ხ უ რ ე ბ ა დ ,  მ ე ბ ე გ რ ე ე ბ ა დ  დ ა  
მ ო ჯ ა მ ა გ ი რ ე ე ბ ა დ  იყოფოდა. 

მსახურები გლეხობის ზედა, პრივილეგირებულ ფენას შეადგენდნენ. 
ოფიციალური ცნობით, “მსახური აზნაურზე დაბლა და გლეხზე მაღლა იდგა”[35]. 
მსახურები გლეხთა საერთო რაოდენობის 15—25%-ს შეადგენდნენ. 

მსახურის საბატონო მოვალეობათა ერთობლიობაში — “მსახურის რიგში” 
შედიოდა: 1) ლაშქრობა, 2) სადილი (სამასპინძლო) — 2 ან მეტწილად 3 
წელიწადში ერთხელ გადასახდელი გამოსაღები: საკლავი, ღვინო, ღომი, ქათამი, 
ფული და 3) შ ი ნ ა ყ მ ო ბ ა — მებატონის კარზე პირადი სამსახური (ფარეშობა, 
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ხელოსნობა-მოხელეობა...) მსახურის კომლი მოვალე იყო მოლაშქრედ (ომის 
დროს) და შინაყმად (მშვიდობიან დროს) ერთი მამაკაცი გამოეყვანა. მსახურს 
მებეგრე გლეხთაგან, გარდა მოლაშქრეობისა, ისიც განასხვავებდა, რომ 2—3-ჯერ 
უფრო მსუბუქ გამოსაღებს იხდიდა და მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული 
სამუშაოების ნაცვლად მებატონის კარზე მსახურობდა. 

ქონებრივი შეძლებითაც მსახურები გლეხთა სხვა ფენებიდან მკვეთრად 
განსხვავდებოდნენ. ერთი ცნობით, მსახურებს გურიაში მებეგრეებთან 
შედარებით სამჯერ მეტი მიწები ჰქონდათ, ცხენებიც და ჯოგიც აგრეთვე თითქმის 
მხოლოდ მათ ჰყავდათ[36]. თვით მსახურთა შორის ქონებრივი დიფერენციაცია 
იყო განვითარებული: ზოგი ქონებით აზნაურს ეჯიბრებოდა, ზოგი კი მებეგრეს 
ჰგავდა. 

საზოგადოებრივი მდგომარეობით მსახური პრივილეგირებული გლეხი 
იყო[37]. მას ჰქონდა “პრივილეგირებული წოდების ნიშნები... იგი უკვე გამოვიდა 
მებეგრის კატეგორიიდან და იწყებს აზნაურთა წოდებასთან მიახლოვებას”[38]. 
მსაურებს შედარებით საპატიო სამსახური ევალებოდათ (ფარეშობა, 
მესტუმრეობა...)[39]; ჩვეულებრივ ისინი ფლობდნენ ხელოსნის, მეღვინის, მემარნის 
და სხვა სახელოებს[40], კრებდნენ გლეხთა საბატონო გამოსაღებებს და იწვევდნენ 
მათ (გლეხებს) საბატონო სამუშაოებზე[41]. მსახურები შეადგენდნენ ფეოდალთა 
პირად დაცვას. გვიანდელი ცნობით, ისინი სხვა გლეხებს “ზემოდან” 
დასცქეროდნენ და აზნაურობის მიღებას ისწრაფვოდნენ[42]. მათ გარკვეულ ნაწილს 
ყმა გლეხებიც კი ჰყავდა. ასე იყო სამეგრელოსა და გურიაშიც[43]. 

გლეხთა კლასის ძირითად, ყველაზე მრავალრიცხოვან კატეგორიას 
მ ე ბ ე გ რ ე ე ბ ი  შეადგენდნენ. მებეგრე ბეგარას ყოველწლიურად იხდიდა, 
მებატონის მიწასაც ამუშავებდა და მისი კომლიდან გამოყვანილი შინაყმა ბატონის 
სახლში მიწის სამუშაოებსა და სხვა მძიმე საქმიანობას ეწეოდა. 

გურიასა და სამეგრელოში მებეგრეთა ნაწილს სხვა ჩვეულებრივ ბეგარა-
გამოსაღებებთან (თავი ბეგარა, სხვაჲ ბეგარა) ერთად “ტვირთი” (ტვირთის 
ზიდვა)  ედო. 

მებეგრე გლეხთა ერთი ნაწილი ხიზნის ან მინდობილის მდგომარეობაში 
იყო. სამეგრელოში მინდობილ გლეხს ზოგჯერ “სტუმარი” ან “მიბარებული” 
ერქვა[44]. “ხიზანი” უფრო ფართო ცნება იყო, ვიდრე “მინდობილი”. მტრის 
შემოსევის ან გადამდები სენისა თუ სხვა სტიქიურ უბედურებათა დროს ზოგჯერ 
მთელი სოფლის ან მხარის მოსახლეობა იხიზნებოდა. ასეთ შემთხვევაში ხიზანს 
რაიმე სოციალური შინაარსი არ ჰქონდა. დასავლეთ საქართველოში ტერმინი 
ხიზანი ჩვეულებრივ ამ მნიშვნელობით იხმარებოდა[45]. 

ხიზანსა და მინდობილს შორის სრული იდენტობა არ იყო. “მინდობილი 
(სამეგრელოში) შეიძლება ითქვას, თითქმის იგივე იყო, რაც აღმოსავლეთ 
საქართველოში ხიზანი”[46]. 

მინდობილთა არსებობა დადასტურებულია გურიის სამთავროშიც[47], 
გურიის დოკუმენტებში მინდობილი გლეხი ძალიან იშვიათად იხსენიება, რაც ამ 
მხარეში მინდობილთა სიმცირეზე მიგვითითებს. 

ზოგი მკვლევარი ხიზნებსა და მინდობილებს აფხაზეთის ასასებთან 
აიგივებდა, მაგრამ ეს სწორი არაა[48]. “ასასები არ შეადგენდნენ ფეოდალური 
საზოგადოების ამა თუ იმ კლასის გარკვეულ, დამოუკიდებელ სოციალურ 
კატეგორიას”[49]. ასასობა გვაროვნულ-თემური წყობისა და ადრეფეოდალურ 
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ურთიერთობათა შესაბამის ინსტიტუტს წარმოადგენდა და ხიზნობა-
მინდობილობისაგან განსხვავდებოდა. 

გლეხთა შორის ყველაზე უფრო უუფლებო და უქონელი მოჯალაბე იყო. 
სამეგრელოში მოჯალაბე “დოლმახორეს” სახელითაა ცნობილი. მოჯალაბე 
გლეხთა კატეგორია არსებობდა სადადიანო სვანეთშიაც[50]. 

მოჯალაბეთა ფენას შეადგენდნენ ტყვედ წამოყვანილები, “ნასყიდი 
ტყვეები” (უმიწოდ გაყიდული გლეხები), ნამზითევი და ზოგჯერ დანაშაულის 
გამო ფეოდალის მიერ დამცირებული სხვა კატეგორიის გლეხები[51]. ხანდახან 
მებატონე “დებულებას” არღვევდა და მებეგრის ოჯახიდან მოახლედ აყვანილ 
ქალს მოჯალაბედ აქცევდა[52]. 

მოჯალაბე ფაქტიურად საოჯახო მონა იყო, რომელსაც არც მიწა გააჩნდა, 
არც საკუთარი კარ-მიდამო თუ საცხოვრებელი და არც რაიმე უფლება, ოღონდ 
მებატონეს მისი მოკვლა არ შეეძლო[53].  

დასავლეთ საქართველოს ბარის მხარეებში, კერძოდ, სამეგრელოს მსგავსი 
სოციალური წყობა არსებობდა ე.წ. სამურზაყანოში – მდ. ენგურსა და ღალიძგას 
შორის მდებარე ტერიტორიაზე. 

აფხაზეთის სოციალური ურთიერთობის თავისებურებათა შესახებ. XVIII 
ს. მეორე ნახევრის აფხაზეთი სოციალურ-ეკონომიური განვითარების დონით 
საქართველოს სხვა მხარეებთან შედარებით (მთიანი კუთხეების გამოკლებით) 
დაბალ დონეზე იდგა. საკმარისია ერთმანეთს შევუდაროთ აფხაზეთისა და 
საქართველოს ბარის მხარეების საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა მხარე 
(სახელმწიფო მმართველობის სისტემა, სამართლის წარმოება, სოციალური 
ურთიერთობანი, რელიგიური წარმოდგენების სისტემა, სამხედრო საქმის 
ორგანიზაცია და სხვა), რომ აშკარა გახდეს მათ შორის არსებული სხვაობა. 
“მთელი შუასაუკუნეების მანძილზე, თვით XIX საუკუნემდე აფხაზებს 
შენარჩუნებული ჰქონდათ პატრიარქალურ-გვაროვნულ ურთიერთობათა 
მრავალრიცხოვანი და მყარი გადმონაშთები”[54]. 

აფხაზეთი სოციალური განვითარების იმ საფეხურზე იდგა, რომელსაც 
ადრეფეოდალური შეიძლება ვუწოდოთ[55]. ამ მხარეში არსებობდა, ერთი მხრივ 
მთავრის ხელისუფლება და წოდებრივი იერარქია, რაც საზოგადოებრივ წყობას 
ფეოდალურ ელფერს აძლევდა, მეორე მხრივ, მას უპირისპირდებოდა და ზღვარს 
უდებდა გვაროვნულ-თემური წყობა[56]. ამ ძალთა ჭიდილში ფეოდალიზმმა სრულ 
გამარჯვებას ვერ მიაღწია, რაც დიდად იყო დამოკიდებული ამ მხარის 
განვითარების ისტორიულ პირობებზე. 

აფხაზეთის სოციალური განვითარების დონისათვის დამახასიათებელია 
შემდეგი ფაქტებიც: ფეოდალურ ურთიერთობათა და კატეგორიათა ამსახველი 
ტერმინების დიდი ნაწილი აფხაზურში გვიანდელ – XVIII ს. მიწურულისა და XIX 
ს დასაწყისის ნასესხებად ითვლება[57]. ასეთებია მაგალითად: თავადი (“ათავად”), 
შინაყმა (“აშინაყმა”), ბეგარა (“აბეგარა”)... ფეოდალურ ექსპლოატაციასთან 
დაკავშირებული: მოურავი, “აბოქაურია” (ბოქაული), “ამოხელა” (მოხელე)... 
ზოგიერთი მათგანი მხოლოდ XIX საუკუნის დოკუმენტებშია ასახული და 
აფხაზური ფოლკლორისათვის უცნობია[58].  სოციალურ ფენათა 
ურთიერთდამოკიდებულების ამსახველი აფხაზური ტერმინები (“ახილაფში”, 
“ახიფში”) შინაარსობრივად ადრეფეოდალური ხანის ტერმინებია და აშკარად 
მიგვანიშნებს ფეოდალურ ურთიერთობათა სუსტ განვითარებაზე[59]. 
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აფხაზეთის სოციალური განვითაროების დონისათვის დამახასიათებელი 
იყო ე.წ. ა ს ა ს ო ბ ი ს ფართოდ გავრცელება. ასასი (სტუმარი) ეწოდებოდა ერთი 
თემიდან მეორეში თავშეფარებულ ან სხვა მხარედან მოსულ კაცს. რაიმე მიზეზით 
თავისი სამშობლო მხარედან აყრილი ადამიანი რომელიმე აფხაზ ფეოდალთან ან 
თემთან თავშესაფარს პოულობდა. ასასის მდგომარეობაში იყვნენ როგორც 
თავადები (მაგ., ზოგიერთი ჩაბალურხვა, მარშანია, ემხვარი...)[60], ისე აამსთები, 
შინაყმები და სხვა გლეხები[61]. სხვა მხარეებიდან მოსულ ასასთა შორის 
უმთავრესად ჯიქები, ადიღეელები და სამეგრელოს სამთავროს მცხოვრებლები 
სჭარბობდნენ. სხვადასხვა სოციალური წარმოშობის ასასები სხვადასხვა 
მდგომარეობაში იყვნენ. ასასები, განურჩევლად სოციალური მდგომარეობისა, 
მესაკუთრეებად კი არ ითვლებოდნენ, არამედ მფარველის მიერ მათთვის სარჩოდ 
მოცემული წყაროების დროებით მოსარგებლეებად[62]. 

აფხაზეთის საზოგადოება ოჯახურ-გვაროვნულ პრინციპებზე იყო 
აგებული. რამდენიმე უმარტივესი ნათესაური კოლექტივი (დიდი ან მცირე 
ოჯახი) პატრონიმიას შეადგენდა. რამდენიმე პატრონიმია ქმნიდა “ძმობას”, ყველა 
ეს ერთეული კი გვარს. აფხაზური გვარი პატრიარქატისთვის დამახასიათებელი 
სანათესავო და საზოგადოებრივი ერთეული იყო[63]. სოციალური განვითარების 
დონეს შეესაბამებოდა დასახლების ტიპიც – გვაროვნული დასახლებანი[64], რაც 
სამხედრო დემოკრატიის საფეხურს ახასიათებდა. ასევე დამახასიათებელი იყო 
აფხაზეთისათვის გვარის სახელთა გვიან ჩამოყალიბება[65] და მოსახლეობის ყველა 
ფენის დიდი მოძრაობა (საცხოვრებელი ადგილის ცვლა). მიწაზე ფეოდალური 
საკუთრების სუსტი განვითარებაც საქართველოს ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილის 
სოციალურ-ეკონომიური განვითარების დაბალი დონის მაჩვენებელია[66]. 

აფხაზეთში არსებობდა გვაროვნულ-თემური წყობისათვის 
დამახასიათებელი ნიშნების მქონე სასოფლო თემი (აკითა), რომელიც 
საგვარეულო-საოჯახო კავშირების გაერთიანებას წარმოადგენდა[67]. 

აფხაზეთის სამთავროში სამხედრო საქმის ორგანიზაციაც 
წინაფეოდალურ ურთიერთობათა შესაბამისი იყო. ლაშქრის ორგანიზაცია 
გვაროვნულ პრინციპს ემყარებოდა: თანამოგვარენი ცალკე რაზმებად 
გამოდიოდნენ[68]. ლაშქრობდა ყოველი მამაკაცი, განურჩევლად საზოგადოებრივი 
მდგომარეობისა. შესაბამის დონეზე იდგა აფხაზთა რელიგიური წარმოდგენებიც: 
მოსახლეობის ძირითადი მასა ანიმიზმისა და ტოტემიზმის მიმდევარი იყო[69]. 

აფხაზეთში თავისებური იყო პრივილეგირებულ ფენათა მდგომარეობაც. 
მთავარს უმნიშვნელოვანესი საქვეყნო საქმეების გადაჭრა სახალხო კრების 
თანხმობის გარეშე არ შეეძლო[70]. აფხაზეთის “ათავადები” მიწის ნომინალური 
მფლობელები იყვნენ. მათ, ჩვეულებრივ, პირად საკუთრებაში არც გლეხები 
ჰყავდათ; ისინი ასასის უფლებით ცხოვრობდნენ შარვაშიძეთა მიწებზე[71]. 
აამსთები (აზნაურთა მსგავსი ფენა) ერთი მფარველიდან მეორესთან 
თავისუფლად გადასვლის უფლებით სარგებლობდნენ. 

აფხაზეთის მოახლეობის ძირითად მასას ანხაიუები ან პირადად 
თავისუფალი (დაუყმევებელი) მიწათმოქმედნი და მესაქონლენი შეადგენდნენ[72]. 

სვანეთის სოციალური თავისებურების შესახებ. სოციალური 
განვითარების დონით ერთმანეთისაგან საგრძნობლად განსხვავდებოდა სვანეთის 
სამივე ნაწილი: ქვემო, ანუ სადადიანო სვანეთი (ცხენისწყლის ხეობა), ბალსქვემო, 
ანუ საბატონო სადადეშქელიანო სვანეთი (“სვანეთის სამთავრო”) და ბალსზემო, 
ე.წ. “თავისუფალი სვანეთი” (ენგურისპირა სვანეთის აღმოსავლეთი ნაწილი)[73]. 
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XVIII ს. სვანეთის ზოგ მხარეში განვითარებული ფეოდალური 
ურთიერთობა იყო, ზოგან კი სოციალური განვითარების უფრო დაბალი 
საფეხური. გვაროვნულ-თემური წყობილების გადმონაშთები უფრო ძლიერად 
ზემო სვანეთში იყო შემორჩენილი. 

გვაროვნულ-თემური წყობილების ნაშთები ზემო სვანეთში საკმაოდ 
ვრცლადაა დახასიათებული რ. ხარაძისა და ა. რობაქიძის მონოგრაფიაში 
“სვანეთის სოფელი ძველად”[74]. 

სვანეთის მხარეების სოციალური განვითარების დონის უთანაბრობა 
ხატოვნად აისახა XIX ს. 40-იანი წლების ოფიციალურ დოკუმენტებში, რომელთა 
მიხედვითაც ქვემო სვანეთის მცხოვრებლები “მორჩილნი” არიან, 
სადადეშქელიანო სვანეთისანი – “ნახევრად მორჩილნი”, ხოლო ბალსზემოურნი –
“ურჩნი”[75]. 

ფეოდალური ურთიერთობანი ყველაზე უფრო განვითარებული იყო 
სადადიანო სვანეთში, ამ მხარის თემები დადიანებისა და თავადების – 
გელოვანებისა და გარდაფხაძეების ყმები იყვნენ. იქ თითქმის ისეთი 
ურთიერთობა არსებობდა, როგორიც სამეგრელოს სამთავროში, სადაც 
მწარმოებელთა ექსპლოატაცია შედარებით უფრო მწვავე იყო. 

საბატონო სვანეთში თემური წყობილების ნაშთები მრავლად იყო 
შემორჩენილი, მაგრამ ისინი ქვეყნის ცხოვრებაში მეორეხარისხოვან როლს 
ასრულებდნენ[76]. 

თავისუფალ სვანეთში არსებობდა აზნაურთა, ანუ “ვარგთა” 
მცირერიცხოვანი ფენა. “ვარგებს” საკუთარი შინაყმები ჰყავდათ. “ვარგის” 
უფლებრივი უპირატესობა ყველაზე მეტად იმაში ჩანდა, რომ მისი სისხლი 
მეთემის სისხლზე ორჯერ მეტად ფასობდა[77]. აზნაურებს სასაფლაოებიც ცალკე 
ჰქონდათ და ისინი ბარის ფეოდალებს უმოყვრდებოდნენ[78]. 

თავისუფალი სვანეთის მეთემეები პირადად თავისუფალნი იყვნენ. მათ 
აზნაურთა მიმართ გლეხური ბეგარა-სამსახური არ ემართათ[79], მაგრამ უკვე 
შეიმჩნეოდა სოციალურ ფენებს შორის დაპირისპირება. 

თუ როგორ “ფეოდალებს” წარმოადგენდნენ უბატონო სვანეთის 
“ვარგები”, კარგად ჩანს იმ ფაქტიდან, რომ “აქაური აზნაური ვერ მებატონეობდა”. 
აზნაურის მეურნეობა თავისი ხასიათით არც კი განსხვავდებოდა მესაკუთრე 
გლეხთა მეურნეობისაგან, რადგანაც, მისთვის თითქმის უცხო იყო ყმის შრომის 
გამოყენება. თავისუფალი სვანეთის აზნაურები... ძირითადად საკუთარი 
მარჯვენით ამუშავებდნენ მიწას[80]. 

  
*** 

  
XVIII ს. 40—80-იანი წლების დასავლეთ საქართველოში კლასობრივი 

ბრძოლა ფეოდალებსა და ყმებს შორის არასდროს ჩამქრალა. გლეხთა სოციალური 
ბრძოლის ფორმები იქაც ისეთივე იყო, როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში, 
სადაც ეს ბრძოლა უფრო მკაფიოდ გამოვლინდა. 

კლასობრივი ბრძოლა, როგორც ძირითადი შინაარსი ფეოდალური 
ფორმაციისა, საკმაოდ აირეკლა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიური და 
პოლიტიკური ისტორიის საკითხებზე მსჯელობის დროს. 
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თავი მეცამეტე 
 

ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისათვის 
XVIII ს. 40 – 80-იან წლებში 

 
§1. ქართლ-კახეთის განთავისუფლება ირანის ბატონობისაგან 
 
XVIII ს. 30 – 40-იანი წლების მიჯნა მეტად საინტერესო პერიოდი იყო 

ქართლ-კახეთის ისტორიაში. ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარების სწორედ 
გათვალისწინებას მაშინ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა პატარა ქვეყნის 
მომავალი განვითარებისათვის. ამ თვალსაზრისით უდავოდ საგანგებო ადგილი 
უკავია თეიმურაზ მეორეს, რომლის მოქნილმა პოლიტიკამ თვალსაჩინო წვლილი 
შეიტანა ქართლ-კახეთის გაერთიანებისა და ირანის ბატონობისაგან ქვეყნის 
განთავისუფლების დიდ საქმეში. თეიმურაზის დიპლომატია კონკრეტული 
სიტუაციის ღრმა ანალიზს ემყარებოდა. 

30-იანი წლებიდან ნადირ შაჰის თაოსნობით ირანმა ავღანთა ბატონობის 
მძიმე უღელი მოიშორა და შეუჩერებელი დაწინაურების გზაზე გამოვიდა. 
ოსმალეთი თანდათანობით თმობდა ხელსაყრელ პოზიციებს ამიერკავკასიასა და 
ახლო აღმოსავლეთში. გაძლიერებული ნადირის წინააღმდეგ უკან იხევდა 
რუსეთის იმპერიაც, რომელმაც ამ დროს, ოსმალთა დამარცხებით 
დაინტერესებულმა, ირანს პეტრე დიდის დროს დაკავებული პროვინციები 
“დაუთმო” – გილანი, მაზანდერანი, ასტრაბადი, ბაქო, დარუბანდი[1]. 1738 წ. 
ყანდაარის დაბრუნებით ირანის ტერიტორიული მთლიანობა აღდგა, ხოლო იმავე 
წელს ინდოეთში ლაშქრობისა და 1739 – 1741 წლებში სინდეთ-ბუხარა-ხორეზმის 
ვასალურ დამოკიდებულებაში მოქცევის შედეგად, ისევე როგორც აღმოსავლეთ 
ამიერკავკასიაში უცილობელი ბატონობის მოპოვების მერე, ნადირ შაჰის 
სახელმწიფოს ახლო აღმოსავლეთში ღირსეული მოწინააღმდეგე არ ჰყოლია. 

თეიმურაზ მეორემ იმთავითვე აუღო ალღო ნადირის არა მარტო 
გაძლიერებას, არამედ მის სუსტ მხარეებსაც. ეს “სუსტი მხარე” იმაში 
გამოიხატებოდა, რომ შინაგან ეკონომიურ მთლიანობას მოკლებული ირანის 
სახელმწიფო არამყარ გაერთიანებას წარმოადგენდა, ხოლო მისი ხელმწიფე-
დესპოტი უზომო გადასახადებით ავიწროებდა იმპერიის საზღვრებში ძალად 
მოქცეულ სხვადასხვა ეროვნების ხალხებს, რომლებიც თავისუფლებისა და 
დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლას განაგრძობდნენ. ასეთ ვითარებაში 
თეიმურაზ მეფე შეუპოვარი ნადირის “ერთგული თანაშემწის” როლში 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/12/2.htm#_ftnref74#_ftnref74
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/12/2.htm#_ftnref75#_ftnref75
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/12/2.htm#_ftnref76#_ftnref76
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/12/2.htm#_ftnref77#_ftnref77
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/12/2.htm#_ftnref78#_ftnref78
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/12/2.htm#_ftnref79#_ftnref79
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/12/2.htm#_ftnref80#_ftnref80
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/1.htm#_ftn1#_ftn1


გამოდიოდა და ცდილობდა, რომ სიტუაციით ნაკარნახევი მორჩილება 
ძლიერისადმი ქართლ-კახეთის პოლიტიკური ინტერესებისათვის გამოეყენებინა. 
რა თქმა უნდა, ნიჭიერი დიპლომატი სრულებითაც არ ფიქრობდა თავი და თავისი 
ქვეყანა დამპყრობლისათვის შეეწირა, მისი პოლიტიკური ორიენტაცია 
საქართველოს ინტერესთა შესაბამისად იცვლებოდა. თეიმურაზი დროთა 
ვითარებაში ნადირის ოპოზიციურ ბანაკშიაც ყოფილა, ირანშიაც ხლებია მრისხანე 
დამპყრობელს, მისი ძალებიც კარგად გამოუყენებია, ხოლო ნადირის 
სახელმწიფოს დამხობის შემდეგ მეფის რუსეთის იმპერიასთან მომგებიანი 
ურთიერთობის დამყარებაც უცდია. 

რელიგიური მომენტი თეიმურაზის საგარეო პოლიტიკაში უდავოდ 
მეორეხარისხოვანი იყო; თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ნადირ შაჰი 
საქართველოს მიმართ ანტიქრისტიანული პოლიტიკის ისეთივე მიმდევარი 
როდი იყო, როგორც, ვთქვათ, შაჰ აბასი. მრავალწლოვანმა გამოცდილებამ დიდი 
დამპყრობელი დაარწმუნა, რომ ქართლ-კახეთში ხანგრძლივი ბატონობის 
შენარჩუნება შაჰის მორჩილი ქრისტიანი მმართველის მეშვეობით უფრო 
ხელსაყრელი იყო, ვიდრე გამაჰმადიანებული ქართველი ხანებით, რომლებიც 
საზოგადოების ფართო ფენებში ნაკლები ნდობით სარგებლობდნენ. 

ყიზილბაშთა წინააღმდეგ აჯანყებული თეიმურაზი, რომელმაც 
რუსეთისაგან დახმარება ვერ მიიღო, ნადირს სწორედ იმ მომენტში შეურიგდა, 
როცა იგი ირანის მიწა-წყლის შემოკრებას ამთავრებდა და აღმოსავლეთში დიდ 
ლაშქრობათა გეგმას აწყობდა. სწორედ მაშინ სჭირდებოდა ირანის ხელმწიფეს 
სერიოზული მხარდაჭერა აღმოსავლეთ ამიერკავკავიაში, სადაც ბატონობის 
შენარჩუნება მარტოოდენ ყიზილბაშთა საოკუპაციო ჯარებით ვერ 
მოხერხდებოდა. 

თეიმურაზმა და მისმა მეუღლემ თამარმა თავიანთი ასული ქეთევანი 
ნადირის ძმისშვილს – ალი ყული-ხანს მიათხოვეს, ხოლო ტახტის მეკმკვიდრე 
ერეკლე, ნადირისავე მოთხოვნით, შაჰთან დარჩა და ინდოეთს ლაშქრობაში 
შველობა მას[2]. შაჰმა თავის მხრივ კახეთის მეფე თეიმურაზი “ქრისტიანობით” 
შეიწყნარა და დიდი პატივით გამოისტუმრა სამშობლოში. ნადირმა ამით სცადა 
გამოესწორებინა თავის წინაპართა შეცდომები ქრისტიანული ქართლ-კახეთის 
მიმართ. რელიგიური შემწყნარებლობა მაშინ ერთ-ერთი ძლიერი საშუალება 
იქნებოდა იმისათვის, რომ ირანს ჩაეშალა ქართველ პოლიტიკოსთა კავშირი 
ქრისტიანულ რუსეთთან. თეიმურაზმა კახეთი “იხსნა” მძიმე ხარკისაგან, ხოლო 
ნადირმა ბობოქარი ქართლი, რომელსაც ყიზილბაშმა ვექილებმა (მმართველებმა) 
თავი ვერ გაართვეს, თეიმურაზის მეშვეობით “დაამშვიდა”. 

ყიზილბაშთა წინააღმდეგ აჯანყება გივი ამილახორის მეთაურობით 1742 
წ., მაშინ როცა ნადირის მრავალათასიანი ლაშქარი დაღესტანში იბრძოდა, 
ნაკლებად ეხმაურებოდა თეიმურაზის მიერ სწორედ განსაზღვრულ 
დიპლომატიურ სვლებს. დაღესტნის ფეოდალური არისტოკრატია იმ პერიოდში 
საქართველოს წინააღმდეგ პერმანენტულ ომს აწარმოებდა, აჩანაგებდა ქვეყანას 
და მის დოვლათს ითვისებდა. ნადირის ბრძოლა დაღესტანში ობიექტურად 
უპასუხებდა ქართლისა და კახეთის ინტერესებს. მართალია, ამილახორის 
გამოსვლა ნადირის მიერ შემოღებული აუტანელი გადასახადებით იყო 
გამოწვეული და ერწყმოდა ამიერკავკასიელი ხალხების საერთო ბრძოლას ირანელ 
დამპყრობთა წინააღმდეგ, მაგრამ ამავე დროს მან ქვეყნის შიგნით აურაცხელი 
მსხვერპლი შეიწირა: ამილახორის აჯანყება, მისი კავშირი ლეკებთან და 
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ოსმალებთან, სომხით-საბარათიანოს ტრაგედიის ერთ-ერთი მიზეზი გახდა 
(“აღარსად გაუშვეს შენობა”[3]...). თეიმურაზი და ყიზილბაშები ერთად 
დაუპირისპირდნენ ამილახორს, რომელიც მეორე მრისხანე დამპყრობელს – 
ოსმალეთს დაუკავშირდა. დაღესტნის ომიდან ნადირი დამარცხებული 
დაბრუნდა, მაგრამ 1743 წ. დაწყებულ ომში ოსმალეთთან იგი იმარჯვებდა. ასე 
რომ, ამილახორის კავშირს ოსმალეთთან პერსპექტივები არ ჰქონია, თეიმურაზის 
ავტორიტეტი კი თანამიმდევრულად იზრდებოდა. 

ამილახორს ფეოდალი მომხრეები ჩამოეცალნენ, არც ხალხი 
თანაუგრძნობდა მას[4]. საყურადღებოა, რომ ერეკლე მეფის შთამომავალი ალ. 
ორბელიანი რამდენადმე გამოხატავდა ხალხის დამოკიდებულებას, ერთი მხრივ, 
ამილახორისადმი, მეორე მხრივ კი, თეიმურაზისადმი, როცა წერდა, გივი 
ამილახორსა და შანშე ერისთავს თეიმურაზისათვის რომ არ ეღალატათ, 
საქართველო ძალიან დაწინაურდებოდაო[5]. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, გივი ამილახორის ბრძოლას, პირველ 
პერიოდში მაინც, ვიდრე იგი ოსმალთა ძალებს მოიშველიებდა, დადებითი 
მნიშვნელობა ჰქონდა. ძლიერი თავადი აიძულებდა მრისხანე დამპყრობელს 
ქართლ-კახეთის მიმართ დათმობებზე წასულიყო და ხელს უწყობდა 
თეიმურაზის პოლიტიკის წარმატებას, რასაც შედეგად ქართლისა და კახეთის 
პოლიტიკური გაერთიანება მოსდევდა. 

უკვე 1744 წლის დასაწყისში ნადირი თეიმურაზს სწერდა, რომ ქართლ-
კახეთში და ყაზახ-ბორჩალოში “შენი უნებური არა იქნას რა”[6]. შემდეგ კი, 
როგორც ზემოთ (თავი XII) ითქვა, 1744 წ. ივლისიდან ქართლის სამეფო ტახტი 
თეიმურაზმა აღადგინა, ხოლო კახეთში მისი შვილი ერეკლე გამეფდა – “იყო 
სიხარული ქართლსა და კახეთს სიხარული უზომო”[7]. ასეთი დიდი გამარჯვების 
ერთ-ერთ სერიოზულ მიზეზს თეიმურაზისა და მის გარშემო მყოფ პროგრესულ 
მოღვაწეთა გონივრული პოლიტიკა წარმოადგენდა. ერთ საუკუნეზე მეტი დრო 
გასულიყო მას აქეთ, რაც ქართლ-კახეთს გამაჰმადიანებული მეფეები 
განაგებდნენ. ახლა კი ქრისტიან ხელმწიფეთა მოვლინებას ხალხი დიდ 
მნიშვნელობას ანიჭებდა და თვლიდა, რომ ქვეყნის აღორძინების პერიოდი 
დაიწყო. 

ცნობილი სომეხი ისტორიკოსის ლეოს აზრით, 1744 – 1745 წლების 
მოვლენები “ახალ გვერდსა შლიდა საქართველოს ისტორიაში. ამას დიდი 
მნიშვნელობა ჰქონდა სომეხი ხალხისათვისაც. ბრუნდებოდა ვახტანგ VI-ის 
დროება, როდესაც ქართლსა და კახეთში ქრისტიანული პოლიტიკა ბატონობდა”[8]. 

მამა-შვილის გამეფება ქართლ-კახეთში უაღრესად მნიშვნელოვანი 
მოვლენა იყო დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის დიდ გზაზე. თეიმურაზის 
მეფედ კურთხევისა და ერეკლეს კახეთში მეფედ დამკვიდრების შემდეგ (1744—
1745 წწ. ოქტომბერში) დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა ახლა, უფრო 
ხელსაყრელ ფაზაში შედიოდა. 

ქართლ-კახეთი ჯერ კიდევ ირანის ვასალურ დამოკიდებულებაში მყოფი 
სახელმწიფო იყო, სადაც ყიზილბაშთა ჯარი იდგა. 1745 წ. შემოდგომაზე, ერევანსა 
და ყარსს შუა მდ. არფაჩაის ნაპირზე მომხდარ ბრძოლაში ნადირმა ოსმალთა 
ლაშქარი დაამარცხა, მაგრამ მის ღონემიხდილ იმპერიას ომის შემდგომი 
გაგრძელების უნარი აღარ შესწევდა. ზავი ოსმალეთთან დღის წესრიგში იდგა. 
ასეთ ვითარებაში, გასაგებია, თეიმურაზი ძველ პოლიტიკურ კურსს არ 
ღალატობდა. შაჰმა ქართლში “სამი ვექილი” გამოგზავნა, მაგრამ ყოველი მათგანი 
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თეიმიურაზს ემორჩილებოდა[9]. მის განკარგულებას ექვემდებარებოდნენ აგრეთვე 
ქართლში განლაგებული ირანული ჯარები. 

თეიმურაზის სარდლობით ებრძოდნენ და ამარცხებდნენ მოთარეშე 
ლეკებს ქართველი და ირანელი მეომრები. დაღესტნელ მომთაბარეთა შემოსევები 
კი ამ დროს, ირან-ოსმალეთის ომის პერიოდში, კიდევ უფრო გახშირდა. 
დაღესტნელ ბელადებს პირდაპირი კავშირი ჰქონდათ ოსმალეთთან; ისინი 
ახალციხის საფაშოდან უფრო ფართო მასშტაბის შემოსევებს აწყობდნენ ქართლში, 
აბანდებდნენ აღმოსავლეთ საქართველოში განლაგებულ ლაშქარს და ამით ხელს 
უწყობდნენ ოსმალთა ბრძოლას მთავარ ფრონტებზე. ამ კონკრეტულ ვითარებაში 
დაღესტნიდან შემოსევებს თითქმის წინანდელთან შედარებით განსხვავებული 
“იდეური” საფუძველი ჰქონდა. საერთოდ კი, დაღესტნურ შემოსევათა მთავარი 
მიზანი ძარცვა-გლეჯა იყო. 

ყიზილბაშთა ლაშქარი აღმოსავლეთ საქართველოში, მართალია, მძიმე 
ტვირთად აწვა მშრომელ მოსახლეობას, რომელიც მას სურსათითა და 
ტრანსპორტით ამარაგებდა, მაგრამ ეს ლაშქარი ადგილობრივი მეფის ნებას 
ემორჩილებოდა და ამდენად მისი მოსალოდნელი თვითნებობა შეზღუდული 
იყო. ირანის სამხედრო ძალები საგრძნობლად შველოდნენ ქართლ-კახეთის 
ლაშქარს ლეკთა გამუდმებული შემოსევების მოგერიებაში. 

ოსმალეთთან ომის დროს, რომელშიაც ქართლიც აღმოჩნდა ჩაბმული, 
გამწვავდა ურთიერთობა ახალციხის საფაშოსთან, რომელსაც დაღესტანთან 
პირდაპირი კავშირი ჰქონდა. ნადირთან სამხედრო თანამშრომლობის პერიოდში 
კიდევ უფრო გახშირდა ურთიერთშეტევები ქართლსა და ახალციხეს შორის. 

პაპუნა ორბელიანის მიხედვით, თეიმურაზი თითქმის ყოველთვის 
იმარჯვებდა ახალციხეს ლაშქრობათა დროს. მაგალითად, 1746 წ. “ქართლის 
ჯარისაგან ოსმალუს ქვეყანა ასე შეშინებული იყო, რომ ყოვლის ქვეყნის კაცს 
ციხესა და სიმაგრესა შინა მიემართნეს”[10]. 

წარმატებით იბრძოდნენ ქართველები “არტაანის ქვეყანაში”, ყარსთანაც 
და სხვ[11]. ერთი შეხედვით, ასეთ გამარჯვებათა შედეგად ქართლი თითქმის 
დალხინებული უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არ შეიძლება იყოს ბადნიერი ხალხი, 
რომელიც ჩაბმულია ომში და გამუდმებით ხმალს იქნევს. გაუთავებელი რბევა-
აწიოკება, ტყვეების მოტაცება, სისხლის ღვრა ანადგურებდა მწარმოებელ 
მოსახლეობას და სამეურნეო-ეკონომიური ცხოვრების მოშლას იწვევდა. 

1745—1746 წლებში ქართლის მეფეს არაგვის ოსები განუდგნენ, “დაუწყეს 
ცემა ზემო ქართლსა”, არ იხდიდნენ სამეფო გადასახადებს. თეიმურაზმა იქ ჯარი 
გაგზავნა თუშთ მოურავ ჯიმშერის მეთაურობით და სასტიკად დასაჯა ურჩები[12]. 
ძარცვა-გლეჯისა და ბრძოლის კერები არ ქრებოდა: “ქართლი მტრისაგან 
წამხდარი და აოხრებული იყო... პურისა და ღვინის მოსავალი არ მოდიოდა”. ასეთ 
ვითარებაში ირანის ხელმწიფე ქართლისაგან ფულად ხარკს მოითხოვდა. 
თეიმურაზმა აუწყა “შეწუხება ქვეყნისა” და ნადირიც იძულებული გამხდარა 
ამჯერად მოწყალება გაეღო[13]. “მოწყალე” შაჰი თეიმურაზის სიყვარულზე 
სიტყვებს არ ზოგავდა, მაგრამ, ბუნებით ცბიერი და ეჭვიანი, ყოველთვის როდი 
ენდობოდა მას. 1746 წ. შაჰმა თბილისიდან თავისთან გაიწვია ყიზილბაშთა 
ლაშქარი და მის ნაცვლად უფრო სანდო ავღანთა 1000-კაციანი ჯარი 
გამოგზავნა[14]. 

ნადირ შაჰის სახელმწიფოს მზის ჩასვენება არსებითად 1740 წლიდან 
დაიწყო. იგი უკვე ვეღარ ახორციელებდა ფართო დამპყრობლურ გეგმებს 

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/1.htm#_ftn9#_ftn9
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/1.htm#_ftn10#_ftn10
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/1.htm#_ftn11#_ftn11
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/1.htm#_ftn12#_ftn12
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/1.htm#_ftn13#_ftn13
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/1.htm#_ftn14#_ftn14


აღმოსავლეთში. 1746 წ. ოსმალეთთან ზავმაც ვერაფერი მისცა მრისხანე 
ხელმწიფეს. ოსმალეთ-ირანს შორის ძველი საზღვრები აღდგა. დღე ელეოდა 
ნადირის იმპერიას, რომელიც არამყარ სამხედრო-ფეოდალურ გაერთიანებას 
წარმოადგენდა. იმპერიაში ძალით ჩართული ქვეყნები და ხალხები ერთმანეთთან 
არ იყვნენ დაკავშირებული ეკონომიური და კულტურული ცხოვრებით. 
სხვადასხვა იყო მათი ინტერესები და მიზნები, ისტორიული წარსული და აწმყო. 
ასეთი ხელოვნური გაერთიანება, დაკავშირებული პოლიტიკურ-ეკონომიურსა და 
სოციალურ-რელიგიურ ჩაგვრასთან, როცა სისხლში ახრჩობდნენ 
განმათავისუფლებელსა და კლასობრივ ბრძოლას, უარყოფით გავლენას ახდენდა 
დაპყრობილი ქვეყნების საწარმოო ძალებზე, აფერხებდა მათ კულტურულ და 
ეკონომიურ წინსვლას[15]. 

ოსმალეთთან ომის დასრულების შემდეგ ნადირმა აურაცხელი 
გადასახადები შეაწერა დაპყრობილ ქვეყნებს, ისევე როგორც საკუთრივ ირანის 
მოსახლეობას. უზომო და გაუგონარი იყო ქართლ-კახეთზე გაწერილი ფულადი 
ხარკი – 2 მილიონი მანეთი. თითქოს ბედისწერამ აიტანა ირანის ხელმწიფე, 
რომელიც ამ დროს თავის ახლობელ მოხელეებსა და შინაურებსაც კი არ ინდობდა 
– აბრმავებდა და ასახიჩრებდა მათ[16]. ეს იყო 1747 წელს, როდესაც ირანში აჯანყება 
აჯანყებას მოსდევდა. ახალმა გადასახადებმა კიდევ უფრო გააღვივა 
განმათავისუფლებელი ბრძოლის ხანძარი ამიერკავკასიასა და თვით ირანის შიდა 
პროვინციებში. ქართლ-კახეთშიაც აჯანყება მომწიფდა: მოსახლეობის დახიზვნა 
დაიწყო, მეომრები კი ციხე-სიმაგრეებში დაბანაკდნენ[17]. სომხეთ-აზერბაიჯანის 
მმართველებმაც კავშირი დაამყარეს ერეკლე-თეიმურაზთან – გვიმსახურეთ, “საცა 
გეპრიანებოდეს, ჩვენს ჯარს იქ გაახლებთ”; ქართველთა ჯარის სიმამაცე 
ცნობილია, ახლა ქართლი და კახეთი ერთად არიან, ვერაფერს დაგვაკლებენო[18]. 
აქ მყოფ ავღანთა და ყიზილბაშთა ლაშქარიც თეიმურაზის წინააღმდეგ რაიმე 
ღონისძიების გატარებას ვერ ბედავდა. თავისი მეფობის ბოლო წლებში ნადირი 
უმთავრესად თურქმანულ და ავღანურ ტომებს ეყრდნობოდა, მაგრამ ისინი 
უძლურნი აღმოჩნდნენ ჩაეხშოთ ამბოხება ქაბულში, მაზანდერანში, ქერმანში, 
ისპაანში და სხვა. 

კრიზისულ მომენტში ნადირმა მოხერხებული მანევრით ერთხელ კიდევ 
შეძლო ქართლ-კახეთის დაშოშმინება და განმათავისუფლებელი მოძრაობის 
გათიშვა ამიერკავკასიაში, იგი ორი მილიონის ნაცვლად 250 ათას მანეთს 
მოითხოვდა. თეიმურაზს კი მისწერა –“როგორც შენ გინდოდეს, ისე გაარიგე, 
ბრძანება კი გააგონე ხალხს ჩემი”[19]. ამრიგად, თეიმურაზის ძველი ავტორიტეტი 
კიდევ უფრო იზრდება, იგი სარგებლობს ირანის საბრძანებელში საყოველთაო 
მღელვარებით და აფართოებს თავის უფლებებს. ქართლ-კახეთი ირანის 
ვასალური დამოკიდებულებისაგან განთავისუფლების გზაზე დგას, თუმცა 
მიზანი ჯერ კიდევ მიუღწეველია. 

“შერიგების” გუნებაზე დამდგარი ნადირ შაჰი ერეკლე მეორეს თავისთან 
იბარებდა და ამით, როგორც ჩანს, ქართლ-კახეთზე ბატონობის შესანარჩუნებლად 
საიმედო გარანტიას მოითხოვდა, მაგრამ შორსმჭვრეტელმა თეიმურაზმა თავისი 
მემკვიდრე მოარიდა გამძვინვარებულ ხელმწიფეს და გადაწყვიტა, რომ თვითონ 
წასულიყო მრისხანე შაჰთან. თეიმურაზს, როგორც ჩანს, საფუძველი ჰქონდა 
ეფიქრა, რომ ირანში არეულობათა გამო შეშფოთებული შაჰის კიდევ უფრო მეტ 
ნდობას მოიხვეჭდა და განამტკიცებდა თავის გავლენას აღმოსავლეთ 
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ამიერკავკასიის პოლიტიკურ ერთეულებზე. ასეთ პერსპექტივში ირანის ვასალობა 
მისთვის მომგებიანიც იქნებოდა. 

ნადირ შაჰისათვის საკმაოდ ცნობილი იყო ერეკლე მეორის სამხედრო 
ნიჭი და უნარი, ისევე როგორც ქართლ-კახეთის ძალთა პოტენცია და 
შესაძლებლობა. თეიმურაზს, როცა ირანში გაბოროტებულ ხელმწიფესთან 
მიდიოდა, ზურგში საკმაოდ ძლიერი და საომრად გამზადებული ქართლ-კახეთი 
ედგა. ძნელია იმის თქმა, თუ რამდენად იყო დარწმუნებული თეიმურაზი იმაში, 
რომ თვალების დათხრას გადაურჩებოდა. “მეფემ თეიმურაზ ქართლის 
გულისათვის თავი გამოიმეტა და წავიდა”, ამბობდა პაპუნა ორბელიანი. 
თეიმურაზის წასვლა ირანში პირადად მისთვის მართლაც სახიფაო იყო. 

