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АԤХЬАЖӘА АЦЫНХӘРАС

Сымбат иаԥҵамҭазы ажәақәак

 Ҳзыхцәажәо аамҭанҵа1 хазы, шамаха, иуԥылаӡом: еиҳараӡак егьы-
рҭ аҩымҭақәа иргәылоуп. Ажәытәан иаԥҵаз, қарҭуел бызшәала2 иҩыз 
ажәабжьқәа реизга аҵарауаа еиқәдыршәан «Қарҭли абзазара» ҳәа 
хьӡыс иаҭаны иҭрыжьт3. Ас еиԥш иҟаз аизгақәа акьыԥхь аныҟамыз-
гьы иҟарҵон аҭауадцәа рыдҵала. Аҩра-аԥхьара здыруаз ауаа нагақәа 
рхаҭақәагьы ирыԥхьон аҭоурыхтә ҳәамҭақәа, егьырҭгьы ирзааигәаз ир-
заԥхьон, ма ирзеиҭарҳәон. Убасала иныҟәыргон, аҿар рааӡара аус аҿгьы 
рхы иадырхәон. Атипографиала акьыԥхьра ҟалаанӡагьы, ишаҳҳәаз еиԥш 
–  аԥсҳацәа, аҳцәа рҭаацәарақәа рҿы иҵәахны ирыман урҭ ашәҟәқәа. 
Убас аамҭанҵақәа еиқәханы аҵарауаа рнапаҟынза иааӡеит. Сымбат 
иҩымта аԥсҳа Мариам леизга4 иагәылоуп. Уи адагьы Сымбат иаамҭанҵа 
(СА) уԥылоит Мачабел ихҩылааҿы (1736 ш.), «Мцхеҭатә» ахҩылааҿгьы 
(1697 ш.). Еиҳарак Сымбат иаамҭанҵа егьырт аамҭанҵақәа ишеибгоу 
акәымкәа, цыԥҵәахақәаны ирылаԥсоуп. СА инарҵауланы иҭырҵаахьеит, 
иазааҭгыланы иахцәажәахьеит Е. С. Таҟаишьвили5, М. Г. Џьанашьвили6, 
М. Д. Лордқьиԥаниӡе7, уҳәа убас егьырҭгьы.

1 Урысшә. – летопись.
2 Атермин «ақарҭуел», «ақарҭуелтәи» ҳхы иаҳархәоит ажәытәтәи ақырҭшәазы, уи 
иахьатәи  ақырҭшәеи иареи еиламҩашьарц азы. Ажәытәтәи аамҭанҵақәа злаҩу быз-
шәоуп. Ауааԥсыра ирызкны «ақартуел» ҳәа анаҳҳәо, уи иаҵанакуеит Џьавахки Таики 
(Џьавахеҭи, Тао-Кларџьеҭи). Уа иқәынхоз ерманцәан зегьы рыла, аха рныхаԥаара 
ақарҭуел ҵасла иныҟәыргон, аҩраҿгьы  ақарҭуел бызшәа рхы иадырхәон. 
3 ქართლის ცხოვრება. ტ. 1. თბილისი., 1954. ფ. 258.
4 ქართლის ცხოვრება. მარიამ დედოფლის ვარიანტი. გამოცემული ე. თაყაიშვილისა 
რედაქტორობით – ქ. შ. წერა-კითხვის გამავრც. საზოგადოების გამოცემა N 79 – 
ტფილისი – 1906. ფ. 336-361.
5 Сумбат сын Давида // [Такайшвили Е.] Источники грузинских летописей. Три хроники. 
Жизнь и известие о Багратидах, царях наших грузинских, откуда они явились в эту 
страну или с какого времени владеют они царством Грузинским, которое написал 
Сумбат, сын Давида. Тифлис, 1900. С. 117-182
6 Джанашвили М. Г. Картлис Цховреба – Жизнь Грузии // отд. оттиск СМОМК, вып. 
XXXV, Тифлис, 1905. С. 1–128.
7 Сумбат Давитис-дзе. История и повествование о Багратионах [Текст] / Сымбат 
Давитис-дзе ; Пер., введ. и примеч. М. Д. Лордкипанидзе. – Тбилиси: Мецниереба, 
1979. – 69 с.; 21 см.
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Сымбат иаамҭанҵа еиднакылоит еиҳарак V-XI ашәышықәсақәа рыб-
жьара иҟалаз ахҭысқәа. Аха излалагаҵәҟьо раԥхьатәи ауаҩы Адам иԥа 
Сиф ииралоуп. 

Аҩымҭа инеиҵыху ахьӡ абас ауп ишеиқәыршәоу: «Багратраа
рҳәамҭеирыхҭыси.Иабантәааиурҭҳқарҭуелԥсҳацәаабриҳадгьылахь,
иҵуазеиурҭҳқарҭуелтәыланапхгараарҭоижьҭеи?СымбаҭДауҭиԥа
и́́шызҩызала».

Ас еиԥш иҟоу ахы иаԥхьаз ауаҩы иаразнак игәы иаанагар ҟалоит 
ақырҭқәа ирызку ашәҟәы иаԥхьа иқуәшәа. Аха ари еижьагоуп, иааиныр-
сланы аилкаарагьы мариам. 

Аҩымҭа аҵаки ахықәки

Аҩымҭа алагоит ауаатәыҩса адгьыл данықәнагала инаркны ауриа-
цәа ргенеологиа (рхыцлҵшьҭра) аиҭаҳәарала. Ари асиа аагоуп еиҳарак 
Абиблиа аҟынтә, «Абзазара» ҳәа изышьҭоу 5-тәи ахы аҟынтә. Ажәытә 
ҳәамҭақәа излаарыцҳауала, ауриацәа ргәыԥк, забдуцәа зны египеттәи 
ахгара иацәыбналоз реиԥш, ишцоз Месопотамиа инаӡеит, егьнықәгылт 
Еклец (Акилисене) ҳәа изышьҭаз Аермантәыла иаҵанакуаз дгьылк. Уи 
атәыла аҳра азызуаз аԥсҳа-гәашьа Рокаел лҿы инанагеит. Рокаел даала-
ган, арҭ лысасцәа ӡаалхит, илнаҭит, ахьӡ ҿыцқәа рылҭеит. 

Абыжьҩеишьцәак рахьтә шьоукы Ермантәыла инеины иаха-
гылеит, егьырҭ цан, Қарҭли-Кахеҭ рнапаҿы иааргеит. Уимоу Џьа-
вахк иқәынхоз аерманцәа раҳцәа багратидаа рабиԥара иаҵана-
куа иҟалеитт. XI ашәышықәсанӡа урҭ ирхагылан. Абарҭ Палестина 
ианыҵны Кавказ ишықәнагалаз атәы зҳәо ажәабжь даара алакә 
ҟазшьа амоуп. Иахьнеиз атәылақәа ирхагылеит. Ишԥаҟалеи, ар ры-
мазма, ирабашьыма, хаала еилаӡама, уаанӡа урҭ атәылақәа ирха-
гылаз ирзырузеи, иабацеи, ирыхьӡыз? Уи атәы акымзарак аҳәом.  
 Сымбат иаамҭанца (СА) изыхцәажәо ажәытә аамҭазы Қарҭли, тәылак 
аҳасабала, ахы иақәиҭымызт. Ирхагылаз ма ауриацәан, ма ерманцәан, 
раԥцәан, џьамцәан. Атәым тәылақәа раашьҭымҭацәа, рхаҭарнакцәа, рхы-
лаԥшцәа ракәын урҭ. Ампыҵахалацәа рмилаҭра атәы рыхьыӡқәа рыла 
иудырыртә иҟоуп. Иџьоушьаша, раԥхьатәи Мцхеҭатәи акалҭакосцәагьы 
ерманқәан, аргылаҩцәагьы дара ракәын. Аха Мцхеҭатәи акалҭакос иҵа-
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накуаз ахыбрақәа рҿы аҩырақәа қарҭуел бызшәала ауп ишану. Ҳазла-
цәажәо Џьвари ауахәама иалпыҟҟо аҩырақәа қарҭуел бызшәоуп из-
лаҩу. Аха, иаҳҳәап, аҩныҵҟатәи аԥшаарақәа раан ерман бызшәала иҩыз 
нҵамҭак рбеит8. Иҟалоит, иҵегьы аерман бызшәала иҩыз анҵамҭақәа 
ыҟазҭгьы ара уаанӡа. Араҟа, хымԥада, ҿыц аԥшаара, ахшыҩ азышьҭра 
аҭахуп. 

Кахьеҭ азы акгьы далацәажәом Сымбат-аамҭанҵаҩ. Уатәи ахҭысқәа 
издырам. Ереҭ заҵәык игәалаиршәоит. Хорнабуџьи Камбечани рыхьӡ 
иҳәоит ауп, уаҳа далалом. Имыцхәымкәа Қарҭли далацәажәоит. Еиҳа 
инарҭбааны иаҳзеиҭеиҳәоит Кларџьи Таики рыхҭысқәа. 

Иҟалоит аамтанҵа зызку аԥсуаа ракәзар. Аҩымҭа ахаҭа еиқәзы-
ршәаз, анҵәамҭа зҩыз аерман Сымбат иоуп. Аха аҩымҭа «зырҽеиз», 
ақырҭуа хырхарҭа азҭаз, таикаа иақырҭуазшәа раарԥшра, урҭ зыԥсахыз 
аԥсуаа рыԥсҳацәагьы ақырҭцәазшәа иҟазҵаз еилкаатәуп. Ианыҟарҵаз-
гьы аамҭа шьақәыргылатәуп. Аҩымҭа ахьӡ мацарагьы ҩынтә инаҵышь-
ны «ақарҭуел» ҳәа ахьаҳәо иаахтны иарҵабыргуеит иадаҳбалақәаз аԥ-
сахрақәа, аграқәа машәырны ишыҟамлаз. Аҩымҭа абжара аҟынӡа унеир, 
игәоумҭар залшом акырынтә таиктәи аԥсҳацәа ртәы ахьиҳәо, зныкгьы 
«ҳара ҳқарҭуел ԥсҳа» ҳәа шанимҵаз. Мыцхәы «ирқарҭуелу» аҩымҭа 
ахьӡи «ақырҭуара» иацәтәыму аамҭанҵа агәаҭеи еиҿагылоит, амц шы-
рҳәаз цәырҵуеит.

Аамҭанҵа аҩбатәи азбжа инаркны ииасуеит аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых 
ахь. Аҩымҭа ахҭысқәа нагоуп XI ашәышықәса алагамҭанӡа. Иақәкны 
иуҳәозар, аԥсҳагәашьа Мариам византиатәи аимператор Роман Аргир 
иалҳәаз ажәақәа рыла. Уи лажәа иалаҵаны ақарҭуелқәа дырхашшааит, 
«изықәуршәаз азхоуп, шьҭа бзабаакгьы дурбар цәгьамызт» ҳәа аанар-
го. Ииашаҵәҟьаны, шықәсқәак раԥхьа византиатәи аԥсҳа Константин ар 
дуӡӡа иҭаны дишьҭит Аԥсынтәыла дақәларц. Иашьеиҳаб аԥсҳа Басила 
дызлацахьаз амҩала Константингьы иҿынеихеит дахьцоз амҩан зегьы 
ықәхуа, Триалеҭынӡа днеит, даара аԥхасҭа ду риҭеит, ашьаарҵәыра ба-
аԥс иҭаиргылеитт. Убри аҩыза уаҳа иҟамлаааит ҳәа акәын аԥсуа ԥсҳа-
гәашьа лажәақәа ҵакыс ирымаз. Насгьы, Мариам дзықәгәыӷуаз аҳаҭыр 
8 Мурадян П. М. Армянская надпись храма Джвари // Вестник общественных наук 
АН Армянской ССР, 1968, № 2; Чубинашвили Г. Н. Памятники типа Джвари. Тбилиси, 
1948; Амиранашвили Ш. Храмы типа Джвари в грузинском искусстве // см. в кн. ав-
тора: История грузинского искусства. М., «Искусство», 1950. С. 114-119.
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ҷыда ахатә ҭоурых амоуп. 1021 шықәсазы лаб Сенекерим васпура-
кантәи идгьылқәа византиаа ириҭеит. Уи даара пату ақәырҵеит абыр-
зенқәа реиҳабыра. Убри акәын аԥсҳа-гәашьагьы дызҿыз. Ииашаҵәҟьа-
ны, илыхәҭаз  ала лаҳаҭыр ибаҵәҟьеит абырзен-ԥсҳа Роман.  

Даара иџьаушьартә иҟоуп: абри аҟара Кларџьи Таики иҟалахьаз 
ахҭысқәа ртәы зҳәо иҩымҭаҿы Сымбат иара ус, зныкгьы имҳәеит Ҷорох 
ахаҭеи, уи аҟәыҵәақәа рыԥсҭақәа ирҭанхо алазқәа, агырқәа, аҷанқәа 
ма егрисаа (еграа) ртәы. Арҭ азҵаарақәа рҭак ҟарҵап ҳәа ҳгәыӷуеит 
ҳаԥхьаҟа ари атема иазааҭгыло аҵарауаа  ҿарацәа.

       
Карҭлии Таики ирзеилааз? Изусҭцәадаз «ақарҭуелқәа»?

Ақырҭуа ҵарауаа, еиҳарак IХ–X ашә. ахҭысқәа ианрылацәажәо Таики 
(Тао) Қарҭлии тәылак акәушәа иаадырԥшуеит. Аха арҭ атәылақәа хазуп. 
Қарҭли аҩада иатәуп, Тао (Таик) – алада. Қарҭли еиҳарак ақырҭқәа ракәын 
иқәынхоз, Таик аҿы аԥыжәара змаз – ерманцәан. Қарҭлиаа иныҟәыргоз 
ахьӡқәа хазын (Қавҭар, Иоан, Звиад уҳәа), Таикаа абас еиԥш иҟаз аерман 
хьыӡқәа ирчычан: Ашот, Сымбат, Адарнас, Нерсес, Баграт… Арҭ атылақәа 
рылшарақәеи, рхыбрақәеи, рполитикатә ҭагылазаашьақәеи еиԥшымызт. 
Қаҭли хьыԥшын, Таикаа иаҳа рхы иақәиҭын, рзинқәа еиҳан. Ари аиҟа-
рамра зеиӷьаҟам ала ианыԥшуеит архитектура: Таиктәи ауахәамақәа 
иҷыдоу ахаҿра рымоуп, шәагаала кавказтәи ахыбрақәа зегьы иреиҳауп, 
иаҳа исахьаркуп, ибеианы иҩычоуп, џьоуҳарла ирԥшӡоуп, адәныҟала 
даара анҵамҭақәа рыла ичаԥоуп. Ирзеиԥшу еиҳабырак рымамызт арҭ 
атәылақәа, рҽеизакны еибашьрак мҩаԥырго аҭоурых иамбацт. Ажәака-
ла, аполитикцәа даара аџьабаа рбазаргьы, Таик қырҭуа провинциан ҳәа 
ҭҵаарадыррала ишьақәыргылам. 

Аамҭанҵаҩы ихаҭара

Ҳзыхцәажәо аҩымҭа зҩыз ХI ашәышықәсазы дынхон. Еиҳарак 
ихҩылаау ауп, аха аҵыхәтәантәи ахҭысқәа, иара дызхааныз ауп, насгьы 
урҭ зҩыз иара Сымбат Дауҭ иԥа иакәхоит. Ишаҳбо ала, ҳазҿу аамҭанҵа 
еиқәзыршәаз милаҭла дерманын, дшәамахьын. Иныҟәигоз ахьӡ Сымбат, 
нас иабхьӡгьы – Дауҭ, аҩбагьы аерманцәа рыҟны лассы-лассы иуԥы-
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лон. Ахьӡ Дауҭ, еилкаауп, ауриацәа рҟнытә ишьҭырхит, аха уи ада аер-
ман хьыӡқәа ирацәаӡаны иуԥылоит ажәабжьқәа рыҩныҵҟа. Аамҭанҵа 
аперсонажцәа рыбжьара 13-ҩык уԥылоит Адарнас (Артнерсе) рыхьӡны; 
Ашот зыхьӡыз – 10-ҩык; Баграт – 12; Гәургьен – 9; Дауҭ 10; Сымбат – 
9. Арҭ зегьы акрызкыз уаа́́н: атәыла аҳцәа, амагистрцәа, акуропалатцәа, 
аԥсҳацәа. Аамҭанҵаҩ Сымбат ҩыџьара аԥсуа ԥсҳацәа «ҳа ҳтәқәа» ҳәа 
рзиҳәоит иҳәамҭа анҵәамҭахьшәа. Зны Гьаргь III изкны,  аԥсуа-византи-
атә еибашьра атәы ахьеиҭеиҳәо (1021–1022), ҽазны – уи иԥа Баграт III 
изкны9. Сымбат иҳәамҭа нирҵәоит 1030 ш. азы иҟалаз ахҭыс ала: аԥсҳа 
Баграт иан Мариам-гәашьа Константинополь днеины аимператор Роман 
Аргири лареи реиҿцәажәарала.

Сымбат иаамҭанҵа иреиӷьу аҷыдарақәа рахь иԥхьаӡоуп абарҭ 
аҟазшьақәа: ахҭысқәа зегьы, шамахамзар, арыцхәқәа, ашықәсқәа 
рыҵаҩуп.  Аҭҵааҩи аԥхьаҩи кырӡа иарманшәалоит. 

Сымбат Дауҭ иԥа џьара қарҭлитә азнаурцәа дрықәгәамҵуеит. Ара 
идеологиала диқәшәоит идырым аԥсуа нҵаҩы, «Аԥсуа   ԥсҳацәа рҭоу-
рых» зҩыз. Уигьы қарҭлиаа раамсҭацәа уаацәгьақәаны дрыхцәажәоит.10 
Аамҭанҵацәа аҩыџьагьы XI ашәышықәсаз инхон. 

 Денис Чачхалиа 

9 Шәахә. СА (Сымбат иаамҭанца), абра, шәнапаҿы и́́шәку ашәҟәаҿы қарҭуел бызшәала 
иануп ҳазлацәажәо аҭыԥқәа: аоригинал адаҟьақәа [384], [386].
10 [Чачхалиа Д. Кь.] «Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых». М., 2020, ад. 6; ქართლის ცხოვრება. 
სიმონ ყაუხჩიშვილის გამოცემა. ტ. 1, თბილისი, 1955. ფ. 274 (аоригинал атәы).
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Ҳара ҳқарҭуел12 ԥсҳацәа.
Иарбан тәылоу урҭ ахьҭыҵыз, иҵуазеи урҭ араҟа

ҳ-Қарҭуелтәыла иахагыложьҭеи.
Сымбат Дауҭ-иԥа ишанысҵаз ала

Адам дишеит13 Сеиҭ. Сеиҭ дихшеит Енос. Енос дихшеит Каин. Каин 
дихшеит Малел. Малел дихшеит Иаред, Иаред дихшеит Енох. Иенох 
дихшеит Наҭусала14. Наҭусала дихшеит Ламех, Ламех – Нои дихшеит, Нои 
дихшеит Сим15, Сим дихшеит Арфаксад, Арфаксад дихшеит Каин, Каин 
дихшеит Салу, Сала дихшеит Ебер, Ебер дихшеит Фалек, Фалек дихшеит 
Рагав, Рагав дихшеит Серук, Серук дихшеит Нахор, Нахор дихшеит Фарра, 
Фарра дихшеит Авраам, Авраам дихшеит Исаак, Исаак дихшеит Иакәа, 
Иакәа дихшеит Иуда, Иуда дихшеит Фарес, Фарес дихшеит Есром, Есром 
дихшеит (Арам, Арам дихшеит) Аминадаб, Аминадаб дихшеит Наасон. 
Наасон дихшеит Салмон. Салмон дихшеит Бооз. Бооз дихшеит Овид. 
Овид дихшеит Иесеи. Иесеи аԥсҳа Дауҭ16 дихшеит. Аԥсҳа Дауҭ дихшеит 
Соломон. Соломон дихшеит Равоам. Равоам дихшеит Ави. Ави дихше-
ит Аса. Аса дихшеит Иосафаҭ. Иосафаҭ дихшеит Иорам. Иорам дихшеит 
Иосиа. Иосиа дихшеит Иоафам. Иоафам дихшеит Ахаз. Ахаз дихшеит 
Езекиа. Езекиа дихшеит Манасиа. Манасиа дихшеит Амон. Амон дихше-
ит Иосиа. Иосиа дихшеит Иоаким. Иоаким дихшеит Иекониа. Иекониа 
дихшеит Салаҭаел. Салаҭаел дихшеит Зорабабул. Зорабабул дихшеит 
Абиуд. Абиуд дихшеит Елиаким. Елиаким дихшеит Азор. Азор дихшеит 
11 Багратраа. Аерманцәа рҿы – Багратуни,   ақарҭуелцәа рҿы – Багратониани; 
иахьатәи ақырҭқәа рҿы – Багратиони. Ажәытәтәи аерманцәеи, ақарҭуелцәи, аԥсуааи 
рхылҵшьҭра хьӡы, рабиԥаратә хьӡы.
12 ქართუელთა (аоригинал – Ч. Д.). Ари ахьӡ ара таиктәи (таотәи) аерманцәа роуп 
иаҵанакуа.
13 შვა – (қарҭуел бызшә.) ашара (ахшараиура; дыдриит (ашьх. диалектла). Еиҿшә. 
Ҭаҭаршао (Ҭаҭаршауа), ашәуа бызшә. Ҭаҭар-иԥа. Араҟа ақарҭуел «шва», аԥсшәа 
«ашареи» еиԥылоит. Ақырҭуа ажәа «швили» – ахшара, ачқәын, аӡӷаб иашьашәалоуп.
14 Аурыс традициаҿы – Мафусаил.
15 Аоргинал аҿы – Сем (სემ).
16 Израиль аԥсҳа Дауҭ,  аубла Дауҭ,  Абиблиа ажәытәӡатәи аперсонаж, аматанеи-
рақәеи аныҳәарақәеи раԥҵаҩы.
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Садук. Садук дихшеит Ахим. Ахим дихшеит Елиуд. Елиуд дихшеит Елиа-
зар. Елиазар дихшеит Матаҭан. Матаҭан дихшеит Иакоб. Иакоб дихшеит 
Иосиф17. Иосиф Мариа18 илхаҵахаз. Насгьы дихшеит уи иашьа Клеопа19. 
Клеопа дихылҵит Наум. Наум дихшеит Сала. Сала дихшеит Рувим. Ро-
буам дихшеит Мохҭар. Мохтар дихшеит Елиаким. Елиаким дихшеит Бе-
ниамин. Бениамин дихшеит Иорабем. Иорабем [373] дихшеит Моисеи. 
Моисеи дихылҵит Иуда. Иуда дихылҵит Елиазар. Елиазар дихшеит Леви. 
Леви дихшеит Иорам. Иорам дихшеит Манаси. Манаси дихшеит Иакоб. 
Иакоб дихшеит Михе́́и. Михеи дихшеит Иоаким. Иоаким дихшеит Иере-
бем. Иеребем дихшеит Ебырҳам. Ебырҳам дихшеит Иови. Иови дихше-
ит Ахаб. Ахаб дихшеит Симон. Симон дихшеит Изахар. Изахар дихшеит 
Авиа. Авиа дихшеит Гаад. Гаад дихшеит Асер. Асер дихшеит Исаак. Исаак 
17 Иосиф (Иасыф). Анцәа Ду иԥа Иаса Қьырса иабаӡӡеи.
18 Анцәахша (Анцәа дзыхшааз) Мариа, Анцәа Иан.
19 Клеопа. Иаса Қьырса иабаӡеи иашьа. Шамахамзар, ихьӡ џьара иуԥылом.

Асахьа1.АуриацәаКавказрнеираарбага
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дихшеит Дан. Дан дихшеит Соломон. Соломон ихшеит быжьҩеишьцәак, 
иара дахганы дшыҟаз Анцәа Ду ииҭақәаз. 

Убарҭ абыжьҩеишьцәак, зыӡбахә ҳамаз Соломон иԥацәа, ауриа-
цәа Атҟәара Ду20 аан зны ишақәшәахьаз еиԥш21, Палестина иҭыҵны, 
Анцәа илԥхала, Еклец22 инаӡеит. Иагьаақәгылт уа аԥсҳа-гәашьа Рока-
ел23 лҿаԥхьа, егьрыдыркылт лара лҟынтә аӡӡаахра. Иаанхеит урҭ Аер-
ман-тәылаҿы. Иахьагьы урҭ ирхылҵқәаз роуп аерман тәылақәа рҿы24 
аԥызара ныҟәызго. 

Урҭ рахьтә ԥшьҩык Қарҭли инеит. Руаӡәы, Гәарам захьӡыз, Қарҭ атәы-
лаҿы аҳас дықәдыргылт. Убри Гәарам иҟынтә иаауеит қарҭуелтәи багра-
траа рабиԥара, урҭ рыуа-рҭахыра.

Гәарам иашьа, Саҳак захьӡыз, дцеит Кахьеҭ, ԥҳәысаагарала уатәи 
Нерсес диуахеит. Иаанхаз ҩыџьа – аӡәы Асам, егьы – Вараз Вард25, Кам-
бечан инаӡеит. Дыршьит уатәи парсаа26 рыспасала́́р27. Мчыла иаарысуа 
ипҟаны28 иргеит уи Камбечан-тәыла, иара убра Хорнабуџь 29 итәеит нха-
ра ҳәа. Урҭ ирҭынхаз иахьагьы аҳра руеит уа.

20 Атҟәара Ду. Мамзаргьы Вавилонтәи (Бабилонтәи) Атҟәара. Мчыла ауриацәа 
Вавилонҟа рахгара. Имҩаԥысуан 597 – 539 шш. рыбжьара ҳера ҟалаанӡа.
21 Ара аамҭанҵаҩы иаҳгәалаиршәоит Библиа (Ажәажә) иану иудеиаа ирхыргаз 
Ахгара.
22 Еклец (Екелеац) – ҭыԥ хьӡуп. Иуԥылоит «Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых аҿы» (АԤҬ), ад. 65. 
Аӡиас Евфраҭ ахыҵхырҭа иазааигәоуп (Такаишьвили Е. С. _1, ад. 120. Изныкымкәа 
иуԥылоит ҚЦ аҿы). Мрагыларатәи Анатолиа иатәуп, Акилисена ҳәа иашьҭоуп 
ажәытәӡатәи аклассикатә ҵарауаа. Кельцена ҳәа азырҳәон византиаа. Евфраҭ ар-
марахьтәи аган иадын. Иҳараку Аерман-тәыла аҿацәқәа (агаварқәа) ируакын. Иахьа 
– ҭырқәтәылатәи ақалақь Ерзинџьан (М. О. Дарбинян-Меликян, см. комментарии к кн. 
Иованес Драсханакертци. История Армении. Памятники древнеармянской литерату-
ры. Изд-во «Советакан грох». Ереван, 1986. С. 261, 263).
23 Рокаел захьӡу аԥсҳа-гәашьа уаҳа џьаргьы дарбам.
24 Аерман тәылақәа: Васпуракан, Ани, Торон, Ҭашьыр уҳәа. 
25 Вараз Вард. Аԥхьа игылоу ажәа «вараз» ерман бызшәала «абынҳәа» ҳәа аанагоит. 
Аҩымҭаҿы иаҳԥылоит иара убасҵәҟьа ишьақәгылоу даҽа хьыӡқәак: Вараз Бакәра, 
Вараз Гагел (шәахә. Андрей Виноградов. Стратегия имянаречения у восточнохри-
станских правителей VII-XIII вв. в сравнительной перспективе (Багратиды, Комнины, 
Рюриковичи): an approach // Средневековая Европа и Восток. ВШЭ. Москва, 2015. С. 
127.
26 Парс – аџьам, Аџьамтәыла…
27 Ар реиҳабы.
28 Ипҟаны – мчыла, ирыдцаланы.
29 Хорнабуџь – Кабечан-тәыла иаҳҭнықалақьын. Кахьеҭ-Ереҭ иатәын.
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Аха Вахҭанг Горгасал30 иԥацәа рыԥсҳара анынҵәа нахыс Қарҭли-тәы-
ла азнаур  цәа31 ирзаанхеит. Урҭ қарҭлитәи аамсҭацәагьы, дара рха ҭақәа 
рыгьангьашра иах ҟьаны, рымчра кәадахеит рацәак мырҵыкәа. 

Уи аамҭазы Мцхеҭа32 калҭакосыс33 даман Симон-Петра34. Убри нахыс 
Мцхеҭа еиҵало иалагеит, Қарҭ – аҽарҭбаауа аҿаанахеит. Армаз35 кәада-
хо иалагеит, Кала36 есааира аҽарҭбаауан, аҽарҿыцуан. Аџьамцәа напх-
гара азыруан Қарҭли, Кахьеҭ, Ереҭ, Сомхьиҭ37, Сивнеҭ38, Асԥуранг39. 

Идунеи иԥсахит калҭакос Симон (Пет ра). Уи иҭыԥаҿы дтәеит акалҭакос 
Самовел40. Ажәбатәи акалҭакос.

[374] Ҳазҿу аам ҭа зы Мцхеҭа калҭакосны дтәан Самовел41. Убасҟан 
қарҭлиаа зегьы џьарак рҽеизырган, еиқәшаҳаҭны [Қарҭли ахадас] 
дҟарҵеит Гәарам, [аубла]42 Дауҭ иабиԥара иатәыз, иашьцәеи иареи Пале-
стинантә еицааз ируаӡәкын. Асами Варазварди рашьа иакәын. Урҭ рыӡ-
бахә уажәаԥхьа иаҳҳәахьеит, Еклецынтә иаақәаз, аԥсҳагәашьа Роқаел 
и́́лнаҭыз аишьцәа-ауриацәа, Ахгара дуи Атҟәареи зыхганы, Палестина 
ианыҵны Еклецынтә иаҳзаақәаз ракәын. Арҭ рахьтә хҩык рыхьӡқәа лыԥ-
сахит. Руаӡәы Мушел ихьӡылтәит, егьи – Баграт, уи иакәхеит нас Багра-
траа рабиԥара зхылҵыз, ахԥатәи Абгавар ҳәа ахьӡ илҭеит; аӡәы маҳәыс 
дышьҭылхит; иаанхаз ҩыџьа аерман ԥсҳацәа ирымаҳәхартә иҟалҵеит. 
30 Вахҭанг Горгасал – (440–502 шш. ирзааигәаны), Қарҭли Ахада. Џьамтәыла аԥсҳа 
имчала Қарҭли дахылаԥшҩын. Џьамтәыла зкыз Хосроуаа рҭаацәара датәын. Мирдат 
VI аԥсҳагәашьа Сандухти рԥа. 
31 Азнаур – аамсҭа, атәыла-ҿацә ахада.
32 Мцхеҭа – ажәытә қарҭлитә қалақьуп, ақьырсиантә аҳҭынроуп, Қарҭ иазааигәоуп 
(20 км).
33 Акалҭакос – католикос, ауахәамақәа, аеклессиақәа реиҳаб дуӡӡа. Аԥсуа ԥсҳараҿы 
руаӡәы Пицунда дтәан, егьи – Мцхеҭа. 
34 Ара зыӡбахә ҳәоу Петра I иоуп (60 аш. V ашә.). Симон (სჳმონ) ҳәагьы ишьҭан.
35 Армаз – хырӷәӷәарҭоуп, еицырдыруа ҭыԥуп, Мцхеҭа иавоуп. (2 км).
36 Ка́́ла – иахьатәи Нари-кала акәхоит. Араԥцәа рыргыламҭоуп. Қарҭ ақалақь иахагы-
лоуп, хырӷәӷәарҭоуп.
37 Сомхиҭ (Аерман тәыла) – Џьавахеҭ, Месхеҭ, Таик, Кларџьеҭ еизакны. Еиҳарак 
аерманцәа ракәын иҭанхоз. «Ақарҭуел» ҳәа ирышьҭан (IX ашә. абжьара инаркны), 
избанзар ауахәамаҿы «ақарҭуел» бызшәа рхы иадырхәон.
38 Сивне́́ҭ – Сиуник, аерманцәа ртәылак, Аладатәи Кавказ аҿы. Ван аӡиа иазааигәаны.
39 Аспура́́нг – Васпурака́́н, аригы аладатәи Кавказ иатәу аерманцәа иртәылан. Аԥсҳа 
Баграт III (1027–1072) иан Мариам, Васпуракантәи аԥсҳа Сенекерим иԥҳа лакәын.
40 Самовел I (70–90 шш. V ашә.).
41 Самоел ҳәа иануп икьыԥхьу атекст аҿы, аха – «Самовел» ҳәа ианиҵоит Ҭакаишьвили. 
Шә. ад. 122. Уи ҳацныҟәоит ҳаргьы (Ч. Д.
42 Аубла – ара аԥаимбар. Иудеиа аԥсҳа Дауҭ убас дыԥшьаҩны дрыԥхьаӡон.
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Ԥшьҩык аишьцәа, ари аԥхьа ишаҳҳәаз еиԥш, Қарҭли ицаны Гәа-
рам хадас далырхит. Византиатәи аԥсҳа акуропалат43 ичын ианашьаны 
Мцхеҭаҟа дишьҭит. Дахьнеиз Џьвари аныхабаа аргыларазы ашьапы икит 
Мцхеҭа аҩныҵҟа. Хҩык аишьцәа Кахьеҭ инеит. Саак уатәи Нерсес иԥа 
Бакәра димаҳәхеит. Асани Варазварди Камбечанынӡа инаӡеит. Ауаа ды-
рбыжкын, Везан иҿадыргылт [Бахрам Чубин, Везан дыршьит] Камбеча-
нынтә мчыла иргеит.

Мцхеҭа усҟан калҭакосыс даман Самовел. Уи аамҭазоуп Қарҭ ақа-
лақь-уаа ауахәама ашьапы анырк. Аргылара ахарџь абжа қарҭаа рхы 
иадырҵеит, егьи абжа ԥҳәыс ӷьеҩк44 дадгылеит.

Калҭакосны Мцхеҭа дтәан Бартоломе45. 
Ҳзыхцәажәоз Гәарам ишьҭахь хылаԥшҩыс дтәеит уи иԥа Стефаноз, 

Дырмит иашьа. Мцхеҭа аҩныҵҟа аныхабаа Џьвар аргылара дырҿыцит.
Уи иаҳраан Византиа аԥсҳа Елакра46 ддәықәлан, Қарҭ днаӡеит. 

Днеин, Кала аԥхьа дтәеит. Кала абаагәара иҭаз реиҳабы аԥсҳа Елакра 
«уара ақыжә-жакьа зҿоу, абаӷь ахәдаџьал зыхәдаџьалу!..» ҳәа изҿиҭит. 
Ари ажәа аԥсҳа Елакра дараапкит, Аубла Даниил ила изицҳаит «иаау-
43 Акуропалат – византиа аиҳабырраҿы иреиҳау ачынқәа руак.
44 Аоригинал аҿы: დედა კაცი. Ахаҵамԥҳәыс.
45 Бартоломе (Варфоломеи), 90 шш. VI ашә.
46 Ара зыхьӡ арбоу Византиа аимператор Елакра (Иракли) иоуп. Уи аҳра иуан 610–
643 шш. рыбжьара.

Асахьа2.Мцхеҭа.Аџьартә-уахәама



13Багратаа рыхҭыс

еит Мраҭашәарантә абаӷь-кша, иагьацҟьоит Мрагыларатәи ауаса-аб 
атәыҩақәа» ҳәа. Иагьациҵеит: «Иуҳәаз сара сакәзар изхыуҳәааз, 
иухәҭоу аҟара ацҵаны иухҭнысҟьоит!» ҳәа. Қарҭ-ақалакь ахь Џьыбгәы47 
захьӡыз ар рԥыза ддәықәиҵеит уатәи абаагәара агаразы, ихаҭа Багдад48 
шыҟоу иҿынеихеит.

Ус, Гардабан49 днеит Елакра, Вараз Гагел иҿы. Ар уа иртәеит, Хәыза-
шен ҳәа изышьҭоу адгьыл аҿы. Вараз Гагел ихаҭагьы ижәларгьы инаҭит. 
Дагьалагеит аныхабаа аргылара, егьырҭ аеклессиақәа зегьы ирылыҷҷо. 
Арантә Бердуџь шыҟоу днаҵысит. Ақыҭа агәҭаны днеин, даангылеит, 
ахаҳә иалхны аџьар аирсит. Иара убриала ашьапы икит Анцәадзыхшаз 
илызкны аныхабаа, акәымпыл-бжа афор ма аҭангьы ихыбит.

Уи аамҭазы Џьыбгәы50 Қарҭ дажәлан, урҭ рбаагәара ирҭаслымит. Иҭаз 
ар реиҳабы дааникылан, иҿы адрахканқәа51 рыла ирҭәит аҳәынҭқар 
Елакра абзарӡы изиҳәаз азы52. Нас иара уи иакәым ахьизиҳәаз азы – 
ицәа ккаӡа иааихихын, абырзенцәа рыԥсҳа Гардабан Вараз Гагел иҿы 
дшыҟаз ихьигӡеит53. 

Аԥсҳа Елакра Гардабанынтә Лалҟа деиҭаҵит, диԥхьеит уахь меце-
кевнаа54 реиҳабы, дагьинаҭит. Арантәи Багдад дцан, Багдад игеит. Аԥсҳа 
Хәасро дитҟуеит, иагьимихит Аԥсҭазаара-Ҵла55. Ари Ерусалим арҿыцра 
далагеит, патриархс Модистос дахаиргылан, нас деиҭагьыжьит арахь 
быжьшықәса рышьҭахь. Уи арахь дгьежьаанӡа Қарҭтәи аныхабаа56 дыр-
гылахьан, аха Аџьар-уахәама макьана иалымгацызт. 
47 Ара зыӡбахә аҳәо Џьыбгәы – ахазарцәа рыԥсҳа иоуп. Уи иԥсҭыр драԥгыланы днеит 
Тифлис 626-тәи ашықәс азы абырзенцәа рыԥсҳа Елакра ацхыраара ииҭарц…
48 Багдад ахьӡ ахьарбоу машәырны ирыԥхьаӡоит аҵарауаа, агха зыхьыз ма аамҭанҵа 
ахаҭа зҩыз, ма ахҩылааҩ иакәны. (Шә. Лордқиԥаниӡе, азгәаҭа № 42).
49 Гардабан – Кахьеҭ иаҵанакуеит. Иахьатәи Азербаиџьани Қырҭтәылеи рҳәааҿы. 
Тифлиси иареи 33 км рыбжьоуп. Инхо еиҳарак азербаиџьанцәоуп иахьагьы.
50 Џьыбгәы-хан (623–626 шш.) ахазарцәа рхакан.
51 Адрахкан – ахьтәы ԥара-жәла.
52 Абри еиԥш аҵас аҟнытә иаауазар ҟалоит   аԥсуаа иахьагьы иныҟәырго 
азеиӷьашьара: «Уҿы хьыла иҭәааит». Бзиарак уазҳәаз иоуп уи зарҳәо.
53 Ари ажәабжь акыр иԥсахны, иацны, инҭырҳәыцааны еиҭаҳәоуп ажәабатәи 
ашәышықәсазтәи аҭоурыхҭцааҩы Мовсес Каланкатуаци ишәҟәаҿы. Шәахә.: 
Каланкатуаци, Мовсес. История страны Алуанк. Перевод с древнеарм., предисл. и 
комментарий Ш. В. Смбатяна. Изд-во АН Арм. ССР. Ереван, 1984. С. 80–81.
54 Мецекевнаа. Изусҭцәоу еилкаам.
55 Аԥсҭазара-Ҵла, Аԥсҭаҵага-Ҵла. Иаса Қьырса дызкыдчаԥалаз «Аҵла», аџьар.
56 Сионтәи уахәамоуп изҿу, Қарҭ-ақалакь агәҭа зшьапы ркыз.
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Аԥсҳа Елакра ацҳаражәҳәаҩцәа дәықәиҵеит Қарҭҟа, Мцхеҭа, Бо-
чорма рышҟа, егьрыдиҵеит ақьырсианцәа зегьы руахәамақәа ирҭаларц. 
Иаанхаз амагцәеи,57 амца амҵаныҳәаҩцәеи, анаҭра мап ацәызкызи – 
ашьра рықәиҵеит. Аҵыхәтәаны зыӡбахә ҳҳәаз, анаҭра акәым, чарҳәа-
рала ақьырсианцәа ирықәларцгьы иақәыркын, зегьы аҳәа иадыргеит. 
Урҭ ршьа рҩашны ауахәамақәа ирыҵалеит. Абасала, Қьырса, ҳара ҳ-Ан-
цәа идин рыцқьаны, аԥсҳа Елакра дхынҳәит иара иԥсҳара, иҳәынҭқар-
ра ашҟа. Қарҭли58 Стефанос Адуӡӡа иакәӡан иахылаԥшуаз. Калҭакос 
иҭыԥаҿы еиҭа Барҭломе ддыртәеит.

57 Ама́́г  – зыгәрагара уадаҩу, анашанақәа ҟазҵо ауаҩы. Амагцәа ахәышәтәрагьы 
рдыруеит.
58 Ериста́́в. Лордқьиԥаниӡе лҿы «мҭава́́р» – аҳ, ахада.

Асахьа3.ВизантиатәаԥсҳаЕлакра
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Уи ашьҭахь атәыла Карҭли ахадас ддыртәеит Адарнас, Стеафаноз 
иԥа. Уи дахьынӡатәаз, хҩык акалҭакосцәа рҽырыԥсахит: Иоанн, Бабила, 
Табор. Уи ашьҭахь дыԥсит Адарнас аиҳабы. Уи диԥсахит иԥа Стефаноз. 
Иара иагьыхиркәшеит Аџьар-уахәама аргылара. Уа еиҿикааит ауахәа-
матә еиҳабыра русбарҭа. Нхарҭа ҭыԥсгьы иалихит Қарҭ. Усҟан калҭакос-
цәас иҟаз Самовели Енони ракәын. Убасҟан акәын Қарҭли-тәыла ианыз 
ауааԥсыра ԥхьаӡаны, [376] рсиа Бырзентәылаҟа ианырышьҭ. Убасҟан 
ауп агарианаа Баӷдад ргеит ҳәа ҿыц ажәабжьны ианрылаҩ. 

Абри Стефаноз инаҩс аҳра иуан Гәарам Куропалат. Уи ишьҭахь – Ва-
ра́́з-Ба́́кәра59, иара иԥа, антипатос60. Иара иакәын гардабанаа ақьырси-
анра рылазырҵәаз. Нас – Нерсе, уи иԥацәеи: Филипп, Стефанос, Адарнас. 
Урҭ зыԥсахыз – Адарнас иԥацәа: аҳ Гәургьени Ашот Куропалати.

Ашот Куропалат итәы уҳәозар, уи атәыла знапаҿы иҟаз иакәын, 
нхарҭа ҭыԥқәасгьы иалхны иман Бардав, Қарҭ, насгьы рыкәша-мыкә-
ша иҟаз адгьылқәагьы иара изыԥҵәан. Уи аамҭазы рымч ӷәӷәахеит ага-
59 Вараз-Бакәра (Вараз-Бакур, Варз-Бакур), (379–393 гг.). Византиатәи аимператор 
Феодоси I Адуӡӡа (379 ш. инаркны) изин ала Қарҭли-Кахеҭ аҳра рзиуан. Ажәа «ва-
раз» аерман бызшәала иаанагоит «абынҳәа». Шәахә. В. С. Налбандян. Тбилиси в ар-
мянских литературных памятниках древних и средних веков. Ереван. Армгосиздат, 
1961. С. 23.
60 Антипа́́т – маҵурахьӡуп, усҟантәи Византиа аиерархиатә еилыргашьала, атәыла 
анапхгаҩы. 

Асахьа4.Аԥсҭазара-ҵлаархынҳәра
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рианаа61, Ашот Куропалат дахьцалак ишьҭашәарыцон. Ашот урҭ рҿа-
гылара имч ақәхомызт. Иҟаиҵалак, иҽахго даауан, нас, иҽааибиҭан, 
Византиаҟа дцеит. Ицын иани, иԥшәма ԥҳәыси, иара убас иҷкәынцәа 
аиҳабацәа ҩыџьа. Аха урҭ макьаназы имаҷқәан – Адарнас деиҳабын, 
уи дишьҭанеиуан Баграт. Аиҵыбӡа, Гәарам захьӡыз, макьана дмиӡацызт. 
Ицыз ажәлар рыҩныҵҟа иара итәқәаҵәҟьаз рацәаҩымызт, дара урҭгьы 
аҭаацәара иалаз ракәын аҟнытә, рыҳәсеи рыхшареи рыцын. Амҩа-хара 
иарааԥсан, даара рымч шәаны, Џьавахк ашьхақәа ирызкылсит, инхықә-
гылт Ԥаравантәи аӡмыжь ду62. Убри аӡы аԥшаҳәҿы иқьыԥаха рҽынка-
рыԥсеит. Акы ианацҳақәа, ацәа инҭанагалеит. Урҭ шыцәаз асарацинцәа 
рыр ду рықәлеит. Аха Анцәа Ашот Куропалат дизыразхан, аиааира иир-
геит, ир шдумызгьы. Ауаа рацәа ҭадырхеит усҟан.

Уантә идәықәлан, Шавшеҭ аԥсҭаҟны инеит. Шавшеҭ аԥсҭа қыҭақәак 
рыда, егьирахь макьана анхарҭақәа рыҟны унхартә иҟамызт, ауаагьы 
хнымҳәӡацызт. Аџьамцәа раамҭазы, Багдадтәи Адагәа63 аратәи ахы-
рӷәӷәарҭақәа анықәихуаз, Шавшеҭ аԥсҭеи Гадо ашьхареи аԥхасҭа ду 
риҭеит, иҭаирцәит. Уи азымхакәа, ауаа амгәахь-ҿкы рызҵысын иқәнахӡе-
ит, џьара-џьара еиқәхақәаз ртәы умҳәозар. Убарҭ гәырӷьаҵәа Ашот иԥы-
леит, иаргьы ари еиԥш агәбылра аниба – уа дрыланхеит. Анцәа имҭаны 
иоуит Шавшеҭ-Кларџьеҭ. Ԥарала иихәҳаз ҟалеит, инапала ишьақәиргы-
лазгьы маҷмызт. Ажәакала, урҭ атәылақәа абырзен-ԥсҳа имчала Ашот 
инапаҿы иааигеит, еидикылеит. 

 [377] Убри Ашот Куропалат кларџьеҭтәи абна аҵыхәан цәҳәыра дук 
ибеит. Аброуп раԥхьаӡа Вахҭанг Горгасал абаа-гәара Арҭануџь ахьир-
гылаз. Багдадтәи Адагәа иаахыс ихырбгаланы ишыҟаз иҟан. Ашот уи 
еиҭашьақәиргылан, еиҭа ибаа-хьыҵәцаран иҟаиҵеит. Уи ацаҟьа ашьа-
паҿы иргылт ақалақь. Абаа аҩныҵҟа еклессиа ҭаиргылт — Қьырса иц-
нагацәа Петреи Павлеи рыхьӡалагьы иԥшьеит. Данԥслак идамра зҭады-
ргылаша аԥсыжырҭа ҭаԥҟаны ирмазеит. Уи ашьҭахь Ашот уаанӡа иикыз 
атәылақәагьы, Бардав-қалақь64 аҟынӡа, еиҭа иҵеикит. Акырынтәгьы 
Анцәа Ду Ашот Куропалат аиааирақәа ииргон, ихьӡгьы ҳараикуан аи-
башьрақәа рҿы.
61 Агарианаа – араԥцәа.
62 Ԥараван. Аерман тәыла Џьавахк аладатәи авараҿ ишьҭо ӡмыжьуп. 
63 Багдадтәи Адагәа. Ус изырҳәон араԥцәа рхалифат арԥыза Мурван ибн Муҳҳамед 
737 ш. азы Анакоԥиаҿы аиааира ззымгаз.
64 Ақалакь. Азербаиџьан иаҵанакуеит.
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Ус ишыҟаз, убри Ашот ддәықәлеит ар еизигарц абарҭ асарацинцәа65 
драбашьырц. Дышнеиуаз, џьара иҽааникылан, лада-ҩада захьынџьара 
ауаа рылеиҵеит: аҳәҳәацәа, ацҳаражәҳәаҩцәа. Ар ахьынӡеизигоз, ргәы-
рҽанӡамкәа асарацинцәа аарықәлан, дыԥхарҵеит Ашот. Такәы дцахьан 
еиԥш, даагьыжьын, Нигалтәи аԥсҭаҿы66 дтәеит аамҭала, иара иахь 
идәықәлаз ар дырзыԥшны. Иззицҳаз архәҭақәа иара ишҟа идәықәлеит, 
аха Ашот дзықәгәыӷуаз ицхраарц азы акәымкәа, дыршьразакәын изаау-
аз. Иааины ишә иаалагылаанӡа арҭ сыршьуеит ҳәа игәгьы иҭамшәеит. Ар-
гьы имамызт иара акы иҽазикыртә еиԥш. Иҟаз маҷцәан, аӷацәа дырҿа-
гылартә дыҟамызт. Уи аҟнытә Ашот Куропалат иҽиҵәахит ауахәамаҿы. 
Аха уа дыҩнаршьит аҳәа илаҵаны, алтар67 аҿаԥхьаҵәҟьа. Дыршьит, 
аӡатә сыс-ԥшқа еиԥш, ашәхымс дылакны. Усҟан аҭӡамц икыдшылаз ашьа 
иахьагьы имҩашьахуа иубоит. 

Долисҟана иҭаз Ашот итәқәак рыԥсҳа абас Ороз-Мороз иԥацәа рна-
пала дшьуп ҳәа анраҳа, иааҭрысын, Долисҟана илҭҟьан,  ашьра ҟазҵаз 
ирышьҭалеит. Ирыхьӡеит урҭ Ҷорох асакараҿы, ԥсышьацәгьа рырҭеит, 
иршьит, уаҩ днырмыжьит. Рыԥсҳа Ашот Куропалат иҵагыланы Арҭануџь 
дыргеит, иара иалиххьаз аҭып аҟны, Кьырса ицнагацәа Петре Павлеи 
65 Асарацинцәа (шәахә. «агарианаа»), раԥ-жәлоуп арҭгьы. 
66 Нигал аԥсҭа. Аладатәи Чорох иатәуп, Ардаган аган аҟны иҟоуп. Шавшеҭ иатәуп.
67Аӡатәнагарҭа

Асахьа5.Арҭануџьақалақь
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ирзикыз аеклессиа аҩныҵҟа анышә дамардеит. Ашот Куропалат дшьын 
адунеи Кьырса Иира 826-тәи ашықәс азы. Ҳа ҳтәала иуҳәозар. хроникон 
46, 13 ахыркәшамҭазы68, ианар 29 рзы. 

Ашот хҩык аԥацәа иҭынхеит: аиҳабы Адарнас, уи ишьҭанеиуаз – Ба-
грат (арҭ аҩыџьагьы)  [378] ицын Шавшеҭ-Кларџьеҭ данҭалоз. Урҭ ре-
иҵбы диит Арҭануџьҟа ианиас ашьҭахь. Ашот данԥсы ашьҭахь, иԥацәа 
макьана рықәра маҷын аҟнытә анҭыҵтәи рыдгьылқәа зегьы асарацин-
цәа ирымырхит. Аха ианыҩеидас, Анцәа еиҭа ирызиргьежьит раб ид-
гьылқәа. Ирызҳаанӡа, Ашот ихшара Арҭануџь иҭанхон. Егьырт аԥсҭақәа 
Шавшеҭ, Кларџьеҭ, Нигал ирҭанхоз ашәахтә рҭилар акәын асарацинцәа 
рахь. Ашьҭахь Арҭануџь аахыс иҟаз урҭ адгьылқәагьы дыргьежьит. Баграт 
куропалатс дықәдыргылт, Анцәагьы урҭ рыԥсҳара дақәныҳәеит. 

Ашот иԥеиҳаб Адарнас хҩык аԥацәа иоуит: Гәургьен, зажәымҭаз 
акуропалатра зырҭаз, иашьцәа: Ашот-Кекела, Сымбат Арҭануџьтәи. Уи 
аҵыхәтәантәи аҳра аниуаз аамҭазы антипатос-патрикс69 дҟарҵеит. 

Баграт Куропалат хҩык аԥацәа иман: заб ишьтахь куропалатс иқәды-
ргылаз Дауҭи, Адарнаси, Ашоти. 

Гәарам, Ашот иԥа аиҵбы, ҩыџьа аԥацәа иман: Насри Ашоти. 
Ашот-Кекела, Адарнас-иԥа, дыԥсит короникон 87 – 867шықәсазы, 

диҭынхеит иԥа Гәыргьен, ԥыҭрак ашьҭахь куропалатс иқәдыргылаз, Сым-
бат Арҭануџьтәии, антипатрик.

Ашот, мамԥал Гәарам иԥа, иаб иԥсы шҭаз дыԥсит короникон 89 – 69-
тәи ашықәс азы, ҵеи диҭнымхакәа. 

Адарнас, Баграт куропалат иԥа, дыԥсит короникон 94 – 874 шықәса-
зы, иаб иԥсы шҭаз, уигьы ԥа диҭнымхаӡеит. 

Уи иаб, куропалат Баграт, куропалат Ашот иԥа, дыԥсит короникон 96 
– 876 шықәсазы. 

Дауҭ захьӡыз ԥак диҭынхеит, заб ишьҭахь куропалатс иҟарҵаз. Дауҭ 
дшьын иаб иашьа Гәарам иԥа Наср инапала. Уи ҟалеит Гәарам иԥсы шҭаз 
короникон 101–881 шықәсазы. 

Аха иаб иашьа – Гәарам мамԥал, Наср иаб куропалат Дауҭ иҭархара 
далахәымызт. Дауҭ диҭынхеит Адарнас захьӡыз [379] макьана зышықәс 
маҷыз арԥызбак. Наср иакәзар, уи дыбналт аҳҭнықалақь Константино-
поль ашҟа. Дагьаанхеит уа акыр шықәса.  

68 Қьырса дани инаркны 826 шықәсазы.
69 Маҵурахьӡуп византиатәи аиҳабыраҿы.
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Уи ашьҭахь куропалатс дҟалеит Ашот куропалат Ду иԥа Гәургьен, иԥа 
Адарнас.

Дыԥсит Гәарам, мамԥал иԥа Ашот Дуӡӡа иԥа, Наср иаб короникон 
102 – 882 шықәсазы. 

Иԥсҭазаара далҵит Ашот, Баграт Куропалат иԥа короникон 105 – 885 
шықәсазы. 

Уи ашьҭахь Наср, Бырзентәыла дҭыҵын, Аԥсныҟа днеит. Ԥсыуа ԥсҳас 
усҟан иҟаз Баграт70 ихьӡын. Уи Наср иаҳәшьаԥа иакәын. Аԥсуа ԥсҳа 
ианшьа Наср ацхыраара ииҭеит, аибашьцәа рыла деибиҭеит, аԥсҭыр 
ииҭеит. Уантә Наср дахыҵны Самцхьа днеит. Уа ҵҩа змам ар еидикылеит. 
Усҟан Адарнасгьы, иршьыз акуропалат ири иареи еиқәшәан, аибашьра-
зы дҭыҵит. Адарнас ицхраарц азы ицлеит акуропалат Гәургьен иԥацәеи 
иареи. Аибашьра ӷәӷәа ҟалеит ара Наср иҿагыланы. Рымчқәа шырацәа-
мызгьы, Анцәа Адарнас идгылацәеи иареи дрыхәан, аиааира диргеит. 
Наср дыҩт. Дааныркылан, дыршьит уи Наср Самцхьатәи акаршәра, ақыҭа 
Аспинӡа71 аҿы короникон 108 – 888 шықәсазы. Наср уаҩ диҭнымхеит, 
ихьӡгьы ныбжьаӡ ицеит. 

Адарнас, иршьыз Дауҭ куропалат иԥа, хадас72 дҟазҵаз ақарҭуелқәа 
роуп. Убри Адарнас, иршьыз Дауҭ куропалат иԥа, Бана иргылт, раԥхьатәи 
аепископс иҟарҵаз Кәрыкь Банатәи иџьабаала.

Насгьы мамԥал Сымбат Арҭануџьтәи Адарнас иԥа, уи Ашот дуӡӡа ды-
зԥаз дыԥсит короникон 109 – 889 шықәсазы. Уи ҩыџьа аԥацәа иҭынхе-
ит: Баграт, Арҭануџьаа рхада [насгьы Дауҭ аиҳабы]. Сымбат Арҭануџьтәи 
иԥсы шҭаз, Наср иԥсҭазаара далҵит. Идгьылқәа егьырҭ аҳцәа иргеит. Уи 
ашьҭахь куропалат Гәургьен идгьылқәа Тао-Калмаҳа дҭыҵын, нхарҭас 
ишьҭихт Шавшеҭ-Арҭани. Аха арҭ зегьы ӷас иҟеибаҵеит. Дасу рыр шьҭы-
рхит. Ганкахьы – Гәургьени иуаажәлари, егьырахь Адарнас, ақарҭуелқәа 
рхадеи Баграт Арҭануџьтәи дицны. Урҭ еиҿагылт Арҭаан аԥсҭаҿы, убра 
ақыҭа Мглинави ааигәара еидыслеит, еибашьит. Куропалат Гәургьен 
дыбналарц иақәикит, аха ихьӡан дырхәит, ддырҭаслымит, ашьҭахь дҭа-
дырхеит. Иоуз ахәра дагеит акуропалат Гәургьен Адарнас-иԥа, Ашот 
Дуӡӡа иԥа короникон 111 – 891 шықәсаазы. Ҩыџьа аԥацәа изынхеит: 
руаӡәы – Адарнас [Ашот] аҳцәа раҳ. 
70 Баграт I (887–899 шш.), аԥсуа ԥсҳа. Шәахә. Д. К. Чачхалиа «Хроника Абхазских 
царей», М., 2000, С. 22; «Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых», М., «АКВА-Абаза», 2020, ад. 38.
71 Аспинӡа.  Иахьагьы иҟоуп ари Самцхьатәи абаагәара.
72 Аоригинал аҿы «მეფე». Аха ари иашам. Ас ала «аԥсҳара» аӡәгьы ишом.
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Адарнас дыԥсит, иаб, куропалат Гәургьен ишьҭахь короникон 116– 
896 шықәсаазы. Ҩыџьа аԥацәа иҭынхеит: Дауҭ, аҳцәа раҳи, Гәургьен, аҳ-
цәа раҳ дуӡӡа ҳәа ахьӡ заузи.

Иԥсҭазаара далҵит Баграт мамԥал Арҭануџьтәи Сымбат-иԥа корони-
кон 129 – 909 шықәса арпил 20 рзы, Амшаԥаҽны. Уи ԥшьҩык арԥарцәа 
иман: руаӡәы аберра идикылан, Басила ҳәа ахьӡшьара ирҭеит; нас – аҳ-
ду Гәургьени, Ашоти, Дауҭи.

Аҳ-ду Дауҭ, Баграт-ду Арҭануџьтәи иԥа Адарнас, Гәургьен (Гәургьен 
Дуӡӡа) иашьа дыԥсит короникон 128 – 908 шықәсазы, ԥа диҭнымхакәа.

Ашот, ахцәа раҳ, Гәургьен куропалат иԥа, Кәых ҳәа зарҳәоз, Ҭбеҭ73 
иргылеит Шавшеҭ тәылаҿ, иаҭахыз зегьы рыла еибиҭеит, Адоуҳа ишиҵа-
наҳәаз ала, раԥхьатәи епископс дҟаицеит Стеԥан Гәыраз. Зыӡбахә ҳҳәаз 
Ашот Кәых дыԥсит, ԥа димоукәа, короникон 138 – 918 шықәсазы. Уи 
ашьҭахь аҳцәа раҳ ҳәа дықәдыргылеит иашьа иԥа Гәургьен.

Дауҭ, Арҭануџьтәи Баграт-иԥа дыԥсит короникон 142 аан, 922 шықә-
сазы. Иԥҳәыс ахшара длоуаанӡа иара дыԥсит. Илыхшаз аӡҟы Баграт 
ихьӡыртәит.74

Адарнас, қарҭуелаа рыԥсҳа, иршьыз Дауҭ иԥа, дыԥсит короникон 
143 – 923 шықәсазы, егьиҭынхеит ԥшьҩык арԥарцәа: Дауҭ, заб ишьҭахь 
ақарҭуелқәа рыԥсҳас зҽыҟазҵази; Ашот куропалати, магистрос Баграти, 
Сымбати, зашьцәа зегьы рышьҭахь куропалатс иқәдыргылаз. 

Дыԥсит аҳ Гәургьен, Баграт Арҭануџьтәи иԥа хроникон 143 – 923 
шықәсаазы, қарҭуелаа рыԥсҳа Адарнас зышықәсан дыԥсыз. Уи Гәургьен 
иԥҳәыс лцәа ахшара далашәан дшыҟаз, дыԥсит. Ииз рԥа иаб еиԥш, Гәур-
гьен ихьӡырҵеит.

Дыԥсит Дауҭ, қарҭуелаа рыԥсҳа, қарҭуелаа рыԥсҳа Адарнас Арҭа-
нуџьтәи иԥа хроникон 157–937 шықәсазы, уаҩ диҭнымхакәа.

Дыԥсит Ашот, Баграт Арҭануџьтәи иԥа хроникон 159 – ииун 939 
шықәсазы. Ԥа диҭнымхеит.

Дыԥсит Гәургьен Адуӡӡа, аҳцәа раҳ, Адарнас иԥа, забиԥараҿы егьырҭ 
раасҭа агәымшәареи ахаҵареи злаз, згәылацәа зегьы знапаҿы иаазгаз 
хроникон 161 – 941 ш. ԥеруал 14 азы. Ԥа диҭнымхеит.

[381] Дыԥсит Дауҭ мамԥал, Сымбат Арҭануџьтәи иԥа, аберра ани-

73 Аныхабааи ақалақьи. Иахьатәи Аҷоу-тәыла (Аджариа) аладахьҟа.
74 Ари ахабар аагоуп Ҭаҟ. ад. 149.
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дикыла ашьҭахь хроникон 163 – 943 шықәса ԥеруал 20 рзы. Уи диҭынхе-
ит иԥа Сымбат, аҳцәа раҳс иҟарҵаз.

Дыԥсит Баграт магистрос, Адарнас, ақарҭуелцәа рыԥсҳа иԥа хроникон 
165 – 945 шықәса март мзазы. Уи диҭынхеит иԥа Адарнас, иаргьы, иаб 
еиԥш, магистросны иҟалаз, нас заб иашьцәа рнаҩс куропалатрагьы збаз.

Иара убри ашықәс азы, Баграт магистрос данԥсы, дыԥсит абер Баси-
ла Кларџьтәи, Баграт мамԥал иԥа.

Дыԥсит куропалат Ашот, ақарҭуелцәа рыԥсҳа Адарнас иԥа, хроникон 
174  – 954 шықәсазы. Ԥа диҭнымхеит. Иара убри ашықәсан дыԥсит Ашот 
Сымбат-иԥа. Уигь ԥа диҭнымхеит.

Убри ашьҭахь Ашот куропалат иашьа, Сымбат захьӡыз куропалатс 
ддыртәеит.

Иара убри Сымбат куропалат, карҭуелаа рыԥсҳа иԥа, дыԥсит хрони-
кон 178 – 958 шықәсазы. Уи ҩыџьа аԥацәа иҭынхеит: Регвени зарҳәоз 
аҳцәа раҳ Баграти, ақарҭуелцәа рыԥсҳас иқәдыргылаз акуропалат Адар-
наси. 

Дыԥсит [Адарнас куропалат] Баграт магистрос иԥа хроникон 181–
961 шықәсазы. Уи иԥацәа дааныркылан, аберразы амырхит. Насгьы дыԥ-
сит иара мчыла ишәырҵаз ахарԥыжә шишәыз. Ҩыџьа аԥацәа иҭынхеит: 
Баграти, аҳцәа раҳ Дауҭи.

Дыԥсит уи Баграт, аҳцәа раҳ, куропалат Адарнас иԥа хроникон 186 – 
966 шықәсазы, иашьа Дауҭ Адуӡӡа75 иакәхеит.

Дыԥсит Гәургьен Гәургьен-иԥа Баграт мамԥал имаҭа хроникон 188 – 
968 шықәсазы.

Дыԥсит Адарнас, куропалат Сымбат иԥа, Баграт Регвени иашьа хро-
никон 203 – 983 шықәсазы. Дауҭ захьӡыз арԥыск диҭынхеит.

Дыԥсит Сымбат Арҭануџьтәи, аҳцәа раҳ, ауаҩ-иаша, Дауҭ мамԥал иԥа 
хроникон 208 – 988 шықәсазы Ҩыџьа аԥацәа иҭынхеит: Даути Баграти. 
Имшҩынҩажәа иақәшәеит иԥа Баграт иԥсрагьы, ҩыџьа аԥацәа иҭынхе-
ит: Сымбати Гәургьени.

Дыԥсит Сымбат, ақарҭуелқәа рыԥсҳа Баграт Регвени иԥа хроникон 
212 – 992 шықәсаазы. Ари ԥа димамызт.

Дыԥсит Дауҭ, аҳцәа раҳ Сымбат, ауаҩ-дуӡа, ауаҩ-иаша иԥа.
75 Дауҭ III Куропалат, Адуӡӡа (930–1001 шш.). Аерманцәа ртәыла Аҩадатәи Таик 
Ахада. Уи дзеиҳабыз атәыла Чорох ахахьы ишьҭан. Иашьцәеи иареи роуп Ошкаванк 
ауахәама ду зыргылаз.
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Дыԥсит Баграт Регвени, ақарҭуелқәа рыԥсҳа, ԥсаҭа шкәакәа Сым-
бат куропалат иԥа хроникон 214 – 994 шықәсазы. Диҭынхеит иԥеиҳабы 
Гәургьен,  апсҳацәа рыԥсҳа ҳәа изышьҭаз. Уи Гәургьен аԥа диман Баграт76 
захьӡыз, иан лышьҭрала аԥсуа ԥсҳацәа – Дырмити Феодосии раҳәшьаԥа. 
Гәургьен итәыла дахагылаанӡа иара Аԥсны ԥсҳас дҟарҵахьан. Уи азоуп 
Гәургьен аԥсҳацәа рыԥсҳа ҳәа ахьӡ зышьҭихызгьы.

Дыԥсит Дауҭ Куропалат Адуӡӡа, Адарнас куропалат иԥа, хроникон 
221 – 1001 шықәсазы ԥа диҭнымхаӡакәа. Убри аҟнытә нырцәтәи Тао 
ҭацәӡа инхеит. Избанзар дааит Басила, абырзенцәа рыԥсҳа, Дауҭ ид-
гьылқәа иҵеикырц. Усҟан уи аԥхьа аԥсуа ԥсҳа Баграт, иаб Гәургьени иа-
реи еицны инеит. Византиатәи аԥсҳа Басила ҳаҭыр иқәҵаны, ианеишье-
ит Гәургьен ахьӡ ҳарак магистрос. Баграт ииҭеит акуропалатра. Ари аби 
аԥеи еичирчарц ауп изыҟаиҵаз рҳәеит. Аха Гәургьен уи дацымныҟәеит, 
Басила имаанақәа ихахьы иааимгеит.
76 Баграт II (960-1014). Аԥсуа ԥсҳа. Аԥсуа Багратраа рабиԥара ашьаҭаркҩы.

Асахьа6.ДауҭКуропалат,Адуӡӡа
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Дыԥсит ари Гәургьен, аԥсҳацәа рыԥсҳа, карҭуелаа рыԥсҳа Баграт иԥа 
хроникон 228 – 1008 шықәсазы, дагьаанижьит ицынхәрас зыӡбахә ҳа-
маз иԥа Баграт – аԥсуаа рыԥсҳа, акуропалат ду. Баграт иоуит Тао, иаб 
иҭынхара. Ишакәхалак иҵеикит Кавказ зегьы, инапаҿы иааигеит Џьи-
геҭ77 инаркны Гәургантәи амшын аҟынӡа78. Адарбадагани79 Ширвани80 
ашәахтә ашәара рыдицалт, аерманцәа рхадацәа иара ииҭахыз акәын 
иҟарҵоз. Ҭынч, ԥынгыла имамкәа, хьаа имамкәа иусқәа ибон. Џьамтәыла 
аԥсҳа иҭаацәа гәыцхәык еиԥш дырбон. Иара абырзенцәа рыԥсҳаҵәҟьа 
еснагь дицәшәон, игәы ҭынчымызт, есқьынгьы игәы иҽанын.81 

Убри Баграт куропалат Панаскерттәи абаагәаратә аҳҭынрахьы ине-
иԥхьеит Кларџьаа раҳцәа: Сымбати Гәургьени – Баграт Арҭануџьтәи 
иԥацәа – даҽакала иуҳәозар, иаб иаҳәшьа лԥацәа. Ирҭаслымит, рықа-
лақьрақәеи рбаагәарақәеи ыҵжааны еилаирбгеит, дара рхаҭақәа нага-

77 Мраҭашәаратәи  Апсынра, Ҭҟәаԥс иазааигәаны. 
78 Каспи амшын ус азырҳәон усҟан.
79 Адарбадаган – Азербаиџьан.
80 Ширван. Жәытә тәылоуп. Каспи амшын иавауп Дербент аганахьала. Иахьатәи 
Азербаиџьан иахәҭакуп.
81 Византиатәи аимператор. 

Асахьа7.АԥсуаԥсҳаБагратII
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ны Ҭмогв абааҿы иҭеикит. Убра Тмогвтәи абааҿы дыԥсит Сымбат Арҭа-
нуџьтәи хроникон 231 – 1011 шықәсазы. Иара убри ашықәсан иԥсҭа-
заара далҵитт Сымбат иашьа Гәургьен хроникон 232 – 1012 шықәсазы.

Урҭ абахҭа иҭаԥсыз рԥацәа Константинополь инеит: Баграт Сымбат 
иԥеи, Дырмити Гәьурген иԥеи, аԥсҳа Басила иаԥхьа иаақәгылт. Егьырҭ 
арҭануџьтәи аҳцәа рԥацәа, уа зыԥсадгьыл аҿы иҭакыз, зегьы рабацәа 
реиԥш иахьҭакыз иԥсит.

Уи ашьҭахь аԥсҳа Баграт иԥсҳара зегьы: Аԥсынра, Ереҭ, Кахьеҭ далс-
ны ибеит. Аӡынра зегьы ихигеит Тао. Нас, аԥхынра анааи, даан [383] иаб 
иаҳтынра Панаскерт82 дыҟан. Ара хышыкәса ныҟәарала ихигеит, Убри 
абаагәараҿы дагьԥсит хроникон 234, маи мза 7-тәи амш ахәашазы 
(1014 ш.). Диҭынхеит ԥак, Гьаргь зыхьӡыз; иара уи 18 шыкәса ихыҵуан 
ԥсҳас данықәдыргыла.

82 1014 ш. азы.

Асахьа8.ВизантиатәиаимператорБасилаII
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Убри иаҵганы Ереҭгьы Кахьеҭгьы аԥсҳара иаҿыҵит; аамсҭацәа 
рчарҳәара иахҟьаны, урҭ атәылақәа раҳцәа дырҭаслымын, уаанӡатәи 
аԥшәмацәа ирыздыргьыжьит рыдгьылқәа.

Абри Гьаргь быжьшықәса   аԥсҳара ныҟәыигахьан еиԥш, дцәырҵит 
абырзенцәа рыԥсҳа Басила83, уи даан абри диқәлеит. Гьаргьгьы иҽеи-
биҭан, аԥсҭыр драԥгыланы диԥылеит. Арҭ аҩ-рык ааиҭамҵӡакәа, мышқәак 
еиҿаԥшуа еиҿагылан Басиан адәеиужь аҿы. Ус еиҭамҵуа, имеижәы-
ло ишгылаз, кыр аамҭа цеит. Нас, Гьаргь, ишьҭахьҟа деиҭаҵын, Олҭис84 
захьӡыз ақалақь иблит. Абырзенцәа рыԥсҳа Гьаргь ишьҭа дхыланы дцон. 
Арҭ еикәшо ишеишьҭаз Гьаргь ир рҵыхәеи Басила ир раԥхьагылацәеи 
еидыслеит. Абра, ақыҭа Шьиримҭа амҵан аибашьра ду ҟалеит. Аҩ-рык 
рыҩныҵҟа иҭахаз рацәахеит, Гьаргь аԥсҳа иаԥхьагылацәа назлаз: Рат, 
Липарит иԥеи, Хурси. Ишьҭахьҟа иҟалаз аибашьра ашьҭыбжь шааиаҳаз 
еиԥш, Гьаргь деикәашәеит, даагьежьын, иаразнак днеит аибашьра ахь-
цоз. Иара убрахь, ир дрыцны, днеит аԥсҳа Басилагьы. 

83 Византиатәи аимператор Басила II (958—1025 шш.).
84 Олҭис. Ари Дауҭ III Адуӡӡа иаҳҭынра ахьыҟаз акәын. Хыхьтәи Таик аҳҭны-қалақь. 
Иахьагьы еибганы игылоуп уи абаагәара.

Асахьа9.АԥсуаԥсҳаГьаргьIII
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Аҩ-рык еидыслеит, ҳәаҭыхла еижәылеит. Еибашьра духеит, хацәын-
мырха еиҿагылеит аруаа. Даара ирацәаҩны абырзенцәа-нагақәа ҭахеит 
абра, Гьаргь ируаа аԥыхьашәа шьахәқәа роуит. Аҭагылазаашьа убасҟак 
ицәгьан, азныказы аԥсҳа Басила ахьаҵра игәы иҭеикит. Аха Гьаргь ид-
гылацәак85 ргәы ҭрысын, иҩт. Аԥсҳа Басила урҭ дышрышьҭаз Арҭаан86 
днаӡеит. Ақалақь иблит, иибаз тҟәаны игеит. Гьаргь уи аамҭазы, Нигал 
дахыҵны, Самцхьа дҭалт. Уи дишьҭархх, амҩан дахьаауаз зегьы ықә-
хуа, Џьавахеҭ далсны днеиуан Басилагьы. Гьаргь Ҭриалеҭҟа деиҭаҵит. 
Басилагьы абӷьааҳәа Ҭриалеҭ дазнеит. Еиҭа абра реиқәшәараан Гьаргь 
аҽырӷәӷәара дахьӡахьан. Избанзар дрыԥхьахьан, иааигахьан ҵанара-
аи87 шакааи. Басила ари аниба иаразнак Триалеҭ днавалан, Џьавахеҭи 
Арҭаани шыҟоу днаскьан, аӡынра ааигәахо ианналагоз, дырҩегь арҭ 
атәылақәа цәырҳәуа дырхысын, ӷыжәра88 ҳәа дтәеит Халдиа89 тәылаҿ, 
Трапезунд90 амҵан. Аԥсҳацәа аҩыџьагьы рыбжьара ицо-иаауа абжьаҟа-
зацәа рыбжьалеит, аиқәшаҳаҭрақәа рыбжьарҵарц; аҳәынҭқарцәа аҭын-
чреи аинышәареи иазнаргарц.

Убри аамҭазы Бырзентәыла Ду аҩныҵҟа еиҭа аилаҩынтрақәа  ҟале-
ит, избанзар Басила испаспети,91 ачарҳәаҩ Фока иашьа Ҵарвези рҽеи-
баркны амчра ргеит: Қсифи атәыла еиҳабыс, ԥсҳас дықәгылт. Аҳәынҭқар-
ра мрагыларатәи аган зегьы дара ирыдгылеит. Аха Анцәа дрыцҳаишьеит 
ара згәы зымҟьаз Басила.

Аԥсҳа Басила деикәшаны еиҭа дҭалт Басиан ацәҳәыра. Уа еиҭа сы-
дгьылқәеи сбаагәарақәеи сзыргьыжь ҳәа дикит Гьаргь, дагьақәиргәыӷит 
уи ашьҭахь иаразнак аинышәара шрыбжьарҵо азы. Уи аамҭазы аԥсҳа 
Гьаргь заанаҵ Звиад дишьҭит ар иҭаны. Уи дцаны Басиан анаӡараҿы 
дтәеит, ӷыжәра ҳәа дтәазшәа ҟаҵаны. Рацәак рыбжьамызт Гьаргь ихаҭа-
гьы Звиад данишьҭал. Уи аԥсҭыр дзаԥгылаз еиҳагьы иӷәӷәан, аха аи-
нышәара игәы иҭакны акәын дышцоз. Аха аԥсҳа Гьаргь идгылацәеи иҿа-
гылацәеи ихымхәыцит, иццакцәеит. Аинышәара мап ацәыркит, аибашьра 
85 «Аԥсуа ԥсҳацәа раамҭанҵа» излаҳәо ала ад. 58 «ақырҭқәа ргәы цеит» / «სულმოკლე 
იქმნეს ქართველნი», ад. 117.
86 Арҭаан. Ажәытәтәи аерманцәа рықалақь, рхырӷәӷәарҭа. Иахьатәи ақалакь Ардахан, 
Ҭырқәтәыла иаҵанакәеит, аладатәи Кавказ.
87 Ҵанарааи, шакааи Кахет иаҵанакәа жәлақәоуп.
88 Ӷыжәра – аӡын ахгара.
89 Халдиа. Жәытәла – Трапезунд атәыла, Понт.
90 Трапезунд. Иахьатәи Ҭрабзан.
91 Спаспет – ар рԥыза. Араҟа зыӡбахә рымоу Ксифи иоуп. 
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ргәы азыҳәо, амца иҵарҵон «уижәла Басила» ҳәа. Басила ихаҭа Гьаргь 
анышәаразы данбааиуеи ҳәа дизыԥшын. 

Уи аамҭазы аԥхьа ицаз Гьаргь ир иара изымԥшыкәа аибашьра хды-
ртит: Басила ирхәҭак инарыжәлан, иԥхарҵеит.  Аԥсҳа Басила ари аҩыза 
дазыԥшымызт. Адҵа иҟаиҵаз ала, абҵы изааргеит. Уи абҵы ҳаԥсҳа Гьар-
гь92 аинышәара дахьаҳәо ашәҟәы аԥса илахеиҵан, ажәҩан ахь, Анцәа 
ишҟа ирханы ҿиҭит: «Уахәаԥш арҭ ирҩуа! Шьҭа уԥшы, арахь иҟарҵо!». 
Ашьҭахь изааргеит Аџьар Ԥшьа, ашьаршьаф шкәакәа илаҳәаны. Иа-
ашьҭихын, агәараҳәа илкажьны, ҿааиҭит ибжьы ҭыганы: «Саӷацәа сруҭар, 
ахааназы суҵагылом!» Убри агьиҳәеит, иаразнак аԥхьа инеиқәаз Гьаргь 
ирхәҭақәа аҵахо иалагеит, ихьаҵны, иҩны идәықәлеит. Ишнеиуаз ау-
рысцәа93 рырхәҭақәеи дареи ишакәым еиҿаҳаит. Заа инеиқәаз рахьтә 
шамаха уаҩ днымхеит, ацхыраара рмоуит, избан акәзар Гьаргь ихаҭа 
иреиӷьу ар ицны макьана аранӡа дмааӡацызт. Аҽны аибашьра зҭахыз 
рахьтә даара аӡәырҩы ҭахеит. Ирҟәаҟәеит, аҳәа иадыргеит. Абырзенцәа 
аԥыхьашәа ду алыргеит ишьаарҵәырахаз ари аидыслара, уи моу, аԥсҳа 
Гьаргь дахьцалак ицыз, хьи  раӡнылеи иҭәыз ахазынаҭрагьы рымырхит.

Уи ашьҭахь аԥсҳа Басила маҷк Гьаргь дишьҭаланы аԥхьаҟа дицна-
скьан, еиҭа ауаа изынашьҭуа, аинраалареи аицхыраареи идигало иҿа-
аихеит. Избанзар, аԥсҳа Басила иаӷацәа Бырзентәыла аҩныҵҟа ауаа 
ырбыжкуа иалагар, рхы шьҭырхыр, иакәым рур ҳәа дшәон. Иахьцалак, 
ашәҟәы рыбжьарҵеит, аибашьра иаҟәыҵны аилибаакареи аицхыраареи 
амҩа ишаныло азы, Аԥсҳа Гьаргь хышықәса зхыҵуаз иԥа Баграт, хышықә-
са ҳәа шасыс дшааникыло азы аԥсҳа Басила; 12 баагәара ииҭеит, 
насгьы адгьылқәа уаанӡа Дауҭ Куропалат Таик, Басиан, [385] Џьавахеҭ, 
Шавшет уҳәа рҿы имақәаз мап рцәикит. Ажәакала, Бырзентәыла аԥсҳа 
Басила иаҳҭныҟа ддәықәлеит хышықәса зхыҵуаз ауԥшәыл диманы. Аха 
аԥсҳа Гьаргь ажәа ииҭеит, хышықәса рышьҭахь дыширгьыжьуа ала. Ииа-
шаҵәҟьаны, хышықәса инрықәлон еиԥш, аԥсҳа Басила Гьаргь иԥа Баграт 
Константинопольнтә иҩныҟа ддәықәиҵеит. Таик аҳәаа аҟынӡа днаскьа-
игеит уи катабан94 ар ицҵаны. Бана, иаб идгьыл даннықәгыла Баграт, ка-
табан дызлааз ала ддәықәлеит.

92 «Ҳаԥсҳа» – ари аамҭанҵаҿы раԥхьаӡакәны иаҳԥылоит. 
93 Аурысцәа. Аурыс ԥсҳацәеи византиааи ирыбжьаз аиқәшаҳаҭра инақәыршәаны 
абырзенцәа рыр ирылахәын аурысцәа рырхәҭақәагьы.
94 Акатабан – абырз. аҟнытә «κατεπάνω», катепа́н. «Акапдан» еиԥшуп. Аррамаҵуратә 
хьӡуп. Атәылаҿацә ар реиҳабы. 
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Уи аамҭазы амҩа иқәлахьаз акатабан амандатурцәа95 иԥылеит 
ашәҟәы рыманы. Уи ашәҟәы абас ианын: «Иԥсҭазаара далҵит сашьа, 
аԥсҳа Басила. Шьҭа сара [Константин] сакәхеит Бырзентәыла зегьы 
иаԥсҳахаз. Уи аҟнытә ҳара ҳаԥсҳара ахьынӡанаӡааӡо дахьыҟазаалак, 
Гьаргь иԥа Баграт дыргьежьны, иаарласӡаны саԥхьа дааганы дшәы-
ргыл!» Катабан ари дшаԥхьаз еиԥш, иара убраҵәҟьа даақәгьежьаан, 
ахыкәалааиԥш Баграт дишьҭалеит. Аха Баграт иԥыланы, иаб идгьыл ахь 
ицнаскьоз аԥсҭыр ду данрылаԥш, акымзарак шилымшоз агәра игеит. Арҭ 
драбашьыртә далаҟамызт акатабан. Дгьежьын, дызлааз ала дцеит. 

Иа, Анцәа,  ишԥассиру улша! Шаҟа имырхьаакәа дрылугазеи уи 
ауԥшәыл, иаӷацәеи иргәаҟцәеи рыла ишабоз! Акороникон ыҟан 245 – 
1025 ш. азы.

Дгьежьит Баграт иаб аԥсҳа Гьаргьи иан аԥсҳа-гәашьа Мариами 
рышҟа, раҳҭынра Қуҭаҭисахь.96 Арҭ ахҩык ахьеиқәшәоз еснагь гәыкала 
Анцәа ибзарӡы рҳәон, есқьынгьы дырныҳәон абас рыҷкәын деибга-ды-
зҩыда дахьыгьежьыз, абри еиԥш абзиара иахьалаирԥшыз азы.

Абри аныҟалаз ашьҭахь ҩышықәса ааҵхьан еиԥш, зыӡбахә ҳамоу 
Баграт иаб Гьаргь дыԥсит Триалеҭ адгьыл иахьаҵанакуа, Мҟинвар ҳәа 
ззырҳәо аҭыԥ аҿы хроникон ала 247 – 1027 ш., август 16 рзы, дагьыржит 
иара Қуҭаҭис днаганы97.

Ԥсҳас уи ишьҭахь дтәеит жәшықәса ирҭагылаз иԥа Баграт. Иаразнак 
Таотәи аамсҭацәа Баграт иԥырҵны, Бырзентәылаҟа идәықәлеит  аԥсҳа 
Басила ицынхәрас Бырзентәыла ԥсҳас иҟалаз иашьа Константин ишҟа, 
маҵура ҳәа. Ваҷе Кариҷ иԥа, Банатәи аепископ Иован уҳәа аамсҭацәа 
рацәаҩны, абаагәара змази измамзи еиманы. 

Иԥсҳара ҩышықәсаҟа ирхысхьан еиԥш, аԥсҳа Константин дааишьҭит 
паракиманос98 ҵҩа змам ар иҭаны, зегьрыла деибиҭеит, ԥаралагьы де-
иқәыршәеит. Ари иеибашьцәа хыԥхьаӡарала акыр еиҳан ԥаса Басила 
имаз раасҭа. Басила иҭаирцәхьаз адгьылқәа еиҭа дырхысны иԥыххаа 
иқәҵаны дцеит паракиманосгьы. Триалеҭ днаӡеит аригьы, уанӡа Баграт 
иаамсҭацәа ахьықәгылаз Клдекар абаа днаҵагылт. Еидыслара хәыҷык 
ҟалеит убра. Аха уаҟатәи аамсҭацәагьы Баграт даанрыжьын, рбаагәа-
95 Амандатор. Иҷыдоу анашьҭҩы, ацҳаражәҳәаҩ. Абырз. бызшә. иагоуп.
96 Қуҭаҭис. Иахьатәи Қәҭешь. 806–1122 шш. рыбжьара Аԥсынтәыла аҳҭнықалақь.
97 Ари ажәабжь ҳԥылоит АԤҬ, ад. 62 аҿы.
98 Паракиманос. Маҵурахьӡуп. Аҳәынҭкар иԥхьарҭа, ишьҭаларҭа иахылаԥшуа.
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рақәа наҟ ирырҭан, абырзенцәа рыҽрырҭеит. Чанчах, Шавшеҭтәи аҳ, 
Цепти абаа риҭеит. Аамсҭацәа рхаҭақәа Бырзентәылаҟа идәықәлеит.

 [386]  Уи аамҭазы Ҭбеҭтәи аепископ Саба иргылеит Тбеҭтәи аеклес-
сиа азааигәара ахырӷәӷәарҭа, иагьахьӡиҵеит Свети99. Уи абаагәараҿы 
еизигеит иара ихаҵацәа́100. Саба, ҭбеҭтәи аҷҟәандар101 ихаҭа ида, Ез-
ра-Анчатәи аҷҟәандар, Шавшеҭынтә аамсҭацәа. Уа рҽеибырҭеит, рыҽды-
рӷәӷәеит. 

Паракиманос дааишьҭит арахь, ар ду иҭаны ахарҭулар102 Иоанн, 
Валанг ҳәа изышьҭаз. Насгьы дициҵеит уи Дырмитгьы кларџьтәи103 
Гәургьен иԥа, аҭыԥантәи ауаагьы ари аидыслара рҽаладырхәырц. Ус 
егьыҟалеит. Аҭыпантәи анхацәа, ҩба зламыз, иаразнак арҭ ирыдгылеит. 
Ҭбеҭтәи абаагәара иакәшан иркит аӷацәа. Урҭ ӷәӷәала еибашьит, иаары-
маз зегьы рхы иадырхәеит. Аха Анцәа аԥааимбарцәа ражәа дазхәыцны 
дырзыразхеит Аџьар Ԥшьа хацәнымырха изыхьчоз, зхы зымшаҭоз иара 
99 Суе́ти (სუეტი), Агәашьа. 
100 Ахаҵацәа́ – Анцәа дхазҵо.
101 Аҷҟәандар ( аԥсшә.) – аепископ. «Ҷҟон-дид» аҟнытә иаауеит.
102 Ахарҭулар – маҵурахьӡуп.
103 Кларџьеҭтәи.

Асахьа10.Ҭбеҭтәиауахәама
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ихаҵацәа́́, ргәы ирӷәӷәеит, агәрагара риҭеит рыдгьылтә еиҳабы изы зшьа 
каҭәара иазхиаз ауааԥсыра. Дара-дара ргәы еибарӷәӷәо, усгьы рҳәон: 
«Ҳгәы ҳамжьааит ажәа-хаа агызмалреи, амали, лассы иумпыҵаӡуа рзы. 
Зхы лазмырҟәыз, згәы мыҭрысыз ҳәа ахьӡ ҳамаз!». Иашаҵәҟьаны, иры-
кәшаны игылаз аруаа, рхыхра иаҿын абаагәара ҩныҵҟала изыхьчоз 
ауаа, амал ду иақәыргәыӷны.

Мрагыларатәи атәылақәа рыҟны ианҭынчрамыз, ианыгәрымуаз, амца 
ркызшәа ианыбылуаз, мацәыс еимҟьараны аԥсҳа Константин-аҳәатә-
хамҵа ихьӡеит Анцәа игәынамӡара, аамҭак азы Иулиан-аҭиҩ104 
дзықәшәаз еиԥш. Аригьы ҳаԥсҳа Баграт105 дихҟьеит, ишахәҭам ала 
дыхьизныҟәаз, ҳтәыла зегьы ахьықәихыз, иахьҭаирцәыз азы. Убри аҟ-
нытә Константин иаразнак ашәҟәы ишьҭит паракиманос проедрос иахь, 
иаарласны ургьы уаргьы шәгьежьы Константипольҟа ҳәа. Ари шааиаҳаз, 
ар рԥыза дыццакит. Константин данԥсуаз, аԥсҳара еиуарала изааигәаз 
иара идгылаҩ Роман инапы ианиҵеит.

Убри ашьҭахь хы-шықәса ааҵхьан еиԥш, еибахаз аԥсҳа-гәашьа Ма-
риам, лхы иаҭәашьаны абырзен ԥсҳа иаҳҭныҟа ацара иақәылкит. Лара 

104 Иулиан Ахьаҵҩы (361-363 гг). Римтәи аимператор.
105 Ари ҩынтәуп аамҭанҵаҩы Сымбат «ҳа ҳтәы» ҳәа  аԥсуа ԥсҳацәа ианырзиҳәо. 
Шәахә. 83-тәи азӷәаҭа.

Асахьа11.АԥсуаԥсҳаМариам    
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хьӡи-ԥшеи згымыз Аршакидаа106 дууқәа дыртәы́́н, лԥышәеи, лыхшыҩи 
лыгәаӷьреи еизганы ддәықәлеит Константинопольҟа. Дагьаақәгылт лара 
Роман иҿаԥхьа, дагьиҳәеит мрагылатә атәылақәа еиқәиртәарц, иҟам-
ларц аиӷара абырзенцәеи ақарҭуелцәеи, арыцҳацәагьы ргәыжьжьа-
га ҟаларц. Насгьы лыҷкәын Багратгьы иҩнра, ихылҵшьҭра злаҟоу ала, 
иаҳаҭыр базарц шылҭаху иалҳәеит…

106 Ижәытәӡатәиу зыхьӡ дуу аерманцәа рабиԥарак.



სუმბატ დავითის ძე

 «ცხოვრებაჲ და უწყებაჲ ბაგრატონიანთაჲ»

ცხოვრება და უწყება ბაგრატონიანთა ჩუენ ქართუელთა 
მეფეთასა, თუ სადათ მოიწივნეს ამას ქუეყანასა იგინი, ანუ რომლით 
ჟამითგან უპყრიეს მათ მეფობა ქართლისა, რომელი აღწერა 
სუმბატ ძემან დავითისმან

[372] ადამ შვა სეით. სეით შვა ენოს. ენოს შვა კაინან. კაინან შვა 
მალელ. მალელ შვა იარედ. იარედ შვა ენოქ. ენოქ შვა მათუსალა. 
მათუსალა შვა ლამექ. ლამექ შვა ნოე. ნოე შვა სემ. სემ შვა არფაქსად. 
არფაქსად შვა კაინან. კაინან შვა სალა. სალა შვა ებერ. ებერ შვა ფალეგ. 
ფალეგ შვა რაგავ. რაგავ შვა სერუქ. სერუქ შვა ნაქორ. ნაქორ შვა თარა. 
თარა შვა აბრამ. აბრამ შვა ისაკ. ისაკ შვა იაკობ. იაკობ შვა იუდა. იუდა 
შვა ფარეზ. ფარეზ შვა ესრომ. ესრომ შვა არამ. არამ შვა ამინადაბ. 
ამინადაბ შვა ნაასონ. ნაასონ შვა სალმონ. სალმონ შვა ბოოს. ბოოს შვა 
იობედ. იობედ შვა იესე. იესე შვა დავით მეფე. დავით მეფემან შვა 
სოლომონ. სოლომონ შვა რობუამ. რობუამ შვა აბია. აბია შვა ასაფ. 
ასაფ შვა იოსაფატ. იოსაფატ შვა იორამ. იორამ შვა ოზია. ოზია შვა 
იოთამ. იოთამ შვა აქაზ. აქაზ შვა ეზეკია. ეზეკია შვა მანასე. მანასე 
შვა ამონ. ამონ შვა იოსია. იოსია შვა იოვაკიმ. იოვაკიმ შვა იექონია, 
იექონია შვა სალათაელ. სალათაელ შვა ზორაბაბელ. ზორაბაბელ შვა 
აბიუდ. აბიუდ შვა ელიაკიმ. ელიაკიმ შვა აზორ. აზორ შვა სადუკ. 
სადუკ შვა აქიმ. აქიმ შვა ელიუდ. ელიუდ შვა ელიაზარ. ელიაზარ შვა 
მატათან. მატათან შვა იაკობ. იაკობ შვა იოსებ, ქმარი მარიამისი და ძმა 
კლეოპასი. კლეოპა შვა ნაომ. ნაომ შვა სალა. სალა შვა რობუამ. რობუამ 
შვა მოხთარ. მოხთარ შვა ელიაკიმ. ელიაკიმ შვა ბენიამენ. ბენიამენ შვა 
იერობემ. იერობემ  [373] შვა მოსე. მოსე შვა იუდა, იუდა შვა ელიაზარ. 
ელიაზარ შვა ლევი. ლევი შვა იორამ. იორამ შვა მანასე. მანასე შვა 
იაკობ. იაკობ შვა მიქია. მიქია შვა იოვაკიმ. იოვაკიმ შვა იერუბემ, იერუ 
იერუბემ შვა აბრაჰამ. აბრაჰამ შვა იობ. იობ შვა აქაბ. აქაბ შვა სჳმონ. 
სჳმონ შვა იზაქარ. იზაქარ შვა აბია. აბია შვა გაად. გაად შვა ასერ. ასერ 
შვა ისაკ. ისაკ შვა დან. დან შვა სოლომონ. სოლომონ შვა შჳდნი ძმანი, 
რომელნი-იგი მოსცნა ღმერთმან ტყუეობასა შინა.
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და ესენი შჳდნი ძმანი, ძენი ამის სოლომონისნი, წარმოვიდეს 
ქუეყანით პილისტიმით, ტყუეობით წარმოსულნი ჰურიანი, და 
მოიწივნეს ეკლეცს წინაშე რაქაელ დედოფლისა და მისგან ნათელ იღეს. 
და დაშთეს იგინი ქუეყანათა სომხითისათა და მუნ დღეინდელად 
დღემდე შვილნი მათნი მთავრობენ სომხითს.

და ოთხნი ძმანი მათნი მოვიდეს ქართლს: ხოლო ერთი მათგანი, 
სახელით გუარამ, განაჩინეს ერისთავად, და ესე არს ერისთავი 
ქართლისა და მამა ბაგრატიონთა. და ესე ქართლისა ბაგრატონიან[ნ]ი 
შვილის შვილნი და ნათესავნი არიან მის გუარამისნი.

ხოლო ძმა მისი, სახელით საჰაკ, წარვიდა კახეთს და დაემზახა 
იგი ნერსეს. და სხუანი ორნი იგი ძმანი ამათნი, სახელით ასამ და 
ვარაზვარდ, წარვიდეს კამბეჩანს, და მოკლეს მათ სპარსთა სპასალარი 
და დაიპყრეს კამბეჩანი, და დასხდეს იგინი მუნ ცხოვრებად 
ხორნაბუჯს. და ამა ჟამამდე შვილნი მათნი მთავრობენ მას შინა.

ხოლო ვინათგან მოკლდა მეფობა შვილთა გორგასლისათა, მით 
ჟამითგან ეპყრა უფლება ქართლისა აზნაურთა ვიდრე ამათადმდე. 
არამედ დაესრულა უფლება ქართლისა აზნაურთა ბოროტთა საქმეთა 
მათგან. მას ჟამსა მცხეთას კათალიკოსი იყო სჳმონ-პეტრე; და მცხეთა 
აღთხელდებოდა და ტფილისი აღშენდებოდა, არმაზი შემცირდებოდა 
და კალაჲ განდიდდებოდა. და სპარსნი უფლებდეს ქართლს, კახეთს, 
ჰერეთს, სომხითს, სივნეთს, ასპურანგს.

მოკუდა კათალიკოზი სჳმონ და დაჯდა კათალიკოზად სამოელ, 
კათალიკოზი მეცხრე. [374] მას ჟამსა კათალიკოსი იყო მცხეთას 
სამოელ, და ერთად შეკრბა ყოველი ქართლი და გამოარჩიეს გუარამ, 
დავითის ნათესავისაგან, მოწევნული ძმათა მისთა თანა, ასამს და 
ვარაზვარდს, რომელნი იგი ზემო ვაჴსენენით. ესენი წარმოვიდეს 
ეკლეცით, რომელნი მონათლნა რაქაელ დედოფალმან, ძმანი შჳდნი 
ჰურიანი, ტყუეობით მოსრულნი ქუეყანით ფილისტიმით, და ნათელ 
იღეს ეკლეცს ჴელითა რაქაელ დედოფლისათა. რომელმან სამთა 
მათგანთა უცვალა სახელი: რამეთუ ერთსა სახელ სდვა მუშელ, და 
ერთსა ბაგრატ, რომელ არს მამა ბაგრატონიანთა, ერთსა აბგავარ; ერთი 
შემოიყვანა სიძედ და ორნი მათგანნი ამზახნა სომხითის მეფეთა.

ხოლო ოთხნი ესე ძმანი წარმოემართნეს ქართლს, ვითა ზემო 
ვაჴსენეთ და გუარამ განაჩინეს ერისთავად და მოსცა ამას მეფემან 
ბერძენთამან პატივად კურაპალატობა და წარმოგზავნა მცხეთას. და 
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ამან დადვა საფუძველი ჯუარისა ეკლესიასა, რომელ არს მცხეთას.
ხოლო სამნი ესე ძმანი წარვიდეს კახეთს და საჰაკ დაუზახა ბაკურს, 

ძესა ნერსესსა, ხოლო ასამ და ვარაზვარდ წარვიდეს კამბეჩოანს, და 
გარდაუქციეს ერი ვეზანს, ერისთავსა ბაჰარ ჩუბინისსა, და ვეზან 
მოკლეს, და დაიპყრეს მათ კამბეჩოანი.

და იყო მას ჟამსა მცხეთას კათალიკოსი სამოელ. და ამის-ზე 
ტფილისისა მკჳდრთა ეკლესიისა გებად იწყეს, რომლისა ნახევარსა 
ყოველი ერი აშენებდა, და ნახევარსა ერთი ვინმე დედაკაცი.

და კათალიკოსი იყო მცხეთას ბართლომე.
და შემდგომად ამის გუარამისსა ერისთაობდა ძე მისი სტეფანოზ 

და ძმა დემეტრესი.
და აშენებდეს ეკლესიასა ჯუარის[ასა] მცხეთას.
და ამის-ზე წარვლო ერეკლე მეფემან ბერძენთამან, და მივიდა 

ტფილისად, და დადგა დამართებით ციხესა კალისასა. და ციხისთავმან 
ჴმა უყო ციხით გამოღმართ და რქუა ერეკლე მეფესა: „რომელსა გასხენ 
წუერნი ვაცისანი და ვაც-ბოტისა კისერი გათქს“. მაშინ [ვითარცა] 
ესმა [სიტყუა ესე] ერეკლე მეფესა, განრისხნა მისთჳს, და აღმოიკითხა 
წიგნისაგან დანიელ წინასწარმეტყუელისა სიტყუა იგი, ვითარმედ: 
„აღმოვიდეს ვაცი დასავლისა და შემუსრნეს რქანი აღმოსავლისა 
ვერძისანი“. და თქუა მეფემან: „უკეთუ იყო ჩემდა [375] სიტყუა ეგე, 
კადნიერებისათჳს ჩემისა მისაგებელი ორკეცი დაგიტეო შენ.“ და 
დაუტევა ტფილისს ჯიბღუ ერისთავი ბრძოლად ციხესა ტფილისისასა, 
და თჳთ წარემართა ბაღდადს. და მივიდა გარდაბანს, ვარაზ გაგელისასა, 
და დაილაშქრა ადგილსა მას, რომელსა ჰქჳან ხუზაშენი, და ნათელ-
სცა ერეკლე ვარაზ გაგელსა და ყოველსა ერსა მისსა. და იწყო შენებად 
ეკლესიასა, რომელი იგი უბრწყინვალეს არს ყოველთა ეკლესიათა. 
და წარვიდა ბერდუჯს და დადგა გულსა სოფლისასა. და აღმართა 
ჯუარი ქვისა და დადვა საფუძველი წმიდისა ღმრთისმშობელისა 
ეკლესიისა, და აღასრულა გუმბათი მისი. ხოლო მან ჯიბღუ წარიღო 
კალა და ციხე იგი ტფილისისა გამოიღო, და ციხისთავი იგი შეიპყრა. 
და დრაჰკნითა პირი აღუვსო ამისთჳს, რამეთუ თქუა სადიდებელი 
იგი მეფისა ერეკლესი. ხოლო კადრებისა მისთჳს ტყავი გაჰჴადა და 
მეფესა მისწია იგი გარდაბანს ვარაზ გაგელისსა. და გარდაბანით 
მეფემან მიცვალა ლალს, და უწოდა მეწეკევნელთა მთავარსა, 
ნათელსცა და წარვიდა ბაღდადს. და გამოიღო ბაღდადი, და შეიპყრა 
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ხუასრო მეფე, და მოაღებინა ძელი ცხოვრებისა. და იწყო შენებად 
იერუსალემისა, და დასუა მოდისტოს პატრიაქად და წარმოემართა 
აქათვე, და მოვიდა წელსა მეშჳდესა. და ვიდრე მოსლვადმდე მისსა 
ტფილისის ეკლესია სიონი განესრულა, ხოლო ჯუარისა ეკლესიასა 
აკლდა.მის ზედავე და შემდგომად მისსა მთავრობდა ადარნასე, ძე მის 
სტეფანოზისი. და მის ზედა სამნი კათალიკოსნი იცვალნეს: იოვანე, 
ბაბილა და თაბორ. და ამისა შემდგომად მოკუდა ადარნასე მთავარი 
და მის წილ დაჯდა სტეფანოზ, ძე მისი. და მან განასრულა ეკლესია 
[ჯუარისა], და განაწესა მუნ ჯუარისა კრება, და დაჯდა ტფილისს 
ცხოვრებად. და კათალიკოსი იყო სამოელ და ენონ. და მის-ზე ქუეყანა 
ქართლისა [376] აღწერეს, და წარიღეს საბერძნეთს. და ამბავი მოიწია, 
ვითარმედ ბაღდადი დაიპყრეს აგარის ნათესავთაო.

და მან ერეკლე მეფემან ტფილისს და მცხეთას და უჯარმოს 
ქადაგნი განავლინა, რათა ყოველნი ქრისტეანენი ეკლესიასა შევიდენ, 
და ყოველნი მოგუნი და ცეცხლისმსახურნი, რომელნიცაღა არა 
მოინათლნენ, მოისრნენ. ხოლო მათ ნათლისღება არა ინებეს, არამედ 
ზაკუვით აღერივნეს ქრისტიანეთა თანა. და მიაწიეს ყოველთა მათ 
ზედა მახჳლი, და ეკლესიათა შინა მდინარენი სისხლთანი დიოდეს. 
და განწმიდა სჯული ქრისტეს ღმრთისა ჩუენისა, და წარვიდა ერეკლე 
მეფე სამეფოდვე თჳსად.და მთავრობდა ქართლს იგივე სტეფანოზ 
დიდი. კათალიკოსი იყო მეორე ბართლომე.

და ამის სტეფანოზისა შემდგომად ერისთაობდა ძე მისი გუარამ 
კურაპალატი.

და შემდგომად მისსა ვარაზ-ბაკურ, ძე მისი, ანთიპატოსი, 
რომელმან გარდაბანელნი მოაქცივნა. და მერმე ნერსე და ძენი მისნი, 
ფილიპე და სტეფანოზ და ადარნასე.

და ძენი მისნი გურგენ ერისთავი, აშოტ კურაპალატი.
ხოლო აშოტ კურაპალატი მთავრობდა ქუეყანასა მას შინა და 

სახლად მისა იყო ბარდავი და ტფილისი, და ჰქონდა მას ქუეყანა, 
რომელ არს გარემოს მისსა. და მაშინ გაძლიერდა ჴელმწიფება 
აგარიანთა და იწყეს ძიება აშოტ კურაპალატისა. და ვერ უძლო 
წინააღდგომად მათდა აშოტ და ივლტოდა მათგან. და წარემართა, 
რათა წარვიდეს საბერძნეთად და თანა ჰყვეს მას დედა და ცოლი და 
ორნი ძენი ასაკითა ჩჳლნი, უხუცესი ადარნასე და შედეგი ბაგრატ. 
ხოლო უმრწემესი ძე გუარამ ჯერეთ არა ესუა. და ერი თჳსი მცირედ 
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ჰყვა თანა, მკჳდრნი მისნი, დედაწულითურთ და შვილითურთ. 
მოიწივნეს მთასა ჯავახეთისასა, კიდესა დიდისა ტბისა ფარავნისასა 
დამაშურალნი სლვისაგან, და გარდაჰჴდეს განსუენებად კიდესა მის 
ტბისასა. 

ჭამეს რა პური, და მცირედ მიერულა. და მძინარეთა ეწივნეს დიდნი 
ლაშქარნი სარკინოზთანი. მაშინ შეეწია ღმერთი აშოტ კურაპალატსა, 
და კნინსა მას ლაშქარსა მისსა მოსცა ძლევა მათ ზედა, და მოსრნეს 
სიმრავლენი ურიცხუნი. წარმოვიდეს მუნით და მოიწივნეს ჴევსა 
შავშეთისასა.ხოლო ჴევი შავშეთისა უშენებელი იყო მაშინ, გარეშე 
მცირედთა სოფელთასა. რამეთუ ჟამთა სპარსთა უფლებისასა 
აოჴრდა, ოდეს-იგი ყრუმან ბაღდადელმან შემუსრნა ყოველნი ციხენი 
და მოვლო შავშეთიცა და ღადონი. და კუალად შემდგომად მისსა 
სრვამან სატლობისამან მოაოჴრა შავშეთი, კლარჯეთი და მცირედღა 
დაშთეს კაცნი ადგილ-ადგილ. ხოლო დაშთომილთა მათ მკჳდრთა 
შავშეთისათა შეიწყნარეს იგი სიხარულითა და სიყუარულითა, და 
დაემკჳდრა მუნ. და მისცა ღმერთმან გამარჯუება და აჴელმწიფა იგი 
შავშეთკლარჯეთსა ზედა. და მან სოფლები ზოგი იყიდა საფასოთა, და 
ზოგი ოჴერი აღაშენა, და განამრავლა სოფლები აშოტ კურაპალატმან 
ქუეყანათა მათ შინა. და მისცა ღმერთმან და განამტკიცა ჴელმწიფება 
მისი ნებითა ბერძენთა მეფისათა.

[377] და ამან აშოტ კურაპალატმან პოვა კლარჯეთის ტყეთა 
შინა კლდე ერთი, რომელი პირველ ვახტანგ გორგასალს ციხედ 
აღეშენა, სახელით არტანუჯი; და აოჴრებულ იყო ბაღდადელისა 
მის ყრუობითგან. იგი განაახლა აშოტ და აღაშენა ეგრეთვე ციხედ, 
და წინა-კერძო მისსა ქუეშეთ აღაშენა ქალაქი. და აღაშენა ციხესა მას 
შინა ეკლესია წმიდათა მოციქულთა პეტრესი და პავლესი, და შექმნა 
მას შინა საფლავი თჳსი, და დაემკჳდრა ციხესა მას შინა ცხოვრებად. 
და მერმე კუალად ეუფლა ქუეყანათა ვიდრე კარადმდე ბარდავის 
ქალაქისა. და მრავალგზის მოსცა ღმერთმან აშოტს კურაპალატსა 
ძლევა და დიდი დიდება ბრძოლათა შინა.

და იყო ერთსა შინა ჟამსა, განვიდა აშოტ, რათამცა შეკრიბა ლაშქარი 
ბრძოლისათჳს სარკინოზთასა. მოვიდა იგი ადგილსა რომელსამე და 
განავლინა ლაშქრის მაწუეველნი. და ვიდრე არღარა შეკრებულ იყო 
ლაშქარი იგი მისი მის თანა, დაესხნეს მას სარკინოზნი უცნაურად და 
აოტეს იგი. წარმოემართა და მოიწია ჴევსა ნიგალისასა და იწყო ძებნად 
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ერისა, რათამცა ვითა განიმრავლა ლაშქარი თჳსი. და წარმოემართნეს 
მოსლვად მის წინაშე იგინი, რომელთა მან უბრძანა, ხოლო იგინი 
მოვიდოდეს კლვად მისსა. მაშინ ვიდრე მოწევნადმდე მათდა კარად 
მისსა არა უწყოდა აშოტ ზაკუა, მათი, და რაჟამს მოიწივნეს იგინი 
კარად მისსა, მაშინღა აგრძნა რაჲ-იგი ეგულვებოდა მათ. და არა ჰყვა 
მას ერი თჳსი თჳნიერ მცირედთასა. ვერ წინააღუდგებოდა იგი მათ. 
ამისთჳსცა შეივლტოდა აშოტ კურაპალატი ეკლესიად, და მოწყლეს 
იგი მახჳლითა საკურთხეველსა ზედა და შეისუარა საკურთხეველი 
იგი სისხლითა მისითა, რამეთუ დაკლეს იგი მუნ, ვითარცა ცხოვარი, 
აღსავალსა საკურთხევლისასა და სისხლი იგი მისი დათხეული 
დღესცა საჩინოდ სახილველ არს. ხოლო ესმა რა ესე ამბავი ერსა 
მისსა, რომელნი-იგი იყვნეს დოლისყანასა, ვითარმედ მოიკლა 
უფალი იგი მათი აშოტ ჴელითა ოროზ-მოროზის ძეთათა, წარვი- დეს 
დოლისყანით და დევნა უყვეს მკლველთა მათ უფლისა თჳსისათა, 
დაეწივნეს მათ სავანესა ზედა ჭოროხისასა, მოსრნეს იგინი ბოროტად, 
ვიდრემდის არა დაუშთა ერთი მათგანი, და წარმოიღეს მკუდარი 
აშოტ კურაპალატი და დაფლეს მისსა მას საფლავსა შინა ციხესა 
არტანუჯისასა, ეკლესიასა წმიდათა მოციქულთასა. რამეთუ მოიკლა 
ესე აშოტ კურაპალატი დასაბამითგან წელთა ხ~ჳ~ლ, ქრონიკონსა 
მეათცამეტედ მოქცეულსა შინა მ~ვ, თუესა იანვარსა ოცდაცხრასა.

და დაუტევნა სამნი ძენი: უხუცესი ადარნასე და შედეგი მისი 
ბაგრატ. ესე ორნი

[378] თანა ჰყვეს მას, რაჟამს-იგი მოიწია შავშეთ-კლარჯეთად. 
ხოლო უმრწემესი გუარამ არტანუჯის მოსლვასღა შინა დაებადა.

და შემდგომად აშოტის სიკუდილისა, მამისა მათისა, რომელ გარეთ 
ქუეყანა ჰქონდა ძეთა აშოტისთა -წარუღეს სარკინოზთა, რამეთუ 
იყვნეს იგინი უსრულ ასაკითა. ხოლო რაჟამს სრულ-ასაკ იქმნეს იგინი, 
კუალადცა მოსცა ღმერთმან მათვე ყოველივე იგი ნაქონები მამისა მათისა. 
და ვიდრე უსრულოღა იყვნეს იგინი ასაკითა, იზარდებოდეს ციხესა შინა 
არტანუჯისასა, და იყვნეს ხარკის მიმცემელ სარკინოზთა ყოველნივე 
ჴევნი შავშეთ-კლარჯეთ-ნიგალისანი. ხოლო არტანუჯით გამოღმართ 
დაიპყრეს მათი ნაქონები იგი მამულები მამისა მათისა, დასუეს ბაგრატ 
კურაპალატად. და წარმართა ღმერთმან ჴელმწიფება მათი.

და იყვნეს ძენი უხუცესისა მის ძმისა მათისა, აშოტის ძისა 
ადარნასესნი, სამნი: გურგენ, რომელი-იგი დღეთა სიბერისა მისისათა 
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კურაპალატად დასუეს, და ძმანი მისნი აშოტ კეკელაჲ და სუმბატ 
არტანუჯელი, რომელი ჴელმწიფობასა მისსა დასუეს ანთიპატოს-
პატრიკად. და ძენი ბაგრატ კურაპალატისანი სამნი: დავით, რომელი 
შემდგომად მამისა თჳსისა დასუეს კურაპალატად, ადარნასე და აშოტ. 
და ძენი უმრწემესისა აშოტის ძისა გუარამისნი ორნი: ნასრა და აშოტ.

ხოლო აშოტ კეკელაჲ, ძე ადარნასესი, გარდაიცვალა ქრონიკონსა 
პ~ზ, და დაუტევა გურგენ, რომელი შემდგომად კურაპალატად 
დასუეს, და სუმბატ არტანუჯელი ანთიპატრიკი.

გარდაიცვალა აშოტ, ძე მამფლისა გუარამისა, უწინარეს მამისა 
თჳსისა ქრონიკონსა პ~თ. არა დაუტევა ძე.

გარდაიცვალა ადარნასე, ძე ბაგრატ კურაპალატისა, ქრონიკონსა 
ჟ~დ; სიცოცხლესავე მამისა თჳსისასა, და არა დაუტევა შვილი.

და მამა მისი, ბაგრატ კურაპალატი, ძე აშოტ კურაპალატისა, 
გარდაიცვალა ქრონიკონსა ჟ~ვ, და დაუტევნა ძენი: დავით, რომელი 
შემდგომად მისსა კურაპალატ ყვეს; და მოიკლა იგი ჴელითა მამის 
ძმისწულისა თჳსისა ნასრა გუარამის ძისითა, სიცოცხლესავე შინა 
გუარამისსა, ქრონიკონსა რ~ა, სუფევასა შინა გუარამისსა, ხოლო გუარამ 
მამფალი, მამის ძმა მისი, მამა ნასრესი, უბრალო იყო სისხლისაგან 
დავით კურაპალატისათა; და დაუტევა ამან დავით [379] მოკლულმან 
ძე მცირე ადარნასე, მოუწიფებელი ასაკითა, ხოლო ნასრ მკლველი 
ივლტოდა სამეფოსა კოსტანტინეპოლედ და იყო მუნ მრავალ წელ.

და ამისსა შემდგომად დასუეს გურგენ ძე ადარნასესი 
კურაპალატად, დიდისა აშოტ კურაპალატის ძისა.

ადარნასე, ძე დავით კურაპალატისა, დასუეს ქართველთა 
მეფედ [ნაცვლად] მის მოკლულისა. და ამან ადარნასე, ძემან დავით 
მოკლულისამან, აღაშენა ბანა ჴელითა კჳრიკე ბანელისათა, რომელი-
იგი იქმნა პირველ ეპისკოპოს ბანელ.

და მამფალი სუმბატ არტანუჯელი, ძე ადარნასესი, ძისა აშოტ 
დიდისა, გარდაიცვალა ქრონიკონსა რ~თ, და დაუტევნა ძენი 
ორნი: ბაგრატ მამფალი არტანუჯელი [და დავით მამფალი]. და 
სიცოცხლესავე შინა სუმბატ არტანუჯელისასა მოისრა ნასრ; და 
ქუეყანა ნასრისი დაიპყრეს სხუათა ამათ მთავართა.

ხოლო გურგენ კურაპალატი წარვიდა ტაოთ, კალმახით, მამულით 
თჳსით, ცხოვრებად შავშეთს და არტანს. და ამისსა შემდგომად 
შეიმტერნეს ურთიერთას და შეკრიბეს ლაშქარი ერთმანერთსა 
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ზედა ერთ-კერძო გურგენ კურაპალატმან და ერთა მისთა, მეორე-
კერძ ადარნასე ქართველთა მეფემან და ბაგრატ არტანუჯელმან. 
მოვიდეს ესენი ჴევსა არტანისასა, სოფელსა მგლინავსა, და ჰბრძოლეს 
ერთმანეთსა. და მეოტ იქმნა გურგენ კურაპალატი, წყლეს და 
შეიპყრეს. და მოკუდა წყლულებითა მისითა გურგენ კურაპალატი, 
ძე ადარნასესი, ძისა აშოტ დიდისა, ქრონიკონსა რ~ი~ა. და დაუტევნა 
ორნი ძენი: ადარნასე და აშოტ ერისთავთა-ერისთავი. 

[381] გარდაიცვალა მამფალი დავით, ძე სუმბატ ართანუჯელისა 
მონაზონობასა შინა, ქრონიკონსა რ~ჲ~გ, თუესა თებერვალსა ოცსა, 
და დაუტევა ძე თჳსი სუმბატ, რომელიცა-იგი დასუეს ერისთავთა-
ერისთავად.

გარდაიცვალა ბაგრატ მაგისტროსი, ძე ადარნასე ქართველთა 
მეფისა, ქრონიკონსა რ~ჲ~ე, თუესა მარტსა, და დაუტევა ძე თჳსი 
ადარნასე, რომელი შემდგომად მამისა თჳსისა მაგისტროსი იქმნა და 
შემდგომად მამის ძმათა კურაპალატი იქმნა.

მასვე წელსა ბაგრატ მაგისტროსის გარდაცვალებისასა ბასილი 
მონაზონი კლარჯი გარდაიცვალა, ძე ბაგრატ მამფლისა.

გარდაიცვალა აშოტ კურაპალატი, ძე ადარნასე ქართველთა 
მეფისა, ქრონიკონსა რ~ო~დ, და არა ესუა შვილი. და ამასვე წელსა 
აშოტ, ძე სუმბატისი, გარდაიცვალა და არა ესუა ძე.

და შემდგომად აშოტ კურაპალატისა ძმა მისი დასუეს 
კურაპალატად, სუმბატ.

და ესე სუმბატ კურაპალატი, ძე ადარნასე ქართველთა მეფისა, 
გარდაიცვალა ქრონიკონსა რ~ო~ჱ, და დაუტევნა ძენი ორნი: ბაგრატ 
ერისთავთერისთავი, რომელი ქართველთა მეფედ დასუეს, რეგუენი, 
და ადარნასე კურაპალატი.

გარდაიცვალა ადარნასე, ქართველთა მეფე, ძე დავით მოკლულისა, 
ქრონიკონსა რ~მ~გ, და დაუტევნა ძენი ოთხნი: დავით რომელი 
შემდგომად მამისა თჳსისა ქართველთა მეფე იქმნა, აშოტ კურაპალატი, 
და ბაგრატ მაგისტროსი, და სუმბატ, რომელი ძმათა შემდგომად 
კურაპალატად დასუეს.

გარდაიცვალა გურგენ ერისთავი, ძე ბაგრატ არტანუჯელისა, 
ქრონიკონსა რ~მ~გ, მასვე წელსა შინა, რომელსა შინა ქართველთა 
მეფე ადარნასე მიიცვალა, და დაუტევა ამან გურგენ ძე მუცელსა შინა 
ცოლისა თჳსისასა, რომელსა ეწოდა გურგენვე, სახელი მამისა თჳსისა.
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გარდაიცვალა დავით, ქართველთა მეფე, ძე ადარნასე მეფისა 
ქართველთასა, ქრონიკონსა რ~ნ~ზ, და არა ესუა ძე.

გარდაიცვალა აშოტ, ძე ბაგრატ არტანუჯელისა, ქრონიკონსა 
რ~ნ~თ, თუესა ივნისსა, და არა ესუა ძე.

გარდაიცვალა გურგენ დიდი ერისთავთა-ერისთავი, ძე ადარნასესი, 
რომელმან უმეტესნი სიმჴნენი და ბრძოლანი ქმნნა ყოველთა მამათა 
მისთასა, და დაიმორჩილნა ყოველნი გარემოსნი, ქრონიკონსა რ~ჲ~ა, 
თუესა თებერვალსა ი~დ. არა ესუა ძე.

გარდაიცვალა გუარამ მამფალი, ძე აშოტ დიდისა, მამა ნასრისა, 
ქრონიკონსა რ~ბ.

და გარდაიცვალა აშოტ, ძე ბაგრატ კურაპალატისა, ქრონიკონსა 
რ~ე.

და ამისსა შემდგომად გამოვიდა ნასრ სამეფოთ და მოვიდა 
აფხაზეთს. და იყო მაშინ აფხაზთა მეფე ბაგრატ, დისიძე ნასრესი, 
და შესწია მან დიდითა ლაშქრითა, მეფემან აფხაზთამან, და მუნით 
გარდამოვიდა ნასრ სამცხეს და შეკრიბა სხუაცა ლაშქარი ურიცხჳ. 
ხოლო ადარნასე, ძე მოკლულისა კურაპალატისა, განვიდა ბრძოლად 
მისა, და მიჰყვა მის თანა შეწევნად ადარნასესა გურგენ კურაპალატი 
და შვილნი მისნი. და ყვეს ბრძოლა და ომი დიდი ნასრის ზედა. და 
შეეწია ღმერთი მცირეთა ამათ ადარნასეს კერძთა და სძლეს ნასრას, 
მეოტ ქმნეს, შეიპყრეს და მოკლეს ნასრა ჴევსა სამცხისასა, სოფელსა 
ასპინძას, ქრონიკონსა რ~ე. და არა დაუშთა შვილი ნასრას, და აღიჴოცა 
საჴსენებელი მისი.

გარდაიცვალა გუარამ მამფალი, ძე აშოტ დიდისა, მამა ნასრისა, 
ქრონიკონსა რ~ბ.

და გარდაიცვალა აშოტ, ძე ბაგრატ კურაპალატისა, ქრონიკონსა 
რ~ე.

და ამისსა შემდგომად გამოვიდა ნასრ სამეფოთ და მოვიდა 
აფხაზეთს. და იყო მაშინ აფხაზთა მეფე ბაგრატ, დისიძე ნასრესი, 
და შესწია მან დიდითა ლაშქრითა, მეფემან აფხაზთამან, და მუნით 
გარდამოვიდა ნასრ სამცხეს და შეკრიბა სხუაცა ლაშქარი ურიცხჳ. 
ხოლო ადარნასე, ძე მოკლულისა კურაპალატისა, განვიდა ბრძოლად 
მისა, და მიჰყვა მის თანა შეწევნად ადარნასესა გურგენ კურაპალატი 
და შვილნი მისნი. და ყვეს ბრძოლა და ომი დიდი ნასრის ზედა. და 
შეეწია ღმერთი მცირეთა ამათ ადარნასეს კერძთა და სძლეს ნასრას, 
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მეოტ ქმნეს, შეიპყრეს და მოკლეს ნასრა ჴევსა სამცხისასა, სოფელსა 
ასპინძას, ქრონიკონსა რ~ე. და არა დაუშთა შვილი ნასრას, და აღიჴოცა 
საჴსენებელი მისი.

[380] შემდგომად გურგენ მამისა თჳსისა კურაპალატისა 
გარდაიცვალა [ადარნასე] ქრონიკონსა რ~ი~ვ, და დაუტევნა ორნი 
ძენი მცირენი: დავით ერისთავთა-ერისთავი და გურგენ, რომელი 
შემდგომად, მერმე, დიდი ერისთავთა-ერისთავი იყო.

და გარდაიცვალა ბაგრატ მამფალი არტანუჯელი, ძე სუმბატისი 
ქრონიკონსა რ~კ~თ, თუესა აპრილსა კ~, დღესა აღვსებასა, და 
დაუტევნა ძენი ოთხნი: ადარნასე, რომელი იგი მონაზონ იქმნა და 
ბასილი სახელ-იდვა, გურგენ ერისთავი, აშოტ და დავით.

გარდაიცვალა დავით ერისთავი, ძე ადარნასესი, ძისა გურგენ 
კურაპალატისა, ძმა დიდისა გურგენისა, ქრონიკონსა რ~კ~ჱ, და 
არა დაუტევა შვილი. აშოტ ერისთავთა-ერისთავმან, ძემან გურგენ 
კურაპალატისამან, რომელსა ეწოდა კუხი, აღაშენა ტბეთი შავშეთს 
და განასრულა იგი ყოვლითა განგებითა, და დასუა პირველად 
ეპისკოპოსად სანატრელი სტეფანე უწყებითა სულისა წმიდისათა. და 
გარდაიცვალა ესე აშოტ კუხი ქრონიკონსა რ~ლ~ჱ, და არა ესუა შვილი.

და ამისსა შემდგომად გურგენ, ძმისწული მისი, ძე ადარნასესი, 
დასუეს ერისთავთა-ერისთავად.

გარდაიცვალა დავით, ძე ბაგრატ არტანუჯელისა, ქრონიკონსა 
რ~მ~ბ, და დაუტევა ძე მუცელსა შინა ცოლისა თჳსისასა, რომელსა-იგი 
ეწოდა ბაგრატ.

გარდაიცვალა [ადარნასე კურაპალატი], ძე ბაგრატ მაგისტროსისა, 
ქორონიკონსა რ~პ~ა, რომელი-ესე ძეთა შეიპყრეს და მონაზონ 
ქმნეს. მოკუდა უნებლიეთ ფიჩჳთა, და დაუტევნა ძენი: ბაგრატ და 
დავით ერისთავთა-ერისთავი. გარდაიცვალა ესე ბაგრატ ერისთავთ-
ერისთავი, ძე ადარნასე კურაპალატისა, ქრონიკონსა რ~პ~ვ, ხოლო ძმა 
მისი დავით კურაპალატი იქმნა დიდად.

გარდაიცვალა გურგენ, ძე გურგენის, ძისა ბაგრატ მამფლისა, 
ქრონიკონსა რ~პ~ჱ.

გარდაიცვალა ადარნასე, ძე სუმბატ კურაპალატისა, ძმა ბაგრატ 
რეგუნისა, ქრონიკონსა ს~გ, და დაუტევა ძე დავით მცირე.

გარდაიცვალა სუმბატ ერისთავთა-ერისთავი, კაცი მართალი, ძე 
დავით მამფლისა, არტანუჯელი, ქრონიკონსა ს~ჱ და დაუტევნა ძენი 
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ორნი: დავით და ბაგრატ. და შემდგომად მიცვალებისა მისისა დღესა 
მეორმოცესა გარდაიცვალა ძე მისი ბაგრატ, და დაუტევნა ძენი ორნი: 
სუმბატ და გურგენ.

გარდაიცვალა სუმბატ, ძე ბაგრატ რეგუნისა, ქართველთა მეფისა, 
ქრონიკონსა ს~ი~ბ, და არა ესუა შვილი.

გარდაიცვალა დავით, ძე სუმბატ ერისთავთა-ერისთავისა 
დიდებულისა, კაცისა მართლისა; და გარდაიცვალა ბაგრატ რეგუენი 
ქართველთა მეფე, ძე კურთხეულისა

[382] სუმბატ კურაპალატისა, ქრონიკონსა ს~ი~დ, და დაუტევა 
ძე თჳსი უხუცესი გურგენ, რომელსა უწოდეს მეფეთა-მეფე. და ამას 
გურგენს ესუა ბაგრატ დედით აფხაზთა მეფისა დისწული, დემეტრესი 
და თევდოსესი. ვიდრე გურგენის გამეფებამდე ესე ბაგრატ მეფე იქმნა 
აფხაზეთს, და ამისთჳს გურგენს მეფეთ-მეფობა ეწოდა.

გარდაიცვალა დავით დიდი კურაპალატი, ძე ადარნასე 
კურაპალატისა, ქრონიკონსა ს~კ~ა, და არა ესუა ძე. და აოჴრდა იმიერ-
ტაო; და გამოვიდა ბასილი ბერძენთა მეფე, და მისცნეს მას ციხენი 
აზნაურთა ამა დავითისთა, და დაიპყრა ბასილი მეფემან მამული 
დავით კურაპალატისა. და მივიდეს მის წინაშე ბაგრატ აფხაზთა მეფე 
და მამა მისი გურგენ. და მოსცა მათ ბასილი მეფემან პატივი – გურგენს 
მაგისტროსობა და ბაგრატს კურაპალატობა, რათამცა ვითარ მტერ 
ყვნა ერთმანერთისა მიმართ მამა-ძენი ესე, და ამით ღონითა იძმაცუა. 
ხოლო გურგენ ჭეშმარიტი და მართალი იყო და ვერა აღძრა გული 
მისი ზაკჳთა ამით მიზეზითა და ვერა უძლო ღონისძიებითა.

გარდაიცვალა ესე გურგენ მეფეთ-მეფე, ძე ბაგრატ ქართველთა 
მეფისა, ქრონიკონსა ს~კ~ჱ, და დაუტევა ძე ესე თჳსი ბაგრატ, 
აფხაზთა მეფე, კურაპალატი დიდი, დაეუფლა ტაოს მამულსა თჳსსა, 
და დაიპყრა ყოველი კავკასია თჳთმპყრობელობითა ჯიქეთითგან 
ვიდრე გურგენადმდე. ხოლო ადარბადაგანი და შარვანი მოხარკე 
ყო, სომხითისა ჴელმწიფებითა, ნებიერად განაგებდა. მეფე სპარსთა 
თჳს მეგობრად და ერთგულ ყო სიბრძნითა და ძლიერებითა თჳსითა 
უფროს სახლეულთა თჳსთასა, და ბერძენთ მეფესაცა შიში აქუნდა 
ამისი ყოვლადვე.

და ამან ბაგრატ კურაპალატმან მოიყვანნა კლარჯნი ჴელმწიფენი 
სუმბატ და გურგენ, ძენი ბაგრატ არტანუჯელისანი, თჳსნი მამის 
დისწულისანი, დარბაზობად მის წინაშე ციხესა შინა ფანასკერტისასა, 
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და მუნ შინა შეიპყრნა იგინი. და აღიხუნა ქუეყანანი და ციხენი მათნი, 
რამეთუ იგინი პატიმარ ყვნა ციხესა შიგა თმოგჳსასა. და მუნ ციხესა 
შინა თმოგჳსასა გარდაიცვალა სუმბატ არტანუჯელი ქრონიკონსა 
ს~ლ~ა. და ეგრეთვე მასვე წელსა შინა გურგენცა გარდაიცვალა, ძმა 
სუმბატისი, ქრონიკონსა ს~ლ~ბ ხოლო შვილნი ამათნი წარვიდეს 
კოსტანტინეპოლედ, ძე სუმბატისი ბაგრატ და ძე გურგენისი დემეტრე, 
ბასილი მეფისა წინაშე, და მათნივე შვილნი კლარჯთა მეფეთანი 
რომელ დაშთეს ამათ ქუეყანასა, მოისრნეს ყოველნი სიკუდილითა 
პატიმრობასა შინა.

ამისსა შემდგომად მოვლო ბაგრატ ყოველი სამეფო თჳსი, 
აფხაზეთი, ჰერეთი და კახეთი, მოვიდა და დაიზამთრა ჴევთა 
ტაოსათა. და მო-რა-იწია ზაფხული, მოვიდა 

[383] მასვე ციხესა ფანასკერტისასა წელსა მესამესა. და მუნ შინა 
გარდაიცვალა ესე ბაგრატ ქრონიკონსა ს~ლ~დ, თუესა მაისსა ზ~, 
დღესა პარასკევსა. და დაუტევა ძე თჳსი გიორგი და დაჯდა იგი მეფედ 
წლისა ი~ჱ.

ხოლო დაჯდა რა ესე გიორგი მეფედ, გან[უ]დგა ამას ქუეყანა 
ჰერეთ-კახეთისა, და ღადრობითა აზნაურთათა შეპყრობილ იქმნეს 
ერისთავნი. მათ ქუეყანათ კუალადვე ეუფლნეს მათნი უფალნი, 
რომელთა პირველ აქუნდა იგი.

და ამის გიორგის მეფობისა მეშჳდესა წელსა გამოვიდა ბასილი 
ბერძენთა მეფე ამას გიორგის მეფესა ზედა. ხოლო ესე გიორგი 
განვიდა ლაშქრითა დიდითა და დაიბანაკეს ქუეყანასა ბასიანისასა 
ორთავე მრავალ დღე, და არა მივიდეს ბრძოლად ერთმანერთსა ზედა, 
არამედ მოერიდა გიორგი და მოვიდა და დაწუა ქალაქი ოლთისი. [და 
მუნით მოვიდა კოლასა და] გამოუდგა კუალსა და მოუდგა უკანა მეფე 
ბერძენთა. და შეკრბეს რა უკანამავალნი გიორგისნი და წინამავალნი 
ბასილისნი ლაშქარნი, იქმნა ბრძოლა დიდი სოფელსა შინა, რომელსა 
ეწოდების შირიმთა. და მრავლად მოისრნეს ორკერძოვე და მოიკლნეს 
მუნ დიდნი ერისთავნი: რატი ძე ლიპარიტისი და ხურსი. და ვითარცა 
მოესმა ჴმა ომისა გიორგი მეფესა, აღბორგნეს, განვიდეს და მოვიდეს 
ადგილსა მას, სადა იყვნეს ბრძოლად, და მოვიდა მუნ ბასილი მეფეცა 
სპითა დიდითა.

და შეკრბეს იგინი იმიერ და ამიერ. და იქმნა მუნ ბრძოლა დიდი 
და მოისრნეს მუნ ბერძენნი დიდნი და ფრიადნი. და წარმოიღეს 
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გიორგისთა ავარი, და ეზომ განდიდნა ბრძოლა იგი, რომელ სივლტოლა 
ეგულებოდა ბასილი მეფესა. გარნა გიორგისნივე სულმოკლე იქმნეს, 
რამეთუ მორიდეს და წარმოვიდეს. ხოლო ბასილი უკანა წარმოუდგა 
და მოვიდა არტანს, და დაწუა იგი; და რომელი პოვა, ტყუე ყო. ხოლო 
გიორგი წარვიდა ნიალით კერძო სამცხედ, და მიუდგა მას უკანა 
ბასილი ჯავახეთით კერძო, და მოაოჴრა ყოველივე. გარდავიდა 
გიორგი თრიალეთად, და მოადგა ბასილიცა თრიალეთადვე. და რა 
ეახლნეს ერთმანერთსა, კუალად განძლიერდა გიორგი ლაშქრითა, 
რამეთუ მოიყვანნა წანარნი და შაქნი. ხოლო იხილა რა ესე ბასილი, 
შეიქცა თრიალეთით და უკმოვლო ჯავახეთი და არტანი დღეთა შინა 
ზამთრისათა, და კუალად უბოროტესადრე მოაოჴრა. და წარვიდა 
და დაიზამთრა ხალდიასა, ქალაქსა ტრაპიზონთასა. და ვიდოდეს 
მოციქულნი ორთავე ამათ მეფეთანი ზავისათჳს ერთმან-ერთისა 
წინაშე და მშჳდობისა.

ხოლო იქმნა ამას ჟამსა შინა განდგომილება დიდი საბერძნეთს, 
რამეთუ შეირთნეს ბასილის სპასპეტი და წარვეზი, ძე ფოკას 
განდგომილისა, და მეფე იქმნა ქსიფი, და მიიდგინეს მათ 
ყოველი აღმოსავლეთით-კერძი ქუეყანა. ხოლო ღმერთმან 
ბასილის [384] დიდად შეშინებულსავე პატივ სცა, რამეთუ განუდგეს 
ქსიფენ წარვეზს, და ყოველნივე ერნი მისად მიმდგომელნი შეიტყუვნეს 
ციხესა შინა, შეიპყრეს და ბასილის წინაშე წარმოგზავნეს. და მან 
ექსორია ყო იგი კუნძულსა შინა და მიმდგომთა მისთა მრავალთა 
თავი მოჰკუეთა, რომელთა თანა იყო ფერის ჯოჯიკის ძე ქართველი.

და კუალად შემოიქცა ბასილი მეფე და მოვიდა ბასიანს. და 
ითხოვდა იგი გიორგი მეფისაგან ციხე-ქუეყანათა და აღუთქმიდა ზავსა 
და მშჳდობასა. ხოლო გიორგი მეფემან განავლინა ზჳადი ლაშქრითა 
დიდითა უწინარეს თჳსსა. და დაილაშქრა ზჳადმანცა ამიერ კიდესა 
ბასიანისასა, რეცა ზამთრის სახედ. ხოლო თჳთ გიორგი მეფე უკანა ისრე 
განვიდა ზავად წადიერი ლაშქრითა დიდითა და ძლიერითა. გარნა 
ორკერძოვე მზაკუარნი იგი აზნაურნი არა მიეშუნეს გიორგის ყოფად 
ზავისა, რამეთუ არა უნდოდა მშჳდობა, არამედ აზრახეს მას ბრძოლად. 
აწჳეს იგი ბასილის ზედა, რომელიიგი ზავად და მშჳდობად ჰგონებდა 
მისლვასა მათსა, და ჰგონებდა და მოელოდა. ხოლო გიორგისთა 
იწყეს ბრძოლად და აოტეს ზოგი ბასილის ლაშქრისა. მაშინ უბრძანა 
ბასილი მეფემან დამოკიდება წუერსა ჰოროლისასა დაწერილი მათი, 
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რომელნი მისად დაეწერნეს გიორგი მეფესა ჩუენსა სიმტკიცისა და 
ზავისანი. და ესრეთ ბასილი მეფემან ჰოროლისა წუერითა ამართნა 
იგინი. მიუპყრა ღმერთსა და თქუა: „იხილე, უფალო, წერილი ესე მათი 
და საქმე, რომელსა აწ იქმან“. და კუალად მოიღო ბასილი მეფემან 
ძელი ცხოვრებისა მანდილითა წმიდითა, და დასცა იგი ქუეყანასა 
ზედა და თქუა ესრეთ, ვითარმედ: „უკეთუ მიმცე მე ჴელთა მტერთასა, 
არღარა თაყუანის-გცე უკუნისამდე“. და ვითარ ესე ყო და თქუა, მყის 
მასვე ჟამსა იძლივნეს და მეოტ იქმნეს სპანი გიორგისნი, რომელნიიგი 
პირველ მივიდეს; და გამოვიდეს მიერ-კერძო ტაღმანი მეფისანი რუსნი, 
და არა განერა ერთიცა პირველ მოსრულთა მათ თჳნიერ მცირედთასა. 
რამეთუ თჳთ მეფე გიორგი და უძლიერესი ლაშქარი მისი არღარა 
მისრულ იყო ჯერეთ ყოვლადვე, და მოიკლნეს მათგანი მას დღესა შინა, 
რომელთაცა-იგი მშჳდობის ყოფა არა ენებათ, და მეოტ იქმნეს ყოველნი. 
და მოისრნეს ურიცხუნი პირითა მახჳლისათა და რომელნიმე მეოტ 
იქმნეს. წარიღეს ბერძენთა ავარი დიდძალი და განძი სამეფო ყოველი 
სრულიად, რომელი აქუნდა.

ხოლო შე-რა-იქცა კატაბანი იგი, მოემთხჳვნეს მას მანდატურნი 
წიგნითა ესრეთ წერილითა, ვითარმედ: „მიიცვალა ბასილი მეფე, 
ძმა ჩემი, და ვიქმენ მე მეფე ყოვლისა საბერძნეთისა. და აწ სადაცაღა 
მოწევნულ იყოს საჴელმწიფოსა შინა ძე გიორგისი ბაგრატ, გარე-
ვე-აქციე იგი სწრაფით და წინაშე ჩუენსა მოგზავნე“. და ვითარცა 
აღმოიკითხა კატაბანმან, მსწრაფლ მოიქცა და დევნა უყო ბაგრატს, 
გარნა ვერ ეწია მას, რამეთუ თჳსსა მამულსა შემოსრულ იყო იგი და 
განძლიერებულ ლაშქრითა, რომლისა ბრძოლად ვერღარა ეძლო 
კატაბანსა მას, არამედ გარე-უკუნ-იქცა და წარვიდა. ეჰა, დიდი და 
საკჳრველი მოწყალება ღმრთისა! ვითარღა განერა მართალი ჴელთაგან 
შემპყრობელთა და მტერთა მისთასა, ქრონიკონსა ს~მ~ე.

და მოვიდა ბაგრატ საბერძნეთით წინაშე მამისა თჳსისა გიორგი 
მეფისა და დედისა თჳსისა მარიამ დედოფლისა ქალაქსა მათსა 
ქუთათისს. და ესრეთ შეკრბეს იგინი მშჳდობით, და მისცეს დიდება 
და მადლობა ღმერთსა მომადლებისათჳს მათდა ესევითარისა მის 
კეთილისა. და შემდგომად ამისსა რა გარდაჴდეს წელნი ორნი, 
გარდაიცვალა გიორგი, მამა ამის ბაგრატისი, თრიალეთს, ადგილსა 
მას, რომელსა ეწოდების მყინვარნი, ქრონიკონსა ს~მ~ზ, თუესა 
აგჳსტოსა ი~ვ. და დამარხეს იგი ქუთათისს.
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და წარმოიძრა მცირედ ბასილი მეფე და მოუდგა უკანა. და კუალად 
იწყო ზავად და მშჳდობად პირველისაებრვე, რამეთუ შიში აქუნდა 
საბერძნეთით კუალადცა განდგომილებისა. და ყვეს მაშინ მშჳდობა 
და დაიზავნეს.

და მისცა გიორგი მეფემან მძევლად ძე თჳსი ბაგრატ, სამისა 
წლისა ყრმა ჩჳლი, და მისცა ციხე ათორმეტი, და ქუეყანა დავით 
კურაპალატისა ნაქონები ტაოს, ბასიანს, [385] და ჯავახეთს, შავშეთს. 
და ესრეთ წარვიდა ბერძენთა მეფე ბასილი, და თანა წარიტანა ბაგრატ 
ყრმა მცირე. და შემდგომად სამისა წლისა შინავე წარმოგზავნა 
აღუთქუა გიორგის ბაგრატისი.გარდაჴდეს რა სამნი წელნი, მაშინ 
წარმოგზავნა ბასილი მეფემან ქალაქით კოსტანტინეპოლით ბაგრატ, 
ძე გიორგისი, ვითარცა-იგი აღეთქუა. და მოიწია ბაგრატ ტაოს და 
შემოვიდა თჳსსა მამულსა ბანას თანამოყოლითა მისად კატაბანისა 
აღმოსავლისათა ზღვრადმდე ბაგრატის მამულისა.

და დაჯდა შემდგომად მისსა მეფედ ძე მისი ბაგრატ ცხრისა წლისა. 
ხოლო აზნაურნი ტაოელნი წარვიდეს საბერძნეთს: ვაჩე კარიჭისძე, და 
ბანელი ეპისკოპოსი იოვანე, და ამათ თანა უმრავლესნი აზნაურნი 
ტაოსა, რომელნიმე ციხოვანნი და რომელნიმე უციხონი, განუდგეს 
ბაგრატს და მიერთნეს კოსტანტინეს, ძმასა ბასილი ბერძენთა მეფისასა, 
რომელი შემდგომად მისსა მეფე იყო.

და წელსა მეორესა გამოგზავნა კოსტანტინე მეფემან პარკიმანოსი 
თჳსი მიუწდომელისა ძალითა ლაშქრითა თჳსისათა და განძითა 
ურიცხჳთა ყოვლად უძლიერესად ბასილი მეფისაცა. მოვლო და 
მოაოჴრა ქუეყანანი იგი, რომელნი პირველ მოეოჴრნეს ქუეყანანი 
ბასილი მეფესა, და უმეტესცა. რამეთუ მიიწია ესე თრიალეთს ციხესა 
ქუეშე კლდე-კართასა, სადა-იგი იყვნეს მაშინ აზნაურნი ბაგრატისნი, 
და ბრძოლა ყვეს, გარნა არა დიდად. და განდგეს კუალად აზნაურნი, 
და მისცნეს ციხენი, ჩანჩახამან, ერისთავმან შავშეთისამან, მისცა ციხე 
წეფთისა, და თჳთ წარვიდეს იგინი საბერძნეთს.

[386] ხოლო აღაშენა სიმაგრე საბა მტბევარ ეპისკოპოსმან, 
მახლობელად ტბეთის ეკლესიასა და სახელ-სდვა მას სუეტი. და 
შეკრიბა მაშინ მან ერი თჳსი და შევიდეს მას შინა თჳთ საბა მტბევარ 
ეპისკოპოსი, და ეზრა ანჩელ ეპისკოპოსი, და შავშეთის აზნაურნი, და 
განძლიერდა მას შინა.

ხოლო მოავლინა მუნ პარკიმანოსმან იოვანე ხარტულარი, სახელით 
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ვალანგ, ლაშქრითა დიდძალითა, და თანა მოსცა მას ძე გურგენ 
კლარჯისა დემეტრე, რეცა შესატყუენელად ქუეყანისა მკჳდრთა, 
რომელი-ესე იქმნა ესრეთ. რამეთუ მიიქცეს ერნი, სოფელნი უგუნურ-
უსუსურნი ცნობითა და გონებითა. და გამოადგინეს ლაშქარნი 
სუეტსა მას ტბეთისასა, და ჰბრძოდეს ძლიერად მრავალღონედ. და 
ღმერთმან განაძლიერნა მყოფნი იგი სუეტსა მას შინა მადლითა და 
მეოხებითა წმიდათა მოციქულთათა და ლოცვითა წმიდათა ამათ 
მღდელთმოძღუართათა. და ვითარცა ერთგულნი და ჭეშმარიტნი 
მარტჳლნი საღმრთონი თავთა თჳსთა სიკუდილად განსწირვიდეს, და 
ჴორციელთა უფალთათჳს თავთა თჳსთა განსწირვიდეს, და სისხლთა 
დასთხევდეს სიტყჳსაებრ მოციქულთასა, და განძლიერდებოდეს. 
ყოველთავე ეტყოდეს, ვითარმედ: „ნუმცა შეგჳტყუებენ ჩუენ ლიქნანი 
ესე და საფასენი მსწრაფლ წარმავალნი, არამედ მოვიგოთ მადლი 
ერთგულებისა და გჳრგჳნი ახოვნებისა“. რამეთუ მბრძოლნი იგი 
გარე მოდგომილნი მათდა ლიქნიდეს აღთქმითა და ქადაგებითა 
კეთილითა და საფასეთათა:

ხოლო ესევითარად რა ღელვად აღტეხილად იგუემებოდა 
აღმოსავლეთი, მსწრაფლ ეწია რისხვა უმსჯავროსა მას მეფესა 
კოსტანტინეს, მსგავსადვე ივლიანეს უსჯულოსა, უწყალოებისათჳს 
ბაგრატ მეფისა ჩუენისა, მოოჴრებისათჳს მამულისა მისისა, და 
მოსწრაფედ მოუწერა პარკიმანოსს პროედროსსა თჳსსა, რათა მსწრაფლ 
შეიქცეს იგი ლაშქრითურთ თჳსით და მოვიდეს კოსტანტინეპოლედ. 
და წარვიდა იგი, ესმა რა ესე. და ვითარცა გარდაიცვალა ესე 
კოსტანტინე მეფე, დაუტევა შემდგომად მისსა მეფობა რომანოზს, 
ნათესავსა და მიმდგომსავე თჳსსა.

ამისსა შემდგომად წელსა მესამესა სანატრელმან დედოფალმან 
მარიამ, დედამან ბაგრატ მეფისამან, შეიმოსა სიმჴნე და ახოვნება, 
რამეთუ ნაშობი იყო ბრწყინვალეთა მათ ძლიერთა და დიდთა მეფეთა 
არშაკუნიანთა და წარვიდა კოსტანტინეპოლედ წინაშე რომანოზ 
მეფისა, ვედრებად მისა, რათა მშჳდობა ყოს აღმოსავლეთისათჳს და 
რათა არღარა იყოს ბრძოლა ბერძენთა და ქართველთა, და გლახაკნი 
დაწყნარებულ და მყუდრო იყვნენ, და რათა მიუთხრეს პატივი ძესა 
თჳსსა ბაგრატს მეფესა წესისაებრ სახელისა.



ПОСЛЕСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ И ПЕРЕВОДЧИКА

Летопись  Сумбата Давидова сына вместила в себя события, проис-
ходившие в течение более тысячи лет.  Дошла она до нас в картвельской 
(старогрузинской) версии. Это хроника, судя по времени последнего со-
бытия, была составлена окончательно в начале одиннадцатого века. В 
наше время она вошла в состав большого собрания летописей, издан-
ных в 1950-х годах в Тбилиси под общим названием «Картлис Цховре-
ба» («Жизнь Картли») на грузинском языке107. Трудно сказать полное это 
или прерванное повествование, а если отрывачное, то насколько отры-
вочное.

На русском языке Летопись  Сумбата (ЛС) существует в двух издани-
ях. Первое 1900 года в переводе Е. Такаишвили с подробнейшими ком-
ментариями переводчика и исследователя108. Затем в 1979 г. памятник 
вышел в переводе М. Лордкипанидзе109. Последний труд вышел повтор-
но в 2008 г.110.

Летопись Сумбата в своем полном и несколько витиеватом названии 
на русском языке выглядит следующим образом: «Жизнь и известие о 
Багратидах, царях наших грузинских, откуда они явились в эту страну 
или с какого времени владеют они царством Грузинским, которое напи-
сал  Сумбат Давитис-дзе»111.

Уже в названии исторического произведения обнаруживаются сле-
ды настойчивого огрузинивания памятника. Здесь дважды повторено 

107 ქართლის ცხოვრება. ტ.1. თბ., 1955.
108  Сумбат сын Давида. Жизнь и известие о Багратидах, царях наших грузинских, 
откуда они явились в эту страну, или с какого времени владеют они царством 
Грузинским, которое написал  Сумбат, сын Давида // в кн. Такайшвили Е. Источники 
грузинских летописей. Три хроники. Тифлис, 1900. С. 117–182. 
109  Сумбат Давитис-дзе. История и повествование о Багратионах. Перевод на рус. 
яз., введ. и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Редактор тома. Г. З. Анчабадзе. Серия: 
«Памятники грузинской исторической науки» Тбилиси, издательство „Мецниереба”, 
1979.
110  Сумбат Давитис-дзе. История и повествование о Багратионах // Картлис цховреба. 
История Грузии. Перевод на рус. яз., комментарии М. Д. Лордкипанидзе. Гл. редактор 
Р. Метревели. Издательство «Артануджи», Тбилиси, 2008. С. 221–242. 
111 «ცხოვრება და უწყება ბაგრატონიანთა ჩუენ ქართველთა მეფეთასა, თუ სადათ 
მოიწივნეს ამას ქუეყანასა იგინი, ანუ რომლით ჟამითგან უპყრიეს მათ მეფობა 
ქართლისა, რომელი აღწერა სუმბატ ძემან დავითისმან».
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определение «грузинский» (картвелта), и отчество летописца-армянина  
Сумбата оформлено грузинским окончанием «дзе», чтоб создать впечат-
ление, что древний автор – грузин и что речь идет о Грузии.

Разумеется, возражение вызывает вообще употребление термина 
«Грузия», «грузин» по отношению к раннему средневековью. Термин 
«Грузия» широко употребляется в современной русской филологии, в 
устной речи русскоговорящих людей и обозначает титульную нацию 
сегодняшней Республики Грузия. Но Грузия сегодня и Картлия десятого 
века это далеко не одно и то же. Эти страны не следует называть од-
ним и тем же термином. Это разные страны с разным национальным 
составом, с совершенно разной географией, политическим устройством 
и возможностями. С одной стороны – современное международно-при-
знанное государство, с другой стороны – невеликая область, в X —XIII вв. 
входившая в состав Абхазского царства и не игравшая сколько-нибудь 
самостоятельной роли в жизни Кавказа. Юго-восточная часть историче-
ской Картлии была на многие века оккупирована арабским халифатом и 
проводила свою исламистскую политику. Центром этого арабского эми-
рата был Тифлис. Само образование носило название – «Тифлисский 
эмират». Термины «грузины» и «Грузия» в данном случае создают не-
реальные представления об этно-политической ситуации описываемых 
регионов в описываемое время 112. Они открыли лазейки для тенден-
циозного толкования роли «грузин» в военно-политических событиях 
далекой эпохи. Следует признать, что термины «Грузия» и «грузины» 
непригодны для применения в научных исследованиях по домонголь-
скому периоду истории Кавказа вообще. Их применение возможно, но 
для более поздних времен и уже для других международных ситуаций. 

Среди этнополитических образований, которые присваивают и на-
следниками которых выставляют себя грузинские патриоты, заметное 
место занимает область в верхнем течении Чороха. Это издревле ар-
мянская страна Тайк (отчасти фема Иверия) к Х веку была разделена 
между наследниками правящего рода тайских багратидов с центрами в 
Артанудже, Олту, Панаскерте, Ишхане, Бане. Лишь при военных столкно-
вениях с внешними силами, они могли выступать солидарно, придержи-
ваясь принципов родства и целесообразности. Ни на область Тайка, ни 

112 Чачхалиа Д. Кь. Аԥсуа ԥсҳацәа рҭоурых. Москва, «АКВА-Абаза», 2020. Ад. 20-23.
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на область проживания лазов, мегрелов, эгрисцев или сванов, которые 
в ту пору были разными народами, картлийцы не могли иметь влияния 
в силу собственной слабости. Мы ведем речь о VIII-XIII вв. Перечислен-
ные народы только в советское время были вынуждены записываться 
грузинами. И то не сразу. А в те далекие времена все это было единым 
Абхазским царством, державой абсолютной монархии, нетерпимой к 
каким-либо проявлениям сепаратизма вообще. Более других это зна-
ли именно картлийцы, которые в Х в. еще делали некоторые попытки 
сопротивления центральным абхазским властям. А вообще подобные 
центробежные усилия удавались порой лишь кахам и эрам, но никак не 
картлийцам. 

В силу известной политической самостоятельности и культур-
но-экономического подъема во второй половине X века в Тайке были 
построены выдающиеся памятники архитектуры: соборы в Ошкванке, 
Ишхане, Хахуле. Они представляли конкретно тайкскую школу армян-
ской архитектуры113. Царь кахский (армянский) в начале XI в. Квирике 
III построил огромный Алавердский собор, олицетворявший силу и ам-
биции этого монарха. Ничего подобного картлийцы на то время позво-
лить себе не могли. Даже наиболее заметные постройки картлийских 
феодалов можно отнести к достижениям провинциального уровня. Не 
случайно Фредерик Дюбуа де Монперэ (1833 г.) отказывал картлийцам 
в собственном архитектурном стиле, считая их памятники всего лишь 
отголосками собственно армянской архитектуры114. Исследования в об-
ласти церковной архитектуры Картли продолжаются и в наши дни. Но 
говорить о существовании научной формулировки оригинального гру-
зинского зодчества VIII–XIII вв., по крайней мере, преждевременно115. 
Архитектурные школы создаются, как правило, в независимых странах с 
высоким экономическим и культурным потенциалом.
113 Токарский Н. М. Архитектура древней Армении (IV–XVI вв.). Ереван. 1946. С. 200, 
2003; Казарян А. Ю. Зодчие Давида Куропалата: Поиск нового образа соборной 
церкви в Тайке (Тао) второй половины X века. Вопросы Всеобщей истории 
архитектуры. Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и 
градостроительства. Издательство «Ленанд». Москва, 2012, с. 51–71; Чачхалиа Д. К. 
Материалы научной экспедиции 2013 г. на Южный Кавказ: в бывшие Клардж и Тайк, 
к верховьям Чороха и в Трабзон // ЛА ЧДК.
114 Амиранашвили Ш. Я. История грузинского искусства. Москва, «Искусство», 1950. 
С. 9-11. 
115 Кондаков М. П. Древняя архитектура Грузии. Москва, 1876. С. 4,7,8.



51Послесловие издателя и переводчика 

Представители абхазского царского дома не вступали в браки с 
представительницами картлийской знати. Они были сравнительно низ-
кого достоинства, находились в подчинении абхазов, что исключало 
брачные союзы. С кахами браки также не приветствовались, но все-та-
ки один кратковременный случай был. С властелинами Тайка также не 
женились, поскольку они были куропалатами византийского двора и не 
были вполне свободными. Замужество абхазской царевны Гурандухты 
за наследника Нижнего Тайка Гургена было случаем исключительным 
и не вполне понятным... Словом, на пространстве перечисленных стран 
абхазские цари были самой большой силой во всех главных измере-
ниях и потому только их инициативы могли быть здесь успешными. О 
создании на этом пространстве какого-либо царства, кроме как царства 
Абхазского, и быть не могло. 

Применяя слишком общие термины «Грузия», «грузин» историки 
создавали и создают впечатление, будто Картли и Тайк это одна стра-
на. А это совсем не так. Картли – это «картлийская» страна; а Картвелия 
(Джавахк) это армянская страна, исповедовавшая православие карту-
ельского толка. В качестве богослужебного языка здесь использовали 
картуельский язык и письмо. 

 ЛС является очень краткой. Здесь немногим более десятка машино-
писных страниц, и на них разместились события от Адама и Евы (т. е. от 
3760 г. до н. э.) вплоть до 1031 г., или точнее до посольства в Константи-
нополь матери абхазского царя Баграта III, царицы Мариам. 

К ранним сведениям повести относится строительство в Картли зна-
менитого монастыря Джвари (ок. 590 г.) в Мцхете, на слиянии Куры и 
Арагвы. Далее события разворачиваются в Клардже. В 603 г. на Кавказ 
выдвигается византийский император Ираклий, чтобы утвердить здесь 
свою власть и пойти на Персию, на своего важного геополитического 
противника. Ему на помощь спешат лазы, абхазы, иверы (армяне). Во гла-
ве большого войска византийцам оказывает содействие также хазар-
ский каган Джибгу116.  

Летопись дает краткие заметки по деятельности наиболее видных 
лидеров центрального и южного Кавказа. Затрагиваются походы в За-
кавказье арабского полководца Мурвана ибн Мухаммеда, по прозви-

116 Артамонов М. Г. Хазары. Ленинград, 1962. С. 144.
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щу Глухой в начале VIII. Описывается также деятельность армянского 
(тайкского) претендента на престол Насра, который получил от абхаз-
ского царя Баграта I (мужа сестры) войско, пошел на своих противников 
и погиб в 888 году в селении Аспиндза. В конце летописи освещается 
деятельность абхазских царей Баграта II, Георгия III (включая события 
византийско-абхазской войны 1021–22 годов) и начало правления Ба-
грата III. 

Судя по имени  Сумбат, автор повести был армянином. Исследовате-
ли считают, что летописец мог принадлежать к багратидам117. В истори-
ческом описании мы встречаем последовательно: Палестину, верхнюю 
Месопотамию, Великую Армению, Клардж, Тайк, Кахетию, Эретию, Тби-
лисский эмират и в конце – Абхазию. Собственно Картли и ее дворяне не 
упоминаются вовсе. Зато в справочном аппарате русскоязычных изда-
ниях исследования содержатся пафосные и излишне громкие обобще-
ния относительно усилий к созданию будущей централизованной Гру-
зии. Сам древний памятник не дает оснований для столь восторженных 
открытий по истории и культуре «Грузии».

Словом, летопись  Сумбата, безусловно, ценное произведение. Но 
его советские и царские издания излишне идеологизированы, ис-
кажены конъюнктурой. Этот памятник следует изу чать заново, делая 
по-настоящему научные заключения без каких-либо национальных 
пристрастий и агрессивных расчетов на будущие территориальные и 
геополитические выгоды. 

Из всех списков летописных собраний «Картлис Цховреба» (КЦ) 
лишь в варианте царицы Мариам содержится ЛС в виде отдельной гла-
вы. Из абхазских царей багратидской династии в ЛС отражены лишь три 
персонажа: первый абхазский багратид – Баграт Гургенович, сын его – 
Георгий и третий – сын его Баграт III.

Для составления своей хроники летописец Сумбат мог использо-
вать «Обращение Картли» и т. н. «Летопись Картли». Допускается также, 
что сам  Сумбат сын Давида пользовался еще и неизвестной летописью 
рода тайкских багратидов, что весьма вероятно.
117 Лордкипанидзе М. Д. см. в кн.:  Сумбат Давитис-дзе. История и повествование о 
Багратионах // Картлис цховреба. История Грузии. Перевод на рус. яз., комментарии 
М. Д. Лордкипанидзе. Гл. редактор Р. Метревели. Издательство «Артануджи», 
Тбилиси, 2008. С. 221-242.
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Летопись  Сумбата является уникальным памятником средневековой 
исторической мысли, имеющим важную ценность как древний событий-
ный документ, выстроенный в хронологической последовательности с 
точно обозначенными датами. Автор летописи, учитывая имя Сумбат, 
был армянином, но судя по абхазским сюжетам заключительной части 
манускрипта, принадлежал к канцелярии абхазского царского двора. 
Первоначально этот документ мог быть составленным как на греческом, 
так и на армянском языке.

Настоящая хроника переведена с картуельского (старо-грузин-
ского) на абхазский язык с издания: სუმბატ დავითის ძე «ცხოვრებაჲ 
და უწყებაჲ ბაგრატონიანთაჲ» // ქართლის ცხოვრება. ტომი I. ს. 
ყაუხჩიშვილის რედაქციით. თბ., 1955. 

Издание снабжено предисловием и некоторыми разъяснениями по 
тексту. 

Книга рассчитана на историков и любителей истории, владеющих 
абхазским языком. Она может быть использована в школьном образо-
вании и для студентов-филологов.



АХЫҴХЫРҬАҚӘЕИ АҨЫМҬАҚӘЕИ

ვახუშტი ბატონიშვილი. ქართლის ცხოვრება. ტ. IV. თბ., 1973
მატიანე ქართლისა // ქართლის ცხოვრება. სიმონ ყაუხჩიშვილის 

გამოცემა. ტ. 1, თბილისი, 1955. 
მატიანე ქართლისა // ქართლის ცხოვრება. საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია // მთ. რედაქტორი რ. მეტრეველი. 
ავტორი მ. დ. ლორთკიპანიძე. გამომცემლობა ართანუჯი. 2008, ფ. 147-150. 

ქრონიკები და სხვა მასალა საჟართველოს ისტორიისა და მწერლობა 
/ შეკრებილი, ჟრონოლოგიურად დაწყობილი და ახსნილი თ. ჟორდანიას 
მიერ // წიგნი I, ტფილისი,1897.

ქართულ-სპარსული ეტიუდები. გ. III. ტექსტი გამოსცა, თარგმნა და 
კომენტარები დაურთო მაგალა თოდუამ. თბილისი, 1979.

ალეკსიძე ზ. ნ. ატენის სიონის სომხური წარწერები. «მეცნიერება». თბ. 
1978 (резюме на рус. яз., с. 111-114. Рис.14, табл. 10. 

დავიდ აღმაშენებელი. კრებული. თბილისი, მეცნიერება. 1999. ფ. 82-83.
Абгарян Г. В.] Армянские источники об Абхазии и абхазах. Машинопись. 

Матенадаран. 1969. 
[Амичба Г. А .] Абхазия и абхазы средневековых грузинских повествова-

тельных источников. Тб., Мецниереба, 1988. 
[Амичба Г. А.] Сообщения средневековых грузинских письменных источ-

ников об Абхазии. Сухуми, 1986. 
[Асохик] Всеобщая история Степаноса Таронского, Асохика по прозва-

нию. Писателя XI века. Пер. с арм., комм. Н. Эммина. Москва, 1864. С. 180-181. 
Багрянородный, Константин. Об управлении империей. Текст. Перевод. 

Комментарии. Под ред. Г. Г. Литаврина и А. П. Новосельцева. Москва, Наука, 
1989.

Грузинские документы IX-XV вв. в собрании Ленинградского отделения 
Института востоковедения АН СССР (пер. и комм. С. С. Какабадзе). Москва, 
Наука, 1982. С. 56–58.

Джанашвили М. Г. Картлис Цховреба – Жизнь Грузии // отд. оттиск 
СМОМК, вып. XXXV, Тифлис, 1905. С. 1–128.

[Жордания Ф. Д.] Хроника Абхазских царей // Духовный Вестник Гру-
зинского экзархата. №№ 13–14, Тифлис, 1902. С. 1–25.

[Жордания Ф. Д.] Хроники и другие материалы истории и письменности 
Грузии, II. 

Каланкатуаци, Мовсэс. «История страны Алуанк». Институт древних ру-
кописей им. Маштоца «Матенадаран», Ереван, 1984

Картлис цховреба (История Грузии). Национальная Академия наук Гру-
зии. Комиссия по источникам истории Грузии. Т. 1. Издательство «Артануд-
жи». Тб., 2008.



55Ахыцхырҭақәеи аҩымҭақәеи

[Ластивертци, Аристакес]Повествование вардапета Аристакеса Ласти-
вертци. Серия: Памятники письменности Востока. Перевод с др-арм., вступ., 
комм. И приложения К. Н. Юзбашяна. М., Наука, 1968. 

Летопись Картли. Перевод, введение и примечания Г. В. Цулая. Тб., Мец-
ниереба. 1982.

Мурадян П. М. Армянская эпиграфика Грузии. Картли и Кахети. Изда-
тельство АН Армянской ССР. Ереван, 1985. С. 107–108.

Смбат Давитис-дзе. История и повествование о Багратионах. Перевод, 
введение и примечания М. Д. Лордкипанидзе. Памятники грузинской исто-
рической литературы. Т. III. Ред. тома Г. З. Анчабадзе. Тб., 1979. 

Смбат, Спарапет. Летопись. Пер. с др-арм., предисл., примеч. А. Г. Галстя-
на. Издательство «Айастан», Ереван, 1974.

Сымбат сын Давида// [Такайшвили Е.] Источники грузинских летописей. 
Три хроники Жизнь и известие о Багратидах, царях наших грузинских, от-
куда они явились в эту страну или с какого времени владеют они царством 
Грузинским, которое написал Сымбат, сын Давида. Тифлис, 1900. С. 117–182.

Яхья Антиохийский (см. В. Р. Розен. Император Василий Болгароборца. 
Извлечения из Летописи Яхьи Антиохийского. Ч. I, СПб, 1883. с. 26–27. 

Агрба И. Ш. Абхазское царство и Византия (VIII–X вв.). АГУ. Сухум, 2011.
Адонц Н. Г. Армения в эпоху Юстиниана (издание 2-е). Ереванский го-

сударственный университет. Центр арменоведческих исследований. 526 с. 
Ереван, 1971. 

Алексидзе З. Н. Армянские надписи Атенского Сиона. Тбилиси, 1978. С. 
113–114.

Амичба Г. А.Средневековая Абхазия в грузинских нарративных источни-
ках (источниковедческое исследование). АГУ, АбИГИ. Сухум, 2011.

Анчабадзе Г. З. Источниковедческие проблемы военной истории Грузии. 
Мецниереба, Тб., 1990. С. 67–70.

Анчабадзе З. В. Из истории средневековой Абхазии (VI–XVII вв.), Суху-
ми, Абгосиздат, 1959. С. 164–170 (Баграт).

Ашхацава С. Пути развития абхазской истории. Сухум. Издание Нарком-
проса Абхазии. 1924.

[Арутюнова-Фиданян В. А. ] Типик Григория Пакуриана. Введение, пе-
ревод, комментарии Арутюновой-Фиданян. АН Арм. ССР. Институт истории. 
Ереван, 1978. С. 127.

Бакрадзе Д. З. Кавказ в древних памятниках христианства (отд. оттиск 
из АКАК, т. V, VI, ч. 2). Тифлис, 1875.

Бакрадзе Д. З. Статьи по истории и древностям Грузии. СПб, 1887, с. 4–5. 
Броссе М. И. О религиозном и политическом состоянии Грузии до XVII в. 

// ЖМНП, ч. XL, №№ 10-12. СПб, 1843. 
Броссе М. И. Взгляд на историю и литературу Грузии // ЖМНП, ч. 19, №№ 

7-9. СПб, 1838, с . 306.



56 Чачхалиа Д. К.

Виноградов А. Ю. Стратегия имянаречения у восточнохристианских пра-
вителей VII-XIII в сравнительной перспективе (Багратиды, Комнины, Рюри-
ковичи: ANAPPROACH) // Средневековая Европа. Восток и Запад. Отв. ред. М. 
А. Бойцов. Москва, 2015. С. 146, 162.., 

Виноградов А. Ю., Белецкий Д. В. Церковная архитектура Абхазии в эпо-
ху Абхазского царства. Москва, «Индрик», 2015. С. 80.

Виноградов А. Ю. Абхазское царство – опыт политогенеза между хри-
стианством и исламом (конец VIII – начало X вв.).

Гулиа Д. И. История Абхазии (см. в издании автора: Собрание сочинений, 
т. VI. Сухуми, «Алашара», 1986). С. 178–179. 

Гунба М. М. Абхазия в I-ом тысячелетии. Сухум, 1989. 
Гунба М. М. Абхазия во втором тысячелетии нашей эры (XI-XIII вв.). Су-

хум, «Алашара», 1999.
Гунба М. М. Ередвская надпись о походе царя абхазов Константина в 

Эрети // Материалы по археологии и искусству Абхазии. Сухум, 1974. С. 80. 
78–82.

Казарян А. Ю. Зодчие Давида Куропалата: Поиск нового образа собор-
ной церкви в Тайке (Тао) второй половины X-го века // Вопросы всеобщей 
истории архитектуры. Вып. 4. Российская академия архитектуры и строи-
тельных наук. Москва, 2012. С. 51–71.

Каланкатуаци, Мовсес. История страны Алуанк. Перевод с древнеарм., 
предисл. И комментарий Ш. В. Смбатяна. Изд-во АН Арм. ССР. Ереван, 1984. 

Касландзиа Н. В. Генезис и становление Абхазского царства. АГУ. АНРА. 
АБИГИ. Сухум, 2017.

Кварчиа В. Е. Из этнической истории абхазского (апсуа//абаза) народа 
или о языке и истории абхазов и абазин. АНРА. АБИГИ. Сухум, 2015.

Натроев А. Мцхет и его собор Свэти-Цховели. Тифлис, 1900. С. 209, 210, 
215.

Папаскир А. Л. Баграт III и Абхазское царство. Сухум, 2004.
Папаскир А. Л. Обезы в древнерусской литературе и проблемы истории 

Абхазии. Сухум, 2005.
Пахомов Е. А. Монеты Грузии. Тбилиси, Мецниереба, 1970.
Пузанов В. В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультур-

ная среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007. С. 388.
Такайшвили Е. Что содержала в себе т. н. История Абхазии царя Баграта 

// Древняя Грузия. Сб. об-ва историков и этнографов Грузии. Т. II, c. 28-54.
Успенский Ф. И. История Византийской империи. Период Македонской 

династии (867-1057). Составитель Л. В. Литвинова. Москва, Мысль. 1997. 



57Ахыцхырҭақәеи аҩымҭақәеи

Цулая Г. В. Абхазия и абхазы в контексте истории Грузии. Домонгольский 
период. Краткие очерки. Москва, ИЭ РАН, 1995.

Чачхалиа Д. К. Титулатура абхазских царей // в кн. автора: Трехпритвор-
ная композиция храмов средневековой Абхазии, и ее влияние на архитек-
тонику памятников Алании, Древней Руси и Трапезунда. Москва, «АКВА-А-
база».

Чачхалиа Д. К. Хроника абхазских царей. Статьи и заметки. Москва, 
МЦА, 2000. С. 26.

Чачхалиа Д. К. Трехпритворная композиция храмов средневековой Аб-
хазии и ее влияние на архитектонику памятников Алании, Древней Руси и 
Трапезунда. Москва, «АКВА-Абаза», 2016. С. 64.

Чубинашвили Г. Н. Бедийская чаша // Вестник Государственного музея 
Грузии. Тб., 1947.

Юзбашян К. Н. Армянские государства эпохи багратидов и Византия 
X-XIвв. «Наука» гл. ред. Вост. лит-ры. Москва., 1988. С. 140-143.

Brosset, Marie-Félicité. Histoire de la Géorgie depuis l’Antiquité jusqu’au 
XIXe siècle. SPb,1858, p. 294-305. 

Glossar zur frϋhmittelalterichen Geschichte im östlichen Europa. GmbH – 
Wiesbaden, 1980, p. 219-220.. 

Toumanoff C. Chronology of the Kings of Abasgia // Le Museon, 69 (1956), 
S. 73-90.

Δοσιθέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. ΔΩΔΕΚΑΒΙΒΛΟΣ. Βιβλία Ε΄ & ΣΤ΄. 
Ιστορία περί των εν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων. Εισαγωγή Αρχιμ. 
Ειρηναίου Δεληδήμου. Θεσσαλονίκη, 1982. – Σ. 185-187.

Πατριάρχης Δοσίθεος Β΄ Νοταράς. Ιστορια περί τόνέν 
Ιέροςολύμοις Πατριαρχευςαντον. Βυχαρεζτ, 1715, п. 1200. 
ჩუბინაშვილი გ. ნ. ბედიის ოქროს ბარძიმი // საქართველოს სახემწიფოს 
მუზეუმის მოამბე. ტ X-B. თბ., 1940. ფ. 1-15.



АХЬЫӠ РБАГА

АриарбагаиаҵанакуеитСоломон-ауриабжьҩыкиԥацәа,ПалестинаиҭыҵныКав-
казҟазҿыназхаз.Убарҭналаҵаны,урҭирышьҭанеиуароупзыхьӡқәаанаҳҵоара.

Абгавар  11
Адарнас, Ашот иԥа, акуропалат  16, 18
Адарнас, Стефаноз иԥа  15 
Адарнас, Гәарам куропалат иԥа +874  18
Адарнас, Баграт куропалат иԥа +874  16, 18
Адарнас, Нерсе иԥа  15
Адарнас, Наср иԥа  18
Адарнас, Дауҭ куропалат иԥа, Бана аргылаҩ ±890  18
Адарнас, Гәургьен иԥа  20
Адарнас, Гәургьен куропалат иԥа +896  19
Адарнас, аҳцәа раҳ +896  19
Адарнас куропалат, Баграт магистрос иԥа +961  19 
Адарнас,  «ақарