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ზღვა და აფრიანი ხომალდები ქართული დროშებით
სვეტიცხოვლის ფრესკაზე
sveticxovlis sakaTedro taZari saqarTvelos saeklesio da saero istoriis didi
matianea, romlis freskebzec sxvadasxva dro da epoqa, Sida da saerTaSoriso
sakiTxebi, qveynis didebisa Tu Znelbedobis xana mxatvruli xerxebiTaa gamoxatuli
da warwerebiT dadasturebuli. sazogadod, freskebs, rogorc saistorio wyarosa da ama Tu im problemebis propagandis
saSualebas, maT Soris, sayofacxovrebo
kuTxiTac (tansacmeli, samkauli, aveji da
sxv.), Tavis droze vaxuSti bagrationma miaqcia yuradReba da gamoiyena kidevac Tavis samecniero SemoqmedebaSi. am mxriv mniSvnelovania, dafaruli Tu Ria informaciis
Semcvelia sveticxovlis taZris samxreT
kedlis sazRvao Tematikis amsaxveli freska masze gamosaxuli afriani xomaldebiT.
bunebrivia, ibadeba kiTxva, romelic axsnas iTxovs. kerZod, ra ganapirobebs saqarTvelos mTavar sakaTedro taZarSi sazRvao Tematikis gaCenas, rac am gziTac mis
popularizacias xels uwyobs. cxadia, aRniSnuli konkretuli sakiTxis Seswavla
freskis mTlian konteqstSi unda moxdes,
aseve, epoqis WrilSi da taZris moxatulobaTa saerTo atmosferos gaTvaliswinebiT.
mxedvelobaSia misaRebi sazRvargareTis
savaneebTan mWidro kavSirebic, kerZod,
mkvlevarTa azriT, aTonis wminda mTasTan,
mis ikonografiul saxexatebTan, agreTve
tao-klarjeTis eklesiebis X saukunis miwurulisa da XI saukunis garkveuli xasiaTisa da tipis moxatulobebTan. XVII saukunis
II naxevridan ki antioqiis sapatriarqosa da
arabulenovan marTlmadidebel qristianul samyarosTan, romelsac „melqitursac“
uwodeben.
amdenad, sveticxovlis istoria, misTvis
niSandoblivi didi masStabiT, urTules regionSi mdebare aRmosavleTisa da dasavleTis gzasayarze mdebare qveynis istoriacaa,
mravalmxrivi da, SeiZleba iTqvas, amouwuravic, romelic yovelTvis miipyrobs
sxvadasxva dargis mkvlevarTa yuradRebas
(religiis specialistebis, eTnografebis,
folkloristebis, istorikosebis...), miT
umetes, mecnierebis ganviTarebis yovel
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axal etapze. igive unda iTqvas sveticxovlis sazRvao Tematikis amsaxvel freskazec,
romelic mravalplanianobiTa da uCveulobiT rigiTi damTvaliereblebis interessac
iwvevs.
sveticxovlis XI saukunis freskebidan,
mas Semdeg, rac melqisedeq kaTalikosma
taZris restavracias mohkida xeli, cota
ram, isic mcire fragmentebis saxiT SemorCa. am taZris dRemde moRweuli sxvadasxva
xasiaTisa da Sinaarsis mqone kedlis mxatvroba ZiriTadad XVII saukunes ekuTvnis
iseve, rogorc zemoT aRniSnuli sazRvao
Tematikis amsaxveli freska.
taZris moxatulobebiT XIX saukunis 40iani wlebidan moyolebuli siZveleTmcodneni da mogzaurebi dainteresdnen. daaxloebiT amave periodidan da Semdgom maT
SeTeTreba-„restavracias“
egzarqosebma
(1837-1844, 1880 ww.) mihyves xeli, rasac araerTi moxatuloba, maT Soris vaxtang gorgaslis portreti Seewira.
mogvianebiT sveticxovlis freskebis
kvlevaSi mecnierebi da specialistebi
CaerTnen. am mxriv umniSvnelovanes etapad ganixilaven 1922 wels. es is periodia,
rodesac kavkasiis istoriul-arqeologiuri eqspediciis monawileebi - xelovnebis
istorikosi d. gordeevi, prof. g. wereTeli, mxatvari akademikosi e. lansere da
studenti S. amiranaSvili, romlis saxelsac
dRes xelovnebis muzeumi atarebs, Sesabamisi angariSiT wardgnen farTo sazogadoebis
winaSe rogorc saqarTveloSi, ise mis farglebs gareT. Tumca maT kvleva bolomde
ar miuyvaniaT, magram gakeTda mniSvnelovani aqcentebi, romelTa safuZvelzec am
mimarTulebiT muSaoba dRemde grZeldeba.
2010 wels sveticxovlis saiubileo
TariRis aRniSvnisas gamoqveynda taZris
saiubileo memorialuri krebuli „sveticxoveli“, romelSic saTauriT „sveticxovlis moxatulobani“ xelovnebaTmcodne nino
CixlaZem saqarTvelos mTavari sakaTedro
taZris kvlevis istoria warmoaCina da misi
freskebi xelovnebaTmcodneobiTi da religiuri TvalsazrisiT Seiswavla. am kuTxiT
man sveticxovlis sazRvao Tematikis am-
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saxveli freskac ganixila da masTan dakavSirebuli cekvis scenac. rac Seexeba istorikosebs, SeiZleba iTqvas, rom is maTi
interesis sferoSi ar moxvedrila, Tumca
masSi warsulis didi da araerTi dafaruli informaciaa Cadebuli sazRvao istoriis CaTvliT. es ki saqarTvelos warsulisa
da sazRvao interesebTan dakavSirebuli
araerTi sakiTxis axleburi gaSuqebis saSualebas iZleva.
TavisTavad mravlismetyvelia, rom sveticxovlis restavracia melqisedeqis mier
(XIs.) maleve xorcieldeba saqarTvelosTvis iseT umniSvnelovanes dros, rogoricaa
feodaluri saqarTvelos gaerTianebis (Xs.)
istoriuli procesi. am dros safuZveli eyreba (raSic didia daviT kurapalatis roli),
qarTuli saxelmwifos sxavadasxva programas, romlebic droTa manZilze da momdevno saukuneebSi met-naklebi warmatebiT
muSaobs. X saukuneze yuradRebas vamaxvilebT imis gamoc, rom am saukuneSive yalibdeba Savi zRvisadmi programuli midgoma da interesebi, romlebisTvisac qarTul
istoriografias yuradReba ar miuqcevia.
rac aseve mniSvnelovania amave epoqaSi da
masTan axlos mdgom xanaSi Cndeba saqarTvelosa da qarTul samyarosTan dakavSirebu*ფრესკის ფოტოები მოგვაწოდა მარიკა დიდებულიძემ
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li saxelebi. swored X saukuneSi sparsel
anonim avtorTan Savi zRvis aRsaniSnavad
(araerT, aramed ramdenime adgilas) Cndeba
„qarTvelTa zRva“, Tanac sparselebSi, romlebic erT-erT wamyvan rols asrulebdnen
saerTaSoriso sazRvao cxovrebaSi.1 aRniSnuli faqti mniSvnelovania im mxrivac,
rom saerTaSoriso doneze qarTvelebis
Savi zRvisadmi damokidebulebis erTgvar
rezonansze migvaniSnebs. isic aRsaniSnavia,
rom anonimi avtoris „hudud al-alamSi“ („qveynierebis sazRvrebi“) „qarTvelTa
zRva“ „bizantiis zRvis“ paralelurad gvxvdeba, rac am kuTxiTac saqarTvelos, aseve
saerTaSoriso doneze aRqmul bizantiasTan
metoqeobis kidev erTi dasturia.
umniSvnelovanesia agreTve, rom „qarTvelTa zRva“ saqarTvelos Savi zRvis isto1 Hudud al-‘ Alam, Min al-Mashriq ila al-Maghrib, Compiled
in 983-3 A.D. = 372, A.H. Edited by M.Sotoodeh, Tehran
University Press, 1962, p.13-14, 35, 50, 184, 187, 189;
Hudud Al’-Alam The regions of the World. A Persian
Geography 372 A.H. _982 A.D. Translated and explained
by V.Minorsky, with the preface by V.V. Barthold (+ 1930),
Translated from the Russian, London, 1937. p.53-54, 67,
78, 156-158, 160; m.gabaSvili, Savi zRvis aRmniSvneli
saxelwodeba „qarTvelTa zRva” X saukunis qarTul
istoriografiaSi („hudud al-alami“), krebuli
samecniero paradigmebi, eZRvneba prof. n.vaCnaZes,
Tbilisi, 2009; misive Savi zRva qarTuli wyaroebis
mixedviT, Tsu Sr., 186, Tb., 1978.

2016

zRva da afriani xomaldebi qarTuli droSebiT sveticxovlis freskaze

სვეტიცხოვლის სამხრეთ კედლის ფრესკა, XVII საუკუნე

riis kvlevis erTgvar gasaRebadac migvaCnia,
erT-erT argumentad, rac qarTvelTa Savi
zRvisadmi gaucxoebas abaTilebs, romlis
propagandasac saxelmwifoebriobis dakargvis Semdeg mudmivad eweodnen. rogorc
amas qvemoT vuCvenebT, imave rigSi unda CavayenoT sveticxovlis freskac.
niSandoblivia agreTve, rom qarTul wyaroebSi (leonti mroveli, juanSeri, vaxuSti) dadasturebuli Savi zRvis samxreTi nawilis wminda qarTuli saxelwodeba
„speris zRva“ momdinareobs im regionidan,
saidanac warmoSobiT iyvnen bagrationebi,
romelTa politikaSic zRvasa da zRvaosnobasTan dakavSirebuli interesebi yovelTvis cocxlobda. Tanac „speri“ da „sasperi“
igive iberi da iberielia. es imas niSnavs,
rom Savi zRvis qarTuli saxelwodeba
„speris zRva“ exmaureba sparsul „qarTvelTa zRvas“ („dariaie gurj“). aseTi midgoma mniSvnelovania, vinaidan X saukuneSi
dasaxuli sazRvao programa, rogorc amas
qvemoT vuCvenebT, XVII saukuneSic hpovebs
asaxvas, maSinac, rodesac sveticxovlis
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sazRvao Sinaarsis freska iqmneba. amave periodSi (XVIIs.) Cndeba „megrelTa zRva“ da
„daviTis zRva“.
XX saukunis 20-ian wlebSi g. wereTelma
masze berZnuli warwerebis amokiTxvisas
daadgina, rom sazRvao Tematikis samxreTis
kedlis didi kompozicia 148-150-e fsalmunTa ilustraciaa. germaneli mecnieris
g.p. Simencis azriT, 103-e fsalmunTanac
gvaqvs saqme, romelSic zRvis stiqiazecaa
saubari.
mxatvruli gadawyvetis TvalsazrisiT,
aRniSnuli kompozicia ase gamoiyureba: misi
zeda nawili 108-e fsalmunis striqonebs
asaxavs („yoveli suli aqebdeT ufalsa“)
masze uflisadmi aRvlenil qebas uerTdebian veSapebi, „didi zRvis qmnilebani“,
„goliaTi Tevzebi“. kompoziciis marjvena
nawilSi fantastikuri cxovelebi da ori
stiqiis gamaerTianebeli garemoa gamoxatuli. adidebuli talRebidan gveleSapebs
uflis maqebari xaxadaRebuli Tavebi aqvT
amoyofili, zedapirze ki wiTeli yvavilebia
da maT Soris mosriale SvidTaviani wiTel-

5

manana gabaSvili

ქარის პერსონიფიკაციები, ბატისტა ანეზე, XVI საუკუნე

frTiani gveleSapi, agreTve wiTel-yviTeli
drakonebi, adamianisa da drakonis Tavebiani giganturi gvelebi.
kompoziciis qveda nawilSi, romelic SemosazRvrulia dakbiluli zoliT da zeda
kompoziciis sazRvao Tematikas agrZelebs,
gamosaxulni arian sxvadasxva tipis wylis
cxovelebi da Tevzebi, miTologiuri sirinozebi, qalTevzebi, zRvis qaris personifikaciebi, apokalifsuri fantastikuri
cxoveli qalis Svidi TaviT, avaza dawinwkluli sxeuliT. swored am fonze, dinamikaSi, molurjo-monacrisfro talRebzea
naCvenebi Cveni kvlevisTvis saintereso
afriani xomaldebi oqrosferjvriani mewamuli feris droSebiT. CvenTvis aseve
mniSvnelovania oTxive kuTxeSi gamosaxuli
zRvis qaris personifikaciebi.
rogorc vxedavT, aRniSnuli freska Zalze rTulia Tavisi simboloebiT, realuri
Tu ararealuri samyaroTi, rac iTxovs,
rogorc es zemoT iTqva, sxvadasxva dargis mkvlevarTa yuradRebas - miT umetes,
rom saqme gvaqvs unikalur freskasTan, rogorc gamomsaxvelobiTi TvalsazrisiT, ise
im mxrivac, rom sveticxovlis garda, saqarTvelos sxva taZarSi arsad dasturdeba.
mkvlevarTa aRiarebiT mas arc msoflio
praqtikaSi aqvs adgili, sadac am fsalmunebs (148-150) zRvis Tematikis fonze ar
gamosaxaven. amitomac sveticxovlis aRniSnuli freskis dednis gansazRvra uWirT,
rac Cveni momavali kvlevis sagania. Tanac
zRvis Tematikis warmoCena zRvisgan daSorebul saqarTvelos mTavar sakaTedro
taZarSi aseve ar unda iyos SemTxveviTi da
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pasuxs iTxovs. Tumca, rogorc samecniero
literaturidanaa cnobili, aRmosavleT
saqarTvelos qalaqebs antikur periodSi
da Semdgomac sazRvao qalaqebis rigSi ganixilavdnen, im kontaqtebidan gamomdinare,
maT sazRvao qveynebTan rom hqondaT.
g.p. Simencma, romelic sveticxovlis zemoT aRweril freskas sxva qarTvel mkvlevarTa msgavsad religiuri TvalsazrisiT
ikvlevs, mas sagangebo werili miuZRvna.
isic mis unikalurobas aRniSnavs. igi wers,
rom wylis stiqiasTan dakavSirebuli amgvari mravalferovneba da am Sinaarsiis kompoziciaSi wylis samyaros aseTi farTod
warmoCena adamianis naxelavi xomaldebiT,
miTologiuri arsebebiT, zRvis binadrebiT (masSi apokalifsuri mxecis CarTviT,
TiTqos araferi rom ar unda hqondes saerTo wylis stiqiasTan) kompozicias gamorCeulad iSviaT xasiaTs aniWebs, rasac mecnieri meored mosvlas ukavSrebs.2
cnobilia, rom xalxur rwmenasa da warmodgenebSi, miTologiaSi, uZveles religiebSi zRva-wyali ganixileba samyaros
sawyis formad. „mTeli qveyniereba zRva
iyo oden“, - ase xsnidnen Sumerebi. am
mxriv sainteresoa Zveli egviptelebis warmodgenebic. asevea sxvadasxva epoqisa da
qveynebis filosofosebTanac. qarTuli miTologiis Tanaxmadac, yvelafris dasabami
zRvaa, e.i. wyali, rac aRniSnul freskazec
aris miniSnebuli. yovelive es vizualuri
2 G.P. Schiemenz, Herr, wie zahlreich sind deine Werke !
Eine verborgene Psalm-Ilustration in Mcxeta, Georgica,
Zeitschrift fur Kultur, Sprache und Geschichte Georgiens
und Kaukasiens, 27, Jahrgang, 2004.
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formiT freskaze gamosaxuli exmaureba religiur, arqeologiur, eTnografiulsa da
folklorul masalebs, im codnas, romelic
saqarTveloSi wyalTan, wylis kultTan da
zRvis stiqiasTanaa dakavSirebuli.
freskis zRvis mravalferovani Tematika ostatis mier moZraobasa da dinamikaSi,
urTierTkavSirSia gamosaxuli, rac mTlianobaSi zRvis stiqiasTan dakavSirebul Sesabamis ganwyobasa qmnis, rogorc es ukve
iTqva, uCveulosa da mimzidvels.
kidev erTi iSviaTi Tavisebureba axlavs
am freskas. mis centrSi varskvlevebi da
Tanavarskvlavedi zodiaqos Tormeti niSnis
saxiTaa warmodgenili, rac sveticxovlis
garda, sxva qarTul taZarSi aseve arsad
dasturdeba da ucxoa marTlmadidebluri
eklesiisTvis. magram amJamad is Cveni kvlevis interesebSi ar Sedis. mxolod mis erT
mxares aRvniSnavT, masze dadasturebuli
astronomiul elementebs, romlebic sazRvao qveynebisTvis umniSvnelovanesia.
amgvarad, ibadeba kiTxva. riT aris ganpirobebuli zRvis stiqiis ase farTod warmoCena, Tanac saqarTvelos mTavar sakaTedro taZarSi? cxadia, es kiTxva exeba
sveticxovelSi afriani xomaldebis gamoxatvasac.
rasakvirvelia, saeklesio freskebis mTavari daniSnuleba, pirvel rigSi, religiuri
siuJetebis warmoCena da am gziT mrevlTan
sulieri kontaqtia. magram am Sinaarsis
freskebi, rogorc wesi, sxva xasiaTis masalasa da informaciasac Seicavs, rac maT
mravalplanianobaze mianiSnebs, ris gamoc
ara marto sasuliero, aramed saero TvalsazrisiTac mniSvnelovania. ufro metic,
garkveul SemTxvevaSi istoriasa da politikur procesebzec mianiSneben. amitomac
gamoricxulia maTi mxolod religiuri
TvalsazrisiT Seswavla, rac am freskasac,
romelsac kedlis mniSvnelovani nawili
uWiravs, daakninebda.
ibadeba sxva kiTxvac. kerZod, ratom ar
gaxda aRniSnuli freska saqarTvelos sazRvao istoriis kvlevis sagani? Tumca mas
Semdeg, rac mxedvelobaSi miviRebT, rom
saqarTvelos sazRvao interesebi didxans
ar Seiswavleboda (da dResac zogjer ignorirebulia), gasagebs xdis, Tu ra uSlida xels mis kvlevas. ratom ar scildeboda
mecnierTa mxridan misi Seswavla ZiriTadad
religiur midgomas, anda sazRvao samyaros
ubralo aRweras. TviT iseT popularul da

2016

„qarTlis cxovrebasTan“ erTad qarTvelebs
Soris yvelaze sakiTxav wignSi, „vefxistyaosanSic“, romelSic sazRvao Tematikas
erT-erTi wamyvani adgili uWiravs, didxans
yuradRebas ar aqcevdnen. mas maSinac ar
imowmebdnen, rodesac (saxelmwifoebriobis
dakargvis Semdeg) eweodnen propagandas qarTvelebis zRvisadmi gaucxoebis Temaze. am
dros poemidan Cans SoTa rusTavelis Rrma
da safuZvliani codna zRvasa da zRvaosnobasTan dakavSirebuli sakiTxebisa, Tanac
msoflio masStabiTac. Cans, agreTve, ramdenad Sedioda zRva qarTvelebis interesTa sferoSi. poemis mixedviT, farTodaa
gaSuqebuli zRvaze mogzauroba, sazRvao
vaWroba, sazRvao saxelmwifo, navsadgurebi
aseve Cveni kvlevisTvis saintereso afriani xomaldebi da sxvadasxva tipis sazRvao
transporti („katarRa“, „navi mekobre“).
mravlismetyvelia agreTve, rom poemaSi
mxolod qarTuli, Tanac sazRvao terminologiaa dadasturebuli, saidanac Cans
qarTuli zRvaosnobis maRali done. sainteresoa agreTve, rom masSi moyvanilma qarTulma meteorologiurma terminologiam

სვეტიცხოვლის სამხრეთ კედლის ფრესკა
(დეტალი), ზოდიაქოს ნიშნები, XVII საუკუნე
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dRemde TiTqmis ucvlelad moaRwia.3
rodesac
aRvniSnavT,
rom
„vefxistyaosani“ TaobebisTvis yvelaze metad
sakiTxavi wigni iyo („qarTlis cxovrebasTan“ erTad), es imas niSnavs, rom am gziTac
qarTvelebs arasdros gauwyvetiaT kavSiri
zRvasTan da zRvis samyarosTan. am dros am
problemebze qarTuli istoriografia an
dumda, anda masSi arsebuli xarvezebis gamo
mcdari gziT midioda (gulanSaros lokalizaciis CaTvliT).4 amis mizezad Tundac is
faqti migvaCnia, rom ar iyo danaxuli kav-

mkvlevarT mxedvelobidan gamorCaT Semdegi umniSvnelovanesi faqtic. kerZod,
Tamaris mier sazRvao politikis or etapad
dayofa. rogorc Sesabamis gamokvlevebSi
vuCveneT, misi sazRvao politikis pirvel
etaps trapizonis imperiis daarseba (1204 w.)
warmoadgenda, meore etaps ki - konstantinopolisken laSqroba (1212 w.), romlis
ganxorcilebac Tamar mefem mis mier taxtze dasmuli bagrationebis axlo naTesavis, aleqsi komnenosis (1204-1222 ww.) Zmis,
daviT komnenosis xeliT daiwyo, vinaidan

ქართველთა „გურზ(ჯ)ის“ ზღვა, ჰოდუდ ალ ალამი, X საუკუნისის დასაწყისი,
ე. გალკინას რეკონსტრუქცია, 2002 წ.

Siri trapizonis imperiis daarsebasa (1204
w.) da sparseTis laSqrobas Soris (1210 w.),
riTac ikargeboda qarTuli saxelmwifos
miznebi da amocanebi, Tamaris politikis
realuri masStabi. am dros vinc akontrolebda Tavriz-trapizonis magistrals,
mis xelT iyo msoflio politikisa da saerTaSoriso vaWrobis sadaveebi.

am masStaburi politikis warmarTva axlad
daarsebul trapizonis imperias, mxolod
maxlobeli aRmosavleTis uZlieresi saxelmwifos, saqarTvelos, mxardaWeriT SeeZlo.
es im politikis asaxva iyo, romelsac saqarTvelos gaerTianebisTanave Caeyara safuZveli da Savi zRvis aRsaniSnavad gaCnda
„qarTvelTa zRva“.5 aleqsi komnenossa da

3 z.kutaleiSvili, naosnoba saqarTveloSi, Tbilisi,
1987, gv. 135.
4 m.gabaSvili, zRvaosnoba da gulanSaros sakiTxi
„vefxistyaosanSi“, saiubileo krebuli, SoTa mesxia
90, Tbilisi, 2006, gv.412-440.

5 m.gabaSvili, Tamar mefis sazRvao politikis istoriidan, krebuli valerian gabaSvili 90, Tb., 2003,
gv., 163-188, misive, Tamar mefis aRmosavluri da
dasavluri politika, krebuli valerian gabaSvili 90, Tb., 2003, gv. 188-208. Tamaris am masStaburi politikis winamorbedad did mefed wodebu-

8

2016

zRva da afriani xomaldebi qarTuli droSebiT sveticxovlis freskaze

trapizonis sxva imperatorebs ki sxvadasxva
periodis bizantiuri wyaroebi xan „lazTa
mmarTvelebs“, zogjer ki „kolxTa mmarTvelebs“ uwodeben, rac Savi zRvis saxelwodebebSic aisaxeboda.
amdenad, Tamar mefe agrZelebs politikas daviT kurapalatisa, romelic oSkis
fasadzea gamosaxuli bizantiis imperatoris gvirgviniT.6 es ki bizantiis imperiis
memkvidreobaze ganacxads niSnavda, saqarTvelos sazRvao interesebze, im politikaze, romelic Tamaris dros warmatebiT dagvirgvindeba mis mier trapizonis imperiis

magram manamde sakiTxi ase unda davsvaT: saqme is aris, rom am Temebze muSaobisas dagvebada kiTxva, qarTuli politikis
aRniSnuli programa, sazRvao interesebis
CaTvliT, ramdenad SeiZleba asaxuliyo romelime qarTuli eklesiis freskaze. aseTi
varZiisa da timoTesubnis freskebi aRmoCnda. am mxriv gansakuTrebuli varZiis
freskaa rogorc vizualuri, ise masze dadasturebuli simbolikiTa da warwerebiT.
cnobilia, rom aRniSnul freskaze Tamari
wiTeli fexsacmelebiTaa gamosaxuli, rac
bizantiis imperatoris prerogativas war-

ლაზიკის ზღვა, მუჰამად ბენ მუსა ალ-ხვარაზმი, IX საუკუნე, ტ.მ.კალინინას რეკონსტრუქცია, 1976 წ.

(1204 w.) daarsebiT. am politikasa da mis
gamoZaxils Semdgom saukuneebSic hqonda
adgili da rogorc amas vuCvenebT am mimarTulebiT kvlevisas (ukve sxva statiaSi),
XVII saukunis sveticxovelSic.
li vaxtang gorgasalic unda miviCnioT, romelic
SemTxveviT ar xdeba qarTuli politikis orientirad. arc is ar aris SemTxveviTi, saxelmwifo droSas momavalSi „vaxtangiani“ da „gorgasliani“ rom
ewoda. m.gabaSvili, vaxtang gorgaslis sazRvao
politikis istoriisaTvis, saiubileo krebuli,
roin metreveli 70, Tbilisi 1909, gv. 91-92; es is
droSaa, romelic didi laSqrobebis dros jaris
win mihqondaT. a.bogveraZe, qarTlis politikuri
da socialur-ekonomikuri ganviTareba IV-V ss-Si,
Tbilisi, 1979, 80.
6 m.gabaSvili, trapizonis imperiis daarsebis winapirobebi - daviT kurapalati, krebuli, Tamar gamsaxurdia 70, Tbilisi, 2007, gv. 121.

2016

moadgenda da am SemTxvevaSi - Tamaris pretenzias bizantiis imperiis memkvidreobaze.
mniSvnelovania varZiis freskaze dadasturebuli wm. evgenic, romelic trapizonis mfarvelia da amdenad, am SemTxvevaSi,
saqarTvelos trapizonis politikis mimaniSnebeli.
Tamaris aRmosavluri ieri da warwera
ki „yovlisa aRmosavleTisa mefeT mefe...“
mis aRmosavlur politikaze migvaniSnebs.
yvelaferi erTad da urTierTkavSirSi ki
im aRmosavluri da dasavluri, maT Soris
sazRvao politikis dadasturebaa, romelsac safuZveli saqarTvelos gaerTianebisTanave Caeyara.
aRsaniSnavia, rom varZiis freskis Semsrulebelma kargad icoda trapizonis poli-
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შავი ზღვა, ალ-იდრისი, მსოფლიო რუკა (ფრაგმენტი), 1154 წ. კონრად მილერის ასლი, 1927 წ.

tikis sparsul politikasTan kavSiri, rasac
qarTuli istoriografia ver mixvda. icoda
agreTve saqarTvelos sazRvao interesebisa
da bizantiis imperiis memkvidreobaze pretenziis Sesaxeb, rac Sesabamisi simboloebiT
gamoxata. es icodnen Tamaris mexotbeebmac
- ioane SavTelma da grigol CaxruxaZem. ioane SavTeli, Tamaris politikis monawile,
Tamars keisars (anu bizantiis imperators)
da „jemSid mflobels“ (sparseTis mflobels, jemSidi am SemTxvevaSi sparseTs niSnavs) uwodebs. ioane CaxruxaZe ki mas „axalo
xvasrosTan“ (anu axal sparseTTan) erTad
„axalo romodac“ moixseniebs. yvela SemTxvevaSi kavSiria danaxuli aRmosavlursa da
dasavlur politikas Soris, rac maTi erT
konteqstSi dadasturebidanac Cans.7 rogor aisaxeba qarTuli politikis es programuli idea sveticxovelSi, amas rogorc
aRvniSneT, calke gamokvlevas mivuZRvniT.
„axalo romo“ Cveni kvlevisTvis mniSvnelovania im mxrivac, rom am ideas qarTvelebi mogvianebiTac mimarTavdnen, oRond
ukve gansxvavebul istoriul viTarebasa da
pirobebSi. rogorc amas qvemoT vuCvenebT
asea XVII saukuneSi, rodesac sveticxovlis
CvenTvis saintareso freska Seiqmna da Camoyalibda antiosmaluri koalicia.
7 m.gabaSvili, Tamaris freskuli portretebi rogorc saistorio wyaro, krebuli, giorgi nadiraZe
80, Tbilisi, 2012, gv. 22-37; misive, Tamar mefis
aRmosavluri da dasavluri politika mxatvruli nawarmoebebis mixedviT („,vefxistyaosani“, „abdulmesiani“, „Tamariani“), krebuli, aRmosavleTi
da kavkasia, 3, Tbilisi, 2005, gv. 55-56, 60, 72.
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qarTulი diplomatia (axal viTarebasa da
pirobebSi) „axali romis“ ideis, anu bizantiis memkvireobaze pretenziis xorcSesxmas
umTavresad evropis qveynebs sTavazobda
maTi antiosmalur koaliciaSi mizidvisa
da CarTvis mizniT. Tumca am koaliciaSi
qarTvelebi sakuTar sazRvao interesebsac
iTvaliswinebdnen. aqedanac Cans, ramdenad
iyo saqarTvelos istoriis Taviseburebis
erT-erTi mniSvnelovani da ganmsazRvreli
faqtori zRvasa da zRvaosnobasTan, sazRvao politikasTan dakavSirebuli. am mimarTulebiT kvlevebma aseve dagvanaxa, saqarTvelos istoriis, kulturis, eTnografiis,
folkloris zogierTi problema mxolod
Savi zRvis kuTxiTa da Tvalsawieridan
rom aixsneba. amitomac davdeqiT zogierTi, TiTqosda cnobili, problemis axleburi gaazrebisa da analizis winaSe. amgvarad
mivudeqiT vaxtang gorgaslis, daviT kurapalatis, Tamarisa da giorgi brwyinvalis
epoqis zogierT aspeqtsa da TviT „vefxistyaosans“. es exeba sveticxovelsac.
rogorc Sesabamis monografiaSi aRvniSneT, Sav zRvaze arsebuli viTareba (misi
xmelTSua zRvasTan kavSiri Tu Caketiloba) erTnairad gansazRvravda rogorc
VIII-XI saukuneebis, ise XV-XVIII saukuneebis dasavleT saqarTvelos qalaqebisa da saqalaqo cxovrebis mdgomareobas, mis ekonomikur dones.8
8 m.gabaSvili, saqarTvelos qalaqebi XI-XII saukuneebSi, Tbilisi, 1981, gv.41-63.
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aseve sayuradReboa, ramdenad didi gavlena moaxdina zRvam qarTvelebis fsiqologiasa da bunebis Camoyalibebaze, sxvadasxva
dargis ganviTarebaze, pirvel rigSi, zRvaosnobaze, sazRvao transportze, Tevzis
rewvaze, vaWrobaze, saqarTveloSi fulad
mimoqcevaSi Tevzis formis monetebis brunvaze, romlebic gacilebiT adre kolxur
culebze dasturdeba.
zRvaosnobasTan dakavSirebiT arsebobs
xalxuri codnac, niSandoblivi zRvis sanapiroze mcxovrebi adamianebisTvis da sxv.
ase rom, mxolod wlebis manZilze aRniSnul sakiTxebsa da saqarTvelos sazRvao
politikaze muSaobam migviyvana sveticxovlis zemoT aRniSnul freskamde da misi
Sinaarsiis gaxsnis mcdelobamde, imdenad
didxans migvaCnda is rTulad da uCveulod
da am mxriv gamonaklisi ar viyaviT. miT
umetes, rom am Sinaarsis freskas win saqarTvelos sazRvao interesebisa da istoriis amsaxveli wlebi da saukuneebi usწrebs.
kvlevis procesSi davrwmundiT, rom
sveticxovlis aRniSnul freskaze gamosaxuli afriani xomaldebi vizualurad
gacilebiT meti da mniSvnelovani infor-

მამუკა თავაქარაშვილი,
„ვეფხისტყაოსნის“ მინიატურა,
ავთანდილისგან მეკობრეთა დახოცვა, XVII საუკუნე
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maciis matareblebi arian, romlis gaxsnac,
rogorc es ukve aRiniSna, freskis mTlian
konteqstsa da epoqis WrilSia SesaZlebeli.
cxadia, afriani xomaldebis sveticxovelSi gamosaxva (romelTa raodenobac ors
ar aRemateba) maT sainteresod xdis navigaciis istoriiT dainteresebul mkvlevarTaTvisac. Tumca es faqti TviT im qarTvel
mecnierTa naSromebSi ar aisaxa (T. beraZe,
z. kutaleiSvili...), romlebic sagangebod swavloben saqarTvelos naosnobasa
da navTmSeneblobas. yuradReba arc imaze
gamaxvilebula, rom isini saqarTvelos
mTavar sakaTedro taZarSi dasturdeba da
pirdapir kavSirSi unda davinaxoT saqarTvelos sazRvao cxovrebasTan, naosnobasa da
sazRvao interesebTan, am interesebis propagandasTan. miT umetes, rodesac afriani
xomaldebi aRniSnul freskas kidev ufro
STambeWdavsa da masStaburs xdian. ufro
metic, rogorc amas vuCvenebT, garkveul
orientirs warmoadgenen saqarTvelos sazRvao istoriisa da qarTuli politikis kvlevis saqmeSi. isini navigaciis ganviTarebis
garkveul etapsac asaxaven, rac Sesabamisi
specialistebis mier sagangebo Seswavlas
iTxovs.
sakiTxSi
gasarkvevad,
orientirebis
TvalsazrisiT aseve umniSvnelovanesia aRniSnul afrian xomaldebze gamosaxuli
droSebic. es aris mewamuli qarTuli droSa oqrosferi jvriT, rac ar aris SemTxveviTi da umniSvnelovanesia saqarTvelos
sazRvao interesebisa da politikis gaxsnis
gzaze. Tumca mecnierTa mxridan ZiriTadad faqtis konstataciasTan gvaqvs saqme
da ramdenad gasakviric ar unda iyos (afriani xomaldebis msgavsad), ar dasturdeba
droSebTan dakavSirebul samecniero literaturaSi.9
9 aRniSnul droSebs XXs 80-ian wlebSi yuradReba miaqcia moskovelma mecnierma, ekonomikis mecnierebaTa doqtorma, oleg tarnovskim, romelic heraldikiTaa gatacebuli. moyvaruli doneze man icis
saqarTvelos istoriac, romlis mimarTac did siyvarulsa da pativiscemas amJRavnebs. man sveticxovlis sazRvao Tematikis amsaxvel freskaSi dainaxa saqarTvelos erTianobisa da damoukideblobis
idea. xolo droSebSi - adgilobriv feodalTa politikuri gamowvevebi. misi TvalsazrisiT, aSvebuli
ialqnebi bednieri momavlisken swrafvaa. amasTanave,
erTi xomaldi aRmosavleT saqarTvelos, meore ki
dasavleT saqarTvelos ganasaxierebs. cxadia, es
mosazrebani, avtoris fantaziis nayofia da Sors
aris realobisgan. krebuli, istoria da geografia
skolaSi, Tbilisi, 1982, gv. 59-73.
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ვახტანგ VI-ის სპილენძის მონეტები სამანძიანი ხომალდის გამოსახულებით, XVIII საუკუნე *

sainteresoa, Tu afriani xomaldi rogor da ra xasiaTis qarTul masalebSi dasturdeba. aRsaniSnavia, rom sazRvao transporti da maT Soris afriani xomaldebi
gvxvdeba rogorc saero („vefxistyaosani“,
Tamaris mexotbeni, „qarTlis cxovreba“,
ise sasuliero (Satberdis krebuli da
sxv.) nawarmoebebSi, rogorc Targmnil, ise
originalur ZeglebSi. sagangebod unda
aRiniSnos Semdegi faqtic: aToneli berebi,
romlebic daviT kurapalatis politikis
mxardamWerebsa da dasayrdensac warmoadgendnen (maT Soris, trapizonis sakiTxSi),
praqtikul interess iCendnen zRvaosnobisadmi, kerZod, sazRvao transportisadmic, risi damadasturebeli masalebi gvxvdeba rogorc qarTul, ise bizantiur
wyaroebSi. ase magaliTad, aToneli berebis
mier mowveul xelosnebs Soris dasaxelebuli arian menaveebic. isic mravlismetyvelia, rom aTanase aTonelma (dediT lazi
iyo) Tavis megobar ioane bersa da qarTvel
aTonelebs basili II-is xrisobuliT (984 w.),
navebis yolis ufleba moupova.10 amas didi
mniSvneloba hqonda, vinaidan qarTvel aTonel berTa ekonomikuri siZlieris wyaro
zRvidan miRebuli Semosavali iyo.
Cveni kvlevisTvis sainteresod migvaCnia
saqarTveloSi napovni veneciuri vercxlis
dukati (XVI s.) zRvisa da afriani xomaldis
gamosaxulebiT, romelic erTgvarad exmaureba sveticxovlis freskas da rac aseve
10 qarTuli proza, I, Tbilisi, 1982; gv. 380; georgika,
8, Tbilisi, 1970, gv. 174.

mniSvnelovania, saqarTvelos evropasTan
urTierTobebis kidev erTi dasturia im
evropul monetebTan erTad, saqarTveloSi
XV-XVIII saukuneebis manZilze rom brunavda
(holandiuri, espanuri, polonuri, germanuli...).11
amdenad, sveticxovlis freskis ori afriani xomaldi im wyaroebis rigSi unda CavayenoT, nivTebisa Tu monetebis, qarTuli
Tu ucxouri saistorio da literaturuli
masalebis CaTvliT, romlebSic sxvadasxva dros dasturdeba navi, menave (mogviano
periodis „zRvierni“, „zRvis kaci“, „zRvas moaruli“, „mezRveureba“, „mezRvauri“)
,,menaveTmoZRvari“, „navis ufali“, „navis
winamZRoli“, „navis moqmedi“, „naviT mavali“, „naviT mogzauri“, „sanave“ (navis
dasaqiravebeli Tanxa), „samxedro navebi“,
„savaWro navebi“ da sxv.
qarTvelebi
„meafres“,
„meafqiones“,
„navis afraTa ganmges“, „afris meurnes“
afris momsaxureebs uwodebdnen, didi
zomis afrian navebs ki XI saukunidan - xomaldebs, romelic, rogorc
termini pirvelad X saukuneSi Cndeba. amave saukunis erT dokumentSi laparakia menaveTmoZRvris xelovnebis dauflebaze, romelsac unda hqonoda „simaxvile
gonebisa da sifrTxile“. arsebobda naosnobis aRmniSvneli zogadi terminic - „navTmavloba“ „zRvaTmavloba“.
navi yvela tipis sazRvao transportis
zogadi saxelwodeba iyo, romlis kurTxevisas locvaSi aucileblad ixseniebdnen
pirvel navTmSenebel noesa da mis kidobans.

* monetebi moZiebulia Tbilisis sax. universitetis
qarTuli numizmatikis inglisur-qarTuli onlain
katalogidan - www.geonumismatics.tsu.ge

11 r.qebulaZe, evropuli monetebis mimoqceva saqarTveloSi XV-XVIII saukuneebSi, Tbilisi, 1971w, gv. 67,
47-91.
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აბრაჰამ ორტელიუსი, შავი ზღვა, 1590 წ.

sazogadod, sazRvao terminologia, romelic kidev ufro xSirad gvxvdeba XVII
saukuneSi, Sav zRvaze arsebul interesebsa da politikasac asaxavs. es terminebi,
garda qarTulisa, berZnuli, bizantiuri
da italiuria. XVII saukunidan Turquli
Semodis, romelTagan sakuTriv Turquli
mcirea, danarCeni nasesxebia. magram mkvlevarTa aRiarebiT, feodaluri xanis qarTul
sanaosno terminologiaSi nasesxebi sityvebis wili arc Tu ise didia.12
qarTuli sanaosno terminologia da
transporti folklorSic gvxvdeba zRvasTan dakavSirebul sxva TemebTan erTad,
gansakuTrebiT Tamar mefesTan dakavSirebiT. igi zRvis mZlevelad aris gamoyvanili, rac realuri istoriuli movlenebis
(trapizonis politikisa da sxv.) anareklia.
qarTuli
zRvaosnobis
istoriisTvis
sainteresoa Semdegi faqtic. mkvlevarTaTvis iseve, rogorc sakiTxiT dainteresebul
mkiTxvelTaTvis kargad aris cnobili, rom
qarTuli samyaros naosnobas, saerTaSoriso Tvalsawieridan, jer kidev uZvelesi
droidan akvirdebodnen.
12 T.beraZe, zRvaosnoba Zvel saqarTveloSi, Tbilisi,
1981, gv. 23-24.
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hipokrate kolxeTis transportis mTavar saSualebad navs miiCnevda. Zv.w. II-I
aTaswleulSi cnobili iyo „kolxuri
samefo afriani xomaldi“. sxvadasxva ucxour wyaroSi gvxvdeba „kolxuri sabrZolo
xomaldi“, „kolxuri navi“, „kolxuri floti“, „kolxuri kamara“ (mogvianebiT „lazuri
kamara“).13
apolonios rodoselis (Zv.w, IIIs.) TqmiT,
kolxebs sakmaod Zlieri da didi floti hyavdaT, romelic Soreul naosnobaSic dadioda. avtori am flotis Taobaze
„argonavtikaSi“ wers: „kaci ityoda, rom
es xomaldTa laSqari ki ara, frinvelTa
uricxvi gundi aris da zRvas daJriamulebso“.14
vanSi arqeologiuri gaTxrebis Sedegad
aRmoCenilia amave saukunis adgilobrivi
xelosnis mier gakeTebuli Tixis nawarmi,
romelzec kolxuri afriani xomaldia dadasturebuli. afriani navebi (romlebic
kolxuri tipis samxedro xomaldad miiCne13 z.kutaleiSvili, dasax. naSr., gv. 31, 47-49, 51, 225228.
14 apolonios rodoseli, argonavtika, berZnulidan
Targmna, winasityvaoba da ganmarteba daurTmo akaki uruSaZem, Tbilisi, 1948, gv. 160.
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va) gvxvdeba brinjaos sabeWdav beWedze. afriani xomaldis gamosaxuleba napovnia afxazeTSic. v. latiSevi XX saukunis dasawyisSi
aRniSnavs, rom kolxuri tipis xomaldebi
saukeTeso taqtikuri da teqnikuri monacemebiT iyvnen aRWurvilni, romelTac berZnebi da romaelebi iyenebdnen.15 cnobilia
isic, rom kolxi mezRvaurebi saukeTesoni
iyvnen miTridates flotSi. rogorc es zemoT iTqva, isini Soreul naosnobaSic dadiodnen.
rogorc Zveli avtorebi (apolonios rodoseli, …kalimaqe...) aRniSnaven, TavianT
faqtoriebs Savsa da xmelTaSua zRvebze
ara marto berZnebi, aramed qarTvelebic
aarsebdnen.16 zRvebze kolxebis aqtiurobam ganapiroba, rom Savi zRvis erT monakveTs „kolxTa zRvac“ ewoda, romelic
mogvianebiT „lazTa zRvam“ iseve Secvala,
rogorc „kolxi“ da „kolxeTi“ - „lazma“
da „lazeTma“. cxadia, rogorc Savi zRvis
saxelwodebebi, ise sxavdasxva epoqis wylis
transporti naosnobis ganviTarebis sxvadasxva etaps asaxavs.
saqarTveloSi afriani xomaldebi mTeli Sua saukuneebis manZilze dasturdeba.
1557w. marino kavalos cnobiT, levan I dadiani (samaskaciani didi amaliT) ramdenime
didi afriani xomaldiT stambolamde Casula. XVII saukuneSi, rodesac sveticxovlis aRniSnuli freska Seiqmna, Sav zRvaSi
dacuravdnen sxvadasxva daniSnulebisa da
formis navebiT, maT Soris - afriani xomaldebiT. „meneqsilas“ - didi zomis lazurodiSur navebs Turqebic iyenebdnen. erTi
15 В. В. Латышев, Известия древних писателей греческих и
латинских о Скифии и Кавказе, т. I,II, Латинские писатели,
СПб., 1906, ВДИ, 4б, 1949, с. 262-263.
16 z. kutaleiSvili, dasax. naSr., gv. 183, 224.
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ucxouri wyaros cnobiT, XVIIs. Sav zRvaSi
dacuravda „iberiuli xomaldi“ da sxv.17
navTmSeneblobaSi didia wvlili lazebisa, romlebic am saqmis profesionalebad
iTvlebian da romelTac „zRvis megobrebs“
uwodeben, zRvas ki - „lazebis baRs“, lazebisaTvis misi gansakuTrebuli mniSvnelobis
gamo. maTi damsaxurebaa rogorc lazuri
tipis sabrZolo xomaldebis, ise sxvadasxva qveynis savaWro Tu satvirTo, mcire Tu
saSualo zomis satransporto da satvirTo
xomaldebis gaumjobeseba da konstruireba.18 rac mTavaria, isini kolxebis didi sazRvao tradiciebis gamgrZeleblebi arian.
XVII saukuneSi qarTvelebisa da qarTuli
modgmis xalxis, lazebis yoveldRiur cxovrebaSi sazRvao simbolika da motivebi
did rols asrulebda, rasac sxvadasxva
Senobis moCuqurTmeba-moxatvisas xSirad
iyenebdnen. es aris xomaldis gamosaxuleba,
afra, Ruza, niCabi da sxv. ase magaliTad,
afriani xomaldis gamosaxuleba (aseve afra
da CaSvebuli Ruza) dasturdeba sofel
Rorjomis sakulto nagebobaze. sazRvao
simbolika gvxvdeba dRvanSi da saqarTvelos sxva kuTxeebSi.19
afriani xomaldebi aRiniSneba andronikaSvilebis Tarxan-mouravebisa da xerxeuliZeebis sagvareulo emblemebzec. rogorc vxedavT, CvenTvis saintereso afriani
xomaldebi dasturdeba freskebze, nivTebze, Senobebze, sabeWdavebze, monetebze...
ase rom, afriani xomaldebis istoriaSi
sveticxovlis analogiur sazRvao trans17 T.beraZe, dasax. naSr., gv. 85.
18 z. kutaleiSvili, dasax. naSr., gv. 234.
19 j.varSalomiZe, ornamenti xeze (aWaris eTnografiuli masalebis mixedviT), baTumi, 1979, gv. 78, t. XVI
(19, 31...).
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ports Tavisi adgili unda mivuCinoT. Tumca am dargis specialistebis saqmea ganisazRvros, aRniSnuli xomaldebi savaWro
xasiaTisaa Tu samxedro. XV-XVI saukuneebSi
aseTi gamijvna ar yofila. amis niSnebi mxolod XVII saukunis garkveuli periodidan
dasturdeba. sxvaTa Soris, swored am dros
matulobs cnobebi qarTuli naosnobis Sesaxeb, ZiriTadad, ucxour wyaroebSi.
Cveni varaudiT, sveticxovlis freskis
saerTo atmosferodan gamomdinare, samxedro gemebTan unda gvqondes saqme. am
ganwyobas amZafrebs qarTuli droSebic,
mocemul SemTxvevaSi aSkarad politikuri
datvirTva rom aqvT, rasac sagangebod qvemoT SevexebiT.
saqarTveloSi navTmSeneblobisa da navigaciis maRal dones, romelsac uZvelesi
droidan (platoni, sokrate da sxv.) sazogadoebis progresis damaCqarebel, mecnierebisa da teqnikis ganviTarebis saSualebad
miiCnevdnen, xels uwyobda Sesabamisi masalebis arseboba. mxedvelobaSia misaRebi Semdegi garemoebac. saxmeleTosTan SedarebiT sazRvao vaWroba (romlisTvisac
Sesabamisi sazRvao xomaldebi arsebobda,
maT Soris qarTulic) iafi, rentabeluri da usafrTxo iyo. es kargad hqondaT
gacnobierebuli feodaluri saqarTvelos
gaerTianebis mesveurebsac. saqarTveloSi
zRvis transports aseve didi upiratesoba
eZleoda. misi saSualebiT gacilebiT meti
tvirTis gadatana iyo SesaZlebeli, vidre
xmeleTiT. XVII saukuneSic qarTvelebisTvis
is yvelaze popularul samgzavro Tu savaWro transportad rCeboda.
sainteresod gveCveneba Semdegi faqtic:
Sua saukuneebSi zRva da zRvis transporti adamianis cxovrebis Sefasebisa da gaazrebis saSualebasac warmoadgenda. sazRvao
qveynebisTvis niSandoblivi aseTi midgoma
damaxasiaTebeli iyo saqarTvelosTvisac.
magaliTad, ilarion qarTvelis cxovrebas
sicocxlis dasalierze menaveTmoZRvars
adarebdnen, romelmac aboboqrebul zRvaSi, cxovrebis okeaneSi, mesaWis sibrZne da
ostatoba gamoiCina. menaveTmoZRvars (rac
did ostatobas iTxovda) adarebdnen zogierT qarTvel mefesac (bagrat III-s da sxv.).
ramdenadaa zRva da zRvaosnobasTan dakavSirebuli movlenebi Sua saukuneebis qarTvelebis azrovnebaSi gamjdari, amaze daviT aRmaSeneblis daxasiaTebac metyvelebs,
romlis Taobazec istorikosi wers: „da
viTarca menaveman brZenman ganicadis ra

2016

navi Tuisi aRsavsed mravalferiTa tvirTiTa miiswrafis navsadgurad raTa ara ra
evnos sofelsa amas mRelvare zRvisagan“.20
rogori viTarebaa XVII saukuneSi Sav
zRvaze sveticxovlis sazRvao Tematikis
amsaxveli freskis moxatvisas? ratom moxda aRniSnul epoqaSi sazRvao Temebis aqtivizacia da gamoikveTa naosnobisadmi
interesi, romelic sveticxovlis freskiTac gamoixata? romeli qveynis xomaldebi
dacuravdnen Sav zRvaSi? rogoria Tavisi
xasiaTiTa da suliskveTebiT XVII saukune,
romelsac arsebiTi mniSvneloba aqvs zogadad am freskisa da konkretulad afriani
xomaldebis kvlevisas.
XVII saukunis erT-erTi mTavari niSan-Tviseba saqarTvelos warsulisadmi gansakuTrebuli interesia, Tanamedroveobas
SesaniSnavad morgebuli. sagangebod unda
aRiniSnos Semdegi garemoebac: yvelaferi,
rac XVII saukuneSi iqmneba istoriul dargTan dakavSirebiT, rogorc wesi, gamsWvalulia erTi mizniT. es aris patriotizmi,
erovnuli erTianoba, saukuneebis manZilze SemuSavebul erovnul ideologiaze dafuZnebuli erTiani saqarTvelos idea. asea
Sedgenili rogorc vaxtang VI-is „swavlul
kacTa“ komisiis mier dawerili „saqarTvelos istoria“, ise „qarTlis cxovrebis“
vaxtangiseuli redaqcia.
XVII saukuneSive didi mniSvneloba mieniWa saistorio wyaroebsa da maT Segrovebas,
klasifikaciasa da analizs. aseve msoflio
istoriisa da saerTaSoriso politikis
codnas, romlis TvalsawierSic ganixileboda saqarTvelos istoria.
patriotuli Janris paralelurad, aRorZinda agiografiuli literaturac. Cveni
kvlevisTvis mniSvnelovania saqarTvelos
saeklesio Tu saero istoriis, qarTul
mwignobrobasTan dakavSirebuli am Temebis
sveticxovelSi asaxva. am mxriv sveticxovlis taZari ara mxolod maSindeli sazogadoebis ganwyobis, religiisa da saero istoriis didi mateanea, aramed saqarTvelos
rTuli saSinao da sagareo problemebis xedvis, misi gadawyvetis gzac.
kidev erT umniSvnelovanes faqtorze
unda gamaxvildes yuradReba. valerian gabaSvilis kvlevebis Tanaxmad, XVII saukune
da XVIII saukunis dasawyisi iyo ara marto
tradiciuli qarTuli kulturis aRdgena-ganaxlebis xana, aramed qarTuli kul20 daviT aRmaSeneblis istorikosi, qarTlis cxovreba I, gv. 361.
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turis evropeizaciisac. v. gabaSvilis sityvebiT, am periodis moRvaweni axleburad
iTvisebdnen kargad nacnobi aRmosavluri
kulturis miRweva-monapovars, magram amave
dros farTod uxsnidnen kars axal evropul kulturasa da mecnierebas. es sruliad
axali movlena mravalsaukunovani qarTuli kulturis ganviTarebaSi gulisxmobda
Zveli, Suasaukunoebrivi berZnul-bizantiuri da aRmosavluri „swavlis“ gavlenaTa
interesebisgan ganTavisuflebasac.21 cxadia, sveticxovlis magaliTze sainteresoa
evropeizaciasTan dakavSirebuli tendenciebic. ramdenad da rogor aisaxeba isini
saqarTvelos mTavar taZarSi.
am mimarTulebiT kvlevisas, miT umetes,
rodesac politikaSi axal tendenciebTan
gvqonda saqme, arsebiTi mniSvneloba hqonda Semdeg garemoebasac. rogorc irkveva,
yvela process erovnuli suliskveTebis,
udidesi ganaTlebis adamianebi warmarTavdnen, romelTac gacnobierebuli hqondaT
saqarTvelos warsuli, awmyo da momavali,
erovnuli ideologiis mniSvneloba. maT enciklopedistebad miiCnevdnen, rac evropuli kulturis erT-erTi niSan-Tviseba iyo.
maTi TaosnobiT qarTulad iTargmneboda
evropel mecnierTa saistorio, geografiuli, astronomiuli Tu maTematikuri Txzulebani.
vaxtang VI-s, romelic Tavis garSemo ganaTlebul xalxs ikrebda da aseve sulxan-saba orbelians kargad esmodaT, rom evropeizaciasTan dakavSirebuli procesebi
moiTxovda ganaTlebisadmi axal midgomas.
amas iTxovda evropelebTan urTierToba
politikis, diplomatiis, mecnierebisa Tu
saerTaSoriso savaWro sferoSi. amitomac
„frangul“, anu „evropul“ ganaTlebas wminda praqtikuli mniSvnelobac mieniWa. Sesabamisad, sul ufro met popularobas iZenda
evropuli ganaTleba, romelic evropeli
misionerebis saSualebiTac vrceldeboda
da maT erT-erT mTavar funqcias warmoadgenda. amaSi zogierTi axali dargis aTvisebac Sedioda evropuli enebis CaTvliT.
TbilisSi, frangTa quCaze mdebare skolaSi, swavlobdnen rogorc feodalebis,
ise moqalaqeTa Svilebi. aq isini ZiriTadad
prqtikul ganaTlebas iRebdnen. es skola
ukve 500-mde axalgazrdas hqonda dasrulebuli, maT Soris mefis Svili vaxuSti bagrationic iyo, romelic pirvel evropuli

yaidis qarTvel mecnierad miiCneva.22
qarTvelebi evropas uSualod evropaSi
CasvliTac ecnobodnen, rogorc sulxan-saba, nikifore irbaxi da sxvebi.
„franguli“ ganaTlebis popularizacias
isic uwyobda xels, rom yvelaferi evropuli progresulad miiCneoda aRmosavlurTan
SedarebiT, romlis politikuli gavlenisganac saqarTvelo Tavis daRwevas cdilobda. ase fiqrobda maSin yvela ganaTlebuli
qarTveli, maT Soris - sulxan-saba orbeliani, romelic evropuli ganaTlebis upiratesobas aRiarebda da misi aqtiuri propagandisti gaxldaT.
cnobilia, rom misionerebs Soris iyvnen
sxvadasxva dargis warmomadgenlebi - istorikosebi, eTnografebi, folkloristebi, astronomebi, eqimebi, inJinrebi, mxatvrebi. maTTan mWidrod TanamSromlobdnen
sulxan-saba, nikifore irbaxi, vaxtang VI
da sxv., romlebic evropuli mecnierebis
uaxles miRwevebs iTvisebdnen. maT SemoqmedebaSi ukve evropeizaciis tendenciebi
aRiniSneboda. es iyo urTierTgacnobisa
da Secnobis nayofieri periodi. ase rom,
yvela, visac ki axali codnis mniSvneloba
esmoda, cdilobda evropuli ganaTlebac
mieRo, Tumca aRmosavluri codnis misaReb
nawils inarCunebda, magram es ar xdeboda
sakuTaris uaryofis xarjze. piriqiT, evropuli ganaTlebis SeZena qarTulisa da
yovelive tradiciulis gaaqtiurebis fonze
mimdinareobda, Zveli da axali codnis gaazrebis safuZvelze. gaxSirda qalTa mziTevSi „vefxistyaosnis“ gataneba. xelnawerTa gadamwerlebi ver audiodnen „qarTlis
cxovrebis“ gadaweras, yvela ganaTlebul
qarTvels surda xelT hqonoda sakuTari
„qarTlis cxovreba“. swored am periodSi mefis karze arsebuli biblioTekisTvis
XVII saukuneSi gadaiwera mariamiseuli „qarTlis cxovreba“.23 swavlobdnen didkacebi,
moqalaqeni da maTi Svilebi. xelidan xelSi
gadadioda Teimurazis, arCilis da ioseb
Tbilelis istoriuli poemebi. gansakuTrebuli yuradReba gamaxvilda qarTul enaze,
razec sulxan-sabas „sityvis konac“ metyvelebs. sakuTari biblioTekebi, samefo
karis garda, hqondaT ganaTlebul feodalebsac da mdidar moqalaqeebs. mdidari
biblioTeka iyo sveticxovelSic.
rogorc vxedavT, am SemTxvevaSic, rogorc tradiciulad iyo miRebuli saqarT-

21 v.gabaSvili, vaxuSti bagrationi, gamoCenil adamianTa cxovreba, 46, Tbilisi, 1969, gv. 6.

22 iqve, gv. 23.
23 v.gabaSvili, dasax. naSr., gv. 16, 38.
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veloSi, ganaTleba mZlavr saSualebas warmoadgenda qarTuli politikis mesveurTa
xelSi. miT umetes iseT rTul regionSi,
romelSic saqarTvelo mdebareobda, rac
mas mudmivad axal-axali gamowvevebis winaSe ayenebda. ase iyo im epoqaSic, rodesac
sveticxovlis freskebi iqmneboda.
saqarTvelo maSinac sxvadasxva qveynis
interesTa sferoSi Sedioda. Sesabamisad,
saqarTveloze sxvadasxva xasiaTis cnobebi
grovdeboda, maT Soris - evropelebis mxridanac. maT qarTvelebis politikuri orientaciis Sesaxeb, politikursa Tu sazoga-

ბატისტა ანეზე, პორტოლანი, 1554 წ.

do asparezze gamosuli yvela qarTvelis
Taobaze dawvrilebiTi cnobebi hqondaT. amave dros isini, gansakuTrebiT misionerebi,
yvelafers akeTebdnen qarTvel mefe-mTavarTa karze dasavluri orientaciis gasaZliereblad. ar aris SemTxveviTi, erT-erT
Zvel evropul rukaze (1575 w.), romelic
Sedgenilia cnobili kartografis, orteliusis mier, saqarTvelo evropis nawiladaa
miCneuli, dRes samxreT-aRmosavleT evropas rom uwodeben.24
qarTuli politikis mesveurni, romelTac gacnobierebuli hqondaT saqarTvelos
geopolitikuri
funqcia-upiratesobani,
24

T.gamyreliZe, rCeuli werilebi da gamosvlebi,
Tbilisi, 2014, gv. 262.
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sakuTari qveynis interesebi, male mixvdnen, rom saqarTvelos gamo evropa arc
osmaleTs daupirispirdeboda, arc irans
da ruseTs. am mxriv gamoirCeoda odiSis
mmarTveli levan II dadiani (1611-1657 ww.),
romlisTvisac naTeli iyo, rom politika
interesebia da ara megobroba, angariSi ki
Zliersa da ekonomikurad dawinaurebul
qveyanas eweva, riskenac mas Tavisi samTavro mihyavda.
kvlavac ibadeba kiTxva. istoriisadmi
mzardi interesidan gamomdinare, romelic
evropeizaciis procesis fonze mimdinareobda da saqarTveloSi yvela sferos Seexo,
aisaxa Tu ara is sazRvao kuTxiT sazRvao
Tematikis amsaxvel CvenTvis saintereso
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იოსეფ ფურტენბახი,
სამანძიანი ხომალდი, 1629 წ.

სამანძიანი ხომალდი, გურიის სამთავრო,
1632-1654 წწ., კრისტოფორო დე კასტელი *

sveticxovlis freskaze. ramdenad aris aRniSnuli freska XVII saukunis saerTo tendenciebis gamomxatveli rogorc istoriisadmi
interesis, ise evropeizaciis TvalsazrisiT da, Tu aseTi mosazreba dagvebada, ramdenad SeiZleba misi dasabuTeba.
erT-erTi pasuxi XVII da XVIII saukunis
dasawyisis enciklopedistebis naSromebSicaa, romlebSic isini saqmian da praqtikul midgomas amJRavneben zRvaosnobisa
da qarTuli naosnobis, sanaosno terminologiis mimarT. aSkaraa, rom qarTveli
enciklopedistebis sazRvao interesebi da
sveticxovlis sazRvao Tematikis amsaxveli
freska urTierTkavSirSia gansaxilveli,
Tanac, maSindeli saerTaSoriso politikis
WrilSi. swored am epoqaSi, 1629 w. evropaSi daibeWda iosef furtenbaxis gemTmSeneblobis pirveli saxelmZRvanelo, romelSic
sxvadasxva tipis xomaldebia aRwerili. am
mxriv sainteresoa sulxan-saba orbelianis
„sityvis konaSi“ dadasturebuli saqarTvelos sanaosno transportis daxasiaTeba da
saxelwodebebi, maT Soris qarTulis - varcli, orCxomeli, oleWkanderi da sxv.
sulxan-sabas, romelic miCneulia qarTuli sanaosno terminologiis pirvel mkvlevrad, aseve zRvaosnobasTan dakavSirebuli mniSvnelovani masalebi aqvs Tavmoyrili
Tavis „mogzauroba evropaSi“, riTac am
sakiTxis kidev ufro farTo masStabze gadis.
saqarTvelos zRvaosnobasa da navTmSeneblobas aRwers da warmoaCens vaxuSti bagrationic. magram qarTuli naosnobis Sesaxeb
(XVII s.) gacilebiT meti cnobebi ucxour
wyaroebSia daculi, rac am kuTxiTac saqarTvelosadmi mzardi interesis dasturia.

am mxriv gansakuTrebiT sainteresoa saqarTveloSi myofi ucxoelebis (italieli
kasteli, frangi Sardeni...) informaciebi.
magaliTad, kasteli aRwers mcire zomis
qarTuli sazRvao afriani navis mSeneblobis process (romelSic sxvadsxva dargis
xelosnebi iyvnen CarTuli) da romelic man
samegreloSi levan II dadianis karze yofnisas Caixata. am tipis navs saTevzaodac
iyenebdnen da stambolamdec Cadiodnen.
batista anezes (XVIs.) sazRvao atlasis Tanaxmad, sebastopolisSi (soxumi) xis
mTlian morebSi amoWril satvirTo navebs
didi Tanxis safasurad akeTebdnen. es
cnoba 2007 w. gamoaqveyna rusma mecnierma
igor fomenkom monografiaSi: „msoflio
suraTi Zveli portolanebis mixedviT:
Savi zRvispireTi XIII-XVII ss“. mkvlevars
zRvaosnobasTan dakavSirebuli mdidari
da mravalferovani masala aqvs moxmobili
(xomaldebisa da droSebis CaTvliT). igi
evropel mogzaurTa portolanebis mixedviT aRwers da axasiaTebs saqarTvelos umniSvnelovanes navsadgurebsac, misi sityvebiT, „or qarTul qalaqs“ - „fasiss“ (foTi)
da „sevastopols“, „sebastopols“ (soxumi).
i.fomenko evropelTa am cnobebs amyarebs
sityvebiT arabi istorikosis, abulfidasi,
romelic soxums qarTul qalaqs uwodebs.25
zemoT daisva sakiTxi, Tu ra viTareba iyo
Sav zRvaze sveticxovlis freskisa da masze
25 И К Фоменко, Образ мира на старинных портоланах.
Причерноморье. XIII-XVII вв., Москва, 2007;
recenzia aRniSnul monografiaze, ixileT: d.CxeiZe,
Savi zRispireTis istoriuli heraldika, krebuli
„heroldi“, Tbilisi, 4, 2015. gv. 69-72., Geographie
d’ Aboulfeda, p. 389.
* ფოტო მოგვაწოდა ალექსანდრე მიქაბერიძემ
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აბრაჰამ ორტელიუსი, შავი ზღვა, 1570 წ. (ქვემოთ ისლანდიის რუკის დეტალი)

afriani xomaldebis gamosaxvis periodSi.
rogorc mkvlevarni aRniSnaven, Savi zRvis
qarTul portebs kvlavac didi mniSvneloba
hqonda26. Sesabamisi wyaroebidan da literaturidan Cans, rom levan II dadianis savaWro
xomaldebi Savi zRvis saerTaSoriso vaWrobaSi monawileobda im dros, rodesac uamravi Turquli da sxva qveynis xomaldi Semodioda dasavleT saqarTvelos portebSi,
rac evropelTa maSindel naxatebSic aisaxa.
maTive cnobebis Tanaxmad, konstantinopolidan samegreloSi yoveldRe xomaldebi Camodiodnen, regularulad evropeli
vaWrebic Semodiodnen. 27 am masalebidanac
Cans, rogori didi interesiT akvirdebodnen am situacias evropelebi.
baTumis, foTis, biWvinTis navsadgurebidan gemebi intensiurad da uwyvetad
mimodiodnen rumineTTan da balkaneTis
qveynebTan,28 romelTa Sorisac, rogorc
es ukve aRiniSna, qarTuli savaWro gemebic
kursirebdnen. qarTul flotTan dakavSirebiT aRniSnaven Semdeg umniSvnelovanes
faqtsac: is imdenad Zlieri yofila, rom
gasuli saukunis 80-ian wlebSi Tavis mono26 m. gonikaSvili, imereTi XVIII-XIX saukuneTa mijnaze,
Tbilisi, 1979, gv. 94-95.
27 i.tabaRua, saqarTvelo evropis arqivebsa da wignsacavebSi II,Tbilisi, 1985, II, gv. 214-215.
28 n.Sengelia, CemSi-zade mustafa reSidis cnobebi
dasavleT saqarTvelos Sesaxeb, „macne“ (istoriis..),
.Tbilisi 31, 1979.
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grafiaSi Turqma istorikosma kirzioRlum, romelic XVIs. 90-ian wlebSi qarTvelTa zRvaosnobas, maT sabrZolo navebs
maRal Sefasebas aZlevs, aRniSnavs: Turqebma trapizonis aRebisTanave (1461 w.) daiwyes sakuTari flotis Seqmna zRvaze qarTvelebisgan Tavdasacavad.29
sxvaTa Soris, trapizonis sakiTxic, romelic sagangebo aRniSvnas iTxovs, umniSvnelovanesi Cans rogorc qarTvelebisTvis,
ise TurqebisTvis. am mxriv Turqebi, faqtobrivad, iseve moqmedebdnen, rogorc Tavis
droze italielebi.
italiuri wyaroebidan cnobilia, ramdenad akvirdebodnen isini (manamde ki bizantia) qarTvelebisa da trapizonelebis siaxloves ara marto trapizonSi, aramed mTeli
Savi zRvis masStabiT da yirimSic, sadac
qarTvelebis savaWro koloniac arsebobda. rac mTavaria, italielebi yvelgan, Savi
zRvis masStabiT qarTvelebis gaRizianebas
eridebodnen.
am cnobebis gaTvaliswinebiT gamovTqviT
mosazreba, rom XIV s. italielebma TavianTi kaTolikuri centri smirnadan TbilisSi, im qveynisa da mefis (giorgi brwyinvale) dedaqalaqSi gadmoitanes, romelSic

29 kirzioRlus naSromi damowmebulia T. beraZis naSromis (zRvaosnoba Zvel saqarTveloSi) mixedviT,
gv. 80.
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yvelaze didi metoqe dainaxes.30 Tanac im
dros, rodesac egvipteli al-kalkaSandis
SefasebiT (XIV-XV ss.), giorgis dros „qarTvelTa qveyana didia, is didebuli samefoa...
masSi xelisufleba mtkicea da misi Zalaufleba myari“, saqarTvelos mefe uZlieresia: „zRvaTa da sruteebis samflobeloTa
ganZis mflobeli - rumisa da iranis qveyanaTa mfarveli, ionielTa memkvidre - ierusalimis wminda adgilebis ganmadididebeli,
qristianTa sayrdeni, romis papis meSveli.
muslimTa megobari, - sultanTa uguliTadesi megobari“.31
mxedvelobaSia misaRebi, rom zRvaTa da
sruteebis ganZis mflobeli niSnavda Savi
da xmelTaSua zRvebis damakavSirebeli gasasvlelebis kontrols, riskensac Tamar
mefe miiswrafvoda (bizantiis imperiis memkvidreobaze pretenziis mqone). aRniSnuli
garemoeba gvidasturebs, rom giorgi brwyinvale misi am politikis memkvidre iyo.
mniSvnelovania Semdegi faqtic: arsebobs italiuri wyaro (XVs.), romlidanac
irkveva, rom italielebi qarTvelebsa da
trapizonelebs erT xalxad da saxelmwifodac aRiqvamdnen. amitomac genuis mmarTveli dainteresebuli iyo Tavisi qaliSvilis
trapizonis imperator daviT komnenosze
daqorwinebiT, romelic dedis mxridan qarTveli mefis, aleqsandre I didis, SviliSvili iyo. amasTan dakavSirebiT igi erT
Tavis werilSi aRniSnavs, rom es qorwineba
mas araerT sadavo sakiTxs mougvarebs da
keTilganwyobas moupovebs levantSi.
aRniSnuli cnoba samecniero mimoqcevaSi
Semoitana trapizonis istoriis cnobilma
rusma mkvlevarma sergei karpovma, romelsac jer kidev sabWoTa periodSi saSualeba
hqonda emuSava veneciisa da genuis arqivebSi.32 manve am xasiaTis masalebis gaTvaliswinebiTac gamoTqva mosazreba, rom XV
saukuneSi saqarTvelo ar iyo ekonomikurad
ise dakninebuli, rogorc es qarTul istoriografiaSia miRebuli, rasac viziarebT.33
30 m.gabaSvili, ratom gadmoitanes aRmosavleTis kaTolikuri centri smirnadan TbilisSi ?, krebuli,
aRmosavleTi da kavkasia, 1., Tbilisi, 2003, 33-39.
31 al-kalkaSandi, cnobebi saqarTvelos Sesaxeb
(arabulidan Targmna megi metrevelma), armaRani,
Tbilisi, 1977, gv. 554, 557.
32 С.П. Карпов, Трапезундская империя и западноевропейские государства в XIII-XV вв. Москва, 1981, с 116117.
33 С. П. Карпов, Грузия и генуйзцы в XV веке новый
архивный документ, krebuli Dedication, istoriul-filologiuri Ziebani, Tbilisi, 2001, gv. 199.
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amdenad, osmalebis sifrTxile qarTvelebis
mimarT savsebiT gasagebi iyo. maT mxolod
1578 w. SeZles foTis, baTumisa da soxumis
navsadgurebis xelSi Cagdeba, riTac mZime
dartyma miayenes qarTul naosnobas.
osmalebma gaTiSe da ibatones cnobil
xerxsac mimarTes, rodesac zRvaosnobiT
saxelganTqmul qristian lazebs gamahmadianebuli lazebi daupirispires, Tumca
rogorc saberZneTSi berZnul enaze gamocemul ianidisis monografiaSia naTqvami, Savsa da xmelTSua zRvebze berZnebi
da lazebi saukeTeso mezRvaurebad rCebodnen.34 cnobilia, rom laz mezRvaurebs
italielebic qiraobdnen, rogorc sazRvao
saqmeebis saukeTeso mcodneebs.
ase rom, zemoT moyvanili masalebisa
da Sesabamisi analizis safuZvelze XVII
saukunis sveticxovlis freskis sazRvao
Tematika, afriani xomaldebis CaTvliT,
saqarTvelos sazRvao istoriisa da qarTvelebis zRvaosnobasTan dakavSirebuli masalebis rigSi unda ganvixiloT. renesansis
periodad aRiarebuli XVII saukunis WrilSi, rodesac istoriisadmi didi interesi
sazRvao sakiTxebsac Seexo. magram es Tema
mxolod aRniSnuli freskiT ar Semoifargleba. am mxriv sveticxoveli sxva xasiaTis
informaciasac gvawvdis, rasac sagangebo
statias mivuZRvniT. aq ki mxolod mcire
informaciiT SemovifarglebiT.
mxedvelobaSi gvyavs am taZris erT-erT
freskaze gamosaxuli istoriuli pirovneba,
romlis warmoSoba da Semdeg ukve interesebi, rogorc gavarkvieT, saqarTvelos sazRvao politikasTanac aris dakavSirebuli. es
aris mariam dedofali (1605-1680/83 ww.) qarTlis mefis, rostomis (1632-1658 ww.) Tanamecxedre. mariams XVII saukunis im sazogado moRvaweTa rigSi ayeneben, epoqis saxe
rom Seqmnes (sulxan-saba da vaxtang VI). amave dros igi imaT Sorisacaa, vinc sveticxovelTanaa dakavSirebuli.
cnobilia, rom qristianma dedofalma da
qarTlis gamahmadianebulma mefe rostomma aaSenes araerTi qarTuli eklesia, SeakeTes sveticxovlis miwisZvrisagan Camoqceuli gumbaTi da taZarSi sxvadasxva tipis
samuSaoebi warmarTes. ufro metic, rostomma, romelmac SeinarCuna „qarTveloba“, rac qarTuli socialur-ekonomikuri
sistemis dacvas niSnavda, daawynara qveyana,
34 damowmebulia T.kutaleiSvilis zemoT dasaxelebuli naSromis mixedviT, gv. 230.
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aaRorZina meurneoba. isic mravlismetyvelia, rom man erT-erTi gamarjvebis Semdeg
madloba sveticxovels Seswira.
mariami freskaze Tavis yrma ZesTan, otiasTan, erTadaa (1621/22-1645 ww.) gamosaxuli, romelic mas pirveli qorwinebidan, svimon gurielisgan, hyavda. maTi portretebi
sveticxovlis sazRvao Tematikis amsaxvel
im freskis siaxlovesaa, romelzec afriani
xomaldebia gamoxatuli, rac SemTxveviTad
ar migvaCnia. aseve SemTxveviTi ar unda iyos
antiosmalur koaliciaSi CarTuli mariam
dedoflis mier sveticxovlis taZarSi sazRvao Tematikis Semotana. 1646 w. sveticxovelSi dadasturebul epitafiaSi (Svilis
udrood gardacvalebasTan dakavSirebiT)
mariam dedofali Tavs ase waradgens: „Cven
zRvaT mefis dadianis asuli dedofali“.
es cnoba mecnierTa mxridan faqtis konstatacias ar gascdenia. am dros misi analizisTvis umniSvnelovanesia, rom mariami
levan II-is da iyo da odiSis mTavris, manuCar I (1590-1611 ww.) dadianis, asuli, romelmac osmalebs Tavi imiTac daamaxsovra,
rom guriels mxarSi daudga. maT aWara osmalebs gamostaces da daibrunes. am politikas agrZelebda levan II dadiani, romlis
interesebSic Cans trapizinisadmi qarTuli
politikis tradiciuli damokidebulebac
(yvelaze didi warmatebas Tamaris dros
rom miaRwia), rac, cxadia, osmalebs aRizianebdaT.
kidev erTi faqtoria gasaTvaliswinebeli. xelovnebaTmcodneTa azriT, mariam
dedoflisa da otias portretebs evropuli dazguri ferweris (evropuli saparado
portretis) gavlena etyoba.35 jer kidev
XXs. 20-ian wlebSi „dasavluri“ ferweris
gavlena gordeevma sveticxovlis im freskazec SeamCnia, romelic ganadgurebulia
da dRes aRar arsebobs.36 amdenad, Tamamad
SeiZleba iTqvas, rom XVII saukunisTvis niSandoblivi evropeizaciis procesi sveticxovelsac Seexo.
amis Taobaze Cven Semdegi mosazreba
gvaqvs. vfiqrobT, XVII saukuneSi saqarTveloSi dawyebuli evropeizacia im saxiT, romelmac gansazRvra am epoqis saxe, erTgvari
reaqcia unda yofiliyo 1453 w. konstantinopolisa da Semdeg ukve 1461 w. trapizonis imperiis dacemaze. SemTxveviTad ar
35 n.CixlaZe, sveticxovlis moxatulobani, gv. 237.
36 iqve (gordeevis piradi arqivi, saq. 278, saqarTvelos erovnuli muzeumis arqivi).
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migvaCnia, rom qarTvelebis mowinave nawili,
maT Soris vaxuSti bagrationi aanalizebs
bizantiis imperiis dacemis mizezebs da
saqarTvelos mdgomareobas axal viTarebasa da pirobebSi. niSandoblivia isic, rom
igi Targmnis iseT nawarmoebs, romelic
1453 w. konstantinopolis aRebasa da mis
Sedegebs exeba. aseT analizs (bizantiisa da
trapizonis imperiebis dacemis Taobaze) igi
Segrovili masalebis safuZvelzec akeTebs
da aRniSnavs uaryofiT Sedegebs saqarTvelosa da zogadad qristianuli samyarosvis. rogorc es zemoT aRiniSna, ukve maSin
qarTvelebis mier am movlenisa da misi Sedegebis gaazreba xdeboda. es Cans XVIIs. qarTveli diplomatebis saubrebSi evropaSi
vizitebis drosac, saidanac irkveva, ramdenad sworad afasebdnen isini konstantinopolis dacemis mizezebs.
am rTul viTarebaSi istoriisadmi
mzardi interesi imiTac unda aixsnas, rom
is erovnuli grZnobebis gaZlierebas, erSi
gamZleobisa da winaaRmdegobis unaris
zrdas iwvevda. miT umetes, rodesac mTe-

მარიამ დადიანი და ოტია გურიელი,
სვეტიცხოველი, XVII საუკუნე
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li simwvaviT idga saqarTvelos mahmadianuri marwuxebisgan gamoxsna, raSic evropeizacias arsebiTi mniSvneloba hqonda. es
Seexo Sav zRvasac, romlis islamizaciisa
da Turqizaciis procesi aseve 1453 w. bizantiis imperiis dacemas mohyva. ase rom,
Turqebis mier konstantinopolis aRebam
katastrofuli Sedegebi gamoiRo ara marto saqarTvelosTvis, aramed maSindeli
msofliosTvis. Camoyalibda axali urTierTobebi, axleburad gadanawilda Zalebi. sayuradReboa didi geografiuli
aRmoCenebic, romlebsac biZgi aseve 1453
wlis movlenebma misca. TavisTavad is faqti, rom amerika pirvelad qarTvel enciklopedistebTan, kerZod, sulxan-sabasTan,
Semdeg ki vaxuStisTan Cndeba, qarTvelebis
farTo geografiul Tvalsawiersa da msoflio movlenebisadmi interesze metyvelebs.
amdenad, SeiZleba iTqvas, rom saqarTvelosTvis evropeizacia niSnavda 1453 wlis
Semdeg Seqmnil movlenebTan gamklavebasac, rac Sesabamis politikasa da diplomatiur svlebs iTxovda. amitom bunebrivi
iyo saqarTvelos aqtiuroba antiosmaluri

22

koaliciebis Seqmnis saqmeSi, romelic XV
saukunidan daiwyo konstantinopolis dacemis Semdeg da mTeli XVI-XVII saukuneebis
manZilze gagrZelda.37 cnobilia, rom ukve
1459w. romis papma qarTvelebs antiosmaluri koaliciis Seqmnis winadadebiT mimarTa. mis mier da evropelTa SemuSavebul
antiosmalur gegmaSi irani da saqarTvelo
aqtiuri subieqtebi iyvnen.
qarTul istoriografiaSi samarTlianad
miiCneven antiosmaluri koaliciis gaformebad iranis mier qarTlis taxtze dasmul
rostom mefesa (qarTvel mefeTa STamomavlisa) da odiSis mmarTvel levan II dadians Soris molaparakebebs. Sedegad 1634 w.
Sedga qorwineba rostom mefesa da mariams
(levan II-is da) Soris. ukve TanamedroveTaTvis naTeli iyo am qorwinebis saerTaSoriso
mniSvneloba da mizani, maT Soris osmalTaTvisac, romlebmac ar daayovnes da 1634
welsve saqarTvelos sazRvao sanapiroebi
daarbies. amdenad osmalebisTvis naTeli
iyo, rom am koaliciaSi qarTvelebis Savi
zRvis interesebic igulisxmeboda.
magram, ramdenad SeiZleba sveticxovlis
aRniSnuli freska asaxavdes qarTvelebis
antiosmaluri koaliciis ganwyobasa da
mariam dedofalsa da levan II-s Soris arsebul urTierTkavSirsa Tu koordinacias.
miT umetes, rom orive antiosmalur koaliciaSi Sedioda. pirvel rigSi, es Cans warsulisadmi damokidebulebaSi.
italieli misioneri kasteli, romelic
axlos iyo levan II dadianTan (Tavis Tavs
xelmwifed rom moixseniebda), odiSis samTavros „kolxeTis samefos uwodebs“, levans - „kolxel mTavars“. amiT igi kolxuri samyarosadmi memkvidreobaze mianiSnebs,
rac cxadia, levan II-isgan modioda. faqtobrivad, im epoqazea laparaki, rodesac Savi
zRvis erT monakveTs Zvel wyaroebSi (straboni) „kolxTa zRva“ mogvianebiT ki „lazTa
zRva“ da „megrelTa zRva“ ewodeboda. „mengralia“, an „megraliaa“ evropul sazRvao
rukebze - portolanebze levan II dadianis
samTavro. asea Turqul kartografiaSic.38
warsulTan kavSiris TvalsazrisiT, sainteresod gveCveneba sveticxovelSi dadasturebuli mariam dedoflis portretic.
37 v.gabaSvili, qarTuli diplomatiis istoriidan
(saqarTvelo da antiosmaluri koaliciebi XVI-XVIIss.), krebuli, masalebi saqarTvelosa da kavkasiis
istoriisaTvis, nakv. 31, Tbilisi, 1954.
38 Дж. Гвасалиа, Еще об одном названии Черного моря,
macne, (istoriis...) Tbilisi, 1987, 3, gv. 207.
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ramdenad amJRavnebs is erTgvar msgavsebas
Tamaris varZiis freskasa da masSi Cadebul
ideasTan, amis dasabuTebas sxva, calke
statiaSi SevecdebiT. aq mxolod gakvriT
aRvniSnavT, rom am gziT SesaZlebelia Tamaris sazRvao politikasTan kavSiris danaxva, romlis propagandistic am SemTxvevaSi
sveticxovelia. am ideas rom Tavisi tradicia da istoria aqvs, es Cans Tundac giorgi
brwyinvalis Taobaze zemoT moyvanili alkalkaSandis cnobidanac.39
Cveni kvlevisTvis araerTi TvalsazrisiT
mniSvnelovania da-Zmas, mariam dedofalsa
da levan II-s Soris zogadqarTuli saqmianobisadmi erTgvarovani damokidebuleba
da koordinacia, romelic saqarTvelos evropeizaciasac exeba. maTi es kavSiri iribad
sveticxovelzec aisaxeba.
yuradsaRebia Semdegi faqtic. Tuki antiosmaluri koaliciis warmomadgenlebi
mariam dedofali da rostom mefe, sveticxovelze zrunavdnen, aseve antiosmaluri
koaliciis monawile levan II dadiani gansakuTrebul yuradRebas ierusalimis jvris
monastris mimarT iCenda, sadac misi uxvi
dafinansebiT nikifore irbaxi saqmianobda
(gumbaTis SekeTeba da sxv.). cnobilia, rom
ierusalimi qarTvelebisTvis ara marto religiuri, aramed politikuri centric iyo
da evropelebTan kontaqtebisa da diplomatiuri urTierTobebis gzac, romelsac maSindeli qarTvelebi gonivrulad iyenebdnen. isini imdenad didi avtoritetiT
sargeblobdnen ganaTlebiTa da zneobiT,
(aseve evropelTa daxasiaTebiT rogorc
„Tavazianni da kacTmoyvareni“), rom ierusalimel marTlmadideblebsa da patriarqs
nikifore irbaxis patriarqad arCevac ki undodaT.40
da, Tu sveticxovelSi mariam dedoflis
portretia, jvris monasterSi erT dros
levan II dadianisa da nikifore irbaxis
freskuli
portretebi
dasturdeboda.
amasTanave, dRes xelTa gvaqvs mariamiseuli „qarTlis cxovreba“ da levan II dadianis
karze moRvawe mamuka TavaqaraSvilis mier
moxatulia „vefxistyaosani“.
kasteli imasac aRniSnavs, rom levan II
dadianis saqmianoba scildeboda odiSis
farglebs da rom mas sargebloba mohqon39 m.gabaSvili, ratom gadmoitanes aRmosavluri kaTolikuri centri smirnadan TbilisSi ?, Tbilisi, I,
2003, gv. 34-35.
40 e.mamisTvaliSvili, saqarTvelos sagareo politika
da diplomatia, II, Tbilisi, 2011, gv. 614. gv. 648.

2016

მარიამ დადიანი, კრისტოფორო დე კასტელი,
XVII საუკუნის I ნახევარი

da ara mxolod Tavis sambrZanebelSi, aramed sxva mraval mxareSic.41 rogorc vxedavT, antiosmaluri koaliciis masStabebi
didi iyo. maTi ZalisxmeviT is sulieri
da inteleqtualuri, aseve saerTaSoriso
politikisTvis aucilebeli kontaqtebi
sveticxovelsa da jvris monasters Soris
qarTul saqmianobas gacilebiT qmediTs
xdida da misi moqmdebis areals zrdida.
rac mTavaria, es saqmianoba erTiani saqarTvelos ideas efuZneboda. ar aris SemTxveviTi, sworedac rom mariam dedoflisa
da rostom mefis memkvidred SerCeuli vaxtang V Sahnavazi (1658-1675 ww.), marTalia
mcire xniT, magram saqarTvelos gaaerTianebs. amave dros igi saqarTvelos evropeizaciis xelSemwyobi iyo, riTac Tavis
winamorbedTa saqmianobas agrZelebda sxvadasxva ZalasTan balansirebis politikis
gamoyenebiTac.
41 don kristoforo de kasteli, cnobebi da albomi
saqarTvelos Sesaxeb. teqsti gaSifra, Targmna
gamokvleva da komentarebi daurTo b.giorgaZem,
Tbilisi, 1976, gv. 43.
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rogorc aRiniSna, antiosmalur koaliciaSi CarTul yvela qveyanas Tavisi interesebi amoZravebda, rac qarTvelebisgan did
yuradRebasa da moqnilobas iTxovda. irans
surda osmaleTis dasusteba da qristianuli qveynebis gamoyeneba evropul saxelmwifoebTan urTierTobisTvis, rac misi
evropasTan savaWro interesebiTac iyo
gapirobebuli. evropelebs, pirvel rigSi,
savaWro interesebi amoZravebdaT, amitom
ar aris SemTxveviTi, rom isini am xasiaTis
cnobebTan erTadad saintereso informacias gvawvdian saqarTveloSi evropuli
fulis trialis Taobaze. saqarTvelos ki,
romelic am dros daSlili iyo samefo-samTavroebad - „saqarTveloebad“, pirvel
rigSi, mahmadianuri samyarosagan gamoxsna
da evropasTan daaxloeba esaWiroeboda. ase
rom, am politikaSi Savi zRva movlenebis
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erT-erTi epicentri da dapirispirebis asparezi iyo, rac am kuTxiTac sainteresos
xdis levan II dadianisa da mariam dedoflis
politikur kavSirs.
zemoT gakvriT iTqva, rom qarTuli
diplomatia axal viTarebasa da pirobebSi,
ZiriTadad evropis qveynebs (kaxeTis samefo
ki ruseTs) antiosmaluri koaliciiT kidev
ufro dainteresebis mizniT konstantinopolisa da ierusalimis gamoxsnas da, amasTan,
„axali romis“, anu bizantiis memkvidreobis
ideas sTavazobda. ufro metic, konstantinopolis asaRebad samxedro daxmarebasac
hpirdebodnen. qarTvelebi am gegmiT manipulirebas saerTaSoriso viTarebaze dakvirvebis Sedegadac axdendnen. es exeboda
osmaleTsac, romelic maSin saqarTvelosTvis yvelaze did saSiSroebas warmoadgenda.
amaSi tyvis syidvac igulisxmeboda, romelic mahamdianuri garemocvis erT-erT
Sedegs warmoadgenda. niSandoblivia, rom
aseve 1453 wlidan osmaleTi tyvis syidvis
mTavari organizatori xdeba, romlis masStabebi XVI-XVIII saukuneebSi gansakuTrebiT
izrdeba42. amave epoqaSi, XVII saukuneSi osmaleTis gziT Semodis da saerTaSoriso
asparezze mkvidrdeba „yara denizi“, rac
Turqulad Sav zRvas niSnavs (aseTi definicia am zRvas adrec hqonda sxvadasxva xalxis enebSi, mag., sparsul-arabuli „bahr-e siahi“).43 Savi ki, garda konkretuli ferisa,
niSnavs saSinels, saxifaTos, ulmobels. ar
gamovricxavT, rom am saxelis damkvidreba
ganapiroba Sav zRvaze arsebulma viTarebamac. am mxriv is erTgvar asociacias iwvevs
berZnul saxelwodeba „ponto avqsinosTan“
(arastumarTmoyvare zRvasTan), rac aseve
Savi zRvis istoriiTa da im dros Seqmnili
sirTuleebiT iyo gapirobebuli.
antiosmaluri koaliciis qarTvel warmomadgenlebs iseve, rogorc osmalebs, kargad esmodaT, rom Sav zRvaze gabatonebasa
da Tavisi socialur-ekonomikuri sistemis
danergvas isini ver SeZlebdnen erTiani
saqarTvelos arsebobis pirobebSi, amitomac misi daSla awyobdaT. magram osmalebi
Sav zRvaze Tavs mainc mSvidad ar grZnobdnen. miT umetes iseTi gonieri da moqnili
42 v.gabaSvili, tyvis syidva Sua saukuneebis evropaSi (qarTvel tyveTa istoriis masalebi), statiebis
krebuli, axlo aRmosavleTis, kavkasiisa da saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. I, Tbilisi, 2016, gv.
239.
43 m.gabaSvili, Savi zRva qarTuli wyaroebis mixedviT,
Tsu Sr., 186, Tbilisi, 1978, gv. 127-128.
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politikosis dros, rogoric levan II dadiani (1611-1657 ww.) iyo, rostom qarTlis
mefis (1632-1658 ww.) mokavSire, romelTa ukanac irani idga, osmalebis mTavari
mteri. Tumca sabolood qarTvelebis amocana iranTan gamklavebac iyo, risTvisac
qarTuli diplomatia tradiciulad, Tavisi interesebidan gamomdinare, did saxelmwifoTa Soris arsebul winaaRmdegobebs,
aseve maT qveynebSi Sida daZabulobebs ostaturad iyenebda. aseT dros, maTTvis xelsayrel momentSi, qarTvelebi Sav zRvazec
iwyebdnen aqtiurobas. am mxriv mravlismetyvelia saqarTvelodan osmalebis mier
maTi sulTnisadmi gagzavnili arza, romelSic naTqvamia, rom isini qarTvelebis
„CeTes“ tipis navebs verafers akleben da
amitom zRvidan daxmarebas iTxoven: „Torem
winaaRmdeg SemTxvevaSi urwmunoebi ise gaTavxeddnen, rom alahis Svilebs zRvis sanapiroze ar gaesvlebaT“. 44
saqme is aris, rom levan II dadiani, arsebuli realuri viTarebidan gamomdinare,
rodesac 1453 wlis Semdeg Savi zRva „osmalTa tbad“ gadaiqca, moqnilad moqmedebda.
igi osmalebs xan ebrZoda, xan efereboda,
xanac sxvisi xeliT utevda. pietro dela
vales sityvebiT, qarTvelebi Tavisuflebas
imdenad ufrTxildebian, rom osmalebs arasodes aZleven maT qveyanaSi Sesvlis, arc iq
mbrZaneblobisa da arc sxva qveyanaze Tavdasasxmelad TavianT samTavroebSi jaris
gatarebis uflebas. 45
rogorc aRiniSna, qarTvelebisTvis antiosmaluri koalicia evropasTan daaxloebasac niSnavda. im dros, rodesac sveticxovelSi ixateboda mariam dedoflis
portreti dasavluri ferweris stilSi,
xolo Tavad igi sveticxovelis saSualebiT
sazRvao Tematikas popularizacias uwevda,
levan II dadiani Zalisxmevas ar iSurebda Sav
zRvaze poziciebis gasaZliereblad, rac
evropasTan damakavSirebeli gzac iyo. mas
Zlier surda odiSis samTavros Savi zRvis
saerTaSoriso vaWrobaSi CarTva, evropeli
vaWrebis odiSSi dasaxleba.
am politikaSi mis mrCevlad da sagareo
politikis warmmarTvelad nikifore irbaxs
(nikoloz ColoyaSvili) miiCneven, Tavisi
44 osmaluri dokumenturi wyaroebi anakliisa da
ruxis cixeebis Sesaxeb (XVII-XVIIIss.), Turqulidan
Targmna n.Sengeliam, Tbilisi, 1982, gv. 52, 53, 68.
45 mogzauris pietro dela-vales moxseneba saqarTveloze pap urban mervisadmi, 1627w. Targmani italiuridan i.Wyoniasi. ,,iveria,” 1879, 3, gv. 56-57.
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drois erT-erT uganaTlebules pirovnebas,
evropuli da aRmosavluri enebis mcodnes,
evropaSi namyofs (italia, safrangeTi, espaneTi, inglisi) da evropul qveynebTan
urTierTobis didi gamocdilebis mqone
diplomats. cnobilia misi wvlili romSi
italiur-qarTuli leqsikonis Seqmnisa da
gamocemis saqmeSic (1629 w.). nikifore irbaxis gamocdilebasa da avtoritets, evropelebis cnobiT, xalxi did pativs scemda,
rasac odiSis mTavrisTvis didi mniSvneloba hqonda politikis realuri xedvisTvis.46
46 levan II dadiani aRmosavleTTan savaWro uerTierTobis momgebian mxareebsac iTvaliswinebda. arqanjelo lambertis cnobiT, odiSis mTavarma mis
mier daarsebul zarafxanaSi sparsuli, abazianebis
yaidis monetebi moWra. Tumca misive cnobiT, adgilobrivi mosaxleoba evropul fuls aniWebda upiratesobas. r.qebulaZe, dasax.naSr, gv. 34. sazogadod levan II-is survili iyo abreSumiT vaWrobaSi
Suamavlis roli Seesrulebina iransa da evropas
Soris.
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nikifore irbaxma, evropeizaciis politikis erT-erTma gamtarebelma, mariam dadiansa da rostom mefes Soris qorwinebisa
da, Sesabamisad, antiosmaluri koaliciis mxardamWerma da erT-erTma Semoqmedma,
xeli Seuwyo evropeli misionerebis Semosvlas odiSSi, visTanac mTavar levan II-s,
am misionerebis cnobiT, xSiri da saqmiani
urTierTobebi hqonda.47 misionerebi ramdenad did Sefasebas aZleven dasavluri
orientaciis levan II-s, rogorc TavianT
mfarvelsa da brZen mmarTvels, evropelTa mier datovebuli araerTi cnobidan gamosWvivis. aseTive maRal Sefasebas aZlevdnen nikifore irbaxsac, rogorc mravlis
mnaxvelsa da politikaSi kargad garkveul
pirovnebasac.48 kastelma orives, levan II
dadianisa da nikifore irbaxis portretebi
daxata individualuri portretisTvis niSandoblivi StrixebiT.
amdenad, sveticxovelSi dadasturebuli
mariamisa da misi yrma vaJis otias portretebi, Sesrulebuli evropuli mxatvruli tradiciebis stilSi, sazRvao Tematikis
amsaxveli freska afriani xomaldebiTa da
qarTuli droSebiT, aseve zemoT aRwerili epitafia urTierTkavSirSia gansaxilveli. rac mTavaria, XVII saukunis evropeizaciis saerTo konteqstSi, warsulsa
da Tanadroul viTarebasTan, epoqis axal
gamowvevebTan kavSirSi. es gamowvevebi
sveticxovlis sazRvao Tematikis amsaxvel
freskaSic Cans, sxvadasxva xasiaTis simboloebsa da freskisTvis niSandobliv dramatizmSi. saSiS samyarosTan dapirispireba, vfiqrobT, or afrian xomaldSic unda
davinaxoT da maTze gamoxatul qarTul
droSebSic.
ra gvaqvs mxedvelobaSi. kerZod, ramdenad SeiZleba am freskis saerTo atmosfero aRviqvaT, rogorc 1453 wlis tragikuli
movlenebis gamoZaxili, romlis Sedegadac, konstantinopolis dacemis Semdeg, Sav
zRvas iseTi Zala daeufla, ris gamoc mas
„osmalTa tba“ uwodes. es Zala gansakuTrebiT saSiSi gaxda Savi zRvis sanapiroze mcxovrebi qarTvelebisTvis. sakiTxs ase Tu
davsvamT, maSin afriani xomaldebi qarTuli droSebiT qarTuli sazRvao politikis
simbolur gansaxierebad unda miviCnioT,
erovnuli xazis gatarebad Seqmnil viTare47 m. TamaraSvili, istoria kaTolikobisa qarTvelTa
Soris, tfilisi, 1902, gv. 189.
48 don kristoforo de kasteli, dasax. naSr., gv. 43.
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baSi, dapirispirebad Turqul eqspansiasTan,
romelic 1453 wlis Semdeg xorcieldeba.
niSandoblivia, rom XVII-XVIII saukuneebSi saqarTvelos warsulTan dakavSirebuli
sazRvao Temebi, rogorc mterze gamarjvebis faqtori, aqtualuri xdeba. SemTxveviT
ar Cndeba amave periodSi Savi zRvis aRmniSvneli `daviTis zRva~, romelsac daviT
aRmaSeneblis saxels ukavSireben.49
Teimuraz bagrationis erovnuli suliskveTebis piesaSi `samsaxeoba raindisa~,
romelSic daviT aRmaSeneblis gamarjvebebia aRwerili, `daviTis zRva~ (Savi zRva)
da darubandis zRva (kaspiis zRva) udides
rols asruleben mis warmatebul brZolebsa da politikaSi. „daviTis zRva“ ki mterTa STanmTqmelia. me-17 saukunis erT-erT
rukaze kaspiis zRvis `gurjistanis zRvad~
moxsenieba mkvlevarT mianiSnebs im epoqaze,
rodesac saqarTvelo Savi zRvidan kaspiis
zRvamde iyo gadaWimuli.50
dakvirvebas iTxovs qarTlis samefos
gerbi (1672 w.), romlis qveda nawilis
wylis sivrce sveticxovlis sazRvao freskis erTgvar patara models gvagonebs. am
TvalsazrisiT aRniSnuli gerbi Cveni momavali kvlevis sagania.
rac Seexeba sveticxovelSi dadasturebul qarTul droSebs, isini erovnuli ideologiisa da interesebis simboloc aris da
qarTuli navigaciis dadastureba osmaleTis agresiul politikasTan dapirispirebis pirobebSi.
qarTuli droSebi kidev ufro did datvirTvas iZenda saqarTvelos daSlilobis
xanaSi. ase iyo XVII saukuneSic. am SemTxvevaSic, droSebis gamosaxvas saqarTvelos mTavar sakaTedro taZarSi, im taZarSi, romelic eris erTianobis simbolodaa miCneuli,
garda erovnuli muxtisa da eris erTianobisken mowodebisa, gamamxneveli, imedis
momcemi funqciac aqvs.
qarTuli elCobebi, romlebic evropaSi
dadiodnen antiosmlur koaliciasTan dakavSirebuli diplomatiuri molaparakebebis
49 Дж. Гвасалиа, Еще об одном названии Черного моря,
Teimuraz bagrationis piesaSi „samsaxeoba raindisa“
hidronimi „daviTis zRva“, romelic 1838 wliT daTariRebul xelnawerSi (44 V) (20) orjer dasturdeba „dauTis zRvanisa“ da „daviTis zRvis“ formiT.
am hidronims i.kiknaZe daviT aRmaSeneblis saxels
ukavSirebs. i.kiknaZe, „Savi zRvis erTi saxelwodebisTvis“, onomastikuri krebuli, Tb. 1993, gv. 35.
50 j. gvasalia, saqarTvelos teritoria XVII saukunis evropul rukebze, `macne~ (istoriisa da arqeologiis seria), Tbilisi 1987, @#2).
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mizniT, evropis mmarTvel wreebs sxvadasxva informacias awvdidnen (rac evropul
arqivebSi inaxeba) qarTvelebis istoriis,
geografiis, maTi garemocvisa, meurneobisa Tu wes-Cveulebebis Sesaxeb. isini maT
qarTul droSasac aRuwerdnen, rogorc,
magaliTad, espaneTis samefo karze (XVI s.
90 ww.) yofnisas: „im mraval droSaTa Soris, romlebic omSi miaqvT, qarTvelTa mefis droSa Cveulebrivze ufro mdidaria da
lamazi. is gakeTebulia oTxi ganis Txeli
wiTeli qsovilisagan, oqroTi mdidrulad
morTuli ulamazesi jvriT, yovel ganze
ornamentebiT morTuli uZvirfasesi qvebiT
da margalitebiT, mwvervalze gamoxatulia

2016

mefis gvirgvini“.51
faqtobrivad, es is droSaa, romelic
sveticxovlis freskis gemebzea gamosaxuli. magram es is droSacaa, romelic evropelTa sazRvao rukebze, portolanebze
gvxvdeba, sadac yvelaze xSirad levan II-is
uZlieresi samTavroa warmoCenili. amdenad,
aseTi kvleviT Cven sveticxovlis droSebis mxolod aRweriT mxares vcdebiT da
paralels vavlebT sveticxovlis sazRvao
Tematikis amsaxvel fresakasa da evropul
rukebs Soris, rac sakiTxs axali kuTxiT
51 e. mamisTvaliSvili, dasax. naSr., gv. 193. vinaidan
aRniSnuli freskis mxatvris Taobaze sxvadasxva
azri arsebobs, am sakiTxs sxva gamokvlevaSi SevexebiT.
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xsnis. es ki sveticxovlis freskis axleburi interpretaciis saSualebas iZleva. aseve
am freskisa da sveticxovlis sxva masalebis
mixedviT (gakvriT es zemoT iTqva), SeiZleba vilaparakoT mariam dedofalsa da levan
II-s Soris sazRvao sakiTxSi arsebul urTierTkoordinaciaze.
am mxriv, iseve, rogorc evropeizaciis
TvalsazrisiT, sainteresoa sxva masalac.
sveticxovlis aRniSnul freskaze, mis oTxive zeda kuTxeSi moTavsebulia qaris personificirebuli simbolika. es is simboloebia, romlebic antikuri xanidan mTels
msoflioSia gavrcelebuli da maT Soris
saqarTveloSic, sadac „oTxni qarni cisani“ iyofoda „qari Crdilois“, „samxris“,
„dasavlisa“ da „aRmosavlisa“.
aRsaniSnavia, rom zemoxsenebul evropul rukebze, garda aRniSnuli droSebisa,
maTTvis niSandoblivi qaris analogiuri
simbolikacaa, romelic gamomsaxvelobiTi
TvalsazrisiT, Cveni kvlevisTvis umniSvnelovanesia.
ra gvaqvs mxedvelobaSi. isini wminda evropulia da iseTivea, rogoric sveticxovlis freskis qaris simbolika, romelic
am taZarze evropeizaciis procesis asaxvis
kidev erTi dasturia. rogorc es ukve aRiniSna, aseTi evropuli rukebi yvelaze didi
raodenobiT odiSis samTavrosTan dakavSirebiTaa Sedgenili, xolo maTi umravlesoba levan II dadianis mmarTvelobis xanaze
modis. Tu mxedvelobaSi miviRebT levan IIis sazRvao politikasa da mis siZlieres,
romelsac angariSs uwevdnen ara marto
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evropelebi, aramed osmalebic, gasagebia
evropelTa interesebi odiSis samTavros
mimarT, romlis strategiuli mniSvneloba
(zRvasTan mdebareobis gamoc) gacnobierebuli hqondaT. miT umetes, rom maT portolanebze, magaliTad, de vitas rukaze
Sav zRvas „Mare Mengreliae“, anu „megrelTa
zRva“ ewodeba (evropelTa cnobiT, samegrelo zogierT SemTxvevaSi mTel dasavleT
saqarTvelos niSnavs). asea XVIIs. Turqul
kartografiaSi. Turqebi ki, rogorc cnobilia, aseve didi interesiT akvirdebodnen
Sav zRvaze Seqmnil viTarebas.
moyvanili masalebisa da analizis safuZvelze kidev erTxel unda iTqvas (da TavisTavad mniSvnelovani faqtia), rom evropelTa mier Sedgenili aRniSnuli rukebi
paralels pouloben sveticxovlis freskasTan. es is axali xedvaa da midgoma,
romelic, rasakvirvelia, axleburad svams
aRniSnuli freskis Seswavlisa da Sinaarsis
gaxsnis problemas. aseve dgeba am mimarTulebiT kvlevis gagrZelebis aucileblobis sakiTxi. garda XVII saukunisTvis niSandoblivi
tendenciebisa
(warsulTan
mibruneba, evropeizaciis procesebi da
sxv.), romlebic sveticxovlis Cven mier
ganxilul sazRvao Tematikis amsaxvel
freskebzec aisaxa, Cveni TvalsazrisiT, es
freska antiosmaluri koaliciis gaformebadac SeiZleba miviCnioT. es ki sabolood
niSnavda qveynis mahmadianuri garemocvisgan gamoxsnasa da misi momavlis evropasTan
dakavSirebas.
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umniSvnelovanesia, rom es ideebi warmoCnda saqarTvelos mTavar sakaTedro
taZarSi, romelic yovelTvis erisa da qveynis erTianobis simbolos warmoadgenda, am
ideis popularizaciis qmediT saSualebas.
ase rom, marTldeba Cveni mosazreba, rodesac zemoT aRniSnuli freska warsulis
tradiciebis ganaxlebas, saSinao da saerTaSoriso viTarebas, 1453 wlis Sedegebs,
evropeizaciis procesebsa da antiosmalur koalicias davukavSireT, raSic sazRvao sakiTxebic vigulixmeT da saqarTvelos
sazRvao interesebic.
amgvarad, afriani xomaldebi qarTuli
droSebiT, garda im mniSvnelobisa da datvirTvisa, razec zemoT gvqonda laparaki,
saqarTvelos, Sav zRvasa da saerTaSoriso
politikaSi arsebul politikur viTarebasac asaxavs. droSebi erTgvar gzamkvlels

2016

warmoadgens, gasaRebsac ki am unikaluri
freskis gagebisa da Semdgomi samecniero kvlevisTvis, romelic saqarTvelos istorias
gaamdidrebs, xolo qarTul mecnierebas araerT siaxles SesZens. aseve mniSvnelovania,
rom evropasTan urTierTobis (Tanac sxvadasxva kuTxiT) aqamde ucnob faqtebsac
gamoavlens.
aseTi midgoma kidev ufro sainteresod
aametyvelebs sveticxovlis sazRvao Tematikis amsaxvel uaRresad saintereso da
mniSvnelovan sazRvao freskas.
sabolood sveticxovelTan dakavSirebul kvlevas monografiis saxe miecema.

manana gabaSvili
istoriis doqtori

29

30
1561 w. diogo omimi, portolani, parmis biblioTeka palatina 87x128 sm

2016

2016

31

ბოჰემიის, მორავიისა და სილეზიის ისტორიული
სიმბოლოები და მათი გამოსახვა ჩეხეთის მხარეების
თანამედროვე გერბებსა და დროშებზე
წინამდებარე სტატია ეხება ჩეხეთის სახელმწიფოს ოთხ ისტორიულ სიმბოლოს და
მათ გამოყენებას თანამედროვე რეგიონალურ
ჰერალდიკასა და ვექსილოლოგიაში. ეს სიმბოლოებია: პრჟემისლაიდის ჭრელი არწივი,
ბოჰემიური ლომი, მორავიული არწივი და სილეზიური არწივი. ყველა აღნიშნული სიმბოლო გამოყენებულია ჩეხეთის რეგიონის თანამედროვე გერბებსა და დროშებზე.

რადგინეს რამოდენიმე გერბი - საგვარეულოსი და სამეფოსი, ანუ მარკგრაფებისა. მათი
მმართველობის სფეროს გაფართოებასთან
ერთად, მათ ასევე მიითვისეს დაპყრობილი
ტერიტორიების გერბები.

ისტორიული სიმბოლოები

X საუკუნიდან, ბოჰემიის სამეფო, რომელსაც მართავდა პრჟემისლაიდის დინასტია,
უძველესი ერთეული იყო ბოჰემიის ტერიტორიაზე. პრჟემისლაიდის სიმბოლო ჭრელი, ანუ
ცეცხლოვანი არწივი გახლდათ. მისი გამოსახულება გვხვდება პრინც ფრიდრიხის მონეტაზე (1179-1181 წწ.). არწივს გარს ერტყა მცირე
ჯვრები, რომლებიც სავარაუდოდ, წარმოადგენდნენ ცეცხლის ალებს მისი ფრთების გარშემო (სურ.1). ნაკლებად გასათვალისწინებელია ანალიტიკოს დალიმილის აზრი, რომლის
თანახმად, ჭრელი არწივი უკვე პრინც ბრჟეტისლავ I-მა მოითხოვა (1034-1055 წწ), რომელიც ასევე უფლებამოსილი იყო, გამოეცხადე-

ჩეხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებობდა ორი ყველაზე ადრეული პოლიტიკური ერთეული - სამოს სახელმწიფო ჩვენი
წელთაღრიცხვის VII საუკუნიდან და დიდი მორავიული იმპერია, რომელიც ორი საუკუნის
შემდეგ ჩამოყალიბდა. IX და X საუკუნეების
გასაყარზე ჩეხების ცენტრალური ბოჰემიური
ტომის გარშემო წარმოიქმნა ჩეხეთის სამთავრო, რომელიც თანდათანობით ფართოვდებოდა აღმოსავლეთის მიმართულებით, მისი
მმართველი პრჟემისლაიდი გახლდათ, ბორჟივოით დაწყებული, რომელიც დაახლოებით
883 წელს გაქრისტიანდა. ამ დინასტიის ყველა
მმართველი ქრისტიანი იყო, პრაღის საეპისკოპოსო კი დაარსდა 973 წელს. მოგვიანებით
წმინდა ვაცლავი პრჟემისლაიდისა და მთელი
ბოჰემიის მთავარი მფარველი წმინდანი გახდა. მეფის ტიტული პირველად ვრატისლავ II-ს
მიენიჭა 1086 წელს, ხოლო ვრატისლავ II-ის
შემდგომ მმართველს - 1158 წელს. 1212 წელს,
პრჟემისლაიდმა ოტტოკარ II-მ საბოლოოდ
მოიპოვა მემკვიდრეობითი სამეფო ტიტული
საკუთარი თავისა და ყველა მისი უფლებამონაცვლისათვის. XI საუკუნის დასაწყისიდან
პრჟემისლაიდების ძალაუფლება გავრცელდა
მორავიაზეც, სადაც მათი შტოს წარმომადგენლები იყვნენ მმართველი პრინცები. მათმა
მმართველობამ პიკს XIII საუკუნეში მიაღწია.
1306 წლის 4 აგვისტოს, მეფე ვაცლავ მესამის
ოლომოუცში მკვლელობის შემდეგ, პრჟემისლაიდების დინასტია მამაკაცის ხაზით საუკუნის დასაწყისშივე შეწყდა.
პრჟემისლაიდებმა თავიანთი დინასტიის
მმართველობის პერიოდში - ეს გახლავთ პერიოდი, როდესაც წარმოიშვა ჰერალდიკა - წა-
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ჭრელი არწივი

სურ. 1. პრჟემისლაიდის სიმბოლო, ჭრელი
ცეცხლოვანი არწივი, პრინც ფრიდრიხის მონეტა,
1179 -1181 წწ.

ბინა თავისი შესვლვა იმპერიულ კომიტეტში
„ცეცხლით”. აღსანიშნავია, რომ ჭრელი არწივი გამოიყენებოდა მეფე ვაცლავ I-ის სიკვდილამდე (1205-1253 წწ.) და მისი უძველესი ფე-
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რთა გამა ცნობილი გახდა აბატისა კუნჰუტას
1313 წლით დათარიღებული ილუსტრაციიდან
(სურ. 2).

ვერცხლისფერი ორკუდიანი ლომის პირველი
ფერადი გამოსახულება წითელ ფარზე თარიღდება 1270 წლით. იგი გვხვდება კრემსში

სურ. 2. სიმბოლო აბატისა კუნჰუტას
ილუსტრაციიდან, 1313 წ.

სურ. 4. გოზოს სასახლის ფრესკის დეტალი,
კრემსი, 1270 წ.

ბოჰემიური ლომი
1182 წელს, პრჟემისლაიდის მმართველობისას მორავია (ბრნო, ოლომოუცი, ზნოჟმო)
გადაიქცა სამარკგრაფოდ, ხოლო პირველი
მარკგრაფი ზნეიმის მეფე, კონრად III ოტტა
(ზნოჟმო) გახდა. ლომის ჰერალდიკური გამოსახულება პირველად გამოჩნდა მარკგრაფ
ვლადისლაუს ჰაინრიხის ბეჭედზე 1213 წელს
(სურ. 3). ვერცხლისფერი ორკუდიანი ლომის არსებობას წითელ ფარზე უკვე აშკარად
უჭერდნენ მხარს 1247 წლიდან. შემდეგ მეფე

გოზოს სასახლის კედლის ფრესკაზე (სურ. 4).
ჭრელი არწივი უფრო და უფრო ასოცირდებოდა პრჟემისლაიდის გვარის წმინდა ვაცლავის
(†935) ფიგურასთან, რომელსაც მოგვიანებით
ეწოდა „წმ. ვაცლავის არწივი”.
მორავიული არწივი
ყველაზე ადრეული დადასტურება გერბისა,
რომელზეც გამოსახული იყო არწივი, გვხვდება პრჟემისლ I-ის ბეჭედზე 1192 წელს (სურ.
5). იმავე პერიოდში, მოგვიანებით, მორავიის
მარკსაგრაფომ ახალი გერბი მიიღო. მარკგრა-

სურ. 3. მარკგრაფ ვლადისლაუს ჰაინრიხის
ბეჭედი, 1213 წ.

სურ. 5. პრჟემისლ I-ის ბეჭედი, 1192 წ.

ვაცლავ I-ის შვილმა და მორავიის მარკგრაფმა, პრჟემისლ ოტტოკარ I-მა გამოსახა აღნიშნული სიმბოლო. მამის სიკვდილის შემდეგ იგი
ავიდა ბოჰემიის სამეფო ტახტზე და სამეფო
გერბად საგვარეულო ემბლემის მაგივრად
ორკუდიანი ლომის გამოსახულება გამოიყენა.

ფი პრჟემისლი (1209-1239 წლები), პრჟემისლ
ოტოკარ I-ის და მისი მეორე მეუღლის, კონსტანციას, უნგრეთის პრინცესის უმცროსი
ვაჟი დაქორწინდა მერანიის ჰერცოგის - ოტტოს, ქალიშვილზე. ამრიგად, მან ასევე მიიღო
მერანიის ანდექსის მემკვიდრის ტიტული და
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საკუთარ გერბზე, ლურჯ ფარზე, ვერცხლისფერი არწივის გამოყენების უფლება. 1268
წელს სპანჰაიმის პრინცმა, ულრიხ III-მ, კარინთიის ჰერცოგმა (1256-1269 წწ.), როგორც
საკუთარი გვარის უკანასკნელმა წარმომადგენელმა, საკუთარი სამფლობელო თავის
პირველ ბიძაშვილს, ბოჰემიის მეფეს, პრჟემისლ ოტტოკარ მეორეს გადასცა. ჰერცოგის
არმია ვერცხლისფერ-წითელ კვადრატებიან
სამოსში იყო გამოწყობილი. ამრიგად, პრჟემისლ ოტტოკარ II-მ მორავიის ახალი გერბი
წარადგინა - მან ლურჯ ფარზე არწივს დაამატა ვერცხლისფერ-წითელი კვადრატები.
ისინი ასევე გამოსახულია კრემსში, გოზოს სასახლის კედლის ფრესკაზე (სურ. 6).

ფერი პერისონით ოქროსფერ ფარზე, ხოლო
ზედა სილეზიის სიმბოლო იყო ოქროსფერი
არწივი ლურჯ ფარზე. დროთა განმავლობაში, სილეზია დაიშალა რამდენიმე მცირე სამეფოდ, რომლებიც ასევე იყენებდნენ არწივს
თავიანთ გერბებზე.
მეფე ვაცლავ IV-ის 1363 წლის დიდებული
ბეჭედი, ოფიციალურად, არწივის გამოსახულების ჩვენამდე შემონახული უძველესი ნიმუშია. (სურ. 7). ვროცლავის სამთავროს ქვედა
სილეზიური არწივი (სურ. 8) ძველ პრაღაში
კარლოსის ხიდის გოდოლის 1370-1380 წლების კიდევ ერთ დეკორაციაში გვხვდება.

სურ. 7. ვაცლავ IV-ის ბეჭედი, 1363 წ.

სურ. 6. გოზოს სასახლის ფრესკა (დეტალი) კრემსი

სილეზიური არწივი
1335-1742 წლებში სილეზია იყო ჩეხეთის
სამეფოს ტერიტორიის ნაწილი, თუმცა იგი
ჩეხეთს 1039-1050 წლებში მიეკუთვნებოდა
პრჟემისლაიდის პრინცის, ბრჟეტისლავ I-ის
მმართველობის პერიოდში. მოგვიანებით სილეზია გახდა პოლონეთის სახელმწიფოს ნაწილი, როგორც პიასტის სამეფო. მაშასადამე,
იგი გამოსახავდა პიასტის არწივს. ქვედა სილეზია გამოსახავდა შავ არწივს ვერცხლის-
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სურ. 8. ვროცლავის სამთავროს ქვედა
სილეზიური არწივი
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ისტორიული წარმომადგენლობა
ისტორიული გერბების რამდენიმე სურათი შეიძლება ვნახოთ მრავალ მანუსკრიპტში
ჩახატული ან ამოტვიფრული სხვადასხვა
არქიტექტურულ მონუმენტზე. მაგალითად,
პრჟემისლაიდის აბატა კუნჰუტასი, რომელიც
იყო პრაღის ციხესიმაგრის წმ. გიორგის მონასტრის იღუმენია. ეს ილუსტრაცია შეიქმნა
1312-1321 წლებში. ბენედიქტური მონასტრის,
ბენეშის, საეკლესიო კანონში მანუსკრიპტი
შესრულებულია „დეგრადირებულ” გოთიკურ
სტილში. მასში მოცემული ორმაგი ფარი მოიცავს აბატისა კუნჰუტას გამოსახულებასა და

ბოჰემიის გერბს, წმ. გიორგისა და წმ. ვაცლავს - ბოჰემიის მფარველ წმინდანს (სურ. 9).
გერლეს გერბთა ნუსხა 1396 წლამდე შეადგინა კლაეს ჰაინენცუნმა (იმავე ჰაინენმა - 1345-1414 წწ.), რომელიც გახლდათ გელდერნის საგრაფოს ჰერალდიკოსი. წიგნში
მოცემულია დაახლოებით 1,800 ფერადი გერბი მთელი ევროპიდან და წარმოადგენს შუა
საუკუნეების ჰერალდიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს წყაროს. მათ შორისაა პიასტის
არწივიც (სურ. 10).
პრაღაში, კარლოსის ხიდის უძველეს კოშკზე გვხვდება XIV საუკუნის მრავალი გერბი
(სურ. 11).

სურ. 9. აბატისა კუნჰუტა, 1312-1321 წწ.

სურ. 10. პიასტის არწივი

2016

35

petr eqsneri

სურ. 11 კარლოს დიდის ხიდის კოშკი, პრაღა

აღმოსავლეთ ფასადის ზედა ნაწილის გერბები

36

2016

istoriuli simboloebi CexeTis Tanamedrove droSebsa da gerbebze

პრჟემისლაიდის ჭრელი არწივი

მეფე ვაცლავ IV-ის ნიშანი

რომის წმ. იმპერიის გერბი

ბოჰემიის სამეფოს გერბი

პრაღის ძველი ქალაქის გერბი

მორავიის მარკსაგრაფოს გერბი

აღმოსავლეთ ფასადის ზედა ნაწილის გერბები
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აღმოსავლეთ ფასადის ქვედა ნაწილის გერბები

ნისას საგრაფო

ვროცლავის საგრაფო

სვიდნიცას საგრაფო

მორავიის მარკსაგრაფო
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ბოჰემიის მეფის სამთავრო

ლუქსემბურგის სამთავრო

ზგორზელეცის საგრაფო

ბუდზინიის საგრაფო

2016

ქვედა ლუსატიის მარკსაგრაფო
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სურ. 12. პრჟემისლ ოტტოკარ I

სურ. 13. ვაცლავ I

„ოცდაათწლიანი” ომის დროს შვედებმა
ქალაქის დასავლეთის ფასადი სრულიად გაანადგურეს. ფასადზე დარჩენილი ძველი ქსილოგრაფიები და სხვა ისტორიული ნიშნები
გვთავაზობს დასავლეთ ფასადის მსგავს დეკორაციებს, თუმცა ეკლესიასტური სიმბოლიზმით.
გელნჰაუზენის მდიდრულად ილუსტრირებული კოდექსი წარმოადგენს ქ. იჰლავის მუნიციპალურ და სამთო რეგულაციების კანონთა
კრებულს, რომელიც შექმნა იოჰან ფონ გელნჰაუზენმა. იგი ასევე გვიჩვენებს გერბებსა და
დროშებს XV საუკუნის დასაწყისიდან.
ილუსტრაციის დეტალებში ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მორავიის მაკგრაფი პრჟემისლი
(პრჟემისლ ოტტოკარ I), რომელსაც მორავიის
დროშა უჭირავს (სურ. 12) და ბოჰემიის მეფე,
ვაცლავ I, რომელსაც სხვა დროშა უჭირავს,
რომელზეც გამოსახულია ბოჰემიური ლომი
(სურ. 13).

კემბრის თარიღით), განსაზღვრულია, რომ
ჩეხეთის რესპუბლიკა შედგება თემებისაგან,
რომლებიც ქმნიან ტერიტორიულად დაყოფილ თვითმმართველ ერთეულებს. უფრო
დიდი თვითმმართველი ტერიტორიული ერთეულები განისაზღვრება მიწებად ან რეგიონებად. შემდეგ დაიწყო ხანგრძლივი პერიოდი,
რომლის განმავლობაშიც მიმდინარეობდა
დისკუსიები აღნიშნული უფრო დიდი ტერიტორიული თვითმმართველი ერთეულების
(შემდგომში, მხარეების) ფორმისა და ფუნქციების შესახებ. მრავალი პოლიტიკოსის
აზრით, მათი რაოდენობა მერყეობდა 77-სა
(არსებული ადმინისტრაციული უბნების დღევანდელი რაოდენობა) და ორს - ბოჰემიისა და
მორავიის ისტორიულ ტერიტორიებს - შორის.
უფრო დიდი ტერიტორიული თვითმმართველი ერთეულების დაარსების კონსტიტუციური ოქმი N347/1997 გამოიცა 1997 წლის 3
დეკემბრამდე, ანუ ხუთი წლის დაგვიანებით.
ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტმა გადაწყვიტა, დაეარსებინა თოთხმეტი უფრო დიდი
ტერიტორიული თვითმმართველი ერთეული: ქალაქი პრაღა, ცენტრალური ბოჰემიის,
ბუდეჟოვიცკის, პლჟენსკის, კარლოვარკის,
უსტეცკის, ლიბერეცკის, კრალოვერადეცკის,
პარდუბიცკის, ჟილავსკის, ბრნევსკის, ოლომუცკის, ოსტრავსკისა და ზლინსკის მხარეები
(სურ. 14). იმავდროულად, აღნიშნულ კანონში
გაუქმდა მუხლი 103 (განსაზღვრავდა, რომ რეგიონალური ხელისუფლებები თავად წყვეტენ

ჩეხეთის რესპუბლიკის მხარეები
ჩეხეთის რესპუბლიკა დაარსდა 1993 წლის
პირველ იანვარს, როდესაც ყოფილი ჩეხეთისა
და სლოვაკიის ფედერაციული რესპუბლიკა
დაიშალა ორ დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ
- ჩეხეთად და სლოვაკეთად. ახლად შექმნილი
სახელმწიფოს კონსტიტუციის 99-ე მუხლით
(ჩეხეთის ეროვნული საბჭოს საკონსტიტუციო სამართალი N1/1993 1992 წლის 16 დე-
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შესაბამისი უფრო დიდი ტერიტორიული თვითმმართველი ერთეულების დასახელებებს) და
შეცვალა ზემოთ მოცემული კონსტიტუციის
მუხლი 99 შემდეგნაირად: ჩეხეთის რესპუბლიკა შედგება თემებისაგან, რომლებიც ქმნიან
ტერიტორიული მმართველობის ძირითად თვითმმართველ ერთეულებს და რეგიონებისაგან
უფრო დიდი ტერიტორიული თვითმმართველი
ერთეულების სახით ყალიბდებიან. აღნიშნული კანონი ძალაში 2000 წლის 1 იანვარს შევიდა. ეს კანონი ასევე განსაზღვრავდა, რომ
უფრო დიდ ტერიტორიულ თვითმმართველ
ერთეულს ეწოდება მხარე და მას ეს სახელი
დაერქმევა მათი ადმინისტრაციული ცენტრის
მიხედვით (გარდა ცენტრალური ბოჰემიის რეგიონისა, რომლის ცენტრიც არის დედაქალაქი
პრაღა). სამი წლის შემდეგ მიიღეს შესაბამისი
კანონი, რომელიც განსაზღვრავდა აღნიშნული რეგიონების უფლებებსა და მოვალეობებს.
2000 წლის 14 აპრილის აღნიშნული რეგიონალური ადმინისტრარიული აქტის N 129/2000
მე-5 მუხლი განსაზღვრავდა იმ რეგიონებისა
და ყველა ერთეულისა და იურიდიული პირის
კვალიფიკაციას, რომლებიც ჩამოყალიბდა ან
შეიქმნა მის მიერ რეგიონალური გერბისა და
დროშის დემონსტრირების მიზნით. დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარეს უფლება აქვს,
მიანიჭოს აღნიშნული სიმბოლოები რეგიონს
მისი მოთხოვნის საფუძველზე.
იმის ფონზე, რომ თემების შესახებ აქტი
N367/1990 უფლებას ანიჭებდა თემებს, გამოეყენებინათ გერბი და დროშა, უკვე ძალა-

ში იყო რამდენიმე წლის განმავლობაში, უკვე
შესაძლებელი იყო მათი გამოცდილების გაზიარება. ამ კანონის თანახმად, მიიღეს ასობით
მუნიციპალური და სამოქალაქო დროშა. ამან
შესაძლებლობა მოგვცა, წინასწარ მოგვემზადებინა შესაბამისი პირობები რეგიონალური
სიმბოლოების მისაღებად. აღნიშნულ სიმბოლოებს უნდა უზრუნველეყო რეგიონალური
დროშებისათვის განსაზღვრული ძირითადი
მოთხოვნები - მათი უნიკალური ხასიათი და
პირველი შეხედვისთანავე არსებული განსხვავება თემების დროშებისაგან. ახალი რეგიონალური სიმბოლოების მიღების პროცედურა იურიდიულად რეგულირდებოდა მუნიციპალური
და სამოქალაქო სიმბოლოების მიღებისათვის
განსაზღვრული პროცესის მსგავსად.
პარლამენტის თავმჯდომარისათვის წარდგენამდე პროექტები განსახილველად უნდა
გადაეცეს პარლამენტის დეპუტატთა პალატის მეცნიერების, განათლების, კულტურის,
ახალგაზრდობის საქმეთა და ფიზიკური აღზრდის კომიტეტის ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის ქვეკომიტეტს. ქვეკომიტეტმა
უნდა განიხილოს სიმბოლოების შემოთავაზებული პროექტები და ექსპერტთა მოსაზრებების საფუძველზე გასცეს მათზე რეკომენდაცია შესაბამისი კომიტეტისათვის. კომიტეტმა
უნდა მიიღოს დადგენილება და წარუდგინოს
იგი დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარეს აღნიშნული სიმბოლოების შესაბამისი რეგიონებისათვის მინიჭების მიზნით. მინიჭება უნდა
განხორციელდეს თავმჯდომარის ბრძანების

სურ. 14. ჩეხეთის თოთხმეტი თვითმმართველი ერთეული
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საფუძველზე, რომელიც გადაეცემა აღნიშნული რეგიონის ხელისუფლებას. პარლამენტის ქვეკომიტეტი არ არის უფლებამოსილი,
შეცვალოს ნებისმიერი მისთვის წარდგენილი
პროექტი ან განახორციელოს მისი მოდიფიცირება, გარდა მისი დაწუნებისა. პრაქტიკაში
ეს ნიშნავს ქვეკომიტეტის უფლებას, გამოიყენოს ვეტო. მაშასადამე, რეგიონალური ხელისუფლება ვალდებულია, შეცვალოს საკუთარი
პროექტი იმგვარად, რომ უზრუნველყოს მისი
შესაბამისობა ზოგად ჰერალდიკურ და ვექსილოლოგიურ წესებთან (ანუ მიიღოს კონსულტაცია ქვეკომიტეტის ან ადგილობრივი ექსპერტებისაგან) და ხელახლა გადაუგზავნოს იგი
ქვეკომიტეტს დასამტკიცებლად.
ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის ქვეკომიტეტმა გამოსცა იმ კრიტერიუმთა სია,
რომლითაც განისაზღვრებოდა გერბებისა
და დროშების შესაბამისობა; მეცნიერების,
განათლების, კულტურის, ახალგაზრდობის
საქმეთა და ფიზიკური აღზრდის კომიტეტმა
დაამტკიცა აღნიშნული კრიტერიუმები რეზოლუციით N. 198 2000 წლის 8 ნოემბერს გამართულ 39-ე სესიაზე. ამ კრიტერიუმებით განსაზღვრული იყო ფრანგული სტილის ოთხად
გაყოფილი ფარი გერბებისათვის ჩეხეთის
გერბის მსგავსად, ანუ გვირგვინის გარეშე.
პირველი და ყველაზე თვალსაჩინო მეოთხედზე უნდა გამოისახოს ისტორიული მიწების
(ბოჰემია, მორავია და/ან სილეზია) გერბები,
სადაც განთავსებულია შესაბამისი რეგიონი
ან მისი უმეტესი ნაწილი. სხვა მეოთხედები
წარმოადგენს რეგიონალური ადმინისტრატიული ცენტრის სიმბოლოს (მაგ. მისი მუნიციპალური გერბის გამოსახულებას) და თავად
რეგიონს. დროშა ჰერალდიკური ტიპისაა და
იმეორებს გერბის ბლაზონს. მისი ზომებია 2:3.
2000 წლის ზაფხულში, გაზეთებში გამოჩნდა რამდენიმე მუხლი, რომლებიც გვთავაზობდა რეგიონალურ გერბებს, რომლებიც მათმა მკითხველებმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა
და ექპსერტებმა შეადგინეს, თუმცა ბუნებრივი იყო ამ შემოთავაზებების უმეტესი ნაწილი
არ პასუხობდა იმ მინიმალურ მოთხოვნებს,
რომლებიც ქვეკომიტეტმა განსაზღვრა ჰერალდიკურად გამართული გერბებისათვის. აშკარა გახდა, რომ იმ ჰერალდიკურად გამართული გერბების შექმნა არც თუ ისე მარტივი იყო,
რომლებსაც ექნებოდათ სრულყოფილი ესთეტიკური ფორმა და ადვილად გამოიყენებდნენ
პრაქტიკაში. გარდა ტრადიციული ჰერალდიკური წესებისა, რომლებიც უზრუნველყოფს
გერბების ესთეტიკურად სრუყოფილ ფორმას,
ასევე აუცილებელია მათი გამოყენების წე-
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სების განხილვაც. როდესაც ასეთი გერბები,
მრავალი მცირე ზომის რთული ფიგურით, გამოყენებული იქნება შტამპზე, მისი გარჩევა შეუძლებელი გახდება, რადგან ისინი სრულიად
გაურკვეველ ლაქად აღიბეჭდება. როდესაც ამ
გერბებს გამოიყენებენ დროშის სახით, რომლებიც, როგორც წესი, სვეტზე არის გამოფენილი, გამოჩნდება მხოლოდ მისი ზედაპირის
ნაწილი. მეორე მხრივ, როდესაც სიმბოლოები მარტივია და მკაფიოდ გამოხატავს იდეას,
მათი გამოყენება შესაძლებელია ასევე ლოგოებზე, რომლებიც აღნიშნავენ რეგიონს, ჩეხეთის რესპუბლიკასა და ასევე საერთაშორისო
ასპარეზზე, ჩვეულებრივ, ევროკავშირში. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასევე სიმბოლოების
მნიშვნელობაცა და შინაარსიც, რადგან ისინი
გავლენას ახდენს სიმბოლოების მოქალაქეების მიერ აღქმასა და მათ შეცნობაზე ახლად
ჩამოყალიბებულ რეგიონთან მიმართებით.
ამიტომაც, რეკომენდებულია ხალხის მიერ
მოწონებული და პოპულარული ფორმებისა და
მოტივების მიღება რეგიონის სიმბოლოების
რანგში. სხვა შემთხვევაში, ისინი ვერ წარმოადგენენ აღნიშნულ რეგიონს, როგორც კონკრეტულ და ავთენტურ ერთეულს, რომელსაც
გააჩნია ისტორიული ტრადიცია და ტიპური
თვისებები, რომლებიც კარგად არის ცნობილი
არა მხოლოდ თავად რეგიონში, არამედ მთელ
ჩეხეთის რესპუბლიკაშიც. მათი ერთადერთი
ამოცანაა, შეძლონ ქალაქების ან მისი შემოგარენის სიმბოლიზირება.
რეგიონები საკუთარ სიმბოლოებს შედგენას
სხვადასხვაგვარად ქმნიან. ზოგიერთი მათგანი აცხადებს კონკურსს შესაბამისი სიმბოლოების დიზაინზე; ზოგან იქმნება ექსპერტული
კომისიები. ოლომუცკის რეგიონი ერთადერთი
იყო, რომელმაც ამ მიზნით ერთ კონკრეტულ
პიროვნებას მიმართა. ეს პიროვნება გახლდათ
ცნობილი ჰერალდიკოსი და დიზაინერი, იური
ლოუდა, რომელიც არის ჩეხეთის რესპუბლიკის გერბის ინტერპრეტატორი, ამიტომაც ეს
გადაწყვეტილება ბუნებრივი იყო. ქვეკომიტეტისათვის პირველი რეგიონალური სიმბოლიზიმის პროექტების წარდგენამდე, 2001 წლის
16 მაისს, მიიღეს კონსტიტუციური კანონი
N176/2001 ზოგიერთი რეგიონის დასახელების თაობაზე. ამ რეგიონების დასახელებები
შეიცვალა: ბუდეჯოვიცკისა და მაღალმთიანი
რეგიონიდან (ყოფილი ჟიჰლავსკი) სამხრეთ
ბოჰემიურ, სამხრეთ მორავიულ (ყოფილი
ბრნენსკი) და მორავოსილეზიურ, ანუ მორავიულ-სილეზიურ (ყოფილი ოსტრავსკი) მხარეებად:
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ჩეხეთის მხარეების თანამედროვე სიმბოლოები
(ანბანური თანმიმდევრობით)

სურ. 15

სურ. 16

ბოჰემიის ცენტრალური მხარე

მაღალმთიანი მხარე

ბოჰემიის ცენტრალური მხარე მდებარეობს
ჩეხეთის ცენტრში. მის გერბზე გამოსახულია
ორი ბეჰემიური ლომი. ჭრელი არწივი - შუა
საუკუნეების პრჟემისლაიდების დინასტიის
საგერბო ნიშანი - რომელიც მიუთითებს მათი
შუა საუკუნეების საგრაფოს მდებარეობაზე
დღევანდელი რეგიონის ტერიტორიაზე. ლურჯი ტალღოვანი ზოლი, გამოხატავს ბოჰემიის ორ მდინარეს - ლაბესა (ელბე) და ვლტავას
(მოლდაუ) - რომლებიც კვეთენ რეგიონს; ფერები, რომლებითაც შედგენილია გერბი, თანამედროვე ჩეხეთის სამ ეროვნულ ფერად იქცა
(სურ. 15).

მაღალმთიანი მხარე: ბოჰემია და მორავიის
ნაწილი. ორივეს სიმბოლო - ბოჰემიური ლომი
და მორავიული არწივი - გამოყენებულია რეგიონის გერბზე. წითელი ზღარბი იილჰავას
მუნიციპალური გერბის ტიპური ფიგურაა,
ხოლო ძახველის ხის ტოტები მაღალმთიანი
რეგიონის სიმბოლოა (სურ. 16).
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სურ. 17

სურ. 18

კარლოვი ვარის მხარე

ჰრადეც-კრალოვის მხარე

კარლოვი ვარის მხარე მდებარეობს ჩეხეთის დასავლეთით. ოქროს შადრევანი ორი
ნაკადით აღნიშნავს სპასას ცნობილ რეგიონს, ხოლო მეშახტის ვერცხლისფერი ჩაქუჩები
გამოხატავს რეგიონს, ქალაქ კარლოვი ვარის
(კარლსბადი) სიმბოლო კი განთავსებულია
გერბის მეოთხე ნაწილში (სურ. 17).

ჰრადეც-კრალოვის მხარე მდებარეობს ბოჰემიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში და მის
გერბზე გამოსახულია ორი ბოჰემიური ლომი.
ასო „გ”-ს გრაფიკული ფორმა კი უკავშირდება
ჰრადეც-კრალოვის სულიწმინდის ეკლესიის
(1307-1463 წწ.) თაღის ქვაზე გამოსახულ სიმბოლოს. ოქროს გვირგვინი აღნიშნავს ბოჰემიის დედოფლის ხუთ ისტორიულ სამზითვო ქალაქს ამ რეგიონში. დიადემის ფორმა გვხვდება
ბოჰემიის დედოფლის ილუსტრაციაზე ზბრასლავის ქრონიკებში. ამ სიმბოლოების ფერებზე, რომლებიც აღებულია ჰრადეცის ქალაქის
(გრეტცის) ლურჯი გერბების შუასაუკუნეების
გამოსახულებიდან, გამოკვეთილია ოქროსფერი ასო „გ” (სურ. 18).
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სურ. 19

სურ. 20

ლიბერეცის მხარე

მორავია-სილეზიის მხარე

კიდევ ერთი საგრაფო, რომელიც მთლიანად ბოჰემიის ტერიტორიაზეა, ჩრდილოეთ
მხარეში მდებარეობს. გერბზე გამოსახული
ვერცხლისფერი ბორბალი რვა ტიხრით, რომელიც ვონ დერერნის საგვარეულო გერბში
გვხვდება, არის რეგიონის ადმინისტრაციული ცენტრის - ლიბერეცის სიმბოლო. ჩაზნექილგვერდებიანი სამკუთხედის წვეტები თავად რეგიონების სიმბოლოა. იგი მიუთითებს
იეშთედის მთაზე, რომელიცქვეყნის ძირითადი
მთაა და რომელზეც განთავსებულია სატელევიზიო გადამცემები, ხოლო მის წვერზე გაშენებულია სასტუმროები (სურ. 19).

როგორც თავად სათაური მიგვანიშნებს,
რეგიონი ნაწილობრივ მორავიაში, ხოლო ნაწილობრივ სილეზიაშია განლაგებული, ხოლო
მის გერბზეც ორივე მხარის სიმბოლო - არწივებია გამოყენებული. მესამე ველზე გამოსახულია ოსტრავას გერბი, ხოლო მეოთხე ველზე - რეგიონის ორი უფრო მცირე ისტორიული
ნაწილი - ოპავას სამთავრო (თეთრი და წითლი
ზოლები) და ტეშინის საგრაფო (ოქროსფერი
არწივი ლურჯ ფარზე) (სურ. 20).
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სურ. 21

სურ. 22

ოლომოუცის მხარე

პადრუბიცეს მხარე

ოლომოუცის მხარეც ასევე მდებარეობს
მორავიისა და სილეზიის ტერიტორიებზე და
მის გერბზე შესაბამისად გამოსახულია ორივე რეგიონის სიმბოლო. ლურჯი ტალღოვანი
ირიბად დახრილი ზოლები ოქროსფერ ველზე
ნიშნავს მდინარე მორავას, რომელიც ჩაედინება ხორბლის მინდვრებს შორის. ოქროსფერი
ასოები „ს”, „პ”, „ქ” და „ო” ლურჯ ველზე მომდინარეობს ქალაქის მუნიციპალური გერბიდან, რომელზეც ისინი გამოსახულია მორავიის არწივთან ერთად. ისინი მოგვაგონებენ
ლათინურ გამოთქმას „სენატუს პოპულუს ქოლომოუცენის” (ოლომოუცის სენატი და მოსახლეობა) (სურ. 21).

ეს მხარე წარმოადგენს ბოჰემიის აღმოსავლეთ ნაწილს, რომელიც კვეთს, ესაზღვრება
მორავიას და მის გერბზე მოცემულია მორავიული არწივი. კედელი მოგვაგონებს რეგიონის
მრავალი ისტორიული ქალაქის შუა საუკუნეების ისტორიულ ფესვებს, გლობუსი წარმოადგენს ახლად დაარსებული პადრუბიცეს
რეგიონის თანამედროვეობას, ხოლო ქნარის
სიმბოლო მიუთითებს ცნობილ ჩეხ კომპოზიტორზე (სმეტანა მარტინუზე), რომელიც ამ
რეგიონიდანაა წარმოშობით. მეოთხე ველზე
მოთავსებულია პადრუბიცეს ქალაქის სრული
გერბი (სურ. 22).
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სურ. 23

სურ. 24

პლზენის მხარე

სამხრეთ ბოჰემიის მხარე

პლზენის მხარე მდებარეობს ბოჰემიის დასავლეთ ნაწილში, მისი გერბის პირველ მეოთხედზე გამოსახულია ბოჰემიური ლომი.
მეორე მეოთხედზე მწვანე ველზე გამოსახულია ოქროსფერი აქლემი, რომელიც აღებულია პლზენის მუნიციპალური გერბიდან.
ვერცხლისფერი და ოქროსფერი ზოლები მესამე მეოთხედზე წარმოადგენს მდინარეების
- ბეროუნკასა და ოტავას სიმბოლოებს. ვერცხლისფერი როტონდა მეოთხე ნაწილზე მიუთითებს ბოჰემიის უძველეს ეკლესიაზე ძველ
პლზენში (სურ. 23).

ბოჰემიური ლომი პირველ მეოთხედზე მიუთითებს, რომ ეს მხარე მდებარეობს ბოჰემიაში. სამხრეთ ბოჰემიის სიმბოლოა ვარდის
ყვავილი ხუთი ფოთლით, რომელიც ასოცირდება როძმბერკოვესა და ჰრადჩეს არისტოკრატიულ გვარებთან. ოქროსა და ვერცხლის
ზოლები მიუთითებს ტრადიციულ სავაჭრო
გზაზე, რომელიც აკავშირებს ბოჰემიასა და
ავსტრიას და რომელიც ცნობილია, როგორც
ოქროს არხი. მეოთხე ნაწილზე გამოსახულია
ქ. ჩეშკე ბუდეიოვიჩეს გამარტივებული გერბი
(სურ. 24).
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სურ. 25

სურ. 26

სამხრეთ მორავიის მხარე

უსტეცის მხარე

მთლიანი მხარე ფარავს მორავიას, რაც გადმოცემულია რეგიონის გერბზე გამოსახული
ორი მორავიული არწივის მეშვეობით. 1462
წელს იმპერატორმა ფრიდრიხ IV-მ გააუმჯობესა მორავიის არწივის კვადრატებიანი გამოსახულება, მისცა რა მას ოქროსფერ-წითელი
ფერები. თუმცა მისი წინამორბედი ფერები
- ვერცხლისფერი და წითელი მოგვიანებით
უფრო ხშირად გამოიყენებოდა. იმის გამო,
რომ მორავიის თვითმმართველი ხელისუფალნი გამოსახავდნენ ოქროსფერ-წითელ კვადრატებიან არწივს ერთ საუკუნეზე მეტ ხანს,
მისი გამოყენება რეგიონალურ გერბებზე გამართლებულია. რეგიონალური ხელისუფლებების რეზიდენციები წარმოდგენილია ბრნოს
მუნიციპალური გერბით მეორე ველზე. თავად
რეგიონი კი წარმოდგენილია ყურძნის მტევნის
სიმბოლოთი (სურ. 25).

უსტეცის მხარე მდებარეობს ჩეხეთის ჩრდილოეთით და მისი გერბის პირველ მეოთხედზე
გამოსახულია ბოჰემიური ლომი. მეორე ნახევარი მიუთითებს გეოგრაფიულ ადგილზე,
სახელწოდებით პორტა ბოჰემია. მესამე მეოთხედზე გამოსახულია სხვა სიმბოლოები,
რომლებიც ასოცირდება პრჟემისლაიდის დინასტიასთან, რომელიც წარმოშობით ამ რეგიონიდან იყო. მისი სიმბოლოა გუთანი. მეოთხე
ნაწილზე კი გამოსახულია უსტ ნად ლაბემის
მუნიციპალური გერბი (სურ. 26).
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სურ. 27

სურ. 28

ზლინის მხარე

დედაქალაქი პრაღა

ზლინის მხარეც ასევე მთლიანად მდებარეობს მორავიაში. მის გერბზე, შესაბამისად, გამოსახულია მორავიული არწივი. უფრო დიდი
მორავიული იმპერიის სიმბოლო, რომელიც
არსებობდა ცენტრალური მორავიის ტერიტორიაზე VIII საუკუნეში - პატრიარქალური
ჯვარი წიგნის ყდაზე - გამოსახულია მეორე ნაწილზე. გერბის მესამე მეოთხედის შექმნისას
გამოყენებული იქნა რეგიონალური ნაწილების სიმბოლოები - ორი გადაჯვარედინებული
ნაჯახი, რომლებიც მიუთითებენ ვალახიაზე,
ლურჯი გუთანი, რომელიც აღნიშნავს ჰანას
ნაყოფიერ რეგიონს, ხოლო ლურჯი ყურძნის
მტევანი აღნიშნავს მორავიულ სლოვაკეთს.
ოქროს რვაქიმიანი ვარსკვლავი მეოთხე ნაწილში მიუთითებს ქალაქ ზლინზე და მის მუნიციპალურ გერბზე (სურ. 27).

დიდ ტერიტორიულ თვითმმართველ ერთეულებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია დედაქალაქი პრაღა. კონსტიტუციური კანონის
მიხედვით, პრაღა არ არის ზუსტად განსაზღვრული, როგორც მხარე და ასევე არ ექვემდებარება რეგიონალურ ადმინისტრაციულ
აქტს. მისი ადმინისტრაციის სისტემა და იურიდიული განსაზღვრება, როგორც „ჩეხეთის
რესპუბლიკის დედაქალაქი, მხარე და თემი”,
მოცემულია დედაქალაქ პრაღის სპეციალურ
აქტში, რომელიც ძალაში შევიდა 2000 წლის
12 ნოემბერს. პრაღა ერთადერთი რეგიონია,
რომელიც გამოსახავს საკუთარ ისტორიულ
სიმბოლოებს. პრაღის ძველი ქალაქის XIV საუკუნის გერბი (სურ. 28) 1475 წელს იმპერატორმა ფრიდრიხ III-მ შეასწორა. საგერბო პრივილეგიის მინიატურაში მოცემულია გერბები,
რომლებიც შესრულებულია წითელ-ყვითე-
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სურ. 29

სურ. 30

ლ-თეთრ ალამზე (სურ. 29). 1649 წელს იმპერატორმა ფერდინანდ III-მ არმირებული გერბი
მუნიციპალურ გერბს დაამატა (სურ. 30).
პრაღის გერბისა და დროშის გამოსახულება არსებითად განსხვავდება იმ გერბებისა
და დროშებისაგან, რომლებიც ეკუთვნის სხვა
მხარეებს. მეტიც, ქალაქი პრაღა მხოლოდ ორი
ტიპის გერბს იყენებს - დიდს და მცირეს (ანუ,
მხოლოდ დიდი გერბის ფარს). პრაღის დროშის
დიზაინი 1886 წელს მიიღეს და იგი აღწერილი
იყო პრაღის ეროვნული კომიტეტის ნოტაში
N15/1964 არსებული რეგულაციების მიღებამდე. პრაღის ეროვნული კომიტეტის პლენარულმა სხდომამ აღნიშნული ნოტა 1964 წლის
26 ოქტომბერს მიიღო. დედაქალაქ პრაღის
დროშა შედგება იმ ფერებისაგან, რომლებიც
გვხვდება დედაქალაქ პრაღის გერბზე და იგი
გაყოფილია ორ - ყვითელ (ზედა) და წითელ
(ქვედა) ველებად.

სიმბოლოების წარმოქმნას სახელმწიფოსა და
თემის ჰერალკიდისა და ვექსილოლოგიის გასაყარზე. ბოჰემიის, მორავიისა და სილეზიის
ისტორიული ქვეყნების უძველეს სიმბოლოებს
წარმატებულად დაემატა თავად რეგიონების
მარტივი, გამომხატველი და ჰერალდიკურად
გამართული ფიგურები მათი ადმინისტრაციული ცენტრების მუნიციპალური გერბებით.
ყველა ეს დოკუმენტი გაერთიანდა რეგიონალური გერბებისა და დროშების თავისთავად
ორიგინალურ ფორმად. იმის ფონზე, რომ ისინი ხშირად გამოიყენება, მათი მიღებისთანავე
რეგიონალური სიმბოლოები აღარ წარმოადგენს ზოგიერთი უცნაური და აკადემიური
კრიტერიუმის სტიგმას და წარმატებულად იმკვიდრებს ადგილს ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ჩვენ გვწამს, რომ ისინი
თვითმმართველობის უნივერსალური სიმბოლოების სტატუსს მიიღებენ ისევე, როგორც
სახელმწიფო გერბი და სახელმწიფო დროშა,
რომლებსაც მინიჭებული აქვს იგივე სტატუსი,
რაც ეროვნულ სუვერენიტეტს.

დასკვნა
ჩეხეთის რესპუბლიკის ახლად ჩამოყალიბებული რეგიონალური სიმბოლოების მიღების პროცესი 2004 წლის მარტში დასრულდა,
როდესაც შესაბამისი დოკუმენტაცია გადაეცა
სამხრეთ მორავიის ასამბლეის პალატის თავმჯდომარეს. 2001-2004 წლებში ცამეტი დროშა და გერბი მიიღეს ჩეხეთის რესპუბლიკის
ახალი თვითმმართველი ერთეულების სიმბოლიზირების მიზნით. აშკარა გახდა, რომ ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის ქვეკომიტეტის
მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმები შესაბამისი იყო ამ მიზნისათვის და რომ ამ კრიტერიუმებმა მყარი საფუძველი ჩაუყარა ახალი
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ჩეხეთის ვექსილოლოგთა საზოგადოება
ინგლისურიდან თარგმნა
დიანა ალუღიშვილმა

2016

ბელარუსის თანამედროვე ტერიტორიული
ჰერალდიკის ისტორიული მემკვიდრეობა
1991 წლიდან, მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, ბელარუსში სიმბოლიკის და ჰერალდიკის საკითხები სახელმწიფო დონეზეა აყვანილი. დღესდღეობით ეს
საკითხები რეგულირდება პრეზიდენტის განკარგულებით - „პრეზიდენტთან არსებული
ჰერალდიკის საბჭოს შექმნის თაობაზე“ და
კანონით, „ოფიციალური ჰერალდიკური სიმბოლოების შესახებ“.¹
XX-XXI საუკუნეების მიჯნაზე ისტორიული
სიმბოლიკის აღორძინება იწყება. ეს გახლდათ
შემოქმედებითი ძიების ახალი ეტაპი, როგორც
გერბთმცოდნეობაში, ისე დროშათმცოდნეობაში (ვექსილოლოგიაში) ახალი მხატვრული
საშუალებების მოძიება, ინტენსიური სამეცნიერო კვლევების ჩატარება მკაფიოდ გამოხატული ეროვნული ჰერალდიკის შესაქმნელად,
რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა მინისტრთა
საბჭოს 1994 წლის ბრძანებულებამ „ბელარუსის რესპუბლიკის გერბების რეგისტრაციის
მოწესრიგების შესახებ“, რომელიც განსაზღვრავდა გერბების ეტალონური გამოსახულებების დამტკიცებასა და რეგისტრაციას
გერბების საერთო რეესტრში (მატრიკულში),

ხოლო სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების საქმიანობას, რომელიც ეხებოდა მათ
მიერ სიმბოლიკის შექმნასა და გამოყენებას,
კოორდინაციას უწევდა მინისტრთა საბჭოს
არქივისა და საქმის წარმოების დეპარტამენტი.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების გერბების და დროშები შემოღება
ბელარუსის რესპუბლიკის პრეზიდენტის განკარგულებებით ხორციელდება. ბელარუსის
სახელმწიფო სიმბოლო 1991 წლიდან 1995
წლამდე იყო გერბი, წითელ ფონზე ვერცხლისფრად გამოსახული მხედარი და დროშა, სამი
ჰორიზონტალური ზოლით: თეთრი ზოლები
ზედა და ქვედა ნაწილებში და შუაში წითელი
ზოლი.
1995 წლის საყოველთაო რეფერენდუმის
შედეგად მიიღეს ახალი სახელმწიფო სიმბოლიკა, რომელიც 2004 წელს საბოლოოდ განისაზღვრა ამავე სახელწოდების კანონში.
მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე სიმბოლიკა გვაგონებს საბჭოთა პერიოდის სიმბოლოებს, მასში ქვეყნის თანამედროვე განვითარების შესაბამისად წარმოდგენილია ახალი

ბელარუსის რესპუბლიკის სახელმწიფო სიმბოლოები 1991-1995 წწ.

ბელარუსის რესპუბლიკის სახელმწიფო სიმბოლოები 1995 წ.
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ალექსანდრე ნეველის
ბეჭედი 1236 წ.

პოლოცკის მთავრის
ნარიმუნტ-გლების ბეჭედი
1330 წ.

თავად სიგიზმუნდ
კეისტუტოვიჩის ბეჭედი
1432-1440 წწ.

ლიტვის დიდი სამთავროს
გერბი XVI ს.

გერბების კრებული
„Codex Bergshammar“,
1435 წ.

ერაზმ კომნინის
გერბების ხელნაწერი
კრებული 1575 წ.

გერბი პავლე I-ის დროს
XIX ს. დასაწყისი

ვიტებსკის გუბერნიის
გერბი 1865 წ.

გერბ „პოგონიას“ ევოლუცია

მოგილევი

რეჩიცა

ვერხნედვინსკი

ლეპელი

ვიტებსკის მხარე

სმოლიანი (პროექტი)

„პოგონია“ თანამედროვე ჰერალდიკაში
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ჰერალდიკური და იდეოლოგიური შინაარსი,
ამასთანავე, გერბი „Погоня“, რომელიც დასაბამს უძველესი ხანიდან იღებს და გააჩნია
მაღალი სტატუსი, როგორც ბელარუსის ძირძველ ეროვნულ სიმბოლოს, - არის მეცნიერული კვლევის საგანი.
შესწავლილია ამ გერბის ევოლუციის ეტაპები, გამოვლენილია უამრავი დოკუმენტური
და წერილობითი არტეფაქტები, რომლებიც
ცხადყოფენ, რომ აღნიშნული გერბი მრავალი
საუკუნის განმავლობაში ბელარუსში იყო სახელმწიფო, ტერიტორიული და კერძო მფლობელობაში არსებული ერთეულების ჰერალდიკური სიმბოლო.
გერბი „Погоня“ შეტანილია ბელარუსში შემოქმედების არამატერიალურ ძეგლთა
ჩამონათვალში და მინიჭებული აქვს ისტორიულ-კულტურული ღირებულების ძეგლის
სტატუსი.
ჰერალდიკაში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარების მიზნით 2002 წლის 7
აგვისტოს გამოიცა ბელარუსის პრეზიდენტის
ბრძანებულება (№ 441) ჰერალდიკის საბჭოს
შექმნის შესახებ.

ამ ნორმატიული აქტით კომპლექსურად
განისაზღვრება სხვადასხვა სახეობის სიმბოლოთა, მათ შორის, ადმინისტრაციული ერთეულების გერბებისა და დროშების მიღება,
დამტკიცება და რეგისტრაცია, რომლებიც შემდგომ სახელმწიფოს მეთაურის მიერ მტკიცდება. ხოლო იუსტიციის სამინისტროს არქივისა და საქმის წარმოების დეპარტამენტში კი
ხდება მათი სახელმწიფო ჰერალდიკურ რეესტრში გატარება. დღესდღეობით რეგისტრაციაში გატარებულია 201 ადმინისტრაციული
ერთეულის (ოლქი, რაიონი, ქალაქი, სოფელი)
გერბი და 141 დროშა.
ბელარუსის საქალაქო ჰერალდიკა რამდენიმე საუკუნისაა. მე-15 საუკუნიდან, სანამ
ბელარუსი რუსეთის იმპერიას შეურთდებოდა, ბევრი ქალაქი იღებდა „მაგდებურგის კანონით“ უფლებას, რომლის მიხედვითაც საქალაქო თვითმმართველობის განუყოფელი
ატრიბუტს საქალაქო გერბი წარმოადგენდა,
და მოწმობდა იმას, რომ დასახლებულ პუნქტს
პოლიტიკურ-ეკონომიკური დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით განსაკუთრებული სტატუსი ჰქონდა.

მაგდებურგის სამართალი ბელარუსის ტერიტორიაზე
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1499 წ.

1587 წ.

1994 წ.

XVII ს.

1791 წ.
ქალაქ პოლოცკის ბეჭდები და თანამედროვე გერბი

ყველაზე ძველი საქალაქო ბეჭედი, რომელზეც გამოსახულია ქალაქ პოლოცკის გერბი,
თარიღდება 1499 წლით.
კიდევ ორი საუკუნის განმავლობაში საქალაქო გერბები ფართოდ გამოიყენებოდა და
გამოისახებოდა საქალაქო ბეჭდებზე, რატუ-

შებსა თუ სახელმწიფო შენობებზე. აღსანიშნავია, რომ საქალაქო გერბი გამოისახებოდა
არა მხოლოდ სახელმწიფო დოკუმენტებზე,
არამედ, როგორც ხარისხის დამადასტურებელი ნიშანი, კერძოდ, საექსპორტოდ განკუთვნილ საქონელზე.

მაგდებურგის სამართლის სიმბოლოები მინსკში
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XVI-XVII საუკუნეების ისტორიული გერბები

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პირველი საქალაქო გერბები ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე
მე-15-16 საუკუნეებიდან ჩნდება. უძველესი გერბები გახლავთ: კამენცის, ბრესტის,
გომელის, ვიტებსკის, გროდნოსი, მინსკის,
ვოლკოვისკის, ვისოკის, გოროდკის, დისნის,
კობრინის, ლიდის, მოზირის, ნოვოგრუდსკის,

ნესვიჟის, პინსკის, პრუჟანის, სლონიმის, სურაჟისა და ულის. მე-17 საუკუნეში სიმბოლოები მოიპოვეს შემდეგმა ქალაქებმა: დრუიამ,
ორშამ, კრიჩევმა, ლოგიშინმა, ლიპნიშკიმ,
მსტისლავლმა, ჩაუსიმ, რუჟანიმ, ჩერიკოვმა,
ლუბჩამ, მალეჩმა, კოპილმა, კლეცკმა, სლუცკმა, მოგილევმა, ჟიროვიჩმა და სხვებმა.

XVII-XVIII საუკუნეების ისტორიული გერბები
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წმ. გიორგი, ლაბეჭინა, საქართველო, XI საუკუნე

წმ.გიორგი, ტიხრული მინანქრის მინიატურა,
საქართველო, XV საუკუნე

56

ჰერალდიკის ენა უნივერსალურია. ყველა
სახელმწიფოში ჰერალდიკა, როგორც ეროვნული კულტურის განუყოფელი ნაწილი, არის
უნიკალური და განუმეორებელი. მას აქვს თავისებურებანი და ასახავს იმ ერის ისტორიას,
კულტურას და ტრადიციას, სადაც საუკუნეების მანძილზე ჰერალდიკა ყალიბდებოდა.
თუმცა ტერიტორიულ ჰერალდიკას როგორც
ბელარუსის, ისე საქართველოსი, გააჩნია საერთო ისტორიული ელემენტები, ზოგადად რაც
დამახასიათებელია შუასაუკუნეების კულტურისათვის.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიმბოლოა შუა
საუკუნეების რაინდი, შეიარაღებული მხედარი და სამშობლოს დამცველი. მხედრის
გამოსახულება წინაქრისტიანული აღმოსავლურ-სლავური მითოლოგიიდან მოდის. თუმცა მოგვიანებით, მე-12 საუკუნიდან, ბერძნულ-ქრისტიანული კულტურის გავლენის შედეგად - (წმ. გიორგი და წმ. დიმიტრი) ღმერთი
იარილა (ნაყოფიერებისა და სიყვარულის ღმერთი, რომელიც ამაღლებულ გრძნობებსა და
სიცოცხლის სიყვარულს განასახიერებდა და
წარმოგვიდგებოდა, როგორც თეთრ რაშზე
ამხედრებული ყმაწვილი) გარდაიქმნა შეიარაღებულ მეომარ-მხედრად. გერბები მისი
გამოსახულებით გვხვდება ლიტვის დიდი სამთავროს სტატუტებში, ხოლო ბელარუსში
კი შეარაღებული მხედრის “Погоня”-ს ძირითადად ორი ტიპის გამოსახულება იკვეთება;
კერძოდ, შეარაღებული მხედარი ხმლით და
მხედარი შუბით (წმ. გიორგის გამოსახულების
მსგავსი).
როგორც ცნობილია, წმ. გიორგი ღვთისმშობელთან ერთად საქართველოში ყველაზე პოპულარული წმინდანია. წმ. გიორგის ერთ-ერთი ატრიბუტი გახლავთ წითელი ჯვარი თეთრ
ველზე, რომელიც ცნობილია ჯერ კიდევ თამარ მეფის მმართველობის დროიდან. იკონოგრაფიაში დიდმოწამე გიორგის გამოსახავენ
თეთრ ცხენზე ამხედრებულს შუბით, რომელიც განგმირავს გველეშაპს. საქართველოსა
და ბელარუსის ჰერალდიკის შესასწავლად
კიდევ ერთ ისტორიულ წყაროს წარმოადგენს „Большая государева книга или Корень
российских государей“, აგრეთვე ცნობილი,
როგორც “Царский титулярник“ (1672 г.).
XVI-XVII საუკუნეებიდან გერბი მხედრის
გამოსახულებით ატარებს არა მარტო სოციალურ-კულტურულ, არამედ პოლიტიკურ სტატუსს. მაგალითად, 1698-1699 წლებში, რუსეთის კარზე ავსტრიის ელჩის, იოანე კორბის,
„მოსკოვიაში მოგზაურობის დღიურში“ არის
მოცემული რუსეთის იმეპერიის დიდი ბეჭედი,

2016
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1588 წელს ლიტვის დიდი სამთავროს სტატუტით დამტკიცდა ნოვოგრუდსკის, პოლოცკის, ვიტებსკის, ბრესტის,
მსტისლავსკის, მინსკის ოლქების (ВОЕВОДСТВO) გერბები.
ლიტვის დიდი სამთავროს სტატუტი, 1588 წ.

ვიტებსკის, პოლოცკის, მსტისლავსკის გერბები

ყაბარდოს, ივერიის, ქართლის და ჩერქეზეთის გერბები
„რუსეთის მეფის ტიტულარნიკი“, 1672 წ.

2016

57

marina elinskaia

გერბები: 1. პოლოცკის; 2. მსტისლავსკის; 3. ვიტებსკის;
4. ივერიის; 5. ქართლის; 6. ჩერქეზთა და მთიელ ხალხთა;
7. ყაბარდოელთა
რუსეთის სახელმწიფო ბეჭედი, ი. კორბის
დღიური, XVII საუკუნე

რომელიც დაგვირგვინებულია ორთავიანი არწივით, როგორც დომინანტური ჰერალდიკური ფიგურით და მასთან ერთად გამოსახულია
„Погоня“, როგორც პოლოცკის, მსტისლავსკისა და ვიტებსკის ოლქების (воеводства) სიმბოლო.
გერბს ამ დროისთვის ჰქონდა ორგვარი დანიშნულება. ერთ-ერთი მათგანი წარმომადგენლობითი ფუნქცია იყო. საქალაქო სიმბოლო
ვიზუალურად ასახავდა დასახლების დაფუძნების ისტორიულ გარემოებებს და გეოგრაფიულ თავისებურებებს. ამის ერთ-ერთი ნიმუშია
დიდი სამთავრო ლიტოვსკაიას საზღვარზე
არსებული ქალაქების გერბებზე გამოსახული
იარაღი, თავდაცვითი ნაგებობები თუ კოშკები
(башни-донжоны), ციხესიმაგრეების გალავანი, ქვის ციხესიმაგრის კარიბჭე. სხვა ქალაქების გერბებსა და ბეჭდებზე გამოსახულია
მოქალაქეთა შრომითი საქმიანობა, მათი ძირითადი ნაწარმი და სავაჭრო კავშირები.

ქალაქების ბეჭდები
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გერბები ფორტიფიკაციული ნაგებობებით

გერბები კერძო საკუთრების ჰერალდიკური ნიშნების გამოსახულებებით

გერბები ქრისტიანული წმინდანების გამოსახულებებით

გერბებზე გამოსახული სამი ძირითადი ტიპის სიმბოლოები

რამდენიმე საქალაქო გერბი წარმოადგენდა
საგვარეულო ნიშნებს, რომლებიც, ასევე განმასხვავებელი ნიშანი იყო. ქალაქების ნესვიჟას
და სლონიმას გერბებზე ასახულია მაგნატების
გვარების - რაძივილოვის და საპეგოვის - საგვარეულო ნიშნები. გერბებზე ასევე ასახული
იყო მაშინდელი რელიგიური მსოფლმხედველობა (ქრისტიანი წმინდანები).
„რეჩი პოსპოლიტას“ სამჯერად გაყოფის
შედეგად, როცა ბელარუსის ტერიტორიები
ნელ-ნელა ექვემდებარებოდა რუსეთის იმპერიას (1772, 1793, 1795 წწ-ში) და შემდეგაც,

2016

მთელი XIX საუკუნის განმავლობაში, ბელარუსის გუბერნიებსა და ქალაქებში გერბების შემოღება ხორციელდებოდა საერთო საიმპერიო
წესით.
გერბები რუსეთის მეფის განკარგულებით
იქმნებოდა. ეს პოლონურ-ლიტვური ტერიტორიული ჰერალდიკური ტრადიციისგან განსხვავებული ტრადიცია იყო. სახელდობრ,
გერბის ზედა ნაწილში განთავსებული იყო ხან
რუსეთის იმპერიის სახელმწიფო გერბი, ხანაც
გუბერნიის გერბი, ხოლო ქვემოთ - ადგილობრივი დასახლების საკუთარი სიმბოლო.
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ბელარუსის და ლიტვის
სამთავროების და
ოლქების გერბები

საქართველოს
სამეფოს გერბი
რუსეთის იმპერიის დიდი სახელმწიფო გერბი, 1882 წ.

პოლოცკი

ბაბინოვიჩი

დრისა

როგაჩევი

კლიმოვიჩი

კოპისი

ჩაუსი

ბიხოვი

სენო

რუსეთის იმპერიის გერბები, 1781 წ.
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ბრესტი

ვიტებსკი

გროდნო

საოლქო გერბები და დროშები

ამ პერიოდში პოპულარულია ისეთი თემები,
როგორებიცაა: რუსული იარაღის წარმატება
(ბრესტ-ლიტოვსკი, ბიხოვი, ჩაუსი), ქალაქების სამრეწველო განვითარება (ბობრუისკის,
ვილეიკის, დობრუშის), მაცხოვრებელთა ყო-

გომელი

ველდღიური საქმიანობა (გორკის, იგუმენის
(ჩერვენის), კლიმოვიჩების, სენოს). საგუბერნიო გერბი თავისებური იყო: მორთული ხან
დაფნის ან მუხის გვირგვინით, ხანაც ორდენის
ბაფთით.

მინსკი

მოგილევი

საოლქო გერბები და დროშები

2016
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ბრესტი

ვიტებსკი

გომელი

საოლქო ცენტრების გერბები და დროშები

ბელარუსში ისტორიულ გერბებს აღადგენენ
სხვადასხვა სფრაგისტულ, ნუმიზმატიკურ, ჰერალდიკურ და სხვა წყაროებზე დაყრდნობით,
მაგრამ, უწინარეს ყოვლისა, საარქივო მასალების საფუძველზე. ბელარუსის, რუსეთის,
პოლონეთის და ლიტვის არქივებში შემორჩე-

გროდნო

ნილია „ბოძებული“ სიგელები, პოლონელი და
რუსი მონარქების დადგენილებები, ჰერალდიკის დეპარტამენტის მასალები და სხვა დოკუმენტები, რომლებიც ბელარუსის ჰერალდიკის
და სიმბოლიკის მრავალმხრივ შესწავლას უზრუნველყოფს.

მინსკი

მოგილევი

საოლქო ცენტრების გერბები და დროშები
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1792 წ.

1999 წ.

1792 წ.

ქალაქი რადოშკოვიჩი, მინსკის ოლქი

1792 წ.

1998 წ.

ქალაქის ტიპის დასახლება შერეშოვო, ბრესტის ოლქი

2006 წ.

1792 წ.

2009 წ.

ქალაქი ბრასლავი, ვიტებსკის ოლქი

სოფელი ცირინი, გროდნოს ოლქი

ჰერალდიკა, როგორც ევროპული ტრადიციის ნათელი გამოხატულება, არა მარტო
ორგანულად შეერწყა ბელარუსის არამატერიალურ კულტურას, არამედ გავრცელდა და
პრაქტიკულადაც გამოიყენება.
2012წ. 26 მაისს ძალაში შევიდა ბელარუსის

რესპუბლიკის კანონი „ოფიციალური ჰერალდიკური სიმბოლოების შესახებ“. რომლებიც
წარმოადგენენ ეროვნული კულტურის და სახელმწიფო იდეოლოგიის განუყოფელ ნაწილს
და ხაზს უსვამენ ქვეყნის საერთაშორისო სტატუსს. ეს არის არამატერიალური სახელმწიფო
კაპიტალი.

1792 წ.

2000 წ.

1792 წ.

ქალაქი ბორისოვი, მინსკის ოლქი

2009 წ.

სოფელი რადუნი, გროდნოს ოლქი

1792 წ.

2009 წ.

ოსტრინა, გროდნოს ოლქი

2016
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1781 წ.

2004 წ.

ქალაქი კოპისი, მოგილევის ოლქი

1781 წ.

2001 წ.

ქალაქი კლიმოვიჩი, მოგილევის ოლქი

1781 წ.

1781 წ.

2006 წ.

ქალაქი სენო, ვიტებსკის ოლქი

1781 წ.

2006 წ.

ქალაქი ჩაუსი, მოგილევის ოლქი

2002 წ.

ქალაქი ვერხნედვინსკი, ვიტებსკის ოლქი

ეს სიმბოლოებია: დროშები, გერბები, ადმინისტრაციული და ტერიტორიული ერთეულების სიმბოლოები, აგრეთვე ორდენები, მედლები, ემბლემები, შტანდარტები, სახელმწიფო
დაწესებულებებისა და უწყებების სამკერდე
ნიშნები და უნიფორმები, სამხედრო ფორმები,
აგრეთვე პოლიტიკური პარტიების, პროფესიული კავშირებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განმასხვავებელი ნიშნები. ხოლო

იმისათვის, რომ ხაზი გაესვას ეროვნულ კულტურის თავისებურებას მათ შექმნაში, ხშირად
გამოიყენება ისტორიული სიმბოლიკა.
ახალი ტერიტორიული ჰერალდიკა და ვექსილოლოგია მემკვიდრეობით გზას აგრძელებს. გამოიყენება რა გასული ასწლეულების
გამოცდილება, ახალი ტერიტორიული სიმბოლოები იქმნება თანამედროვეობის შესაბამისად.

მარინა ელინსკაია
ისტორიის დოქტორი
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მიწერითი ჰერალდიკა
ჰერალდიკის ერთ-ერთ საინტერესო ნაწილს
წარმოადგენს ეგრეთწოდებული “მიწერითი
ჰერალდიკა“. ეს ტერმინი აღნიშნავს ისეთ
გერბებს, რომლებიც მათ “მფლობელს” რეალურად არასდროს გამოუყენებია და ძირითადად ჰერალდიკოსების მიერ მოგვიანებითაა
შექმნილი.
ჰერალდიკა განვითარებულ შუა საუკუნეებში წარმოიშვა დასავლეთ ევროპაში, XIIIXIV საუკუნისთვის თითქმის მთელ ევროპას
მოედო და ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა. ბუნებრივია, რომ ჰერალდიკის წარმოშობამდე მცხოვრები ისტორიული თუ ლეგენდარული გმირებისა და
წმინდანებისთვის გერბების მიკუთვნების საკითხიც აქტუალური გახდა.
გერბები შეუქმნეს ანტიკური პერიოდის
ყველაზე ცნობილ რეალურ თუ ლეგენდარულ
გმირებს.
მნიშვნელოვანია ასეთი გერბების შექმნა
ეგრეთწოდებული “ცხრა ღირსეულისთვის”.
ამ გმირთაგან სამი, ტროადის უფლისწული
ჰექტორი, ალექსანდრე მაკედონელი და გაიუს იულიუს კეისარი, ანტიკურ პერიოდს განეკუთვნება. სამი, იესო ნავეს ძე, იუდა მაკაბელი
და მეფე დავითი - ბიბლიურ პერიოდს. უკანასკნელი სამეული: ბრიტანელთა მეფე ართური, კარლოს დიდი და პირველი ჯვაროსნული
ლაშქრობის ლიდერი გოდფრუა ბუიონელი კი
ქრისტიანული დასავლეთის გმირები არიან.
გერბები მიაწერეს ასევე ადამს და მის უახლოეს შთამომავლებს, ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებს, ისრაელის თორმეტ ტომს,
სამ მოგვს, მაცხოვარს, წმინდა სამებას, მთავარანგელოზებს, მოციქულებს, მახარებლებს, სატანას, ადრეული შუა საუკუნეების მმართველებს, მრგვალი მაგიდის ლეგენდარულ
რაინდებს.
ჰერალდიკოსები ქმნიდნენ მიწერით გერბებს მათი თანამედროვე აღმოსავლეთის და
სამხრეთის იმ მმართველებისა თუ ქვეყნებისთვის, სადაც ჰერალდიკა არ იყო გავრცელებული. „მიწერითი ჰერალდიკის” ასეთ ნიმუშებს მრავლად წააწყდებით შუა საუკუნეების
ევროპულ რუკებზე. დროთა განმავლობაში
მიწერითი გერბების ნაწილი მყარად დამკვიდრდა ამა თუ იმ ტერიტორიისა თუ საგვარეულო გერბებში. ზემოთქმულის მაგალითები
საქართველოშიც არსებობს. ასე მაგალითად,
ბიბლიური მეფე დავითის შთამომავლებად მიჩნეულ ბაგრატიონთა თითქმის ყველა შტოს

2016

(ბაგრატიონ-დავითაშვილთა გარდა) გერბებზე დავით წინასწარმეტყველის ჩანგი და შურდულია გამოსახული.
ქვემოთ შემოგთავაზებთ „მიწერითი ჰერალდიკის” ზოგიერთი ნიმუშის გამოსახულებას
და აღწერილობას.

დავით წინასწარმეტყველი
ჩანგით. ბაგრატიონების გერბში ჩანგს ასევე
შურდულიც დაემატა.

წმინდა სამება - ჯვარი და
წმინდა ათანასე დიდი ალექსანდრიელის მიერ
შემუშავებული სამების დოგმის დიაგრამა.
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მთავარანგელოზი გაბრიელის გერბი

მარიამს უფლის დაბადება სწორედ მან ახარა და ეს მთავარანგელოზი ხშირად ღვთისმშობლის სიმბოლოთი, შროშანით გამოისახება.
ზოგჯერ, კი მის გერბზე საყვირია გამოხატული

მთავარანგელოზი მიქაელის გერბები

ეგრეთწოდებული მეწამული “ვაშლოვანი ჯვარი” გვხვდება ბრიტანეთში, დანარჩენ
ევროპაში კი - სასწორი, რადგანაც საშინელი
სამსჯავროს დროს, სწორედ ის განსჯის ადამიანთა სულებს. გვინდა აღვნიშნოთ ისიც,
რომ თავად მთავარანგელოზის გამოსახულება რომელიმე გერბში, მაგალითად, კიევის ან
ამილახვრების გერბებში, არ აღიქმება მთავარანგელოზის გერბად და არ წარმოადგენს მიწერითი ჰერალდიკის ნიმუშს.
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მაცხოვრის გერბი

ქრისტეს რამდენიმე გერბს მიაწერდნენ,
მათ შორის გავრცელებული იყო ჯვრისა და
მაცხოვრის წამების იარაღების გამოსახვა.
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მოციქული პეტრეს გერბი

ორი ირიბად გადაჯვარედინებული გასაღები უფლის მიერ პეტრესთვის სამოთხის გასაღებების გადაცემის აღმნიშვნელია. “მოგცემ
შენ ცათა სასუფევლის გასაღებებს და, რასაც შეჰკრავ დედამიწაზე, ზეცაშიც შეკრული
იქნება, ხოლო რასაც გახსნი დედამიწაზე, გახსნილი იქნება ზეცაშიც” (მათე 16:19). ზოგჯერ მოციქულის გერბზე მამალსაც გამოსახავდნენ.

ღვთისმშობელი მარიამის გერბები

მოციქული ანდრია პირველწოდებულის გერბი

შროშანი ან მახვილით განგმირული ფრთოსანი გული ღვთისმშობლის სიმბოლოები იყო.

ლათინური ასო X-ის ფორმის ჯვარი, რომელზეც ეწამა ანდრია მოციქული. ასეთ
ჯვარს ჰერალდიკის ტერმინოლოგიით “ანდრიას ჯვარი” ეწოდება. ზოგ შემთხვევაში
გვხვდება X-ის ფორმით გადაჯვარედინებული
თევზები. ეს მოციქული ითვლება ქართველთა
პირველ განმანათლებლად.

2016
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გერბი მოციქული იაკობ ზებედესი

მოციქული ფილიპეს გერბი

ზღვის ნიჟარები. ნიჟარა მომლოცველობის
სიმბოლოა. ზოგ შემთხვევაში კი - მომლოცველის კვერთხი და აბგა.

ორ პურს შორის გამოსახული ჯვარი ასახავს ფილიპეს მიმართვას მაცხოვარისადმი.
“ორასი დინარის პური არ ეყოფათ, რომ თითოეულ მათგანს ცოტაოდენი მაინც ეყოს”
(იოანე 6:7).

მოციქული იოანე ღვთისმეტყველის გერბი

გერბი მოციქული იუდა იაკობისა

თასი, რომლიდანაც გველია ამომართული.
ადრეული ლეგენდების მიხედვით, იოანემ მოწამლული თასიდან დალია და უვნებლად გადარჩა. ზოგჯერ კი გვხვდება მახვილზე შემოხვეული გველი.

აფრიანი გემი იუდას მოგზაურობებს ასახავს.
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გერბი მოციქული იაკობ ალფესისა

ამ მოციქულის წამების იარაღია ხერხი.

მოციქული თომას გერბი

გონიო და შუბი. გადმოცემის თანახმად, თომამ ინდოეთში საკუთარი ხელით ააგო ეკლესია. მოგვიანებით იგი ინდოელმა წარმართმა
ქურუმებმა შუბით განგმირეს.

მოციქული მათე მახარებლის გერბი

მოციქული ბართლომეს გერბი

სამი ქისა მოციქულის პროფესიას, გადასახადების აკრეფას ასახავს.

ბართლომეს ცოცხლად გატყავების აღმნიშვნელი სამი დანა.

2016
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მოციქული სვიმონ კანანელის გერბი

ოთხი მახარებლის გერბი

წიგნზე დასვენებული თევზი სვიმონ კანანელის სიმბოლოა, ვინაიდან ახალი აღთქმის
მქადაგებელი მოციქული ადამიანთა სულების
მებადურად გვევლინება. ზოგ შემთხვევაში კი
ანკესის კაუჭზე წამოცმული თევზია გამოსახული. ამ მოციქულის საფლავი საქართველოში, ახალი ათონის მონასტრის ტერიტორიაზე
მდებარეობს.

როდესაც იოანე და მათე მოციქულების
მახარებლობას უსვამენ ხაზს, მათ განსხვებული სიმბოლიკით გამოსახავენ.
მათე მახარებლის სიმბოლოა ანგელოზი;
იოანე მახარებლის - არწივი;
მარკოზ მახარებლის - ფრთოსანი ლომი;
ლუკა მახარებლის - ფრთოსანი ხარი.

მოციქული მატათას გერბი

თორმეტი მოციქულის გერბი

გადაშლილი საღვთო წერილი და ორპირა
ცული.
გადმოცემის თანახმად, ამ მოციქულს, რომელიც იუდა ისკარიოტელის ნაცვლად აირჩიეს, თავი ცულით მოკვეთეს. ზოგჯერ, ორ ქვას
შორის გამოსახულია ერთლესული ცული. გადმოცემის თანახმად, მოციქული მატათას საფლავი საქართველოში, გონიოს ციხის ტერიტორიაზე მდებარეობს.
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თორმეტი მტრედი, თორმეტი ადამიანი ან
კიდევ თორმეტი კრავი მაცხოვრის თორმეტი
მოწაფის სიმბოლოებია.
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მოციქული პავლეს გერბი

გადაშლილი ბიბლია,
მახვილია გამოსახული.

რომლის

წმინდა ნიკოლოზ საკვირველმოქმედის გერბი

უკანაც

სამი მონეტა წმინდანის ცხოვრების იმ ცნობილ ეპიზოდს ასახავს, როდესაც ნიკოლოზმა
ღუმელთან გასაშრობად ჩამოკიდებულ წინდებში ჩუმად მონეტები ჩაუყარა გაჭირვებაში ჩავარდნილ დებს. მეორე ვერსიის თანახმად კი, წმინდანმა სამი ქისა ოქრო შეუგდო
ფანჯრიდან ოჯახს.

წმინდა ევსტათი პლაკიდას გერბი
წმინდა გიორგის გერბი

სწორმკლავა მეტწილად მეწამული (წითელი)
ჯვარი.

2016

ირემი, რომლის რქებს შორისაც ჯვარია
გამოსახული. რომაელი მხედართმთავარი
პლაკიდა ნადირობის დიდი მოყვარული იყო.
ერთხელ ირემზე ნადირობისას, როდესაც
ცხოველმა კლდეზე აირბინა, მის რქებს შორის ჯვარი გამოისახა და პლაკიდას უფალმა
მიმართა, რის შემდეგაც პლაკიდა ევსტათიდ
მოინათლა.
ჩვენის აზრით, სწორედ წმინდა ევსტათის
ირემია გამოსახული ვახუშტი ბატონიშვილისეულ იმერეთის გერბზე.
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სატანის გერბი

„მიწერითმა ჰერალდიკამ” ეშმაკს მიანიჭა
გერბი, რომელზეც სამი გომბეშო იყო გამოსახული. ზოგჯერ ზიგზაგებიან გერბსაც იყენებდნენ.

ეშმაკი ფარით, რომელზეც სამი გომბეშოა
გამოსახული,
XIV ს. მინიატურა
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ალექსანდრე მაკედონელის გერბი,
ლომი

გაიუს იულიუს კეისრის გერბი,
ერთთავიანი ან ორთავიანი არწივი
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miweriTi heraldika

სამი კეთილი წარმართი - ჰექტორი, ალექსანდრე
მაკედონელი და გაიუს იულიუს კეისარი

გნეუს პომპეუსის გერბი,
ხმალამოწვდილი ლომი

მეფე ართურის გერბი, სამი გვირგვინი,
ზოგჯერ ამხედრებული რაინდია გამოსახული.

კარლოს დიდის გერბი

კარლოს დიდის იმპერიის ნამსხვრევებზე
აღმოცენებული ორი მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს, წმინდა რომის იმპერიისა და საფრანგეთის აღსანიშნავად ვერტიკალურად გაყოფილი ფარის ერთ ნაწილში არწივი, ხოლო
მეორეში კი შროშანებია გამოსახული.

2016

ჩვენის აზრით, მიწერითი ჰერალდიკის ტრადიციასთან და არსებულ ნიმუშებთან გაცნობა, ხელს უწყობს ახალი გერბების შექმნას და
მათი გარკვეულ ისტორიულ და ტრადიციულ
ჩარჩოში მოქცევას.

ზაქარია კიკნაძე
მხატვარ-ჰერალდიკოსი
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შუასაუკუნოვან ქართულ მონეტებზე
გამოსახული ფიგურული ნიშნების ინტერპრეტაცია:
ჰერალდიკური ფიგურა და არა მონოგრამა
თამარ მეფისა და დავით სოსლანის სახელების მატარებელ, ქორონიკონის 420 წლით
(=1200) დათარიღებულ (იშვიათად, დაუთარიღებელ), წესიერი ჭედვის მონეტებზე პირველად ქართულ ნუმიზმატიკაში გვხვდება თავისებური ფორმის ე.წ. ფიგურული ნიშანი (სურ.
1-2).

სურ. 3
სურ. 1

სურ. 2

მოვიყვანთ მის აღწერილობას თეიმურაზ
ბარნაველის მიხედვით: „ნიშანი შედგება ორი
გეზი, ჯვარედინად ურთიერთგადამკვეთი ხაზიდან [ხაზისგან - ი.ფ.], რომელთა ქვემო ბოლოები ეყრდნობა მოკლე, ბუნისებრ მორჩზე
მოთავსებულ თარაზულ ხაზს. ჯვარედინ ხაზებს, განშტოების ზემო მხრიდან ფარგლავს
წრეხაზის მშვილდისებრი მონაკვეთი, რომელზედაც აღმართულია მცირე სამკუთხედი; სამკუთხედის ბოლოები ემთხვევა ჯვარედინი
ხაზების განშტოების ზემო წერტილებს”. შემდგომში, ტერმინოლოგიური სიჭრელისა და
გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით,
ფიგურული ნიშნის ცალკეული ელემენტების
მისათითებლად სწორედ ამ აღწერაში მოყვანილ თეიმურაზ ბარნაველისეულ აღნიშვნებს
გამოვიყენებთ.
იგივე ნიშანი, რამდენადმე სახეშეცვლილი ფორმით, გვხდება თამარ მეფისა და ლაშა-გიორგის ქვა-სტელებზედაც, ე.წ. ჴელებზე
(სურ.3).
მოგვიანებით იმავე ნიშანს ვხედავთ ასევე
რუსუდან მეფის ვერცხლის საფასეზე (როგორც წესი, შებრუნებულად) და, ვინიეტისმაგვარი წანაზარდებით, ასევე დემეტრე II თავდადებულისა და დავით VIII ურჩის სპილენძის
მონეტებზე (სურ. 4-6).
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სურ. 4ა

სურ. 4ბ

სურ. 5

სურ. 6
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აღნიშნულმა ფიგურულმა ნიშანმა საპატიო
ადგილი დაიკავა თანამედროვე ქართულ ჰერალდიკაშიც (მაგალითად, საქართველოს სასაზღვრო ძალების სისტემაში; იხ. საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის
გერბი - სურ. 7; იგივე ნიშანი შესულია ასევე
ლაგოდეხის, დედოფლისწყაროსა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტების დროშებში; გამოსახულია ლაგოდეხის, დედოფლისწყაროს, ყაზბეგისა და წყალტუობს მუნიციპალიტეტების
გერბებზე.).

სურ. 7

მაგრამ მისი სემანტიკური დატვირთვა და
მნიშვნელობა დისკუსიის საგანია. ამ მხრივ
საყურადღებოა დავით კაპანაძის ნაშრომი,
რომელიც საგანგებოდ აღნიშნული ფიგურისადმია მიძღვნილი1; ავტორის აზრით, ის ბაგრატიონთა საგვარეულო ნიშანს წარმოადგენს.
წინამორბედების მოსაზრებები გააკრიტიკა
თეიმურაზ ბარნაველმა; ამ უკანასკნელის მიხედვით, ეს ფიგურული ნიშანი წარმოადგენს
თამარისა და დავითის დაქარაგმებული სახელებისგან შემდგარ მონოგრამას.2 პირადად
ჩვენ ამ მოსაზრებას მცდარად მივიჩნევთ. განსვენებულ მკვლევართან3 დისკუსია გვიმძიმს
1 Капанадзе Давид, „Родовой знак Багратионов на
грузинских средневековых монетах”, Нумизматический
сборник, вып. XXVI (Москва, 1957), 77-81.
2 ბარნაველი თეიმურაზი, „ფიგურული ნიშნები განვითარებული შუასაუკუნეების ქართულ მონეტებზე“,
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე N3
(1974): 86-101.
3 პატივისცემის ნიშნად მოგვაქვს ჩვენ მიერ შედგენილი
ამ ქართველი მეცნიერის შრომების ბიბლიორაფია. მონოგრაფიები: ბარნაველი თეიმურაზი, ატენის სიონის
წარწერები , თბილისი : საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა,
1957; ბარნაველი თეიმურაზი, კახეთის ისტორიული ძეგლების წარწერები , თბილისი : საქ. სსრ მეცნ.
აკად. გამ-ბა და სტ., 1961; ბარნაველი თეიმურაზი, მანგლისის ტაძრის წარწერები, თბილისი: საქ. სსრ მეცნ.
აკად. გამ-ბა და სტ., 1961. სტატიები: ბარნაველი თეიმურაზი, „ატენის სიონის მხატვრობის თარიღის შესახებ”, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის
მოამბე ტ.17 (1956): 281-286; ბარნაველი თეიმურაზი,
„უფლისწულ დემნას ამბოხების თარიღისათვის”, საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე ტ. 21-B
(1957): 107-114; ბარნაველი თეიმურაზი, „არმაზის
მონასტრის წარწერის თარიღისათვის”, საქართველოს
სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე ტ.24 (1960): 625-
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და ამ თემაზე ნაშრომის დაწერას ალბათ გაურკვეველი დროით გადავდებდით, რომ არა
ის ფაქტი, რომ თანამედროვე ქართულ ნუმიზმატიკურ ისტორიოგრაფიაში სწორედ თეიმურაზ ბარნაველის ვერსია იკიდებს ფეხს.4
სწორედ ამან გადაგვაწყვეტინა აღნიშნულ საკითხზე ჩვენი მოსაზრებაც გამოგვეთქვა.
მაშასადამე, ჩვენი მოკლე სტატია სწორედ
ფიგურულ ნიშანთან დაკავშირებით თეიმურაზ ბარნაველის ჰიპოთეზის კრიტიკულ განხილვას ეძღვნება; გამოვთქვამთ ჩვენს მოსაზრებასაც ფიგურული ნიშნის მნიშვნელობაზე.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თეიმურაზ
ბარნაველმა სცადა დაემტკიცებინა, რომ
ეს ფიგურული ნიშანი სხვა არაფერია, თუ
არა თამარის და დავითის ასომთავრულით
დაწერილი დაქარაგმებული სახელებისგან
მიღებული მონოგრამა (სურ. 8). ამრიგად, მან,
პრაქტიკულად, თავად ბარათაევის მოსაზრება გაიმეორა იმ განსხვავებით, რომ უკანასკნელი ამ ნიშანს თამარისა და დავითის ბერძნული
ინიციალების (Θ/Δ) მონოგრამად მიიჩნევდა.5
არგუმენტად, ფაქტობრივად მოყვანილია
მხოლოდ გამოსახულების („მონოგრამის”)
თავისებურად, ავტორისეული იდეების თანახმად, ვიზუალური დაშლა; გარდა ამისა,
მოყვანილია და გარჩეულია მეტ-ნაკლებად
თანადროული ანალოგიები ავტორისეული
ინტერპრეტაციით; ამასთან, მათი განხილვა
თეიმურაზ ბარნაველს, ჩანს, დამოუკიდებელ
ამოცანადაც მიაჩნდა („წინამდებარე წერილიც
მისი [თამარ მეფის მონეტაზე აღბეჭდილი ნიშ632; ბარნაველი თეიმურაზი, „მაჩხაანის ეკლესიის წარწერები”, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის
მოამბე ტ.29 (1962): 649-655; ბარნაველი თეიმურაზი,
„უსანეთისა და წრომის სტელების თარიღისათვის”, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე N1
(1969): 191-208; ბარნაველი თეიმურაზი, „აბასთუმნის
ერთი წარწერის შესახებ”, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე N5 (1969): 139-142; ბარნაველი თეიმურაზი, „სოფელ ლიპის ეკლესიის ერთი
არქიტექტურული დეტალი”, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე ტ.56 (1969): 757-760;
ბარნაველი თეიმურაზი, „რამდენიმე წარწერა სამხრეთ
საქართველოს ისტორიული პროვინციებიდან”, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე N4
(1970): 155-159; ბარნაველი თეიმურაზი, „ბალიჭური
ქვის სამარხის წარწერის წაკითხისათვის”, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე N2 (1972):
144-147; ბარნაველი, „ფიგურული ნიშნები განვითარებული შუასაუკუნეების ქართულ მონეტებზე”, 86-101.
4 მაგალითად, დუნდუა გიორგი, დუნდუა თედო,
ქართული ნუმიზმატიკა, I ნაწილი (თბილისი:
არტანუჯი, 2006), 207.
5 Баратаев Михаил, Нумизматические факты грузинского царства (Санкт-Петербург, 1844), разр. III, 3740; Пахомов Евгений, Монеты Грузии (Тбилиси: Мецниереба, 1970), 95.
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სურ. 8

ნის - ი.ფ.] გარჩევით იწყება, რამდენადაც მისი
ამოხსნა გადაწყვეტს ჩვენ მიერ ზემოთ აღნიშნული სხვა მსგავსი ნიშნების საკითხსაც”).
თეიმურაზ ბარნაველს შემდეგი ანალოგიები
მოჰყავს:
1. „მონოგრამის” არსებობა ქართულ-სასანურ
მონეტებზე;
2. მხედრული ასოებისგან შედგენილი „მონოგრამის” არსებობა „შიომღვიმის მონასტრის”
სამ კრამიტზე;
3. „ორნამენტული მოჩარჩოებით შექმნილი
მონოგრამა” რუსუდანის სპილენძის მონეტებზე, რომელშიც ავტორი ხედავს მხედრულ ასოებს „როსნ”;
4. „ორნამენტული
მოჩარჩოების
შიგნით
მოთავსებული მონოგრამა” რუსუდანის
სპილენძის მონეტებზე;
5. „თამარის მონეტებზე არსებული მონოგრამის შუბისპირის მსგავსი კონტური” რუსუდანის ვერცხლის მონეტებზე;
6. „გარეგანი რკალისებრი მოჩარჩოება” დემეტრე II-ის სპილენძის მონეტაზე, რომელშიც
ავტორი ხედავს მხედრულ ასოებს „დტე”;
7. „გარეგან
რკალისებრ
მოჩარჩოებაში”
მოთავსებული „შუბისპირული ფიგურის
დანაწევრება” დემეტრე II-ის სპილენძის მონეტაზე, რომელშიც ავტორი ხედავს მთავრულ ასოებს „დტე”;
8. „შუბისპირული ფიგურა” დავით VIII-ის სპილენძის მონეტაზე, რომელშიც ავტორი ხედავს მთავრულ ასოებს „დთ”.
თეიმურაზ ბარნაველის მოსაზრებებს კატეგორიულად არ ვეთანხმებით. ჩვენი არგუმენტები შემდეგია:
პირველ რიგში, თავად თამარ-დავითის მონეტაზე გამოსახული ფიგურული ნიშნის ვიზუალური ანალიზის შედეგები. დავუბრუნდეთ
ფიგურული ნიშნის ბარნაველისეულ გაშიფვრას (სურ. 8). ვცადოთ, ობიექტურად მივუდგეთ საკითხს და არა წინასწარ ჩაფიქრებულს
დასტურის მიგნების სურვილით: მოვუწო-
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დებთ ყველა დაინტერესებულ პირს, დააკვირდეს, „მონოგრამაში” ამოკითხული „გრაფემები” რეალურად თუ წარმოადგენს ხეირიან
ასომთავრულ (თუ მხედრულ) „თანს”, „მანს”
ან „რაეს”? ბარნაველისეულ „დონზე” უკვე
აღარაფერს ვიტყვით, რომელიც ავტორის
ძალდატანებითაც ვერ დაემსგავსა რეალურ
ასომთავრულ ასო-ნიშანს. თუკი ეს მონოგრამაა, რას აღნიშნავს „მცირე სამკუთხედის”
ფერდები და „ბუნისებრი მორჩი”? გამოდის,
რომ ისინი მონოგრამაში ტყუილად შეიტანეს.
თეიმურაზ ბარნაველის ნაშრომიდან ციტატა
რომ მოვიყვანოთ, მაშინ ეს „ალმად ქცეული”
მონოგრამის ნაწილებია?! თამარისა და დავითის ერთობლივი მონოგრამის „ალმად ქცევა”
(ცნობილი Χ-Ρ ქრისტოგრამის მსგავსად) საეჭვოდ გვეჩვენება. იმაზე უკვე აღარაფერს ვამბობთ, რომ თამარ-დავითის წესიერი ჭედვის
ყველა მონეტაზე ფიგურული ნიშანი ერთნაირად როდია გამოხატული; მართალია, იშვიათად, გვხდება ეგზემპლარები, რომლებზედაც
ფიგურული ნიშანი შეუდარებლად უფრო ვიწრო და ვერტიკალურად გაწელილ ფიგურას
წარმოადგენს. მასში ქართული ასო-ნიშნების
ამოკითხვა რთულია.
კიდევ უფრო თვალსაჩინოა თანადროული,
სწორედ რომ თამარ მეფის თანამედროვე და
მისი სახელის მატარებელი ლაპიდარული
მასალა; ვგულისხმობთ ჴელს გუნია-ყალადან,
რომელზედაც თამარისა და გიორგი ლაშას
სახელების შემცველი წარწერის გარდა, ამოკვეთილია ფიგურული ნიშნის ერთ-ერთი ვარიანტიც (სურ. 3, მარცხნიდან პირველი გამოსახულება). კონკრეტულად ეს გამოსახულება
არანაირ ეჭვს არ ტოვებს, რომ ფიგურული
ნიშანი სხვადასხვა ქართული გრაფემისგან
შემდგარ მონოგრამას არ წარმოადგენდა - წინააღმდეგ შემთხვევაში, რატომ ამოკვეთდნენ
„წრეხაზის მშვილდისებრ მონაკვეთს” და „მცირე სამკუთხედს” (რომელიც, ამ შემთხვევაში,
სხვათა შორის, ნაჭვრეთიანი არ არის) შეუდარებლად უფრო მსხვილად და მაღალრელიეფურად, ვიდრე ფიგურული ნიშნის უფრო ქვე-
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მოთ მდებარე ელემენტებს? გამოვიდა, რომ
ოთხივე ასო-ნიშანი - „თანი”, „მანი”, „რაე” და
ე.წ. „დონიც” ნაწილობრივ მსხვილად და რელიეფურად არის გამოსახული, ნაწილობრივ
კი - წვრილად და დაბალრელიეფურად. რასაკვირველია, ასო-ნიშნებს ასე არ გამოსახავდნენ, ანუ, ამ ფიგურულ ნიშანში გრაფემები
არ იმალება. საყურადღებოა ასევე ჩხიკვთას
ჴელზე „წრეხაზის მშვილდისებრ მონაკვეთის”
წაგრძელება (სურ. 3, მარცხნიდან მეორე გამოსახულება6) - თუკი ის უბრალოდ ასომთავრული ასო-ნიშნების ნაწილს წარმოადგენდა,
რისთვისღა დასჭირდათ მისი ასე წაგრძელება?
ასევე მივაქციოთ ყურადღება ფიგურულ
ნიშანს რუსუდანის ვერცხლის დრამებზედაც
(სურ. 4ა-4ბ). როგორც ვხედავთ, აქ ფიგურა
მეტად შეცვლილია, იმდაგვარად, რომ შეუდარებლად მეტი სივრცე დარჩეს ჯვარედინ ხაზებსა და წრეხაზის მშვილდისებრ მონაკვეთს
შორის (მასში რუსუდანის დაქარაგმებული
სახელის ან მონოგრამის ჩასასმელი ადგილის
შესაქმნელად). ამ შემთხვევაში ზემოთ მითითებული ასომთავრული ასო-ნიშნების გრაფიკული მონახაზი საერთოდ გადაგვარდება. გამოდის, რომ რუსუდანის მონეტაზე საჭიროდ
ჩათვალეს თამარ-დავითის მონოგრამის მოთავსება, მაგრამ რუსუდანის სახელის ჩასატევად
ის შეგნებულად დაამახინჯეს? ეს ყოვლად შეუძლებელია. მართალია, თეიმურაზ ბარნაველი თვლის, რომ ამ შემთხვევაში რუსუდანის
სახელის მონოგრამაში ფიგურული ნიშნის
მხოლოდ ნაწილი მონაწილეობს (იხ. ქვემოთ),
მაგრამ მაშინ გაუგებარია, რატომ გამოსახეს
ეს ნიშანი მთლიანად?
დავასკვნით, რომ რაიმე რთულ ნიშანში/
ფიგურაში მონოგრამის ამოცნობა დასაშვებია
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ ნიშნის დაშლის შედეგად მიიღება არსებითად დაუმახინჯებელი გრაფემები. ქართული ნუმიზმატიკა
იცნობს ამგვარ ნიმუშებს - ესაა, მაგალითად,
დავითის სახელის დაქარაგმება დავით ურჩის
მონეტაზე, ვახტანგის სახელის დაქარაგმება
ვახტანგ III-ის მონეტებზე (სურ. 6, 9); რუსუდანის სახელის ასოებისგან შემდგარი მონოგრამა მისივე უნიკალურ ვერცხლის დრამაზე
ცალკეული გრაფემების შეერთება-შერწყმის
საკმაოდ ულაზათო ნიმუშს წარმოადგენს,
მაგრამ, ამ შემთხვევაში ცალკეული ასო-ნიშნების გამოსაყოფად განსაკუთრებული ძა6 სინამდვილეში, ეს ელემენტი კიდევ უფრო წაგრძელებულია.
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ლდატანება საჭირო არ არის. „მონოგრამა”,
რომლის დაშლა-დანაწევრების შედეგად მიღებული გრაფემები უკიდურესად უხეიროა და
რეალურს არც კი ჰგავს, მონოგრამად, ალბათ,
ვერ ჩაითვლება.
ვფიქრობთ, ვიზუალური შეუსაბამობა უკვე
საკმარისი არგუმენტია, რომ უარვყოთ თეიმურაზ ბარნაველის ჰიპოთეზა, მაგრამ მაინც გავაგრძელებთ მსჯელობას, რაც დაგვეხმარება
გარკვეული დასკვნების გამოტანაში.
განვიხილოთ თეიმურაზ ბარნაველის მიერ
მოყვანილი სხვა „მონოგრამებიც”, რომელთა
მეტი წილი სწორედ ზემოთ აღწერილ ფიგურულ ნიშანს ეყრდნობა ან მოიცავს. შევეხოთ
ასევე თამარ-დავითის მონეტაზე მოყვანილი
ფიგურული ნიშნის წინამორბედებსა თუ „მემკვიდრეებს”; გავაანალიზოთ თეიმურაზ ბარნაველის მიერ ყველა „მონოგრამის” „გაშიფვრის” მცდელობები.

სურ. 9

1. „მონოგრამის” არსებობა ქართულ-სასანურ
მონეტებზე: ერთ-ერთ ნაშრომში ნაჩვენები
გვაქვს, რომ ადრეულ ქართულ-სასანურ
მონეტებზე (სტეფანოზის სახელის გარეშე) მოყვანილია მხოლოდ ორი მთავრული
ასო-ნიშანი, „განი” და „ნარი”, რომლებიც
ზოგიერთ შემთხვევაში ერთმანეთთან ლიგატურით არის შეერთებული, ზოგჯერ კი
მონოგრამას ქმნის; ამ მონოგრამაში მითიური ერისმთავრის, ვახტანგის, სახელის
დაქარაგმების (ვინი-ნარი-განი) ამსახველი
მონოგრამის წაკითხვა არ არის გამართლებული.7 ამ შემთხვევაში ნამდვილად (გურგენის) მონოგრამაა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ მასში შემავალი
და მისგან გამოყოფილი გრაფემები სრულფასოვანია და არანაირად არ არის დამახინჯებული;
7 Paghava Irakli, Janjgava Giorgi, “Revising GeorgianSasanian Coinage: A New (Third) Type Drama of
Gurgen”. American Journal of Numismatics 27 (2015),
207-217.
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სურ. 10

სურ. 11

2. მხედრული ასოებისგან შედგენილი „მონოგრამის” არსებობა „შიომღვიმის მონასტრის სამ კრამიტზე” (სურ. 10): ამ
კრამიტზე, როგორც ჩანს, ნამდვილად
მონოგრამაა მოყვანილი; მაგრამ ბარნაველისეული ინტერპრეტაცია (მასში შემდეგი მხედრული ასო-ნიშნების ამოკითხვა:
ბანი-განი-ტარი-ნარი) საკამათოდ გვეჩვენება. ყოველ შემთხვევაში გაურკვეველია,
თუ რას ნიშნავს ბოლო „ნარი”, რომელიც
„ბაგრატის” სახელს მოჰყვება; ეს არის
მონოგრამის თეორიული პოლისემანტიზმის მაგალითი, რომელიც კითხვის ნიშნის
ქვეშ აყენებს გაშიფვრის ნებისმიერ კონკრეტულ ვარიანტს, თუკი ის სხვა, პარალელული მოწმობით / მოწმობებითაც არ
არის შემაგრებული; გარდა ამისა, მეთოდოლოგიური კუთხითაც უნდა აღინიშნოს,
რომ ამ პერიოდის საქართველოს ყოფაში
მონოგრამების შექმნისა და გამოსახვის
პრაქტიკის არსებობა სულაც არ წარმოადგენს იმის უტყუარ დასტურს, რომ თამარ-დავითისა და ზოგიერთი მომდევნო
ქართველი მონარქის საფასეზე გამოსახული ფიგურული ნიშანი მაინცდამა-
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ინც მონოგრამას წარმოადგენდა;
3. „ორნამენტული მოჩარჩოებით შექმნილი
მონოგრამა” რუსუდანის სპილენძის მონეტებზე, რომელშიც ავტორი ხედავს მხედრულ ასოებს „როსნ” (სურ. 11): აქ ჩვენი
აზრით, დიდი ალბათობით, ისევ ავტორის
ფანტაზიასთან გვაქვს საქმე - ერთი მხრივ,
ამოკითხული მხედრული ასო-ნიშნები ძალიან შორს დგას შესაბამისი გრაფემების
რეალური მოყვანილობისგან (ეს განსაკუთრებით „ონს” ეხება); მეორე მხრივ კი, ხსენებულ ორნამენტულ მოჩარჩოებაში მავანს
თავისუფლად შეუძლია კიდევ რამდენიმე
მხედრული ასო-ნიშანი ამოიკითხოს, ეს ამბივალენტურობა კი სათუოდ აქცევს, საზოგადოდ, ამ ე.წ. „ორნამენტული მოჩარჩოებით შექმნილი მონოგრამის” მონოგრამულ
ბუნებას. უნდა აღინიშნოს, რომ ხსენებული
ორნამენტული მოჩარჩოების ზედა ნაწილი
ასიმეტრიულია, რაც თითქოსდა იმაზე მიუთითებს, რომ მასში ნამდვილად რაღაც
არის ჩაქსოვილი; მაგრამ არსებული სახით
მასში მხედრულის ასოების („როსნ”) ამოკითხვა ვოლუნტარიზმად გვეჩვენება;
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4. „ორნამენტული
მოჩარჩოების
შიგნით
მოთავსებული მონოგრამა” რუსუდანის
სპილენძის მონეტებზე (სურ. 12): მის შესახებ პირველად დავით კაპანაძემ დაწერა,
თუმცა მუშაობაში თეიმურაზ ბარნაველმაც მიიღო მონაწილეობა;8 არგუმენტაცია,
თითქოსდა, სარწმუნოა, თუმცა კი, ამოკითხული ასომთავრული გრაფემების გაუმართაობა მაინც გარკვეულ ეჭვებს ბადებს.
იქნებ ამ მონოგრამაში მხოლოდ თანხმოვნებია ჩაქსოვილი? ეს მოგვცემდა შესაძლებლობას მოგვეცილებინა ვიზუალურად
ყველაზე ოდიოზური ასო-ნიშანი, რომელიც
ორჯერ არის განმეორებული;
5 „თამარის მონეტებზე არსებული მონოგრამის შუბისპირის მსგავსი კონტური” რუსუდანის ვერცხლის მონეტებზე (სურ. 4ა-4ბ):
ერთ უნიკალურ ეგზემპლარზე (სურ. 4ბ)
მოთავსებული მონოგრამის განხილვისას
თეიმურაზ ბარნაველი იმეორებს დავით
კაპანაძის გაშიფვრას (სურ. 13) და წრეხაზის მშვილდისებრი მონაკვეთის ნაწილს
შემდეგი ასო-ნიშნების შემადგენლობაში

ამასთან, მრავლისმთქმელია, რომ რუსუდანის ვერცხლის დრამების აბსოლუტურ
უმრავლესობაზე რუსუდანის მონოგრამა
არ არის მოცემული, ფიგურული ნიშანი კი
მითითებულია (180 გრადუსით შეტრიალებული სახით). ამ შემთხვევაში რაღას აღნიშნავს, ან თავად ფიგურული ნიშანი, ან
მასში შემავალი წრეხაზის მშვილდისებრი
მონაკვეთი? პათოგნომურია, რომ თეიმურაზ ბარნაველი, რომელმაც თავისი სტატიის დასაწყისში აღნიშნა, რომ ეს ნიშანი
„მცირე ვარიაციული განსხვავებით გვხდება საქართველოს მხოლოდ ოთხი მეფის,
სახელდობრ, თამარის, რუსუდანის, დემეტრე II-ისა და დავით VIII-ის მონეტებზე”,
რუსუდანის ვერცხლის დრამების განხილვისას ფიგურულ ნიშანს უკვე „თამარის
მონეტებზე არსებული მონოგრამის შუბისპირის მსგავს კონტურად” (sic) მოიხსენიებს... შესაბამისად, აღარ ესაჭიროება იმის
ახსნა, თუ რა უნდა რუსუდანის მონეტაზე
„თამარ-დავითის მონოგრამას”, ან რატომ
არის ის თავდაყირა გამოსახული, ან, სუ-

სურ. 12

აქცევს: „დონი”, „ანი”, „ნარი”. ის, რომ ამ
შემთხვევაში დავით კაპანაძე მართალი იყო
და ფიგურულ ნიშანში სწორედ რუსუდანის
მონოგრამაა მოქცეული, ეჭვს არ იწვევს.9

ლაც, როგორ იკითხება ამ პროპორციებშეცვლილ და თავდაყირა გამოსახულ „მონოგრამაში” თამარისა და დავითის სახელები...;

8 Капанадзе Давид, “О некоторых определениях М.
Баратаева и В. Ланглуа”, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე ტ. XVIII, #4 (1957), 491-494.
9 Капанадзе, “О некоторых определениях М. Баратаева
и В. Ланглуа”, 492-493.
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სურ. 13

6. „გარეგანი რკალისებრი მოჩარჩოება“ დემეტრე II-ის სპილენძის მონეტაზე, რომელშიც ავტორი ხედავს მხედრულ ასოებს
„დტე” (სურ. 14): დავიწყებთ იმის თქმით,
რომ ამ ქართველი მონარქის სპილენძის
მონეტების აბსოლუტურ უმრავლესობაზე
მაინც საერთოდ არ აღინიშნება ფიგურული ნიშნის ის ტრანსფორმაცია10, რომელსაც თეიმურაზ ბარნაველი შემდეგნაირად
აღწერს: „თამარის მონეტის ნიშნის სქემა
თითქმის უცვლელი რჩება, მხოლოდ მისი
ზედა სექციის დამაგვირგვინებელი უღელი ადგილს იცვლის, იგი დაწეულია იმავე

დახრილი შვერილები. ეს შვერილები ყველა
შემთხვევაში მიმართულია კავის მსგავსად
ცენტრისკენ. მათი საშუალებით იქმნება
მონოგრამის ასოთა თავხაზები. შუბისპირული მონახაზი თავის ზემო ნაწილში
უკავშირდება მორკალულ მოჩარჩოებას,
რომელიც მცირე კავებით იკვრება შუბისპირული ფიგურის მწვერვალთან”. აღწერილი სახის ცვლილებები თავად თეიმურაზ
ბარნაველის მიერ მოყვანილი რეალური მონეტის გამოსახულებაზედაც კი არ არის...
თეიმურაზ ბარნაველის ჩანახატზევე დაკვირვება ცხადყოფს, რომ სამი მხედრული

სურ. 14

სექციის ქვემო სამკუთხედის დონეზე და
მის მარტივ ხაზს ემატება მცირე ქვემოთ
10 ყოველ შემთხვევაში, ასიოდე გადათვალიერებული ეგზემპლარიდან მსგავსი მოყვანილობა ერთხელაც არ
შეგვხვედრია, თუმცა კი, მის არსებობას ეს არ გამორიცხავს. ამასთან, ამ ვარიანტის, თუკი ის არსებობს,
უკიდურესი იშვიათობა მონოგრამული ბუნების საწინააღმდეგო არგუმენტია.
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ასოდან „დონი” და „ენი” აშკარა ძალდატანებითაა მიღებული და არანაირად არ ჰგავს
რეალურ გრაფემებს; „ტარს” რაც შეეხება,
ისიც პალეოგრაფიულად საკამათო ფორმისაა; მთავარი კი ისაა, რომ სამივე ასო-ნიშანში შეტანილია ის გრაფიკული ელემენტები, რომლებიც თეიმურაზ ბარნაველის
ჩანახატში არის, რეალურ მონეტებზე კი
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- არა... ჩვენი აზრით, ამ შემთხვევაშიც დემეტრეს „მონოგრამის” გამოყოფა ფანტაზიის ნაყოფია; მონეტაზე მითითებულია
რკალში ჩასმული (და მასთან ნაწილობრივ
შერწყმული), ნაწილობრივ ტრანსფორმირებული ფიგურული ნიშანი;
7. „გარეგან
რკალისებრ
მოჩარჩოებაში“
მოთავსებული „შუბისპირული ფიგურის
დანაწევრება” დემეტრე II-ის სპილენძის
მონეტაზე, რომელშიც ავტორი ხედავს მთავრულ ასოებს „დტე” (სურ. 15): ამ შემთხვევაში თეიმურაზ ბარნაველი შესაძლებლად
თვლის, რომ „ფიგურისადმი სხვადასხვა
დეტალების დამატებით და ზოგი დეტალების გადანაცვლებით” (sic) მას „სრულიად
ახალი შინაარსი ეძლევა”; თეიმურაზ ბარნაველის ნახატისთვის ერთი თვალის გადავლებაც კი საკმარისია იმის დასანახად,
რომ მის მიერ გამოყოფილი არც „დონი”,
არც „ტარი” და არც „ენი” არ ემსგავსება
რეალურ ასო-ნიშნებს; ვთვლით, რომ ამ
შემთხვევაშიც „მონოგრამის” გამოყოფა
ფანტაზიის ნაყოფია;
8. „შუბისპირული ფიგურა” დავით VIII-ის სპილენძის მონეტაზე, რომელშიც ავტორი ხედავს მთავრულ ასოებს „დთ” (სურ. 16): ამ
შემთხვევაში, დემეტრეს მონეტისგან განსხვავებით, თეიმურაზ ბარნაველის მიხედვით: „ცენტრში მოთავსებულია შუბისპირული ფიგურა, მაგრამ მის გარშემო აღარ
არის რკალისებრი მოჩარჩოება”, თუმცა კი
თავად ავტორის მიერ მოყვანილი რეალური მონეტების გამოსახულებებზე ძალიან

ფიგურული ნიშნისგან იზოლირებულ ელემენტად გამოაცხადა... ამ შემთხვევაშიც,
თავად თეიმურაზ ბარნაველის ჩანახატს
თუ დავაკვირდებით, ფიგურულ ნიშანში
ამოკითხული „დონი” და „თანი”, განსაკუთრებით კი პირველი, აშკარად ფანტაზიით
შექმნილია (ისევე, როგორც თამარ-დავითის მონეტაზე გამოსახული ფიგურული
ნიშნის შემთხვევაში).
ცალკეული „მონოგრამების” ფანტასტიკურობას რომ თავი დავანებოთ, საზოგადოდ, გაუგებარია, თუ რატომ უნდა დასჭირვებოდათ
XII-XIII საუკუნეების ქართველ მონარქებს საფასეზე თავიანთი მონოგრამის აღნიშვნა, თანაც ისეთი ფორმით, რომლის წაკითხვაც, როგორც დავინახეთ, უკიდურესად სადავოა (და
მოსახლეობისთვისაც, სავარაუდოდ, შეუძლებელი იქნებოდა), თუკი იმავე საფასეზე იმავე
მონარქის სახელი ისედაც უკვე მითითებული
იყო, თანაც ყოველგვარი მონოგრამის გარეშე, ადვილად წაკითხვადი ფორმით (უბრალო
დაქარაგმებით, ან, დავით VIII-ის შემთხვევაში, მარტივი მონოგრამის სახით) - აშკარად,
ერთგვარი ზედმეტობა გამოდის. რუსუდანის
ვერცხლის დრამა მისი მონოგრამით ადასტურებს ჩვენს მოსაზრებას - მონოგრამა მოთავსებულია სწორედ იქ, სადაც ჩვეულებრივი
მონარქი ქალის სახელი იყო აღნიშნული (დაქარაგმებული), ანუ, მონოგრამა და სახელი
არა მონოგრამის სახით ერთსა და იმავე დროს
ერთსა და იმავე მონეტაზე არ ფიქსირდება.
ვეთანხმებით მარი ბროსეს, რომ მემკვიდრე
მონარქების მონეტებზე პრაქტიკულად იგი-
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კარგად ჩანს, რომ ორივე მონარქის, დემეტრე II-ისა და დავით VIII-ის შემთხვევაში
ფიგურული ნიშანი რკალშია ჩასმული, ამ
ელემენტის ურმიერთმიმართება კი იდენტურია. ვფიქრობთ, თეიმურაზ ბარნაველს
დავითის მონეტის შემთხვევაში უკვე აღარ
სჭირდებოდა დემეტრეს სახელში შემავალი
ასო-ნიშნების მოძიება, ამიტომაც რკალი

2016

ვენაირი ფიგურული ნიშნის გამოსახვა კიდევ
ერთი, საკმაოდ არსებითი არგუმენტია მასში
თამარ-დავითის [თუ სხვათა] მონოგრამის ამოკითხვის წინააღმდეგ.11 თუკი ეს ფიგურული
ნიშანი ნამდვილად თამარ-დავითის მონოგრამას წარმოადგენდა, რატომ უნდა გამოესახათ
11 ბარნაველი, „ფიგურული ნიშნები განვითარებული შუასაუკუნეების ქართულ მონეტებზე“, 87.
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ის მათი ქალიშვილის, რუსუდანის მონეტაზე
(მაგრამ არა ვაჟიშვილის - ლაშა-გიორგის საფასეზე), ასევე ლაშა-გიორგის (და არა რუსუდანის) შვილიშვილისა და შვილთაშვილის,
დემეტრე II-ისა და დავით VIII-ის მონეტებზე? თეიმურაზ ბარნაველის მცდელობები, ამ
„მონოგრამის” მოთავსება იმით აეხსნა, რომ
მომდევნო მონარქების საფასეზე იგივენაირი, ან მეტ-ნაკლებად იდენტური ნიშანი უკვე
სხვა ასო-ნიშნებისგან შემდგარ „მონოგრამას”
წარმოადგენდა ან სხვა „მონოგრამის” შედგენაში მონაწილოებდა, როგორც დავინახეთ, აბსოლუტურად მიუღებელია.
დავასკვნით, რომ ქართველი მონარქების
მონეტებზე გამოსახულ და ზემოთ განხილულ
გრაფიკულ ელემენტებში რაიმე მონოგრამის
დანახვის მცდელობა, იმ ფორმით მაინც, რა
ფორმითაც ამას თეიმურაზ ბარნაველი აკეთებდა, უკიდურესად ძალდატანებითია. ჯერჯერობით მაინც, ერთადერთ გამონაკლისად
უნდა ჩაითვალოს ჯერ კიდევ დავით კაპანაძის
მიერ გაშიფრული რუსუდანის მონოგრამა მისივე ვერცხლის საფასეზე (უნიკალურ ცალზე) და მისი „ხელრთვა” სპილენძის მონეტის
ცენტრში. ვფიქრობთ, მიუღებელია, როდესაც
მეცნიერი, თუნდაც რაიმე ლამაზი ჰიპოთეზის გულისათვის ფაქტებს უგულებელყოფს,
რეალობას იგნორირებას უკეთებს და ფანტაზიის სამყაროში ეფლობა. ჩვენ არ უარვყოფთ
ამ ეპოქის საქართველოში მონოგრამების
არსებობა-გამოყენებას. მაგრამ, ვფიქრობთ,
შეცდომა იქნებოდა ყველა გაუგებარ ნიშანში
მონოგრამა დაგვენახა. მოვლენებს წინ გავუსწრებთ და აღვნიშნავთ, რომ მონოგრამების
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არსებობა არ გამორიცხავს მათ გვერდით საფასეზე თუნდაც იმავე საგვარეულო ნიშნის
აღნიშვნას.
***
მაშ, რას წარმოადგენს ის ფიგურული ნიშანი, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით XII-XIII საუკუნეების ოთხი სხვადასხვა ქართველი მონარქის საფასესა და ჴელებზე გვხდება?
პირადად ჩვენ იმ აზრისკენ ვიხრებით, რომ
ის, როგორც ამას დავით კაპანაძე ამტკიცებდა, სწორედ რომ ბაგრატიონთა საგვარეულო
ნიშანს, ერთგვარ დამღას წარმოადგენდა.
სანამ ამ მოსაზრების არგუმენტირებას შევუდგებოდეთ, არ შეიძლება რამდენიმე სიტყვით არ შევეხოთ თეიმურაზ ბარნაველის
დამოკიდებულებას ამ „საგვარეულო ნიშნის
ჰიპოთეზისადმი”. მის საწინააღმდეგოდ ავტორს პრაქტიკულად ერთადერთი, და ისიც მეტად სპეციფიური კონტრარგუმენტი მოაქვს
(ყველაფერში „მონოგრამის” დანახვას თუ არ
ჩავთვლით): თეიმურაზ ბარნაველი ევგენი
პახომოვისა და დავით კაპანაძის ნათქვამს,
ჩანს, სიტყვასიტყვით აღიქვამს, თითქოსდა
ორივე ავტორი ქართული ფიგურული ნიშნის კიევის რუსეთის მმართველი დინასტიის
ნიშანთან შედარებისას მათ გარეგნულ მსგავსებას გულისხმობს; ამგვარად ვულგარიზებულ-შერყვნილი მოსაზრების უარყოფა
თეიმურაზ ბარნაველს არ უჭირს - მოჰყავს
რიურიკიდების საგვარეულო ნიშნების ვარიანტების / ევოლუციის დამასურათებელი ცხრილი და სამართლიანად ასკვნის, რომ არცერთი
მათგანი არანაირად არ ემსგავსება ქართულ

2016
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ფიგურულ ნიშანს.12 მაგრამ მიუკერძოებელი
ადამიანისთვის ხომ თავიდანვე ნათელი უნდა
ყოფილიყო, რომ ევგენი პახომოვიცა და დავით კაპანაძეც, აშკარად, გულისხმობდნენ არა
ნიშნების გარეგნულ მსგავსებას, არამედ მათ
მსგავს სოციალურ-პოლიტიკურ ფუნქციას.
ფიგურული ნიშნის სემანტიკასა თუ, უფრო,
ფუნქციას რომ დავუბრუნდეთ, ჩვენი აზრით,
გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ეს
ელემენტი გვხდება თამარ-დავითის მონეტაზე, თამარისა და ლაშა გიორგის ჴელებზე, რუსუდანის მონეტაზე, დემეტრე II-ისა და დავით
VIII-ის მონეტებზე, ე.ი. დაახლოებით 111-წლიანი პერიოდის განმავლობაში. ის ფაქტი, რომ
მას თავის საფასეზე რამდენიმე ქართველი
მონარქი გამოსახავდა, კარგად შეესაბამება
ამ ფიგურული ნიშნის ჰერალდიკური მნიშვნელობის ვერსიას. ეს რომ იარაღის გამოსახულებაც იყოს, მისი ფუნქციური დანიშნულება, ვფიქრობთ, თითქმის უეჭველია. ისეთ
საპატიო ადგილას - მონეტის ცენტრში - მონარქის სახელისნაირად მსხვილად, ზოგჯერ
კი უფრო თვალსაჩინოდაც კი, ამ ფიგურული
ნიშნის გამოსახვა ეჭვს არ ტოვებს, რომ მას
უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. მონოგრამით
სახელის დუბლირების იდეა, როგორც ზემოთ
უკვე აღვნიშნეთ, უცნაურად გვეჩვენება, მით
უფრო, როდესაც ვერ ხერხდება ამ მონოგრამის შემადგენელ ასო-ნიშნებად ადეკვატურად დაშლა. საფიქრებელია, რომ ეს ნიშანი
სწორედ რაღაც საგვარეულო ნიშანს წარმოადგენდა, რომელიც ამ მონეტებზე ერთგვარი
გერბის როლსაც ასრულებდა. ამას ემატება
ის ფაქტიც, რომ, დროთა განმავლობაში, ფიგურული ნიშანი გარკვეულ გრაფიკულ ტრანსფორმაციას განიცდიდა - სამონეტო დიზაინში
გამოყენებული საგვარეულო ნიშნის ტრანსფორმაცია-ევოლუციის შესანიშნავ მაგალითს
იძლევა სწორედ რომ კიევის რუსეთის „სრებრენიკები”.13 რუსუდანის მონეტებზე კი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ფიგურული ნიშანი
ხშირად თავდაყირა არის წარმოდგენილი; ეს,
ცხადია, ეწინააღმდეგება მასში ალმის ბუნის
დანახვის მცდელობას, „მონოგრამის” თავდაყირა გამოსახვაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ;
ამასთან, საგვარეულო ნიშნის სივრცითი ტრანსფორმაცია უფრო მისაღები ჩანს - სხვა თუ
არაფერი /თამარისა და ლაშას/, ამ პერიოდის
ჴელებზე ფიგურული ნიშნები გრაფიკულად

მეტად მრავალგვარია. ვაღიარებთ, რომ არ
გვესმის, ან რატომ გაჩნდა ეს ფიგურული ნიშანი პირველად თამარ-დავითის მონეტაზე,
რატომ არ გამოსახავდა მას ლაშა-გიორგი, დავით გიორგის ძე და დავით რუსუდანის ძე, და
რატომ შეწყდა მისი გამოსახვა დავით VIII-ის
ზეობის შემდგომ. მიუხედავად ამისა, საგვარეულო ნიშნის ჰიპოთეზა საკმაოდ დამაჯერებლად გვესახება.
***
დავასკვნით, რომ, ფიგურული ნიშანი, რომელიც პირველად თამარ-დავითის წესიერი ჭედვის სპილენძის მონეტაზე გვხდება,
არ წარმოადგენს დავითისა და თამარის (და
არც სხვა პირის / პირების) სახელში შემავალი
ასო-ნიშნების შერწყმის შედეგად მიღებულ
მონოგრამას, და, დიდი ალბათობით, დავით
კაპანაძის ტერმინი რომ მოვიყვანოთ, „ბაგრატიონთა საგვარეულო ნიშანია”, სხვანაირად
რომ ვთქვათ, ქართველ ბაგრატოვანთა საგვარეულო დამღაა, ჰერალდიკური ფიგურაა,
რომელმაც დროთა განმავლობაში გარკვეული
ევოლუციური გზა გაიარა.

ირაკლი ფაღავა

ისტორიის დოქტორი,
მედიცინის დოქტორი. გ. წერეთლის
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

12

ბარნაველი, „ფიგურული ნიშნები განვითარებული
შუასაუკუნეების ქართულ მონეტებზე”, 88-89.
13 Сотникова Марина, Спасский Иван, Тысячелетие
древнейших монет России. Сводный каталог русских
монет X-XI веков, Ленинград: Искусство, 1983.
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მესაზღვრეთა საუწყებო ჯილდოები
ეროვნული სასაზღვრო სამსახურის
შექმნა
ძველ დროში, როცა საქართველოს სასაზღვრო რაიონების მოსახლეობა მეზობელი
ქვეყნებიდან გახშირებული თავდასხმების
გამო გაუსაძლის პირობებში აღმოჩნდა, ქართველი მეფეები მენაპირე ლაშქრის ჩამოყალიბებისა და საზღვრისპირა ციხე-კოშკებში
განლაგების აუცილებლობამდე მივიდნენ.
მენაპირეებს დავალებული ჰქონდათ მეზობლების თავდასხმების მოგერიება, მოწინააღმდეგეზე დაკვირვება და ინფორმაციის
შეგროვება. გადამთიელებს მენაპირენი პირველნი ეგებებოდნენ და პირველ დარტყმასაც
ისინი ღებულობდნენ. ისტორიამ არ შემოგვინახა იმ ქართველების სახელები, რომელნიც
მომხდურებს არ ეპუებოდნენ და უთანასწორო
ბრძოლებში სიკვდილს ეგებებოდნენ.
1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა დაიბრუნა და, საზღვრების დაცვის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობიდან
გამომდინარე, სამხედრო სამინისტროს დაქვემდებარებაში სანაპირო ჯარები ჩამოყალიბდა,
რომელთაც სათავეში გენერალი სტეფანე ახმეტელი (ახმეტელაშვილი) ჩაუდგა.
საზღვრებთან დაკავშირებით სამხედრო მინისტრი გრიგოლ გიორგაძე 1918 წლის 6 ნოემბერს პარლამენტის თავმჯდომარისათვის
წარდგენილ მოხსენებაში წერდა: „როგორც
ზღვის, ისე ხმელეთის სანაპირო ხაზზე თვალყურის დასაჭერად, უკანონოდ იარაღისა და
კონტრაბანდის შემოტანისა და შეიარაღებულის ბრბოების შემოპარვის ასაცილებლად საჭიროა კარგად მოწყობილი სანაპირო ჯარების
ყოლა”.
მაშინდელ სახმელეთო საზღვრებს საქართველოს სანაპირო ჯარის სოხუმის 1-ლი,
ფოთის მე-2, ახალციხის მე-3, შულავერის

მე-4, სიღნაღის მე-5, დარიალის მე-6 და ბათუმის მე-7 პოლკები იცავდნენ. შტატით შვიდივე
პოლკი 2 835 ჯარისკაცსა და ოფიცერს ითვლიდა, მაგრამ ქვეყანაში შექმნილი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო
რეალურად ბევრად ნაკლები მსახურობდა.
რაც შეეხება სანაპირო ზოლს, იქ კონტრაბანდასთან ბრძოლისთვის ფოთში კატარღა
„სვიატოი იპატი” იყო გამოყოფილი, რომელიც
8-9-კვანძზე მეტს ვერ აჩვენებდა და კონტრაბანდისტთა სწრაფსვლიან გემებს სიჩქარეში
ჩამორჩებოდა.
1920 წლის 15 იანვარს ფოთის ნავთსადგურის სამმართველოს სხდომაზე ფოთის
გარნიზონის უფროსი პოლკოვნიკი მშველიძე
ამბობდა: „ყველგან კონტრაბანდაა. ჩვენგან
დაუბრკოლებლად გადის სიმინდი, შალი, თამბაქო და სხვა პროდუქტები მილიონი მანეთის.
ჩვენ სანაპირო დაცვას კი ამ ბოროტებასთან
ბრძოლა არ შეუძლია”. ამიტომაც პოლკოვნიკი მშველიძე სასაზღვრო სამსახურისათვის
სამხედრო ფლოტილიის გამანადგურებლების
(კატარღების) „პატარა კახის”, „ტარიელისა”
და „ავთანდილის” გადმოცემას მოითხოვდა.
1921 წლის თებერვალში ბოლშევიკური
რუსეთის აგრესია საქართველოს ოკუპაციით
დასრულდა და ქვეყანა საბჭოთა იმპერიის ნაწილად იქცა. საზღვრების დასაცავად ბოლშევიკებს სათანადოდ მომზადებული ძალები არ
აღმოაჩნდათ და ამიტომ თურქეთის საზღვრის
დაცვა ერთხანს საქართველოს რესპუბლიკის
წითელი არმიის ცალკეულ სასაზღვრო ბრიგადას დაევალა. ბრიგადის მეთაური კონსტანტინე კაკაბაძე იყო.
სასაზღვრო ბრიგადა სოხუმის 1-ლი, ფოთის მე-2, ბათუმის მე-3, ახალქალაქის მე-4 და
ახალციხის მე-5 ცალკეული სასაზღვრო ბატალიონებისგან შედგებოდა.
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1921 წლის შემოდგომაზე თურქეთის საზღვართან ქართველი „გაწითლებული” მესაზღვრეები განლაგდნენ, რომლებიც 1922
წლის მეორე ნახევრიდან მე-11 წითელი არმიის
ნაწილებმა შეცვალეს.
შემდგომში თურქეთის საზღვარს საბჭოთა
სასაზღვრო ჯარები აკონტროლებდნენ, ვიდრე
1991 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა არ აღიდგინა. თუმცა საზღვრებზე
ისევ რუსი მესაზღვრეები რჩებოდნენ, რადგან
ეროვნული სასაზღვრო სამსახურისთვის აუცილებელი საკონონმდებლო ბაზის, სათანადო
სტრუქტურის ჩამოყალიბება-მომზადება გარკვეულ დროს მოითხოვდა.
1992 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს
სახელმწიფო საბჭომ მიიღო დადგენილება „საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის შესახებ” დეკრეტის 1
სექტემბრიდან სამოქმედოდ შემოღებაზე.
ამ დროისათვის საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სტრუქტურაში 1992 წლის 1 თებერვლიდან უკვე არსებობდა საზღვრების დაცვის მთავარი სამმართველო, რომელსაც სათავეში ედგა პოლკოვნიკი ოთარ გუმბერიძე.
პირველი საგუშაგო, სადაც საქართველოს
დროშა აღიმართა და ქართველი მესაზღვრეები დადგნენ, 1992 წლის ივნის-ივლისში ომალოში გაიხსნა.
3 სექტემბრიდან ქართველი მესაზღვრეები
მდინარე ფსოუზე საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარსაც აკონტროლებდნენ,
სანამ გაგრას აფხაზი სეპარატისტები აიღებდნენ.
1992 წლის 23 დეკემბრიდან საქართველოს
რესპუბლიკის სასაზღვრო ჯარების სარდლის
მოვალეობის დროებით შემსრულებლად - საზღვრების დაცვის მთავარი სამმართველოს
უფროსად დაინიშნა ყოფილი საბჭოთა სასაზღვრო ჯარების გენერალ-მაიორი პანტელეიმონ გიორგაძე, რომელიც 1993 წლის 16
ივნისიდან პოლკოვნიკმა ვალერი ჩხეიძემ შეცვალა.
1994 წლის 5 ივლისიდან თავდაცვის სამინისტროს საზღვრების დაცვის მთავარი სამმართველო გამოეყო და სახელმწიფო საზღვრის
დაცვის დეპარტამენტად, ხოლო 1996 წლის
მარტიდან სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტად ჩამოყალიბდა.
1998 წლის 10 დეკემბერს საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვრის ირმისჭალის სექტორზე ქართული დროშა აღიმართა
და საზღვრის დაცვას ქართული განაწესები
შეუდგნენ.
სამცხე-ჯავახეთში 1999 წლის 14 თებერვლიდან თურქეთის საზღვრის დაცვა მთლია-
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ნად საქართველოს სასაზღვრო უწყების კონტროლქვეშ გადმოვიდა. ოდნავ მოგვიანებით
1999 წლის აგვისტოდან, რუსებმა აჭარაც დატოვეს და მას შემდეგ სახელმწიფო საზღვრების დაცვას ქართველი მესაზღვრეები უზრუნველყოფენ.
2004 წლის 11 თებერვლიდან სახელმწიფო
საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებად შევიდა. 2006 წლის 28 ივნისიდან კი
სამართალდამცავ უწყებად შსს-ს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციად გარდაიქმნა.
სანაპირო დაცვა
1993 წლიდან თავდაცვის სამინისტროს
საზღვრის დაცვის მთავარი სამმართველოს
შემადგენლობაში ფუნქციონირება დაიწყო სასაზღვრო-საზღვაო განყოფილებამ, რომლის
მოვალეობაში შევიდა ქვეყნის სანაპირო დაცვის სამომავლო გეგმებზე მუშაობა.
2003 წლიდან სასაზღვრო-საზღვაო განყოფილება სანაპირო დაცვის მთავარ სამმართველოდ ჩამოყალიბდა, ხოლო 2006 წლიდან კი
სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის სტატუსი
მიიღო.
1997 წლის 15 ნოემბერს ფოთში სასაზღვრო
ძალების მე-2 საზღვაო დივიზიონის ფორმირება დასრულდა. ასევე დაგეგმილი იყო ბათუმში
1-ლი და სოხუმში მე-3 დივიზიონის ჩამოყალიბება.
დაიწყო საბრძოლო მომზადების პროცესი,
რომლის დროსაც ეკიპაჟები ამუშავებდნენ პატრულირებასთან დაკავშირებულ პრაქტიკულ
ამოცანებს, ეცნობოდნენ სამოქმედო რაიონში
არსებულ ვითარებას, მიმდინარეობდა ტექნიკისა და შეიარაღების ათვისება.
მე-2 დივიზიონის კატარღების ბორტზე მაშინდელი სახელმწიფო დროშის ფერების შესაბამისი შავი, თეთრი და შინდისფერი დახრილი
ხაზები და ქართულ ენაზე შესრულებული წარწერა - „სასაზღვრო ძალები” იყო გამოსახული.
1998 წლის მაისში სანაპირო დაცვის კატარღებმა ფოთის იახტ-კლუბიდან ფოთის სამხედრო პორტში გადაინაცვლეს, სადაც N1, N2
და N3 გემთსადგომები დაიკავეს.
საქართველოს მთავრობის მონდომებით
1998 წლის ზაფხულში ჩვენი ქვეყნის საზღვაო
საზღვრებიდან რუსები გავიდნენ და დატოვეს
განადგურებულ-გაძარცული
ინფრასტრუქტურა, ხოლო ქართველი საზღვაო მესაზღვრეებისთვის არც ერთი მცურავი საშუალება არ
გაიმეტეს.
მაგრამ უკრაინიდან და თურქეთიდან დახმარების სახით მიღებული კატარღებით ფო-
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თის მე-2 საზღვაო დივიზიონის ფორმირება,
ეკიპაჟების დაკომპლექტება და მომზადება
მოხერხდა.
1998 წლის 16 ივლისს საპატრულო ხომალდმა P-21-მა (მეთაური - უფროსი ლეიტენანტი
მერაბ ბერიძე) სასაზღვრო დეპარტამენტის
ფოთის დივიზიონის ორ-ორი „გრიფისა” და
„აისტის” პროექტის, ორი თურქული 46-ფუტიანი კატარღა ზღვაში გაიყვანა.
პირველად კომპლექსურად წინასწარ მომზადებული გეგმით დაიწყო დასახული ამოცანების შესრულება, რაც სახელმწიფო საზღვაო
საზღვრის დაცვასა და საზღვაო სივრცეზე დადგენილი სამართლებრივი რეჟიმის შესრულებაზე კონტროლს ნიშნავდა.
იმავე პერიოდისთვის აჭარის უშიშროების
სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული
სანაპირო დაცვის რაზმის „გრიფის” პროექტის
კატარღები კორპუსზე წარწერას - „საზღვაო
დაცვა” და საბორტო ნომრებს ატარებდნენ.
1999 წლის 16 ივნისიდან აჭარის კატარღები
საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სანაპირო
დაცვის 1-ლ საზღვაო დივიზიონში გაერთიანდა.
სასაზღვრო პოლიციის ავიაცია
საქართველოს სახმელეთო სახელმწიფო საზღვრის 1839 კმ-დან მნიშვნელოვანი ნაწილი
კავკასიონის ქედზე გადის, სადაც ერთ-ერთი სასაზღვრო საგუშაგო ზღვის დონიდან 3
ათას მეტრზე ზევით მდებარეობს. ძნელადმისადგომ ადგილებში გამავალი სახელმწიფო
საზღვრის მონიტორინგი და იქ განთავსებული
სასაზღვრო საგუშაგოების უზრუნველყოფა
მხოლოდ საფრენი აპარატებით არის შესაძლებელი.
სასაზღვრო უწყების ხელმძღვანელობის
ინიციატივით 1999 წლის 22 აპრილს საფუძველი ჩაეყარა ავიარაზმს, რომლის სათავეში გამოცდილი მფრინავი კაპიტანი შამილ ქორთოშიძე ჩაუდგა.
ავიარაზმი კი შეიქმნა, მაგრამ მას საფრენი
აპარატები არ ჰყავდა და მესაზღვრე-მფრინავებმა პირველი შვეულმფრენი Ми-8МТВ-1
(ბორტი 07) მოგვიანებით იმავე წლის ზაფხულში მიიღეს, რითაც საფრენი აპარატებით
შევსების პროცესი ადგილიდან დაიძრა.
პარალელურად აქტიური მუშაობა მიმდინარეობდა მფრინავებისა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის მოსამზადებლად.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოს შსს-ს დაქვემდებარებაში
გადავიდა, 2004 წლიდან მის სტრუქტურაში
სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური ავიაციის
სამმართველო ჩამოყალიბდა.
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2006 წლიდან კი საქართველოს შსს-ს სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის სამმართველოდ გარდაიქმნა.
მორიგი რეორგანიზაცია 2008 წლის
აგვისტოს ომის შემდეგ განხორციელდა, როცა
ქვეყნის პრეზიდენტის განკარგულებით 2009
წლის 1 იანვრიდან სასაზღვრო პოლიციის საფრენი აპარატები თავდაცვის სამინისტროს
სამხედრო-საჰაერო ძალებს ცალკეული შერეული ავიაესკადრილიის სახით შეუერთდა.
2013 წლის 16 აპრილიდან შსს-ს სასაზღვრო
პოლიციის შემადგენლობაში ხელმეორედ შეიქმნა სპეციალური დანიშნულების ავიაციის
ჯერ სამმართველო, შემდგომ უკვე - მთავარი
სამმართველო.
შსს-ს სასაზღვრო პოლიციის ავიაციას დღეს
მრავალი სახის ამოცანის შესრულება უხდება.
მათ შორისაა - სახელმწიფო საზღვრის სასაზღვრო ზოლის, ზონისა და სასაზღვრო სივრცის მონიტორინგი, საჰაერო თვალთვალი
და პატრულირება, პირადი შემადგენლობის
გადაყვანა, ლოჯისტიკური უზრუნველუოფა,
სამაშველო ღონისძიებებში მონაწილეობა,
მაღალმთიანი რეგიონის მოსახლეობისათვის
დახმარების გაწევა, სტიქიურ უბედურებათა
ლიკვიდაციაში მონაწილეობა და სხვ.
რთული და მრავალფეროვანი რელიეფის
მქონე ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიცაა საქართველო, ავიაციის როლი და მნიშვნელობა
შეუფასებელია, განსაკუთრებით სტიქიური
მოვლენების დროს, საგანგებო სიტუაციებში,
როცა ადამიანების გადარჩენისთვის ყოველი
წუთი ძვირფასია.
კავკასიის მთებში გზააბნეული თუ დაშავებული მრავალი ჩვენი მოქალაქე და უცხოელი
სტუმარი სიცოცხლის შენარჩუნებას ქართველი მფრინავების პროფესიონალიზმს უნდა
უმადლოდეს.
1999 წლიდან მოყოლებული საქართველოში მომხდარი თითქმის ყველა სტიქიური მოვლენის ეპიცენტრში სამაშველო ოპერაციების
შესასრულებლად ყოველთვის სასაზღვრო პოლიციის მფრინავები დაფრინავენ.
დღესაც მაღალმთიან და ძნელადმისადგომ ადგილებში შემორჩენილი ქართული
სოფლების მოსახლეობა იმედით უყურებს
თეთრ-მწვანე ფერებში შეღებილ შვეულმფრენებს წარწერით - „შსს სასაზღვრო პოლიცია”.
საუწყებო ჯილდოების შესახებ
საზღვრის დაცვა საპატიო და რთულია,
რომელიც თითოეული თანამშრომლისა თუ
მოსამსახურისგან არც თუ იშვიათად თავგანწირვასა და რისკიან მოქმედებებს მოითხოვს.
სამსახურეობრივი მოვალეობის
სათანადო
დაფასებისა და წახალისების ერთ-ერთ საუკე-

2016

mesazRvreTa sauwyebo jildoebi

თესო ფორმად კი საუწყებო ჯილდოები - სამკერდე ნიშნები, მედალიონები და მედლები
ითვლება.
1990-იანი წლების ბოლოსა და 2000-იანი
წლების დასაწყისში, როცა სასაზღვრო უწყების ხელმძღვანელობის მონდომებით დაიწყო
მუშაობა მესაზღვრეებისთვის ეროვნული
ელემენტების გამოყენებით სიმბოლიკის, ატრიბუტიკის, უნიფორმისა და ფურნიტურის
შექმნაზე, მაშინვე დადგა საუწყებო ჯილდოების შემოღების საჭიროებაც.
სახელმწიფო ჯილდოებისგან განსხვავებით
საუწყებოში დაუშვებელია სახელმწიფო ემბლემა-სიმბოლოების ან, უკიდურეს შემთხვევაში, მსგავსი შეხამებების გამეორება. ასევე ზომით საუწყებო ჯილდოები უფრო პატარა უნდა
იყოს, კონკრეტულ უწყებას უნდა მიესადაგებოდეს და მის სიმბოლიკას გამოხატავდეს.
გასათვალისწინებელია ჯილდოს მხატვრულ-ვიზუალური მხარე, რომელიც მის ღირებულება-მნიშვნელობას უნდა გამოხატავდეს.
საუწყებო ჯილდოები უწყების თანამშრომელს კონკრეტული დამსახურებისთვის, ასევე
ნამსახური წლებისა თუ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით გადაეცემა. დაშვებულია
პირის დაჯილდოება სიკვდილის შემდეგ და
ასევე იმ უცხოელების საქმიანობის აღნიშვნა,
რომლებმაც უწყების განვითარებაში თავიანთი წვლილი შეიტანეს.
ფალერისტიკას თავისი კანონები აქვს და
ნებისმიერი ჯილდო მის მოთხოვნებს უნდა
პასუხობდეს. ამ მხრივ სასაზღვრო უწყების
ჯილდოების მხატვრული მხარე, ღირებულება
თუ სტატუტი სრულად შეესაბამება თანამედროვე ევროპული ფალერისტიკის ტენდენციებს.
ქართული ეროვნული ელემენტებით შემკობილ მესაზღვრეთა სამკერდე ნიშნებსა და
მედლებს დახვეწილი დიზაინი და სრულყოფილი ფორმები გამოარჩევს. ამ ჯილდოებში აუცილებელი საუწყებო სამბოლიკის სახით მთავარი ადგილი უკავია მესაზღვრეთა ემბლემას
- თამარ მეფის ხელრთვას, რომლის ავტორია
ცნობილი ქართველი გრაფიკოსი და მხატვარ-მონუმენტალისტი ემირ ბურჯანაძე.
სასაზღვრო უწყების პრაქტიკულად ყველა
ჯილდოს („მესაზღვრის სამახსოვრო” მედლის
გამოკლებით) - მედლების, საიუბილეო მედლების, სამკერდე ნიშნებისა და საიუბილეო
სამკერდე ნიშნების ავტორია ასევე ცნობილი
ქართველი ჰერალდიკოსი მამუკა გონგაძე.
ესკიზების განხილვა-დახვეწაში აქტიურად
მონაწილეობდნენ შსს-ს სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის, სანაპირო დაცვისა და სასაზღვრო ავიაციის ხელმძღვანელობა, ოფიცრები. ამგვარად ჯილდოები მესაზღვრის,

2016

საზღვაო და საჰაერო სამსახურისთვის დამახასიათებელი ელემენტებით შეივსო და
უფრო დაიხვეწა.
საუწყებო ჯილდოების ერთი ნაწილი, რომელიც სასაზღვრო უწყების შეკვეთით საზღვარგარეთულმა ფირმებმა შეასრულეს,
დამზადების მაღალი ხარისხით გამოირჩევა.
მისასალმებელია, რომ ჯილდოები ახლა საქართველოშიც მზადდება, თუმცა დამზადების
ხარისხი აუცილებლად გაუმჯობესებას საჭიროებს.
რა ჯილდოები აქვთ მესაზღვრეებს
მესაზღვრეთა პირველი საუწყებო ჯილდო
- „მესაზღვრის სამახსოვრო” მედალი 1999
წლის დასაწყისში თბილისის ზარაფხანაში დამზადდა.
შემდგომში მას მოჰყვა მედალი „საქართველოს სასაზღვრო ძალებში უმწიკვლო სამსახურისთვის” და სხვ.
საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის
9 სექტემბრის N 746 ბრძანებულებით დამტკიცდა „საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სახელმწიფო საზღვრის დაცვის
დეპარტამენტის სამხედრო მოსამსახურეთა
ფორმის ტანსაცმელი და ატრიბუტიკა”.
ბრძანებულებაში ასევე ჩამოთვლილია სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის
ჯილდოები:
- მედალი „სასაზღვრო ძალებში უმწიკვლო
სამსახურისთვის” I ხარისხის, II ხარისხისა და
III ხარისხის;
- „გიორგი თორელის სახელობის” მედალი;
- საიუბილეო მედალი „საქართველოს სასაზღვრო ძალები 10 წლისაა”;
- საიუბილეო სამკერდე ნიშანი „საქართველოს სასაზღვრო ძალები 10 წლისაა”;
- სამკერდე ნიშანი „საპატიო მესაზღვრე”;
- სამკერდე ნიშანი „ვეტერანი მესაზღვრე”;
აღნიშნულ ბრძანებულებაში ჩამოთვლილ
ჯილდოებში „მესაზღვრის სამახსოვრო” მედალი აღარ გვხვდება.
2013 წლის 31 დეკემბერს შინაგან საქმეთა
მინისტრმა ხელი მოაწერა N 1000 ბრძანებას
„სამკერდე ნიშნის, სამინისტროს მედალიონისა და მედლის ნიმუშების და სამკერდე ნიშნით, სამინისტროს მედალიონითა და მედლით
დაჯილდოების წესის დამტკიცების შესახებ”,
რომელიც ძალაში 2014 წლის 1 იანვრიდან შევიდა.
ბრძანება შეეხება დაჯილდოების წესს, ჯილდოს სახეებს და ჩამოთვლილია სამინისტროს
მმართველობაში მყოფი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების და მათ შორის საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ჯილდოები:
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- მედალი „სასაზღვრო ძალებში უმწიკვლო
სამსახურისთვის” I ხარისხის, II ხარისხისა და
III ხარისხის;
- „გიორგი თორელის სახელობის“ მედალი;
- საიუბილეო მედალი „საქართველოს სასაზღვრო ძალები 10 წლისაა”;
- საიუბილეო სამკერდე ნიშანი „საქართველოს სასაზღვრო ძალები 10 წლისაა“;
- სამკერდე ნიშანი „საპატიო მესაზღვრე”;
- სამკერდე ნიშანი „ვეტერანი მესაზღვრე”;
- სამკერდე ნიშანი „სანაპირო დაცვა 19982008”;
თუმცა ეს ჩამონათვალი სრული არ არის და
მასში ცვლილება შევიდა, როცა მას დაემატა
საიუბილეო მედალი „სანაპირო დაცვა 10 წლისაა” და საიუბილეო სამკერდე ნიშანი „სასაზღვრო ავიაცია - 15 წელი”.

ავერსი

„მესაზღვრის სამახსოვრო“ მედალი
მრგვალ, თეთრი ფერის მედლის ავერსს აქვს
წარწერა „სასაზღვრო ძალები” და სასაზღვრო
ძალების ემბლემა - თამარ მეფის ხელრთვა.
რევერსზე იკითხება „საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი წმინდა და ხელშეუხებელია” და თარიღი „1999 წლის 21 III”, ხოლო შუაში კი სასაზღვრო ბოძი საქართველოს გერბით არის გამოსახული.
პირველი საუწყებო მედლით მესაზღვრეებთან ერთად დაჯილდოვდნენ საქართველოს
ხელისუფლებისა და მთავრობის, საზოგადოების წარმომადგენლები, რომელთაც სასაზღვრო უწყების შექმნა-ჩამოყალიბებაში თავიანთი წვლილი შეიტანეს.

რევერსი

„მესაზღვრის სამახსოვრო“ მედალი

ავერსი

რევერსი

მედალი „საქართველოს სასაზღვრო ძალებში უმწიკვლო სამსახურისთვის“
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მედალი „საქართველოს სასაზღვრო
ძალებში უმწიკვლო სამსახურისთვის“
თეთრი და მესაზღვრეთა ტრადიციული
მწვანე ფერის ბაფთაზე დამაგრებულ მედალზე ჯვარი იკითხება. ჯვრის კომპოზიციას კი
ჯვრის ფრთებზე დადებული თამარ მეფის
ხელრთვა ქმნის.
მედლის რევერსზე არის წარწერა „საქართველოს სასაზღვრო ძალებში უმწიკვლო
სამსახურისთვის”, ხოლო წარწერის ცენტრში
მედლის ხარისხის შესაბამისი ლათინური ციფრებია დატანილი ანუ I ხარისხს შეესაბამება
ოქროსფერი, II-ს - ვერცხლისფერი და III-ს ბრინჯაოსფერი მედალიონი.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის
2013 წლის 31 დეკემბრის N1000 ბრძანებით
აღნიშნულ მედალს ცვლილებები შეეხო და მას

„საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში უმწიკვლო სამსახურისთვის” ეწოდა.
I ხარისხის ოქროსფერი მედალიონი შეესაბამება „სახელმწიფო საზღვრის დაცვაში
20-წლიან უმწიკვლო სამსახურს” და შესაბამისად თეთრი ფერის ბაფთას შუაში მწვანე ფერის ვიწრო ზოლი აქვს.
II ხარისხის ვერცხლისფერი მედალიონი შეესაბამება „სახელმწიფო საზღვრის დაცვაში
15-წლიან უმწიკვლო სამსახურს” და შესაბამისად თეთრი ფერის ბაფთას მწვანე ფერის ორი
ვიწრო ზოლი აქვს.
III ხარისხის ბრინჯაოსფერი მედალიონი შეესაბამება „სახელმწიფო საზღვრის დაცვაში
10-წლიან უმწიკვლო სამსახურს” და შესაბამისად თეთრი ფერის ბაფთას მწვანე ფერის სამი
ვიწრო ზოლი აქვს.

ავერსი

რევერსი

ავერსი

რევერსი

მედალი „საქართველოს სასაზღვრო ძალებში უმწიკვლო სამსახურისთვის“

2016
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სამკერდე ნიშანი
„საპატიო მესაზღვრე“
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2002
წლის 5 მარტის N 92 ბრძანებით დამტკიცდა
სამკერდე ნიშანი „საპატიო მესაზღვრე”.
სამკერდე ნიშანი წარმოადგენს მწვანე მინანქრით დაფარულ ბოლნურ ჯვარს, რომლის
ცენტრში მრგვალი მედალიონი - აღმოსავლური ფარია მოთავსებული. ფარის მწვანე მინანქრის ველზე გამოსახულია თამარ მეფის
ხელრთვა და მას გარს ევლება მინანქრის შავ
ველზე შესრულებულია სადევიზო წარწერა
„საპატიო მესაზღვრე” და „ვაზის წნულის” ორნამენტი.
მედალიონსა და ჯვარს შორის სასაზღვრო
სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო (სანაპირო
დაცვა) ძალების შესატყვისი კომპოზიცია - გადაჯვარედინებული ხმლები, ფრთები და ღუზა
იკითხება.

სამკერდე ნიშანი
„ვეტერანი მესაზღვრე“
ოქროსფერი შვიდფრთიანი ვარსკვლავის
(მალტური ჯვრის ფორმის ფრთა) ცენტრში
მრგვალი მედალიონია მწვანე მინანქარზე შესრულებული სახელმწიფო საზღვრის ემბლემის
ოქროსფერი გამოსახულებით, რომელსაც გარშემო შავი მინანქრის წარწერა აქვს „ვეტერანი მესაზღვრე”.

სამკერდე ნიშანი „საპატიო მესაზღვრე”

სამკერდე ნიშანი „ვეტერანი მესაზღვრე”

ავერსი

საიუბილეო მედალი „საქართველოს
სასაზღვრო ძალები 10 წლისაა“
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2003
წლის 15 მარტის N 114 ბრძანებით დამტკიცდა საიუბილეო მედალი „საქართველოს სასაზღვრო ძალები 10 წლისაა”.
მედლით დაჯილდოვდნენ სასაზღვრო ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, რეზერვში
(თადარიგში) დათხოვნილები და სამოქალაქო
პირები, რომლებმაც სასაზღვრო ძალებში უმ-

რევერსი

საიუბილეო მედალი „საქართველოს სასაზღვრო ძალები 10 წლისაა”

90

2016

mesazRvreTa sauwyebo jildoebi

წიკვლო სამსახურით თავი გამოიჩინეს.
მედლის ავერსზე გამოსახული ფარის მწვანე ველზე ამოტვიფრულია ოქროსფრად თამარ
მეფის ხელრთვა. ფარი კი ორ ლომს უპყრია.
ფარის ქვემოთ იკითხება კომპოზიცია ხმლებით, ფრთებითა და გადაჯვარედინებული ღუზებით, რომელიც სიმბოლურად სასაზღვრო
სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო (სანაპირო
დაცვა) ძალებს გამოსახავს.
კომპოზიცია ზემოდან გარშემორტყმულია
შვიდქიმიანი ვარსკვლავით (სახელმწიფო ატრიბუტიკის სიმბოლო), ქვევით კი „ვაზის წნულია” ამოტვიფრული.
მედლის რევერსს აქვს წარწერა - „საქართველოს სასაზღვრო ძალები 10 წლისაა”.
საიუბილეო სამკერდე ნიშანი
„1992-2002“
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2003
წლის 15 მარტის N 114 ბრძანებით დამტკიცდა

საიუბილეო სამკერდე ნიშანი „1992-2002”.
სამკერდე ნიშანი წარმოადგენს ოქროსფერი
კოშკის გამოსახულებას, რომელზეც გადატანილია საიუბილიო მედლის კომპოზიცია და
სადევიზო ბაფთა წარწერით „1992-2002”.
საიუბილიო მედალი „სანაპირო დაცვა
10 წლისაა“
მრგვალი, ოქროსფერი მედალიონის ცენტრში გადაჯვარედინებულ ღუზებზე გამოსახულია სასაზღვრო პოლიციის ემბლემა. მედალიონს გარშემო აქვს წარწერები: „სასაზღვრო
პოლიცია” და „სანაპირო დაცვა”, რომლებსაც
ერთმანეთისაგან ორი შვიდქიმიანი ვარსკვლავი გამოყოფს. მედალიონი “ქართული ვაზის
წნულის” ორნამენტის დეტალით ბაფთას უკავშირდება.
რევერსზე ამოტვიფრულია წარწერა: „სანაპირო დაცვა 10 წლისაა” და სასაზღვრო პოლიციის ემბლემის მთავარი სიმბოლო - თამარ
მეფის ხელრთვა.

საიუბილეო სამკერდე ნიშანი „1992-2002�

ავერსი

რევერსი

საიუბილიო მედალი „სანაპირო დაცვა 10 წლისაა“

2016
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საიუბილიო სამკერდე ნიშანი „სანაპირო
დაცვა 1998-2008“

საიუბილიო სამკერდე ნიშანი
„სანაპირო დაცვა 1998-2008“
სამკერდე ნიშანი წარმოადგენს ჰერალდიკურ ფარს, რომლის ლურჯ (ლაჟვარდისფერ)
ველზე გამოსახულია ირიბი ვერცხლის ჯვარი, სანაპირო დაცვის დროშისა და ემბლემის
სიმბოლო. ცენტრში ზევიდან ქვევით დაშვებულ ოქროს ღუზაზე განლაგებულია მრგვალი
ოქროსფერი მედალიონი - სასაზღვრო პოლიციის ემბლემა, რომლის გარშემო ლურჯ (ლაჟვარდისფერ) არშიაზე ამოტვიფრულია წარწერა: „სანაპირო დაცვა” და “1998-2008”.

საიუბილეო სამკერდე ნიშანი „სასაზღვრო
ავიაცია - 15 წელი”

„გიორგი თორელის სახელობის” მედალი
საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 9
სექტემბრის N 746 ბრძანებულებითა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის N 1000
ბრძანებით საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის დამტკიცებულ ჯილდოებს შორის არის
„გიორგი თორელის სახელობის” მედალი.
ასეთი პიროვნება საქართველოს ისტორიისთვის უცნობია და ჩანაფიქრით ალბათ ზოგადად საზღვრის დამცველ ქართველ მესაზღვრეს განასახიერებდა.

საიუბილეო სამკერდე ნიშანი
„სასაზღვრო ავიაცია - 15 წელი“
შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 28
აპრილის N 324 ბრძანებით ცვლილება შევიდა
N 1000 ბრძანებაში, რომელსაც დაემატა საიუბილეო სამკერდე ნიშანი „სასაზღვრო ავიაცია
- 15 წელი”.
სამკერდე ნიშანზე გამოსახულია ჰერალდიკური ფარი, რომელიც გარედან ოქროსფერი
ლითონით არის შემოსაზღვრული, შიგნიდან
- ცისფერი მინანქრით. მინანქრის კომპოზიციის ცენტრში თეთრ ფონზე გამოსახულია წითელი ცენტრალური ჯვარი (წმინდა გიორგის
ჯვარი), მეოთხედებში ირიბი ჯვრის ზღვარზე
ოთხი მწვანე სამკუთხედია, რომლებიც მთლიანობაში მოძრაობის სიმბოლოს ქმნის.
ცენტრის ზემოთ სასაზღვრო ავიაციის რელიეფური ემბლემაა, ხოლო ემბლემის ქვემოთ
არის ოქროსფერი ლითონით შესრულებული
რელიეფური წარწერა - „სასაზღვრო ავიაცია 15 წელი”.

მართალია, მედლის ესკიზი არსებობს, მაგრამ თავად მედალი არასოდეს ყოფილა დამზადებული და ჯილდოს სახითაც არც არავის
მიუღია.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის N 1000 ბრძანების სასაზღვრო პოლიციის
ჯილდოების ჩამონათვალში კი „გიორგი თორელის სახელობის” მედალი საერთოდ ნახსენები აღარ არის.

თემურ ჩაჩანიძე

სამხედრო-ანალიტიკურ ჟურნალ
„არსენალის” პასუხისმგებელი რედაქტორი
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XVIII საუკუნის ჭურჭელი ბაგრატიონთა
გერბის გამოსახულებით
2002 წელს მოსკოვის არქეოლოგიის მუზეუმის1 დათვალიერებისას ყურადღება მიიპყრო
საქართველოსთან დაკავშირებულმა ექსპონატმა, რომელიც მუზეუმის მიერ მარკირებული იყო შემდეგნაირად: „თეფშები, წვნიანის
ჯამის თავსახური ქართველ ბატონიშვილთა
სადილის სერვიზიდან. ა.კ. გრებენშიკოვის
ფაბრიკა, 1749-1773 წწ. მაიოლიკა” (Тарелки,
крышка суповой миски из сервиза грузинских
царевичей. фабрика А. К. Гребенщикова в
Москве 1749-1773 гг. Майолика).

ნემდე, თუმცა ძირითად ნაწილს წარმოადგენს
XVII - XVIII საუკუნეების მასალა, რომელიც
აქვე, მდინარე ნეგლინნაიაზე (Негли́нная) არსებული, ამჟამად დანგრეული ხიდის მიდამოებშია აღმოჩენილი. აქვეა ნაპოვნი ქართველ
ბატონიშვილთა ჭურჭელიც.
ჭურჭლის დამზადების ადგილსა და დროსთან დაკავშირებით ცნობილია, რომ ის დამზადებულია ა.კ. გრებენშიკოვის ფაბრიკაში
მოსკოვში, 1749-1773 წლებში. კერამიკის,
კერძოდ კი მაიოლიკის2 წარმოება რუსეთში

სურ. 1. მოსკოვის არქეოლოგიის მუზეუმში დაცული ქართველ ბატონიშვილთა ჭურჭელი

აღნიშნული მუზეუმი დაარსდა 1997 წელს.
მასში თავმოყრილია 1993 - 1996 წლებში მოსკოვის ისტორიულ ცენტრში, უშუალოდ დღევანდელი მუზეუმის ტერიტორიაზე განხორციელებული არქეოლოგიური გათხრების
შედეგად ნაპოვნი არტეფაქტები. წარმოდგენილი მატერიალური კულტურის ნიმუშები მოიცავს პერიოდს პალეოლითიდან XIX საუკუ1

Музей Археологии
площадь, 1а.

2016

Москвы,

Москва,

Манежная

XVIII საუკუნეში განვითარდა. პირველი ფაბრიკა სწორედ აფანასი გრებენშიკოვმა დაარსა
მოსკოვში 1724 წელს, მხატვრული მაიოლიკის
წარმოება კი 1740 წლიდან დაიწყო. მზადდებოდა მასიური ჭურჭელი, თეთრი-მოცისფრო
ჭიქურით და ნახატებით, დასავლურევროპული და ჩინური ნიმუშების მსგავსად3. ამ ეტა2 გამომწვარი თიხა, რომელიც დაფარულია გაუმჭვირი
ჭიქურით და ნახატით.
3 Сиповская Н. В. Фарфор в России XVIII века. - М.,
2008.
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სურ. 2. ქართველ ბატონიშვილთა ჭურჭელზე გამოსახული ბაგრატიონთა გერბი

პისთვის უცნობია, თუ ვინ დაუკვეთა გრებენშიკოვის საწარმოს ბაგრატიონთა გერბით
გაფორმებული სადილის სერვიზის დამზადება. შესაძლოა, ეს ყოფილიყო ვახტანგ VI-ის ძე
გიორგი ბატონიშვილი (ბაგრატიონი) (1712
- 1786 წწ.), რომელიც მოსკოვის ქართული
კოლონიის მეთაური იყო XVII საუკუნის II ნახევარში4.
ევროპული არისტოკრატიისათვის დამახასიათებელი ფუფუნების ისეთი საგნის არსებობა, როგორიცაა საგვარეულო გერბით
შემკული სადილის სერვიზი, ქართველ ბატონიშვილთა დაწინაურებულ მდგომარეობაზე
და მათ მდიდრულ ყოფაზე მეტყველებს. რაც
შეეხება ჭურჭელზე გამოსახული გერბის ჰერალდიკურ მნიშვნელობას, ის მსგავსებას ავ4 სიხარულიძე ფ., ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია,
ტ. 3, გვ. 162-163, თბ., 1978.
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ლენს მაშინდელი საქართვლოს (ქართლ-კახეთის სამეფოს) სახელმწიფო გერბთან, თუმცა,
იმ განასხვავებით, რომ მასზე არ არის დატანილი ტერიტორიული სიმბოლოები - ქრისტეს
კვართი და წმინდა გიორგი.
გერბის აღწერილობა ასეთია: ფარისმტვირთველ ლომებს უპყრიათ ჰერალდიკური ფარი, რომელიც გაყოფილია 4 ნაწილად.
ფარის ნაწილებში განირჩევა შემდეგი სიმბოლოები: 1-ელ ნაწილში - სამეფო სფერო, მე-2
ნაწილში - დავითის ქნარი, მე-3 ნაწილში - შურდული, მე-4 ნაწილში - გადაჯვარედინებული
სამეფო სკიპტრა და ხმალი. გერბის ფარის ზემოთ მოთავსებულია ქართული სამეფო გვირგვინი.

გიორგი ლობჟანიძე

2016

„საქართველოს სახელმწიფო დროშა
და ღერბი”

ამ წლინახევრის წინ დემონსტრაციებსა
და მიტინგებზე დღის სინათლეზე გამოჩნდა
ქართული სახელმწიფოებრიობის დიდი ხნის
დატყვევებულ-დავიწყებული
სიმბოლოები
- დროშა და გერბი. როგორიც არ უნდა იყოს
მათი მხატვრულ-სიმბოლური თუ ჰერალდიკური ღირსება, ისინი შექმნილია ქვეყნის თავისუფლების პირობებში, როგორც შეიქმნა, ხომ
შეიქმნა და ამდენად, დღესდღეობით ისინი
ინარჩუნებენ ეროვნულ სიმბოლოთა ღირებულებას.
მართლაც რა პრეტენზია შეიძლება წავუყენოთ იმ დროშას, რომელზეც, როგორც პოეტმა კოტე მაყაშვილმა (ეროვნული საბჭოს
ხელოვნების კომისიის თავმჯდომარემ) თქვა,
„უკვე მოინათლა ბრძოლის ცეცხლში, ამგვარად იქცა ისტორიადო”. მაგრამ, მიუხედავად
ისტორიული წრთობისა, რომელიც მან გაიარა
ეს დროშა ვერ ჩაითვლება იმ საგნად, რომელშიც სრულყოფილად იქნებოდა გასიმბოლურებული საქართველოს სახელმწიფოებრიობა.
არ ვიცი, რა აზრს სდებდნენ მისი შემქმნელნი
შინდისფერ ფონზე აღბეჭდილ შავ და თეთრ
ზოლებში (წარსული შავი, მომავალი თეთრი,
როგორც გამიგია: მაგრამ რატომ არის წარსუ-
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ლი შავად წარმოდგენილი?) ან: სამი სკნელი,
თითქოს სამყაროს სამსკნელოვანი დაყოფა
რამენაირად წარმოადგენდეს ქართული ეროვნული მსოფლგანცდის სპეციფიკას.
დროშის მხატვარს შეეძლო მასში, მის ფერებში, მხოლოდ ერთი განზომილების სიმბოლიკა ჩაედო. სახელდობრ, რა? ეს უცნობია.
მაგრამ მთავარი ახლა ის არის, რომ ამ დროშაში ქართველი ხალხი დღესაც ეროვნული დამოუკიდებლობის ნიშანს ხედავს და ამას, ალბათ, ვერაფერი წაშლის. მაშინ ამ სამფეროვან,
შინდისფერ დროშას ეტოქებოდა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის (მენშევიკების) დროშა,
რომელიც საერთო იყო მთელი სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობისათვის, უფრო მეტიც, კომუნისტურ პარტიასაც ასეთი დროშა
შერჩა დღემდე. ეს ფაქტი ახლა კვლავ გასახსენებელია. მე ის ამოვიკითხე უშანგი სიდამონიძის სტატიაში „საქართველოს დემოკრატიული
რესპუბლიკის სიმბოლიკა”, რომელიც გაზეთ
„სამშობლოს” 26 მაისის ნომერში დაიბეჭდა
გასულ, 1989 წელს:
„1918 წელს, 26 მაისს, როცა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი გამოცხადდა,
ქართული ეროვნული დროშა მთავრობის სა-
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სახლეზეც (ახლა პიონერთა სასახლე) აღიმართა. მენშევიკების სახალხო გვარდიელებმა ეს
დროშა ჩამოხსნეს და მის ნაცვლად თავიანთი
პარტიული დროშა აღმართეს. ამას ქართული
საზოგადოების მწვავე რეაქცია მოჰყვა”.
ამ ფაქტში ძნელია არ დავინახოთ საბედისწერო სიმბოლურობა.
იმ ისტორიულ მომენტში ქართულმა დროშამ გაიმარჯვა, მაგრამ ეს ქართული დროშა
სამი წლის შემდეგ დამარცხდა იმ წითელ, საერთაშორისო პროლეტარიატის დროშასთან
ბრძოლაში, რომელიც საბოლოოდ მაინც აფრიალდა მთავრობის სასახლის თავზე - ესეც
ისტორიული წამი იყო, ფიქსირებული იმ ცნობილ დეპეშაში.
ძნელია ეს ისტორიული მარცხი, რომელიც
დროშათა მონაცვლეობაში გამოიხატა, დავაკისროთ მთლიანად მენშევიკების სახალხო
გვარდიას, რომლის სამარცხვინო მოქმედება
თავისუფლების იმ სამ წელიწადში ცნობილია
(იხ. გენერალ გ. კვინიტაძის „ჩემი მოგონებები“). ეს უნდა მომხდარიყო და ამ მომხდარში
თავისი წვლილი აქვს ამ გვარდიასაც და იმ
მთავრობასაც, რომლის ერთგულიც იგი იყო.
იყო თუ არა სიმბოლური და, შეიძლება ითქვას,
წინასახეობრივი გვარდიელთა მოქმედება
1918 წლის 26 მაისს? ბოლომდე მიიყვანა თუ
არა მტრის ხელმა 1921 წლის 25 თებერვალს
მათი მცდელობა? ეჭირა თუ არა ერთი და იგივე დროშა ჯერ მოყვრის ხელს, შემდეგ მტრის
ხელს იმ მიზნით, რომ განესაზღვრა დამოუკიდებლობა ( უფრო კი დამოკიდებულება)?
1918 წლის სექტემბერში, როცა უნდა გამოცხადებულიყო უკვე არსებული დროშა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო დროშად, კოტე მაყაშვილი ამბობდა
ტრიბუნიდან: „რა თქმა უნდა, ეს დროშა არის
ერთგვარი კომპოზიცია, მაგრამ, რადგანაც ეს
დროშა იყო გაშლილი შარშან ნოემბერში ეროვნულ ყრილობაზედ, რადგან ამ დროშის ქვეშ
გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა და, გარდა ამისა, ეს დროშა უკვე მოინათლა ბრძოლის ცეცხლში, ამგვარად იგი იქცა
ისტორიად და მე მგონია, ახლა ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ კანონით დავადასტუროთ მისი
არსებობა”.
ეს დროშა გამოტარებული იყო მაშინ ბრძოლის ქარცეცხლში, რომელშიც ახლად გათავისუფლებული ქვეყანა გაეხვია არა თავისი
ნებით; მერე ის იყო დატყვევებული, განადგურებული ფიზიკურად ისე, რომ ძლივს გადარჩა
მისი სხეული - ცოცხლობდა მხოლოდ სული
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და კვლავ აღდგა ჩვენს დროში, მაგრამ მას
არც ახლა ასცდა ქარცეცხლი. მან განიცადა
დამცირებაც, ლაფში ამოსვრა ახალი მტრების ხელში არა იმ მიზეზით, რომ იგი უღირსად
ეჭირა ხელში ახალ თაობას. და, მართლაც,
როგორი „ერთგვარი კომპოზიციაც” არ უნდა
ჰქონდეს დროშას, რა ბანალური შინაარსიც არ
უნდა ჰქონდეს მას, მის სიმბოლიკას, განა შეცვლის სხვა რომელიმე დროშა? იგი დღესაც ქარცეცხლშია, დღესაც ის განიცდის ისტორიას,
დღესაც ის მოწმეა ერთგულებისა და ღალატისა, დღესაც შეესხურა მას თავდადებულთა
სისხლი.
რა შეიძლება ითქვას ქართული სახელმწიფოებრიობის მეორე სიმბოლოზე - გერბზე?
თუ დროშამ თავისი შეზღუდული საშუალებებით ვერ გამოხატა მიახლოებითაც კი ქართული სახელმწიფოებრიობის არსი, ვერ ფოკუსირდა მასში წარსული, აწმყო და მომავალი
ქვეყნისა, შეძლო თუ არა ეს დამოუკიდებელი
საქართველოს გერბმა? რაკი მას, როგორც
ნახატს, უნდა შეძლებოდა მკაფიოდ, არაორაზროვნად აღებეჭდა კავკასიაში და არა მხოლოდ კავკასიაში ერთ-ერთი უძველესი ქვეყნის
სულიერი სახე.
თავის დროზე მხატვარმა დავით კაკაბაძემ
სტატიაში „საქართველოს ღერბი” სასტიკად
გააკრიტიკა გერბი, რომელიც უკვე მიღებული
იყო საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერ. ის წერდა, „ამ მიღებული სახით
ღერბის ცხოვრებაში გატარება ჩვენ მიგვაჩნია
შეუწყნარებლადო”, (ჟურნ. „შვიდი მნათობი”,
N1, აპრილი,1919 წ.). კრიტიკა აღძრული იყო
სტილისტური და ეროვნული პოზიციებიდან.
„მიღებულ პროექტში ქართული სტილი სრულებით არ არის დაცული”, - წერს მხატვარი,
არც ჰერალდიკური წესებიო, დასძენს. იოსებ
შარლემანის მიერ შექმნილი „გიორგის სახე
შესრულებულია რუსული საეკლესიო სახატო
რიგის მიხედვით”, კერძოდ, მას მიაჩნია, რომ
აქ გამოყენებულია მოსკოვურ-ნოვგოროდული რიგი ( XV-XVI სს.).
მხატვარი იმედს გამოთქვამდა,რომ „მიღებული ღერბის ნახატი“ ცხოვრებაში არ გატარდებოდა, ამას „თვით მთავრობა მალე დაინახავსო”. რა დაინახა მთავრობამ სულ მოკლე
ხანში, ჩვენ ვიცით, მაგრამ გერბი, ცხადია,
დარჩა გერბად და დღემდე ქართველობა მასში
დამოუკიდებელი საქართველოს სიმბოლოს ხედავს. რას ვხედავთ სინამდვილეში ამ გერბზე?
თუმცა ჯერ ის გავიხსენოთ, თუ რას ხედავს
ამ ღერბზე დამოუკიდებელი საქართველოს
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რესპუბლიკის 1921 წლის 21 თებერვალს მიღებული კონსტიტუცია: „საქართველოს ღერბი არის ძლევამოსილი გიორგი თეთრ რაშზე
მჯდომარე”. ასე ხედავდნენ კონსტიტუციის
ავტორები (ჯერ მთავრობა და პარლამენტი,
ცხადია) გერბის ნახატს. მართლაც ასეა? ძლევამოსილი გიორგია მასზე გამოსახული?
ვის უნახავს ძლევამოსილი კაპადოკიელი
მხედარი გარეშე ნიმბისა და გარეშე გველეშაპისა, რომელსაც ის უნდა გმირავდეს ?
გერბზე ვერ ვხედავთ ვერც ნიმბს,წმინდანობის ნიშანს, მხედრის თავზე და ვერც გველეშაპს, განგმირულს,ნიშანს მისი უპირველესი
ღვაწლისა. მას შერჩა მხოლოდ თეთრი ცხენი.
ეს იმიტომ მოხდა, რომ ჩვენს სოციალ-დემოკრატიას, „ეროვნულ” განშტოებას საერთაშორისო და, უფრო მეტად, რუსულ სოციალ-დემოკრატიისას, წმინდა გიორგის დანახვაც
და გაგონებაც არ სურდა, მით უმეტეს, რომ
იგი საქართველოს ეროვნულ მფარველ წმიდანად იყო შერაცხილი.
ასეთი განწყობილება, ცხადია, იყო შედეგი
ჯერ სარწმუნოებრივი, მერე ეროვნული, ან
ერთდროულად ორივე, ნიჰილიზმისა.
სოციალ-დემოკრატია, ქართველი მენშევიკობა, რომელიც უმრავლესობა იყო მთავრობაში და ეჭირა წამყვანი პოსტები დაწყებული
პრემიერ-მინისტრიდან და ა.შ. , არ დაუშვებდა,
რომ დემოკრატიული საქართველოს გერბზე
ქრისტიანული წმინდანი ყოფილიყო გამოხატული ( უხერხული იქნებოდა მარქსის წინაშე).
ეს პარტია და მისი იდეოლოგიის თანამგრძნობელნი წინააღმდეგი იყვნენ იმ კომპრომისული წინადადებისაც კი, რომელიც თუმცა
ეროვნული სულით გამსჭვალულმა, მაგრამ
რელიგიურად ნიჰილისტურმა სამეცნიერო
ინტელიგენციის წარმომადგენლებმა შესთავაზეს მთავრობას, უფრო სწორად, სამთავრობო
„ხელოვნების კომისიას”. მათი წინადადებით
გერბზე უნდა გამოსახულიყო „საქართველოს
სპეტაკი რაინდი თეთრი გიორგი”.
ასეთი „რაინდი”, თეთრი გიორგის სახელის
მატარებელი, არ არსებულა საქართველოში;
ეს წმინდა კაბინეტური გამონაგონია, რაინდის ტიტულოსანი „თეთრი გიორგი” უზურპირებულია კაბადოკიელი წმინდანის, წმინდა
გიორგის, ადგილობრივი, კერძო სახისაგან,
რომელიც მას აქვს კახეთში, აწყურში, სადაც
წმინდა გიორგის ამ სახელით იხსენებს მლოცველი - ადგილობრივი მრევლი და მრავალრიცხოვანი პილიგრიმობა, რომელიც მოემართება აქეთ მთელი კახეთიდან და, შესაძლოა,
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მთელი აღმოსავლეთ საქართველოდან. „თეთრი გიორგი“, ცხადია, იგივე წმინდა გიორგია,
მისი ხალხური სახელწოდება და არავითარ
შემთხვევაში წარმართული საქართველოს
„რაინდი“.
პარადოქსი, გნებავთ ბედის ირონია იმაშია,
რომ ამ მეცნიერულმა უზურპაციამ, რაც გამოიხატა თეთრი გიორგის მითვისებით მეცნიერული წარმართობის მიერ, ვერ შეიყვანა შეცდომაში მთავრობის სოციალ-დემოკრატიული
უმრავლესობა. მათმა ათეისტურმა ალღომ გამოიცნო იგივეობა წმინდა გიორგისა და თეთრ
გიორგის შორის. აი , რას წერს უშანგი სიდამონიძე ზემოთ ნახსენებ წერილში: „სოციალ-დემოკრატებისათვის მიუღებელი იყო თეთრი
გიორგი. ისინი თეთრ გიორგის ქრისტიანობის
სიმბოლოდ თვლიდნენ. ხელოვნების კომისიამ
დაასაბუთა, რომ თეთრი გიორგი ქართველი
ხალხის ქრისტიანობამდელი ღვთაება იყო.
თეთრი გიორგი წმინდა გიორგისაგან იმითაც
განსხვავდება, რომ წმინდა გიორგის თავზე
შარავანდედი ადგას”.
აქედან ჩანს, რომ არც სოციალ-დემოკრატიას და არც ეროვნულ სამეცნიერო წრეებს არ სურდათ ქრისტიანული საქართველო.
ამ საკითხში ისინი სოლიდარულნი იყვნენ.
მაგრამ სამართლიანობა მოითხოვს იმის აღნიშვნას, რომ სოციალ-დემოკრატია უფრო
რეალურ ნიადაგზე იდგა და შეიძლება ითქვას,
უფრო თანმიმდევრული იყო თავისი ათეისტური პოზიციებიდან გამომდინარე, ვიდრე
მეცნიერება, რომელსაც მოუხდა ხელოვნური
თეორიის მოხმობა მათ დასარწმუნებლად. ეს
თეორია - რომელიც გულისხმობს ქრისტიანული წმინდანების წარმართულ „დუბლიკატთა”
არსებობას საქართველოში, დღემდე ძალაშია,
მიუხედავად მისი სრული უსაფუძვლობისა და
აშკარა ხელოვნურობისა. მისი მიმზიდველობა დამყარებულია ყალბად გაგებულ ეროვნულობაზე; თითქოს ქრისტიანობა, როგორც
უცხო, გარედან შემოსული რელიგიური იდეოლოგია, გადახვევა იყო ქართული ეროვნული კულტურის მაგისტრალური ხაზიდან და,
რომ საჭიროა ქრისტიანობამდელი ფესვების
დაძებნა და ქრისიტანობაშეუხებელი კულტურული ფენომენების გამომზეურება, ე.წ. რენესანსი. ერთ-ერთი ასეთი ფენომენი „თეთრი
გიორგი” აღმოჩნდა, რომელიც ხელოვნურად
იქნა მოწყვეტილი წმინდა გიორგის, ცოცხალს,
ცოცხალი რწმენის ობიექტს, რომელსაც აქვს
თავისი წმინდა ცხოვრება - აგიოგრაფია.
ხოლო რა ცხოვრება აქვს „წარმართულ”
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„saqarTvelos saxelmwifo droSa da Rerbi“

„თეთრ გიორგის”? სად არის მისი ღვაწლი?
სად არის მისი ძლევა? არსად. მხოლოდ მარცხი.
წმინდა გიორგის ბედი დამოუკიდებელი
საქართველოს გერბში მინიატურულად იმეორებს ქრისტიანობის ბედს მეოცე საუკუნის
საქართველოში; ამდენად არსებული გერბის
საკითხი არ არის მხოლოდ ჰერალდიკური საკითხი. გერბში დარღვეულია არა მხოლოდ
ჰერალდიკური ტრადიციული კანონი, არამედ
რელიგიურიც. იმგვარი გაგება „თეთრი გიორგისი”, როგორც ეს მაშინ ხელოვნების კომისიამ „დაასაბუთა”,არის ერთ-ერთი გამოვლენა
პროფანაციისა, რაც მდგომარეობს საკრალური სფეროდან სიწმიდეთა გადანაცვლებისა
საერო სფეროში, ანუ მისი ღირსების ჩამოქვეითება აბსოლუტური რეალობიდან ყოფით
სინამდვილემდე. პროფანაცია ნიშანდობლივია ქრისტიანული კულტურის არა ტოტალურად უარმყოფელთათვის, როგორებიც იყვნენ
სოციალ-დემოკრატი პარტიელები, არამედ
სწორედ ეროვნულ ნიადაგზე მდგარ მოღვაწეთათვის, რომელთა თვალში ქრისტიანობა,
როგორც ისტორიული მოვლენა, ქართული
კულტურის ერთ-ერთი მოდუსია, რომელსაც
მხოლოდ და მხოლოდ ისტორიული ღირებულებაღა შერჩენია და, ამის საფუძველზე, დასაშვებად იქნა მიჩნეული მისი სიმბოლოების
გამოყენება საერო, თუნდაც ისეთ ამაღლებულ სფეროში, როგორიც არის ეროვნულობა.
„თეთრი გიორგის“ ემანსიპაცია, ანუ მისი
მოწყვეტა ეკლესიის წიაღიდან, ერთი კერძო
გამოვლენაა ქრისტიანულ რეალიებზე საერთო თვალსაზრისისა, რაც კარგად არის გამოხატული დ. კაკაბაძის ნათქვამში სადაც ის
იძლევა საქართველოს გერბის საკუთარ კონცეფციას: „თეთრი გიორგის ფორმას უფრო
შეეხამება საერო მხატვრული სტილი, ვიდრე
საეკლესიო”.
ამ ნათქვამში იგულისხმება, რომ „თეთრი
გიორგი” ეკუთვნის საერო კულტურას და ამიტომაც მისი სახე-ფიგურა, მხატვრის აზრით,
საერო მხატვრობის კანონებით უნდა შესრულებულიყო. მაგრამ რამდენად მართებულია
ეს საყვედური გერბის ავტორის მიმართ? მის
ნახატში ხომ არც ერთი ძირეული ატრიბუტი
საეკლესიო წმინდა გიორგისა არ არის წარმოდგენილი? წმიდანი ხომ გაძარცვულია იმ ნიშნებისგან, რომლებიც შეადგენს მის არსს ?
პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს გერბი მხედრის გამოსახულებით საბედისწერო გაუგებრობაა, რომელიც
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არ უნდა მომხდარიყო ძველი ქრისტიანული
კულტურის ქვეყანაში; მისი ისტორიის გადამწყვეტ მომენტში ეს იყო მარცხი ქართველი
ინტელიგენციის ცნობიერებაში, რომელიც
კარგა ხნით ადრე იყო დაავადებული ურწმუნოებით და, რაც უფრო უარესია, რელიგიური ნიჰილიზმით, რადგან სწორედ ეს უკანასკნელი განწყობილება ბადებს პროფანაციას,
ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. რადგან
სწორედ ეს და არა უღმერთოთა მოძრაობა ამღვრევს და ამიწებს რელიგიურ ატმოსფეროს,
ვიდრე აგრესია და დევნა, რომელიც უფრო
აძლიერებს რელიგიურ წყურვილს. ამას მოწმობს ქრისტიანობის მთელი ისტორია.
სასოებით და იმედით შევყურებთ დამოუკიდებელი დემოკრატიული საქართველოს
გერბს და ვერც კი ვამჩნევთ, რომ მასზე გამოსახულია არა ძლევამოსილი, მთავარმოწამე წმიდა გიორგი, საქართველოს, ქართველი
ერის მფარველი, რომელიც დიდგორის ველზე
ქართველობასთან ერთად იბრძოდა ქრისტიანობის გადასარჩენად ამ მიწაზე, არამედ მისი
პროფანირებული დეფექტური სახე.
ამ გერბის თანამდევი მაშინ არ იყო გამარჯვება ....

ზურაბ კიკნაძე

ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი
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საქართველოს სამეფო გერბში კვართის
გამოსახვის ისტორია
ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ შესრულებულ 1735 წლის საქართველოს გენერალურ
რუკაზე (ატლასზე) საქართველოს მეფეთა
ბაგრატიონების საგვარეულო გერბი “სამეფო
კვართიან-დავითიანის” სახელით არის მოცემული და იგი იმ პერიოდისთვის ჩვენი ქვეყნის
სახელმწიფო გერბად გვევლინება. როგორც
ცნობილია, მცხეთა მაცხოვრის კვართის განსასვენებელს წარმოადგენს და, ბუნებრივია,
ქართველი მეფეების სახელმწიფო გერბში მისი
(კვართის) გამოსახვის უფლებას დაიტოვებდნენ. გერბის ასეთი აგებულების მიხედვით,
ბაგრატიონები ქრისტეს კვართის, მსოფლიო
საქრისტიანოს უდიდესი სიწმიდის მცველებად
გვევლინებიან. აქვე ვიტყვით, რომ ევროპულ
ჰერალდიკაში კვართის კანონიზირებული გამოსახულება არ არსებობდა და იგი მუდამ
მონანიების სიმბოლოს წარმოადგენდა. ძველ
ებრაელებში კვართი მწუხარების სიმბოლოდ
აღიქმებოდა, ხოლო ქრიტიანულ კონფესიებში
კი - ასკეტიზმისა და ყოველგვარი გამოცდისათვის მზადყოფნის მიმანიშნებლად.
ქართულ სახალმწიფო გერბზე კვართის გამოსახულების გაჩენის საინტერესო მოვლენასთან უნდა გვქონდეს საქმე: XVII საუკუნეში
საქართველოში გავრცელდა აზრი, რომ თემურ-ლენგის შემოსევების დროს ქართველებმა წმინდა სიდონიას საფლავიდან ქრისტეს
კვართი ამოიღეს და ამის შემდეგ მას კათალიკოსები ინახავდნენ, ხოლო როცა მეფე ალექსანდრე I დიდმა (1412-1442 წწ.) დანგრეული
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სვეტიცხოველი აღადგინა, კვართი შეინახეს
ჯვრის ბუდეში და იგი ტაძარში დაასვენეს.
შაჰ-აბას I-მა (1587-1629 წწ.) ქართლში 1615
წლის ლაშქრობის დროს, თითქოს, ქრისტეს
კვართს მიაგნო და, როგორც სამხედრო ნადავლი, სპარსეთში გადაიტანა. 1624 წელს
ირანში რუსი ელჩები ვასილი კორობინი და
დიაკონი ოსტაფი კუვშინოვი ჩავიდნენ, რომლებიც რუსეთის მეფე მიხაილ ფეოდოროვიჩს
(1613-1645 წწ.) ატყობინებდნენ, რომ შაჰაბასს სურდა ივერიიდან წამოღებული მაცხოვრის კვართი მისთვის გადაეცა. ელჩები იქვე
აღნიშნავდნენ, რომ კვართი თავად არ უნახავთ და არც შეუძლიათ მისი ჭეშმარიტება დაამტკიცონ, თუმცა, როგორც შაჰისგან იცოდნენ, მას მრავალი სასწაული მოეხდინა.
1625 წლის 25 თებერვალს შაჰ-აბას I-ის
ელჩმა ურუსან-ბეგმა რუსეთის პატრიარქ ფილარეტს ძვირფასი ქვებით გაწყობილი ოქროს
კიდობანი მიართვა, რომელშიც წითელი ფერის კვართი(?) ესვენა. ფილარეტი სკეპტიკურად შეხვდა ამ მოვლენას და მისი ისტორია
გამოიკითხა. ამ დროს მოსკოვში მყოფი კახეთის მეფე თეიმურაზ I-ის (1606 - 1616 წწ,
1625-1632 წწ.) ელჩის, არქიეპისკოპოს თეოდორისგან შეიტყო, რომ მართალია, შაჰ-აბასმა საქართველოში ბევრი ეკლესია დაანგრია,
მაგრამ ქრისტეს კვართი არ წაუღია და იგი
დღემდე სვეტიცხოველში ინახება. ე.წ. “პარიზის ქრონიკიდან” ცნობილია, რომ, როდესაც
შაჰ-აბასმა სვეტიცხოვლის ტაძრის დანგრევა
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გადაწყვიტა, მისმა იმამებმა შეაჩერეს, რადგან
იგი წმინდა ადგილი იყო, რომელზეც ადამიანის ხელის შეხება არ შეიძლებოდა. ამის გამო
შაჰ-აბასმა საკუთარი გადაწყვეტილება შეცვალა, ტაძარში შევიდა და ილოცა კიდევაც. ამის
შემდეგ რუსეთში “საჩუქარს” გამოცდა მოუწყვეს და მანაც სასწაულები მოახდინა, რის
გამოც კვართი მოსკოვის უსპენსკის ტაძარში
გადაასვენეს, ხოლო შემდეგ იგი დაანაწევრეს
და რუსეთის სხვადასხვა ეკლესიაში დაარიგეს.
კვართის ისტორიის შესახებ ე. ბელოკუროვმა 1891 წელს წიგნიც კი გამოსცა - “Дело о
присылки шахом Аббасом ризы Господней
царю Михаилу Феодоровичу в 1625 году”,
რომელშიც მის რუსეთში ჩამოტანას ამტკიცებდა. ამასთან დაკავშირებით, მომდევნო
წელს თედო ჟორდანია გაზეთ “ივერიაში”
წერდა: “უეჭველია, რომ შაჰისგან რუსეთს გაგზავნილი ნივთი ის ერთ-ერთი სიწმინდე უნდა
ყოფილიყო, რომელიც შაჰს გაუტანია ზაგემის
ეკლესიიდან და არა მცხეთიდან; ეს თვით ამ
საქმიდან ჩანს, რომელიც ბელოკუროვს შეუკრებია ამ საგნის გასარკვევად”. ჟორდანია იქვე
აცხადებს, რომ, როცა ვახტანგ VI-მ წმინდა ნინოს ვაზის ჯვარი წაიღო მოსკოვში, ქართლში
ერთი ამბავი ატყდა. კათალიკოს ბესარიონს კი
ცოტა დააკლდა, რომ მეფე დაეწყევლა, თუმცა
მისი ბედუკუღმართობა სწორედ ამ ფაქტით
ახსნა. ამასთან ერთად, ქრისტეს კვართის საქართველოდან გატანის ფაქტი აუცილებლად
აისახებოდა ქართულ მწერლობაში.
ალ. ნატროევმა (ნატროშვილი) 1900 წელს
გამოსცა წიგნი “Мцхеть и его собор СветиЦховели”, რომელშიც ამბობს, რომ რუსები
ხშირად მოიკითხავდნენ კვართის ამბავს და
მეფე თეიმურაზ I მუდამ აღნიშნავდა, რომ მართალია, “შაჰ-აბასმა გაიტანა ბევრი წმინდა
ნივთი, მაგრამ კვართი არა”. ამასთან ერთად,
ქართველი მეფე შენიშნავდა, რომ შაჰისგან
ნაჩუქარი კვართი არა თეთრი, არამედ წითელი იყო, ხოლო მასზე ლათინური წარწერა და
ჯვარცმა და ვნება უფლისა იყო გამოსახული.
მეფე თეიმურაზი აღნიშნავდა, რომ სახარებაში ამის შესახებ არაფერია ნათქვამი, ხოლო,
რაც შეეხება წარწერას, ქართველები მას ქართულად გააკეთებდნენ, ებრაელები კი - ებრაულად. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ალ.
ნატროშვილი ასკვნის, რომ შესაძლებელია
შაჰ-აბასმა საქართველოდან ქრისტეს პერანგი
(რომელიც ბავშვობაში ეცვა) გაიტანა და შემდეგ იგი რუსეთის მეფეს გადასცა.
საინტერესოა, რომ “კვართი არ იყო შეკერილი, თავიდან ბოლომდე ნაქსოვი იყო” (იოანე
19.23). არსებული საეკლესიო ტრადიციით,
იგი არა წითელი, არამედ თეთრი ფერისაა
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და მარიამ ღვთისმშობლის მიერ მოქსოვილი,
ხოლო იესო მას განუყრელად ატარებდა და
მასთან ერთად იზრდებოდა. ქრისტეს კვართთან დაკავშირებულმა ამ ისტორიამ სწორედ
ქართულ ჰერალდიკაზე იქონია გავლენა: ქართველმა მეფეებმა საკუთარი სახელმწიფო
გერბის მთავარ ფიგურად კვართი გამოსახეს,
რამაც იმდროინდელ ქართულ საზოგადოების
ყოველგვარი ეჭვები საბოლოოდ გაფანტა. XIX
საუკუნეში, როდესაც საქართველო რუსეთის
იმპერიის შემადგენლობაში მოექცა, ბაგრატიონთა გერბში კვართის გამოსახვის საკითხმა
კვლავ არაერთგვაროვანი ხასიათი მიიღო.
რუსეთში დამტკიცებულ ბაგრატიონთა (ქართლის მეფე იესეს შთამომავალთა) გერბზე
კვართი საერთოდ არ გადაიტანეს, ხოლო შემდეგ არა თეთრი, არამედ წითელი გამოსახეს.
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მოგვიანებით ბაგრატიონ მუხრან-ბატონებმა
და ბაგრატიონ “გრუზინსკებმა” თეთრი კვართი საკუთარ საგვარეულო გერბზე აღადგინეს.
ვახუშტი ბატონიშვილის “სამეფო კვართიან-დავითიან” გერბზე ვერცხლის (თეთრ)
ველზე ოქროს (ყვითელი) კვართია გამოსახული. ჰერალდიკური კანონებით ქრისტეს სიმბოლურ გამოსახულებას ვერცხლზე ოქროს
ჯვარი წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე,
ბაგრატიონთა გერბში ქრისტეს კვართის ვახუშტისეული ვარიანტია (თეთრზე ოქრო)
მისაღები: და გერბში კვართის გამოსახვის
უფლება მხოლოდ ბაგრატიონთა სამეფო
შტოს წარმომადგენლებს უნდა ჰქონდეთ.
რუსი მეცნიერი ვ.ვ. პახლიობკინი მიიჩნევს,
რომ გერბში “კვართის სიმბოლური მნიშვნელობა ის იყო, რომ იგი ხაზს უსვამდა სამეფო
საგვარეულოს სიძველეს, ქართული სახელმწიფოებრიობის სიძველესა და ქვეყანაში
უძველესი დროიდან მართლმადიდებლობის
შემოტანას”. ქართულ ჰერალდიკაში ეს საკითხი სხვაგვარად არის გადაწყვეტილი. მართმადიდებლობის დამცველის იდეის გამომხატველად ქართულ გერბზე მთავარანგელოზ
მიქაელს ვხვდებით, რაც საწყისს XI საუკუნიდან იღებს. ვახუშტის რუკაზე (ატლასზე) მოცემულია ნათელით მოსილი ხმალამოწვდილი
ფრთოსანი მხედრის სრული ფიგურა, რომელიც მთავარანგელოზ მიქაელის განასახიერებაა და იგი, წმინდა გიორგისთან ერთად, საქართველოს ტერიტორიულ გერბსა და ქვეყნის
მფარველ წმინდანს წარმოადგენს.
მთავარანგელოზი მიქაელი აღმოსავლეთის
ეკლესიის (მართლმადიდებლობის - დ.კ.) მფარველად იყო მიჩნეული. ეს ფაქტი ადრიდანვე
იყო ცნობილი საქართველოში. ლეონტი მროველი გადმოგვცემს: „მე ვარ მიქაელ, რომელი
დადგინებულ ვარ ღმრთისა მიერ მთავრობასა ზედა აღმოსავლისასა”. ბუნებრივია, მას
შემდეგ, რაც 1054 წელს ქრისტიანობა ორ,
დასავლეთ - კათოლიკურ და აღმოსავლეთ მართლმადიდებელ ეკლესიებად გაიყო, საქართველოში არქისტრატიგ მიქაელის კულტი
კიდევ უფრო გაიზრდებოდა. თვით დავით IV
აღმაშენებელი გულზე ჩამოკიდებულ მიქაელ
მთავარანგელოზის ხატს ატარებდა, რომელიც
მცველად მოევლინა ქართლში თურქ-სელჩუკებისგან ერთ-ერთი ციხის განთავისუფლების
დროს. მტერმა ნატყორცნი ისარი “ჰკრა ხატსა
მთავარანგელოზისასა, რომელი ეკიდა ყელსა,
ოქროსა მცირე, და ძალმან საღმრთომან განარიდა მშვიდობით” მეფე დავითი (საინტერესოა, რომ შუა საუკუნეების კიევის სამთავროს
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გერბიც - მთავარანგელოზი მიქაელი ქვეყნის
მფარველი და მართლმადიდებლობის დამცველის აღმნიშვნელი სიმბოლოა).

აპოკალიფსის მიხედვით, მთავარანგელოზი მიქაელი წინ უძღვის ზეციურ ლაშქარს და
ამარცხებს დასაბამისეულ გველს, რომელსაც “ეწოდა ეშმაკი სატანა, მთელი სამყაროს
მაცდური” (გამოცხ, 12.3-9). ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ ნაჩვენები ხატების მსგავსად,
მთავარანგელოზი მიქაელი ხმალამოწვდილი
მხედრის სახით არის წარმოდგენილი XIII საუკუნის სვანური დროშის - “ლემის” დროშაკზე
და იმერეთის მეფის სოლომონ I-ის (1752-1784
წწ. პერიოდულობით) დროშაზე, რომელზეც
ქსოვილის ერთ მხარეს გველეშაპის განმგმირავი წმინდა გიორგია, ხოლო მეორე მხარეს - მიქაელი. ძველი ქართული ხელნაწერების
მინიატურებისა და ფრესკების შესწავლა საშუალებას გვაძლევს ვთქვათ, რომ საქართველოში მთავარანგელოზ მიქაელის სწორედ
ამგვარი სახე (ნათლით მოსილი ხმალამოწვდილი ფრთოსანი მხედრის სრული ფიგურა) იყო
ცნობილი.
როგორც დავინახეთ, ქართველ მეფეთა
გერბში ქრისტეს კვართის გამოსახულება XVII
საუკუნეში საქართველოში გავრცელებული
არასწორი აზრის გამო გაჩნდა, რამაც, თავის
მხრივ, დადებითი როლი შეასრულა ქართული
ჰერალდიკის განვითარების ისტორიაში.

დავით კლდიაშვილი
ჰერალდიკოსი
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ქუთაისის საქალაქო ხაზინის ჩეკები
წინამდებარე სტატიით „ჰეროლდი” გრძელდება წერილების ციკლი თემაზე „ქართული
ბონისტიკური ძეგლები”.
გასული საუკუნის ათიანი წლების მიწურულსა და ოციანი წლების დასაწყისში ქაღალდის ფულადი სუროგატები ფართოდ გამოიყენებოდა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში.
ასეთი ტიპის ფულის ნიშნებით არაერთი სახელმწიფოს მიმოქცევის არხები წლობით იყო
გავსებული.
1914 - 1922 წლებში მხოლოდ გერმანიის
ქალაქებში 43.500-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის
ქაღალდის ფულადი სუროგატი გამოვიდა. მათ
ხალხი მოიხსენიებდა „ნოტგელდის~ სახელწოდებით. ასეთი ტიპის ფულის ნიშნები გერმანიაში 1935 წლამდე მიმოიქცეოდა.
სახელმწიფოს სახელით გამოშვებული ფულადი ნიშნების ნაკლებობისას, რაც 1918-1924
წლებში საქართველოში ხშირად აღინიშნებოდა, არა მხოლოდ ქალაქები, არამედ ცალკეული საზოგადოებები, დაწესებულებები და
კერძო კლუბებიც კი იძულებულნი ხდებოდნენ, რომ საკუთარი ფულადი სუროგატები
ძირითადად ქაღალდის ხურდა ფულის სახით
ებეჭდათ. სუროგატებს ერთობ ლოკალური მიმოქცევითი სივრცე ახასიათებდა. ისინი სხვადასხვა დროს გამოუშვეს ქალაქებში: თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, სოხუმში, გაგრაში,
გუდაუთაში, სოჭსა და ტყიბულში.
ზემოხსენებულ პერიოდში ჩამოთვლილ შავიზღვისპირა ქალაქებში ქაღალდის ფულადი
სუროგატები გამოუშვეს რუსეთის იმპერიალისტური ძალების მხარდამჭერმა ადგილობრივმა საქალაქო საბჭოებმა ან ხაზინებმა.
ამიტომაც მათზე მხოლოდ რუსულენოვანი
წარწერებია. ეს ნათელს ჰფენს რუსეთის ტრადიციულ ექსპანსიურ პოლიტიკას აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ქალაქების მიმართ,
რომელთა უმეტესობაც ისტორიულად საქართველოს ეკუთვნოდა.
აღსანიშნავია, რომ ისეთ ძირძველ ქართულ
ქალაქში, როგორიცაა ქუთაისი, ქაღალდის
ფულადი სუროგატები გამოუშვა თვით საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. ეს
თითქოსდა დაუჯერებელი ფაქტი მოხდა საქართვე-ლოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე დრამატულ მონაკვეთში.
1921 წლის თებერვალში საბჭოთა რუსეთის
შეიარაღებული ძალები დამოუკიდებელი საქართველოს საზღვრებში შეიჭრნენ. ხანმოკლე,
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თუმცა გმირული წინააღმდეგობის შემდეგ,
ქვეყნის ხელისუფლება იძულებული გახდა,
რომ უკან დაეხია.
24 თებერვალს, საღამოს, საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ დატოვა თბილისი და დასავლეთის მიმართულებით გაეშურა.
25 თებერვლის დილას, საქართველოს დედაქალაქში შემოვიდნენ საბჭოთა რუსეთის XI
წითელი არმიის ნაწილები.
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლება დროებით ქუთაისში შეჩერდა. 28 თებერვალს ამ ქალაქში შედგა
რესპუბლიკის უმაღლესი საკანონმდებლო
ორგანოს - დამფუძნებელი კრების სხდომა.
ამ სხდომაზე სიტყვით გამოსულმა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილემ გრიგოლ ლორთქიფანიძემ იმედიანად განაცხადა: „ლიხის
მთაგრეხილის ბუნებრივ ზღუდეს დაემატება ჩვენი მხედრობის ცოცხალი გალავანი. აქ
მიეცემა მტერს უკანასკნელი მოგერიებითი
ბრძოლა. აქედან დაიწყება ჩვენი მხედრობის
წინსვლა!”.
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დევნილმა ხელისუფლებამ, რომელიც
რიცხობრივად ჭარბ საოკუპაციო ძალებთან
საბრძოლველად დიდძალ ფინანსურ რესურსებს საჭიროებდა, გადაწყვიტა, რომ გამოეშვა
დროებითი ფულადი ნიშნები, ოღონდ, ქუთაისის ხაზინის სახელით.
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლება ვარაუდობდა, რომ გარკვეული ხნის გასვლის შემდეგ ისინი მოახერხებდნენ თბილისში დაბრუნებას. ყოველივე ამის
შემდეგ კი ისინი ქუთაისში დაბეჭდილ ფულად
სუროგატებს გადაცვლიდნენ იმხანად მიმოქცევაში არსებულ ქართული ფულის ნიშნებზე
(პარიტეტული კურსით).
ვინაიდან თბილისიდან დასავლეთისაკენ
ევაკუირებულმა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ თან წაიღო ფულის საბეჭდ ექსპედიციაში დაცული ფილიგრანებიანი, ანუ ჭვირნიშნებიანი (გამჭვირვალე
გამოსახულებიანი) ქაღალდი, რომელიც 1920
წელს იტალიის სამეფო ზარაფხანიდან ჩამოიტანეს, ახალი ფულადი ნიშნების დაბეჭდვის
პრობლემა აღარ იდგა. ამიტომაც, მარტის დასაწყისში ქუთაისის საქალაქო ხაზინამ გამოუშვა თეთრი ფერის ჭვირნიშნებიან ქაღალდზე
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ქუთაისის საქალაქო ხაზინის 50 000-მანეთიანი ჩეკი

ქუთაისის საქალაქო ხაზინის 100 000-მანეთიანი ჩეკი

ქუთაისის საქალაქო ხაზინის ჩეკების ჭვირნიშნები (მთლიანი ფონი და ფრაგმენტი)
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შავი შრიფტით ცალმხრივად დაბეჭდილი ჩეკები, ნომინალური ღირებულებით - 50 და 100
ათასი მანეთი. მათი ზომა იყო 210 X 95 მმ.
ზემოხსენებული ჭვირნიშანი წარმოადგენს
ოთხთაღოვან ჩარჩოში ჩასმული სამი ქართული ასოს - ს. დ. რ-ის ერთმანეთში მხატვრულად ჩაგვირისტებულ კომბინაციას. ამ ტიპის
ჭვირნიშნებით, რომლებიც აბრევიატურას
წარმოადგენს და იშიფრება, როგორც „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა” მთლიანად მოფენილია ჩეკები.
ვფიქრობთ, საინტერესოა, თუ საიდან აღმოჩნდა იტალიური წარმოების საგანგებო ჭვირნიშნებიანი ქაღალდი საქართველოში.
აღსანიშნავია, რომ იტალიის სამეფოს დედაქალაქ რომში არსებული ფულისა და ფასიანი ქაღალდების დამამზადებელი ექსპედიციიდან ქაღალდის ძვირადღირებული მასალის
შეძენისა და თბილისში ჩამოტანის საკითხი
ჯერ კიდევ 1919 წელს დაისვა.
1919 წლის 13 დეკემბერს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ფინანსთა და ვაჭრობა-მრეწველობის მინისტრის მოადგილემ
სიმონ ავალიანმა რესპუბლიკის მთავრობას
წარუდგინა მოხსენება „იტალიაში სახელმწიფო ქაღალდების დამამზადებელი ექსპედიციისათვის აუცილებელი 520 ათასი ფურცელი
ქაღალდის შესაძენად 1 მილიონ 200 ათასი
იტალიური ლირის ღირებულების საქონლის
გაზიდვის უფლების შესახებ”. ეს დოკუმენტი
დაცულია საქართველოს საისტორიო არქივში
(ფონდი 1861, აღწერა 1, საქმე 274, ფურცელი
1).
1920 წლის დასაწყისში, საქართველოდან
გატანილი თამბაქოს რეალიზაციიდან მიღებული ვალუტით იტალიის ფულისა და ფასიანი ქაღალდების დამამზადებელ ექსპედიციას
შეუკვეთეს ფულადი ნიშნებისათვის საჭირო
ქაღალდის მასალა და საღებავები.
სწორედ აღნიშნულ მასალაზე დაბეჭდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
ფულისა და ფასიანი ქაღალდების დამამზადებელმა ექსპედიციამ 5 ათასი მანეთის ღირებულების ბონები (დროებითი ფულადი ნიშნები).
ეს იყო ყველაზე მაღალი ნომინალური ღირებულების მქონე ბონის კუპიურა, რომელიც
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
ხელისუფლებამ გამოუშვა. ეს მოხდა 1921
წლის იანვარში, როდესაც ქვეყნის ხელისუფლება ჯერ კიდევ თბილისში იმყოფებოდა.
1921 წლის მარტის დასაწყისში ქუთაისის
ხაზინის სახელით გამოშვებულ ჩეკებზე მოთავსებულია შემდეგი წარწერები: „მიეცეს ამ ჩეკის წარმომდგენს ორმოცდაათი (ან ასი) ათასი
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მანეთი და ეს თანხა ჩამოიწეროს ფინანსთა და
ვაჭრობა-მრეწველობის სამინისტროს ანგარიშიდან”; „მიღება სავალდებულოა ერთი თვის
განმავლობაში თანაბრათ საქართველოს ფულის ნიშნისა”.
გაცემის მომენტში თითოეულ ჩეკზე, შესაბამის გრაფაში, ხელით აწერდნენ ნომერს, გაცემის თარიღს, გაცემული თანხის რაოდენობას და მისი მიმღების ვინაობას. ამის შემდეგ
ჩეკს ხელს აწერდნენ „ფინანსთა მინისტრი” და
„ტფილისის ხაზინადარი”. ჩეკებზე გამოსახული იყო მრგვალ ჩარჩოში ჩასმული საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო გერბი.
ქუთაისის ხაზინის ჩეკები მიმოქცევაში არ
გასულა, ვინაიდან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ მალევე დატოვა ქუთაისი და 10 მარტის გამთენიიდან გადაინაცვლა საპორტო ქალაქ ბათუმში,
ხოლო იქიდან 18 მარტის საღამოს, საფრანგეთისაკენ გაეშურა.
მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისის საქალაქო ხაზინის ჩეკები მიმოქცევაში, ფაქტობრივად, ვერ გავიდა, მათ შესწავლას დიდი
ისტორიული მნიშვნელობა გააჩნია. მათი გამოშვება ცხადყოფს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დევნილი ხელისუფლების განზრახვას, რომ ქუთაისში ყოფნის
პერიოდში ფინანსურად უზრუნველეყო თავი
თბილისში შემოჭრილ საოკუპაციო არმიასთან
და მათ მიერ ხელდასხმულ ბოლშევიკურ მთავრობასთან ბრძოლის გასაგრძელებლად, რაც
მთელ რიგ მიზეზთა გამო ვერ განხორციელდა.

ნიკო ჯავახიშვილი

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი
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ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გერბი
გერბის ფარი გადაკვეთილია და იყოფა 2 ნაწილად. პირველ ნაწილს უჭირავს ფარის 2/3, რომლის მწვანე ველზე გამოსახულია
ოქროს საწმისი. ფარის მეორე ნაწილში (ფარის 1/3) ლაჟვარდის
ველზე - ანტიკური ოქროს ხომალდი. გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია ოთხკოშკიანი ქონგურიანი (ციხესიმაგრის ფორმის)
საქალაქო ოქროს გვირგვინი. გერბის ფარს გარს არტყია ვაზის
ფოთლების ოქროსფერი ორნამენტი. გერბის ფარს ქვემოთ მოთავსებულია გერბის დევიზის მწვანე-ოქროსფერი ბაფთა, რომლის
მწვანე ველზე ოქროსფრად ჩაწერილია „ქუთაისი“. დევიზის ორივე
მხარეს გამოსახულია ოქროს ორი ჰერალდიკური ჯვარი.
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის დროშა
დროშის ველი გაკვეთილია და ველის I და IV ნაწილი მწვანეა; II
და III ნაწილი - ლაჟვარდი. დროშის ცენტრში გამოსახულია ოქროს
ჰერალდიკური ჯვარი კუთხეებში ოთხი მცირე ოქროს ჯვრით.
დროშის პროპორციაა 2:3.
დამტკიცებულია ქუთაისი თვითმართველობის მიერ №203 დადგენილებით, 25.02.2009 წ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გერბი
გერბის ფარი შუაზე არის გადაკვეთილი, ხოლო ზედა ნაწილი
იყოფა ორ ველად. I ნაწილში გამოსახულია ზურმუხტოვან ველზე
ოქროს ირმის თავი რქებს შორის ოქროს ჯვრით. II ნაწილში - ლაჟვარდის ველზე ვერცხლის წყარო. III ნაწილი ეთმობა მეწამულ ველზე ქვედა ნაწილში ოქროს ორკოშკიან ციხესიმაგრეს ნახევრადღია
კარიბჭით. ციხესიმაგრის გამოსახულება კვეთს ველის კიდეებს.
მის თავზე ზედა ნაწილში გამოსახულია სამი ჰერალდიკური ოქროს
ვარდი. გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია საქალაქო ვერცხლის
გვირგვინი - სამკოშკიანი ქონგურებიანი გალავანი (ციხესიმაგრის
ფორმის) ნახევრადღია კატარაქტიანი კარიბჭით. ფარს ქვემოთ
მოთავსებულია გერბის ვერცხლისფერ-ზურმუხტისფერი ბაფთა,
რომლის ვერცხლისფერ ველზე შავად ჩაწერილია დევიზი: „ბაღდათი”.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის დროშა
დროშის ქსოვილი გაყოფილია ვერტიკალურად ორ თანაბარ ნაწილად: პირველ ნაწილში მეწამულ ველზე გამოსახულია სამი ჰერალდიკური ოქროს ვარდი; მეორე ნაწილი გაყოფილია ჰორიზონტალურად ორ თანაბარ ნაწილად. ზედა ნაწილი არის ზურმუხტოვანი
ველი, ქვედა ნაწილი არის ლაჟვარდოვანი ველი. დროშის პროპორციაა 2:3.
დამტკიცებულია ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
№84 დადგენილებით, 26.10.2012 წ.
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ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გერბი
გერბის ფარის ზურმუხტოვან ველს სამ ნაწილად ყოფს ვერცხლის ორთითასებრი ჰერალდიკური ჯვარი, რომელზეც მოთავსებულია მცირე ფარი - მეწამულ ველზე ოქროს სამკოშკიანი
ციხესიმაგრე. ოქროსკოშკებიან ფარს ზემოთ მოთავსებულია საქალაქო ვერცხლის გვირგვინი - სამკოშკიანი ქონგურებიანი გალავანი (ციხესიმაგრის ფორმის) ნახევრად ღია ჭიშკრით. ფარს
ქვემოთ მოთავსებულია გერბის დევიზის ვერცხლისფერ-ზურმუხტოვანი ბაფთა, რომლის ვერცხლის ველზე შავად ჩაწერილია
დევიზი - „ზესტაფონი“.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დროშა
დროშის მწვანე ველს სამ ნაწილად ყოფს მარცხნიდან მარჯვნივ მიმართული ვერცხლის ორთითასებრი ჰერალდიკური
ჯვარი. დროშის პროპორციაა 2:3.
დამტკიცებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №13 დადგენილებით, 27.01.2012 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გერბი
გერბის ფარი გაკვეთილია და ტალღისებური ხაზებით გაყოფილია ოთხ ნაწილად. I ნაწილში ოქროს ველზე მოთავსებულია
მეწამული წიგნი, რომელზეც გამოსახულია ერთი დიდი და ოთხი
მცირე ვერცხლის ჯვარი. II ნაწილში ლაჟვარდის ველზე გამოსახულია ოქროს ქნარი. III ნაწილში ზურმუხტის ველი ცენტრში გადაკვეთილია სამი შემცირებული ოქროს სარტყლით. IV ნაწილში
ოქროს ველი ცენტრში გადაკვეთილია სამი შემცირებული ლაჟვარდის სარტყლით. გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია საქალაქო ვერცხლის გვირგვინი - სამკოშკიანი ქონგურებიანი გალავანი
(ციხესიმაგრის ფორმის), ნახევრად ღია კარიბჭით. ფარს ქვემოთ
მოთავსებულია გერბის დევიზის ვერცხლისფერ-ზურმუხტისფერი
ბაფთა, რომლის ვერცხლის ველზე შავად ჩაწერილია დევიზი - „საჩხერე”.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის დროშა
დროშა ჰორიზონტალურად გაყოფილია ლაჟვარდის და ზურმუხტის ველებად. დროშის ცენტრში მოთავსებულია მეწამული ჰერალდიკური ფარი, რომელზეც გამოსახულია ერთი დიდი და ოთხი
მცირე ვერცხლის ჯვარი. ფარს გარშემოუყვება ვერცხლის არშია.
დროშის პროპორციაა 2:3.
დამტკიცებულია საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
№12 დადგენილებით, 19.09.2013 წ.
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თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გერბი
გერბის ფარი ქონგურისებრად გადაკვეთილია ოთხ ნაწილად (ველად).
პირველ ზურმუხტისფერ ველზე გამოსახულია ოქროსფერი
საყდარი.
მეორე და მესამე ვერცხლისფერ ველზე, ცენტრში, გამოსახულია ზურმუხტისფერი მტევანი ვაზის ორი ზურმუხტისფერი
ფოთლით.
მეოთხე, ზურმუხტოვან ველზე ზედა ნაწილში გამოსახულია
ოქროსფერი თაღოვანი ხიდი, ქვედა ნაწილში კი - ოქროსფერი
სამი შემცირებული ტალღოვანი სარტყელი.
ფარს ქვემოთ მოთავსებულია გერბის დევიზის ვერცხლისფერ-ზურმუხტოვანი ბაფთა, რომლის ვერცხლისფერ ველზე
შავად ჩაწერილია დევიზი „თერჯოლა“.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის დროშა
დროშა ქონგურისებურად გადაკვეთილია ორ ნაწილად:
ზურმუხტისფერ 1:3 და ვერცხლისფერ 2:3 ველებად. ზურმუხტისფერ ველზე გამოსახულია ოქროსფერი ჰერალდიკური
ჯვარი. დროშის პროპორციაა 2:3.
დამტკიცებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №8 დადგენილებით, 08.06.2017 წ.

ვანის მუნიციპალიტეტის გერბი
გერბის ფარი გაკვეთილია და იყოფა ორ ნაწილად. I ნაწილის
ლაჟვარდის ველზე ქვევით გამოსახულია ვერცხლის სვეტი კაპიტელით, რომელიც კვეთს ფარის კიდეს, ზევით - ვერცხლის ჰერალდიკური ჯვარი ვერცხლის რგოლში. II ნაწილის მწვანე ველზე ცენტრში გამოსახულია ოქროს საწმისი. გერბის ფარს ზემოთ
მოთავსებულია საქალაქო ვერცხლის გვირგვინი - სამკოშკიანი
ქონგურებიანი გალავანი (ციხესიმაგრის ფორმის) ნახევრად ღია
კარიბჭით. ფარს ქვემოთ მოთავსებულია გერბის დევიზის ვერცხლისფერ-მწვანე ბაფთა, რომლის ვერცხლისფერ ველზე შავით ჩაწერილია გერბის დევიზი - „ვანი”.
ვანის მუნიციპალიტეტის დროშა
დროშა მარჯვნიდან მარცხნივ, ქვევიდან ზევით ირიბად, დიაგონალით გაყოფილია ორ ნაწილად - ლაჟვარდ და მწვანე ველებად. დროშის ლაჟვარდისფერ ველზე გამოსახულია ვერცხლის
ჰერალდიკური ჯვარი ვერცხლის რგოლით. მწვანე ველზე გამოსახულია ოქროს საწმისი. დროშის პროპორციაა 2:3.
დამტკიცებულია ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №4
დადგენილებით, 04.02.2016 წ.
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ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გერბი
გერბის ფარი გაკვეთილია და იყოფა ორ ვერტიკალურ ველად.
I ნაწილში - ზურმუხტის ველის თავში - მოთავსებულია ჰერალდიკური ვერცხლის ჯვარი, მის ქვემოთ - ვერცხლის კლდე (კაცხის
სვეტი), რომლის თავზეც აღმართულია ოქროს საყდარი. II ნაწილში - სევადისფერ ველზე მოთავსებულია ოქროს სამი რონოდა („ვაგონეტკა"), მათ ზემოთ - მაღაროელის ვერცხლის ნიჩაბი.
გერბის ქვედა ნაწილში ორივე ნახევარს კვეთს სამი ვერცხლის
შემცირებული სარტყელი. გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია
საქალაქო ვერცხლის გვირგვინი - სამკოშკიანი ქონგურებიანი
გალავანი (ციხესიმაგრის ფორმის), ნახევრად ღია კარიბჭით.
ფარს ქვემოთ მოთავსებულია გერბის დევიზის ვერცხლისფერ-ზურმუხტის ბაფთა, რომელის ვერცხლისფერ ველზე შავად
ჩაწერილია დევიზი - „ჭიათურა“.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დროშა
დროშა ჰორიზონტალურად გაყოფილია ზურმუხტისფერ და
სევადისფერ ველებად. ზურმუხტისფერი ველის მარჯვენა კუთხეში მოთავსებულია ჰერალდიკური ვერცხლისფერი ჯვარი,
რომელიც ზომით დროშის სიმაღლის 1:3-ია. დროშის პროპორციაა 2:3.
დამტკიცებულია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
№4 დადგენილებით, 05.02.2016 წ.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გერბი
გერბის ფარი გაკვეთილია და იყოფა ოთხ ნაწილად. I ნაწილში, მწვანე ველზე, გამოსახულია ექვსკოშკიანი ქონგურებიანი
ოქროს ციხესიმაგრე, რომელზეც აღმართულია ოქროსტარიანი
ვერცხლის ხორუგვი. ხორუგვზე გამოსახულია მეფე თამარის მეწამული ხელრთვა. II და III ნაწილებში კი - ლაჟვარდის ველზე ვერცხლისფერი შადრევანი ოქროს სამი წყაროთი. IV ნაწილში - მწვანე ველზე ოქროს დინოზავრი. გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია
საქალაქო ვერცხლის გვირგვინი - სამკოშკიანი ქონგურებიანი გალავანი (ციხესიმაგრის ფორმის) ნახევრად ღია კარიბჭით. ფარს
ქვემოთ მოთავსებულია გერბის დევიზის ვერცხლისფერ-მწვანე
ბაფთა, რომლის ვერცხლისფერ ველზე შავად ჩაწერილია დევიზი
„წყალტუბო“.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დროშა
დროშა იყოფა ოთხ ნაწილად. I და IV ნაწილი წარმოადგენს მწვანე ველს, II და III ნაწილი - ლაჟვარდის ველს. დროშის ცენტრში
მოთავსებულია ე.წ. „ფრანგული“ ფარი - ვერცხლის ველზე მეფე
თამარის მეწამული ხელრთვა. დროშის პროპორციაა 2:3.
დამტკიცებულია წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №77
დადგენილებით, 29.10.2010 წ.
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ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გერბი
გერბის ფარი გაკვეთილია და იყოფა ვერცხლისფერ და მწვანე
ველებად. ფარის მწვანე ველზე სიმბოლურად გამოსახულია ორი
ვერცხლისფერი მთა ნაწილობრივ. ფარის ვერცხლისფერ ველზე
ანალოგიურად გამოსახულია ორი მწვანე მთა. ფარის მწვანე ველის
თავში სამი ვერცხლისფერი სარტყელია, ხოლო ფარის ვერცხლისფერი ველის თავში - სამი მწვანე სარტყელი. მწვანე ველზე გამოსახულ ვერცხლისფერ მთებს კვეთს სამი მწვანე სარტყელი, ხოლო
მწვანე მთებს - სამი ვერცხლისფერი სარტყელი. ფარის ცენტრში
მოთავსებულია მცირე ფარი, რომელიც იყოფა ორად - მწვანე და
ვერცხლისფერ ველებად. მცირე ფარის ცენტრში გამოსახულია ვერცხლფერ-მწვანე ჯვარი (ე.წ. „ლათინური“). მწვანე ველზე ჯვრის
მარჯვენა მკლავი ვერცხლისფერია, ხოლო მეორე ველზე - მწვანე.
ჯვრის მკლავებს შორის გამოსახულია ოთხი მცირე ზომის ჯვარი.
ზედა ე.წ. „ბერძნული” ჯვრებია, ხოლო ქვედა - ე.წ. „ლათინური”.
მწვანე ველზე გამოსახული მცირე ჯვრები ვერცხლისფერია, ხოლო
ვერცხლისფერ ველზე - მწვანე. გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია საქალაქო ვერცხლის გვირგვინი - სამკოშკიანი ქონგურებიანი
გალავანი (ციხესიმაგრის ფორმის) ნახევრად ღია კარიბჭით. ფარს
ქვემოთ გერბის ვერცხლისფერ-მწვანე ბაფთაზე შავით ჩაწერილია
გერბის დევიზი - „ხარაგაული”.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დროშა
დროშა ვერტიკალურადაა გაყოფილი ორად - მწვანე და თეთრ
ველებად. დროშის ცენტრში გამოსახულია ვერცხლისფერ-მწვანე
ჯვარი (ე.წ. „ლათინური”). მწვანე ველზე ჯვრის მარჯვენა მკლავი
თეთრია, ხოლო თეთრ ველზე ჯვრის მარცხენა მკლავი - მწვანე.
ჯვრის მკლავებს შორის გამოსახულია ოთხი მცირე ზომის ჯვარი.
ზედა ე.წ. „ბერძნული” ჯვრებია, ხოლო ქვედა - ე.წ. „ლათინური”.
მწვანე ველზე გამოსახული მცირე ჯვრები თეთრია, ხოლო თეთრ
ველზე გამოსახული მცირე ჯვრები - მწვანე. დროშის პროპორციაა
2:3.
დამტკიცებულია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
№02 დადგენილებით, 03.01.2011წ.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გერბი
გერბის ფარი გაყოფილია ორ ნაწილად. I ნაწილში - ლაჟვარდის
ველს უჭირავს ფარის 2/3. II ნაწილში - მწვანე ველს უჭირავს ფარის 1/3. გერბის ფარის ცენტრში ორივე ველზე მოთავსებულია ვერცხლის მტრედი. გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია საქალაქო
ვერცხლის გვირგვინი - სამკოშკიანი ქონგურებიანი გალავანი (ციხესიმაგრის ფორმის) ნახევრად ღია კარიბჭით. ფარს ქვემოთ მოთავსებულია გერბის დევიზის ვერცხლისფერ-მწვანე ბაფთა, რომლის
ვერცხლისფერ ველზე შავით ჩაწერილია გერბის დევიზი - „სამტრედია“.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დროშა
დროშა ჰორიზონტლურადაა გაყოფილი ორ ნაწილად. I ნაწილი
ლაჟვარდის ველია ვერცხლის მტრედით, უჭირავს ფარის 2/3. II ნაწილი - მწვანე ველი, უჭირავს ფარის 1/3. დროშის პროპორციაა 2:3.
დამტკიცებულია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
№46 დადგენილებით, 03.10.2008წ.
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ხონის მუნიციპალიტეტის გერბი
გერბის ფარი გაყოფილია სამ ნაწილად - ფარი გადაკვეთილია,
ხოლო ზედა ნაწილი - გაკვეთილი. I ნაწილში გამოსახულია მეწამულ
ველზე ოქროს ხარი; II ნაწილში ლურჯი ველის ცენტრში მოთავსებულია ოქროს შეჯავშნული ზემოთ აღმართული ხელი, მარცხნივ
ოქროს კვერთხი ჯვრის ფორმის ბუნიკით; III ნაწილი მწვანე ველის
ზედა ნაწილი გადაკვეთილია ხიდის მსგავსი ოქროს სარტყელით,
ხოლო ქვედა - სამი შემცირებული ვერცხლის სარტყელით. გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია საქალაქო ვერცხლის გვირგვინი
- სამკოშკიანი ქონგურებიანი გალავანი (ციხესიმაგრის ფორმის)
ნახევრად ღია ჭიშკრით. ფარს ქვემოთ მოთავსებულია გერბის დევიზის ვერცხლისფერ-მეწამული ბაფთა, რომლის ვერცხლისფერ
ველზე შავად ჩაწერილია გერბის დევიზი „ხონი“.
ხონის მუნიციპალიტეტის დროშა
დროშის ველი თეთრ ქობაშემოვლებული მეწამული ჯვრით გაყოფილია ოთხ ნაწილად. მეწამული ჯვრის ცენტრში (გადაკვეთაზე) გამოსახულია ოქროსფერი შეჯავშნული ზემოთ აღმართული
ხელი. მეწამული ჯვარი იკვეთება დროშის მარჯვენა მხარეს დროშის 1/3-ზე. თეთრი ქობა დროშის სიმაღლის 1/5-ია. ხოლო მეწამული ჯვრის მკლავების სიგანე დროშის 1/8. დროშის პირველი და
მესამე ნაწილი მწვანეა, ხოლო მეორე და მეოთხე ნაწილი - ლურჯი.
დროშის პროპორციაა 2:3.
დამტკიცებულია ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №19
დადგენილებით, 14.04.2011 წ.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გერბი
გერბის ფარი ირიბად არის სამ ნაწილად გაყოფილი - ცენტრში
ზურმუხტოვანი, ზემოთ ოქროს და ქვევით სევადისფერი ველია.
გერბის ფარის ზურმუხტოვან ველზე გელათის ოქროსფერი სიმბოლოა მოთავსებული, რომლის ცენტრში ჯვარია გამოსახული. გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია საქალაქო ვერცხლის გვირგვინი
- სამკოშკიანი ქონგურებიანი გალავანი (ციხესიმაგრის ფორმის)
ნახევრადღია კარიბჭით. ფარს ქვემოთ მოთავსებულია გერბის დევიზის ვერცხლისფერ-ზურმუხტოვანი ბაფთა, რომლის ვერცხლისფერ ველზე შავით ჩაწერილია გერბის დევიზი - „ტყიბული”.
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის დროშა
დროშა ირიბად არის სამ ნაწილად გაყოფილი - ცენტრში ზურმუხტოვანი, ზემოთ ოქროს და ქვევით სევადისფერი ველია. ზურმუხტოვან ველზე გელათის ოქროსფერი სიმბოლოა მოთავსებული,
რომლის ცენტრში ჯვარია გამოსახული. დროშის პროპორციაა 2:3.
დამტკიცებულია ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
№12 დადგენილებით, 11.06.2012 წ.
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SEA AND SHIPS WITH THE GEORGIAN FLAGS ON THE FRESCO
OF SVETITSKHOVELI CATHEDRAL
MANANA GABASHVILI
The Black Sea in the history of Georgia was always of the utmost importance. However, the propaganda has been
actively conducted regarding alienation of the Georgians towards the Black Sea since Russian invasion in Georgia
(1801). Although this policy left its mark on Georgian scientists, the Black Sea has remained important in Georgian and foreign legends and sagas (the legend about Argonauts and Medea), in faith and imaginations of Georgian
people, in rich ethnological and archeological material, folklore, architecture, on routine items and coins. In certain
events, it has been reflected in monetary policy of Georgia as well. The maritime symbols can be found in some
Georgian Feudal Cadency Coats of Arms. The novel by Shota Rustaveli, „Knight in the Panther’s Skin“ is particularly noteworthy as well, where the navy space and navigation occupy significant place. This novel demonstrates the
deep erudition of the author in this sphere. This extremely famous book amongst Georgians never entailed disconnection of Georgian people with the sea world. Some aspects of history of Georgia (including history of cities and
city life) can be explained with the maritime issues solely. The Sea has already played the crucial role in formation
of Georgian character and peculiarities of its culture.
Attitude of Georgian people to the Black Sea is as well evident from the name of the Sea. In Georgian and foreign
sources we can find: „Sea of Colchis“, „Sea of Laz People“ (name of Colchis was replaced with Lazia (Pontus)),
„Sea of Ispir“ (aka Iberia), „Sea of Georgians“, „Sea of Mengrelians“, „Sea of David“ etc. These names are sometimes adjusted to the most important political events of Georgian state, for instance unification of Georgia in the X
century, which is demonstrated in the work by an anonymous Persian author as the „Sea of Georgians“. Various
materials can be found about Georgian Navy Fleet (by Hippocrates, Apollonius of Rhodes, Callimachus etc.) noting
its best technical and tactical features, distant sailing where they have been establishing own factories. Later, Eastern and European authors of Middle Ages provided the material about Georgian sailing.
The Fresco in the main Cathedral of Georgia – Svetitskhoveli also reflects a certain stage and policy of the maritime
history of Georgia and promotes these topics. The Fresco in Svetitskhoveli provides the stormy sea world depicted
thereon with the sailing ships bearing the Georgian Flags (XVII cent.) and hence, is paramount with its realistic as
well as symbolic context. They express the consequences of the takeover of the Byzantium by Ottoman Empire in
1453, when the Black Sea was converted into the „Ottoman Lake“. The Fresco reflects (with various European symbols) the trends of Europeanization so characteristic for Georgia of the XVII century, when the idea of establishing
the Anti-Ottoman Coalition jointly with Europeans became so extremely relevant. And Georgian Flags (which can
even be found on European portolans) serve another confirmation of existence of Georgian navigation, recalcitrance
and struggle against Ottoman expansion. Ottomans had to consider the factor of Georgians, the ships of which actively navigated in the Black Sea back in the XVII century as well and their ports were still attractive for the ships
from various countries.

1561 DIOGO HOMEM, PORTOLAN CHART, BIBLIOTECA PALATINA, PARMA, 87X128 CM
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HISTORICAL SYMBOLS OF BOHEMIA, MORAVIA AND SILESIA AND THEIR DISPLAY
ON THE CONTEMPORARY ARMS AND FLAGS OF CZECH REGIONS
PETR EXNER
THE HISTORICAL SYMBOLS Historical symbols accompany society for centuries and their expressiveness, originality, and also willingness of the people to identify with them enables to fulfill the role they carry since their inception also in the present time. THE FLAMBOYANT EAGLE Since the 10th century, the Princedom of Bohemia
governed by the Przemyslides dynasty was the oldest state entity on the territory of Bohemia. The Przemyslides´
symbol was the flamboyant or flamy eagle. The original proof of its display is available on the coin of Prince Fridrich from 1179-1181. The eagle was surrounded by little crosses that should probably represent the flames around its
wings. According to the dubious annalist Dalimil, the flamboyant eagle should be adopted by the Prince Brzetislaw
I (1034-1055) who was also authorized to announce his arrival to the Imperial Diet „by flames“. The flamboyant
eagle was in use until death of King Wenceslaus I (1205-1253). The oldest color representation of the flamboyant
eagle has been known from the Abbess Kunhuta passional´s illustration dated 1313.
THE BOHEMIAN LION In 1182, the Przemyslides domains in Moravia (Brno, Olomouc, and Znojmo) were transformed into a margraviate and Konrad III Otta of Zneim (Znojmo) became the first margrave. The heraldic charge
of a lion appeared on the seal of Margrave Wladislaus Heinrich from 1213 for the first time. Existence of a silver
double-tailed lion in the red shield has been supported by the evidence from 1247. Then the son of King Wenceslaus
I and the margrave of Moravia Przemysl Ottokar I displayed such a symbol. After death of his father, he became the
King of Bohemia and commenced to use double-tailed lion instead of family emblem as the arms of the kingdom.
The flamboyant eagle was increasingly associated with the figure of Saint Wenceslaus (†935) from the Przemyslides
family and later even called „the St Wenceslaus eagle“.
THE MORAVIAN EAGLE In the same period, the margraviate of Moravia adopted the new arms. Margrave Przemysl (1209-1239), the youngest son of Przemysl.
Ottokar I married daughter of Otto, Duke of Merania. In this way, he also gained an entitlement to the Andechs legacy of Merania and the right to use a silver eagle in blue shield as his arms. In 1268, Ulrich III of Spanheim, Duke
of Carinthia (1256-1269) as the last member of his family, transferred his domains to his first cousin, the Bohemian
King Przemysl Ottokar II. The duke´s arms were chequered in silver and red. Thus, Przemysl Ottokar II introduced
new arms of Moravia – he completed an eagle in the blue shield with a silver-red chequering.
THE SILESIAN EAGLE Between 1335 and 1742, Silesia was a part of the Lands of the Czech crown. However,
Silesia belonged to the Czech state between 1039 and 1050 already under rule of the Przemyslide Prince Brzetislaw
I. Later on, Silesia was a part of Polish state as the Piast princedom. Therefore, it displayed the Piast eagle. The Lower Silesia showed a black eagle with a silver perisonium in the golden shield (Wroclaw) while the Upper Silesia used
a golden eagle in the blue shield (Opole). In the course of time, Silesia disintegrated into several lesser princedoms,
which predominantly used an eagle in their arms too.
CONTEMPORARY REGIONAL SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC the Czech Republic was established
on 1.1.1993 when the former Czech and Slovak Federal Republic was divided into two separate countries. The
constitution of a newly born state has stipulated that the Czech Republic consists of the communities forming the
basic self-governing units of the territorial administration. The higher territorial self-governing units are to be set as
regions (kraj). The Sub-Committee for heraldry and vexillology issued a list of criteria with those the granted arms
and flags would comply. These criteria stipulate a quartered shield of French style for the arms similarly to the coat
of arms of Czechia. The first and the most prominent quarter is to be charged with the arms of the historical land
(Bohemia, Moravia or Silesia) where the relevant region or its predominant part is situated. The other quarters have
to symbolize regional administrative center (e.g. the charge of its municipal arms) and the region itself. The flag is
of a heraldic type repeating the arms and being in ratio 2:3. All regional coats of arms and flags of Czech regions
were assigned between June 2001 and March 2004.
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HISTORICAL HERITAGE IN TERRITORIAL HERALDRY OF MODERN BELARUS
MARINA ELINSKAYA
Since its independence in 1991, symbols and heraldry are the State administered issues in Belarus. Those are currently regulated by the Decree „On creation of Heraldry Council at the President’s office of Belarus“ and the Law
„on Official Heraldry Symbols“ (enacted in 2012). Archive and Clerical Work Department under the Ministry of
Justice manages all kinds of activities of the state departments and organizations related with the development,
introduction, register and use of the official heraldry symbols. Arms and flags for the territorial units are set by the
Decrees of the President of Belarus.
An arm with the silver rider on the red field and the flag with the three horizontal lines: white colored up and the lowest line and red colored middle line, were used as the state symbols from 1991 – 1995. The new state symbols were
adopted as a result of the referendum in 1995 and finally determined by the Law with the same title in 2004. Despite
the resemblance between the modern and soviet Belarus arms and flags, the new ones are contemporary in terms of
heraldry and ideology, reflecting current country development trends. At the same time, the arm „Pogonya“ is the
subject of scrupulous scientific research as it is an ancient national symbol of Belarus, coming from the old days.
The main steps of evolution of this arm have been revealed, as long as numerous documents, scripts and artifacts
prove this arm was state, territorial and domain heraldry symbol for many centuries. The arm „Pogonya“ is listed as
intangible manifestation of cultural achievement of humanity and ranked as historical – cultural heritage of Belarus.
The town heraldry tradition dates back several centuries. Many towns have been granted the status of „Magdeburg
rights“ since the 15th century before the territories of the Belarus became the part of the Russian Empire. The town
arm is the proof of special legal state of the domain and its political and economic independence, thus it is inevitable
element of self-governance. The oldest seal with this arm belongs to the ancient town Polotsk (1499) – the center of
the dukedom. The town arm at that time and later, during two centuries, was widely used – the design of the town
arm was depicted on the buildings of town halls and magistrates. The town seal was not just used on Magistrate
documents but was also employed as the quality mark of the produced and exported goods, as for example in Minsk.
Those days the arm had two main purposes, representative was one of them. The town symbol was reflecting historical circumstances of the town origin and its geographic features. For instance, the arms of the towns close to the
border of the dukedom Litovski, have elements of some arm forces, various defense constructions, such as towers,
castle walls and the gates. The other towns have labor activities, goods and trade relations portrayed on their arms.
Some town arms are representing their owner, with some family signs on the arms, thereby used for recognition
purposes. For instance the symbols of Radzivils and Sapegov from Magnatski family were depicted on the arms of
Nesvizha and Slonima. The arms were also reflecting the religious ideology of those days (the portraits of the Christian saints). Since the Partitions of Poland, when the territories of Belarus were gradually becoming the part of the
Russian Empire (1772, 1793 and 1795) and afterwards, the development of arms of the provinces and towns were
regulated by common rules. They were adopted by the decrees of the Russian monarchs. This tradition differed from
the Polish – Lithuanian State and territorial heraldry tradition – the upper, dominant part was dedicated for either the
state arm of the Russian Empire or arm of the province and the lower part for the own arms element of the dominion. The popular themes during these days were the victory of Russian armed forces, progress of entrepreneurship
in towns and common activities of the population. The province arms had their own character – decorated with the
crown and with the laurel and oak wreaths as well as ribbons. The language of heraldry is universal. As part of the
national cultural, heraldry is unique and distinctive in every state. It has its identity and reflects the history, culture
and tradition of the nation during the centuries. The historic arms of Belarus are reconstructed based on different
sigillographical, numismatic, heraldry and other sources, museum exhibits. But mainly using archive documents.
The Belarus, Russian, Polish and Lithuanian archives have preserved the charters of the Polish and Russian monarchs, materials of the heraldry departments and other documents that allow comprehensive study of the development of symbols and heraldry in Belarus.
Heraldry, as one of the vivid European traditions, has not just ingrained in intangible culture of Belarusians, but also
is widely used in practice.
The new territorial heraldry and vexillology is based on the historical heritage and tradition, using the experience of
the centuries and adopting territorial symbols that are so close to the people and modern reality.
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ATRIBUTED HERALDRY
ZACHARY KIKNADZE
In this article the author is telling the story of „Attributed Arms“, and explains the character and circumstances of
creation of such examples as the Coat of Arms of „Nine Worthies“, Biblical patriarchs and prophets, Jesus Christ,
saints, Satan, and legendary and real kings and heroes of the ancient and early medieval world who lived before the
start of the age of heraldry.

FIGURED SYMBOL ON MEDIEVAL GEORGIAN COINS: ALTERNATIVE INTERPRETATION
IRAKLI PAGHAVA
We can find so-called figured symbol of a peculiar shape on the Georgian Coins of decent mint, dated (rarely,
undated) with 420 year of Chronology (=1200), bearing the names of the King Tamar and David Soslan. It is as
well depicted on the silver coinage (reversed) of the Queen Rusudan, and with the vignette-styled spurs, as well as
on the copper coins of Demetrius II the Devoted and David VIII the Unruly. The same symbol in to some extent
modified form can be found on the stone-steles, so-called „Arms“ of the King Tamar and the King Lasha-Giorgi. It
has obtained the honorary mention in contemporary Georgian Heraldry as well (especially, in the system of Border
Forces of Georgia). However, meaning of this symbol is the subject of discussions. The work by David Kapanadze,
dedicated to this symbol is particularly noteworthy. According to the author, it is the cadency mark of Bagrationi
dynasty. Teimuraz Barnaveli criticized the opinions of the predecessors; according to him, this figured symbol is the
monogram containing the names of the King Tamar and the King David. The version of T. Barnaveli takes roots in
contemporary Georgian numismatic historiography. We disagree with this version, as consider it to be groundless.
The work is dedicated to the critical consideration of the hypothesis by the respected author Teimuraz Barnaveli. As
a conclusion, we presume that the hereof symbol is not the monogram of the King David and the King Tamar (or
any other person/persons), and with high probability, it is the „cadency mark of the Bagrationi dynasty“, in other
words, it is the patrimonial seal of Georgian representatives of Bagrationi dynasty.

DEPARTMENTAL AWARDS OF BORDER GUARDS
TEMUR CHACHANIDZE
On August 8, 1992, the State Council of Georgia adopted a resolution according to which the decree on „The Protection of the State Border“ would enter into force from September 1 of the same year. On July 5, 1993, the first
Georgian border unit, the Akhaltsikhe Training Detachment was formed. From December 1998 the process of transferring from the Russians the border with Turkey started and was completed in the early 2000. At the same time the
Georgian border guards were carrying out protection of the state borders with Azerbaijan, Armenia and the Russian
Federation. Protecting the state border is an honorable, difficult and heavy duty and often requires sacrifice and risks
to be taken by each border guard. One of the forms of encouragement and appreciation is awarding the border guards
with badges, medals and medallions. The badges and medals of the Interior Ministry’s Border Police Department
stand out for their sophisticated designs, bearing the Georgian national elements. The artistic side, values and status
of these awards are in compliance with the laws and in line with modern European phaleristic trends. The first award
– a „memorable medal“ of a border guard was made in 1999 at the Tbilisi Mint. Currently the following awards are
used for the promotion and encouragement of border guards:
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- Medal „For Meritorious Service in Border Forces“ - I, II and III degrees;
- Jubilee Medal „The border forces of Georgia are 10 years old“;
- Jubilee Badge „Border forces are 10 years old“;
- Badge „Honorable Border Guard“;
- Badge „Veteran Border Guard“;
- Badge „Coast Guard 1998-2008“;
- Jubilee Medal “Coast Guard is 10 years old“;
- Jubilee Badge „Border Aviation - 15 years“;

XVIII CENTURY POTTERY WITH BAGRATIONI COAT OF ARMS
GEORGI LOBZHANIDZE
The article deals with one museum exhibit on display in the Museum of Archaeology of Moscow. The exhibit is a
part of a dinner set, which once belonged to Georgian Bagrationi princes living in Moscow. The pottery is decorated
with Bagrationi Coat of Arms and according to the museum description, was made at the Moscow pottery factory
of A.K. Grebenshthikov, between 1749-1773.
The head of the Georgian community in Moscow at the time was son of Georgian king Vakhtang VI, Giorgi Bagrationi (1712 - 1786). We can assume that it was him, who ordered production of such a nice attribute of luxury, more
typical for western European aristocracy.
The Coat of Arms itself resembles the Georgian State Emblem of the time, with a difference that territorial symbols
– depiction of Saint George and/or the Seamless Robe of Jesus are missing.

KUTAISI MUNICIPAL TREASURY CHEQUES (1921)
NIKO JAVAKHISHVILI
The article mentions that after the invasion of the Red Army of Russian Soviet Federative Socialist Republic, in
February of 24 of 1921 the government of the Georgian Democratic Republic moved from Tbilisi to Kutaisi.
As the banished Georgian authorities tried to turn Kutaisi into the springboard, they needed a considerable financial
basis, so early in March, 1921 Kutaisi municipal treasury issued the cheques with value of 50.000 and 100.000
roubles. However, they were not put into circulation, as the Georgian authorities soon left Kutaisi for Batumi, and
latter for France.

THE HISTORY OF CHRIST’S TUNIC ON THE COAT OF ARMS OF GEORGIAN ROYAL DYNASTY
.
DAVID KLDIASHVILI
The depiction of the Christ’s tunic on the Coat of Arms of Georgian Royal dynasty Bagrationi occurred in the XVII
century due to misconceptions in Georgia, which, in turn, played a positive role in the development of Georgian
heraldry.
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