1747 წ. ივნისში ნადირ შაჰი შეთქმულებმა მოკლეს ხორასნის ახლოს. ამ 
დროს ირანს მიმავალი თეიმურაზი ყაზვინში ჩასულა. ნადირის ადგილზე უკვე 
მისი ძმისშვილი ალი ყული-ხანი დახვდა. იგი თეიმურაზის სიძე იყო. მის მიერ 
თეიმურაზის პატივით მიღებაში მოყვრულ კავშირს, რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი 
მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ნადირმა ხომ თავის დროზე საკუთარ შვილს – რეზა 
ყული-მირზას თვალები დასთხარა. თეიმურაზმა საკუთარი თავის ფასი და ახალი 
შაჰის გასაჭირი კარგად იცოდა. ალი ყული-ხანისათვის თეიმურაზისა და 
ერეკლეს კეთილგანწყობილებას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ირანის ახალბედა 
გამგებელს მაშინ ძლიერი მომხრეები ესაჭიროებოდა. ამიტომ იყო, რომ 
თეიმურაზი სიძემ “გულში ჩაიკრა” და თავისთან გააჩერა. თვითონ თეიმურაზი 
ამის წინააღმდეგი არ იყო, რადგან იგი შაჰის კარიდან ქართლ-კახეთში ერეკლეს 
წარმატებებს ხელს უწყობდა[20]. 

თეიმურაზის ირანში გამგზავრებამ რამდენადმე გააღვივა ქართლში 
საშინაო-დინასტიური ომი, რომელსაც სათავეში აბდულა-ბეგ იესეს ძე ჩაუდგა. 
გონიერი მეფე ირანს გამგზავრების წინ თითქმის გრძნობდა კიდეც მოსალოდნელ 
საშინაო გართულებებს ერეკლესა და აბდულა-ბეგს შორის. ამიტომ იყო, რომ მან 
ქართლის გამგებლობა ერეკლესა და აბდულა-ბეგს ჩააბარა. ამის მოტივად მას 
თითქმის ის წამოუყენებია, რომ “მეფე ერეკლე მუდამ ქართლისათვის ვერ 
მოიცლის”[21]. საფიქრებელია, რომ თეიმურაზი აბდულა-ბეგის თავიდან 
მოცილებას მომავლისათვის დებდა. 

როგორც ვიცით, თეიმურაზის “უფლებებს” ქართლის ტახტზე სუსტი 
საფუძველი ჰქონდა. მისი მეუღლე თამარი, მართალია, ვახტანგ VI-ის ასული იყო, 
მაგრამ ვახტანგს, ისევე როგორც მის ძმას იესეს, რომელიც ვახტანგის ირანში 
ყოფნის დროს მეფედ იყო, ვაჟიშვილი მემკვიდრეები ჰყავდა. მათგან ქართლის 
ტახტზე პრეტენზიებით გამოდიოდა ბაქარ ვახტანგის ძე, იგი მაშინ რუსეთში 
იმყოფებოდა, მერე კი, როდესაც ბაქარმა თითქმის პატრიოტული განწყობილების 
გამო, ბრძოლაზე ხელი აიღო[22], ეს საქმე აბდულა-ბეგმა იტვირთა. 

გამაჰმადიანებული აბდულა-ბეგი ქართლის ტახტისათვის ბრძოლაში 
საგარეო მტრულ ძალებს დაუკავშირდა. მისი უმთავრესი მომხრეები იყვნენ 
დაღესტნელი ფეოდალები და მომთაბარე ელები, რომლებიც ხშირად ოსმალეთის 
დაკვეთით აჩანაგებდნენ ჩვენს ქვეყანას. სამშვილდის ძლიერი ციხე-სიმაგრე და 
მისი სანახები აბდულას საბატონიშვილოდ მისცეს. ახლა მან ეს ციხე-სიმაგრე 
გააფართოვა და გააძლიერა. მოიმხრო სომხით-საბარათიანოს დიდი ნაწილი, 
გადმოიბირა ბორჩალოს სულთანი და სხვ. ტახტის მაძიებელს მხარი აუბეს ნადირ 
შაჰით უკმაყოფილო ყიზილბაშმა სარდლებმა და შაჰის პატივისათვის მებრძოლმა 
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ბედისმაძიებლებმა ირანში, სადაც კვლავ გამოჩნდნენ თვითმარქვია “ყაენები”. 
ერთ-ერთმა არამკითხე “შაჰმა” აბდულას ქართლის ბატონობაც “დაუმტკიცა”[23]. 

გათამამებული რენეგატი ერეკლესაგან ქართლზე ხელის აღებას 
მოითხოვდა, ქართლის მოსახლეობის უმრავლესობა კი ერეკლეს მხარეზე იყო. 

ერეკლემ ენერგიული ზომები მიიღო. მან შემოიმტკიცა ქართლის 
საერისთავოები; ქსანი შანშე ერისთავს დაუბრუნა, მოიმხრო სომხითის მელიქი, 
ლორეს ქეთხუდები და ძლიერი ლაშქარი შეაგროვა. აბდულას პოზიციები ახლა 
იმითაც შესუსტდა, რომ ყაენობის მაძიებელი “საამშა” ხელფეხშეკრული ადილ 
შაჰს მიჰგვარეს[24]. 

ირანში არეულობა კვლავ გრძელდებოდა. “ოფიციალური ირანი” 
“კანონიერი შაჰის” ხელისუფლებით თეიმურაზ-ერეკლეს მხარეზე იყო, მაგრამ 
ირანი ირყეოდა, ხოლო “სამართლიანი” შაჰი თავისი ხელისუფლების უკანასკნელ 
დღეებს ითვლიდა. თეიმურაზი კი ყოველთვის “კანონიერი” შაჰის მხარეზე იდგა 
და, როგორც დინჯ პოლიტიკოსს შეეფერებოდა, ტახტის მაძიებელთაგან მხოლოდ 
მას უკრავდა თავს, ვისაც ბედი გაუღიმებდა და ბოლოს და ბოლოს შაჰობას 
ეღირსებოდა. 

ადილ შაჰის სიკვდილის შემდეგ გაყაენებული იბრეიმი, მისი მომდევნო 
შაჰ როჰი თუ ყაენი საიდ-მუჰამედი თეიმურაზს დიდი მოწიწებით ეპყრობოდნენ. 
თეიმურაზი ამ არეულობით თუ, მაშინდელ ევროპელ დამკვირვებელთა 
სიტყვებით რომ ვთქვათ, “რევოლუციით”, გაცილებით უფრო მეტად 
სარგებლობდა, ვიდრე მისი მოწინააღმდეგე აბდულა-ბეგი და ძმანი მისნი. 
თეიმურაზი გარეგნულად თითქმის ირანის პოლიტიკური გაერთიანების მომხრე 
იყო. მისი სწორი მოსაზრებით, ქართლ-კახეთისადმი შაჰის “მოწყალება” პირადი 
განწყობილებით კი არა, ქართლ-კახეთის ერთიანობითა და ძლიერებით 
განისაზღვრებოდა. ამიტომ ქვეყნის პოლიტიკა ისე უნდა წარმართულიყო, რომ 
ირანელ დამპყრობლებს საქართველოს აღორძინება-გაძლიერებისათვის ხელი არ 
შეეშალათ. თეიმურაზის მიერ გარანდულ ამ პოლიტიკურ კურსს მისდევდა მისი 
მემკვიდრე ერეკლე მეორე, რომელიც ქართლში აბდულას წინააღმდეგ ბრძოლაში 
ყაენის ტახტის მაძიებელთა მომხრე ყიზილბაშებს დაუპირისპირდა, დაამარცხა 
და შეზღუდა ისინი. ასე შეეთავსა ერთმანეთს ირანთან ურთიერთობის მოგვარება 
და ბრძოლა საქართველოს გამოხსნა-აღდგომისათვის XVIII ს. 40–50-იან წლებში. 
ეს ხანგრძლივი ბრძოლა არასდროს ყოფილა მშვიდობიანი და ყოველგვარი 
წარმატება სისხლის ღვრისა და დიდი მსხვერპლის შედეგი იყო. 

ერეკლეს მეთაურობით სასტიკად დაარბიეს აბდულა-ბეგის მომხრე 
ელები და ჩაკეტეს სამშვილდის მასაზრდოებელი კომუნიკაციები. სასტიკად 
დაისაჯნენ შფოთის მომხრეები ყაზახ-ბორჩალოში. ყიზილბაშთა ჯარების ძველმა 
სპასალარმა ამიერკავკასიაში აბდულა-ბეგს 8000 კაცისაგან შემდგარი ლაშქარი 
მიაშველა, “მოსცა ქართლისა და კახეთის ბატონობა”. ამას მოჰყვა “ომი ფიცხელი” 
თბილისის კართან და ერეკლეს ბრწყინვალე გამარჯვება: “უმეტეს დამკვიდრდა 
მეფე ირაკლი ქართლში”[25]. ყაზახის მხარე ღალატისათვის პატიებას სთხოვდა 
მეფეს, რომელმაც ამ დროს ბორჩალო-ბაიდარის ცბიერი და გამყიდველი 
ქეთხუდები დაატყვევა, აჰყარა და თბილისში წაიყვანა. გარდა ამისა, ერეკლეს 
ჯარებმა ლეკთა მრავალრიცხოვანი ლაშქარი სასტიკად დაამარცხეს და 
სამშვილდის მხარე ულმობლად დაარბიეს, რამაც დიდი გავლენა იქონია 
საქართველოს მეზობლებზე – “შეეშინდა ადრიბეჟანის ქვეყანას... ყველამ დაიწყო 
(ერეკლეს) ხვეწნა შერიგებისა”[26]. 
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აბდულა-ბეგის დამარცხების შემდეგ ბრძოლის ცენტრი ინაცვლებდა 
თბილისში, სადაც ყიზილბაშთა გარნიზონი იდგა. თბილისში ჩამოყვანილმა 
ქეთხუდებმა ერეკლეს ისევ უღალატეს და ყიზილბაშებს მიემხრნენ. 

გაჩაღდა დაუნდობელი ომი მეტეხისა და თაბორის ციხეთა გარშემო. 
ციხეებში ჩამჯდარი ირანელები მეფის სასახლესა და სიონის მონასტერს 
ზარბაზნებს უშენდნენ – “მეფის საჯდომი სასახლე ყუნბარით აავსეს და 
ზარბაზნითა დაამტვრიეს, ყუნბარით ერთი ქვის სროლა შემოიღეს, რომ ქალაქი 
სულ ქვით აავსეს”[27]. აღარ ეძინათ თბილისელებს. ყველა საომრად გამოსულიყო. 
ზედიზედ ავიწროებდნენ ყიზილბაშებს განჯისა და აბანოების კართან, გარეკეს 
ისინი თაბორიდან. ახლა თაბორზე ერეკლეს მიერ დადგმული დიდი ზარბაზანი 
არყევდა და შლიდა მეტეხის კედლებს, დიდი იყო მსხვერპლი – “კაცი ბევრი 
მოკლეს”. ქართველებმა საბოლოოდ გაწმინდეს თბილისის ციხეები უცხოელ 
დამპყრობთაგან და იქ თავიანთი მეომრები ჩააყენეს. ეს იყო 1748 წელს. 

თბილისის ციხეების აღების შემდეგ ერეკლეს ქედი მოუხარეს სომხეთ-
აზერბაიჯანის სახანოებმა. ერევნისა და განჯის ხანებმა მას საჩუქრები მიართვეს. 
ასევე მოქცეულა ამიერკავკასიაში საკმაოდ გავლენიანი ხანი აჯი ჩელები, 
რომელსაც, პაპუნა ორბელიანის მტკიცებით, “პატივსა სდებდენ ყოველნი”[28]. 

სწორედ იმ შფოთიან წლებში მოხდა სანაინისა და ახპატის ხეობათაგან 
მოსახლეობის ერთი ნაწილის ემიგრაცია ქართლში. გადმოსახლებულები 
დამკვიდრდნენ მუხრანში, კონსტანტინე მუხრანბატონის მამულში – “მისცა 
ალაგი... დააყენა ქვეყანასა თვისა”[29]. მწარმოებელთაგან იცლებოდა სომხით-
საბარათიანო. მხოლოდ აქა-იქ, ფიტარეთსა და დმანისში შემორჩენილიყო თითო-
ოროლა შენობა. დიდი იყო შინაფეოდალური ომისა და ყიზილბაშთა გარნიზონის 
წინააღმდეგ ბრძოლის დროს გაღებული მსხვერპლი, მაგრამ შედეგიც ასევე დიდი 
იყო. ქართლ-კახეთი ფაქტიურად ამ წლიდან განთავისუფლდა ირანის 
ბატონობისაგან და სახელმწიფოებრივი აღორძინების ფართო გზაზე გამოვიდა. 

1748 წ. ქართლ-კახეთმა უკანასკნელად მოუხადა ხარკი ირანის შაჰს, 
გაუგზავნა მას ასიოდე ქართველი მეომარი ყულის ლაშქარში (მონა-სპა) 
სამსახურისათვის და რამდენიმე ქალი. ერეკლე, რა თქმა უნდა, ამ ხარკს არ 
გადაიხდიდა, რომ შაჰის კარზე მისი მამა თეიმურაზი არ ყოფილიყო[30]; თუმცა 
ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთ ხარკს თეიმურაზ მეფის ირანისადმი ვასალური 
დამოკიდებულების პერიოდში (1740—1749 წწ.) ერთგვარი “კომპენსაცია” იმით 
ჰქონდა, რომ ირანის შაჰი ძალიან ხშირად დიდძალ საჩუქრებს, განძეულობას, 
ფულს უგზავნიდა ქართველ მეფეებს და აქ მყოფი ირანული სამხედრო ძალაც 
თეიმურაზის განკარგულებაში იყო. ამრიგად, 1744 წლიდან მაინც, თეიმურაზ-
ერეკლეს ვასალობას უფრო ფორმალური ხასიათი ჰქონდა, ვიდრე არსებითი. 1748 
–1749 წლებიდან კი (1749 წ. თეიმურაზი სამშობლოში ბრუნდება) ქართლ-კახეთი 
უკვე სუვერენული სახელმწიფოა, რომელიც შაჰისაგან დამოუკიდებლად 
წარმართავდა თავის მომავალს. ცნობილი სომეხი ისტორიკოსი ლეო წერდა, რომ 
“საქართველოში ერეკლემ თავისი თავი სრულიად დამოუკიდებელ მეფედ 
გამოაცხადა”[31]. 

ირანში მყოფი თეიმურაზი თვალნათლივ ხედავდა, რომ ეს ქვეყანა 
დაცემის გზით მიექანებოდა. არ ცხრებოდა ბრძოლა ტახტისათვის, 
გამუდმებულმა შინაომებმა თითქმის მოშალა ქვეყნის ეკონომიკა. ირანის 
სახელმწიფო კრიზისმა მოიცვა და უკვე 50-იანი წლების დასაწყისიდანვე 
ცალკეულ ფეოდალურ-პოლიტიკურ ერთეულებად დაიშალა. 
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1748 წ. ადილ შაჰი საკუთარმა ძმამ იბრეიმ-მირზამ დააბრმავა და შაჰის 
ტიტული მიიღო. იბრეიმიც პატივით მოეპყრო თეიმურაზს. იგი ერეკლეს სწერდა 
- თეიმურაზი ჩემთანაა, “შენ ქართლსა და კახეთს კარგად მოუარე”[32]. მაშინ, 
როდესაც ერეკლემ თბილისში ყიზილბაშთა გარნიზონს მუსრი გაავლო, ასეთი 
მიმართვა ერეკლესადმი ირანის ახალი მმართველის უმწეობაზე მეტყველებდა. ამ 
შემთხვევაში “შეცოდებისაგან” თავის დახსნის არგუმენტად თეიმურაზ-ერეკლეს 
უდავოდ ისღა დარჩენოდათ, რომ თბილისელი ყიზილბაშები თვითმარქვია 
შაჰების წაქეზებით მიემხრნენ აბდულა-ბეგს. 

ნაცვლად რისხვისა, ირანის ახალი შაჰი საჩუქრებით ავსებდა ერეკლეს -
“დიაღ მალი-მალ მოსდიოდის წყალობა”, რადგან, თუ ქართლ-კახეთი მისი 
მომხრე არ იქნებოდა, “მაშინ ვერც ადრიბეჟანის ქვეყნებს დაიმორჩილებდა, 
ყველას მეფე ერეკლესთან ჰქონდათ პირი, ხანები ასე უთვლიდნენ: “ვისიც შენა 
ხარ, ჩვენც იმისი ვიქნებით”. გარდა ამისა – დასძენდა ერეკლეს მოღვაწეობის 
თვითმხილველი პაპუნა ორბელიანი, - მეფემ “ხმალიც აჩვენა” ირანელებს, შეაშინა 
ისინი და ამიტომ იყო, რომ მას ირანის “ხელმწიფე ეფერებოდა”[33]. ერეკლემ 
დროებით, თეიმურაზის დაბრუნებამდე, შეასრულა შაჰის თხოვნა და თბილისის 
ციხეში ყიზილბაშთა 300 კაცი ისევ ჩააყენა[34], მაგრამ როგორც კი თეიმურაზი 
დაბრუნდა, ყიზილბაშებს ციხე (ნარიყალა) დააცლევინეს და კვლავ კახელთა 
რაზმებს ჩააბარეს[35]. 

ყიზილბაში მეციხოვნეების წინააღმდეგ ბრძოლაში ერეკლე თბილისელი 
მოქალაქეების განსაკუთრებული მხარდაჭერით სარგებლობდა – “ციხის დაჭერა 
სულ მოქალაქეებით იქნა”, შენიშნავდა ერთი ქრონიკული ცნობის ავტორი[36]. 

ორი წელიწადი დაჰყო თეიმურაზმა ირანში. 1749 წ. მარტში იგი 
სამშობლოში დაბრუდა და თან მოიტანა შაჰის სიგელი იმის შესახებ, რომ ყაზახ-
ბორჩალო ქართლ-კახეთის სამეფოს კუთვნილება იყო[37], ამიერიდან ქართლ-
კახეთის სახელმწიფოს სამხრეთ-აღმოსავლეთის საზღვარი ხდება მდ. აქსტაფის 
ხეობა, ფართოვდება ტერიტორიული ფარგლები. თბილისი და ქიზიყი ახლა 
უფრო ადვილი დასაცავია, მაგრამ ამავე დროს მატულობს არაქართველი 
მოსახლეობის წილი ქვეყანაში[38]. 

ქართლ-კახეთის ისტორიაში იწყება რამდენიმე ახალი პერიოდი, 
როდესაც ქვეყანა ძალზე არახელსაყრელ ვითარებაში განაგრძობდა ომს 
მოზღვავებული მტრების წინააღმდეგ და თავისი დამოუკიდებლობის 
განმტკიცებისათვის. 
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§ 2. ბრძოლა დამოუკიდებლობის განმტკიცებისათვის 
 
დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ პერიოდშიაც ქართლ-კახეთის 

საგარეო პოლიტიკა უაღრესად ფრთხილი და თავშეკავებული იყო; იგი 
კონკრეტული ვითარების სწორ ანალიზს ემყარებოდა[1]. თეიმურაზ-ერეკლეს 
სახელმწიფო მაშინ დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას ვერ შეძლებდა, თუ იგი 
კიდევ უფრო არ გაძლიერდებოდა და აქტიურად არ ჩაებმებოდა შაჰის 
ტახტისათვის მიმდინარე ბრძოლაში. ამიტომ ირანისაგან სრული “გამიჯვნის” 
კურსი მაშინ ნამდვილად არ იქნებოდა ხელსაყრელი მზარდი სახელმწიფოსათვის. 
“გურჯისტანის ვალის”, თუ ამ ტიტულის ნამდვილი შინაარსის მიხედვით 
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ვიმსჯელებთ, არც შეეძლო გულდამშვიდებით ეცქირა ირანის ამბებისათვის და 
ხელი აეღო იქ ცენტრალური ხელისუფლების ხელსაყრელი “აღდგენის”ცდებზე. ამ 
შემთხვევაში “ვალის” ტიტულის ფორმალური მხარე თეიმურაზისათვის თითქმის 
მომგებიანი ჩანდა, რადგან ირანთან სამშვიდობო ურთიერთობა ქართლის 
წარმატებისათვის გადამწყვეტი პირობა იყო. 

ირანის სახელმწიფოს გავლენის სფეროში მოქცეული ოთხი ვალისაგან 
(არაბისტანის, ლურისტანის, გურჯისტანისა და ქურთისტანის) გურჯისტანის 
ვალის დაწინაურება ჯერ კიდევ XVII საუკუნეში დაიწყო[2]. ამ საუკუნის 
მიწურულსა და XVIII ს. პირველ მეოთხედში ქართველ მეფეებს ავღანეთის 
გამგებლობა და ირანის ჯარების მთავარსარდლობაც კი ეკისრათ. ნადირ შაჰის 
დროს კი, როგორც ზემოთ ითქვა, ქართველ მეფეთა ავტორიტეტი ამიერკავკასიასა 
და ირანში კიდევ უფრო გაიზარდა. 

უცილობელი გახდა ერეკლე-თეიმურაზის გავლენა ირანში ნადირ შაჰის 
გარდაცვალების შემდეგაც. ინგლისელი მოგზაური ჰანვეი შენიშნავდა, რომ 
ერეკლე მეორე შაჰის ტახტისათვის იბრძოდა, მაგრამ გამარჯვება გაუჭირდა, 
რადგანაც ქრისტიანი იყო და, გარდა ამისა, მას ოსმალეთის იმპერია 
დაუპირისპირდებოდა[3]. როგორც ჩანს, 60-იანი წლების დამდეგს რუსეთში მყოფი 
თეიმურაზის განცხადებას, რომ იგი ირანის სახელმწიფოს ერთ-ერთი 
“უპირველესი წარმომადგენელი იყო”, სათანადო საფუძველი ჰქონდა[4]. ეს 
არსებითად იმის აღიარება იყო, რომ ქართულ სახელმწიფოს მაშინ დახმარების 
აღმოჩენის შემთხვევაში, გადამწყვეტი როლის შესრულება შეეძლო ირანის 
პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 

ირანიდან თეიმურაზის დაბრუნებისთანავე რენეგატმა აბდულა-ბეგმა, 
რომელიც კიდევ უფრო შეავიწროვეს და საკუთარ ფეოდალურ დომენში 
მოამწყვდიეს, პოლიტიკური ასპარეზი დაცალა. ირანშიაც იბრეიმ შაჰი გააქციეს. 
სწორედ მაშინ, ირანში მყოფ ქართველთა ერთმა რაზმმა, რომელსაც კახი 
ბატონიშვილი ჰასან-მირზა და გივი ამილახორი თაოსნობდნენ, სამშობლოსაკენ 
გზა “ხმლის ძალით” გაიკაფეს და აქ ირანის არეულობის კიდევ უფრო 
გაღრმავების შესახებ ამბავი მოიტანეს. ამ დროიდან ამიერკავკასიის 
ასპარეზზედაც გაჩაღდა მკაცრი ომი. ირანის ტახტის მაძიებლები ფიქროდნენ, 
რომ ქართლ-კახეთის, სომხეთ-აზერბაიჯანისა და მაზანდერანის დამორჩილება 
ისპაანისაკენ გზის გაკაფვისათვის აუცილებელი იყო. 

1749 წ. შემოდგომაზე ერევნის სახანოს მუღანის ველზე მომთაბარე 
თურქმანული ტომები (თარაქამა) შეესივნენ მაჰმად-ხანის სარდლობით. ერევნის 
ხანმა დახმარებისათვის თეიმურაზ-ერეკლეს მიმართა, რისთვისაც ლაშქრობის 
ხარჯების გადახდა და ყოველწლიური ხარკი იკისრა[5]. მეფეებმა ეს წინადადება 
მიიღეს და სომეხთა მონაწილეობით მაჰმად-ხანს შეუტიეს. ეს ლაშქრობა 
ქართველთა და სომეხთა გამარჯვებით დასრულდა. ამიერიდან ერევნის სახანო 
ძლიერი ქართლ-კახეთის მფარველობაში შევიდა და მისი პოლიტიკური 
ცხოვრების მოზიარე გახდა. სომეხი ხალხი და არისტოკრატია ამ აქტით 
კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ. 

ერევნის შემდეგ ქართლ-კახეთის მფარველობა ნახიჩევანის სახანომაც 
აღიარა. ნახიჩევანის მმართველად ამ დროს ყოფილა ქართველი ბამან-ხანი, 
რომელიც იქ იბრეიმ შაჰს დაუნიშნავს და ადგილობრივი სომეხი ქრისტიანების 
მხარდაჭერით სარგებლობდა. “სომხებმა,— როგორც ლეო შენიშნავდა,—შესძლეს 
სული მოეთქვათ ამ კაცთმოყვარე მმართველის დროს”[6]. 
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სომეხთა კათალიკოსი ლუკა აღნიშნულ გამარჯვებას ერეკლეს სახელს 
მიაწერდა—ქართლ-კახეთის მეფემ “დაიმორჩილა ბორჩალოს, ყაზახის, ერევნის, 
განძაკის, არცახისა და სივნიეთის მფლობელნი, გვირგვინი დაიდგა და გამეფდა 
საქართველოსა და სომხეთში მდინარე ახურიანამდე...”[7] დამახასიათებელია, რომ 
სომეხი საეკლესიო მოღვაწე ერეკლეს საქართველო-სომხეთის მეფედ აღიარებდა 
და მის მიერ მოპოვებულ წარმატებებს თანაუგრძნობდა. ეს გასაგებიცაა, რადგან 
სომეხი მოსახლეობა ქრისტიანი მეფის საფარველში გადასვლას მაჰმადიანთა 
მძლავრობისაგან განთავისუფლებად მიიჩნევდა. 

საქართველო კვლავაც იქცა ამიერკავკასიელი ქრისტიანებისა და 
პროგრესული ელემენტების მიზიდულობის ცენტრად[8]. არა მარტო ერევან-
ყარაბაღიდან თუ ნახიჩევანიდან, არამედ სხვა სახანოებიდანაც ბევრი მოღვაწე და 
მიწის მუშა საქართველოსაკენ მოეშურებოდა[9]. 

ერევან-ნახიჩევანის შემოერთება ქართლ-კახეთის გაძლიერების მორიგი 
აქტი იყო. იმავე პერიოდს განეკუთვნება ჭარ-ბელაქნელი აღალარების 
მლიქვნელური ქათინაურები ერეკლეს მისამართით — დაღესტნელებს აღარ 
შემოუშვებთ, “რაც თქვენი ბრძანება მოგვივიდეს, თავს ვიდვათ”[10]. რა თქმა უნდა, 
ჭარელთა ფიცი მათთვის არახელსაყრელი ამინდის შედეგი იყო. აზერბაიჯანელ 
ხანებს საშინაო განხეთქილება ჰქონდათ. ამ დროს მათ შორის მეტად 
გაძლიერებულიყო ყარაბაღის ფანა-ხანი, რომელიც განჯისა და ნახიჩევანის 
სახანოებს ავიწროებდა. ფანა-ხანმა განჯას ძლიერად შეუტია. მის წინააღმდეგ 
შეიქმნა კოალიცია, რომელშიაც შირვანისა და ბაქოს მმართველები და 
ყარაბაღელი მელიქები გაერთიანდნენ შაქის მმართველი აჯი ჩელების 
მეთაურობით, მაგრამ ვერაფერი დააკლეს[11]. 

განჯის შავერდი-ხანმა თეიმურაზ-ერეკლეს დახმარება ჯერ კიდევ 1749 წ. 
სექტემბერში სთხოვა, როცა განჯა ფანა-ხანის ჯარების მიერ ალყაშემორტყმული 
იყო. შავერდი-ხანი ისეთსავე ხარკსა და მორჩილებას აღუთქვამდა ქართველ 
მეფეებს, როგორც ერევნის ხანი, მაგრამ ძლიერი ფანა-ხანის წინააღმდეგ 
გალაშქრება არცთუ ისე ადვილი იყო და, როგორც ჩანს, თეიმურაზ-ერეკლემ 
მომზადება და ხელსაყრელი სიტუაციის შერჩევა გადაწყვიტეს. 

1750 წ. თებერვალში ქართლ-კახეთის ჯარები ყარაბაღის ხანის 
წინააღმდეგ საომრად უკვე მზად იყვნენ. ამ ლაშქრობას, რა თქმა უნდა, უფრო 
ღრმა მიზეზი ჰქონდა, ვიდრე მატერიალური ინტერესი. განჯის აღების 
შემთხვევაში ფანა-ხანი, რა თქმა უნდა, უფრო გაძლიერდებოდა და ქართლ-
კახეთს დაემუქრებოდა — “განჯას თუ დაიჭერდა, მერე ყაზახ-ბორჩალოსაც 
მოინდომებდა”, შენიშნავდა პაპუნა ორბელიანი[12]. განჯასთან თეიმურაზს 
შეუერთდნენ განჯის ხანი თავისი ლაშქრითურთ, გულისტანის მელიქი თამაზი, 
განძასარელი (ყარაბაღის სომეხთა) კათალიკოსი და სხვა მელიქები[13]. 
გაერთიანებულ ლაშქარში იყვნენ აგრეთვე “იმერნი, ოსნი, კავკაზნი, ერევნელნი, 
ყაზახნი, შამშადინნი, ლეკნი, რომელნი მონებდნენ კახ-ბატონს”[14]. 

ქართველი მეფეების ამ ლაშქრობას “თანაგრძნობით” უყურებდა ცბიერი 
აჯი ჩელებიც, რომლისთვისაც ამიერკავკასიის ასპარეზზე ორი ძლიერი მეტოქის 
ომი უდავოდ ხელსაყრელი იქნებოდა. 

გაერთიანებულმა ჯარებმა გაიმარჯვეს. მდ. არაქსის ნაპირზე ქართლ-
კახეთის სახელმწიფოს გავლენა დამკვიდრდა. განჯის ხანმა ლაშქრობის 
საზღაური მთლიანად ვერ დაჰფარა (100 000 მანეთი) და ქართველმა მეფეებმა მას 
შამშადილის მხარე ჩამოაცილეს[15]. ამრიგად, ქართლ-კახეთის სამეფოს 
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ადმინისტრაციულმა ფარგლებმა აღმოსავლეთით მდ. ძეგამზე გადაინაცვლა. 
შამშადილის დაკარგვით განჯის სახანოს შემდგომი გაძლიერების პირობები 
შეიზღუდა, ხოლო ფანა-ხანის დამარცხებით ამიერკავკასიაში პირველობისათვის 
მებრძოლთა რიგებს ერთ-ერთი სახანო გამოაკლდა, მან თავის ძველ 
პრეტენზიებზე რამდენადმე ხელი აიღო და თეიმურაზ-ერეკლეს ბანაკში 
აღმოჩნდა. 

ყარაბაღის სახანოს დალაშქვრის შედეგად საქართველომ დაიბრუნა და 
სამშობლოში გადმოასახლა ის მშრომელები, რომლებიც ადრე, ნებით თუ 
უნებლიეთ, აქედან იქ გადასახლებულიყვნენ. ეს ღონისძიება შეეხო აგრეთვე 
ერევნის სახანოსა და ყაზახ-ბორჩალოს ემიგრირებულ გლეხებსაც[16]. 

ფანა-ხანზე გამარჯვების შემდეგ, პაპუნა ორბელიანის რამდენადმე 
გადაჭარბებული განცხადებით, თეიმურაზის ბრძანებას აზერბაიჯანში ისეთივე 
მნიშვნელობა ჰქონდა, როგორც ყაენის განკარგულებას: “მონებდა ყოველი ქვეყანა 
აზერბაიჯანისა ქართველ ბატონს”, ეს “მონება” კი “ხმლის ძალით” მოპოვებული 
იყო[17]. მიუხედავად ამისა, თეიმურაზის პირველობა ჯერ კიდევ უცილობელი არ 
ყოფილა. შაქის მმართველი აჯი ჩელები ძალებს აგროვებდა. 

ისტორიკოსი ლეო თავისებურად აფასებდა ფანა-ხანზე ქართლ-კახეთის 
გამარჯვებას. ამ შემთხვევაში იგი თავისუფლებისათვის მებრძოლი სომეხი 
ხალხის ინტერესებიდან გამოდიოდა. ლეო თეიმურაზ მეფეს უსაყვედურებდა, 
რომ მან ეს გამარჯვება ბოლომდე არ მიიყვანა, არ მოსპო ყარაბაღის სახანო და 
სათანადო დახმარება არ აღმოუჩინა ყარაბაღის სომეხ მელიქებს. “ბარგუშათის 
(ყარაბაღშია) საზავო პირობებით ეროვნულ სომხურ სამთავროს არავითარი 
სარგებლობა არ მიუღია”, დასძენს ლეო[18]. ძნელია დავეთანხმოთ ამ მოსაზრებას. 
ხანის წინააღმდეგ ბრძოლაში გამარჯვება ერთია და სახანოს ლიკვიდაცია მეორე, 
ეს უკანასკნელი უფრო რთული საქმე იყო და გაცილებით მეტ შესაძლებლობას, 
ცოცხალ ძალებსა და რესურსებს მოითხოვდა. ნატურალურ მეურნეობაზე 
დამყარებული სახელმწიფო ისე შორს ვერ წავიდოდა, რომ დამორჩილებული 
ქვეყნების ფეოდალური მმართველობის უნიფიკაცია მოეხდინა. ამ შემთხვევაში 
მას მოუხდებოდა უწყვეტი ბრძოლა სეპარატიზმის წინააღმდეგ. 

ბარგუშათის მოლაპარაკებით ყარაბაღის ხანი თავის ხელისუფლებას 
ინარჩუნებდა, მაგრამ ამიერიდან ქართველი მეფის პირველობას ურიგდებოდა და 
კავკასიის ასპარეზზე მის მოკავშირედ გამოდიოდა. დამოუკიდებელი ყარაბაღის 
არსებობა, როგორც ჩანს, მაშინ საჭიროც კი იყო. თეიმურაზის ამიერკავკასიულ 
პოლიტიკაში ფანა-ხანი ისეთი “წონასწორობის” შენარჩუნებისათვის 
გამოდგებოდა, რომელიც ქართლ-კახეთის გაძლიერებას ხელს არ შეუშლიდა[19]. 

ყარაბაღის ლაშქრობის ძლევამოსილი დასრულება უდავოდ გარკვეული 
ეტაპი იყო ქართლ-კახეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. რაც წლები გადიოდა, 
ხალხი მით უფრო რწმუნდებოდა, რომ შედარებით მშვიდობიანი ცხოვრების 
პერიოდი დადგა. ომი და რბევა არსებითად საქართველოს ფარგლებს გარეთ 
ხდებოდა. საქალაქო ცენტრები ამიერიდან უფრო ინტენსიურად იზიდავდნენ 
მოსახლეობას არა მარტო ქართული სოფლებიდან, არამედ მეზობელი 
ქვეყნებიდანაც. ფართოვდებოდა თბილისი და თბილისის ციხისა და ქალაქის 
გამყოფი კედელი ახლა ზედმეტი აღმოჩნდა, იგი დაანგრიეს და მას უკვე 
გაძლიერებული სახელმწიფოს ცენტრისათვის შესაფერისი ელფერი მიეცა[20]. 
თბილისი თანდათანობით იქცეოდა საქართველო-ამიერკავკასიის პოლიტიკურ 
ცენტრად. იქ ჩამოდიოდნენ ქართველ მეფეებთან მოსათათბირებლად და 
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ურთიერთობის მოსაგვარებლად ჭარელი აღალარები და კაკის სულთანი, 
ერევნისა და განჯის ხანები თუ შაქის ხანის დესპანები და სხვა. 

ყიზილბაშთა ბატონობის პერიოდში ქართული ფეოდალური 
არისტოკრატიის რიგებში თანდათანობით შესამჩნევი ხდება მაჰმადიანურ 
სარწმუნოებაზე გადასულ პირთა რაოდენობა, ახლა კი რენეგატები ქურქს 
იცვლიდნენ და მამაპაპურ სარწმუნოებას უბრუნდებოდნენ. ოსური მოსახლეობაც 
ჭარბად მოუქცევიათ ქრისტეს რჯულზე[21]. 

ქართლ-კახეთის ეკონომიური გაძლიერების პროცესიც უკვე 
თვალსაჩინოდ გამოვლინდა. დაიწყო დანგრეული ქვეყნის აღდგენა-განახლება. 
მაგალითად, სომხითში სპეციალურად გაიგზავნა დიმიტრი ორბელიანი 
(სახლთუხუცესი), რომელსაც ამ დაქცეული რაიონის მოშენება დაეკისრა. 
არაჩვეულებრივი ინტენსივობით გაჩაღდა ციხე-სიმაგრეების მშენებლობა, 
რომლის მთავარი მიზანი სამხედრო გაძლიერება, მწარმოებელი საზოგადოების 
დაცვა და სოფლის მეურნეობის აღორძინება იყო[22]. 

თეიმურაზის პირველობა ამიერკავკასიაში ერთხელ კიდევ დაადასტურა 
ირანის ახალმა მბრძანებელმა შაჰ როჰმა — “ერანისა-და აზერბაიჯანის 
სპასალარობა” უბოძა მას, ერეკლე კი მის ნაიბად (მოადგილედ) აღიარა[23]. ამას 
თეიმურაზის სასარგებლოდ ერთგვარი გავლენა უნდა მოეხდინა აზერბაიჯანის 
სახანოებზე, თუმცა ამ დროს აქაური ხანებისათვის შაჰის “რაყამებს” ძველი ფასი 
აღარ ჰქონდა. 

თეიმურაზ მეფე თანამიმდევრულად ემზადებოდა ლეკთა პერმანენტული 
შემოსევების საბოლოო აღკვეთისათვის. ლეკებთან ფართო მასშტაბის ბრძოლაში 
მაშინ ქართლ-კახეთი ყოველთვის იმარჯვებდა. ასევე წარმატებით იგერიებდა იგი 
მძარცველთა წვრილ-წვრილ შემოსევებს, მაგრამ ზარალი განუზომელი იყო და, 
რაც მთავარია, მას ბოლო აღარ უჩანდა. თავზეხელაღებულ მომთაბარეთათვის 
ძარცვა-გლეჯა არსებობის სერიოზულ წყაროდ იქცა, ხოლო ინტენსიური 
მეურნეობის ქართლი სისხლიდან იცლებოდა. 

როგორც ზემოთ ითქვა, თეიმურაზმა მხარი დაუჭირა ნადირ შაჰის ომს 
დაღესტანში და უარყო ყაზიყუმუხელთა წინადადება — ირანს ერთად 
შევუტიოთო[24]. მაშინ დაღესტანთან ქართლის ურთიერთობის მთელი ისტორია 
იმის მაჩვენებელი იყო, რომ აღნიშნული სტიქიისათვის ზღვარის დადება 
მხოლოდ ძალის გზით შეიძლებოდა. მთიდან გადმოსასვლელ გზებზე ციხე-
სიმაგრეების აგება და შიგ მუდმივი ჯარის ჩაყენება თუ იხსნიდა საქართველოს, 
თორემ სხვა გზა თითქოს არ ჩანდა. 

დაღესტნიდან საქართველოსაკენ მომავალ მთავარ გზაზე მდებარე ჭარ-
ბელაქანი XVIII საუკუნეში მთიდან მოვარდნილი ნაკადულების საგუბარს 
მიაგავდა, სადაც შესაფერისი ამინდის მიხედვით აზვირთებული მღვრიე 
ტალღები ბარის მოსახლეობას წალეკვით ემუქრებოდნენ. აღნიშნული “საგუბრის” 
მექანიზმი ჭარელი და დაღესტნელი არისტოკრატიის ხელთ იყო. იქ იკრებდნენ 
ძალებს მოთარეშე ავაზაკები, ამყარებდნენ კავშირს ქართლ-კახეთის მტრულ 
პოლიტიკურ ერთეულებთან და მას მოსვენებას არ აძლევდნენ. მათ საქმიანობაში 
ოსმალო დამპყრობლებსაც სერიოზული წილი ედოთ. 

ჭარელ-დაღესტნელ ბელადთა მჭიდრო კავშირი ოსმალეთთან სუნიტურ-
მაჰმადიანური სარწმუნოებრივი ერთობითაც სულდგმულობდა. ასეთი 
“რელიგიური” კოალიციები შიიზმის აღმსარებელი ირანისა და სუნიზმით 
“განათებული” თურქეთის თითქმის დაუძლეველ წინააღმდეგობათა ანარეკლი 
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იყო. ეს აშკარად გამოვლინდა ნადირ შაჰის დროსაც. სავსებით გასაგები იყო, რომ 
ნადირის ორწლიანი ლაშქრობა დაღესტანში წინ უძღოდა მის სამწლიან ომს 
ოსმალეთთან. 

40-იანი წლების მიწურულსა და 50-იანის დამდეგს დაღესტნურ 
შემოსევებს კიდევ უფრო მეტი აქტივობა დაეტყო. ამ საქმეში ახლაც ოსმალეთის 
ხელი ერია. თურქეთი, რა თქმა უნდა, ფხიზლად უდარაჯებდა ირანის ამბებს და 
ქართლ-კახეთის არაჩვეულებრივ გაძლიერებას, რაც ემუქრებოდა მისი გეგმების 
რეალიზაციას ახლო აღმოსავლეთში. ამავე დროს სულს ღაფავდა ოსმალეთის 
პოლიტიკური ბატონობა ლიხთიმერეთშიაც. ყოველივე ეს კი, საქართველო-
რუსეთის შემდგომი დაახლოების პერსპექტივებთან ერთად, სულთნის 
დიპლომატებს მოსვენებას უკარგავდა. 

1749 წ. ოქტომბერში რუსეთის ელჩი თურქეთში ნეპლიუევი თავის 
მთავრობას აცნობებდა: ერეკლე მთელი საქართველოსა და მისი მეზობელი 
პროვინციების “აბსოლუტური ხელმწიფე გახდა” და ამან უფრო მეტად შეაშფოთა 
ოსმალეთის მთავრობა, რომელიც ფიქრობს, რომ ამაში რუსეთის ხელი ურევიაო: 
“თითქოს ქართველებმა რუსეთის დახმარებით შაჰზე დიდი გამარჯვება 
მოიპოვეს”[25]. მეფის რუსეთს ამ დროს ოსმალეთთან ურთიერთობის გამწვავებისა 
ეშინოდა, მაგრამ მის მიერ თავის მართლებაც უაზრო იყო. ოსმალო აგენტებს არ 
გამოპარვიათ ის გარემოება, რომ მაშინ რუსეთს ქართლ-კახეთისათვის არავითარი 
დახმარება არ აღმოუჩენია. 

ქართლ-კახეთი თანამიმდევრულად ემზადებოდა ჭარ-ბელაქნის 
საბოლოო დაპყრობისათვის. ჭარი და მისი დაღესტნელი მოკავშირეები ამას 
გრძნობდნენ. ლეკები ახლა უფრო ფართო მასშტაბის ლაშქრობაზეც ფიქრობდნენ, 
რომ ქართლის გაძლიერებისათვის საზღვარი დაედოთ — “თუ ჩვენ არ 
გარდავალთ, ქართველთა ჯარი აქ დაღესტანში გადმოვლენ”[26]. ბრძოლის ძველ 
ხერხებზედაც არ უთქვამთ უარი — “მოვიდნენ მოპარვის გვარად, ვითარცა არს 
მარადის ჩვეულება მათი...” მერე კი “შეიქმნა ყრილობა დაღესტანში და 
მოინდომეს გარდამოსვლა კახეთში და ეგრეთვე დაპყრობა ქართლისაც”[27]. 

50-იანი წლების დასაწყისში დაღესტნელთა შემოსევები შედარებით 
უფრო გახშირდა და გაფართოვდა — ახლაც ოსმალთა მხარდაჭერით. 

1750 წ. “ლეკთა” საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ლაშქარი კახეთს შეესია, 
დაარბია ყაზახი[28]. ბრძოლა მოხდა იორ-ალაზნის შესართავთან, დანღისში, 
რომელიც მაშინ შაქის სახანოს ტერიტორიაზე იყო. ერეკლეს ჯარმა ბრწყინვალედ 
გაიმარჯვა, ხოლო შეძრწუნებული შაქის ხანი დიპლომატიურ ოინებზე გადავიდა. 
მან ქართველებს გამარჯვება მიულოცა. 

1751 წ. თებერვალში თეიმურაზ-ერეკლე თავიანთი ჯარებით ჭარის 
დასაპყრობად დაიძრნენ. ჭარელები ზავის გუნებაზე დამდგარან, მაგრამ 
თეიმურაზმა ქართული მიწა-წყლის მიმტაცებლებს უარი შეუთვალა. თეიმურაზს 
ჰქონდა საფუძველი ეფიქრა, რომ შაქის ხანი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში 
ჭარელი აღალარების მიერ დამონებული იყო, მათ მხარეზე არ გამოვიდოდა. 
მეფეს აგრეთვე არ ჰქონდა საბუთი ეჭვის თვალით შეეხედა განჯის ხანისათვის, 
რომელიც ამ დროს თავისი რაზმებით ქართველთა ლაშქარში იყო. ლეკთა თარეში 
ხშირად განჯის სახანოსაც ეხებოდა. მეორე მხრივ, თეიმურაზის მიერ ჭარის 
საბოლოო დაპყრობით შაქის მმართველს დიდი საფრთხე მოელოდა, ამიტომ იყო, 
რომ თეიმურაზისათვის მოულოდნელად მის ჯარებს პირველ რიგში შაქის ხან 
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აჯი ჩელების ლაშქართან მოუხდა ბრძოლა მდ. აგრი-ჩაიზე. სწორედ იქ გადიოდა 
საზღვარი ჭარ-ბელაქანსა (ელისუს სასულთნოს ჩათვლით) და შაქს შორის. 

აგრი-ჩაის ნაპირზე 1751 წ. 15 თებერვლის სუსხიან ორშაბათს 
ქართველები სასტიკად დამარცხდნენ[29]. თავად პაპა ბებურიშვილ-ვაჩნაძისა და 
მაჩხაანელი გლეხის — დათუნა ბოსტაშვილის გმირობამ იხსნა განსაცდელში 
ჩავარდნილი ერეკლე, რომელსაც დატყვევება მოელოდა[30]. დამარცხების მთავარი 
მიზეზი ის იყო, რომ თეიმურაზმა ამჯერად სათანადოდ ვერ შეაფასა შაქის ხანის 
პოზიცია. განჯის ჯარმა უღალატა მეფეს. ბრძოლის ბედზე ნამდვილად 
უარყოფითი გავლენა იქონია იმანაც, რომ ქართველთა ჯარებს ფაქტიურად ორი 
სარდალი — თეიმურაზი და ერეკლე ჰყავდა. თეიმურაზი უფრო ნიჭიერი 
დიპლომატი იყო, ვიდრე სარდალი, ერეკლე კი — პირიქით. მათი ერთდროული 
სახელმწიფოებრივი მოღვაწეობა ერთიმეორეს ავსებდა, ბრძოლის ველზე კი, რა 
თქმა უნდა, ერთი სარდალი სჯობდა. ამით აიხსნებოდა, რომ მერმინდელ 
ბრძოლებში თეიმურაზმა სამხედრო ასპარეზი უმთავრესად შვილს დაუთმო. 

აღნიშნულმა დამარცხებამ, რომელსაც დიდი მსხვერპლი შეეწირა, 
ქართლ-კახეთის მოწინააღმდეგე ძალები აღაფრთოვანა. აჯი ჩელები ზეიმობდა, 
ჭარ-დაღესტნელებმა ქართლის სოფლებში თარეშს მოუხშირეს, მაგრამ მათი 
ზეიმი ნაადრევი იყო. ერეკლემ მუსრი გაავლო მოთარეშე რაზმებს მანავთან, 
მარტყოფთან, იორზე, საგურამოსთან და სხვა. 

იმავე 1751 წ. ქართველთა ჯარებს ომი ჰქონდათ აზატ-ხან ავღანთან, 
რომელიც ტახტისათვის იბრძოდა. ნადირის სიკვდილის შემდეგ აზატ-ხანმა 
ავღანთა და უზბეკთა ჯარებით დაიმორჩილა თავრიზი, ურმია, ხოი, ალმასი, 
ახლა კი აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში გაბატონება მოინდომა და ერევანს შეუტია. 
ქართლ-კახეთის მდგომარეობა ამ დროს უაღრესად კრიტიკული იყო — “ალაგი 
აღარ იყო რომ ლეკი არ იდგა”[31]. აგრი-ჩაისთან დამარცხების შემდეგ ერევნის 
დაკარგვა იმის მომასწავებელი იქნებოდა, რომ ქართლ-კახეთს კავკასიაში 
პირველობის პოზიციები უნდა დაეთმო. საფრთხე შეექმნებოდა მის 
დამოუკიდებლობასაც. 

ერეკლეს სამხედრო ტალანტმა ამ დროს დიდი როლი შეასრულა. სამი თუ 
ოთხი ათასი კაცისაგან შემდგარი ჯარით ქართველებმა შეძლეს ავღანელთა 
ალყისაგან ეხსნათ ერევანი, მერე კი, ყირბულახთან, 1751 წ. ივლისში სასტიკად 
დაემარცხებინათ აზატ-ხანის 18-ათასიანი კორპუსი[32]. ყირბულახის იშვიათი 
ბრძოლა უდავოდ საპატიო ადგილს იკავებს XVIII ს. II ნახევრის საომარი 
ეპიზოდების ისტორიაში[33]. 

ყირბულახთან გამარჯვება აგრი-ჩაისთან მარცხის კომპენსაცია იყო. აზატ-
ხანსა და ერეკლეს შორის დადებული ზავის მიხედვით ქართლ-კახეთის 
სახელმწიფოს პოლიტიკური ბატონობის სფერო მდ. არაქსამდე გავრცელდა[34]. 

1751 წ. 13 სექტემბრის ცნობაში, რომელიც “სანკტ-პეტერბურგის 
უწყებებში” დაიბეჭდა, ნათქვამია, რომ ერეკლემ ჯარით დალაშქრა ერევანი და 
მერე თავრიზი, ამ ქალაქების დასაცავალ იქ თავისი რაზმები ჩააყენა და 
საქართველოში დაბრუნდაო[35]. შესაძლებელია, რომ ეს ცნობა ზეპირგადმოცემაზე 
დამყარებული, აზატ-ხანის წინააღმდეგ ბრძოლას გულისხმობდა. რა თქმა უნდა, 
ყველა ცნობა ერეკლეს ომების შესახებ, რომელიც მაშინ პეტერბურგსა და 
ევროპაში ქვეყნდებოდა, სანდო არ ყოფილა. ზოგიერთი მათგანი ყურმოკრულ 
ამბებს ემყარებოდა, თუმცა იგი ჭეშმარიტების ნაწილობრივ ანარეკლსაც 
შეიცავდა. 
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აზატ-ხანზე ბრწყინვალე გამარჯვების შედეგადაც ვერ მოისვენა ქართლ-
კახეთმა. რუსეთსა და ევროპაში მოარულმა ხმებმა თეიმურაზ-ერეკლეს 
გაძლიერების შესახებ ქართლის საგარეო მდგომარეობა კიდევ უფრო გაამწვავა. 
როგორც ითქვა, ოსმალეთი შიშმა მოიცვა. თეიმურაზის პოლიტიკის 
მაგისტრალური ხაზი — სასურველი კანდიდატის გამეფება ირანში და ირანის 
ძალების გამოყენება ქართლის მშვიდობიანი ცხოვრებისათვის — გრძელდებოდა. 
ახლა ამას მიემატა ახალი იდეური ნიუანსი — მშვიდობა აღმოსავლეთი 
ამიერკავკასიის პოლიტიკურ ერთეულებსაც არანაკლებად სჭირდებათ, ამიტომ 
ისინი უნდა გაერთიანდნენ და საერთო ძალებით “მოაწესრიგონ” ირანის საქმეები: 
თეიმურაზი ირანის სპასალარია და გაერთიანებაც მის გარეშე უნდა მოხდეს... ეს 
იდეა შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ ქართლ-კახეთის მეზობლებს. 

ამიერკავკასიაში პირველობისათვის იბრძოდა არა მარტო ერეკლე, არამედ 
გაძლიერებული შაქის ხანი აჯი ჩელები, მერყეობდნენ აგრეთვე ერეკლეს 
ვასალები — განჯისა და ერევნის ხანებიც. აჯი ჩელები ცდილობდა გაეღვივებინა 
სარწმუნოებრივი მტრობა და განხეთქილება ჩამოეგდო ქართლის მეფესა და მის 
ვასალებს შორის. აჯი ჩელები განჯის დაპყრობაზე ოცნებობდა. 

ძალზე ხშირად იცვლებოდა ძალთა თანაფარდობა ამიერკავკასიაში. 1752 
წლის დასაწყისში ერეკლემ კვლავაც მრავალგზის შემუსრა ლეკ-ჭარელთა 
მოთარეშე რაზმები და ზავის გუნებაზე დააყენა დაღესტანი. თითქმის შეიქმნა 
ხელსაყრელი სიტუაცია იმისათვის, რომ თეიმურაზ-ერეკლეს აჯი ჩელებისათვის 
სამაგიერო მიეზღოთ და მისი კოალიცია დაეშალათ. ამავე დროს შაჰის ტახტის 
მაძიებელი აზატ-ხანი ბრძოლას განაგრძობდა. მან ნახიჩევანი დაიკავა. ასეთ 
ვითარებაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა მიენიჭა განჯას, რომელიც შაქსა და 
ერევან-ნახიჩევანს შორის მდებარეობდა. 

არსებული მასალებიდან (ბუტკოვი, დავით ბატონიშვილი და სხვ.) 
თითქმის ირკვევა, რომ თეიმურაზ-ერეკლეს 1752 წლის ლაშქრობისას უფრო 
ფართო გეგმები ჰქონდათ. ისინი ირანში “წესრიგის აღდგენას” ცდილობდნენ. 
ერეკლე თითქმის თვითონ იბრძოდა შაჰის ტახტის დასაკავებლად და ამიტომ 
აზერბაიჯანის ხანების გულისწყრომა გამოიწვია[36]. ბუტკოვის ცნობით, ერეკლემ 
მიმართა შაქის, შამახიის, განჯისა და კაბალის ხანებს — ირანში შაჰი არაა, მე 
როგორც ვალი, მოწოდებული ვარ ვიზრუნო იქ წესრიგის დამყარებასა და შაჰის 
ხელისუფლების აღდგენაზეო. მაგრამ, დასძენს ბუტკოვი, ხანებმა გაუგეს, რომ 
ერეკლეს “ირანის მონარქიის ნანგრევებზე აღზევება სურდა”, ამიტომ 
დახმარებაზე უარი უთხრეს და მის წინააღმდეგ დაიწყეს მოქმედება[37]. ერთი რამ, 
ჩვენი აზრით, უეჭველია, რომ მეფეები ირანში სასურველი კანდიდატის 
გამეფებისათვის იბრძოდნენ. თეიმურაზს, საფიქრებელია, ირანის შაჰად უფრო 
აწყობდა ბრმა შაჰ როჰი, ვიდრე მამედ-ჰასან-ხანი თუ აზატ-ხანი ან სხვა ძლიერი 
მმართველი, რომელიც მის გავლენას ამიერკავკასიაში შეზღუდავდა[38]. 

ქართველთა ჯარები და მათი მოკავშირეები განჯის, ერევნის, ყარაბაღის, 
ნახიჩევანის ხანები და სხვ. განჯასთან იდგნენ, საიდანაც შაქში შეჭრას 
აპირებდნენ. ამ დროს თეიმურაზის მოკავშირე ხანებს ფარული კავშირი 
დაუმყარებიათ აჯი ჩელებთან. თეიმურაზის ბრძანებით მოღალატე ხანები 
შეიპყრეს, მაგრამ მათი ლაშქრის გამოყენება ვერ მოხერხდა[39]. ასეთ ვითარებაში 
ბრძოლის დაწყება მომზადებული მტრის წინააღმდეგ შეუძლებელიც იყო და 
მეფეებმა უკან დაბრუნება გადაწყვიტეს, მაგრამ შაქის ხანის ჯარი ანაზდეულად 
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წინ გადაეღობა მათ[40]. ახლა ბრძოლა გარდუვალი იყო. გახურებულ ომში ერეკლეს 
ერევნის ხანმაც უღალატა და ბრძოლის ველს გაეცალა[41]. 

განჯის ომში, რომელიც 1752 წ. აპრილში მოხდა, ქართველები სასტიკად 
დამარცხდნენ[42]. ზარალი აურაცხელი იყო[43]. 

როგორც ვხედავთ, დიდ წარმატებებს ზოგჯერ დიდი მარცხიც თან 
სდევდა, აღმავლობას ჩავარდნებიც ახლდა. ასეთი იყო ქართლ-კახეთის გზა 
აღორძინებისაკენ, გზა ძნელად სავალი, “საჭირველი” და წინააღმდეგობათა 
კვანძებით ჩახერგილი. 

განჯასთან დამარცხებამ შეარყია თეიმურაზ-ერეკლეს ავტორიტეტი 
აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში. აჯი ჩელების ანტიქრისტიანულ პოლიტიკას 
ქართლ-კახეთის ვასალური სახანოებიც აჰყვნენ. შამშადილუს, ყაზახ-ბორჩალოსა 
და ბაიდარის თუ დემურჩი-ასანლუს თურქმანები ახლა შაქის ხანის 
ერთგულებაზე თავს დებდნენ — ქართველ ბატონებს ნუღარ ემსახურებითო, 
თორემ ყათლამს გიზამთო, თათარს ქართველ კაცს აღარ გაყმობო — მოუწოდებდა 
მათ აჯი ჩელები[44]. ქართველთა დამარცხებით ისარგებლა აზატ-ხანმა და ბრძოლა 
კვლავ განაახლა, ერევნის ხანმა მას მორჩილება გამოუცხადა. ქართველ მეფეებს 
სწრაფი და ენერგიული ღონისძიებების გატარება მართებდათ, რომ შელახული 
ავტორიტეტი კვლავ აღედგინათ, თორემ მომავალი უნუგეშოდ გამოიყურებოდა. 
ალბათ განჯასთან მარცხის შორეული ექო იყო ის, რომ 1753 წ. საფრანგეთის 
საელჩო კონსტანტინოპოლში პარიზს აცნობებდა, პრესის ცნობები ერეკლეს 
გამარჯვებათა შესახებ სწორი არ იყოო[45]. 

სამი თვის განმავლობაში ემზადებოდა ქართლ-კახეთის სახელმწიფო 
იმისათვის, რომ მოზღვავებული მტრები შეეკავებინა და შეტევაზე გადასულიყო. 
თეიმურაზმა და ერეკლემ რუსეთის სახელმწიფოს მიმართეს და ჯარით 
დახმარება სთხოვეს, მაგრამ არაფერი გამოვიდა[46]. ქართლ-კახეთმა საკუთარი 
ძალითა და ჩრდილოეთ კავკასიაში დაქირავებული ჯარების მოშველიებით 
შეძლეს დიდი მარცხის გამოსწორება. 

1752 წ. 1 სექტემბერს თულქითაფასთან ბრძოლაში (ყაზახ-შამშადილუს 
საზღვარზე) ქართველებმა სამაგიერო მიუზღეს შაქის ხანს და მისი ჯარი 
ერთიანად გაჟლიტეს. თეიმურაზ-ერეკლემ სამაგალითოდ დასაჯეს ყაზახელი და 
შამშადილელი მოღალატეები[47]. აზატ-ხანმა უკვე თავი დაუკრა გამარჯვებულ 
ქართველ მეფეებსა და საქართველოს დამორჩილების გეგმაზე ხელი აიღო. მან 
ზავი შესთავაზა ქართლ-კახეთს. “საქართველოსათვის ეს ზავი მეტად სასურველი 
იყო”. იგი “ქართლ-კახეთის შინაპოლიტიკურ სიმტკიცესაც ხელს უწყობდა”[48]. 
ამის შემდეგ ქართლ-კახეთმა კვლავ აღადგინა თავისი ბატონობა ერევნისა და 
განჯის სახანოებზე. ქართველ მეფეებთან ისევ მოუხშირეს მოსვლა დესპანებმა 
შირვანიდან და სხვა პოლიტიკური ერთეულებიდან. ერეკლე-თეიმურაზის 
ავტორიტეტი ისევ აღდგა ამიერკავკასიაში[49]. თითქმის ხანმოკლე და შედარებით 
სტაბილიზაციის პერიოდი იწყებოდა, მაგრამ ხმალ-აბჯრის შემოხსნის სანატრელი 
დღე ქართველთათვის ჯერ კიდევ არ დამდგარიყო. 

50-იანი წლებიდან არაჩვეულებრივად გაიზარდა ერეკლე მეორის 
ავტორიტეტი აღმოსავლეთსა და ევროპაში. სწორედ ამ დროს დაისტამბა ფრანგი 
კომერსანტის —პეისონელის წიგნი, რომელიც 1755 წ. გერმანულ ენაზედაც 
გამოქვეყნდა მაინის ფრანკფურტში[50]. ევროპა გაეცნო ერეკლეს, როგორც ეპოქის 
გამოჩენილ სარდალსა და სახელმწიფო მოღვაწეს. ცნობილი გერმანელი მწერლის 
გ. ლესინგის ერთი დრამიდან ჩანს, რომ გერმანელი მხედრები, რომელნიც 
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სახელის მოხვეჭაზე ოცნებობდნენ, გერმანიიდან გამოპარვას აპირებდნენ, რომ 
“მისი უმაღლესობის პრინც ერეკლეს მთავარსარდლობით ერთი ორჯერ მაინც 
გაელაშქრათ თურქების წინააღმდეგ”[51]. ევროპაში ხმა დაირხა, რომ საქართველოს 
ლომმა თითქოს სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ არ ხვალ, თურქეთის კარიბჭეში 
შეიჭრებაო[52]. 

50-იანი წლებიდან უფრო სწრაფი ტემპით გრძელდება თავსაცავ 
ნაგებობათა შენება ქართლ-კახეთში. საომრად გამზადებული ქვეყანა დაიფარა 
ციხეებითა და მაღალგალავნიანი საფარებით, სადაც მოსახლეობა მრისხანე 
დღეებში თავშესაფარს პოულობდა, ზღუდეებს ამოეფარებოდა და წარმატებით 
იგერიებდა საგარეო მტრებს. “კახნი მუდამ გამზადებული იყვნენ საომრად”, 
წერდა პაპუნა ორბელიანი1745—1746 წწ. ამბებთან დაკავშირებით[53]. 

მშრომელი მოსახლეობა, რომელიც მძარცველურ შემოსევათა შედეგად 
ყველაზე უფრო ზარალდებოდა, ნებით თუ უნებლიედ, ეგუებოდა საომარ 
განწყობილებას მაშინაც კი, როცა იგი ველზე სამუშაოდ გადიოდა. მას 
ახლომახლო მდებარე ციხე-გალავნების იმედი ჰქონდა. 

“მარად ცდილობდნენ მეფენი ქვეყნის შემატებასა და აშენებასა, ვითაც 
ლეკისაგან ქართლისა და კახეთის ქვეყანა დიდათ შეწუხებული იყო, მოინებეს, 
სადა მოსავალი გზა იყო ციხეების აშენება”[54]. აშენებდნენ არა მარტო ახალ 
სიმაგრეებს, არამედ აძლიერებდნენ და ამაგრებდნენ ძველებს, აღადგენდნენ 
დანგრეულ სოფლებს. აშენებდნენ და ანახლებდნენ შულავრის, მარნეულის, 
რატევნისა და სხვა ციხეებს, აყენებდნენ იქ მეთოფეებს, შიგ ასახლებდნენ გლეხებს 
— “რაოდენ დაიტევდნენ ციხენი ესენი”. 

XVIII ს. შუა წლებში ქართლსა და კახეთში არ დარჩენილა არც ერთი 
მნიშვნელოვანი ხეობა თუ მაგისტრალი, ქალაქი თუ სოფელი, სადაც ციხე-
სიმაგრეები და თავსაცავები არ აეგოთ. ქართლში აშენებულ-განახლებულ 
სიმაგრეთაგან ამ დროს აღსანიშნავია საშაბურო (ბაზალეთის ჩრდ.-აღმ.), 
სატიხარი—პატარა ლიახვის შუა წელში, ბიკარი—მეჯუდის ხეობაში, 
ხადურიანი—პატარა ლიახვის ხეობაში, პცა (ფრონეს მარცხენა ნაპირზე), 
არადეთი—ფრონეს მარჯვენა ნაპირზე, ლამისყანა—ქსნის ხეობაში, თვით ქსნის 
ციხე, მუხრანის, კორდის, ქვემოჭალის, მჭადიჯვრის (1746 წ.) და ბევრი სხვა[55]. 

კახეთში ერეკლეს დროს აშენდა და განახლდა ციხეები და ციხე-
გალავნები—ბატონის ციხე, ვახვახიშვილის ციხე, ბოჭორმა, სიღნაღი (1762 წ.), 
ახმეტა, რუისპირი, საბუე, ალავერდი, გრემის გალავნის ზედაფენები, ყვარელი, 
ლალისყური, ნაფარეული, შილდა, იყალთო და ბევრი სხვა. აშენდა აგრეთვე 
კუთხოვანი თუ ცილინდრისებური კოშკები კარდანახში, კისისხევში, ოჟიოში, 
მარტყოფსა და სხვ.[56], თავიანთი მამულების დასაცავად ციხეებს აშენებდნენ 
თავადებიც[57]. 

იარაღასხმული და სიმაგრეებში ჩამჯდარი ქართლ-კახეთი ამიერიდან 
თავს უფრო ძლიერად გრძნობდა. შრომა და ომი, ისევე როგორც ჭირი და ლხინი, 
ერთიმეორეს შეეთავსა და ერთმანეთს ცვლიდა. ასეთ პირობებში მეურნეობის 
გაფართოება თითქმის შეუძლებელი იყო. 

1752 წ. შემდეგ ქართლ-კახეთი უმთავრესად დაღესტნის მხრიდან წვრილ-
წვრილი და ზოგჯერ საკმაოდ ფართო, ორგანიზებული შემოსევების წინააღმდეგ 
ბრძოლას განაგრძობდა. 

დაღესტანში ამ დროს გაძლიერებული იყო ხუნძახის მფლობელი 
ნურსალი-ბეგი, რომელმაც ავარიელთა დიდი ნაწილი გააერთიანა და მეზობელი 
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პროვინციების დამორჩილებას შეუდგა. საგარეო ომი ავარიელთა ასეთი ფართო 
გაერთიანებისათვისაც ჯერ კიდევ რჩებოდა შემოსავლის ერთ წყაროდ. ამიტომ 
იყო, რომ 1754 წ. ნურსალი-ბეგი მრავალრიცხოვანი ლაშქრით კახეთს მიადგა; მისი 
მძარცველური ჯარი დღე-დღეზე იზრდებოდა დაღესტნიდან მოდენილი ახალ-
ახალი რაზმებით[58]. კახეთი და ქართლი დიდი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ. 
ქართლ-კახეთის მოსახლეობა დაიხიზნა. 

ავარიელებმა და ლეკებმა დაარბიეს კახეთის რამდენიმე სოფელი და მერე 
არაგვის საერისთავოში გადავიდნენ. არაგვის ხეობა ააოხრეს და მჭადისჯვრის 
ციხეს ალყა შემოარტყეს. 

თეიმურაზმა და ერეკლემ მტრის მოძრაობას ალღო აუღეს და თავიანთი 
ჯარებით დუშეთში შეხვდნენ ერთმანეთს. მჭადისჯვართან ბრძოლაში 1754 წ. 16 
აგვისტოს მეფეებმა გაიმარჯვეს, დაღესტნელთა მრავალრიცხოვანი ლაშქარი 
გაანადგურეს[59]. 

1755 წ. ავარიის ხანმა ქართლ-კახეთის წინააღმდეგ მთელი დაღესტანი და 
ჭარ-ბელაქანი დარაზმა. მოიმხრო თარღუს შამხალის სამფლობელო, სურხაი-ხანი 
ყაზიყუმუხისა და 20 000-იანი ლაშქარით კახეთს შემოესია. პატივმოყვარე 
თავდამსხმელს ახლა მჭადისჯვართან სამარცხვინო დამარცხების გამოსწორება და 
ქვეყნის გაძარცვა, მისი ძლიერების საბოლოო მოშლის სურვილები ამოძრავებდა, 
მაგრამ მიზანს ვერ ეწია. ავარიის ხანი და მისი მოკავშირეები ამჯერადაც 
სასტიკად დამარცხდნენ ყვარლის ციხის კედლებთან[60]. 

ყვარელთან დამარცხების შემდეგ ავარიის ხანი ლეკურ შემოსევათა ძველ 
“ტაქტიკას” დაუბრუნდა: “ორი-სამი ათასი კაცით ქართლში დიდროვანს ტყეებსა 
და სიმაგრეებში დადგა, ყაზახობდა და ქურდობდა, სოფლის სოფლამდის გზებზე 
დიაღ ძალას შვრებოდა. საქართველოს ჯარი და კახეთის აქ მეფეებს ახლდნენ, 
მაგრამ მინდვრად ვერ დაეხელეს შესაბმელად, ხან ერთს სიმაგრეში დგებოდა, ხან 
მეორეში”[61]. ბრძოლა არ ცხრებოდა. მოთარეშე ურდოებმა XVIII ს. 50-იანი 
წლებისათვის თითქმის დაასრულეს სომხით-საბარათიანოს საბოლოო 
განადგურება. ორბელიანთ მამულში ქართველი მოსახლეობა გაქრობაზე იყო[62]. 
საბარათიანოს ტრაგედია საინგილოს დაკარგვის შემდეგ კიდევ ერთი სისხლიანი 
ეპიზოდია ქართველი ხალხის არსებობისათვის ბრძოლის ისტორიაში. 

1757 წ. დაღესტნელთა 4000 კაცისაგან შემდგარი ლაშქარი ზემო ქართლს 
შეესია, 2 წლის შემდეგ კი ისინი 8-ათასიანი ჯარით, რომელსაც კოხტა ბელადი 
მოუძღოდა ისევ მოადგნენ ქართლს და ლიახვის ხეობა დაარბიეს. ქართველთა 
ჯარებმა მძარცველთა ეს პარტიებიც დაამარცხეს და სამშობლოში გადარეკეს[63]. 
1759 წ. “აოტეს კოხტა ბელადი და ჩონჩოლ-მუსა”[64]. 

ქართლ-კახეთის მიერ ზედიზედ მოპოვებულმა გამარჯვებებმა შიშის 
ზარი დასცა დაღესტანსა და ჭარ-ბელაქანს. ჭარ-ბელაქანის არისტოკრატიული 
რესპუბლიკა და ელისუს სულთანი უკვე მორჩილებას უცხადებდნენ 
საქართველოს მეფეებს. ეს იყო დროებითი ქედმოხრა ძალის წინაშე — 
ფეოდალური სინამდვილის ჩვეულებრივი მოვლენა, როცა “ძლიერის უფლება 
ბატონობდა”. 

ჭარსა და კახეთს შორის მშვიდობა ჩამოვარდა. გაჩაღდა მიმოსვლა მდ. 
ალაზნის პირიქითა და პირაქეთა ქართულ სოფლებს შორის[65]. დაღესტნელი 
მთავრებიც დარწმუნდნენ, რომ ქართლის საბოლოო წახდენის შემდეგ ცდებს 
მათთვის ზიანის მეტი არაფერი მოჰქონდა და მასობრივ შემოსევებზე ხელი აიღეს. 
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ქართლ-კახეთის სახელმწიფო XVIII ს. 50-იანი წლების მიწურულს კიდევ 
უფრო გაძლიერდა და განმტკიცდა. ლეკთა შემოსევების “სტიქია” ჯერ კიდევ 
საბოლოოდ დაძლეული არ ყოფილა, მაგრამ შედარებით მშვიდობიანობა 
მყარდებოდა, ეს კი ქვეყნის სამეურნეო-ეკონომიური წინსვლის საწინდარი იყო. 
ქართლ-კახეთის სახელმწიფო საკუთარი ენერგიითა და შესაძლებლობით 
გარედან დახმარების გარეშე იცავდა თავის ქვეყანას და თავისთავადი, 
დამოუკიდებელი განვითარების გზით მიდიოდა. 
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§ 3. ქართლ-კახეთის საგარეო და საშინაო 

ვითარება XVIII ს. 60-იან წლებში 
 

60-იანი წლების დასაწყისში ქართლ-კახეთის სახელმწიფო კარზე ირანის პრობლემას 
განიხილავდნენ. მრავალწლოვანმა გამოცდილებამ თეიმურაზი დაარწმუნა, რომ 
მისი სამეფოს ბედ-იღბალი დიდმნიშვნელოვნად უკავშირდებოდა ირანში მომხდარ 
ცვლილებებს. ქართველმა პოლიტიკოსებმა ამ დროს ირანის საქმეთა სასურველი 
“მოგვარება” რუსეთის დახმარებით სცადეს. მათ კარგად ესმოდათ, რომ ამ 
შემთხვევაში ყოველგვარ გაუფრთხილებელ ნაბიჯს, შესაძლებელია, საბედისწერო 
შედეგი მოჰყოლოდა. რუსეთთან ურთიერთობა მაშინ არა მარტო ირანის, არამედ 
ამიერკავკასიის პოლიტიკურ ერთეულებსაც მტრულად განაწყობდა. თეიმურაზ-
ერეკლეს ჯერ კიდევ კარგად ახსოვდათ, თუ როგორი შედეგი მოჰყვა აჯი ჩელების 
მიერ გაჩაღებულ “ანტიქრისტიანულ” პოლიტიკას და მაჰმადიანობის დროშით 
შეკოწიწებულ კოალიციურ გამოსვლას ქართლ-კახეთის წინააღმდეგ. 

შესაძლებელია, მართლაც დიპლომატიური სვლა იყო თეიმურაზსა და ერეკლეს 
შორის მაშინ საკმაოდ გახმაურებული კონფლიქტი, რომელიც სწორედ თეიმურაზის 
რუსეთში გამგზავრების წინ მოხდა. როგორც პროფ. ი. ცინცაძემ გვიჩვენა, 
თეიმურაზის გამგზავრება სამეფოს მესვეურთა თანხმობით, შემუშავებული დიდი 
გეგმის შედეგი იყო[1]. ქართველები ფიქრობდნენ, რომ რუსეთისაგან ჯარს ან მის 
დასაქირავებლად სესხს მიიღებდნენ, ილაშქრებდნენ ირანში და იქ რუსეთისათვის 
სასურველ შაჰს აირჩევდნენ. სამწუხაროდ, ქართლ-კახეთის დიპლომატებმა მაშინ 
ელჩობისათვის ხელსაყრელი დრო ვერ შეარჩიეს და შედეგიც ვერ მიიღეს, მაგრამ 
თიემურაზის რუსეთს გამგზავრება ინტერესს მოკლებული არ ყოფილა[2]. 
აღორძინების გზით მავალი საქართველო ძლიერი ქრისტიანული იმპერიის საშინაო 
და საგარეო ცხოვრებას ეცნობოდა. პატარა სახელმწიფოს პოლიტიკა, უეჭველია, 
სრულყოფილი არ იქნებოდა, თუ იგი ნათლად ვერ გაითვალისწინებდა დიდი 
სახელმწიფოების მიზნებსა და ამოცანებს ამიერკავკასიის ასპარეზზე. 

თეიმურაზი 1762 წ პეტერბურგში გარდაიცვალა[3]. იგი ნიჭიერი სახელმწიფო 
მოღვაწე და დიპლომატი იყო. მან ბევრი რამ გააკეთა ქართლ-კახეთის სახელმწიფოს 
გაძლიერებისათვის. თეიმურაზი ასვენია ასტრახანის მიძინების ტაძარში, 
ქართლისათვის წამებული ვახტანგ VI-ის გვერდით. 
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60-იანი წლებიდან ერეკლე მეორე, ქართლ-კახეთის ერთპიროვნული ხელმწიფე, 
კიდევ უფრო ძლიერი ენერგიით განაგრძობდა ტრადიციულ პოლიტიკას[4]. ჯერ 
კიდევ თეიმურაზის პეტერბურგში ყოფნის დროს, 1760 წ. დეკემბერში ერეკლემ 
ყარაბაღის ხანს ძლიერი დამარცხება აგემა, განჯაზე ბატონობა განამტკიცა, ხოლო 
თვით ყარაბაღელი ხანი—ფანა თავისი გავლენის ქვეშ მოაქცია. ქართლ-კახეთის 
უზენაესობა საჯაროდ აღიარეს აგრეთვე შაქის, შამახიის, ყარაბაღისა და ნახჩევანის 
მფლობელებმაც. კიდევ უფრო განმტკიცდა ერეკლეს მბრძანებლობა სომხეთში[5]. 

60-იანი წლების ამბებს საქართველოში ფხიზლად უთვალთვალებდნენ რუსეთიცა 
და ოსმალეთიც. მიუხედავად 7-წლიანი ომისა, რომელშიაც რუსეთი იყო ჩაბმული, 
რუსეთს საქართველოსა და ოსმალებს შორის მოსალოდნელი კავშირის დამყარების 
ეშინოდა. რუსეთის იმპერიის პოლიტიკური კურსი საქართველოს მიმართ ვერ 
შეურიგდებოდა ოსმალეთ-ირანთან ამ ქვეყნის კავშირს. ამავე დროს რუსეთის 
მთავრობა აღიარებდა საქართველოს გაძლიერების ფაქტს და ერეკლეს ქართლ-
კახეთის მეფედ ცნობდა[6]. 

მე-18 ს. 60-იანი წლებიდანვე ირანის საშინაო ვითარებაც შეიცვალა. 1762 წ. 
დეკემბრისათვის ქერიმ-ხანმა თითქმის მთელი ირანი გააერთიანა. სამხრეთ 
აზერბაიჯანის დაპყრობის შემდეგ გაძლიერებული ქერიმი საქართველოს 
საზღვრებს მოუახლოვდა. ირანის ეს გამგებელი (ვექილი) ერეკლეს თავისთან 
იბარებდა და თანაც სამხრეთ აზერბაიჯანის ბატონობას სთავაზობდა[7]. 

იმავე დროს თეიმურაზის რუსეთში გამგზავრებით შეშფოთებული ქერიმ-ხანი 
განმარტებას მოითხოვდა. ემინის ცნობით, ქერიმი ქართლ-კახეთში თითქმის ნადირ 
შაჰის დროინდელი ბატონობის აღდგენას ფიქრობდა და გოგო-ბიჭებით ხარკსაც კი 
სთხოვდა ერეკლეს[8]. ერეკლე ამ დროს თავს ძლიერად გრძნობდა, მაგრამ მაინც 
საჭიროდ ჩაუთვლია, რომ განმარტება მიეცა ქერიმისათვის თეიმურაზის ელჩობის 
გამო—შეუთვლია მისთვის, რომ თეიმურაზი რუსეთში თვითნებურად წავიდა და 
ასი ათასი მანეთის ზარალიც მოგვაყენა, სარგებლად კი ვერაფერი მივიღეთო[9]. 
ასეთი განცხადება უფრო დიპლომატიური ფანდი იყო, ვიდრე ანარეკლი 
სინამდვილისა. 

ირანის ახალი მბრძანებელი თითქმის ემზადებოდა საქართველოს წინააღმდეგ 
საომრად, იგი არაქსის ნაპირზე იდგა 60-ათასიანი ლაშქრით. მაგრამ ისიც კარგად 
იცოდა, რომ ერეკლესთან ომი ადვილი არ იყო. არც ქერიმ-ხანის მდგომარეობა 
გამოიყურებოდა სტაბილურად. მოსალოდნელ შეტაკებას მისთვის საბედისწერო 
შედეგების მოტანა შეეძლო. აზერბაიჯანის სახანოებზე ბატონობის აღდგენის 
ცდებიც მარცხით დაუმთავრდა ირანელ დამპყრობელს. ხანები ერეკლეს გარშემო 
დაირაზმნენ. შუაგულ ირანშიაც ქერიმის წინააღმდეგ აჯანყება დაიწყო ზექი-ხანის 
მეთაურობით[10]. გასაგებია, რომ ასეთ არახელსაყრელ ვითარებაში ქერიმ-ხანმა უკან 
დაიხია და ერეკლესთან ურთიერთობის გაუარესებას მოერიდა. 

ირანის მმართველთან ურთიერთობაში ერეკლეს წარმატებას საგრძნობლად შეუწყო 
ხელი იმ ფაქტმა, რომ ირანის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი მაძიებელი აზატ-ხანი 
ერეკლესავე ტყვეობაში, თბილისში, იმყოფებოდა. აზატ-ხანი, რომელმაც 
დიდხნოვან ბრძოლაში დაჰკარგა თავისი სახანო—თავრიზი, 1760 წ. ბოლოს 
ერეკლემ დაატყვევა[11]. ახლა, 1762 წ. ქერიმ-ხანი, დიდძალი საჩუქრებით 
დატვირთული ელჩების პირით ერეკლეს სთხოვდა, რომ აზატ-ხანი მასთან 
გაეგზავნა[12]. მეფემ ირანელი ხელმწიფის ეს თხოვნა 1763 წ. შეასრულა, რითაც 
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ქართლ-კახეთის მთლიანობა და მისი დამოუკიდებლობა კიდევ უფრო 
განამტკიცა[13]. 

ამრიგად, ირანის ახალმა მბრძანებელმა ერეკლე ქართლ-კახეთის მეფედ აღიარა. იგი 
შეურიგდა აგრეთვე ქართველი მეფის გავლენას ამიერკავკასიის სახანოებზე[14]. 
ირანსა და საქართველოს შორის პოლიტიკური საზღვარი კვლავაც მდ. არაქსზე 
გადიოდა. ერეკლეს მიერ ქერიმ-ხანის ვასალობის აღიარება ამ დროს მხოლოდ 
ფორმალური ხასიათისა იყო და მის დამოუკიდებლობას არაფრით არ ზღუდავდა. 
ქერიმ ხანთან ერეკლეს შეთანხმება არსებითად ორი თანაბარი მხარის ზავს 
წარმოადგენდა და იმის დადასტურება იყო, რომ ირანის გამგებელი ქართლ-კახეთში 
ვერ გაბატონდებოდა. ერეკლეს სახელმწიფო კიდევ უფრო გაძლიერდა. 

ირანისა და ოსმალეთის გარდა, საქართველოსა და მთელი კავკასიის საქმეებს ამ 
დროსაც უთვალთვალებდნენ დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოები—ინგლისი და 
საფრანგეთი. როგორც ცნობილია, ინგლისის დიპლომატია ხშირად აქეზებდა 
ოსმალეთს რუსეთის წინააღმდეგ საომრად, რათა არ დაეშვა ამ უკანასკნელის 
შეღწევა ამიერკავკასიაში. საქართველოს ამბებით დაინტერესებული იყვნენ ფრანგი 
დიპლომატებიც. მაგალითად, 1763 წ. ფრანგი კონსული ბერანჟე სწერდა 
საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ჰერცოგ შუაზელს, რომ აუცილებელი იყო 
რუსეთისათვის დაბრკოლების შექმნა აზიის საზღვრებთან, რითაც იგი იძულებული 
გახდებოდა ხელი აეღო ევროპის საქმეებზე. ბერანჟე დასძენდა, რომ ამ მიზნით მას 
ხელსაყრელად მიაჩნდა კონტაქტის დამყარება “პრინც ერეკლესთან”[15]. 

ერეკლე მეფის გაძლიერებასთან დაკავშირებით სულ უფრო და უფრო იზღუდებოდა 
ქედმაღალ ფეოდალთა თვითნებობა. ქვეყნის გამყიდველი თავადები 
გამაერთიანებელი მეფის ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში ყოველთვის 
საგარეო მტრულ ძალებს უკავშირდებოდნენ, ახლა კი, როცა ქართლ-კახეთის 
საგარეო მდგომარეობა განმტკიცდა, ისინი ბრძოლის სხვაგვარ ხერხებზე 
ფიქრობდნენ. თავი იჩინა დინასტიურმა ბრძოლამ. ქართლის თავადები, რომელთაც 
სუსტი და მოწყალე მეფის ხელისუფლება აწყობდათ, უკვე გაერთიანებული ქართლ-
კახეთის დაშლისათვის იწეოდნენ და კვლავაც უარყოფდნენ “კახი” ბაგრატიონების 
უფლებებს ქართლის ტეხტზე. ისინი ქართლში “მუხრანელ” ბაგრატიონთა 
აღდგენისათვის იბრძოდნენ. მოღალატე თავადები ვახტანგის უკანონო შვილის— 
პაატას გარშემო დაჯგუფდნენ და სახელმწიფო გადატრიალებას ამზადებდნენ. 

ლიტერატურაში გავრცელებულია მოსაზრება, რომ პაატა ბატონიშვილმა თითქმის 
უცხოეთში მიიღო განათლება—საფრაგნეთში თუ ინგლისში[16]. პროფ. ალ. 
ფირცხალაიშვილი ამტკიცებდა, რომ ეს მოსაზრება სწორი არ იყო[17]. 

1752 წ. რუსეთიდან გამოქცეული პაატა სამშობლოში დაბრუნდა. იგი პატივისცემით 
მიიღეს, მაგრამ მალე გამოუმჟღავნებია მოღალატური საქციელი, რისთვისაც 
ერეკლეს პატიმრობით დაუსჯია, ამის მერე შეწყალებული პაატა ისევ აჰყოლია ავ 
ზრახვებს და იმერეთში ქვეყნის გამყიდველ ლევან აბაშიძესთან მისულა[18]. აბაშიძე, 
როგორც ვიცით, სამარცხვინოდ დაიღუპა ხრესილის ომში. ახლა პაატა ისევ 
ქართლში გადმობარგებულა და ერეკლეს მოწინააღმდეგე თავადებს დაკავშირებია. 

პაატა ბატონიშვილი თავისი დროისათვის საკმაოდ განათლებული პიროვნება იყო. 
რუსეთში ყოფნისას მას კარგად შეუსწავლია სამხედრო ხელოვნება, არტილერია და 
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ზარბაზნების ჩამოსხმის საქმეშიაც დახელოვნებულა. სამშობლოში ჩამოსვლის 
დროს მას აქ ქვემეხების ჩამოსხმის საქმე მოუგვარებია. 

ჩვენ სათანადო მასალები არ გვაქვს იმისათვის, რომ უფრო ნათელი წარმოდგენა 
ვიქონიოთ პაატას საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ იდეებზე თუ მის 
“განმანათლებლობაზე”. მისი თაოსნობით მომხდარი შეთქმულების მასალებიდან 
თითქმის ცხადი ხდება, რომ იგი “განათლებული რეაქციონერი” იყო და, ისევე 
როგორც ალ. ამილახვარი, სამეფო ხელისუფლებას არისტოკრატიული ზედაფენების 
ინტერესებს უფარდებდა. არის საფუძველი ვიფიქროთ, რომ პაატა ბატონიშვილი 
რუსეთის ორიენტაციის წინააღმდეგ უნდა ყოფილიყო. თავისი ძმისადმი—გიორგი 
ბატონიშვილისადმი გაგზავნილ ერთ წერილში იგი რუსეთის თვითმპყრობელურ 
მთავრობას ეძახის “მატყუარას” და “სამართლებრივ ნორმათა უარმყოფელ 
სახელმწიფოს”, სადაც “კაცი კაცად არაა მიჩნეული”[19]. პაატას ასეთ გულაცრუებას 
რუსეთის თვითმპყრობელობაზე სუბიექტური მიზეზები ჰქონდა (მცირე პენსია, 
სამშობლოში დაბრუნების აკრძალვა და სხვა). რუსეთში მყოფ მუხრანელ 
ბაგრატიონთა ნაშიერების უკმაყოფილება იმ დროს საკმაოდ გახმაურებულა. ამასვე 
აღნიშნავდა პეტერბურგში მყოფი ფრანგი ელჩები ზემოთ უკვე დასახელებულ 
წერილში. 

ერეკლეს წინააღმდეგ შეთქმულ ქართლის ფეოდალთაგან ყველაზე აქტიური იყო 
დიმიტრი ამილახვარი, რომელსაც მეფესთან პირადი მტრობა ჰქონდა. დიმიტრის 
გვერდით ედგა მისი შვილი ალექსანდრე, ყველაზე ახალგაზრდა (15 წ.) შეთქმული, 
შემდეგში (1770 წ.) “გეორგიანული ისტორიის” ავტორი. შეთქმულთა შესახებ დავით 
ბატონიშვილი გადმოგვცემს: “...შეითქვნენ მეფესა ზედა ამილახვარიაშვილი 
დიმიტრი სახლთ-უხუცესი, და ეს იყო მძახალი მეფისა, რამეთუ დაჲ მეფისა, 
ელისაბედ ჰყვა ძესა მისსა გიორგის, და გლახა ციცის-შვილი, და თაქთაქის-შვილი 
ელისბარ. ამათ მისცეს პირობაჲ პაატას ბატონის შვილსა, რომელიცა იყო ესე არა-
რჯულიერი ძეჲ მეფისა ვახტანგისა, რომელიცა იმყოფებოდა მეფისა წინაშე დიდითა 
პატივითა. გარნა იყო კაცი ესე ფრიად მეცნიერი, რათამცა წარწყმიდონ მეფე. სცნა რა 
ესე მეფემან, შეიპყრა ესენი; შეიკრბენ ქართველნი (მათი გასამართლებისათვის,—
რედ.) და მოჰკვეთეს პაატას თავი და დაწვეს ცეცხლში თაქთაქისშვილი ელისბარ და 
დიმიტრი პატიმარ-ჰყვეს და შეურაცხვჰყვეს აღჯდომითა მისათა კარაულსა ზედა, 
და მოჰკვეთეს ძესა მისსა ალექსანდრეს ცხვირი, და გლახა ციციშვილსაც მოჰკვეთეს 
ენა”[20]. 

შეთქმულთა რაოდენობა გაცილებით მეტი იყო. სამწუხაროდ, დაწვრილებითი 
ცნობები მათ შესახებ ჩვენ არ მოგვეპოვება. თავადების გარდა, შეთქმულებისათვის 
მხარი დაუჭერიათ ქალაქის ხელოსან-ვაჭართა გამონაკლის ელემენტებსაც. ამაზე 
მიუთითებს ის გარემოებაც, რომ შეთქმულება გასცა დათუნა ფეიქარმა, რომელიც 
სამშვილდეში ხელოსანი იყო. როგორც ჩანს, იგი შეთქმულთა ნდობით 
სარგებლობდა: მათ საქმეს გაცნობილი უნდა ყოფილიყო აგრეთვე თბილისელი 
ვაჭარი აღალო, რომელიც მაშინ სომეხთა კათალიკოს სიმეონ ერევნელსა და ერეკლეს 
შორის კავშირს ახორციელებდა[21]. 

ა. იოსელიანის მოსაზრებით, ამ შეთქმულების უნებლიე მონაწილე ყოფილა 
ცნობილი პოეტი საიათნოვა, რომ მის გარდა კიდევ 22 უდანაშაულო პირიც 
გაუსამართლებიათ[22] “ზოგიერთ დიდი კაცების გარდა, სხვაცა ყოფილა ამ საქმეში”, 
გადმოგვცემს ალ. ორბელიანი[23]. 
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შეთქმულთა გასამართლების დროს კვლავაც გახდა ცხადი ერეკლეს 
“დემოკრეტიული” ტენდენცია საშინაო პოლიტიკაში. შეთქმულთა გასამართლება 
მან ფართო საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მოვლენად აქცია და სამართალში 
დიდებულთა გვერდით “პირველი სახლის შვილნი გლეხნიცა” მოიწვია[24]. დარბაზის 
საჯარო სხდომაზე ერეკლე მომჩივანის როლში გამოვიდა და ბოროტ 
განმზრახველთა ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობა ამხილა[25]. 

ამრიგად, 1765 წ. შეთქმულთა განადგურებამ კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ ერეკლეს 
ბრძოლა ხელისუფლების ცენტრალიზაციისათვის წარმატებით მიმდინარეობდა, 
ხოლო ქართლ-კახეთის შემდგომი გაძლიერება საქართველოს სრული ერთიანობის 
აღდგენისათვის დიდ იმედებს იძლეოდა[26]. 

საქართველოს გაძლიერებამ 60-იან წლებში გამოაცოცხლა ახლო აღმოსავლეთის 
ჩაგრული ხალხების, უპირატესად ქრისტიანების განმათავისუფლებელი მოძრაობა 
(სომხები, აისორები, ქურთთა ზოგიერთი ტომი, ანატოლიელი ბერძნები და სხვა), 
რომლებიც იმ დროს საქართველოს დახმარებით ფიქრობდნენ თავისუფლების 
მოპოვებას და ერეკლეს მფარველობას მოითხოვდნენ. სომეხი საზოგადო მოღვაწის 
იოსებ ემინის ბიოგრაფიიდან ვიგებთ, რომ 1765— 1768 წლებში თურქეთის 
სომხეთში წმინდა კარაპეტის მონასტრის წინამძღვარი ოვნანი ამზადებდა 
შეიარაღებულ გამოსვლას, რომელსაც ქურთებიც ემხრობოდენენ. ურმიის ტბის 
მიდამოებში მცხოვრები აისორები ამ დროს საქართველოში გადმოსახლებას 
აპირებდნენ. ერეკლე მეორე გულთბილად ეხმარებოდა მათ და ფიქრობდა, რომ 
აღნიშნულ ხალხებს რუსეთ-ოსმალეთის ომის დროს თავის მხარეზე გამოიყვანდა[27]. 

აღმავალი საქართველოს მესვეურებს ამ დროს, როგორც ჩანს, რეალურ საქმედ 
ეჩვენებოდათ ჩვენი ქვეყნის მიერ დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება. ერეკლეს 
სამეფო კარზე სერიოზულად იდგა სამცხე-საათაბაგოს პრობლემა. ამ სანუკვარ 
ოცნებას მაშინ პირდაპირ ეხმაურებოდა დიდი რუსეთის იმპერია, რომელიც 
ოსმალეთთან ახალ ომს იწყებდა და კავკასიელი ქრისტიანების მომხრობას 
ცდილობდა. ამ ომით კიდევ უფრო მეტად იყო დაინტერესებული სოლომონი 
იმერთა მეფე. იგი წარმატებით ებრძოდა საქართველოს ზღვისპირზე თუ იმერეთის 
ციხეებში მოკალათებულ ოსმალებს და ამ საქმეში რუსთა დახმარების მონატრული 
იყო. 
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§ 4. დასავლეთ საქართველოს განთავისუფლება 

ოსმალეთის ბატონობისაგან 
 

1752 წელს იმერეთში გამეფდა ალექსანდრე V-ის უფროსი ვაჟი 17 წლის 
სოლომონი[1]. მისი გამეფების მომენტში იმერეთის საგარეო ვითარება დღითი დღე 
უარესდებოდა. თურქეთი ამიერკავკასიაში გაბატონებისათვის ემზადებოდა და 
დამორჩილებული ქვეყნებისაგან დიდი რაოდენობის ხარკს მოითხოვდა. 
იმერეთისათვის აუტანელი იყო საოსმალო გადასახადი საური[2]. “აგარიანთ 
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ძალდატანებისაგან დიდად გაჭირვებული” მეფე, ხაზინის დაცარიელების გამო, 
საეკლესიო ქონებასაც მიწვდა—“ნამეტნავად რომ გაგვიჭირდა, მოგიხედით, 
შეგესიეთ, ბევრი ავი დაგემართათ ჩვენთან”—მიმართავდა სოლომონ I გელათის 
ღვთისმშობლის ეკლესიის კუთვნილ გლეხებს[3]. 

არ ცხრებოდა ბრძოლა სამეფო ტახტისათვის იმერეთში. იბრძოდნენ 
მეფის ბიძები – მამუკა და გიორგი; მალე მეფის წინააღმდეგ გამოვიდნენ მამია IV 
გურიელი, რაჭის ერისთავი როსტომი, სოლომონის პაპა ლევან გიორგის ძე 
აბაშიძე და თვით მეფის დედაც. მეფის მოწინააღმდეგეთა მხარაზე იყო როსტომ 

ერისთავის ძმა აფხაზ-იმერთა კათალიკოსი ბესარიონიც[4]. შეთქმულნი 
აჯანყდნენ, მეფე დაამარცხეს. სოლომონი ახალციხეში გაიქცა და ფაშას 
დახმარებით შეძლო ტახტის დაბრუნება. მან ურჩი თავადები დასაჯა. 
განსაკუთრებით დაზარალდნენ აბაშიძეები. სოლომონმა გურია დალაშქრა და იქ 
მამია IV-ის ნაცვლად მისი ძმა გიორგი გაამთავრა. მალე მამიამ ხელისუფლების 
დაბრუნება შეძლო, მაგრამ იძულებული გახდა მეფის მორჩილი ყოფილიყო. 
როგორც ჩანს, მეფეს ძალა არ ეყო როსტომ რაჭის ერისთავისა და ბესარიონ 
კათალიკოსის დასასჯელად. რაჭის ერისთავი კი იმერეთის სამეფოს უძლიერესი 
ფოედალი იყო. XVIII ს. შუა წლებში როსტომ ერისთავმა რაჭაში მდებარე სამეფო 
სოფლები მიითვისა და მთელ რაჭას დაეპატრონა[5]. რაჭის ერისთავმა იმერეთის 
რამდენიმე სოფელიც კი ჩამოართვა. ასეთი არეულობის დროს სოლომონმა 
ცოლად შეირთო სამეგრელოს მთავრის კაცია II-ის და მარიამი და ამით დადიანის 
მხარდაჭერა მოიპოვა[6]. 

1757 წლისათვის სოლომონის ხელისუფლება საკმაოდ განმტკიცდა. 
როდესაც ქართლს ლეკები დაესხნენ და თეიმურაზ II-მ სოლომონს დახმარება 
სთხოვა, იგი ჯარით ქართლს გადავიდა და ლეკების დამარცხებაში მონაწილეობა 
მიიღო[7]. 

სოლომონ I გამეფებიდანვე ამჟღავნებდა ანტითურქულ განწყობილებას, 
მაგრამ 1757 წლამდე აქტიურ მოქმედებაზე არ გადასულა, რადგანაც სათანადო 
ძალა ჯერ არ გააჩნდა. მეფე მოხერხებულად იყენებდა იმერეთის ფეოდალთა 
შორის არსებულ შუღლს და თანდათან აწინაურებდა თავის მომხრე ფეოდალებს – 
წერეთლებს, აგიაშვილებს და სხვ. ფართო მასების მიმხრობის მიზნით, 
სოლომონმა გლეხობის დიდი ნაწილი სამეფო გადასახადებისაგან გაათავისუფლა 
– “გადაუწერა” მათ “საური” და “საუდიერო”, ზუსტად განსაზღვრა სახელმწიფო 
გადასახადების ზომა და აკრძალა გლეხთა უდანაშაულოდ გაყიდვა[8]. მეფე 
ენერგიულად შეუდგა ტყვის ყიდვასთან ბრძოლასაც. “ტყვის სყიდვა” იმერეთში იმ 
დროს მეტად გავრცელებული იყო. გასაგებია, რომ “ტყვეთა სყიდვის” წინააღმდეგ 
ბრძოლა თურქეთის წინააღმდეგ გალაშქრებას ნიშნავდა, რადგანაც “ტყვის 
სყიდვა” დას. საქართველოს ფეოდალთა ერთი ნაწილის შემოსავლის წყაროც 
იყო[9], მის წინააღმდეგ ბრძოლამ მეფეს რეაქციული ბანაკი აუმხედრა, გლეხები კი 
მეფის მხარეზე აღმოჩნდნენ. 

სოლომონ I კარგად ხედავდა, რომ მისი ღონისძიებები ფეოდალთა ძლიერ 
წინააღმდეგობას აწყდებოდა. იმერელი ფეოდალები მჭიდროდ იყვნენ 
დაკავშირებულნი იმერეთის ციხეებში მდგარ თურქულ გარნიზონებთან, 
რომლებიც ძირითადად ქართველი მაჰმადიანებისაგან შედგებოდა (ბევრი 
მათგანი იმერელი ფეოდალების ნათესავიც იყო). სანამ იმერეთის ტერიტორიაზე 
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თურქთა ჯარები იდგნენ, ფეოდალური რეაქციის წინააღმდეგ ბრძოლა უშედეგო 
იქნებოდა. სოლომონმა, უპირველეს ყოვლისა, ოსამლთა განდევნა გადაწყვიტა. 

იმ დროს თურქთა რაზმები იდგნენ ქუთაისის, ცუცხვათის, ბაღდადისა 
და შორაპნის ციხეებში და ხრესილის მინდორზე. თურქთა ძირითადი ნაწილი 
ხრესილზე იდგა და მეფემაც გადაწყვიტა პირველად მისთვის შეეტია. 1757 წლის 
დეკემბრის დასაწყისში მეფე საიდუმლო მზადებას შეუდგა. მალე დაიწყო 
ჯარების შეკრებაც, ამავე დროს მან დახმარება სთხოვა კაცია დადიანს[10] და მამია 
გურიელსაც. ოსმალეთის აგენტებს – როსტომ ერისთავსა და ლევან აბაშიძეს მეფის 
მზადება შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ და მათ თავიანთი რაზმებით ხრესილზე 
მდგარ თურქებს მიაშურეს. 

თურქებზე თავდასხმის წინ სოლომონმა ჩაკეტა ფოთიდან, გურიიდან და 
ახალციხიდან მომავალი გზები, საიდანაც თურქთა დამხმარე ჯარის შემოსვლა 
იყო მოსალოდნელი[11]. დანიშნულ დროზე მეფის ჯარების ერთი ნაწილი თურქთა 
ხელში მყოფ ციხეებს შემოადგა, ძირითადი ნაწილი კი თვით მეფის სარდლობით, 
ხრესილისაკენ დაიძრა. მეფის ლაშქარში მის ერთგულ თავად-აზნაურებთან 
ერთად მასობრივად გამოვიდნენ გლეხები – კომლზე თითო მოლაშქრე[12]. მეფეს 
მოუვიდა სამეგრელოსა და გურიის სამთავროთა რაზმებიც, სამეგრელოს ლაშქარს 
ახლდა სამურზაყანოელთა რაზმიც. ხრესილზე მეფის წინააღდმეგ საკმაოდ 
მრავალრიცხოვანი ჯარი იდგა: მასში შედიოდნენ ახალციხისა და აჭარის 
სანჯაყთა ჯარები[13], რომელთაც ახალციხის ფაშა ქეჰაია სარდლობდა. მასთან 
იყვნენ აგრეთვე ლევან აბაშიძე და ერთ-ერთი წულუკიძეთაგანი (როგორც ჩანს, 
რაჭის საერისთავოდან) თავიანთი რაზმებითურთ. 

1757 წ. 14 დეკემბერს, გათენებისას, მეფის ლაშქარი თავს დაესხა 
ხრესილის მინდორზე მდგარ თურქებს. თურქთა სარდლობა თავდასხმას ელოდა 
და არ დაბნეულა. თავდაპირველად თურქებმა წარმატებასაც კი მიაღწიეს და 
ხელთ იგდეს იმერეთის სამეფო დროშა, მაგრამ ქართველთა რიგები არ შერყეულა. 
22 წლის მეფემ ხმლით მოკლა თურქთა სარდალი, რომლის ადგილი მოღალატე 
ლევან აბაშიძემ დაიკავა. ახლა მეფის ჯარებმა უფრო ენერგიულად შეუტიეს 
თურქებს და მტრის ბანაკში არეულობა დაიწყო. ლ. აბაშიძისა და რაჭის 
ერისთავის რაზმელთა ერთი ნაწილი მეფის მხარეზე გადმოვიდა. სამშობლოს 
გამყიდველი აბაშიძეც მოკლეს. ამასობაში გურიის ლაშქარმა მტრის რიგები 
ბრძოლით გაარღვია და იმერეთის სამეფო დროშა გამოიხნსა. თურქთა ჯარი 
მოიშალა, აირია და გაიქცა. გაქცეულებს მეფის ლაშქარი ხოცვა-ჟლეტით მიჰყვა და 
სრული გამარჯვება მოიპოვა. თურქების უმეტესობა ამოწყდა, ნაწილი კი ტყვედ 
ჩავარდა. დატყვევებულთა შორის იყვნენ გედევან აბაშიძე და ერთ-ერთი 
წულუკიძე, გადარჩენილი მეფის ორგული თავადები თურქეთში გაიქცნენ. 
იმერეთის ლაშქარმა ბრძოლაში შედარებით ნაკლები, მაგრამ მნიშვნელოვანი 
ზარალი განიცადა. ბრძოლაში დაცემულთა შორის იყო სამურზაყანოელ 
მოლაშქრეთა მეთაური შარვაშიძე, რომელიც მამაცურად იბრძოდა და 16 თურქი 
აკაფა[14]. 

ხრესილზე გამარჯვებას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. წარმატებით 
გაჩაღდა ბრძოლა იმერეთის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისათვის, 
რომელიც პირდაპირ ეხმაურებოდა ქართლ-კახეთის გაძლიერებას აღმოსავლეთ 
ამიერკავკასიაში. 
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ხრესილთან მარცხი თურქეთისათვის იმნედად სამძიმო იყო, რომ 
სულთნის ბრძანებით ახალცხის ფაშა ჰაჯი-აჰმედი დაახრჩვეს. ახალციხის ფაშად 
ჰაჯი-აჰმედის ბიძაშვილი ჰასანი დაინიშნა და მას იმერეთის დარბევა დაევალა[15]. 

სოლომონ I-მა იცოდა, რომ თურქეთი მის გამოსვლას უპასუხოდ არ 
დატოვებდა და დროულად მიიღო საჭირო ზომები. 1758 წელს სოლომონ I-მა, 
ერეკლე II-მ თეიმურაზ II-მ გორში მეგობრობისა და ურთიერთდახმარების 
ხელშეკრულება დადეს[16]. 

ამიერკავკასიაში თურქეთის ინტერესების დამცველმა ახალციხის ფაშამ 
1758 წელს ორი დამსჯელი ექსპედიცია მოაწყო იმერეთის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი 
შემოსევის დროს, დეკემბერში, ახალციხიდან შემოჭრილმა ხუნძახელმა ლეკებმა 
მოარბიეს იმერეთი, ააოხრეს გელათი და დიდი ნადავლით დაბრუნდნენ უკან. ეს 
თავდასხმა ისე მოულოდნელი იყო, რომ სოლომონმა ჯარის შეყრა და ქართლ-
კახეთისათვის დახმარების თხოვნაც ვერ მოასწრო და მტერს გაერიდა[17]. არსებობს 
ერთი ცნობა, რომ 1758 წელს სოლომონ I პირადად გაემგზავრა ახალციხეს, ფაშას 
თურქ მეციხოვნეთაგან იმერეთის რბევა შესჩივლა და ერთგულება აღუთქვა, 
ოღონდ იმ პირობით, რომ თურქი მეციხოვნეები იმერეთის რბევაზე ხელს 
აიღებდნენ. ფაშა სოლომონს ენდო და თურქ მეციხოვნეთა დასასჯელად 
სამათასკაციანი ჯარი გამოატანა. სოლომონი გზიდან დაუკავშირდა თავის 
სარდლებს, იმერლები თურქებს ჩაუსაფრდნენ და გაჟლიტეს[18]. ამის შემდეგ 
თურქეთის გარნიზონები ციხეებიდან გამოსვლას იშვიათად ბედავდნენ. 

ხრესილის ომის შემდეგაც რაჭის ერისთავი მეფის მორჩილებას არ 
აპირებდა და მრავალი თანამოაზრეც ჰყავდა. კათალიკოსი ბესარიონიც კი მეფეს 
არ ემხრობოდა. იმერეთისა და გურია-სამეგრელოს საეკლესიო საქმეები 
მოუწესრიგებელი იყო. საეკლესიო ყმა-მამული საერთო ფეოდალებს მიეტაცნათ. 
მრავალი საეკლესიო კათედრა მოშლილი იყო და ქვეყანაში უწესრიგობა 
ბატონობდა. 

1759 წლიდან სოლომონ I ენერგიულად შეუდგა იმერეთის საშინაო 
საქმეთა მოწესრიგებას. მოძალებული მაჰმადიანობის შესაკავებლად და ქვეყანაში 
წესრიგის აღსადგენად მეფემ საჭიროდ ცნო დაცემული ეკლესიისა და 
გაუქმებული კათედრების აღდგენა-გაძლიერება, ეკლესიის ფეოდალური 
მეურნეობის დაცვა და მისი გამოყენება მაჰმადიანური შემოტევების წინააღმდეგ. 

სათანადო ღონისძიებათა შესამუშავებლად სოლომონ I-მა 1759 წლის 
დეკემბრის დასაწყისში მოიწვია საქართველოს საეკლესიო კრება, რომელსაც 
ესწრებოდნენ დას. საქართველოს უდიდესი საერო ფეოდალებიც, მათ შორის 
დადიანი და გურიელი. საეკლესიო კრების სხდომაზე, რომელიც 4 დეკემბერს 
ჩატარდა, აღდგენილ იქნა ქუთაისის კათედრა და მას დაუმტკიცდა საქუთათლო 
ყმა-მამული, ეს დადგენილება ნიმუშად იქცა სხვა კათედრებისთვისაც. 
სპეციალური დადგენილებით ეკლესია განთავისუფლებულ იქნა ყველა 
სახელმწიფო გამოსაღებისა და სამსახურისაგან, გარდა ლაშქარ-ნადირობისა და 
“ქვეყნის მოსავალი” საქმისა[19]. საგანგებო დადგენილებით კრებამ დაადასტურა 
“აფხაზ-იმერთა” კათალიკოსის უფლებები მის კუთვნილ ყმა-მამულზე და 
დაავალდებულა ყველა ფეოდალი, რომ მათ უზრუნველეყოთ ამ უფლების 
განხორციელება. 

საეკლესიო კრების მეორე სხდომა 5 დეკემბერს დასავლეთ საქართველოს 
დიდ ფეოდალთა თანდასწრებით ჩატარდა. ფაქტიურად ეს იყო სახელმწიფო 
დარბაზის სხდომა, ოღონდ მასში აფხაზეთის წარმომადგენლები არ 
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მონაწილეობდნენ. ამ სხდომაზე იმერეთის, სამეგრელოსა და გურიის საერო და 
სასულიერო გამგებლებმა იმერეთის მეფის მორჩილებისა და “ტყვის სყიდვის” 
აკრძალვის პირობა დადეს. საეკლესიო კრებამ ტყვის მყიდველნი შეაჩვენა, საერო 
ხელისუფლება კი მათ სიკვდილით დასჯით დაემუქრა. კრების დადგენილებაში 
ნათქვამი იყო: “...ახალციხის ფაშამ ასეთი საშინელი და საზარელი სიტყვა 
შემოგვითვალა... ტყვეს თუ არ გაყიდით, არ იქნებაო. ახლა ამაზედ ასე 
ერთპირობით დაგვიმტკიცებია ღვთის შუამდგომლობით, რომ სანამდის სული 
გვედგას, ეს საქმე ჩუჱნგან არ იქნეს, არც მაშინ ერთმანეთს /ვ/უსუსტოთ, კიდეც 
ერთმანეთს მი/ვ/უდგეთ, კიდეც მეფე სოლომონის მორჩილი და ბრძანების 
აღმასრულებელი ვიქნეთ... ამ საქმეზედ ჩვენი თავი არ დავიშუროთ”[20]. 

1759 წლის კრების დადგენილებებმა დასაბამი მისცა ახალ პერიოდს 
დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკურსა და სოციალურ-ეკონომიურ ცხოვრებაში 
– თურქეთის ძალადობისაგან თავდახსნისა და ფეოდალურ ურთიერთობათა 
მოწესრიგების პერიოდს. 

1759 წლის კრების დადგენილებები თანდათანობით ხორციელდებოდა. 
მოწესრიგდა საეკლესიო ორგანიზაცია, ეკლესია მტკიცედ ჩადგა ცენტრალური 
ხელისუფლების სამსახურში და მასზე მძლავრი ზემოქმედების ფუნქციები 
აღიდგინა. რა თქმა უნდა, მეფის ხელისუფლების განმტკიცებისათვის დიდი 
მნიშვნელობა ჰქონდა საეკლესიო თანამდებობიდან უღირსთა გადაყენებას და 
ღირსებულ პირთა დანიშვნას[21]. 1761 წ. აღდგენილ იქნა ხონის საეკლესიო 
კათედრა[22]. 

საეკლესიო საქმეების მოწესრიგების თანადროულად სოლომონ I შეუდგა 
მეორე დიდმნიშვნელოვანი ღონისძიების განხორციელებას – სახელმწიფო 
(სახასო) ქონების გაზრდას. პირველ რიგში მეფე სხვადასხვა გზით და 
საშუალებებით იძენდა ციხეებს — ქვეყნის თავდაცვის საშუალებებს. ჯერ კიდევ 
1754 წელს მან გიორგი მამუკას ძე აბაშიძისაგან იყიდა ხარაგაულის ციხე მისი 
შემავალით (მიწა, აზნაურები, გლეხები...)[23]. 1762 წელს ნიკოლოზ ფინეზის ძე 
აბაშიძემ მეფეს მიჰყიდა ჩხერის ციხე “მისი შემომავლის კაცით”[24]. 1767 წელს 
“საძმო ციხე მოდინახე” მეფეს გადასცეს ქაიხოსრო და ნიკოლოზ წერეთლებმა[25]. 
კაცხის ციხე მეფემ ადრე ჩამოართვა მოღალატე ლევან აბაშიძეს[26]. მომდევნო 
ხანებშიაც მტრისთვის წართმეულ ციხეებს მეფე თავისთვის იკავებდა და 
ფეოდალებზე წყალობად არ გასცემდა. ამ მხრივ სოლომონ I-ის პოლიტიკა 
ალექსანდრე V-ის პოლიტიკისაგან განსხვავდებოდა. 

თავის ერთგულ პირთა დასის გასამრავლებლად მეფე მოხერხეულად 
იყენებდა მსხვილ ფეოდალთა შორის არსებულ შუღლს. აბაშიძეებისა და რაჭის 
ერისთავის სახლთათვის დასაპირისპირებლად მეფემ წინ წამოსწია მათი მტრები: 
წერეთლები, აგიაშვილები, იაშვილები, ლორთქიფანიძეები, მაჭავარიანები, 
წულუკიძეები, დააწინაურა იმერეთში გადმოსული მესხები[27]. ასევე მონდომებით 
იმრავლებდა სოლომონი სახასო გლეხებსაც. იგი სახასო მიწებს ურიგებდა და 
სახელმწიფო გლეხებად აქცევდა თურქთაგან დახსნილ ტყვეებს: 
სახელმწიფო  მიწაზე დაასახლა ხრესილთან ტყვედ წამოყვანილი მესხი, აჭარელი 
და გურული (ბათომელ-ჩაქველი) მაჰმადიანები[28], მფარველობდა და 
აწინაურებდა ჯავახეთიდან მოსულთ (მაგ., თომაშვილებს)[29], ახალციხიდან 
მოსულ ქართველ კათოლიკეებს და სხვ. 

1757-1759 წლებში გატარებულმა ღონისძიებებმა იმერეთის მეფეს 
დასავლეთ საქართველოში დიდი ავტორიტეტი მოუპოვა. ეს ღონისძიებები 
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ფართო მასების ინტერესებსაც უპასუხებდნენ. თუ გავითვალისწინებთ იმ 
წარმოუდგენლად მძიმე პირობებს, რომლებშიაც მოსახლეობას XVIII საუკუნის 
შუა ხანებში უხდებოდა ცხვორება, ცხადი გახდება, რომ სოლომონს მშრომელი 
მასებისა და ფეოდალთა პროგრესული ნაწილის სრული მხარდაჭერა უნდა 
დაემსახურებინა. სწორედ ეს იყო უმთავრესი პირობა დამოუკიდებლობისათვის 
ბრძოლის მომავალი წარმატებებისათვის. დღე ელეოდა ოსმალთა ბატონობას 
იმერეთში. 

1760 წელს ახალციხის ფაშას ოფიციალურ მომართვას “ტყვის სყიდვის” 
აღდგენის შესახებ სოლომონმა უარით უპასუხა[30]. ამ დროს სოლომონი ისე 
გაძლიერებულიყო, რომ ახალციხის ფაშამ სულთანს დამატებით ჯარების 
მოშველიება სთხოვა[31]. ამავე ხანებში მეფეს უღალატა ტახტის მაძიებელმა 
ბიძაშვილმა – თეიმურაზ მამუკას ძემ. მან თურქეთის მთავრობას აღუთქვა, რომ 
იმერეთში გამეფების შემთხვევაში “ტყვის სყიდვას” აღადგენდა. სულთანმაც 
იმერეთზე გალაშქრება ბრძანა[32]. 1760 წელს იმერეთში თურქეთის 20-ათასიანი 
დამსჯელი ლაშქარი შემოიჭრა. იმერეთის ლაშქარმა თურქები დაამარცხა და 
განდევნა[33]. 1763 წლის იანვარში იმერეთს სამხრეთიდან შემოუტია 13–ათასიანმა 
თურქთა ჯარმა ერზერუმის იბრაჰიმ ფაშას სარდლობით. სოლომონმა ეს დიდი 
შემოსევაც მოიგერია, მტერი დაამარცხა და განდევნა. ამ მარცხს ახალციხის ფაშას 
გადაყენება მოჰყვა. იმავე წლის ოქტომბერში თურქთა კიდევ უფრო 
მრავალრიცხოვანი ჯარი დაემუქრა იმერეთის სერასკირ სარი –აბდულა რიმან 
ფაშასა და ახალციხის ვალის ვეზირ ჰასან ფაშას სარდლობით. თურქებმა 
იმერეთის სამხრეთი დაიკავეს და საბეკას ციხე აიღეს, მაგრამ ქართველებმა 
ამჯერადაც სასტიკად დაამარცხეს ოსმალთა მრავალათასიანი ლაშქარი და 
იმერეთიდან გარეკეს[34]. ამის შემდეგ თურქებმა იმერეთზე აღმოსავლეთიდან 
სცადეს თავდასხმა, მაგრამ ერეკლე II-მ მათ ქართლის გზა ჩაუკეტა და თურქებიც 
უკან გაბრუნდნენ[35]. 

საერთოდ იმ დროს თურქთა წინააღმდეგ იმერეთის ბრძოლის წარმატებას 
დიდად უწყობდა ხელს ქართლ-კახეთის სამეფო: “ერეკლე, ოსმალნი რომ 
იმერეთში მოვიდნენ, (სოლომონს) საიდუმლოდ მეეხმარა ორჯელ”[36]. ერეკლეს 
დახმარება იმდენად მნიშვნელოვანი ყოფილა, რომ თურქეთში ხმა გავრცელდა: 
იმერეთის ჯარში ერეკლესთან ახლომყოფი რუსი ოფიცრები იბრძვიანო[37]. 

1764 წ. სულთანმა კვლავ დიდძალი ჯარი გაგზავნა იმერეთში. 
გაერთიანებულ ლაშქარში ახალციხისა და ერზერუმის გარდა კიდევ ექვსი 
(ამასიის, ჭანეთის და სხვ) საფაშოს ჯარები მონაწილეობდნენ. ოსმალებს თან 
მოჰყავდათ იმერეთის ტახტის პრეტენდენტი თეიმურაზი. 

ამ ლაშქრობას თურქები დიდი გულმოდგინებით ამზადებდნენ. ერთი 
ცნობის მიხედვით, ოსმალებმა ერზერუმში 100 ათასი კაციც კი შეაგროვეს. ხმა 
დაირხა, რომ ამ ჯარს იმერეთიცა და ქართლ-კახეთიც (“დიდი და პატარა 
საქართველო”) უნდა დაერბია[38]. 

ლაშქრობის წინ თურქეთის მთავრობამ ერეკლე II-ს კაცი გაუგზავნა და 
იმერეთისთვის ფარულად დახმარების გაწევის გამო მუქარა შეუთვალა. ერეკლემ 
თურქეთის ბრალდება ცილისწამებად გამოაცხადა და ელჩის პირით თურქებს 
მუქარაზე მუქარითვე უპასუხა[39]. საქმეში რუსეთის კონსტანტინოპოლელი ელჩი 
ჩაერია. რუსეთის მოთხოვნით თურქებმა ქართლ-კახეთზე თავდასხმა 
გადაიფიქრეს, მაგრამ იმერეთზე ლაშქრობა კი მტკიცედ ჰქონდათ გადაწყვეტილი. 
1764 წ. ივნისში თურქთა ჯარი უკვე მზად იყო სალაშქროდ[40].  

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/4.htm#_ftn30#_ftn30
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/4.htm#_ftn31#_ftn31
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/4.htm#_ftn32#_ftn32
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/4.htm#_ftn33#_ftn33
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/4.htm#_ftn34#_ftn34
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/4.htm#_ftn35#_ftn35
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/4.htm#_ftn36#_ftn36
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/4.htm#_ftn37#_ftn37
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/4.htm#_ftn38#_ftn38
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/4.htm#_ftn39#_ftn39
http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/SIN/sin 4+/13/4.htm#_ftn40#_ftn40


იმერეთზე გალაშქრებამდე, 1765 წელს, თურქებმა გურია დაიკავეს. ჰასან 
ფაშამ მამია I გურიელი გადააყენა და გურიელად მისი ძმა გიორგი (V) დასვა. 
თურქებმა დადიანს შეწევნა მოსთხოვეს. დადიანი იძულებული გახდა 
თურქებისათვის სურსათი მიეცა და ისინი სამეგრელოს ტერიტორიაზე 
გამოეზამთრებინა[41]. სოლომონ I იზოლირებული აღმოჩნდა. 1766 წელს თურქთა 
ჯარი იმერეთს შეესია. თურქებს მაშინვე მიემხრნენ მეფის მოძულე და ტყვეებით 
მოვაჭრე თავად-აზნურები[42]. თურქებმა ქვემო იმერეთი დაიკავეს, 31–დღიანი 
ალყის შემდეგ, 1766 წლის სექტემბერში, სვერის ციხე აიღეს, ქუთაისს მივიდნენ 
და თეიმურაზ მამუკას ძე მეფედ დასვეს. სოლომონის მოწინააღმდეგე თავად-
აზნაურები მაშინვე ეახლნენ თეიმურაზს და მორჩილება გამუცხადეს[43]. თურქები 
ძალიან ცდილობდნენ სოლომონის შეპყრობას, მაგრამ ვერ მოახერხეს. სოლომონ 
მეფე წერეთლებმა მოდინახეს ციხეში შეიფარეს. აქედან მეფე ამაოდ ელოდა 
რუსეთისაგან დახმარების მიღებას. სოლომონი ჩრდილო კავკასიაში განლაგებულ 
რუსთა ჯარების სარდლობას სთხოვდა ეშუამდგომლა მის შესახებ თურქეთთან, 
მაგრამ რუსეთის მთავრობამ მაშინ, თურქეთთან ურთიერთობის გამწვავების 
რიდით, შესაძლებლად არ ცნო დახმარება გაეწია იმერეთის მეფისათვის[44]. 1765 წ. 
აპრილში რუსეთის ელჩებმა სტამბოლში ოფიციალურად უარყო თურქთა 
ბრალდება იმის შესახებ, რომ რუსეთი თითქოს იმერეთის საქმეებში ერეოდა[45]. 

თურქებმა იმერეთი მოარბიეს და 1766 წელს ეს ქვეყანა დატოვეს. 
ახალციხის ჰასან ფაშამ იმერეთში თურქთა ბატონობის შესანარჩუნებლად 4000 
მოლაშქრე ჩააყენა. 

როგორც კი თურქთა ჯარის ძირითადი ნაწილი იმერეთიდან გავიდა, 
სოლომონმა თავისი მომხრეები შეკრიბა, ლეკთა 200-კაციანი რაზმიც დაიქირავა 
და სულ მალე მთელი იმერეთი დაიკავა. მოღალატე თეიმურაზი თურქებს 
შეეფარა. რაჭის ერისთავი და ბესარიონ კათალიკოსი ისევ თეიმურაზს 
ემხრობოდნენ. 

თურქეთს იმერეთთან ომი ძალიან ძვირად უჯდებოდა. მარტო 1765 წელს 
ლაშქრობაზე 1200 ქესა (360 ათასი მანეთი) დაიხარჯა, შედეგები კი 
თურქეთისათვის დიდად სახარბიელო არ იყო. იმერეთში ისევ სოლომონი 
მეფობდა, თურქები ციხეებში იდგნენ და საკმარისი იყო ქვეყნის შიგნით სადმე 
გამოჩენილიყვნენ, რომ იმერთა მეფე მათ მუსრს ავლებდა. იმერეთის ლაშქარმა 
თურქებს პარტიზანული ომი გამოუცხადა. ოსმალო მეციხოვნეებს მძიმე დღე 
დაუდგათ. 

თურქეთში იცოდნენ, რომ ქართველები სამარცხვინო ხარკს არ 
იკისრებდნენ[46]. ამის გამო, 1766 წელს, თურქეთი უკვე წინააღმდეგი არ იყო 
საზავო მოლაპარაკება დაეწყო სოლომონ I-თან. ამავე დროს თურქეთი იმერეთს არ 
ენდობოდა და პორტამ ბრძანა შეკრებილიყო ახალციხის, ერზერუმის, 
ტრაპიზონის, დიარბექირის, ჭანეთის, ალბანეთის, ყარამანიის.... ჯარები და 
აგრეთვე დიდი რაოდენობით მოხალისე მაწანწალები (“Наброд, Бродяги”) , სულ 
45000 კაცი. ამ ჯარის სახარჯოდ 30000 მან (რუსულ ფულზე გადაყვანით) 
გამოჰყო[47]. 

როგორც მალე გაირკვა, თურქეთის მთავრობა მიხვდა, რომ თურქეთის 
იმდროინდელი საშინაო და საგარეო ვითარების გამო იმერეთზე გალაშქრება 
მარცხით დამთავრდებოდა, მაგრამ ლაშქრის შეყრა საჭიროდ მიაჩნდათ 
პრესტიჟის დასაცავად[48]. თურქეთს იმერეთთან ზავის დადება ერჩია, რადგანაც 
ძალა არ შესწევდა ჯარი ხანგრძლივად შეენახა[49]. ოღონდ ზავი ისე უნდა 
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დადებულიყო, რომ “გარეგნულად მაინც პორტასთვის საპატიო ყოფილიყო” 
(“Хотя бы для Порты токмо наружно честно было”)[50], მომრიგებლის როლში 
ერეკლე II გამოვიდა[51]. იმერეთის ელჩობას, რომელიც ამ მოლაპარაკებას 
აწარმოებდა, სოლომონის ძმა იოსებ გენათელი ხელმძღვანელობდა. ერეკლესა და 
სოლომონის ელჩები სტამბოლს 1766 წლს ჩავიდნენ, ხელშეკრულება კი 1767 წელს 
დაიდო. 

1767 წლის ხელშეკრულებით თურქეთმა იმერეთი ცნო არა ვასალურ, 
არამედ მფარველობაში მყოფ სახელმწიფოდ. იმერეთს თურქეთისათვის 
ერთგულების ნიშნად ყოველწლიურად უნდა გაეგზავნა 60 ქალი, ოღონდ, 
წინანდელისაგან განსხვავებით, სავალდებულო არ იყო ეს ქალები ქართველები 
ყოფილიყვნენ. ზავის ეს პირობები იმერეთის ელჩის მიერ იყო შეთავაზებული[52]. 
ის ფაქტი, რომ ხელშეკრულებაში არაფერია ნათქვამი ტყვის ყიდვის აღდგენის 
შესახებ, სოლომონ I-ის დიდ წარმატებად უნდა ჩაითვალოს. რუსი 
დიპლომატების ცნობით, თურქეთი ამ პირობებზე დათანხმდა, რათა ბოლო 
მოეღო მისთვის სირცხვილის მომტანი ხანგრძლივი ომისათვის[53]. მალე 
თურქებისაგან შეკრებელი ჯარი მთავრების მიერ გაგზავნილი ფულის დახარჯვის 
შემდეგ დაიშალა. ამან მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი იმერეთის ელჩობის 
წარმატებას[54]. მალე გაირკვა, რომ ეს მოლაპარაკება იმერეთის მეფის 
დიპლომატური მანევრით იყო გამოწვეული და სოლომონს არცკი უფიქრია 
თურქებისათვის ხარკის ადამიანებით გადახდა. 1767 წელს ახალციხის ფაშასგან 
ადამიანებით ხარკის გაგზავნის მოთხოვნაზე სოლომონმა ფაშას უპასუხა – მე 
სწორედ ასეთი ხარკის წინააღმდეგ ვიბრძვი და სულთანს ქალების გაგზავნას 
როგორ აღვუთქვამდიო. ფაშამ სოლომონის უარი მაშინვე სულთანს აცნობა. 
სულთანმა სოლომონს წყრომის წერილი გამოუგზავნა, მაგრამ ეს წერილი 
უშედეგოდ დარჩა. იმერეთის მეფე სულთნის დამოკიდებულებისაგან მთლიანად 
განთავისუფლდა. 

მოღალატე თეიმუარზი ჯერ კიდევ არ თმობდა თავის პრეტენზიებს 
იმერეთის ტახტზე. მან ჯერ სოლომონთან მორიგება ამჯობინა – 1767 წ. 16 
სექტემბერს იგი ქუთაისიდან გავიდა და სოლომონს შეურიგდა, მაგრამ მალე მათ 
შორის კვლავ მტრობა ჩამოვარდა[55]. 

1768 წლის პირველ ნახევარში სოლომონმა გადამწყვეტი ბრძოლა 
გაუმართა თეიმურაზსა და მის მომხრეებს ჩხარის მახლობლად ცხრაწყაროსთან. 
თეიმურაზის მხარეზე იბრძოდნენ კაცია დადიანი, გიორგი ბატონიშვილი, რაჭის 
ერისთავი და გიორგი V გურიელი. ბრძოლა სოლომონ I-ის გამარჯვებით 
დამთავრდა[56]. თეიმურაზი გაიქცა, მაგრამ მალე დაატყვევეს. მეფემ იგი მუხურის 
ციხეში დააპატიმრა, საიდანაც ცოცხალი აღარ გამოსულა[57]. ციხეში ჩასვეს 
ბრძოლაში დატყვევებული გიორგი ბატონიშვილიც. 

სოლომონის გამარჯვებით განაწყენებულმა სულთანმა ჰასან ფაშა 
ახალციხელი გადააყენა და მის მაგიერ იბრაჰიმი დანიშნა. სოლომონმა მასთან 
მორიგება გადაწყვიტა. სწორედ მაშინ სოლომონის მოწინააღმდეგეები სულთნის 
ლაშქარს მოითხოვდნენ თავიანთი ბნელი გეგმების განხორციელებისათვის, 
მაგრამ ახალი ფაშა იძულებული იყო ანგარიში გაეწია ძლიერი სოლომონისათვის. 
ფაშამ იმერეთის მეფესთან დაზავება არჩია. ასეთ ვითარებაში რაჭის ერისთავი 
შეეცადა მეფეს შერიგებოდა, მაგრამ სოლომონმა შერიგება არ ისურვა. მეფემ 
დაქირავებული ლეკთა ჯარი რაჭაში გაგზავნა და ერისთავის მამულები 
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დაარბევინა. ერისთავი დადიანს შეეფარა. ერისთავის ელჩები ამ დროს კვლავ 
ახალციხეში იყვნენ და თურქთაგან დახმარებას ელოდნენ[58]. 

ცხრაწყაროსთან მარცხის შემდეგ თურქები კვლავაც ციხეებს აფარებდნენ 
თავს. თურქეთის მთავრობა მათ საშველად ჯარებს აგროვებდა. იმერეთიც 
მოკავშირეებს ეძებდა. 

თეიმურაზის დამარცხებით სოლომონის მოწინააღმდეგეთა ბანაკი 
შესუსტდა, მაგრამ იგი კვლავაც ცოცხლობდა. რაჭის ერისთავი, მართალია, 
სოლომონთან შერიგების გუნებაზე დადგა, მაგრამ ვიდრე იგი თავს 
დამოუკიდებლად გრძნობდა, იმერეთის მეფის შემდგომ გაძლიერებას საფრთხე 
მოელოდა. 

1769 წ. 28 იანვარს სოლომონ მეფემ რაჭის საერისთავოს შეუტია[59]. 
ერისთავმა ახალციხის ფაშასა და ყაბარდოელებს მიმართა დახმარებისათვის, 
მაგრამ უშედეგოდ. სოლომონთან დაზავებულმა ახალციხის ფაშამ მეფისადმი 
ერთგულების ნიშნად იქ მისული მოღალატე ბესარიონ კათალიკოსი ციხეში 
გამოჰკეტა. “ურჯულოების” მფარველობას მოკლებულმა ქრისტეს მსახურმა 
იქიდან გაქცევა მოახერხა და ისევ ერისთავს ეახლა[60]. დამარცხებული ერისთავი 
გაიქცა. 

ამ მომენტში რაჭაში მყოფმა სოლომონმა რუსეთის ელჩები მიიღო. 
რუსეთ-ოსმალეთის ომი მიმდინარეობდა, სოლომონი კი რუსთა მხარეზე 
გამოსვლას აპირებდა. ამიტომ მეფემ ერისთავთან შერიგება ამჯობინა. ამჯერად 
იგი მხოლოდ იმით დაკმაყოფილდა, რომ მოღალატე ბესარიონის ნაცვლად 
კათალიკოსად საკუთარი ძმა იოსებ გენათელი დააყენა. ბესარიონი კი მეფის 
ორგულმა დადიანმა შეიკედლა და სამეგრელოს “კათალიკოსად” გამოაცხადა[61]. 

1769 წ. აგვისტოში, როდესაც საქართველოში რუსთა ჯარი შემოვიდა, 
იმერეთის მეფემ რაჭის საერისთავოს საბოლოო გაუქმება გადაწყვიტა. მეფემ 
ერისთავი და მისი მხლებლები ვარციხეში შეიტყუა, ერისთავსა და მის შვილებს 
თვალები დასთხარა, მერე კი მისი ყმა-მამულის დიდი ნაწილი სახასოდ 
გამოაცხადა, ხოლო ნაწილი ერთგულ ფეოდალებს უბოძა. როსტომ ერისთავის 
შვილთაგან გიორგი, რომელსაც მხედველობა ნაწილობრივ შერჩა, თავის ძმა 
მეთოდესთან ერთად ციხიდან გაიპარა და ახლციხეში წავიდა. 

რაჭის საერისთავოს გაუქმებამ მნიშვნელოვნად განამტკიცა იმერეთის 
სამეფოს შინაგანი მთლიანობა. 
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§ 5. 1768-1774 წლების რუსეთ-თურქეთის ომი და საქართველო 
 

იმერეთის სამეფო ტახტზე ასულ სოლომონ პირველს ენერგიული 
ბრძოლა მოუხდა ოსმალო დამპყრობლებისა და ქვეყნის შიგნით არსებული 
ფეოდალური რეაქციის წინააღმდეგ. ახალგაზრდა მეფემ სცადა რუსეთის 
მთავრობისაგან დახმარების მიღება. 1764 წელს მან თხოვნით მიმართა 
ალექსანდრე ბაქარის ძეს, რათა მას რუსეთის იმპერატორთან ეშუამდგომლა. 1766 
წელს კი, როცა თურქები იმერეთში შემოიჭრნენ და სოლომონ მეფემ თავი 
მოდინახეს ციხეს შეაფარა, მან ყიზლარის კომენდანტს აცნობა, რომ სრული 
დამარცხების შემთხვევაში რუსეთს გაემგზავრებოდა[1]. მეფე მას სთხოვდა, რომ 
ეკატერინე მეორის პასუხი ეცნობებინა ქართველი არქიმანდრიტის გრიგოლის 
მეშვეობით, რომელიც მაშინ ოსეთში მისიონრად იყო. გარკვეული დროის შემდეგ 
თვით არქიმანდრიტი გრიგოლიც გაემგზავრა ყიზლარში სოლომონის თხოვნით, 
რომ რუსეთის მთავრობას მისთვის თურქეთის ხელისუფალთა წინაშე 
ეშუამდგომლა. სოლომონი უკვე თანახმა იყო ოსმალთათვის ხარკი ეძლია, ოღონდ 
ისინი მის ხელისუფლებას უნდა შერიგებოდნენ. დამარცხებული მეფე, როგორც 
ჩანს, დროებით იხევდა უკან. 

ეკატერინე მეორის მთავრობამ კონსტანტინოპოლელ რეზიდენტ ა. 
ობრესკოვისგან სათანადო ინფორმაცია მიიღო თურქ ხელისუფალთა 
დამოკიდებულებაზე იმერეთის სამეფოსადმი. ობრესკოვმა შეატყობინა, რომ 
თურქეთის მთავრობა შეშფოთებული იყო იმერეთთან ბრძოლების 
წარუმატებლობით: საკუთარ ძალთა რიცხობრივი სიჭარბის მიუხედავად, 
თურქეთმა სიამოვნებით მიიღო ერეკლე მეორის შუამავლობა სოლომონ 
პირველთან. თურქები დათანხმდნენ სოლომონის წინააღმდეგ სამხედრო 
მოქმედების შეწყვეტაზე, მხოლოდ ერთი პირობით, რომ იმერეთის მეფეს 
ძველებურად ეხადა ხარკი, ე.ი. ყოველწლიურად 60 ასული გაეგზავნა. თავის 
მხრივ თურქეთი იმერეთს ქვეშევრდომად კი არა, სულთნის პროტექტორატის ქვეშ 
მყოფ სახელმწიფოდ გამოაცხადებდა. რუსეთის რეზიდენტი ყურადღებას 
მიაქცევდა იმ ფაქტს, რომ თურქებს განსაკუთრებით ეშინოდათ საქართველოს 
საქმეებში რუსეთის ჩარევისა და თანხმობა განაცხადეს ერეკლე მეორისა და 
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იმერეთის მეფის კავშირზე[2]. ისინი ცდილობდნენ ერეკლეს ელჩისაგან გაეგოთ, 
ხომ არ ეხმარებოდა სოლომონ პირველს რუსეთი. ელჩს ამაზე უარყოფითი პასუხი 
გაუცია, ხოლო სოლომონის წარმატება არა ჯარის სიჭარბით, არამედ, უბრალოდ, 
იმერეთის ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობითა და მთის ხალხების 
მხარდაჭერით აუხსნია[3]. 

ეკატერინე მეორის მთავრობას თავადაც არ სურდა თურქეთთან 
ურთიერთობის გამწვავება და სოლომონ პირველს დახმარებაზე 
დიპლომატიურად უარი შეუთვლა. 

მიუხედავად თურქეთთან დაზავებისა, სოლომონ მეფეს კარგად ესმოდა, 
რომ იმერეთისათვის აუცილებელი იყო თურქი დამპყრობლებისაგან საბოლოოდ 
თავის დახსნა და ქვეყნის შემდგომი განვითარებისათვის აუცილებელი 
პირობების შექმნა. ამიტომ იყო, რომ 1768 წლის ივნისში რუსეთსა და თურქეთს 
შორის ურთიერთობის გამწვავებისას რუსეთში განსაკუთრებული რწმუნებით 
გაიგზავნა ქუთაისელი მიტროპოლიტი მაქსიმე აბაშიძე. მართალია, დასაწყისში, 
როდესაც ქუთაისელი მიტროპოლიტი ყიზლარში ჩავიდა, კომენდანტი პოტაპოვი 
მას ცივად შეხვდა[4], მაგრამ, როცა ეკატერინე მეორის კარზე იმერეთის ელჩის 
ჩამოსვლა გაიგეს, სათანადო განკარგულება გასცეს, რომ ელჩი სასწრაფოდ 
პეტერბურგს გაეგზავნათ. საგარეო საქმეთა კოლეგია ამ დროს უკვე იმაზე 
ფიქრობდა, თუ როგორ ჩაება საქართველო თურქეთის წინააღდმეგ ომში. 

მიტროპოლიტ მაქსიმეს ელჩობის წევრი არქიმანდრიტი ყიზლარიდან 
უკან გააბრუნეს და თან გააყოლეს პორუჩიკი ქობულაშვილი (ხვაბულოვი). 
ხვაბულოვს ევალებოდა იმერეთში არსებული ვითარების გარკვევა და 
სოლომონთან მოლაპარაკება. საგარეო საქმეთა კოლეგიის მიერ ყიზლარის 
კომენდანტისადმი გაცემულ განკარგულებაში ეწერა, რომ ახლა თურქეთთან 
დაწყებული ომის პირობებში ქუთაისის მიტროპოლიტის ჩამოსვლა ხელსაყრელი 
და დროული იყოო[5]. 

სოლომონ პირველი ეკატერინე მეორის სახელზე გაგზავნილ სიგელში 
რუსეთის მფარველობის ქვეშ მიღებასა და სამხედრო თუ სხვა მატერიალურ 
დახმარებას მოითხოვდა. მეფე აღნიშნავდა, რომ თორმეტი წელია, რაც თურქებს 
ებრძვის. ამ ხნის განმავლობაში თურქები შვიდჯერ შემოიჭრნენ მის ქვეყანაში და 
მუდამ დამარცხებული გარბოდნენ[6]. 

ეკატერინე მეორის მთავრობა რუსეთ-თურქეთის ომში მიზნად ისახავდა 
შავი ზღვის სანაპიროს დაპყრობასა და იქ თავისუფალი ნაოსნობის უფლების 
მოპოვებას. რუსეთს თურქეთთან ომში ევროპის სახელმწიფოთა მხარდაჭერის 
იმედი არ ჰქონდა და ამიტომ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას თურქეთის 
ბატონობის უღელქვეშ მყოფი ქრისტიანების ბრძოლას ანიჭებდა. რუსეთის 
მთავრობამ რელიგიური მოტივებით შენიღბა თავისი ნამდვილი მიზნები და 
მოწოდებით მიმართა ბალკანელ და კავკასიელ ქრისტიანებს, რომ იგი 
“იძულებულია” ებრძოლოს თურქეთს “ქრისტეს სარწმუნოებისათვის”[7]. უფრო 
მოგვიანებით, ეკატერინე მეორე დიდი კმაყოფილების გრძნობით სწერდა 
ვოლტერს, რომ მან თურქეთს ოთხივე მხრიდან შეუტია: დუნაიდან, ყირიმიდან, 
მორეიდან[8] და საქართველოდან[9]. ამგვარად, რუსეთი გეგმავდა თურქეთის 
წინააღმდეგ ქრისტიანი მოსახლეობის აჯანყებას ბალკანეთში და საქართველოს 
ომში ჩაბმას, რათა თურქეთის ძალები კავკსიაში შეებოჭა. როცა ეკატერინე მეორის 
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კარზე თურქეთის წინააღმდეგ საქართველოს მონაწილეობის საკითხს 
იხილავდნენ, რწმენა გამოთქვეს, რომ იმერეთის მეფე ამ ბრძოლაში ჩაებმებოდა, 
მაგრამ ერეკლე მეორის მონაწილეობას საეჭვოდ თვლიდნენ: ქართ-კახეთის 
სამეფო თურქეთზე დამოკიდებული არ იყო და, რუსი პოლიტიკოსების აზრით, 
ერეკლე არ მოისურვებდა თურქეთთან განხეთქილებას. 

1769 წლის მარტში ყიზლარიდან სოლომონ პირველთან დაბრუნდა 
არქიმანდრიტი, რომელსაც პორუჩიკი ქობულაშვილიც ახლდა. სოლომონმა 
განუცხადა მას, რომ თურქეთის წინააღმდეგ ომში ჩაებმებოდა იმ შემთხვევაში, 
თუ რესეთის დამხმარე ჯარს მიიღებდა. თავისი მხრიდან ის ოცი ათასი კაცის 
გამოყვანას კისრულობდა[10]. სოლომონ პირველმა კანცლერ ნ. პანინისაგან 
მიღებული წერილი ერეკლე მეორეს გაუგზავნა, ხოლო 26 მარტს თვითონ 
ქობულაშვილი გაემგზავრა თბილისს. 

ერეკლემ სათანადოდ შეაფასა შემქნილი ვითარება: მან გაითვალისწინა 
ის, რომ რუსეთი თურქეთს უკვე ეომებოდა, ხოლო ირანი, მისი აზრით, 
ოსმალეთის დასუსტებისა და მის ხარჯზე ქართლ-კახეთის გაძლიერების 
წინააღმდეგი არ უნდა ყოფილიყო. ფორმალური თვალსაზრისით თუ 
ვიმსჯელებთ, ირანი, მართალია, ერეკლეს თავის ვასალად თვლიდა, მაგრამ 
ოსმალეთის წინაშე ყოველთვის როდი აგებდა პასუხს “გურჯისტანის ვალის” 
მოქმედებაზე. სუსტი ირანისათვის ამ დროს წაყრუების პოზიცია უფრო 
მომგებიანი იყო. ყოველივე ამან ხელი შეუწყო თურქეთის წინააღმდეგ ყველა 
ქართული სამეფოს გაერთიანებული გამოსვლისათვის პირობების მომზადებას. 
ქართლ-კახეთის მეფემაც ომში მონაწილეობაზე თანხმობა განაცხადა, მხოლოდ იმ 
პირობით, თუ რუსეთი საქართველოში დამხმარე ჯარს გამოგზავნიდა. 

სოლომონ პირველი ომში ჩაება. ის ფიქრობდა რუსეთის ჯარის 
დახმარებით დაემორჩილებინა იმერეთის ურჩი მთავრები და თავადები, 
დაებრუნებინა თურქების მიერ მიტაცებული ქართული მიწები და საბოლოოდ 
განედევნა საქართველოდან ოსმალო დამპყრობლები. 

ერეკლე მეორე იმედოვნებდა რუსეთის დახმარებით დაებრუნებინა 
ოსმალთა მიერ მიტაცებული სამცხე-ჯავახეთი, დაემორჩილებინა ჭარ-ბელაქანი 
და აღეკვეთა ლეკთა თარეში[11]. 

1769 წლის 21 მაისს თბილისში სოლომონ პირველი ჩამოვიდა. ქართველი 
მეფეები ერთობლივ მოქმედებაზე შეთანხმდნენ. მათ ხვაბულოვს კონკრეტული 
წინადადებები წაუყენეს და პეტერბურგში ელჩების გაგზავნა გადაწყვიტეს. 
ერეკლე ა. ანდრონიკაშვილს აგზავნიდა, სოლომონი კი დ. კვინიხიძეს. 

უკვე გაჩაღებული რუსეთ-თურქეთის ომის ფონზე პეტერბურში თავისი 
დიპლომატიური საქმიანობა გაშალა მიტროპოლიტმა მაქსიმემ. ის ეკატერინე 
მეორის მთავრობას სათანადო ინფორმაციას აწვდიდა და იმერეთში რუსეთის 
ჯარის გაგზავნას მოითხოვდა[12]. 

ამის შემდეგ ეკატერინე მეორის მთავრობამ გადაწყვიტა იმერეთში 
ოთხასკაციანი სამხედრო რაზმისა და ზარბაზნების გაგზავნა[13]. ამ ჯარის 
სარდლად გრაფი ტოტლებენი დაინიშნა. ამასთან ერთად, საგარეო საქმეთა 
კოლეგიამ გადაწყვიტა საქართველოში გამოეგზავნა თავისი ოფიციალური 
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წარმომადგენელი თავადი ანტონ მოურავოვი, რომელიც ვახტანგ მეექვსის დროს 
რუსეთში გადასახლებული თარხანმოურავების შთამომავალი იყო. 

1769 წლის აგვისტოში ყიზლარიდან და მოზდოკიდან საქართველოსაკენ 
გამოემართნენ სპეციალურად შერჩეული სამხედრო ნაწილები 480 კაცის 
შემადგენლობით. აგვისტოს დამლევს ასკაციანი ავანგარდი ტოტლებენის 
მეთაურობით დარიალის გზით აღმოსავლეთ საქართველოში შემოვიდა. 
გენერალმა დაუყოვნებლივ აცნობა ერეკლე მეორეს თავისი ჩამოსვლა, იმერეთში 
რუსეთის ჯარის გავლის ნებართვა ითხოვა და პირადი შეხვედრა შესთავაზა. 

1769 წლის 29 აგვისტოს სოფელ ხოდასთან ერეკლე ტოტლებენს შეხვდა[14]. 
მოლაპარაკების დროს ერეკლემ თურქეთთან ომში მონაწილეობასა და სოლომონ 
პირველისათვის დახმარებაზე თანხმობა განაცხადა, მაგრამ იმ პირობით, რომ 
რუსეთის მთავრობა ხუთათასიან დამხმარე ჯარს გამოგზავნიდა. უკიდურეს 
შემთხვევაში, თუ დაზამთრებამდე გაჭირდებოდა ამ ჯარის მთლიანად 
გამოგზავნა, 1500 ჯარისკაცი მაინც უნდა ჩამოსულიყო. ამასთან ერთად, ქართლ-
კახეთის მეფე საარტილერიო საქმისა და სასარგებლო წიაღისეულის ამოღების 
ორგანიზაციისათვის სათანადო სპეციალისტებს მოითხოვდა. ტოტლებენმა 
ერეკლე დააიმედა, რომ დაზამთრებამდე 1500 ჯარისკაცს მიიღებდა, დანარჩენ 
საკითხებზე კი რუსეთის მთავრობასთან შუამდგომლობას შეჰპირდა. 

ეკატერინე მეორე თურქეთის წინააღმდეგ ომში ერეკლეს მონაწილეობით 
განსაკუთრებით დაინტერესებული იყო, რადგანაც კავკასიის ფრონტზე სოლომონ 
პირველის ძალები საკმაო არ იქნებოდა. 1769 წ. 22 ოქტომბერს ეკატერინემ 
განკარგულება გასცა, რომ საქართველოში რუსეთის 3700 მეომარი გაეგზავნათ[15]. 

26 სექტემბერს ტოტლებენი თავისი რაზმით იმერეთის საზღვრებს 
მიადგა, სადაც მას სოლომონი შეხვდა. 3 ოქტომბერს იმერეთისა და რუსეთის 
ჯარებმა შორაპნის ციხეს ალყა შემოარტყეს. ამ დროს სოლომონ პირველმა 
იმერეთში თურქებისა და დადიანის შემოჭრის ცნობა მიიღო. მეფე იძულებული 
გახდა მათ განსადევნად წასულიყო, შორაპანთან კი ტოტლებენი დარჩა, მაგრამ 
გენერალმა ოთხი დღის შემდეგ შორაპანი მიატოვა და 13 ოქტომბერს ქართლს 
მიაშურა. თავისი წამოსვლა ტოტლებენმა სურსათ-სანოვაგის უკმარისობით ახსნა. 
ოქტომბრის ბოლოს ტოტლებენის რაზმი ცხინვალში გაჩერდა: მან აუცილებლად 
ჩათვალა დამხმარე ჯარის მოყვანის თაობაზე თავისი დანაპირების შესრულება და 
მოზდოკს გაემგზავრა. მალე იქიდან საქართველოში დაბრუნდა ჯარის 
დამატებითი ნაწილით. 

1770 წ. თებერვალში საქართველოში მყოფი რუსეთის ჯარი უკვე 1228 კაცს 
ითვლიდა. 30 აპრილს მოზდოკიდან საქართველოსაკენ დაიძრა სპეციალურად 
გამოყოფილი ტომსკის პოლკი, რომელშიც 2093 კაცი ირიცხებოდა[16]. 

ერეკლე მეორე დარწმუნდა, რომ ეკატერინე მართლაც გზავნიდა 
საქართველოში ჯარს და თურქეთის წინააღდმეგ ომში ჩაება. მისი გეგმით, 
გაერთიანებულ ძალებს უნდა დაერტყათ თურქთა ძირითადი დასაყრდენისათვის 
– ახალციხისათვის, შემდეგ მოესპოთ თურქთა მცირე გარნიზონები იმერეთში. 
ტოტლებენმა, როგორც ჩანს, ეს გეგმა მიიღო. 

1770 წ. 17 მარტს ერეკლე მეორე შვიდათასიანი ჯარითა და 3 ზარბაზნით 
სურამში ჩავიდა. იქ იდგა გენერალი ტოტლებენი 1 200 კაცით. 24 მარტს ერეკლესა 
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და ტოტლებენის ჯარები ქვიშხეთისაკენ გაემართნენ. ამ დროს სოლომონი 
დადიანთან ურთიერთობას აგვარებდა, რის შემდეგაც მას თურქების წინააღმდეგ 
ბრძოლაში მონაწილეობა უნდა მიეღო[17], მაგრამ მალე გაირკვა, რომ ტოტლებენი 
ახალციხეში ლაშქრობას აჭიანურებდა. 

14 აპრილს ქართველთა და რუსთა გაერთიანებული ლაშქარი სადგერში 
იდგა. ტოტლებენმა ერეკლეს შესთავაზა სადგერის ციხეში ჯარის ერთი ნაწილის 
დატოვება, ხოლო დანარჩენით ლაშქრობის გაგრძელება. ბუნებრივია, ერეკლე 
ამაზე არ დათანხმდა და მთელი თავისი ლაშქრით აწყურისაკენ დაიძრა. 
ტოტლებენმა კი სადგერში თავისი ჯარის ნახევარი დატოვა და მეორე დღეს 
ერეკლეს გზას გაჰყვა. 

17 აპრილს ქართველებისა და რუსების ლაშქარი აწყურს მიადგა. ერეკლე 
მეორის გეგმით, ლაშქარი ახალციხის მიმართულებით უნდა წასულიყო და 
მესხეთის განთავისუფლება დაეწყო. ერეკლეს უნდა დაესწრო ახალციხის 
ფაშასთვის, ვიდრე ის დამხმარე ლაშქარს მიიღებდა. ამავე დროს საქართველოში 
უნდა ჩამოსულიყო რუსთა დამხმარე ჯარის დანარჩენი ნაწილებიც. ტოტლებენი 
კი აწყურის ციხის აღებას კატეგორიულად მოითხოვდა, მაგრამ არ ჩაუკეტა 
თურქებს აწყურისაკენ მიმავალი გზა, რითაც ახალციხის ფაშამ ისარგებლა და 18 
აპრილს ციხეში დამატებით ორათასიანი ჯარი შეიყვანა. 

19 აპრილს ტოტლებენმა მოულოდნელად შეწყვიტა ბრძოლა და აწყურს 
გაეცალა. ერეკლესა და მოურავოვის თხოვნამ ტოტლებენზე არ გასჭრა. 
ბუნებრივია, რუსეთის დამხმარე ჯარის წასვლის ფაქტმა ცუდად იმოქმედა 
ქართველებზე, მაგრამ ერეკლემ შეძლო სიმტკიცის შენარჩუნება. აწყურთან 
ყოფნას აზრი აღარ ჰქონდა და ერეკლემ დაიწყო ლაშქრის გამოყვანა იქიდან. მაშინ 
თურქებმა გადაწყვიტეს მომენტით ესარგებლათ. ისინი გამოვიდნენ ციხიდან, 
ბრძოლა გააჩაღეს, მაგრამ დამარცხდნენ და კვლავ ციხეს მიაშურეს[18]. 

ერეკლე მერე ასპინძისაკენ გაემართა. ახალციხის ფაშამ გადაწყვიტა დრო 
არ დაეკარგა და დიდი ჯარით თავს დასხმოდა ქართველებს. ახალქალაქისა და 
ხერთვისის ციხეებიდან სწრაფად გამოიყვანეს 1500 კაცი. მათ ქართველებს გზა 
გადაუღობეს. ერეკლემ უმალ დაამარცხა და გააქცია მტერი, მაგრამ ამ დროს 
ასპინძასთან ლეკ-ოსმალთა ახალი ჯარი გამოჩნდა[19]. 

1770 წლის 20 აპრილს მოხდა ასპინძის ცნობილი ბრძოლა. 

ერეკლე მეორის ბრწყინვალე სამხედრო ნიჭმა ქართველებს გამარჯვება 
მოუტანა. ერეკლეს ლაშქარმა ძალზე მცირე ზარალი განიცადა. მტრის 
მოლაშქრეთა დიდი ნაწილი კი ბრძოლის ველზე დაიღუპა. ვინც ქართველთა 
მახვილს გადაურჩა, გაიქცა, მაგრამ ქართველებს წინა ღამით მტკვარზე 
გადასასვლელი ხიდი მოეშალათ და ხსნის მაძიებელი ოსმალები ადიდებულმა 
მდინარემ შთანთქა. 

ასპინძის ბრძოლაში გამარჯვებას დიდი ისტორიული მნიშვნელობა 
ჰქონდა. ქართველი ხალხი წმინდად ინახავს ასპინძის ბრძოლის ხსოვნას, როგორც 
უცხოელი დამპყრობლების წინააღმდეგ ბრძოლის ბრწყინვალე ფურცელს[20]. 

ასპინძასთან მოპოვებული წარმატება ერეკლემ ვერ გამოიყენა. 
ტოტლებენის ქართლში წასვლა საფრთხის მომასწავებელი იყო და მეფე 
ჯავახეთის გზით თბილისისაკენ წავიდა. 
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გენერალმა ტოტლებენმა მალე გამოამჟღავნა ფარული გეგმები. მან 
იცოდა, რომ ზოგიერთი ქართლელი თავადი მეფეს ოპოზიციაში ედგა და მათი 
დახმარებით გადატრიალების მოწყობა გადაწყვიტა. ტოტლებენს ეგონა, რომ 
ქართლის ხელში ჩაგდებასა და ერეკლეს დამხობას ადვილად მოახერხებდა. მან 
დაიწყო ქართლის ციხე-ქალაქების დაკავება და მოსახლეობას რუსეთის 
იმპერატორის ერთგულებაზე ძალით აფიცებდა. 

ტოტლებენის ბნელი პიროვნება ჯერ კიდევ “შვიდწლიანი ომის” (1756-
1763) დროს გამომჟღავნდა, როცა ის რუსეთის კორპუსს სარდლობდა. მაშინ 
ტოტლებენმა ფარული მიწერ-მოწერა გააჩაღა პრუსიის მეფე ფრიდრიჰ მეორესთან 
და მას სამხედრო საიდუმლოებებს აცნობებდა. ღალატში მხილებულს სიკვდილი 
მიუსაჯეს, მაგრამ შემდეგში ეკატერინემ იგი შეიწყალა. ასეთი ბოროტმოქმედი 
სარდლობდა მეფის რუსეთის საექსპედიციო კორპუსს საქართველოში და 
ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ეკატერინე მეორისათვის ესიამოვნებინა. ის 
წინასწარ შეეცადა თავისი ჯარიდან გაერეკა მისთვის არასაიმედო ოფიცრები – 
ერთ ჯგუფს შეთქმულებაში მონაწილეობა დასდო ბრალად, სხვანი დააწინაურა 
და რუსეთს გაგზავნა. 

საქართველოში ტომსკის პოლკის ჩამოსვლის შემდეგ ტოტლებენი რუსთა 
ჯარით, რომლის შემადგენლობაშიც 4 000 კაცი იყო, 1770 წ. ივნისში იმერეთში 
გადავიდა. 

სოლომონ პირველმა ისარგებლა ასპინძასთან ახალციხის ფაშას 
დამარცხებით და თურქებისაგან ცუცხვათისა და შორაპნის ციხეები 
გაათავისუფლა. იმერეთის მეფემ ქალაქი ქუთაისიც დაიკავა და მის ციხეს ალყა 
შემოარტყა. 2 ივლისს სოლომონი და ტოტლებენი ბაღდადის ციხეს შემოადგნენ. 
თურქეთის გარნიზონი, რომელსაც ახალციხის ფაშას დახმარების იმედი არ 
ჰქონდა, მეფეს დანებდა. ამის შემდეგ სოლომონ-ტოტლებენის გაერთიანებულმა 
ძალებმა ქუთაისის ციხეს შეუტიეს. 6 აგვისტოს ღამით თურქებმა დატოვეს ციხე 
და ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე გაიარეს რუსთა საყარაულოებს შორის. ამ 
სადარაჯო პუნქტებში ტოტლებენმა სპეციალურად შეარჩია გერმანელი 
ოფიცრები, რათა მათ ხელი არ შეეშალათ თურქი მეციხოვნეების 
გაპარვისათვის[21]. 

მალე ტოტლებენსა და სოლომონს შორისაც გამწვავდა ურთიერთობა[22]. 
ჯიუტი გენერალი მეფის გონივრულ წინადადებებს არ იღებდა. 

ტოტლებენმა თავისი ნება-სურვილით 1770 წ. 3 ოქტომბერს ფოთის ციხის 
ალყა დაიწყო. გენერალი სოლომონ პირველის წარმატებებს ციხე-სიმაგრეების 
განთავისუფლებაში საკუთარ თავს მიაწერდა და მლიქვნელურად აცნობებდა 
რუსთ ხელმწიფეს, რომ ფოთს მან ეკატერინეს სახელი უწოდა, ანაკლიას – 
ალექსეევკა, ხოლო რუხს – წმინდა პავლეს სახელი მისცა. მაგრამ ფოთი კარგად 
იყო გამაგრებული და ტოტლებენმა ის ვერ აიღო. 

დეკემბრის ბოლოს თურქებმა გადაწყვიტეს ბათუმში ძალებისათვის 
მოეყარათ თავი და ფოთის გარნიზონს დახმარებოდნენ. სოლომონმა დროულად 
შეიტყო ეს ამბავი და ტოტლებენს აცნობა. მაგრამ ამ დროს მას უკვე მოესწრო 
იმერეთის მეფის მოწინააღმდეგე მთავრებთან კონტაქტის დამყარება. გასაგებია, 
რომ ავანტიურისტმა საერთო ენა გამოძებნა დადიან-გურიელთან და სოლომონს 
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არ დაუჯერა. ახლა კი, როცა სოლომონის ცნობა გამართლდა და თურქთა 
ავანგარდიც გამოჩნდა, რუსთა კორპუსის ოფიცრებმა: ნ. იაზიკოვმა და ი. ლვოვმა 
სთხოვეს სოლომონს, რათა თურქებისათვის გზა მოეჭრა გურიაში[23]. სოლომონმა 
გურიაში ილაშქრა, ოსმალებს გზა ჩაუკეტა, გადააყენა გიორგი გურიელი და მის 
მაგიერ უფრო სანდო მამია დასვა. 

ამ დროს პეტერბურგში განიხილეს საქართველოში შექმნილი 
მდგომარეობა. ამ განხილვას საფუძვლად ედო ნ. იაზიკოვის მოხსენებები. ნ. 
იაზიკოვი სპეციალურად იყო გამოგზავნილი საქართველოში იმ გაუგებრობათა 
გამოსარკვევად, რასაც ადგილი ჰქონდა ტოტლებენსა და ქართველ მეფეთა 
შორის[24]. ეკატერინე მეორის კარზე დარწმუნდნენ, რომ საქართველოში 
ტოტლებენი “რუსეთს უფრო სირცხვილს უხვეჭდა, ვიდრე სახელს”[25], ამიტომაც 
გადაწყვიტეს საქართველოდან მისი გაწვევა და მის ნაცვლად გენერალი ა. 
სუხოტინი დანიშნეს. მაგრამ ტოტლებენის როგორც არასასურველი პიროვნების 
საქართველოდან გაძევებისას რუსეთის იმპერატორმა თავის უკმაყოფილებაც 
გამოთქვა ერეკლეს მოქმედების გამო. ერეკლემ ხომ ტოტლებენის გამოხდომის 
დროს რუსეთის საექსპედიციო კორპუსის ოფიცრებს სარდლის შეცვლა 
მოსთხოვა. 

რუსეთის მთავრობის ინსტრუქცია ახალ სარდალს შთააგონებდა, რომ 
ქართველი მეფეები ტოტლებენის მიერ გატარებულ ღონისძიებათა შესაბამისად 
არ მოქმედებდნენ და ამიტომ გართულდა მათ შორის ურთიერთობაო. სუხოტინს 
მთავარ ამოცანად დაუსახეს თურქების წინააღმდეგ ქართველთა ძალებით ე.წ. 
“დივერსიების” მოწყობა და რეგულარულ სამხედრო ოპერაციებს უკრძალავდნენ. 
გენერალს აუხსნეს, რომ ქართული მიწების უშუალო შემოერთება რუსეთის 
მთავრობას მაშინ არ სურდა. 

ტოტლებენის მოქმედების ხერხები რუს პოლიტიკოსებს არ დაუგმიათ. 
სუხოტინს განუმარტეს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთის იმპერატორის 
ერთგულებაზე საქართველოს მოსახლეობის დაფიცება, რაც ტოტლებენმა 
წამოიწყო, ხელს შეუწყობდა თურქეთის წინააღმდეგ ქართველების დარაზმვას, 
ასეთი საქმის გაგრძელება კვლავაც შეიძლებოდა. 

ქართველი მეფეების დასაიმედებლად სუხოტინს დაავალეს შეპირებოდა 
მათ, რომ რუსეთ-თურქეთის ხელშეკრულების დადებისას საქართველოს 
საკითხიც აუცილებლად პოვებდა ასახვას[26]. სუხოტინისადმი დარიგებაში 
აღნიშნული იყო აგრეთვე, რომ რუსეთის მთავრობა ფოთის ხელში ჩაგდებით 
დაინტერესებული იყო[27]. 

1771 წ. მაისში სუხოტინი საქართველოში ჩამოვიდა. ერეკლემ მას 
დუშეთსა და თბილისში საზეიმო შეხვედრა მოუწყო. ამის შემდეგ გენერალი 
გაემგზავრა ქუთაისში, სადაც რუსთა კორპუსი იდგა. ივნისში, ხელთუბანში, 
ერეკლე მეორეს, სოლომონ პირველსა და რუსეთის კორპუსის ახალ სარდალს 
თათბირი ჰქონდათ. სუხოტინმა მოითხოვა ფოთზე გალაშქრება ზაფხულში. ამ 
დროს ერეკლე მეორესა და სოლომონ პირველს უნდა უზრუნველეყოთ რუსეთის 
ჯარის დაცვა ზურგიდან – ახალციხის მხრიდან თურქთა შესაძლო 
თავდასხმებისაგან[28]. ერეკლემ განაცხადა, რომ ზაფხულში კლიმატური 
პირობების გამო კოლხეთის ჭაობებში ჯარის მოქმედება შეუძლებელიაო. 
სამაგიეროდ მან შესთავაზა ახალციხის აღება. სოლომონ პირველმა კი მხარი 
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დაუჭირა სუხოტინის გეგმას. ის ფიქრობდა ამით რუსთა ჯარის იმერეთში 
გადაყვანას და მის გამოყენებას საკუთარი ინტერესებისათვის. შემდგომ კი, როცა 
მეფენი ხელთუბნიდან გაემგზავრნენ, მან სუხოტინს ზაფხულში ფოთის ალყის 
შეუძლებლობაზე დაუწყო ლაპარაკი[29]. 

რუსთა ჯარი, რომელმაც ზაფხულის ყველაზე ცხელ დღეებში დაიწყო 
ფოთის ალყა, მართლაც მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ციებ-ცხელებითა და 
სხვა სენით დაავადდა ორი ათას კაცამდე, მათ შორის თვით სარდალიც. 

სუხოტინი არ იცნობდა ქართულ სინამდვილეს, ადგილობრივ პირობებს, 
მკაცრად იცავდა მხოლოდ მთავრობის ინსტრუქციას, რომელიც ტოტლებენის 
უხეირო მოხსნებათა საფუძველზე იყო შედგენილი. ამრიგად, სუხოტინი 
არსებითად განაგრძობდა მოქმედების ძველ კურსს, არ ენდობოდა ქართველ 
მეფეებს, კავშირს ამყარებდა ქვეყნის მოღალატე მთავრებთან. მან ერეკლეს 
ერთგულების ნიშნად მძევლები მოსთხოვა, სოლომონი კი აიძულა, რომ მას 
თურქოფილი გიორგი ბატონიშვილისთვის (მამია IV გურიელის ძმა) გურიაში 
დაბრუნების ნება მიეცა[30]. გენერალმა ანგარიში არ გაუწია სოლომონის თხოვნას, 
არ გაათავისუფლა თავადი ჩიჩუა, რომელიც პატიმრობაში ჰყავდა[31]. 

1771 წ. ოქტომებრში სუხოტინმა ფოთს ალყა მოხსნა, ხოლო დეკემერში 
ეკატერინე მეორის მთავრობამ თავის ჯარის საქართველოდან გაყვანის 
გადაწყვეტილება მიიღო. 

1772 წ. 5 მაისს რუსთა ჯარმა ქუთაისი დატოვა, 31 მაისს უკვე ცხინვალში 
იყო, მერე კი საქართველოს საზღვრებს გასცდა. 

ქვემო გურიის მიტაცება ოსმალთა მიერ. საქართველოდან რუსეთის 
ჯარის გასვლას თურქთაგან გურიის სამთავროს ერთი ნაწილის – ქობულეთის 
მხარის მიტაცება მოჰყვა. 

როგორც ზემოთ იყო ნაჩვენები, თურქებმა გურიას უკვე XVI საუკუნეში 
შემოუტიეს, მაგრამ ჭოროხს ჩრდილოეთით დამკვიდრება ვერ შეძლეს. 1703 წელს 
მათ საბოლოოდ დაიკავეს ბათომი და ბათომის მხარე. მალე ჩაქვის მხარეც 
თურქთა ხელში მოექცა. 1723 წელს კი თურქებმა გურიის ზღვისპირა ციხეები 
(ციხისძირი, ქობულეთი, სეფა, შეკვეთილი, გრიგოლეთი) დაიკავეს. თურქთა 
ცდებს, რომ გურიის სამთავრო მთლიანად დაეკავებინათ, 1770-იან წლებამდე 
მნიშვნელოვანი შედეგი არ მოჰყოლია. 

1770 წ. ოქტომბერში, რუსთა ჯარებმა ფოთს ალყა შემოარტყეს; იმავე წლის 
დეკემბრის ბოლოს ოსმალებმა ფოთის საშველად ბათუმიდან 6000-იანი ჯარი 
გამოგზავნეს. გადამწყვეტ ბრძოლაში, 1771 წ. 3 იანვარს, რუსებმა გაიმარჯვეს. 
უკანდახეულ ოსმალებს გურიის მოსახლეობამ მუსრი გაავლო. ოსმალთა ლაშქარი 
თითქმის ერთიანად გაწყდა. როგორც ზემოთ ითქვა, ამავე დროს სოლომონი 
ლაშქრით გურიაში შევიდა და იქ თავისი გავლენა განამტკიცა. 

ფოთთან დამარცხების შემდეგ ოსმალებმა გააძლიერეს თავდასხმები 
ქვემო გურიის სოფლებზე. ამას დაერთო რუსთა ახალი სარდლის გენ. სუხოტინის 
გაუმართლებელი ჩარევა გურიის საშინაო საქმეებში. სუხოტინის მიერ გურიაში 
დაბრუნებული გიორგი ბატონიშვილი მთავარს არ ემორჩილებოდა და ამით 
ქვეყნის დასუსტებას ხელს უწყობდა. 

როგორც კი 1772 წ. მაისში რუსთა ჯარმა საქართველო დატოვა, თურქებმა 
ამით ისარგებლეს და გურიის დაპყრობას შეუდგნენ. ქობულეთის სარდალ-
მოურავი თავადი მამუკა თავდგირიძე ამ დროს აქტიურად მონაწილეობდა 
სოლომონის ანტითურქული გეგმების განხორციელებაში. ჯერ კიდევ 1771 წ. 
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რუსთა სარდლობა და სოლომონი ტრაპიზონის მიმართულებით გალაშქრებას 
აპირებდნენ. თავდგირიძეს ამ საქმეში მნიშვნელოვანი როლი უნდა 
შეესრულებინა[32]. 

თურქები ქობულეთის მხარეში ციხისძირიდან შემოიჭრნენ. იმავე დროს 
გამაჰმადიანებულმა აჭარელმა ფეოდალებმა აჭარა-გურიის ქედი გადმოლახეს და 
ხინოს მხარე დაიკავეს. ხინოწმინდელი ეპისკოპოსი იოანე (წუწუნავა) 
იძულებული გახდა სამწყსო მიეტოვებინა და საჯავახოში გადასულიყო. 1772 
წლისთვის ხინო გურიის სამთავროს ჩამოაშორეს, ქობულეთის მხარე კი 
თავდგირიძეთა ხელში რჩებოდა[33]. 

ქობულეთის მხარეზე თურქთა თავდასხმა ისე სწრაფად მოხდა, რომ 
მეფემ თავდგირიძისათვის დახმარების გაწევა ვერ მოასწრო. მამია გურიელს 
გიორგი ბატონიშვილი სამთავრო ტახტს ეცილებოდა და, ცხადია, მთავარს 
თურქებთან ბრძოლის თავი არ ჰქონდა. მამუკა თავდგირიძემ სცადა შეეკავებინა 
თურქები; მან ახალციხის ფაშასთან მოლაპარაკება გამართა, თავისი უფროსი ვაჟი 
–მაქსიმე მძევლად გაუგზავნა და მორიგება შესთავაზა. ამავე დროს თავდგირიძე 
სოლომონ I-სა და გურიელს შველას სთხოვდა. ეს თურქებს მხედველობიდან არ 
გამოჰპარვიათ და შემოსევა გააგრძელეს. მალე თურქებმა ქობულეთის მხარე 
დაიკავეს, დაარბიეს, ეკლესიების მეტი წილი ააოხრეს და ამ მხარეში 
გაბატონდნენ. მამუკა თავდგირიძე, ქვემო გურიის ზოგი ფეოდალი და 
მოსახლეობის ერთი ნაწილი თურქთა ბატონობას გამოექცა და თავი გურიის სხვა 
მხარეებს შეაფარა. თავდგირიძე ცოლ-შვილითა და პირუტყვის ჯოგებით 
საჯავახოს დადგა და სოლომონ I-ის დახმარებას ელოდა, მაგრამ მეფემ მას მაშინ 
დახმარება ვერ გაუწია. მალე თავდგირიძემ გურიელისაგან სამფლობელოდ 
მიიღო აკეთი მიდამოებით და ახალ სათავადოზე დამკვიდრდა. თურქებმა მაქსიმე 
თავდგირიძე გაამაჰმადიანეს, სულეიმანი უწოდეს და მოგვიანებით ქობულეთის 
მხარის გამგებლად (ბეგად) დანიშნეს. 

1774 წელს ქუჩუკ-კაინარჯის საზავო ხელშეკრულების დადების დროს 
ქვემო გურიის საკითხი, ისევე როგორც საქართველოს რიგი სხვა საკითხებისა, 
განხილული არ ყოფილა. 

ამრიგად, თურქეთმა XVIII ს. 70-იან წლებში საქართველოს მიწების 
გარკვეული ნაწილი მიიტაცა და იგი მის მიერ დამონებულ ქართულ მხარეებს 
შეუერთა. 

უმეთაუროდ დარჩენილ ქობულეთის მხარის მოსახლეობას თურქებთან 
ბრძოლა არ შეუწყვეტია. თურქებმა მხოლოდ უმკაცრესი ზომების მიღებით, 
მასობრივი ტერორის გზით შეძლეს ამ მხარის დამორჩილება. დამპყრობლებმა 
მაშინვე დაიწყეს ძალით ისლამის გავრცელება, ანუ, როგორც მაშინ ამბობდნენ 
“გათათრება”, მაგრამ მოსახლეობის ძლიერ წინააღმდეგობას წააწყდნენ. 
მოსახლეობამ გურიის ქრისტიანულ ნაწილში გადასახლება დაიწყო. 
გადმოსახლებულთა უმრავლესობა შუა გურიაში, უმთავრესად ნაკაშიძეთა 
სათავადოში დასახლდა. შემდეგ ისინი ხიზნური წესით ემსახურებოდნენ 
ნაკაშიძეებს. 

ქვემო გურია თურქებმა საბოლოოდ მხოლოდ XIX ს. პირველ ნახევარში 
დაიმორჩილეს. მანამდე ეს მხარე, სადაც ძალაუფლება გამაჰმადიანებულ 
ადგილობრივ ფეოდალთა ხელში დარჩა, არსებითად “უბატონო თემს” 
წარმოადგენდა და მხოლოდ იშვიათად თუ ასრულებდა თურქეთის მთავრობის 
მოთხოვნებს. ქობულეთის მხარის რამდენიმე სოფელი დიდხანს, XIX საუკუნის 
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30-იან წლებამდე ქრისტიანობას იცავდა და გურიის მთავრის ხელისუფლებას 
ექვემდებარებოდა. მიწისმფლობელობის ქართული წესების მოშლა ქვემო 
გურიაში დამპყრობლებმა ვერ შეძლეს. მრავალი მოსახლე ფარულად 
ქრისტიანობდა. თურქულმა ენამ და წეს-ჩვეულებებმა საქართველოს ამ მხარეში 
ფეხი ვერ მოიკიდა. თურქთა გავლენა ნაწილობრივ დაეტყო ტოპონიმიკას 
(ქობულეთს თურქებმა ჩურუკ-სუ — დამპალი წყალი უწოდეს; გაჩნდა 
ტოპონიმები: ყარა-დერე, ორთა-ბათომი, დიდი ჯამე, ბაშ-ქოი, ნურიე, სოუქ-სუ და 
რამდენიმე სხვა). 

ქვემო გურიას საქართველოს შიდა რაიონებთან ეკონომიური და 
კულტურული კავშირი არ გაუწყვეტია. თურქთა ბატონობა “თურქეთის 
გურიაში”[34] მხოლოდ ზედაპირული იყო და ქვეყნის ეკონომიურ და კულტურულ 
ცხოვრებაში მას მნიშვნელვანი როლი არ შეუსრულებია, რაიმე ახალი არ 
შეუქმნია, გარდა იმისა, რომ საქართველოდან ძალით მოწყვეტილ ამ მხარეში 
ეროვნული კულტურა დაქვეითების გზით წავიდა. 

მდ. ჩოლოქს სამხრეთით მდებარე ქვემო გურია ოსმალო დამპყრობელმა 
ტრაპიზონის ეიალეთ შეურეთეს. 

  

*                 *                 * 

  

საქართველოში რუსთა ჯარის ყოფნამ ერეკლეს სამეფოს სარგებლობა ვერ 
მოუტანა. ამ ჯარის გენერლები ქვეყნის მოღალატეებთან უფრო ახლოს იყვნენ, 
ვიდრე მეფეებთან, ამიტომ 1771 წ. დეკემბერში ერეკლემ პეტერბურგში საგანგებო 
ელჩობა გაგზავნა. ამ ელჩობაში მონაწილეობდნენ კათალიკოსი ანტონ პირველი 
და ბატონიშვილი ლეონი. ეკატერინე მეორისადმი გაგზავნილ წერილში ერეკლე 
რუსეთის მფარველობაში შესვლის სურვილს გამოთქვამდა და შემდეგ პირობებს 
სთავაზობდა: 

აღმოსავლეთ საქართველოში ეკატერინეს უნდა გამოეგზავნა 
ოთხათასიანი ჯარი; ამ ჯარის სარდლები ერეკლეს უნდა დამორჩილებოდნენ; 
საქართველოში სამეფო ტახტი აუცილებლად მის ჩამომავლობას უნდა 
შერჩენოდა, ხოლო ეკლესიის სათავეში კვლავინდებურად კათალიკოსი უნდა 
ყოფილიყო. 

ერეკლე ეკატერინე მეორეს სთხოვდა სამშობლოში დაებრუნებინა ის 
ქართველები, რომლებიც რუსთა ჯარმა გაათავისუფლა ყირიმის აღებისას. 

ქართლ-კახეთის მეფე ფულად დახმარებასაც მოითხოვდა. თავის მხრივ 
ერეკლე კისრულობდა: რუსეთში მძევლად გაეგზავნა თავისი რომელიმე შვილი, 
რამდენიმე თავადი და აზნაური. ახალციხის შემოერთების შემთხვევაში კი იქ 
გადასახადების აკრეფის გარანტიას იძლეოდა; ქართლ-კახეთის სასარგებლო 
წიაღისეულის შემოსავლის ნახევარს ერეკლე რუსეთს ჰპირდებოდა. ამასთან 
ერთად, ერეკლე იმ მიზნით, რომ რუსეთის სახელმწიფო საქართველოს სამხედრო 
დახმარებით დაეინტერესებინა, მის სასარგებლოდ ყოველწლიური გადასახადის 
შემოღებას კისრულობდა: თითოეულ კომლს 14 შაურს შეაწერდა, ერთდროულად 
გადაიხდიდა 14 საუკეთესო ცხენს და ყიზლარში დიდი რაოდენობით საუკეთესო 
ღვინოსაც გაგზავნიდა და სხვ. 
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დასასრულს, ერეკლე მოითხოვდა, რომ რუსეთის მთავრობას ახალციხის 
მხარე დაეკავებინა 1772 წ. გაზაფხულზე. რუსეთ-თურქეთის ხელშეკრულების 
დადებისას კი აუცილებლივ უნდა ყოფილიყო ნათქვამი ამ ტერიტორიის 
შესახებაც[35]. 

ელჩობა რუსეთს 1772 წ. იანვარში გაემგზავრა, მაგრამ უშედეგოდ, 1774 
წელს იმედგაცრუებული ელჩები საქართველოში დაბრუნდნენ. ეკატერინე მეორის 
მთავრობა ერეკლეს წინადადებებით არ დაინტერესდა, რადგან თურქეთთან ომის 
გაჭიანურება მისთვის ხელსაყრელი არ იყო. რუსეთი ამ დროს უკვე ცდილობდა 
ომის დამთავრებას, ხოლო საქართველოში ბრძოლა ოსმალეთთან გრძელდებოდა. 

ჯერ კიდევ 1771 წ. ოქტომბერში ერეკლე მეორემ ხერთვისის ციხე აიღო[36], 
ხოლო 1772 წ. დეკემბერში ახალციხის ფაშამ, მიუხედავად რუსეთსა და თურქეთს 
შორის დროებითი დაზავებისა, ქართლის რამდენიმე სოფელი დაარბია. 

1773 წ. ივნისში ერეკლემ და სოლომონმა აღადგინეს თავიანთი კავშირი, 
ხოლო ხელშეკრულების ტექსტის ასლი რუსეთის მთავრობას გაუგზავნეს. 

1773 წ. ოქტომბერში ერეკლესა და სოლომონის ჯარები გორში შეერთდნენ 
და ჯავახეთს გაილაშქრეს. ქართველთა ლაშქარი ყარსის მიმართულებით 
მიიწევდა და არტაანამდის მიაღწია, მაგრამ იქიდან ლაშქარი უკან გამობრუნდა. 
ამის მიზეზად სოლომონ პირველის ავად გახდომას თვლიდნენ. 

1774 წ. დასაწყისში ახალციხის ფაშამ ისარგებლა რუსეთის ჯარის 
წასვლით და სოლომონის წინააღმდეგ დადიანი და შერვაშიძე წააქეზა. ფაშამ 
იმერეთში 4-ათასიანი ჯარი გაგზავნა. სოლომონის თხოვნით ერეკლემ დადიანზე 
გავლენა იქონია და ის იმერთა მეფის წინააღმდეგ აღარ გამოვიდა. მალე ერეკლეს 
ჯარიც მზად იყო სოლომონ პირველის დასახმარებლად. თურქთა ჯარმა 
სასწრაფოდ უკან დახევა გადაწყვიტა, მაგრამ სოლომონ პირველმა მტერი 
დაამარცხა. 6 თებერვალს გამთენიისას, როცა თურქთა ჯარი ჩხერიმელას 
ვიწროებით გადიოდა, საფარში მყოფმა იმერელმა მეთოფეებმა მტერს გზა 
მოუჭრეს, ხოლო სოლომონმა თურქებს ზურგიდან შეუტია. მტერი პანიკამ 
მოიცვა, გაიქცა. ბრძოლის ველზე ბევრი მოკლული დატოვა. ქართველებმა 
თურქებს ჩხერიდან ვახანამდე სდიეს. მტერმა დიდი ზარალი ნახა: ახალციხეს 700 
კაცმა თუ ჩააღწია[37]. 

1774 წ. ნოემბერში სოლომონ პირველმა პეტერბურგს საგანგებო ელჩობის 
გაგზავნა გადაწყვიტა. იმ სიგელსა და წერილებში, რომლებიც სოლომონმა დ. 
კვინიხიძეს გაატანა, მან ოფიციალური თხოვნით მიმართა ეკატერინე მეორის 
მთავრობას, რომ იმერეთის სამეფო თავის მფარველობაში მიეღო[38]. 

იმერეთის ელჩს თან გააყოლეს თავად-აზნაურთა შვილები; და-ძმა 
იაშვილები, ღოღობერიძე და ბაქრაძე, რომლებიც უნდა მოენათლათ და 
აღეზარდათ რუსეთის სამეფო კარზე[39]. 

მაგრამ კვინიხიძის ელჩობას წარმატება არ მოჰყოლია. ქუჩუკ-კაინარჯის 
ზავი 10/21/ ივლისს უკვე ხელმოწერილი იყო. საქართველოს საკითხი ამ 
ხელშეკრულებაში რამდენადმე აისახა და ახლა ეკატერინე მეორის მთავრობას 
აღარ სურდა თურქეთთან ურთიერთობის კვლავ გამწვავება. 

ეკატერინე მეორემ სოლომონ პირველს გამოუგზავნა სიგელი, სადაც 
ნათქვამი იყო, რომ იმერეთის ელჩობა რუსეთს გაემგზავრა მანამდე, ვიდრე 
იმერეთში თურქეთთან დაზავების ამბავი ჩააღწევდა. სიგელში იყო ცდა აეხსნათ 
ის სარგებლიანობა, რაც იმერეთის სამეფოს უნდა მიეღო ქუჩუკ-კაინჯარის 
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ზავით[40]. ამ ხელშეკრულების 23-ე მუხლი დასავლეთ საქართველოს ეხებოდა. ამ 
მუხლში ნაქვამი იყო: 

“საქართველოსა და სამეგრელოში მდებარე ციხეები: ბაღდადი, ქუთაისი 
და შორაპანი, რომლებიც რუსეთის იარაღით არიან მოპოვებულნი, რუსეთისაგან 
იმათ კუთვნილად იქნება აღიარებული, ვისაც ისინი ძველთაგანვე ეკუთვნოდნენ; 
თუ ეს ქალაქები ნამდვილად ძველთაგანვე, ან დიდი ხანია, ბრწყინვალე პორტას 
ექვემდებარებოდნენ, მის საკუთრებად იქნებიან ცნობილნი; ამ ტრაქტატის 
გაცვლის შემდეგ, დათქმულ დროს, რუსეთის ჯარები გამოვლენ დასახელებული 
პროვინციებიდან — საქართველოდან და სამეგრელოდან. ბრწყინვალე პორტა, 
თავის მხრივ, ტრაქტატის პირველი არტიკულის შესაბამისად ვალდებულებას 
იღებს ყველა იმათი სრული ამნისტია გამოაცხადოს, რომლებმაც მას ომის 
მიმდინარეობის დროს ამ მხარეში რაიმე შეურაცხყოფა მიაყენეს. ბრწყინვალე 
პორტა საზეიმოდ და სამუდამოდ ამბობს უარს ხარკად ჭაბუკებისა და 
ქალიშვილების მოთხოვნასა და ყოველგვარ სხვა გადასახადზე; პორტა 
ვალდებულებას კისრულობს არც ერთი მათგანი არ ჩათვალოს თავის 
ქვეშევრდომად, იმათ გარდა, რომლებიც მას ძველთაგანვე ეკუთვნოდნენ; 
ქართველებისა და მეგრელების მფლობალობაში მყოფ ყველა ციხეს და 
გამაგრებულ ადგილებს დატოვებს მათ გამგებლობასა და დაცვაში; ასევე 
არავითარი სახით არ შეავიწროვებს ქართველთა სარწმუნოებას, მონასტრებსა და 
ეკლესიებს, არ შეუშლის ხელს ძველი ეკლესია-მონასტრების შეკეთებას და 
ახალთა აგებას, ჩილდირის ვალიმ და სხვა გამგებლებმა თუ ოფიცრებმა არ უნდა 
შეავიწროვონ ისინი ისეთი მოთხოვნებით, რომლებსაც შეიძლება მოჰყვეს მათი 
მამულების დაკარგვა. მაგრამ რადგანაც დასახელებული ხალხები ბრწყინვალე 
პორტას ქვეშევრდომები არიან, ამიტომ რუსეთის იმპერია შემდეგში მათ საქმეებში 
სრულიად არ უნდა ჩაერიოს და არც შეავიწროვოს ისინი”[41]. 

ამრიგად, რუსეთ-თურქეთის 1768-1774 წლების ომს საქართველოსათვის 
გარკვეული მნიშვნელობა ჰქონდა. 

რუსეთ-თურქეთის ომის შედეგად თურქეთის იმპერიის ძლიერება 
გატეხილ იქნა და იგი მეორეხარისხოვან სახელმწიფოდ იქცა. თურქებმა 
იმერეთთან და ქართლ-კახეთთან ბრძოლის უნარი დაკრაგეს. მათ ვერ შეძლეს 
სოლომონ პირველის დამორჩილება და იმერეთის ციხეების კვლავ დაკავება. 
სულთანი იძულებული გახდა დაკმაყოფილებულიყო იმით, რომ რუსეთმა სცნო 
მისი უფლებები დასავლეთ საქართველოზე, მაგრამ ეს უფლებები ნომინალური 
იყო. ოსმალეთს ამ ქვეყანაში ტყვე მონებით თუ სხვა სახის ხარკის აღება და 
ქრისტიანების დევნა აეკრძალა. მართალია, ყოველივე ეს სოლომონის თაოსნობით 
ბრძოლის შედეგად უკვე მოპოვებული იყო, მაგრამ ამიერიდან ეს მონაპოვარი 
რუსეთის ჩარევითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებით მტკიცდებოდა. 

სოლომონ პირველის ხელისუფლება იმერეთში კიდევ უფრო გაძლიერდა. 
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§ 6. დასავლეთ საქართველო XVIII ს. 70 — 80-იან წლებში 
 
XVIII ს. 70-იანი წლებიდან იმერეთის სამეფო კიდევ უფრო გაძლიერდა. 

მან თავისი დამოუკიდებლობა შეინარჩუნა და შიშის ზარი დასცა ოსმალო 
დამპყრობლებს. დასავლეთ საქართველოს მთავრები მეტ-ნაკლებად ქედს 
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უხრიდნენ გაძლიერებულ იმერთა მეფეს და მის წინააღმდეგ აშკარა გამოსვლას 
ვერ ბედავდნენ. გურია-სამეგრელოს სამთავრეობიც, სოლომონის მიბაძვითა და 
რიდით, ოსმალეთს ხარკს აღარ უხდიდნენ და არც აპირებდნენ მის მორჩილებას. 
მათ შორის ჯერ კიდევ მერყეობა ეტყობოდა სამეგრელოს მთავარს, რომელიც 
სოლომონის პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებთან კავშირს არ წყვეტდა. 

1776 წლის იანვარში სოლომონმა გურიის ჯარის თანხლებით სამეგრელო 
დალაშქრა, რამდენიმე ციხე აიღო და დადიანი დაიმორჩილა. იმავე წელს 
სოლომონს მორჩილება განუცხადა გურიის ახალმა მთავარმა გიორგი V-მაც[1]. 
მეფემ გურიელის შვილები მძევლად წაიყვანა და მას საჯავახოც ჩამოართვა. 

სოლომონ I-ის წარმატებებმა თურქეთის მთავრობა აიძულა, რომ მასთან 
დიპლომატიური ურთიერთობის ხასიათი შეეცვალა. 1776 წლის 5 ოქტომბერს 
იმერეთის მეფეს თურქეთის ელჩობა ეახლა და მას სულთნის ფირმანი და 
ძვირფასი საჩუქრები გადასცა[2]. 

სოლომონის წარმატებები კიდევ უფრო განმტკიცდა 1776-1777 წლებში 
მაქსიმე კათალიკოსის გურიასა და სამეგრელოში მოგზაუროებით. კათალიკოსმა 
გურია-სამეგრელო მოიარა, საეკლესიო-სასჯულო საქმეები განაგო და ამით 
დასავლეთ საქართველოს ერთიანობის საქმეს გარკვეული სამსახაური გაუწია[3]. 
ეკლესიის მთლიანობა აღდგენილ იქნა. 

სოლომონ I-ის საშინაო და საგარეო წარმატებებს დიდი ზიანი მიაყენა 
ტახტის მემკვიდრემ, პატივმოყვარე ალექსანდრე ბატონიშვილმა. 1778 წლის 
აპრილში იგი მამას აუჯანყდა[4]. მეფისადმი მტრულად განწყობილი თავად-
აზნაურები სახლთუხუცესი დავით აბაშიძე, მოურავი თამაზ მესხი, მერაბ 
ნიჟარაძე, სვიმონ მიქელაძე და წერეთელთა სახლის ერთი ოჯახი ბატონიშვილს 
ეახლნენ და მიემხრნენ. ბატონიშვილის მომხრეებმა დაიკავეს ლოსიათხევი, 
ჩხერის ციხე და მთელი ზემო მხარე, გარდა პაპუნა და ზურაბ წერეთლების 
მამულებისა[5]. აჯანყებით მოცული მხარეების მეციხოვნეები და გლეხობა მეფის 
მხარეზე დარჩა[6]. 

სოლომონმა ერთგული პირების, უმთავრესად წერეთლებისა და 
წულუკიძეების, დახმარებით დიდი ლაშქარი შეჰყარა და აჯანყებულები 
დაამარცხა, ალექსანდრეს მომხრეები კი სასტიკად დასაჯა[7]. 

საშინაო პოლიტიკური ბრძოლა და საგარეო მტრების შემოსევები 
ერთიმეორეს ენაცვლებოდა იმერეთში, ზოგჯერ კი ორივე ერთად ემუქრებოდა 
იმერეთის სახელმწიფოს. არ ისვენებდა ოსმალეთი, რომელიც ახლა ცდილობდა, 
რათა იმერეთისათვის მოკავშირე სამეგრელოს სამთავრო ჩამოეშორებინა. 

1779 წლის მიწურულში “აფხაზნი და თურქნი ურთიერთას შეითქვნენ”[8]. 
“შეიყარა სრულიად აფხაზეთი თავისის ბატონებით შერვაშიძეები, ჯიქი, ალანი 
და ჩერქეზი, სხვანი კიდევ უცხო ჯარები იყო... ცხენოსანი და ქვეითი.... 
ჯაბახანით, თოფხანით, ზარბაზნებით”[9] და მოულოდნელად სამეგრელოს 
შემოესია. ბესიკის ცნობით, თურქთა მიერ მოწყობილ ამ ლაშქრობაში ექვს ენაზე 
მოლაპარაკე მოლაშქრეები ყოფილან. მათ შორის ყირიმელი თათრები და 
ყივჩაყები (ბალყარელები)[10]. კაცია დადიანმა დახმარებისათვის იმერეთის მეფეს 
მიმართა. სოლომონმა იმერთ-გურიის ლაშქარი შეჰყარა და დადიანის 
მოსაშველებლად გაეშურა. ბრძოლა გაიმართა რუხის ციხესა და ზუგდიდს შორის, 
რუხის მახლობლად, რის გამოც იგი ისტორიაში რუხის ბრძოლის სახელითაა 
ცნობილი. რუხის ბრძოლა იმერეთ-სამეგრელოს ლაშქრის ბრწყინვალე 
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გამარჯვებით დამთავრდა. გამარჯვებულებს დარჩათ მრავალი ტყვე და სამხედრო 
აღჭურვილობა[11]. 

ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით რომ ვერაფერი გააწყო, 
ოსმალეთი ახლა იმერეთს სამხრეთ-დასავლეთიდან — აჭარისა და ქვემო გურიის 
მხრიდან დაემუქრა. აჭარა და ქვემო გურია ოსმალთა ხელში იყო. გარდა ამისა, 
რუსეთი რიონის სამხრეთით მდებარე მიწების მიმართ ინტერესს არ იჩენდა (1774 
წლის ზავის დადების წინ ეკატერინე II თავის წარმომადგენლებისადმი მიცემულ 
ინსტრუქციაში მოითხოვდა, რომ თურქეთთან საომარი მოქმედება შეწყვეტილიყო 
დუნაისა და რიონის შესართავების ჩრდილოეთით. ქუჩუკ-კაინარჯში ზავის 
ხელისმომწერნი სწორედ ასე შეთანხმდნენ, რამაც თურქებს გურიაში სამოქმედოდ 
ხელები გაუხსნა)[12]. 

1781-1783 წლებში თურქებმა დიდ ძალებს მოუყარეს თავი და ანაკლიისა 
და ფოთის გამაგრებასთან ერთად დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ახალი 
ციხეების აგებას შეუდგნენ[13]. თურქეთის სარდლობამ გაამაგრა კინტრიშის 
(ქობულეთის) ციხე, იქ თურქები და ქურთები ჩაასახლა და ეს პუნქტი იმერეთისა 
და გურიის სამთავროზე თავდასხმების ერთ-ერთ ბუდედ აქცია[14]. საქართველოს 
წინააღმდეგ ლაშქრობების ფორპოსტად აქციეს თურქებმა აჭარის სანჯაყიც. 1775 
წლიდან ბათუმში იმყოფებოდა რაჭის ერისთავ როსტომის ძე გიორგი, რომელიც 
ხშირად დადიოდა სტამბოლს და სულთნის დახმარებით იმერეთში გამეფებაზეც 
კი ოცნებოდა[15]. 

იმერეთსა და გურიაზე თურქებისა და აჭარელი ფეოდალების ხშირი 
თავდასხმების საპასუხოდ სოლომონმა 1781 წლის 21—29 ივლისს აჭარაზე 
ილაშქრა, მაგრამ იმერეთიდან ამ მთიან მხარეში შეჭრა ძნელი აღმოჩნდა და მეფე 
უშედეგოდ დაბრუნდა[16]. 

1783 წლის 8 აპრილს რუსეთმა შეიერთა ყირიმის სახანო, რომელიც XV ს. 
მეორე ნახევრიდან შავ ზღვაზე თურქეთის ბატონობის ძირითად დასაყრდენს 
წარმოადგენდა. 1783 წლის 24 ივლისს დადებულმა გეორგიევსკის ტრაქტატმა კი 
რუსეთს საშუალება მისცა უშუალოდ ჩარეულიყო ამიერკავკასიის საქმეებში. 
ამიერკავკასიისათვის ბრძოლა ამ ტრაქტატის შემდეგ რუსეთის ერთ-ერთ მთავარ 
ამოცანად იქცა. თურქეთი და ირანი იძულებული გახდნენ ამიერკავკასიისათვის 
გადამწყვეტ ბრძოლაზე ეფიქრათ. 

გეორგიევსკის ტრაქტატის დადების შემდეგ, 1783 წელსვე, სოლომონ I-მა 
სცადა მსგავსი ხელშეკრულებით შეკვროდა რუსეთს. იმერეთის მეფის ამ 
მიმართვამ რუსეთის დიპლომატთა შორის აზრთა სხვადასხვაობა წარმოშვა. ა. 
ბეზბოროდკო საჭიროდ თვლიდა, რომ რუსეთს იმერეთიც მიეღო მფარველებაში, 
მაგრამ უფრო გავლენიანმა გრ. პოტიომკინმა ასეთი ნაბიჯი ნაადრევად მიიჩნია[17]. 
შეშფოთებულმა თურქეთმა მაშინვე მიიღო სათანადო კონტრზომები და 
იმერეთში საგანგებო ელჩები გაგზავნა. 

1783 წ. 1 ნოემბერს სოლომონმა თურქეთის ელჩები მიიღო. ელჩებმა მეფეს 
სულთნის საჩუქრები და ფირმანი გადასცეს. 

როგორც ჩანს, სულთანი იმერეთის მეფისაგან რუსეთთან ურთიერთობის 
შეწყვეტას მოითხოვდა. შემდგომი მოვლენებიდან ცხადი ხდება, რომ მეფემ 
თურქეთის ელჩები უარით გაისტუმრა. მას მტკიცედ ჰქონდა გადაწყვეტილი 
რუსეთის იმპერიის მფარველობაში შესვლა. 

სოლომონ იმერთა მეფის ბრძოლა დასავლეთ საქართველოს 
პოლიტიკური გაერთიანებისათვის ვიწრო “დასავლური” მოვლენა როდი იყო. 
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ნიჭიერ სახელმწიფო მოღვაწეს შეუძლებელი იყო ღრმად არ ეფიქრა “ზემო” და 
“ქვემო” ივერიის მომავალსა და ქართლ-კახეთის ფართო პერსპექტივებზე XVIII ს. 
70—80-იან წლებში. ამ დროს უმემკვიდრეოდ დარჩენილი სოლომონი, რომელიც 
ხშირად ავადმყოფობდა, როგორც ჩანს, საქართველოს პოლიტიკური მთლიანობის 
აღდგენაზეც ოცნებობდა და იმერეთის სამეფო ტახტის მემკვიდრის საკითხს 
ერეკლე მეორესთან ათანხმებდა. 

სოლომონ I-ს კარგად ესმოდა, რომ მისი სიკვდილის შემდეგ იმერეთში 
ტახტისათვის ბრძოლა გაჩაღდებოდა და გადაწყვიტა მემკვიდრე დაენიშნა. 

1783 წლის 16 ნოემბერს სოლომონის მოძღვარი ერეკლე II-ს ეახლა და მას 
სოლომონის გადაწყვეტილება გააცნო: იმერეთის მეფე თანახმა იყო ტახტის 
მემკვიდრედ ერეკლეს შვილიშვილი დავით არჩილის ძე გამოეცხადებინა, ოღონდ, 
სამაგიეროდ, ერეკლეს სოლომონის ურჩთა შეფარებაზე ხელი უნდა აეღო[18]. 
სოლომონის მოთხოვნით და (ბურნაშოვის რჩევით) ერეკლემ დავით არჩილის ძე 
იმერეთს გაგზავნა[19]. 

1784 წ. დასაწყისში ზემო აჭარის სანჯაყის გამგებელმა აბულბეგ 
ხიმშიაშვილმა, როგორც ჩანს, თურქ ხელისუფალთა ბრძანებით, გურიის 
სამთავროს ლაშქარი შეუსია. ამის მიზეზი ის იყო, რომ გურიის მთავართან თავს 
აფარებდა თავადი თავდგირიძე, სოლომონ მეფის სიძე. თავდგირიძე სოლომონს 
მხარში ამოუდგა და ქვემო გურიის ოსმალთაგან განთავისუფლებისათვის 
იბრძოდა. ხიმშიაშვილის ლაშქარი გურულებმა სასტიკად დაამარცხეს და გარეკეს. 
გამაჰმადიანებული აჭარელი ბეგის შემოსევის გამო სოლომონ მეფემ, როგორც 
გურიელის მფარველმა ხელმწიფემ, ახალციხის ფაშას პროტესტი შეუთვალა. ფაშამ 
მეფეს უპასუხა: მართალია, აჭარა ჩვენს საგამგებლოში შემოდის, მაგრამ 
აჭარლებზე, რომლებიც მიუვალ მთიან ადგილებში ცხოვრობენ, მე ჩემს 
უფლებებს ვერ ვახორციელებ და მათი დასჯაც არ შეიძლებაო. ამ შემთხვევაში 
ახალციხის ფაშა არ ტყუოდა. ხიმშიაშვილის ლაშქრობამ რამდენადმე დააჩქარა 
სოლომონის ბრძოლა ქობულეთ-ბათუმის შემოერთებისათვის. 

სოლომონის გეგმები ქვემო გურიის მიმართ საკმაოდ შორს მიდიოდა. 
წარმატების მოპოვების შემთხვევაში იგი ფიქრობდა ციხისძირის გამაგრებას, იქ 
ქალაქის აშენებას და ვაჭარ-ხელოსანთა გამრავლებას (ანატოლიელი ბერძნებისა 
და სომხების ჩამოსახლების გზით). ნავარაუდევი იყო, რომ ამ ღონისძიებაზე 
გაღებული ხარჯები 4 წელიწადში ანაზღაურდებოდა[20]. მეფე იმედოვნებდა, რომ 
ქვემო გურიის მოსახლეობა მას მხარს დაუჭერდა. სოლომონი წინასწარ 
შეუთანხმდა გიორგი გურიელს და ბათუმისაკენ ლაშრობაზე დაითანხმა. მისი 
ერთგულების საწინდრად მეფემ გურიელის ვაჟი სიმონი ქუთაისს მიიწვია და 
მძევლად დაიტოვა. 

ლაშქრობა საიდუმლოდ მზადდებოდა, მაგრამ მეფის მოწინააღმდეგეებიც 
ფხიზლობდნენ. ერთი ცნობით, დადიანს მეფის მზადების შესახებ გაუგია და 
ფოთის ფაშასათვის უცნობებია[21]. ფაშამ არ დააყოვნა — წინასწარ აცნობა ზღვის 
ნაპირზე განლაგებულ თურქ მეციხოვნეებს, რომ მეფის გამოლაშქრების 
შემთხვევაში იგი ქვემეხის გასროლით შეატყობინებდა მათ, რათა სათანადო 
ზომები მიეღოთ[22]. ლაშქრობა 4 მარტს დაიწყო. იმერეთის ლაშქარში 6000-მდე 
მეომარი იყო[23]. სოლომონის ჯარი გურიაში შევიდა, “გურიელი (გურიის, — ქ.ჩ. ) 
და ქობულეთელი ჯარი თან გაიყოლია”[24] და ქვემო გურიაში შეიჭრა. ფოთის 
ფაშამ ლაშქრობის დაწყება დათქმული ნიშნით აცნობა გურიის სანაპირო 
პუნქტებში (შეკვეთილი-სეფა-ქობულეთი-ციხისძირი-ბათომი) მდგარ თურქულ 
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გარნიზონებს და ისინი საბრძოლველად მოემზადნენ. მიუხედავად ამისა, 
იმერეთ-გურიის ლაშქარმა ადვილად დაიკავა ქობულეთის მხარე, აიღო 
ქობულეთის სიმაგრე და დაანგრია იგი. მეფის ბრძანებით ქობულეთში 
ჩასახლებული უცხოელები გაჟლიტეს, ნაქალაქარი გადახნეს და იქ მარილი 
დათესეს, რომ ოსმალთა ეს საყრდენი ბუდე აღარ გაცოცხლებულიყო[25]. ამის 
შემდეგ სოლომონ I-ის ლაშქარმა აღმოსავლეთიდან გვერდი აუარა ციხისძირის 
ძლიერ სიმაგრეს, ჩაქვის მხარეში შეიჭრა, იქიდან თურქები გარეკა და შემდეგ 
ბათომამდე მიაღწია[26]. სანამ სოლომონ I ბათომის მხარეში იბრძოდა, შავი ზღვის 
ნაპირის ციხეთა თურქული გარნიზონები ქართული ლაშქრის ზურგში, 
ციხისძირთან შეიკრიბნენ და მეფეს ჩაუსაფრდნენ. სოლომონმა ბათომის 
მიდამოები მოარბია და უკან გამობრუნდა. 9 მარტს სოლომონ I-ის ლაშქარი 
ციხისძირთან უღრან ტყეში არსებულ ნაჭიშკრევის ვიწრო გამოსასვლელს მოადგა 
და უეცრად ორ ცეცხლს შუა მოექცა. ზურგიდან და ციხისიძირის მხრიდან მას 
თურქებმა დაარტყეს, ხოლო აღმოსავლეთიდან აჭარლებმა შეუტიეს[27]. იმერეთ-
გურიის ლაშქარი სრული განადგურების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. ტყეში 
ჩასაფრებული მტერი სეტყვასავით აყრიდა ტყვიებს ქართულ ლაშქარს, რომლის 
რიგებიც სწრაფად თხელდებოდა. მხოლოდ მოლაშქრეთა თავგანწირულმა 
ბრძოლამ იხსნა მეფე და მისი ამალა დატყვევებისაგან. მეფეს ცხენი მოუკლეს და 
ბრძოლიდან იგი თავისი ცხენით ვახტანგ გურიელმა გამოიყვანა. ნაჭიშკრევის 
ბრძოლაში სოლომონს 620 მეომარი მოუკლეს (მათ შორის 18 თავად–აზნაური), 
200 კი ტყვედ ჩავარდა. დაჭრილთა შორის იყვნენ სარდლები: ქაიხოსრო 
აგიაშვილი და ბერი წულუკიძე; მოკლეს ქაიხოსრო წერეთელი, აგიაშვილის ორი 
ძმა და “მრავალნი წარჩინებულნი თავადაზნაურნი”, დატყვევებული ქართველები 
თურქებმა ტრაპიზონისა და სტამბოლის მონათა ბაზრებზე გაყიდეს[28]. 

ნაჭიშკრევის ბრძოლის შედეგები უაღრესად მძიმე იყო. თურქებმა ფოთში 
დამხმარე ძალები გამოგზავნეს. ქვემო გურია კვლავ დაიკავეს და გურიის 
ქრისტიანულ ნაწილსაც შემოუტიეს. ამის შემდეგ 1878 წლამდე ქვემო გურია 
ოსმალთა ბატონობის უღელქვეშ გმინავდა. 

სოლომონ I-ის ჯანმრთელობა ბოლო ხანებში საკმაოდ გაუარესებული 
იყო, იგი ხშირად ავადმყოფობდა. სახელოვანმა სარდალმა, რომელსაც მტერთან 
ბრძოლაში სერიოზული დამარცხება არ ახსოვდა, ნაჭიშკრევთან მძიმე მარცხი 
ძლიერ განიცადა[29]. მისი სიკვდილი მაინც მოულოდნელი იყო. იგი გარდაიცვალა 
1784 წ. 23 აპრილს, 49 წლის ასაკში, სწორედ იმ მომტენტში, როცა ცხენზე 
ამხედრებას აპირებდა ხონს გიორგობის დღესასწაულზე გასამგზავრებლად[30]. 
მისი დაკარგვა მძიმე დანაკლისი იყო აღორძინების გზაზე შემდგარი 
ქვეყნისათვის. 

სოლომონი ოდნავადაც არ აჭარბებდა, როცა 1782 წ. რუსეთის მთავრობას 
სწერდა, რომ მის “გარჯილ ხმალს, ქრისტიანობისათვის აღლესულს, მოსვენება არ 
ჰქონია და ჯერ არ დასძინებია”[31]. 

სოლომონის გარდაცვალებას ოსმალეთში ზეიმით შეხვდნენ. როდესაც 
ახალციხის ფაშას შიკრიკი 1784 წლის 13 მაისს სტამბოლს ჩავიდა და სოლომონის 
სიკვდილის ამბავი ჩაიტანა, გახარებულმა დიდმა ვეზირმა მას ხალათი უბოძა[32]. 

სოლომონმა საქართველოს ისტორიაში ღრმა კვალი და ნათელი სახელი 
დატოვა. საკმარისია ერთმანეთს შევადაროთ სოლომონის გამეფებისა და 
გარდაცვალების დროინდელი იმერეთის საშინაო და საგარეო მდგომარეობა, რომ 
ნათლად დავინახოთ მისი უდიდესი ღვაწლი. სწორედ ამიტომ აფასებდნენ ასე 
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დიდად სოლომონ I-ის ღვაწლს მისი თანამედროვენი და შთამომავლობა. 
სოლომონ II-ის სიტყვით, სოლომონ I იყო “დიდ სახელოვანი, ქვეყანასა ჩვენთა 
უშჯულოთა მაჰმადიანთა ძირითურთ აღმფხვრელი და ქრისტესთვის 
მრავალგზის სისხლ დათხეული, იმერთა მეორე აღმაშენებელი”[33]. 1809 წელს 
დაწერილი ერთი დოკუმენტი ასე ახასიათებს სოლომონს: “მეფე დიდი სოლომონ, 
რომელმან სამეფოჲთ თვისით გასდევნა მრავლით ჟამითგან მკვიდრნი ბილწნი 
მახმედიანნი და იწვადა ჴრმალი მისი ძლიერი ზურგთა მათ ზედა და შეღება მიწა 
საძაგითა სისხლითა მათითა და გარდააგდო ტყვის სყიდვა იმერეთს 
სამარადისოთ, განანათლა სამეფო თვისი კეთილად, განაშვენა სამღუდელონი, 
აღაყუავა ეკლესიანი ყოველნი”[34]. ვახტანგ ბატონიშვილის (ერეკლე II-ის ძის) 
დახასიათებით, სოლომონ I იყო “კეთილმსახურებისა ტრფიალ და სიმხნესა შინა 
ჩინებულ, სიმდაბლისა მოყვარე და სიტკბოებით მოალერსე მხილველთა თვისთა. 
ამან დასაჯნა და დაამდაბლნა სამეფოსა შინა თვისთა წინააღმდეგნი მეშფოთარნი 
და ქვეყნის ამრევნი გვამნი და ჰყო მშვიდობა იმერეთსა შინა. სძლია სერასკერსა 
ხონთქრისასა, აგრეთვე ლეკთა დიდთა მხედრობათა შთასრულსა იმერეთად. 
განყარა მუნ მყოფნი თურქნი, აღმოკვეთა კნინღა ორნი დიდი ბოროტმოქმედებანი 
სრულიად იმერეთსა შინა, ესე იგი კაცთა კვლა და მპარაობა. გარნა მესამე 
უბოროტესი ესე იგი ტყვის სყიდვა დროსა თვისსა სრულიად უჩინო ჰყო”[35]. 1784 
წლის სექტემბერში იმერეთის ფეოდალები ასე მიმართავდნენ რუსეთის 
მთავრობას: “ძლიერად მოღვაწე ჩვენი გამომხსნელი ჴელმწიფე მეფე სოლომონ 
უწყალოსა სიკვდილისა მიერ მიგვეღო და ჩვენ ერთობით ობლად დატევებულ 
ვართ, მისთვის ყოველნი მისისა დამიწებისა მგლოვარენი და მარადის სულთქმით 
მომხსენებელნი მისნი”[36]. სოლომონის შეფასებაში  საქართველოს მოსახლეობის 
ყველა ფენა, მისი თანამებრძოლი თუ მოწინააღმდეგე, ერთსულოვანი იყო: ხალხმა 
მას დიდი უწოდა. 

სოლომონ მეფემ წარუშლელი კვალი დატოვა ქართულ ხალხურ 
ზეპირსიტყვაობაში, ხალხის სამსჯავროს ამ პირუთვნელ მოწმობაში; თამარ 
მეფისა და ერეკლე II-ის შემდეგ სოლომონის პიროვნებას ხალხმა ყველაზე მეტი 
ლექსი და პროზაული გადმოცემა მიუძღვნა[37]. ხალხის ხატოვანი თქმით, თუ 
სოლომონ I-ის გამეფების დროს “იმერეთი კოჭლიც გახლდათ, ყრუც, ბრმაც და 
კბილებჩაცვენილიც... დღეს (სოლომონის დროს,—ქ.ჩ.) ყველაფერი კარგად ესმის, 
შორს ხედავს, ფეხებზე მაგრად დგას და კბილებიც ამოუვიდა, რომ მტერს 
უკბინოს... მთელი სამეფო გამობრუნდა და გაკეთდა”[38]. 

ერთ ხალხურ ლექსში ხაზგასმითაა აღნიშნული სოლომონ I-ის მეფობის 
დროს გლეხთა მდგომარეობის გაუმჯობესება. ხალხი მეფეს ათქმევინებს: 

  
“ამის ავი კაცი ვიყავ, ტყვე არვის ვაყიდვინეო, 
  
მწყემსი ვასუქე, ვადიდე, ჩეროს ქვეშ დავაძინეო”[39]. 
  
სოლომონ I-ის პიროვნებასა და მის მოღვაწეობას დიდად აფასებდნენ 

უცხოელებიც (ეკატერინე II, ვოლტერი, იოსებ ემინი, საქართველოში მყოფი 
უცხოელი ოფიცრები...) მისი საბრძოლო დიდება იმდროინდელი ევროპის 
საისტორიო ლიტერატურაშიაც აისახა[40]. 

საშუალო ტანის, სასიამოვნო შესახედაობისა და ვაჟკაცური აღნაგობის 
სოლომონს რუხი მაუდის ჩოხა ეცვა და რიგით მოლაშქრესავით მუდამ თოფს, 
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დამბაჩას, ხმალსა და ხანჯალს ატარებდა. სოლომონი, რომელიც მუდმივ 
შიშიანობასა და მძიმე პირობებში გაიზარდა (მისი ძიძა გლეხის ქალი იყო)[41], 
კარგად იცნობდა ხალხის ცხოვრებას, მისი გულისტკივილი იცოდა. მას მუდამ 
დიდი ამალა დაჰყვებოდა, მაგრამ ეს უფრო მუდმივი საფრთხით იყო 
გამოწვეული, თორემ სოლომონი გარეგნულ მეფურ დიდებულებას არ მისდევდა. 
მეფურ ტანსაცმელს იგი იშვიათად იცვამდა. რუსეთის ოფიცრის მოურავოვის 
სიტყვით, სოლომონი ძალზე თავმდაბალი იყო და ზოგჯერ მშრომელ ხალხში ისე 
გაერეოდა, რომ ვერცკი გაარჩევდი[42]. მეფის სუფრაც რომელიმე იმერელი 
ფეოდალის სუფრიდან დიდად არ განირჩეოდა[43]. სოლომონს ახასიათებდა 
პირდაპირობა და განზრახულის ბოლომდე მიყვანა. სწორედ ასეთი უბრალო და 
გამჭრიახი ადამიანი შემოგვყურებს სოლომონ I-ის იმ პორტრეტიდან, რომელიც 
რუსეთის მთავრობის მიერ 1782 წელს გამოგზავნილმა მხატვარამა შექმნა[44]. 

შესანიშნავი დიპლომატიური ნიჭის მქონე, ბრწყინვალე სარდალი და 
ბრძენი სახელმწიფო მოღვაწე სოლომონ I შემთხვევით არ შეუდარებიათ დავით 
აღმაშენებლისათვის — საამისო საფუძველი მართლაც საკმაოდ იყო. მათი 
საფლავებიც იქნებ შემთხვევით არ აღმოჩნდა ერთმანეთის მახლობლად[45]. 

 
 

* * *  
 
XVIII ს. მეორე ნახევრის დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ სამთავროები, რომელთა 
არსებობაც თავისებურ დაღს ასვამდა დასავლეთ საქართველოს საგარეო და 
საშინაო ცხოვრებას. თითქმის შეუწყვეტლივ მიმდინარეობდა ომი დასავლეთ 
საქართველოს გაერთიანებისათვის მებრძოლ იმერეთის მეფესა და სეპარატისტ 
მთავრებს შორის. მთავართა თავგამოდებული ბრძოლა “სახელმწიფოს” 
შენარჩუნებისათვის ობიექტურად ეხმარებოდა თურქ დამპყრობლებს 
დასუსტებული ქვეყნის დამონების საქმეში. ქვეყნის გაერთიანებისათვის 
მებრძოლი მეფის წინააღმდეგ მთავართა და მსხვილ ფეოდალთა კავშირი ხშირად 
შეკრულა, საგარეო მტრის წინააღმდეგ ერთიანი გამოსვლა კი მთავრებს არც 
უცდიათ. 

მიუხედავად ამისა, XVIII ს. მეორე ნახევრის დასავლეთ საქართველოში 
პროგრესულ და რეაქციულ ძალთა ჭიდილი ძირითადად პროგრესული ბანაკის 
გამარჯვების ნიშნით მიმდინარეობდა. მეფის ხელისუფლებას ამ ბრძოლაში 
საგრძნობლად უწყობდა ხელს ეკლესია, რომელიც ქრისტიანულ სარწმუნოებას 
იცავდა და მაჰმადიანობას უპირისპირდებოდა. დასავლეთ საქართველოს 
ეკლესიის უზენაესი საჭეთმპყრობელი — იმერეთის კათალიკოსი მეფის გვერდით 
იმყოფებოდა და რელიგიური თუ წმინდა ეკონომიური მოსაზრებებით მეფის 
მხარეზე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრები XVIII ს. 70-იან წლებამდე (და 
ზოგ შემთხვევაში შემდეგაც) თავს სულთნის ვასალებად აღიარებდნენ, ამ 
ვასალობას მეტად თავისებური ფორმა ჰქონდა: არც ერთი მთავარი, გარდა 
აფხაზეთის მთავრისა, არ გამაჰმადიანებულა. სულთანი იძულებული ხდებოდა 
ქართველთაგან აღებული ხარკით დაკმაყოფილებულიყო და ამ სამთავროთა 
ინკორპორაციაზე უარი ეთქვა. 

სეპარატისტ მთავართა პოლიტიკურ კურსზე XVIII ს. მეორე ნახევარში 
მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია იმან, რომ მთელ ამ პერიოდში, განსაკუთრებით 
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კი 60-იანი წლებიდან, გაძლიერდა თანამშრომლობა “ზემო” და “ქვემო” ივერიას, 
“დიდ საქართველოსა” და “მცირე საქართველოს” შორის. ეს თანამშრომლობა 
კიდევ უფრო გააძლიერა ამიერკავკასიაში ახალი ძალის — რუსეთის იმპერიის 
გამოჩენამ. ხელსაყრელი იყო საგარეო ვითარებაც: თურქეთის იმპერია მწვავე 
კრიზისს განიცდიდა და შავი ზღვის აუზში ჰეგემონიას კარგავდა. 

დასავლეთ საქართველოს მთავრებს შორის უძლიერესი იყო სამეგრელოს 
მთავარი. დადიანი სამეგრელოსთან ერთად ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთსაც 
ფლობდა. მისივე ვასალი იყო სამურზაყანოს მფლობელი შარვაშიძე. დადიანს იმ 
დროს 6-8 ათასი მოლაშქრის გამოყვანა შეეძლო[46]. 

თანამედროვის მოწმობით, დადიანი XVIII ს. 80-იან წლებში ისეთი 
თვითმპყრობელი არ იყო, როგორც იმერეთის მეფე სოლომონ პირველი: 
სამთავროს ცალკეულ ნაწილებს ბატონიშვილები ფლობდნენ და როცა დადიანს 
ჯარის შეყრა უნდოდა, იგი იძულებული ხდებოდა ბატონიშვილებისა და 
თავადებისათვის თხოვნით მიემართა[47]. მიუხედავად ამისა, დადიანი ფეოდალთა 
ურთიერთმტრობით სარგებლობდა და სამთავროს საერთო საქმეებს განაგებდა. 

გურიის მთავარი, მართალია, ენერგიულად იბრძოდა ოსმალო 
დამპყრობლების წინააღმდეგ, მაგრამ მან იმერეთის მეფესთან ურთიერთობა ვერ 
მოაგვარა, ხელმწიფობისთვის ბრძოლაზე ხელი არ აიღო, ამას კი სამთავროს 
მოსახლეობისათვის დიდი ზიანი მოჰქონდა. 

სვანეთი ამ დროსაც საქართველოს ცენტრალურ რაიონებთან შედარებით 
ნაკლებად დაკავშირებული და უფრო კარჩაკეტილი მხარე იყო. სვანურ თემებსა 
და საგვარეულოებს შორის გაუთავებელი შუღლი და მტრობა სუფევდა. 
საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში სვანეთის მოსახლეობის უმეტესი 
ნაწილის მონაწილეობა მეტად სუსტი იყო. ასეთი ვითარების შედეგს 
წარმოადგენდა სვანეთის ეკონომიური და კულტურული დაქვეითებაც. 

მთელი XVIII საუკუნის განმავლობაში მთავრები ორმაგ პოლიტიკას 
აწარმოებდნენ. პოლიტიკური სიტუაციის მიხედვით, ისინი ხან სულთნის 
ხელმწიფობას ცნობდნენ, ხან იმერეთის მეფისას. კაცია დადიანი, რომელიც 
უფრთხოდა სოლომონ I-ის გაძლიერებას, 1752 წელს მხარში ედგა ტახტისათვის 
მებრძოლ მამუკა ბატონიშვილს. სოლომონი იძულებული გახდა ძლიერი 
მთავრისათვის ანგარიში გაეწია. იგი პირველ ცოლს – შარვაშიძის ასულს –გაეყარა 
და კაცია დადიანის და მარიამი შეირთო[48]. ამან სამეგრელოს სამთავრო იმერეთს 
დაუახლოვა, თუმცა დადიანი მეფეზე დამოკიდებული არ გაუხდია; 1757 წელს 
ხრესილის ომში დადიანი მეფის გვერდით იდგა[49], მაგრამ, როგორც კი 1765 წელს 
დადიანმა ერეკლე II-ის და, ელისაბედი, ცოლად შეირთო და ძლიერი მფარველი 
გაიჩინა, კვლავ განუდგა მეფეს. ამას დაერთო სოლომონ I-ის მიერ დადიანის 
ბიძების — რაჭის ერისთავ როსტომისა და ბესარიონ კათალიკოსის დასჯა. 
დადიანმა ბესარიონ კათალიკოსს თავშესაფარი მისცა, იგი სამეგრელოს 
კათალიკოსად გამოაცხადა და ამით იმერეთის მეფეს აშკარად დაუპირისპირდა. 

რუსეთ –თურქეთის 1768-1774 წლების ომის დროს რუსეთის მთავრობა, 
გარკვეული პოლიტიკური მიზნით, სამთავროებს იმერეთის მეფისგან 
დამოუკიდებულ სამფლობელოებად ცნობდა და მათთან უშუალო 
დიპლომატიურ კავშირს ამყარებდა. იმერეთის ელჩი რუსეთში ბევრს ცდილობდა, 
რომ რუსეთის მთავრობისათვის ასეთი ნაბიჯის გადადგმაზე ხელი 
აეღებინებინა[50]. რუსეთის ჯარის იმერეთში ყოფნის დროს დადიანმა ტოტლებენს 
დამხმარე რაზმი გაუგზავნა თავისი ძმების სარდლობით[51], მასვე გაუგზავნა 
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თურქთა მიერ მიტოვებული ანაკლიისა და რუხის ციხეების გასაღებები და 
ზარბაზნები[52]. მან ქვემო ფოთისკენ თურქთა დამხმარე რაზმის წამოსვლაც 
აცნობა ტოტლებენს, მაგრამ თურქთა წინააღმდეგ მთელი ძალითა და 
მონდომებით არ გამოსულა[53]. როგორც ჩანს, დადიანს ტოტლებენის წარმატების 
იმედი არ ჰქონდა და თურქეთის მტრად მოკიდებას ერიდებოდა. ამ დროს 
იმერეთ-სამეგრელოს მორიგებას დიდად შეუშალა ხელი ტოტლებენმა, რომელმაც 
ერთმანეთს წაჰკიდა მეფე-მთავრები[54]. 

საქართველოდან რუსთა გასვლისთანავე დადიანმა გააძლიერა 
სოლომონისადმი მტრობა. მან ლეჩხუმს ქვემოთ მდებარე იმერეთის რამდენიმე 
სოფელი და ციხე დაიკავა, ხოლო 1773 წ. მაისში მეფის ხელში მყოფი რაჭა 
მოარბია[55]. იმავე წელს დადიანმა უარი თქვა შეერთებოდა ერეკლე II-ისა და 
სოლომონ-ის სამეგობრო ხელშეკრულებას[56]. დადიანსა და მეფეს შორის მორიგება 
მხოლოდ 1776 წელს მოხდა. სოლომონის მოთხოვნით დადიანმა აკრძალა ტყვის 
ყიდვა და ხელი აიღო იმერეთის კათალიკოსისადმი ურჩობაზე[57]. ამ დროიდან, 
ვიდრე სოლომონ I-ის სიკვდილამდე სამეგრელოს სამთავრო მჭიდროდ იყო 
დაკავშირებული იმერეთის მეფესთან. 

ხანგრძლივი ბრძოლა დასჭირდა იმერეთის მეფეს გურიის მთავრის 
დასამორჩილებლადაც. 1756 წელს მამია IV გურიელი სოლომონმა “ღალატის” 
გამო გურიიდან გააძევა. მამია თავის ბიძასთან – ნიკოლოზ შემოქმედელთან 
ერთად რაჭას გადავიდა, იქიდან შემოქმედელი ერეკლე II-ს აახლა და დახმარება 
სთხოვა[58]. გურიელმა კვლავ დაიბრუნა ხელისუფლება, მაგრამ ახლა უკვე 
იძულებული გახდა სოლომონ I-ის მორჩილი ყოფილიყო. 

1765 წ. გურიაში ჯარით შემოსულმა ახალციხის ფაშა ჰასანმა მამია 
განდევნა და მთავრად მისი ძმა გიორგი დასვა. ამის შედმეგ, 1771 წ. იანვრამდე 
მამია IV სოლომონ I-ის კარზე იმყოფებოდა. ტოტლებენის ჯარის იქ ყოფნის 
დროს, გურიის მთავარმა გიორგი V-მ რუსებთან ურთიერთობა გააბა, მაგრამ 
თურქეთის სიახლოვის გამო მეტად ფრთხილად მოქმედებდა. გურიელი მხოლოდ 
მას შედმეგ დადგა აშკარად რუსთა მხარეზე, როცა რუსთა ჯარმა 1771 წ. 3 იანვარს 
ფოთის მახლობლად თურქთა ლაშქარი დაამარცხა. უკანდახეული თურქები 
გურულებმა ერთიანად ამოჟლიტეს, ხოლო თურქთა მოკავშირე ლეკთა ბელადის 
თავი გიორგი გურიელმა ტოტლებენს გაუგზავნა[59]. იმავე თვეში სოლომონი 
გურიაში შევიდა და კვლავ მამია IV გაამთავრა. ამის შედმეგ სოლომონის 
სიკვდილამდე გურია იმერეთის მეფის მორჩილებიდან არ გამოსულა. 1776 წელს 
კვლავ გამთავრებულმა გიორგი V-მ საეკლესიო საქმეები მოაწესრიგა და ტყვის 
ყიდვა აკრძალა[60]. 

სოლომონის გარდაცვალების შემდეგ (1784) მთავრებმა თავი აიშვეს და 
ისევ გააჩაღეს ურთიერთმტრობა. ამით თურქებმა ისარგებლეს და ქვეყანას 
შემოუტიეს. გახშირდა ჩრდილოეთიდან თავდასხმები სამეგრელოზე, 
სამხრეთიდან – გურიის სამთავროზე. თურქეთი მოხერხებულად იყენებდა 
გამაჰმადიანებულ ქართველ ფეოდალთა განდიდების სურვილებს და 
ერთიმეორეს უსევდა მათ ან საქართველოს სხვა მხარეებზე ალაშქრებდა. 
თურქეთის მიერ წაქეზებული ჭანი ფეოდალები სულთანს ურჩ აჭარას 
უმორჩილებდნენ, აჯანყებულ ჭანებს აჭარელი ფეოდალები არბევდნენ, 
ქობულეთის მხარის თურქთაგან დაპყრობაში კი მნიშვნელოვანი როლი 
შეასრულეს თვით ქვემო გურიისა და აჭარის გამაჰმადიანებულმა ფეოდალებმა. 
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ასეთი იყო დას. საქართველოს მთავართა და სხვა ფეოდალთა როლი 
საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ისინი კერძო 
ფეოდალურ ინტერესებს უფრო მაღლა აყენებდნენ, ვიდრე მშობლიური ქვეყნის 
საერთო წარმატების ამოცანებს. 
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§ 7. ქართლ-კახეთის სახელმწიფოს პოლიტიკური ვითარება 
70—80-იანი წლების მიჯნაზე 

 
1768-1774 წწ. ომში რუსეთის მხარეზე გამოსვლით ქართლ-კახეთის 

საგარეო-პოლიტიკური მდგომარეობა გართულდა. ომის შედეგად ერეკლეს 
სახელმწიფომ არა მარტო ვერაფერი მიიღო, მატერიალური ზარალიც განიცადა, 
ოსმალეთი გადაიმტერა და ირანის ნდობაც დაკარგა. ერეკლეს მომხრე 
ამიერკავკასიელი ხანებიც ახლა ალმაცერად უყურებდნენ პატარა კახს. ერეკლეს 
სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მან უაღრესად ფრთხილი დიპლომატიური 
სვლებით შეძლო მრისხანე სიტუაციიდან გამოსვლა და ძველი საგარეო 
პრესტიჟის აღდგენა მახლობელ აღმოსავლეთში. სახელოვან ხელმწიფეს მაშინ 
შექმნილი საგარეო-პოლიტიკური ვითარებაც ხელს უწყობდა. მისი პოლიტიკა ამ 
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დროსაც საქართელო-ამიერკავკასიის გარშემო მოქიშპე სახელმწიფოებს შორის 
წინააღმდეგობას და საკუთარ ძალებს ემყარებოდა. 

ერეკლეს სახელმწიფო იმ ხანებში რამდენიმე განსხვავებული გზებით 
განაგრძობდა ბრძოლას მოპოვებულ წარმატებათა შენარჩუნებისა და ქვეყნის 
პოლიტიკური ფარგლების გაფართოებისათვის; მას ხელი არ აუღია საქართელოს 
პოლიტიკური გაერთიანების ცდებზე; სამცხე-საათაბაგოს დაბრუნებას, 
საინგილოს შემოერთებას თუ ლიხთიმერეთის დამორჩილებას, ისევე როგორც 
ბატონობის განმტკიცებას ამიერკავკასიაში, ყოველთვის ცენტრალური ადგილი 
ეკავა ქართლ-კახეთის მესვეურთა ფართო გეგმებში. 

რუსეთ-ოსმალეთის ომში ჩაბმული ერეკლე ყოველნაირად ცდილობდა, 
რომ ქერიმ-ხანთან ურთიერთობა არ წაეხდინა. ჯერ კიდევ ომის წინ მას შირაზში 
მყოფი ქერიმისთვის “მოსაკითხიც” კი გაუგზავნია 60 ჯარისკაცის სახით, რასაც 
ქერიმი აღტაცებით შეხვედრია[1], მაგრამ საქართველოში რუსთა ჯარის 
შემოსვლით ირანის გამგებელი, როგორც მოსალოდნელი იყო, განრისხებულა და 
ამ ჯარის საქართველოდან გაძევება მოუთხოვია[2]. მართალია, ერეკლე 
ქერიმისადმი წერილში ხაზს უსვამდა ირან-ოსმალეთის საუკუნოვან მტრობას და 
ქერიმს ოსმალთა წინააღდმეგ გამოსვლისაკენ მოუწოდებდა, მაგრამ ამან საქმეს 
ვერ უშველა. ქერიმი მაშინ ოსმალეთთან ომს არ აპირებდა და რუსთა აქ 
შემოსვლის წინააღდმეგი იყო. 

რუსეთის მთავრობა, რომელსაც ირანის გადაკიდება არ უნდოდა, ქერიმ-
ხანს განუმარტავდა, რომ საქართველოში მისი ჯარი მხოლოდ დროებით იდგა[3]. 
როგორც ვიცით, რუსეთმა ეს დაპირება გაანაღდა, მაგრამ იმავე დროს გაიუარესა 
ურთიერთობა ქართლ-კახეთთან, რომელსაც დანაპირები არ შეუსრულა. რუსეთის 
იმპერია ამ დროს უმთავრესად ყირიმისათვის იბრძოდა და ერეკლეს 
პრეტენზიებს სამცხე-საათაბაგოზე მხოლოდ ამ მიზნით იყენებდა. ყირიმის 
დამოუკიდებულობას რუსეთმა, როგორც სამართლიანად შენიშნავს ო. მარკოვა, 
ერეკლეს მოთხოვნაზე უარის თქმით მიაღწია[4]. ამით აიხსნებოდა, რომ ერეკლემ 
აღნიშნული ომის დამთავრების შემდეგ მთელი გულისყური ოსმალეთს მიაპყრო 
და უმთავრესად საკუთარი ძალების ანაბარა ცდილობდა დიდი პრობლემების 
გადაწყვეტას. 

დიდი პოლიტიკის შემდგომი გაგრძელება ქვეყნის 
თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებასა და დაღესტნურ შემოსევათა საბოლოო 
ალაგმვას მოითხოვდა. 

ზემოთ (თავი XI, §1) გაკვრით შევნიშნავდით, რომ 1774 წ. ქართლ-
კახეთში მორიგეობის პრინციპზე დამყარებული მუდმივი ჯარი შეიქმნა. 
“განჩინებაში მორიგე ჯარის შესახებ” შესანიშნავად იყო დასაბუთებული 
“მორიგეს” შექმნის მიზეზები და სავალდებულო სამხედრო სამსახურის წესები, 
საიდანაც მთელი სიცხადით მოჩანდა ამ დიდი ღონისძიების სოციალური და 
პოლიტიკური მნიშვნელობა.[5] მისი მიღება და დამტკიცება უდავოდ 
ცენტრალური ხელისუფლების დიდი გამარჯვება იყო და აშკარად გამოხატავდა 
ერეკლეს აბსოლუტისტურ ტენდენციებს. სამხედრო სამსახურისაგან თავის 
არიდებისათვის ყველას - როგორც გლეხებს, ისე ფეოდალებს - მეფის რისხვა 
მოელოდა. 

“განჩინების” საფუძველზე, აკად. ნ. ბერძენიშვილის სიტყვებით რომ 
ვთქვათ, “ქართლ-კახეთის მამაკაცი მოსახლეობა აღწერილ იქნა. ყველა 
ლაშქრობის შემძლე მამაკაცი მოვალე იყო ერთი თვით ლაშქარში გამოსულიყო. 
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ლაშქარში მორიგე თავისი ხარჯით მიდიოდა”[6]. ამისათვის მეფემ გლეხები 
სასურსათო გადასახადისაგან გაათავისუფლა. მორიგე გლეხი ჯარში საკუთარი 
იარაღით გამოდიოდა, რისთვისაც ფეოდალები აგებდნენ პასუხს. ხელმოკლე 
გლეხები მებატონეს უნდა მოემარეგებინა. შეიმუშავეს აგრეთვე მოლაშქრეთა 
სამხედრო წვრთნისა და ორგანიზაციის ფორმები. 

ამრიგად, ქართლ-კახეთის სახელმწიფოს უკვე 1774 წლიდან 5000 
საომარად გამზადებული ჯარისკაცი ჰყავდა[7], ამ ლაშქარმა უდიდესი როლი 
შეასრულა ქვეყნის შემდგომი გაძლიერების საქმეში[8].ამ დროიდან ერეკლეს 
შედარებით უფრო ადვილად შეეძლო ამიერკავკასიაში უფრო აქტიურ 
პოლიტიკაზე გადასვლა. 

როგორც უკვე ითქვა, რუსეთის იმპერია მაშინ ქართლ-კახეთის 
ინტერესებისათვის თავს არ იწუხებდა, ხოლო აღმოსავლეთის მეზობელ 
სახელმწიფოებთან ურთიერთობა, რუსეთთან სამხედრო დაკავშირების გამო, 
გამწვავდა. ქართლ-კახეთისათვის განსაკუთრებით საშიში გახდა ოსმალეთი, 
რომლის წინააღმდეგაც ერეკლეს ჯარი რუსეთის მხარეზე იბრძოდა. ამიტომ 
გასაგები იყო. რომ პირველ რიგში ქართლ-კახეთის სახელმწშიფოს ოსმალეთთან 
ურთიერთობა უნდა მოეგვარებინა, რითაც შეიძლება მოხერხებულიყო დაღესტან-
ჭარ-ახალციხის მხარეებიდან მოდენილ თავდამსხმელთა ალაგმვა. 

ოსმალეთის სახელმწიფო XVIII ს. II ნახევარში შინაგანი დაშლის გზით 
მიექანებოდა. იზმირის, ანკარის, ლაზისტანის, ახალციხისა და სხვა საფაშოები 
ცენტრალური ხელისუფლების წინააღდმეგ გამოდიოდნენ. კერძოდ, ახალციხის 
ფაშები თვლიდნენ, რომ ეს მხარე ოსმალეთის უბრალო პროვინცია კი არა, 
ჯაყელთა სამემკვიდრეო მამული იყო და საქართველოსთან ურთიერთობის 
შემჭიდროებაზე ფიქრობდნენ. 

1776 წ. ერთი ცნობით, ახალციხის “გუბერნატორთან” ერეკლე მეორისა და 
სოლომონ პირველის წარმომადგენლები მისულან. ისინი შეერთებული ძალებით 
აპირებდნენ ოსმალთა წინააღმდეგ გამოსვლას[9]. 

ღონემიხდილი ოსმალეთისათვის ირან-რუსეთთან მეტოქეობაში ერეკლეს 
განწყობილებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა. მოვლენათა მსვლელობამ 
ერეკლე თითქოს მიზიდულობის ცენტრად აქცია აღმოსავლეთში, სადაც რუსეთს 
გარდა ინგლის-საფრანგეთის ინტერესებიც თავს იყრიდა. 1776 წ. ქერიმ-ხანის 
ჯარებმა ოსმალეთს ქ. ბასრა წაართვეს[10]. სწორედ ამ წელს მომხდარა საიდუმლო 
შეთანხმება ერეკლეს მთავრობასა და ოსმალეთს შორის. 

ერეკლეს წარმომადგენელი სტამბულში 1776 წ. დეკემბერში ჩასულა 
ახალციხის ფაშას წარმომადგენელთან ერთად[11]. ამ კავშირის შესახებ დეტალური 
ცნობები, სამწუხაროდ, არ გაგვაჩნია, მაგრამ ერთი რამ თითქოს უეჭველია, რომ 
ერეკლე ახლა ოსმალეთის მფარველობის აღიარების გზით ფიქრობდა სამცხე-
საათაბაგოს დაბრუნებას. ახალციხის ფაშას მონაწილოება ამ საქმეში, როგორც 
ჩანს, განპირობებული იყო იმ საფრთხით, რომელიც ამ უკანასკნელს 
ტრაპიზონელი ჯანიკლი ფაშასაგან მოელოდა. საფიქრებელია ისიც, რომ 
ახალციხელი ფაშა მაშინ ერეკლესადმი დამორჩილების გზით ფიქრობდა 
სულთანის ყმობისაგან განთავისუფლებას. რაც შეეხება თურქეთს, იგი 
სიამოვნებით შეხვედრია ერეკლეს ინიციატივას და ამით უცდია, რომ 
რუსეთისათვის საქართველოსაკენ მომავალი გზები ჩაეკეტა. მიუხედავად ამისა, 
რუსეთ-ირანის რიდით, ოსმალეთის მთავრობას განუცხადებია, რომ იგი 
საქართველოს წინააღდმეგ არ გამოვიდოდა იმ შემთხვევაში, თუ ერეკლე 
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სულთნის საწინააღმდეგო გამოსვლებში მონაწილეობას არ მიიღებდა[12]. ერეკლე 
ოსმალეთთან შეთანხმებით არა მარტო ირანს, არამედ რუსეთსაც 
უპირისპირდებოდა, თუმცა საფიქრებელია, რომ ირანის “განაწყენება” 
მოჩვენებითი უნდა ყოფილიყო. ამას გვაფიქრებინებს ის გარემოება, რომ ერეკლემ 
ირან-თურქეთის საომარი ოპერაციების დროს ნება არ მისცა ანატოლიის ლაშქარს 
გაევლო საქართველოსა და მისი მორჩილი სახანოების მიწებზე და ქერიმ-ხანის 
სამფლობელოებში ზურგიდან შეჭრილიყო[13]. 

ომან ხერხეულიძის აზრით, ერეკლეს შეთანხმება ოსმალეთთან თითქოს 
ქერიმ-ხანის ინიციატივითაც კი მოხდა: სულთანმა ქერიმ-ხანთან იჩივლა – შენი 
ვასალი ერეკლე – “აშვებული ლომია”, ჩემს სამფლობელოებს აოხრებსო. ამით 
გახარებულ ქერიმს ამიერკავკასიელი ხალხებისათვის, რომლებიც მასთან 
ერეკლეს აბეზღებდნენ, ნიშნის მოგებით განუცხადებია, ერეკლემ ჩვენთან 
სულთანი დააჩოქა, ჩემს წინაშე აჩივლებს და ჩემგან დიდი პატივისცემის 
ღირსიაო. მართლაც, ქერიმ-ხანს ერეკლესთვის ხმალი და ოქროს იარაღით 
აღკაზმული ”ცხენი გამოუგზავნია. ისტორიკოს ხერხეულიძის მიერ გადმოცემულ 
ამ ამბავს მოსდევს ერეკლეს მიერ თავისი ელჩის ოსმალეთში გაგზავნის ამბავი. 
შეთანხმების შედეგად ახალციხიდან დაუბრუნებიათ მოტაცებული ქართველი 
ტყვეები და ქართლ-კახეთის სარბევად გამზადებული დაღესტნის ლაშქარიც 
გაუფანტავთ[14]. 

ოსმალეთთან 1778 წ. შეთანხებამ 1778 წელს უკვე ოფიციალური ხასიათი 
მიიღო. მაშინ დაბრუნდა ოსმალეთიდან ელჩი გურგინა ენაკოლოფაშვილი და 
სულთნის მიერ ერეკლესთვის გამოგზავნილი ძვირფასი საჩუქრები მოიტანა[15]. 
თანამედროვის გადმოცემით, ამ დროიდან ერეკლეს განსაკუთრებული 
მოკრძალებით უყურებდნენ რუსეთი, ოსმალეთი და ირანი[16]. მაგრამ 
აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში ძალთა თანაფარდობა მალე შეიცვალა. 

ყუბის ხანმა ფათ ალიმ ჩრდილოეთი აზერბაიჯანი გააერთიანა. მან 
დაიმორჩილა დარუბანდის, შემახის, ბაქოს, სალიანისა და სხვ. სახანოები, რითაც 
სერიოზული საფრთხე შეუქმნა ერეკლეს პოლიტიკურ გავლენას იმ ქვეყანაში[17]. 
კავშირი ოსმალეთთან თითქოს აადვილებდა ერეკლეს პოზიციებს ფათ ალი-ხანის 
წინააღდმეგ, მაგრამ შორსმჭვრეტელ ხანთან ბრძოლა არცთუ ისე იოლი იყო. ამით 
აიხსნებოდა სამხედრო პოლიტიკური თანამშრომლობა ერეკლესა და ყარაბაღელ 
იბრეიმ-ხანს შორის. 

როგორც ჩანს, ქართლ-კახეთის მეფე 1778-1779 წლებში ერევნის სახანოს 
უშუალო შემოერთებისათვის ემზადებოდა და ამ საქმეს საიდუმლოდ ინახავდა[18]. 

ერეკლეს ჯარები ერევანს სალაშქროდ მზად იყვნენ, როცა განჯის ხანმა, 
ფათ ალი-ხანის კარნახით, ერეკლეს ხარკსა და სამსახურზე უარი შემოუთვალა. 
მაშინ ქართლ-კახეთისა და ყარაბაღის შეერთებულმა ჯარმა 1778 წ. სასტიკად 
დაამარცხეს ფათ ალი-ხანი და განჯა გაინაწილეს[19]. ამიერიდან განჯაში ორი 
“გუბერნატორი” იყო. – “მეფემან ირაკლიმ დაადგინა ენდრონიკაშვილი ქაიხოსრო 
მდივან-ბეგი, ხოლო იბრეიმ ხანმან დაადგინა ვეზირი თვისი აზრათ-ყული-ბეგი, 
მარტყოფელი (წარმოშობით ქართველი, - რედ.)... და ესენი მართავდნენ განჯას 
ურთიერთას კითხვითა და ხარკსაცა ჰყოფდნენ ყაბულ”[20]. ქაიხოსროს 
განკარგულებაში, როგორც ჩანს, 3000 შეიარაღებული მეომარი გამოუყვიათ[21]. 
საფიქრებელია, რომ ამდენი ლაშქარი იქ ერეკლემ დროებით, ერევანს ლაშქრობის 
პერიოდში ჩააყენა. 
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1779 წ. ქართლ-კახეთის ჯარებმა ერევნის სახანო დალაშქრეს. როგორც 
ჩანს, ერეკლე ერევნის სახანოს უშუალო შემოერთებისათვის იბრძოდა. ამ 
განზრახვას საკმაოდ ღრმა მიზეზები ჰქონდა. სომხეთის ეს მხარე მაშინ 
საერთაშორისო ინტრიგების ხლართში მოქცეულიყო. ერეკლეს, რა თქმა უნდა, არ 
სურდა, რომ ერევანში ირანის უშუალო ბატონობა აღმდგარიყო. მისთვის არც ის 
იყო მისაღები, რომ ამ დროს სომეხი პოლიტიკური მოღვაწეები ერეკლესაგან 
დამოუკიდებლად აბამდნენ კავშირს რუსეთთან და რომანოვთა სახელმწრიფოს 
თაოსნობით ცდილობდნენ ამიერკავკასაში სომეხთ-ალბანეთის დამოუკიდებული 
სახელმწფოების აღდგენას. ერეკლეს არ შეეძლო გულგრილი ყოფილიყო ერევნის 
სახანოს პოლიტიკური მდგომარეობისადმი. მოძმე სომხეთის ეს ძირითადი მიწა-
წყალი საქართველოს სამხრეთიდან ეკვროდა თავისი სტრატეგიული გზებით და 
იქ ძლიერი ერეკლეს გავლენას ქრისტიანი სომხებისათვის მშვიდობა მოჰქონდა. 
ამით ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვერ უარვყოფთ 1779 წ. ლაშქრობის დამპყრობლურ 
ხასიათს. ერთი კი ცხადია, რომ მიუხედავად აღნიშნული ხასიათისა, სომეხი 
პოლიტიკური მოღვაწეები დიდი მოკრძალებით ეპყრობოდნენ ერეკლეს და მას 
სომეხთა განთავისუფლებისათვის მებრძოლ მოღვაწედ მიიჩნევდნენ, რომ 
ერეკლეს დროს ათასობით დევნილმა სომეხმა ქართულ მიწაზე ჰპოვა 
თავშესაფარი და ცხოვრების საშუალება. 

ერევნის სახანოს უშუალო შემოერთებისათვის ბრძოლა გამოწვეული იყო 
აგრეთვე ერევნის ხანის საქციელით. იგი უარს ამბობდა ერეკლეს მორჩილებასა და 
ხარკზე, კავშირს აბამდა მის პოლიტიკურ მტრებთან. 

1779 წ. აგვისტოში ერეკლეს ჯარებმა ერევანს ალყა შემოარტყეს. ცბიერმა 
ხანმა კათალიკოს სიმეონ ერევნელის პირით ერეკლეს მორჩილება გამოუცხადა და 
ხარკი იკისრა, მეფე კი სრულ კაპიტულაციას მოითხოვდა[22]. მეფის ჯარებმა 
ერევანი დაარბიეს, რამდენიმე ათასი სომეხი აჰყარეს და საქართველოში 
გადმოასახლეს[23]. ერეკლემ ერევანში ხანის გვერდით თავისი გუბერნატორი 
დააყენა – საკუთარი სიძე იოანე კონსტანტინეს ძე მუხრანბატონი[24]. 1780 წ. 
ერეკლეს კვლავაც მოუხდა ერევანს ლაშქრობა და იქ თავის ბატონობის აღდგენა. 
ერევნის საკითხის გართულების ერთი სერიოზული მიზეზი, როგორც ჩანს, 
რუსეთთან ურთიერთობის გაუარესება იყო. 

სწორედ იმ მომენტში, როცა ერეკლე ერევანში იბრძოდა, იმერეთში 
ქართლის ტახტის პრეტენდენტი ალექსანდრე ბაქარის ძე გამოჩნდა. რუსეთიდან 
“აშვებული” იგი ირანს (შირაზში) ჩასულიყო, იქიდან კი სოლომონ მეფემ 
იმერეთში გადმოიყვანა[25]. ერევანში ერეკლემ თბილისიდან წერილი მიიღო - 
“მოეშველე ქართლს, თუ არა საქართველო აირევა”[26]. ალექსანდრე ბაქარის ძის 
ზურგში რუსეთის დიპლომატები და სოლომონ იმერთა მეფე იდგნენ. ეს 
გასაგებიც იყო, რადგან თვითმპყრობელური იმპერია, იმ შემთხვევაში, თუ 
ქართლ-კახეთისა და ოსმალეთის კავშირი განხორციელდებოდა და ერეკლე 
გაძლიერდებოდა, ამიერკავკასიაში გავლენას უნდა გამოთხოვებოდა. რაც შეეხება 
სოლომონ მეფეს, იგი განუწყვეტლივ ებრძოდა ოსმალეთს და ჰქონდა საფუძველი, 
რომ ერეკლეს ახალ საგარეო პოლიტიკაში საფრთხე დაენახა. 

ალექსანდრე ბაქარის ძეს იმერეთში გამოჩენის მიზეზთა გარკვევაში 
მკვლევარებმა სხვადსხვა თვალსაზრისი გამოთქვეს[27]. ჩვენი აზრით, არსებული 
ფაქტების უფრო სწორ ანალიზს იძლეოდა აკად. ნ. ბერძენიშვილი. იგი წერდა: 

“ჩანს, რუსეთის კარი შეშფოთებულია ერეკლეს პოლიტიკური ნაბიჯებით. 
უეჭველია, რუსეთი შეეცდება სათანადო ღონისძიებანი მიიღოს, რომ ერეკლეს 
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გეზი შეაცვლევინოს (ჩერქეზ გადმოსახლებულთა დაკავება[28], ალექსანდრე 
ამილახვრის აშვება, ალექსანდრე ბაქარის ძის ფათალი-ხანთან გაჩენა და თვით 
ფათალი-ხანის აქტიურობა ერეკლეს წინააღდმეგ - ყველა ეს რუსეთის მეფის მიერ 
მიღებული კონტრზომები ჩანს)”[29]. რა გასაკვირია, რომ მაშინ ფეოდალურ 
სახელმწიფოებს სხვადასხვა მიზანი და ამოცანები ჰქონდათ და ძველი 
მოკავშირეები ხშირად ერთიმეორის მტრულ ბანაკში იდგნენ. მაგალითად, 
უცილობელია, რომ მეფის რუსეთმა ჩაშალა ერეკლეს დიდი ღონისძიება-
ყაბარდოელთა ერთი ნაწილის გადმოსახლება საქართველოში[30]. ქართლ-კახეთის 
სახელმწიფომ ამით მნიშვნელოვანი სამხედრო რეზერვები დაკარგა. ეს იყო 1778 წ. 
კრიტიკულ მომენტში, როცა “ერეკლეს მოაკლდა ის ძალა, რომლითაც იგი ხშირად 
წარმატებით იგერიებდა მტრების საშიშ შემოსევებს”[31]. 

როგორც ვხედავთ, ერევნის სახანოს უშუალო შემოერთების გაბედული 
ღონისძიება საგარეო და საშინაო მიზეზთა გამო ვერ განხორციელდა. ერეკლეს 
მიერ ოსმალეთთან კავშირის დამყარება უპირისპირდებოდა არა მარტო რუსეთის 
გეგმებს ახლო აღმოსავლეში, არამედ იმერეთის მეფის სოლომონის 
დამოუკიდებლობასაც ემუქრებაოდა. სწორედ ამ კონკრეტულ ფაქტზე ნათლად 
მოჩანდა საგარეო და საშინაო-პოლიტიკური ხასიათის იმ მიზეზთა ერთობლიობა, 
რომლებიც XVIII საუკუნეშიც ქვეყნის გაერთიანებას ხელს უშლიდნენ. ერეკლეს 
წარმატებები ამიერკავკასიაში მეტწილად მის უშუალო მოწინააღმდეგეთა 
სისუსტით განპირობებული ჩანდა. ქართლ-კახეთის მფარველი რუსეთის იმპერია 
უკვე საზღვარს უდებდა ერეკლეს გაძლიერებას. რომლის დამოუკიდებელი 
პოლიტიკაც მას აღარ აწყობდა. ერეკლეს სახელმწიფოს უყურებდნენ მხოლოდ 
როგორც საშუალებას ამ იმპერიის ბატონობის გავრცელებისათვის 
ამიერკავკასიაში. საშინაო ხასიათის მიზეზთაგან, ცხადია, ყველაფერი იმაში 
გამოიხატებოდა, რომ საქართველო პოლიტიკურად დაშლილი იყო. ამ დროს ხომ 
ორი მეტ-ნაკლებად ძლიერი ქართული სახელმწიფო ერთმანეთისაგან 
განსხვავებულ საგარეო პოლიტიკას მისდევდა. 

რაც შეეხება ქერიმ-ხანს, იგიც ბოღმით უყურებდა ერეკლეს წარმატებებს 
და ერევანში მისი ლაშქრობის გამო შეშფოთებას არ მალავდა. ძნელია იმის თქმა, 
თუ რას აპირებდა ქერიმ-ხანი. იგი გარდაიცვალა 1779 წ. და ირანში ახალი 
არეულობა დაიწყო[32]. ამავე დროს მომხდარა ერეკლესა და სოლომონის შერიგება; 
თუმცა მეფეებს ძველი ნდობა ვეღარ აღუდგენიათ. 

80-იანი წლების დასაწყისში ერეკლე მეორემ ევროპის სახელმწიფოებთან 
ურთიერთობის დამყარება სცდა. ამ მიზნით მან კათოლიკე მისიონერები 
დაიახლოვა[33]. როგორც პროფ ი. ცინცაძე შენიშნავს, ეს დაახლოება გამოწვეული 
იყო მეფის სურვილით, რათა მისიონერები მუდმივი ჯარის შექმნაში 
გამოეყენებინა[34]. მეფეს როგორც ჩანს, შესაძლებლად მიაჩნდა ფულადი სესხის 
მიღება ევროპის რომელიმე სახელმწიფოსაგან. ამიტომ იყო, რომ მან კათოლიკე 
მისიონერების ხელით სპეციალური თხოვნა გაუგზავნა ვენეციის სენატს და 
ავსტრიის იმპერატორს, მაგრამ ორივე ელჩი გზაში გარდაიცვალა და მეფის 
თხოვნას იმ ქვეყნებამდე არ მიუღწევია. 1782 წ. 18 ოქტომბრის წერილში ვენეციის 
რესპუბლიკისადმი ერეკლე წერდა: “....ჩვენის სათხოვარის ჰაზრი ეს არის, რომ 
ერთის პოლკის ჯარის ჯამაგირი გვებოძოს, რომ კაცი ჩვენ ვიშოვოთ, და იმ 
ჯამაგირით ის ჯარი გავაწყოთ ევროპის რიგზე, რომ მტერი ამ ჯარის რიგს 
საბოლოოთ რომ სცნობს, ვერას დროს ჩვენს მტრობას ვეღარ გაბედავს”[35]. ასეთივე 
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შინაარსისა იყო ერეკლეს წერილი ლუდოვიკო XVI-ისადმი, რომელიც აგრეთვე 
1782 წ. 18 ოქტომბრითაა დათარიღებული[36]. 

80-იანი წლების დასაწყისში ერეკლეს ეტყობოდა, რომ იგი კვლავაც 
რუსეთისაკენ იხრებოდა, როგორც ჩანს, მისთვის უცნობი არ ყოფილა ფართო 
გეგმები ეკატერინეს სახელმწიფო კარზე რომ შეიმუშავეს ე.წ. “ბერძნული 
პროექტის” სახით. რუსეთის იმპერია ამიერკავკასიისაკენ მოიწევდა. ალბათ ამით 
აიხსნებოდა, რომ ერეკლემ ევროპაში გასაგზავნად გამზადებული წერილების 
შინაარსი რუსეთის მთავრობას აცნობა. როგორც ჩანს, ერეკლე სრული 
დარწმუნებული იყო იმაში, რომ მის მიერ ავსტრიასთან ურთიეთრობის 
დამყარება რუსეთის დიპლომატებში საწინააღმდეგო რეაქციას გამოიწვევდა. ამ 
შემთხვევაში მეფის მოლოდინი გამართლდა. მართლაც, კანცლერი ბეზბოროდკო 
ერთ თავის ინსტრუქციაში ერეკლეს აღნიშნული ურთიერთობის გამო 
უკმაყოფილებას ვერ მალავდა[37]. ქართლ-კახეთის დიპლომატები უკვე 
გრძნობდნენ, რომ რუსეთის იმპერია დღეს თუ ხვალ მაინც ერეკლეს სახელმწიფოს 
მოაკითხავდა. 
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§ 8. ქართლ-კახეთისა და რუსეთის ურთიერთობის განახლება 

80-იანი წლების დასაწყისში. 1783 წ. ხელშეკრულება 

XVIII საუკუნის 70-80 –იან წლებში რუსეთი ავსტრიასთან ერთად 
ამუშავებდა “დიდ გეგმას”, რომელსაც ევროპელმა დიპლომატებმა “საბერძნეთის 
პროექტი” უწოდეს. ამ გეგმით ევროპიდან სრულიად უნდა განედევნათ თურქები 
და აღედგინათ საბერძნეთის იმპერია, რომლის მეფედ რუსეთის სამეფო სახლის 
წარმომადგენელს ვარაუდობდნენ. გეგმა მიზნად ისახავდა აგრეთვე, რომ 
მოლდავეთისა და ვლახეთისაგან შექმნილიყო რუსეთზე დამოკიდებული 
სახელმწფო დაკიის სახელწოდებით, მაგრამ მის სარეალიზაციოდ არაფერი 
გაკეთებულა და იგი გაქრა იმ საერთაშორისო ვითარებასთან ერთად, რომელმაც 
ეს გეგმა წარმოშვა[1]. ქუჩუკ-კაინარჯის ზავის დადების შემდეგ რუსეთის 
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აღმოსავლური პოლიტიკა მიმართული იყო ყირიმის საბოლოოდ შემოერთებისა 
და ამიერკავკასიის საკითხის გადაჭრისაკენ[2]. 

როგორც ზემოთ ითქვა, ქერიმ-ხანის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით 
ირანში არეულობა დაიწყო. რუსეთის მთავრობამ ამით ისარგებლა და 
ამიერკავკასიაში საკუთარი პოზიციების განმტკიცებისათვის ბრძოლა გააჩაღა. მან 
პირველ რიგში მიზნად დაისახა მფარველობაში მიეღო ქართლ-კახეთის სამეფო 
და აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში შეექმნა ორი ბუფერული სახელმწიფო: 
აღედგინა სომხეთისა და “ალბანეთის” (ჩრდილო აზერბაიჯანის) სახელმწფოები[3]. 
ამავე დროს ეკატერინე მეორის მთავრობა, უწინარეს ყოვლისა ყირიმის 
შემოერთებას რომ ცდილობდა, თურქეთის მოტყუებაზე ფიქრობდა. ამ მიზნით 
80-იანი წლების დამდეგს ხმა დაირხა, რომ თითქოს რუსეთი ირანში ლაშქრობას 
ამზადებდა და იქ თავისი კაცის – ყირიმის ხან შაჰინ-გირეის გახელმწიფებას 
აპირებდა[4]. თურქეთთან ომის შემთხვევაში კი ამ დროსაც, ისევე როგორც ადრე, 
რუსეთის მთავრობა ითვალისწინებდა “დივერსიების” მოწყობას ქართველებისა 
და სომხების დამხარებით[5]. 

ერთი სიტყვით, რუსეთის მთავრობა ამიერკავკასიაში თავისი 
პოზიციების განმტკიცებას ისევ ამიერკავკასიის ხალხთა სამხედრო ძალების 
გამოყენებით გეგმავდა. ბუნებრივია, რომ მთელ ამ პოლიტიკაში ცენტრალური 
ადგილი ეთმობოდა ქართლ-კახეთის სამეფოს. ამიტომაც შუა აღმოსავლეთში 
ეკატერინე მეორის მთავრობის პოლიტიკის წარმატება თითქმის მთლიანად 
დამოკიდებული იყო იმ პოზიციაზე, რომელსაც ერეკლე მეორე დაიკავებდა. 

შემთხვევითი როდი იყო, რომ რუსეთში არსებული სომხური ეკლესიის 
მეთაური იოსებ არღუთინიანი, რომელიც მაშინ პავლე პოტიომკინთან 
მოლაპარაკებას აწარმოებდა, შეკითხვაზე, თუ როგორი ურთიერთობა აქვს 
ერეკლე მეორეს სომხებთან და, საერთოდ, რამდენად ძლიერია ქართლ-კახეთის 
მეფე, აღნიშნავდა, რომ ერეკლე ირანის ყველა ხანსა და მფლობელზე ძლიერია და 
შაჰის შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი პიროვნებააო; მისი ძალაუფლება 
საქართველოს გარდა განჯაზე, ერევანსა და ნახიჩევანზე ვრცელდება; ირანის 
ხანები დაწყებული თავრიზიდან ყოვეწლიურად ერეკლეს მდიდარ ძღვენს 
უგზავნიან პატივისცემისა და მოწიწების ნიშნად. ერეკლეს 50 ათასი კაცისაგან 
შემდგარი ჯარის გამოყვანა შეუძლიაო, დასძენდა არღუთინიანი. დასასრულს, იგი 
განუმარტავდა რუსეთის მთავრობას – ერეკლე მეფის გადმობირებით რუსეთს 
აღარ ეყოლება მოწინააღმდეგე მთელს აზერბაიჯანში თავრიზამდე, რადგან 
ერეკლეს პატივისცემით ეპყრობა ყველა იქაური მფლობელი[6]. 

მაშასადამე, ამიერკავკასიის საქმეები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 
იძენდნენ რუსეთის მთავრობისათვის და ამიტომაც მათი მოგვარება 
სპეციალურად დაევალა თავად გრიგოლ ალექსანდრეს ძე პოტიომკინს, ხოლო 
კავკასიის საქმეებში თანაშემწეობა დაეკისრა მისსავე ახლო ნათესავს გენერალ-
პორუჩიკ პავლე სერგის ძე პოტიომკინს, რომელიც წინა კავკასიაში განლაგებული 
ჯარის სარდლად დაინიშნა. 1782 წლის ნოემბერში პავლე პოტიომკინი თავის 
შტაბ-ბინაში – გეორგიევსკში ჩავიდა. 

გ. პოტიომკინმა გადაწყვიტა საქსონელი (უნგრეთში გაზრდილი) იაკობ 
რაინეგსის მეშვეობით მოლაპარაკება დაეწყო ერეკლე მეორესთან. რაინეგსმა ჯერ 
კიდევ 1776-1778 წლებში, კონსტანტინოპოლში მოგზაურობის დროს გაიცნო 
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ენაკოლოფაშვილი, რომელიც იქ ერეკლეს საგანგებო დავალებით იმყოფებოდა. 
1779 წელს რაინეგსი საქართველოში ჩამოვიდა. ერეკლე მეორემ იგი სამსახურში 
აიყვანა, მაგრამ რამდენიმე ხნის შემდეგ რაინეგსის საეჭვო ქცევამ ქართლ-კახეთის 
მეფის უკმაყოფილება გამოიწვია, რის გამოც რაინეგსი 1781 წელს რუსეთს 
გაემგზავრა[7], პეტერებურგში ჩავიდა, შემდეგ კი აღმოჩნდა გ. პოტიომკინთან. 
რომელმაც იგი 1782 წელს საქართველოში სპეციალური დავალებით მოავლინა. 
რაინეგსის მეშვეობით გ. პოტიომკინმა წინადადება მისცა ერეკლეს, რათა 
რუსეთის მფარველობის მისაღებად დაეწყო მოლაპარაკება, ხოლო იმერეთის 
მეფეს სოლომონ პირველს ურჩია შერიგებოდა ერეკლეს და მასთან ერთობლივად 
ემოქმედნა საერთო მტრების წინააღმდეგ. 

ეკატერინეს მთავრობას აწყობდა, რომ საქართველოს მფარველობაში 
მიღების აქტი ერეკლეს მოთხოვნის საფუძველზე გაფორმებულიყო. ამიტომ 
ერეკლეს შესთავაზეს, რომ ამ საკითხზე ოფიციალური თხოვნა დაეწერა. 
თვითმპყრობელობის დიპლომატია ამ დროს ყოველ ღონეს ხმარობდა იმისათვის, 
რომ ერეკლესთან მომგებიანი ხელშეკრულება გაეფორმებინა და იგი თავისი 
გავლენის ქვეშ მოექცია. რუსეთის მთავრობას კარგად ესმოდა ქართლში შექმნილი 
ვითარების თავისებურება და ქართლის ტახტის მაძიებელს – ალექსანდრე 
ბაქარის ძეს თავისი დამპყრობლური მიზნებისათვის იყენებდა. სწორედ ამით 
აიხსნება ის ფაქტი, რომ, თუ, ერთი მხრივ, გ. პოტიომკინი პავლე პოტიომკინს 
სწერდა – სასურველი არ არის ალექსანდრეს წარმატებებიო[8], მეორე მხრივ, 
რუსეთის ხელისუფალნი სრულებით არ ჩქარობდნენ, რომ ალექსანდრე 
ბატონიშვილი კავკასიიდან გაეძევებინათ. შემთხვევითი როდი იყო, რომ ფათ 
ალი-ხანმა ალექსანდრე რუსეთის ხელისუფალთ მხოლოდ 1783 წლის ნოემბერში 
– გეორგიევსკის ტრაქტატის ხელმოწერის შედმეგ- გადასცა.  

ძირითადი მიზეზი, რამაც განსაზღვრა ერეკლე მეორის მიერ 
გადაწყვეტილების მიღება, იყო ისეთი საგარეო-პოლიტიკური ორიენტაციის 
არჩევა, რომელიც ქვეყანას მშვიდობას მოუტანდა და უზრუნველყოფდა მის 
შემდგომ პროგრესს ევროპული განვითარების გზით. 

ერეკლე მეორეს კარგად ესმოდა, რომ მხოლოდ სახელმწიფოებრივი 
ცხოვრების ევროპულ ყაიდაზე გარდაქმნას, ეკონომიურ პროგრესსა თუ სამხედრო 
ტექნიკის გაუმჯობესებას შეეძლო უზრუნველეყო საქართველოს მომავალი 
წარმატება[9]. იგი ნათლად ხედავდა, რომ სამი დიდი სახელმწიფო - ირანი, 
თურქეთი და რუსეთი – ამიერკავკსიაში ბატონობას ერთმანეთს ეცილებოდა და 
არც ერთი მათგანი საქართველოს თავისუფალსა და დამოუკიდებელს არ 
დატოვებდა. ამიტომაც საქართველოს აუცილებლად უნდა გაეკეთებინა არჩევანი 
ამ სახელმწიფოებს შორის. რუსეთთან საქართველოს ბედის დაკავშირებით 
ერეკლე იმედოვნებდა, რომ თავის ქვეყანას სამუდამოდ ააცდენდა ჩამორჩენილი 
თურქეთ-ირანის აგრესიას და რუსეთის მეშვეობით უზრუნველყოფდა 
განვითარებას ევროპული გზით[10]. 

რუსეთის საიმპერატორო სახლის სახელზე 1782 წლის 21 დეკემბერს 
გაგზავნილ წარდგინებაში ერეკლე მეორე ოფიციალურად ითხოვდა, რათა 
ქართლ-კახეთის სამეფო მიეღოთ რუსეთის იმპერიის მფარველობაში ისე, რომ არც 
სულთანსა და არც შაჰს არ შეძლებოდა საქართველოს მტრობა. თუ რუსეთს 
თურქეთთან ან ირანთან ომი მოუხდებოდა, ერეკლე მეორე რუსთა მხარეზე 
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გამოსვლის პირობას იძლეოდა, ოღონდ რუსეთს უნდა ეზრუნა, რომ 
საქართველოსათვის ოსმალთა და ლეკთა მიერ მიტაცებული მხარეები 
დაებრუნებინა[11]. 

რუსეთის იმპერატორს ერეკლე თხოვნით მიმართავდა, რათა 
ოფიციალურად გამოცხადებულიყო რუსეთის მფარველობა მისდამი ისე, რომ მის 
შვილებს და მათ შთამომავლობას “პაპების სამკვიდრო და... ამდენის გარჯით და 
ღვაწლის დადებით აშენებული ქვეყანა” არ დაკარგვოდათ, რომ ალექსანდრე 
ბაქარის ძის მსგავს ბედის მაძიებლებს უმეცარი ხალხი არ აჰყოლოდა. დასასრულ, 
ერეკლე მეორე ითხოვდა, რომ საქართველოში მუდმივად ყოფილიყო რუსეთის 
რეგულარული ჯარის ორი პოლკი. 

რუსეთის მთავრობამ დეტალურად განიხილა ერეკლეს წინადადებები, 
ბოლოს კი საგარეო კოლეგიის წევრმა ა. ბეზბოროდკომ, ეკატერინე მეორესთან 
შეთანხმებით, ხელშეკრულების საბოლოო ტექსტი ჩამოაყალიბა და ერეკლეს 
გამოუგზავნა დასამტკიცებლად. ერეკლემ იგი თავის დარბაზის წევრებთან 
ერთად განიხილა და მისი მიღება გადაწყვიტა. 

1783 წლის 24 ივლისს გეორგიევსკის ციხე-სიმაგრეში შედგა 
ხელშეკრულების ხელმოწერის პროცედურა. ტრაქტატს ხელი მოაწერეს: ქართლ-
კახეთის სამეფოს სრულუფლებიანმა წარმომადგენლებმა თავადმა ი.კ. 
მუხრანბატონმა და თავადმა გ.რ. ჭავჭავაძემ, რუსეთის მხრივ - გენერალმა პავლე 
პოტიომკინმა. 

ხელშეკრულების ტექსტი შედგებოდა პრეამბულის, 13 ძირითადი და 4 
სეპარატიული მუხლის, ანუ არტიკულისაგან[12]. მათ დართული ჰქონდა და 
ტექსტი ფიცისა, რომელიც ერეკლე მეფეს უნდა მიეღო რუსეთის იმპერატორის 
ერთგულების ნიშნად და ტექსტი დამატებითი არტიკულისა, რომელიც ქართლ-
კახეთის მეფეთა კურთხევის წესს შეეხებოდა; საქართველოს სრულუფლებიანმა 
წარმომადგენლებმა მას ხელი მოაწერეს უკვე თბილისში, 1784 წლის 24 იანვარს, 
ერეკლე მეორის მიერ ხელშეკრულების რატიფიკაციის დღეს. 

ტრაქტატი, რომელსაც “მეგობრობითი პირობა” ეწოდებოდა, ძალაში 
შედიოდა სარატიფიკაციო სიგელების გაცვლის შემდეგ. 1784 წლის 22 იანვარს 
ერეკლე მეორემ მიიღო ეკატერინე მეორის სარატიფიკაციო სიგელი, ხოლო 1784 
წლის 24 იანვარს ერეკლემ თავისი სარატიფიკაციო სიგელს მოაწერა ხელი და 
გადასცა იგი რუსეთის წარმომადგენელს ვ. ტამარას. ერეკლემ მაშინვე წარადგინა 
სია ქართლ-კახეთის თავადებისა და აზნაურებისა, რომელთაც ხელშეკრულების 
მეცხრე მუხლის თანახმად რუსეთში ჩასვლის შემთხვევაში უფლება ეძლეოდათ 
ესარგებლათ ყველა იმ პრივილეგიით, რაც რუსეთის თავადაზნაურობას ჰქონდა. 

ხელშეკრულების პირველ და მეორე მუხლებში ერეკლე ეკატერინე 
მეორის მფარველობას აღიარებდა, ხოლო რუსეთის მთავრობა კისრულობდა, რომ 
ერეკლესა და მის მემკვიდრეების უფლებებს დაიცავდა. ამავე დროს, რუსეთის 
მთავრობა საქართველოს ისტორიულ საზღვრებში აღდგენის იმედს იძლეოდა. 

ტრაქტატის საფუძველზე საქართველოში ტახტზე ახლად ასულ 
მემკვიდრეს რუსეთის იმპერატორისაგან უნდა მიეღო სამეფო ნიშნები - 
გვირგვინი, სიგელი და დროშა რუსეთის იმპერიის გერბით, რომელშიაც 
ჩახატული უნდა ყოფილიყო ქართლ-კახეთის სამეფოს გერბიც; მასვე უნდა 
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გამოეგზავნა ქართველი მეფისათვის ხმალი, კვერთხი და “მანტია, ანუ 
წარმოსასხმელი ყარყუმისა”. 

ამ ნიშნების მიღების შემდეგ ქართლ-კახეთის მეფეებს, რუსეთის 
მინისტრ-რეზიდენტის თანდასწრებით, იმპერატორის ერთგულებაზე უნდა 
დაეფიცათ. 

ტრაქტატის საფუძველზე იზღუდებოდა ერეკლე მეორის სუვერენული 
უფლებები საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, რომლებიც ამიერიდან მას რუსეთის 
იმპერატორთან უნდა შეეთანხმებინა. იგივე ტრაქტატი ქართლ-კახეთის საშინაო 
დამოუკიდებლობის გარანტიას იძლეოდა. მეექვსე მუხლის მესამე პარაგრაფში 
აღნიშნული იყო, რომ რუსეთი არ ჩაერეოდა ქართლ-კახეთის სამეფო საშინაო 
საქმეებში. რუს სამხედრო და სამოქალაქო წარმომადგენლებს საქართველოში 
ეკრძალებოდათ ქართველი მეფის დაუკითხავად რაიმე განკარგულების გაცემა. 

ტრაქტატის მიხედვით ნავარაუდევი იყო აგრეთვე ურთიერთზრუნვა 
ქართველი და რუსი ტყვეების სამშობლოში დაბრუნებაზე და რუსეთში ჩასული 
ქართველი თავად-აზნაურებისათვის ისეთი პრივილეგიების მინიჭებაზე, 
როგორიც რუს ბატონებს ჰქონდათ. ქართველ ვაჭრებს რუსეთში თავისუფალი 
ვაჭრობის უფლება და რუსი ვაჭრებისათვის დაწესებული შეღავათი ეძლეოდათ. 

ტრაქტატს ახლდა ე.წ. “სეპარატული არტიკულები”, რომლებშიაც 
არსებითად მხარეთა სამხედრო-პოლიტიკური მიზნები აისახა. აღნიშნული იყო 
ერეკლესა და სოლომონ მეფის შერიგების შესახებ, რაშიაც რუსეთი 
“მომრიგებლის” როლს კისრულობდა. იქვე იყო ნათქვამი საქართველოში რუსთა 
ჯარის ჩაყენების, საგარეო მტრების წინააღმდეგ ერთობლივი მოქმედებისა თუ 
საგარეო ომის შემთხვევაში ქართლ-კახეთის სამეფოს მიერ დაკარგული მიწა-
წყლის დაბრუნებისათვის ზრუნვის შესახებ და სხვ. 

სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმულია სხვადასხვა მოსაზრება 1783 
წლის ხელშეკრულების ხასიათისა და იურიდიული ბუნების შესახებ. 

მკვლევართა ნაწილი მას მიიჩნევდა ისეთ აქტად, რომელიც აქ რუსეთის 
“პროტექტორატს” ამყარებდა (მ. ხელთუფლიშვილი[13], ნ. კორკუნოვი[14], ბ. 
ნოლდე[15], გ. ვეშაპელი[16]). 

ზ. ავალიშვილი (ავალოვი) ამ ხელშეკრულებას განიხილავდა როგორც 
ისეთ აქტს, რომელიც ამყარებდა “პროტექტორატსაც და ვასალიტეტსაც”, ამასთან 
იგი ხაზს უსვამდა ამ ცნებათა არსის მთელ წინააღმდეგობრიობას[17]. 

ფ. ლისტი მას “პროტექტორატ-სიუზერენიტეტს” უწოდებს[18], ხოლო ო. 
ნიპოლდი[19] და ო. მარკოვა[20] — “პროტექტორატს ვასალიტეტის ფორმით”, თუმცა 
როდესაც ო.ნიპოლდი ამბობს, საქართველო ვასალური სახელმწიფოს სტატუსს 
იღებდაო, ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ტრაქტატი მას არ ართმევდა სუვერენული 
სახელმწიფოს ხარისხს და იგი საერთაშორისო სუბიექტის უფლებას არ 
კარგავდაო. 

ლე ფიურის აზრით, 1783 წლის ტრაქტატი იყო არა მარტო 
ხელშეკრულება პროტექტორატის შესახებ, არამედ მეგობრობისა და კავშირის 
შესახებაც[21]. 
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1963 წ. ლ. ალექსიძე სპეციალურად შეეხო 1783 წლის ტრაქტატის 
იურიდიული ბუნების საკითხს. მან სწორად შენიშნა, რომ სპეციალურ 
ლიტერატურაში არსებული წინააღმდეგობა, რომელიც იურიდიულ 
დახასიათებასა და ტერმინოლოგიაში გამოიხატება, ძირითადად იმით არის 
გამოწვეული, რომ ზოგიერთი ავტორი იყენებს XIX და XX საუკუნეებში 
დამკვიდრებულ ტერმინებსა და ცნებებს და არ ითვალისწინებს იმას, რომ ისინი 
შინაარსით განსხვავდებიან მსგავსი ტერმინებისაგან, რომელნიც XV—XVIII 
საუკუნეებში იხმარებოდნენ[22]. 

ქართულ საბჭოურ ისტორიოგრაფიაში (ნ. ბერძენიშვილი[23], ი. ცინცაძე[24], 
ვ. დონდუა[25], მ. დუმბაძე[26]) მიღებული და განვითარებულია ის თეზისი, 
რომელიც 1919 წელს ივ. ჯავახიშვილმა ჩამოაყალიბა[27]. მათი შეხედულებით, 1783 
წლის ტრაქტატი არის “მეგობრული ხელშეკრულება კავშირისა და მფარველობის 
შესახებ”; ქართლ-კახეთის სახელმწიფო ამ ტრაქტატის პირობით ხდებოდა 
“სუვერენული, მაგრამ დამოკიდებული”. ეს თვალსაზრისი უარყოფს მ. 
ხელთუფლიშვილის, ზ. ავალოვის, ნ. კორკუნოვის, ბ. ნოლდეს და მ. მუსხელის[28] 
შეხედულებებს, რომელთაც ქართლ-კახეთი 1783 წლის ტრაქტატის ძალით 
მიაჩნდათ “არასუვერენულ, დამოკიდებულ” სახელმწიფოდ. 

ის სამართლებრივი ნორმები, რითაც საქართველო და რუსეთი 
ტრაქტატის დადებისას ხელმძღვანელობდნენ, დამახასიათებელი იყო 
ფეოდალური ეპოქის საერთაშორისო სამართლისათვის. 1783 წ. ტრაქტატი იყო 
ხელშეკრულება ძლიერი სახელმწიფოს მფარველობაში სუსტი ფეოდალური 
სახელმწიფოს ნებაყოფლობითი შესვლის შესახებ. ამავე დროს იგი წარმოადგენდა 
“მეგობრულ ხელშეკრულებას”, რომელიც რუსეთთან საქართველოს კავშირს 
განამტკიცებდა. ქართლ-კახეთის სუვერენული სამეფო რუსეთის იმპერიის 
მფარველობაში შევიდა. 

1783 წ. აქტით ქართველი პატრიოტები შეეცადნენ რუსეთის იმპერიისაგან 
მიეღოთ ქართული სახელმწიფოებრიობის დაცვისა და შენარჩუნების 
იურიდიული გარანტია, უზრუნველეყოთ ქვეყნის უშიშროება გარეშე მტრების 
შემოსევებისაგან. რუსეთის იმპერიამ კი აღნიშნული აქტით დიდი გამარჯვება 
მოიპოვა ამიერკავკასიაში. მან უომრად გადალახა კავკასიონის მთაგრეხილი და 
მის სამხრეთით უაღრესად ხელსაყრელი პლაცდარმი მიიღო. 
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თავი მეთოთხმეტე 

ქართული სამეფოები 

დაქვეითების გზაზე 
 

§ 1. პოლიტიკურ წინააღმდეგობათა სახიფათო 

კვანძი 
 

1783 წელს რუსეთმა ყირიმის ნახევარკუნძულიდან საბოლოოდ განდევნა 
ოსმალეთი, შეიერთა ყუბანის მხარე და მფარველობაში აიყვანა ქართლ-კახეთის 
სახელმწიფო. ეკატერინე II-ის მთავრობამ ამავე დროს კიდევ უფრო განამტკიცა 
თავისი ბატონობა ყაბარდოში და ამიერკავკასიას უშუალოდ შემოადგა. ამის 
შემდეგ იმპერიის დიპლომატები აღმოსავლეთ ამიერკავკასიიდან ირანელთა 
განდევნაზე ფიქრობდნენ და ემზადებოდნენ იმისათვის, რომ თურქეთის 
წინააღმდეგაც გადამწყვეტი შეტევა დაეწყოთ — დაეპყროთ კონსტანტინოპოლი 
და სრუტეები[1]. 
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1783 წ. 2 ნოემბერს საზეიმოდ მორთული თბილისი აღტაცებით შეხვდა 
რუსთა ორ ბატალიონს, რომლებიც ტრაქტატის საფუძველზე ერეკლე მეფის 
განკარგულებაში გამოგზავნეს. ჯარს რუსეთის სახელმწიფოს ოფიციალური 
წარმომადგენელი პოლკოვნიკი ბურნაშოვი მიუძღოდა. ამ აქტით რუსეთის 
იმპერიის დიპლომატები თითქოს იწყებდნენ “დიდ ექსპერიმენტს”, რომელიც, 
როგორც ეს შემდეგში ცხადი გახდა, ამიერკავკასიის მოქიშპე ძალთა 
თანაფარდობის მოსინჯვას ისახავდა მიზნად. ჯარის გამოჩენას ხომ უშუალო 
გამოძახილი მოჰყვებოდა და პრაქტიკულად გაირკვეოდა, თუ როგორ 
შეხვდებოდნენ ამ მოვლენას ირანი, ოსმალეთი და მათი ხელდებული ქვეყნები —
მაჰმადიანური პოლიტიკური ერთეულები აღმოსავლეთ და სამხრეთ 
ამიერკავკასიაში. 

რუსთა ჯარის შემოყვანიდან ორიოდე თვის შემდეგ, რუსეთის მთავრობამ 
სამფარველო ტრაქტატის საბოლოო გაფორმება-დამტკიცების მიზნით, 
საქართველოში საჩუქრებით დატვირთული პოლკოვნიკი ტამარა მოავლინა. მისი 
ჩამოსვლა 1784 წ. 22 იანვარს თბილისელებს რუსული ზარბაზნების გრიალით 
(101 ბათქი) აუწყეს. მეორე დღეს ტამარამ ერეკლესა და მის სამეფოს სახლის 
წარმომადგენლებს იმპერატორის მიერ გამოგზავნილი სამეფო რეგალიები და 
საჩუქრები გადასცა. იქვე მიიღო ერეკლემ სამფარველო სიგელი. ამასთან 
დაკავშირებით ისევ 101-ჯერ დაიქუხეს რუსულმა ზარბაზნებმა და ამით კიდევ 
ერთხელ გამოხატეს რუსეთ-საქართველოს სამხედრო კავშირის განხორციელება. 
ამავე დღეს საზეიმო ცერემონია გაგრძელდა სიონის ტაძარში, სადაც ორივე 
მხარის მიერ ხელმოწერილი და დამტკიცებული ტრაქტატის ტექსტების გაცვლა 
მოახდინეს, ხოლო ერეკლე II-მ ამ ტრაქტატით გათვალისწინებულ 
ვალდებულებათა ერთგულებაზე დაიფიცა. ნიშანდობლივი იყო იმ დღეს 
ქრისტიანთა “მფარველი” ეკატერინე II-ის სახელის ხსენაბასთან დაკავშირებით 
ატეხილი ზარ-ზეიმი თბილისის ეკლესიებში[2]. 

რუსული ზარბაზნის ხმაურის ექო თბილისიდან ქართლის მეზობლებს 
მისწვდა. ამიერკავკასიის ფარგლებსაც გასცდა და შორეულ კონსტანტინოპოლში 
სულთნის მთავრობაც შეაშფოთა[3]. ეს ხმა ირანსაც მოედო, მაგრამ იგი იმ დროს 
ისეთ ბებერ ლომს მიაგავდა, რომელსაც მღელვარე ამბებზე რეაქციაც კი 
დაჰკარგვოდა. შიში დაეუფლა აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის მმართველ ხანებს, 
რომლებიც თვითმპყრობელური იმპერიის ოფიციალური ისტორიკოსის აკად. ნ. 
დუბროვინის შენიშვნით, 1783 ტრაქტატს მტრულად შეხვდნენ და ყოველ ზომას 
ხმარობდნენ რუსეთის “დამპყრობლურ გეგმათა წინააღმდეგ”[4]. 

დროთა განმავლობაში ხანები ცდილობდნენ საერთო ენა გამოენახათ 
მეფის რუსეთის მთავრობასთან და მის საფარველში შესვლის გზით აეცდინათ 
მოსალოდნელი საფრთხე. როგორც რუსეთი ისე ოსმალეთი, ცალ-ცალკე, 
ცდილობდნენ მჭიდრო კონტაქტი დაემყარებინათ ღონემიხდილი ირანის 
ვასალებთან, მაგრამ ასეთ შეჯიბრში მაშინ ოსმალეთს გარკვეული უპირატესობა 
ჰქონდა, რაც უმთავრესად სარწმუნოებრივი ნათესაობის ნიადაგით აიხსნებოდა. 
ერთხანს ოსმალეთი საჭიროდაც კი თვლიდა, რომ ხელი გაეწოდებინა 
“ერთმორწმუნე” ირანისათვის[5], სადაც რუსეთის გავლენა თანდათანობით უფრო 
შესამჩნევი ხდებოდა. 
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ევროპის სახელმწიფოებიც შურის თვალით უყურებდნენ რუსეთის 
წარმატებას კავკასიაში. 1783 წ. ტრაქტატს ინგლის-საფრანგეთში განიხილავდნენ 
როგორც რუსეთის დიპლომატიის ტრიუმფს აღმოსავლეთში. განსაკუთრებით 
აქტიურობდა საფრანგეთი, რომელიც, თურქეთთან ერთად, ყოველ ზომას 
ხმარობდა, რათა ჩაეშალა რუსეთის კავშირი ისპაჰანის მფლობელ ალი მურად-
ხანთან და უკუეგდო რუსეთის გაბატონება ამიერკავკასიაში[6]. 

XIX ს. თურქეთის ოფიციალური ისტორიოგრაფია თვლიდა, რომ 
ქართველმა მეფეებმა 1783 წ. რუსეთის მფარველობის მიღებით “დაანგრიეს 
საკუთარი ხელისუფლების საფუძველი”, რომ თითქოს რუსეთმა ერეკლე მოატყუა 
და ქართლ-კახეთის სრული დაპყრობისათვის ემზადებოდა. ამიტომ ოსმალეთი 
აფრთხილებდა თავის აგენტებს (ხოის მმართველ აჰმედ-ხანს, გილანის ხანს, 
ახალციხის ფაშასა და სხვ.), რომ არასგზით არ შეეშვათ რუსები სომხეთ-
აზერბაიჯანსა და დაღესტანში[7]. 

ქართლ-კახეთში რუსთა ჯარების გადმოყვანის გამო ოსმალეთის 
სახელმწიფოს შეშფოთება სავსებით გასაგები იყო. რუსეთის მიერ მრავალგზის 
დამარცხებულ, ყირიმიდან და ჩრდილო კავკასიიდან გამოდევნილ ოსმალეთს 
ახლა მისი უშუალო თუ მინატაცებ-დაპყრობილი მიწების დაკარგვა მოელოდა. 
ძლიერმა რუსეთმა კავკასიონის მთაგრეხილი უომრად გადმოლახა, უშუალოდ 
დაუმეზობლდა სულთნის სამფლობელოებს და მას საქართველოდან “მეორე 
ფრონტი” გაუხსნა (პირველი და ტრადიციული ფრონტი ბალკანეთის 
მიმართულებით იყო), რითაც დაემუქრა ანატოლიის ჩრდილოეთ პროვინციებს. 

ოსმალეთი თავის პოლიტიკას ამიერკავკასიაში უმთავრესად ახალციხის 
ფაშას მეშვეობით ახორციელებდა. ახალციხელ ფაშა სულეიმანს არ გამოჰპარვია 
ის გარემოება, რომ ერეკლე რუსეთის დახმარებით ცდილობდა ოსმალთა მიერ 
მინატაცები სამცხე-საათაბაგოს დაბრუნებას. სულეიმან ფაშამ, როგორც ვიცით, 
თავის თავს “საათაბაგოს — საქართველოს ამ ძველი პროვინციის — მემკვიდრე-
მფლობელად თვლიდა”[8]. სამფლობელოს დაკარგვის შიშით და სულთნის 
მთავრობის დავალებით, “განძვინდა ფაშა ახალციხისა სულეიმან ათაბაგი 
აღუწოდა ლეკთა და იყო ოხრება ქართლისა”[9]. 

ახალციხის საფაშო ამიერიდან ქართლ-კახეთის წინააღმდეგ ოსმალეთის 
ფარული თუ აშკარა შეტევის ბაზად იქცა და იქიდან წამოსული მძარცველური 
რაზმები განსაკუთრებული აქტივობით არბევდნენ ქართლის სოფლებს. ქართლ-
კახეთის განადგურებისათვის ბრძოლის მეორე ფრონტი ჭარ-ბელაქანზე გადიოდა. 
ახალციხის საფაშო, ჭარ-ბელაქანი და დაღესტანი მაშინ ერთი მთლიანი ღერძი 
იყო, რომელსაც სათავე კონსტანტინოპოლში ჰქონდა. ამიერიდან საქართველოს 
წინააღმდეგ შემოსევებმა უფრო ორგანიზებული და სისტემატური ხასიათი 
მიიღო. 

რუსეთის მთავრობა დიპლომატიური დემარშებით ცდილობდა ქართლ-
კახეთის გადარჩენას. მრავალგზის მოაგონეს სულთნის მთავრობას, რომ 
თავდასხმები იმ ქვეყანაზე, რომელიც რუსეთის საფარველში შევიდა, ორ 
სახელმწიფოს შორის სამშვიდობო ურთიერთობას არ შეეფერებოდა. 

1784 წ. 8 იანვარს (1783 წ. 28/ XII) რუსეთ-ოსმალეთის მოლაპარაკების 
საფუძველზე ოსმალეთმა პირობა დადო, რომ ერეკლეს სახელმწიფოს ოსმალეთის 
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მხრიდან აღარ შეავიწროებდნენ. ამის შესახებ ახალციხის ფაშასაც მისწერეს, 
მაგრამ ფაშამ, როგორც ჩანს, “აუხსნა” სულთნის მრჩევლებს, რომ საქართველოს 
“გაძლიერება” ყოვლად მიუღებელი იყო. ამრიგად, ქართლის წინააღმდეგ ბრძოლა 
ისევ გრძელდებოდა, ხოლო რუსეთი კვლავაც პასუხს მოითხოვდა 
კონსტანტინოპოლელი ელჩის მეშვეობით. 

1784 წ. დეკემბერში ეგვიპტის საქმეებზე შეკრებილ სულთნის საბჭოს ისევ 
განუხილავს რუსეთის პროტესტი. მსჯელობდნენ იმის შესახებ, თუ რა პასუხი 
გაეცათ მისთვის. საბჭოს აღუნიშნავს, რომ ოსმალეთი არ ცნობდა რუსეთის 
ხელისუფლებას “თბილისის ხანზე”, რომ იგი ქართლ-კახეთს, ისევე როგორც 
იმერეთს, თავის სამფლობელოდ თვლიდა[10]. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, 
ოსმალეთის პრეტენზიას ქართლ-კახეთზე რაიმე არსებითი საფუძველი არ ჰქონია. 
მართალია, 1778 წ. ერეკლე მეფე ოსმალეთს შეუთანხმდა, მოურიგდა მას, რათა 
1768—1774 წლებში რუსეთის მხარეზე მონაწილეობის გამო ამ სახელმწიფოსთან 
სამშვიდობო ურთიერთობა აღედგინა, მაგრამ ერეკლეს ამით თავის სუვერენულ 
უფლებებზე ხელი არ აუღია და იგი სავსებით დამოუკიდებლად განაგებდა 
სამეფოს. 

სულთნის საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება იმის მაჩვენებელი იყო, 
რომ რუსეთსა და ოსმალეთს შორის ახალი ომისათვის პირობები იქმნებოდა. 

ერეკლეს, როგორც ჩანს, არ გამოჰპარვია, რომ რუსეთის სახელმწიფო 
კასპიის ზღვის ნაპირებისაკენ ძლიერ ლაშქრობას ამზადებდა. ჯარის ერთი 
ნაწილი ყიზლარიდან დარუბანდში უნდა შეჭრილიყო და იქაური ძლიერი 
მფლობელი ფათალი-ხანი შეეპყრო. ამის მერე უნდა დაეკავებინათ კასპიის 
ნაპირები ვიდრე გილანამდე. რუსთა ჯარების მეორე კორპუსი ქართლის 
მიმართულებით უნდა წამოსულიყო. ვარაუდობდნენ სომხეთ-ალბანეთის 
სახელმწიფოების აღდგენას, რა თქმა უნდა, რუსეთის მფარველობით[11]. ამასთან 
დაკავშირებით 1784 წ. 3 მაისს პავლე პოტიომკინისათვის გაგზავნილ წერილში 
ერეკლე აყენებდა “საქართველოს გაძლიერების” გეგმას. მისი აზრით, ძლიერ 
საქართველოს “შეეძლო დახმარებოდა რუსეთს მისი დამპყრობლური მიზნების 
განხორციელებაში”[12]. მაგრამ განხორციელება არ ეწერა როგორც სომხეთ-
ალბანეთის სახელმწიფოთა აღდგენის გეგმებს, ისე ერეკლეს ცდებს 
თვითმპყრობელობის დახმარებით საქართველოს გაძლიერებისათვის. 

საქაოთველოს “გაერთიანება-გაძლიერებისა” თუ “განთავისუფლების” ე.წ. 
გეგმები არსებითად იმპერიის საზღვრებისა და გავლენის გაფართოებას 
გულისხმობდა. ეს იყო მეფის რუსეთის დიპლომატიის ბრძოლა საქართველოს 
“მშვიდობიანი” გზით მითვისებისათვის[13]. 

რუსეთის მთავრობის დავალებით, 1784 წ. სექტემბერში, გენ. პავლე 
პოტიომკინი ერეკლეს ესტუმრა. მისი მთავარი მიზანი იყო “взглянуть на страну, 
избираемую театром всех будущих действий”[14]. მან 22 დღე დაჰყო საქართველოში. 
ეს გენერალი მაშინდელი საქართველოს სისუსტეს “მმართველობის მექანიზმის 
მოშლაში” ხედავდა[15]. გასაგები იყო, რომ ცენტრალიზებული სახელმწიფოს 
მოხელეს ფეოდალური ქართლ-კახეთის მაშინდელი მმართველობის სისტემა არ 
მოეწონებოდა. თუმცა მისი 1784 წ. 11 ოქტომბრის მოხსენებიდან[16] ისიც ნათლად 
ჩანდა, რომ იმპერიის დიდ გეგმებში ჩათრეულ ქართლ-კახეთს, რომელსაც 
მეზობლები ამის გამოც აოხრებდნენ, დიდი საფრთხე მოელოდა. 
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რუსეთის მთავრობის მიერ 2 ბატალიონი ჯარის აქ გადმოსხმის გამო 
ოსმალეთმა და მისმა მოკავშირეებმა განგაში ატეხეს, რუსეთს კი ომის კერის 
შემდგომი გაფართოება მაშინ, როგორც ჩანს, არ შეეძლო. თვით ოსმალეთი 
ნამდვილად ძალიან სუსტი იყო და რუსთა ჯარების დამარცხებას ვერ შეძლებდა, 
თუმცა იგი ჯარებს მაინც აგროვებდა საქართველოსა და სომხეთის 
მისადგომებთან, აღმოსავლეთ ამიერკავკასიასა თუ დაღესტანში მზარდი 
ანტირუსული მოძრაობით გამხნევებული. რაც შეეხება ირანს, იქ შაჰის 
ტახტისათვის ბრძოლა გრძელდებოდა და მას ჯერჯერობით რაიმე სერიოზული 
წინააღმდეგობის გაწევა არ შეეძლო. 

ქერიმ-ხან ზენდის გარდაცვალების შემდეგ, ზენდებს შორის ატეხილი 
ბრძოლა ალი მურად-ხანის გამარჯვებით დასრულდა, მან ისპაჰანში თავი შაჰად 
გამოაცხადა. ამავე დროს ირანის ჩრდილოეთში, მაზანდერანსა და ასტრაბადში, 
აღა-მაჰმად-ხან ყაჯარი გაძლიერდა. იგი ზენდების წინააღმდეგ დაუნდობელ ომს 
განაგრძობდა[17]. ასეთ ვითარებაში რუსეთის დიპლომატიამ “მეგობრობის” ხელი 
გაუწოდა ალი მურად-ხანს, რომელიც ამ დახმარებით დაინტერესებული იყო და 
კასპიის ზღვის ნაპირებსაც კი უთმობდა მას, ოღონდ რუსეთის მთავრობას იგი 
შაჰად ეცნო და მხარი დაეჭირა მისთვის. მაგრამ მოვლენები სწრაფად 
ვითარდებოდნენ და მათ შესაბამისად იცვლებოდა თვითმპყრობელობის 
პოლიტიკა ამიერკავკასიაში. 1785 წ. 7 თებერვალს ალი მურად-ხანი გარდაიცვალა 
და გამარჯვების სასწორი უკვე აღა-მაჰმად-ხანის მხარეზე იხრებოდა. 

ქართლ-კახეთის სახელმწიფოს მდგომარეობა დღე-დღეზე უარესდებოდა. 
რუსთა ორი ბატალიონის დახმარება ვერაფრით ამსუბუქებდა მის მდგომარეობას. 
ამიტომ იყო, რომ განსაცდელში ჩავარდნილი ერეკლე თავის მფარველს 
დამატებითი ჯარების გამოგზავნას სთხოვდა, მფარველი კი ისმენდა და ყურს არ 
იბერტყავდა — ხელსაყრელ სიტუაციას ელოდა ადრედასახული მიზნების 
განხორციელებისათვის. 

ქართლ-კახეთის სახელმწიფოს ყმადნაფიცები და მოკავშირეებიც 
ალმაცერად უყურებდნენ ერეკლეს და ოსმალეთს უკავშირდებოდნენ. 
ერზერუმის, ყარსისა და სხვ. ფაშები მოციქულებს გზავნიდნენ ერევნის ხანთან და 
მას რუსეთისა და საქართველოს წინააღმდეგ ერთობლივ გამოსვლაში 
მონაწილეობის მისაღებად მოუწოდებდნენ[18]. მერყეობდა ყარაბაღის ხანი 
იბრეიმიც. 

ყარაბაღის ხანსა და რუსეთს შორის მაშინ უთანხმოება გარდუვალი იყო. 
რუსეთი ყარაბაღელ სომეხ ქრისტიანებს მფარველობდა. ასევე მფარველობდა მათ 
ერეკლე მეფეც, თუმცა იგი ამავე დროს იბრეიმ-ხანთან კარგ ურთიერთობას 
ინარჩუნებდა[19]. ეს გარემოება ერეკლეს მიმართ ყარაბაღელი მელიქების ერთი 
ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევდა. ბუნებრივია, რომ “სომეხთა მეფის” 
ტიტულისათვის მებრძოლი ერეკლე თავის მხრივ კმაყოფილებით ვერ 
შეხვდებოდა სომხური სამეფოს ცალკე გამოყოფის იდეას. უკეთეს შემთხვევაში 
თვით სომეხ პოლიტიკურ მოღვაწეთა მიერ მფარველად აღიარებული ერეკლე, რა 
თქმა უნდა, ამჯობინებდა, რომ სომეხთა მფარველობის საქმეში მას მეტოქე არ 
ჰყოლოდა. სწორედ აქ იჩენდა თავს რამდენადმე შენიღბული წინააღმდეგობა 
ერეკლესა და რუსეთის მთავრობას შორის. მოვლენათა მთელი მსვლელობა უკვე 
აშკარად მოწმობდა, რომ ამიერკავკასიის არაქართველ ქრისტიანებზე ერეკლეს 
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ბატონობა რუსეთს აღარ აწყობდა და ამიერიდან იგი ქართლ-კახეთის 
გაძლიერებასაც აღარ ისურვებდა. 

რუსთა რეგულარული ჯარის შემოსვლამ და მის მომარაგებასთან 
დაკავშირებულმა სიძნელეებმა რამდენადმე მოადუნეს ქართლ-კახეთის 
მესვეურთა ზრუნვა “მორიგე ჯარის” აღდგენაზე, რომელიც ფაქტიურად 80-იანი 
წლების დამდეგიდან მოიშალა[20]. იგი კვლავაც მორიგეობაზე დამყარებული 
საყარაულო სამსახურით შეიცვალა. მართალია, ერეკლეს დროს თავისუფალ 
მოლაშქრეთა რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა, მაგრამ ქვეყნის დაცვისათვის 
ეს საკმაო არ იყო. საგარეო მტრების მოგერიება უმთავრესად 
საჭიროებისდამიხედვით გაწვეულ ფეოდალურ ლაშქარს ეკისრებოდა. 

ქართლ-კახეთს უკვე ლეკ-ოსმალთა საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ჯარები 
უტევდნენ. მათ წინააღმდეგ ახლა ქართველები და რუსები ერთად გამოდიოდნენ. 
ერთობლივი ბრძოლა 1784—1785 წწ. მეტ-ნაკლები წარმატებით მიმდინარეობდა. 
ქართლ-კახეთის მსხვერპლი კი ამ ბრძოლაში განუზომელი იყო. 

1784 წ. რუსთა და ქართველთა ჯარებმა დაღესტნური შემოსევების 
პლაცდარმს —ჭარ-ბელაქანს, შეუტიეს. მუღანლოსთან 5-საათიან ბრძოლაში 
მოკავშირეებმა გაიმარჯვეს. ლეკთა მხრიდან 200 კაცი დახოცილა, რუსებსა და 
ქართველებს კი 40-მდე კაცი დაუკარგავთ[21]. ამ წარმატების შემდეგ ერეკლემ 
განჯის სახანოზე თავისი შერყეული ბატონობის აღდგენისათვის ბრძოლა გააჩაღა. 

1785 წ. დასაწყისში ერეკლეს ჯარი განჯის “გუბერნატორ” 
ანდრონიკაშვილისა და შამშადილის ალი სულთნის სარდლობით განჯას მიადგა. 
განჯელები ციხეში გამაგრდნენ. ერეკლე განჯასთან ყარაბაღელი ხანის მაშველ 
ლაშქარს მოელოდა, მაგრამ ამ უკანასკნელის წინააღმდეგ ფათ ალი-ხანი 
წამოვიდა. მაშინ ერეკლემ მას თავისი წარმომადგენელი გაუგზავნა და 
მშვიდობიანი მოლაპარაკების გზით სცადა შეჩერება. გამოირკვა, რომ ფათ ალი-
ხანს ერეკლესთან ერთად სურდა გაენაწილებინა თავისი ბატონობა ყარაბაღის 
სახანოზე და ამ პირობით იღებდა ხელს განჯაში ბატონობაზე. ერეკლე არ აჰყვა 
ცბიერ ფათ ალი-ხანს, მაგრამ იძულებული გახდა განჯის ალყა მოეხსნა და იქ 
მებრძოლი ლაშქარი ყარაბაღის ხანის საშველად გადაეყვანა. ამით განჯელებმა 
ისარგებლეს და ერეკლეს მაჰმადიანური ქვეშევრდომები მოიმხრეს. ფათ ალი-ხანი 
ახლა განჯის ხანს თავის მფარველობას აღუთქვამდა და ამხნევებდა. ასეთ რთულ 
ვითარებაში ერეკლეს საშველად ამოძრავდნენ რუსთა ასეულები და მეფემ ბოლოს 
და ბოლოს შეძლო განჯაზე ძველი ბატონობის აღდგენა, მაგრამ ბრძოლა მაინც არ 
ცხრებოდა. განჯის ამბებს ლეკ-ოსმალთა ახალი შემოსევა მოჰყვა. 

მუღანლოსთან დამარცხების შემდეგ ლეკ-ოსმალთა მოზრდილი ლაშქარი 
ახალციხის მხრიდან გამოჩნდა. ეს იყო 1785 წ.23 მარტს, როცა მძარცველები სოფ. 
დურნუს (თბილისიდან 25 კილომეტრზე) შეესიენ. 20 კაცი მოკლეს და 200 
დაატყვევეს. ამის შესახებ გარსევან ჭავჭავაძე ოფიციალურად სწერდა გრიგოლ 
პოტიომოკინს, რომ თითქოს ერეკლე მეფეს საპასუხო მოქმედებისაგან თავს 
იკავებდა, რათა სახელმწიფოებს შორის – ოსმალეთსა და რუსეთს შორის – 
“შფოთის მიზეზი” არ გამხდარიყო[22]. როგორც ეტყობა, გარსევანი რუსეთისადმი 
ერეკლე მეფის მოკრძალებასა და ერთგულებას ასაბუთებდა იმ მიზნით, რომ 
ყოვლისმძლე პოტიომკინისაგან ქართლისათვის უფრო მეტი დახმარება 
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გამოეთხოვა. რა თქმა უნდა, მძარცველთა დაუსჯელობის მიზეზი აღნიშნული 
“მორიდება” არ ყოფილა. მათი დასჯა ყოველთვის ვერ ხერხდებოდა. 

დურნუკის აოხრების შემდეგ, 28 მარტს, სოფ. ტაბახმელას “მოუხდა ჯარი 
ლეკი და თათარი ცხენოსანი 1000”, რომელნიც ერეკლეს ლაშქარმა დაამარცხა. 
1785 წ. 16 აპრილს ახალციხის ფაშამ ისევ გამოისტუმრა “ათასხუთასი ლეკი და 
ხუთასი თათარი ქართლის წასახდენად”. 600 ტყვითა და სხვა ალაფით 
დატვირთულ მტრებს რუსებმა და ქართველებმა მტკვრის ნაპირზე, სურამის 
ახლოს, გზა შეუკრეს და სასტიკად დაამარცხეს. ამ ბრძოლას სარდლობდა მაიორი 
სენენბერგი, რომელმაც თავისი ჯარით “ოთხი საათის ბრძოლასა შინა ამოწყვიტა 
და დაარჩო მდინარესა შინა ათას ხუთასამდინ” მოწინააღმდეგე[23]. 

აღნიშნული წლის მაისში ლეკ-ოსმალებმა ძველი მარცხის გამოსწორება 
სცადეს, მაგრამ ქართველებმა და რუსებმა კვლავ დაამარცხეს ისინი. 

მიუხედავად აღნიშნული ეპიზოდური გამარჯვებისა, ქართლ-კახეთი 
ფიზიკური დაუძლურებისა და ეკონომიური გაჩანაგების გზით მიდიოდა. 
გამუდმებული ბრძოლა აურაცხელ მსხვერპლს ითხოვდა. თავდამსხმელები 
ზოგჯერ იმარჯვებდნენ კიდეც და ხშირად ნაძარცვით დატვირთულები ქვეყნის 
საზღვრებს ისე გასცდებოდნენ, რომ ქართლის მეომრები მათთან შებრძოლებას 
ვერც ასწრებდნენ. 

ასეთ მძიმე პირობებში ერეკლე ისევ და ისევ მოაგონებდა რუსეთის 
მთავრობას, რომ დამატებითი ჯარის მოშველიება აუცილებელი იყო. ახლა 
რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენელი პოლკოვნიკი ბურნაშოვიც ამასვე 
მოითხოვდა, მაგრამ მოლოდინს ბოლო არ უჩანდა. 1785 წ. დასაწყისში ჩრდილო 
კავკასიაში მდგომარეობა შეიცვალა და რუსეთის მთავრობას ჯარის გამოგზავნაზე 
უარის სათქმელად ახალი მიზეზი გაუჩნდა. საჩაჩნოში დაიწყო მაჰმადიანურ-
რელიგიური მოძრაობა, რომელიც რუსეთის თვითმპყრობელობას “საღვთო ომს” 
უცხადებდა. იგი, როგორც ჩანს, თურქეთის წაქეზებით ატყდა და მისივე 
დახმარებით ვითარდებოდა[24]. 

ცრუწინასწარმეტყველ შეიხ მანსურის ქადაგებას ჩრდილო კავკასიის 
მოსახლეობის დიდი ნაწილი აჰყვა. “ახლა ოცდაათიათასზე მეტი ჯარი ყავს... 
ჩერქეზი ნახევარზე მეტი გადაუდგა რუსს, სულ იმასთან მოვიდნენ, იანვარში 
გამოჩნდა”. რუსთა სარდლობა იძულებული გამხდარა, რომ ჩრდილო კავკასიაში 
მყოფი ჯარის ნახევარი მოზდოკსა და ნურში დაეგროვებინა. “ამათაც ეშინიათ, 
ვნახოთ ღმერთი რას მოახდენს”, - სწერდა იოანე ბერძენი იმ დროს რუსეთში 
იმერთა მეფის ელჩად მყოფ ზურაბ წერეთელს, 1785 წ. 27 ივნისს[25]. 

1785 წ. მარტიდან “ საღვთო ომი” სულ უფრო და უფრო ფართოვდებოდა. 
შეიხ მანსურთან (უშურმასთან) კავშირი დაამყარა ომარ-ხან ავარიელმა, რომელიც 
ამ დროს დიდ ლაშქრობას ამზადებდა საქართველოს წინააღმდეგ. ომარ-ხანის 
წერილებიდან შეიხ მანსურისადმი კარგად ჩანდა, რომ სულთანი საჩუქრებსა და 
ფულს არ ზოგავდა აღნიშნული ლაშქრობის მოსაწყობად. ომარ-ხანს 
ეხმარებოდნენ აგრეთვე ყაზიყუმუხელი ფეოდალები და სხვ. დაღესტნელები. 
მათი მთავარი მიზანი ერეკლეს სამეფოს განადგურება იყო, რადგან “видя в нем 
главную опасность, нидвигавщуюся со стороны России”[26]. რუსეთისა და 
საქართველოს წინააღდმეგ ლაშქრობას ამიერკავკასიის სახანოების უმრავლესობა 
უჭერდა მხარს[27]. 
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მანსურის მეთაურობით გაჩაღებულმა მოძრაობამ საფრთხე შეუქმნა 
რუსეთის გეგმებს ამიერკავკასიაში. ამ გარემოებამ უარყოფითი გავლენა იქონია 
საქართველოს მდგომარეობაზე. 

ოსმალეთის აგენტმა ომარ-ხანმა საქართველოში დიდი ლაშქრობისათვის 
უაღრესად ხელსაყრელი დრო შეარჩია; შეიხ მანსურმა წინა კავკასიაში რუსთა 
ჯარების დიდი ნაწილი ბრძოლაში ჩაითრია, ხოლო რესეთ-საქართველოსადმი 
მტრულად განწყობილი პოლიტიკური ერთეულები, ოსმალეთის სახსრებით თუ 
სხვა დაპირებებით გამხნევებულები, იარაღს ისხამდნენ. 1785 წ. დაღესტნელები 
ახალციხის ფაშას სწერდნენ, რომ მალე ომარ-ხანი დიდძალი ჯარით 
საქართველოს შეესეოდა, მაგრამ ფაშა მის მხარეზე თითქოს აშკარად გამოსვლას 
ვერ ბედავდა, რადგან ეშინოდა, რომ ერეკლე გამარჯვების შემთხვევაში მას 
დასჯიდა[28]. თუმცა, ქვემოთ დავინახავთ, ფაშას ეს “შიში” დაუძლევია და 
ქართლის განსაცდელის ჟამს კვლავაც გაუხსნია მისთვის მეორე ფრონტი. 

ომარ-ხანმა 11 თუ 20 ათასი მეომრისაგან შემდგარი “რჩეულთა ჯარით” 
1785 წ. ყარაღაჯთან მდ. ალაზანი გადმოლახა, იგი ცეცხლითა და მახვილით 
მოიწევდა ქართლისაკენ. 17 სექტემბერს უკვე მდ. იორიც უკან მოიტოვა და 
სიღნაღში შეგროვილ ქარველთა ჯარს ზურგიდან მოუარა[29]. 

როცა ავარიის ხანმა მდ. ალაზანი გადმოლახა, ერეკლე სიღნაღისაკენ 
გაეშურა. მისი ჯარი იქ იკრიბებოდა. მაშინ სწორედ მოსავლის აღების დრო იყო 
და ჯარის შეყრა გაძნელდა. დაღესტნელთა ქვეითი ლაშქარი ალაზნის ნაპირებს 
მოედო, ცხენოსანი კი ნუკრიანის ციხისკენ წავიდა. მტერი უკვე იორზე 
გადმოსულიყო, როცა ერეკლე მის შესაბმელად გაემართა –“მივდიოდით დღისით 
და ღამითაც”, მაგრამ არტილერია და ყუმბარები სწრაფად მავალ ლაშქარს 
დროულად ვერ მოაშველეს. 18 სექტემბერს დაღესტნელები უკვე ბორჩალო-
ბაიდარში იყვნენ, 19-ში კი ახტალას ალყა შემოარტყეს. ერეკლეს ჯარი მათ 
მისდევდა, 20 სექტემბერს იგი მარნეულს ჩავიდა, მაგრამ ვერ მიეწია. იმავე დღეს 
მტერმა ახტალა აიღო და დაანგრია[30]. ახტალის დამცველებმა ხელჩართულ 
ბრძოლაში 300-მდე თავდამსხმელი მოკლეს, მაგრამ მრავალრიცხოვანმა მტერმა 
გაიმარჯვა – 845 ტყვე წაიყვანა, ბევრი ფული, ვერცხლი, სპილენძი და სხვა 
ნივთები გაიტაცა. 

21 სექტემბერს ერეკლეს ლაშქარი სადახლოში ჩავიდა, მაგრამ ავარიელთა 
მძარცველური რაზმები ქართველებთან პირდაპირ ბრძოლას მოერიდნენ და 
ახალციხის საფაშოსაკენ გაეშურნენ. 

ყოველივე ამის შესახებ ერეკლე მოახსენებდა პავლე პოტიომკინს და 
ჯარითა და ფულით დახმარებას მოითხოვდა. ამ მოთხოვნის არსებითი 
საფუძველი ერეკლესავე განცხადებით ის იყო, რომ მისი ქვეყანა ასეთ 
“განსაცდელში ადრე არ ჩავარდნილა”[31]. ერეკლეს აქ, თავისი მოკრძალებული 
ტონით, იმის თქმა სურდა, რომ აღნიშნული სიძნელეები მის ქვეყანას რუსეთთან 
დაკავშირების მიზეზით მოევლინა და ამიტომ რუსეთის მთავრობას გარკვეული 
პასუხისმგებლობა ეკისრებოდა. 

XVIII ს. 40–იანი წლებიდან ვიდრე დღემდე (1785 წ. ნოემბერი) “ამისთანა 
განსაცდელში საქართველო არ ყოფილა” სწერდა გარსევან ჭავჭავაძე გ. 
პოტიომკინს და თავის ქვეყნისათვის ფულად დახმარებას მოითხოვდა[32]. ომარ-
ხანის მიერ ახტალის საბადოების განადგურებით ქართლ-კახეთის სახელმწიფომ 
100 ათასი მანეთის ზარალი განიცადა. ამავე დროს იგი იძულებული გახდა, რომ 
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ომარ-ხანისათვის ყოველწლიური ჯამაგირის დანიშვნით ეყიდა მშვიდობა და ამ 
გზით დაეცვა დარბეული ქვეყანა[33]. პავლე პოტიომკინმაც თავის მხრივ 1000 
ჩერვონეცი გაუგზავნა ვერაგ ხანს და საქართველოს აწიოკებაზე ხელის აღება 
მოსთხოვა. ასეთი მცირე “დახმარებით”, რა თქმა უნდა, საქართველოს მძიმე 
მდგომარეობის გაუმჯობესება შეუძლებელი იყო. 

“საქართველო უკიდურესად ნადგურდება, - წერდა ბურნაშოვი, - იმის 
გამო, რომ გზებზე მიმოსვლა საშიშია, ვაჭრობა მთლიანად შეწყდა, პურის მოყვანა 
შეფერხებულია, რადგან მოსახლეობას სახელმწიფო თუ სამხედრო სამსახურში 
იწვევენ და სოფლები დაცარიელებულია. მის უმაღლესობას (ერეკლე მეფეს) არ 
შეუძლია შეგროვილი ჯარის დიდხანს შენახვა, რადგან ფული არ აქვს, მისი 
შემოსავალი თითქმის გაქრა...”[34]. 

აღნიშნული მარცხის შემდეგ რუსეთის მთავრობა კვლავაც დახმარების 
დაპირებით კვებავდა ქართლ-კახეთის ელჩსა და თვით ერეკლეს. პავლე 
პოტიომკინი ახლა ჯარის გამოგზავნაზე უარს იმ მიზეზით ამბობდა, რომ 
საქართველოში შესასვლელი გზა “მთლიანად გაფუჭებული იყო” და სხვ. თითქმის 
უშედეგოდ საქმიანობდა რუსეთის სამეფო კარზე ქართველთა ელჩი გარსევანიც[35]. 
ხან რას იგონებდა და ხან რას. იმასაც კი ფიქრობდა, რომ რუსეთის დიდმოხელე 
გრიგოლ პოტიომკინი საქართველოში მიწისმფლობელობით დაინტერესებინათ 
და სწორედ რუსეთიდან აქ შემოსასვლელ დიდ მაგისტრალზე, დარიალ-ანანურის 
მიდამოებში, მისთვის ქართლის მეფის ხელქვეითი “მცირე რუსეთი” შეექმნათ. 
გარსევანის აზრით, გ. პოტიომკინი მაშინ უფრო მეტად მიხედავდა საქართველოს 
და მის გაძლიერებაზე იზრუნებდა. ჭავჭავაძე დასძენდა, რომ, თუ ეს წინადადება 
მისაღები არ იქნებოდა, მაშინ ქართლ-კახეთის სახელმწიფოს “დახმარების 
რომელიმე სხვა” გზა უნდა მოეძებნა. ერეკლემაც, როგორც ჩანს, ეს უკანასკნელი 
წინადადება მიიღო და თავის საგარეო პოლიტიკის გადასინჯვა დაიწყო. 
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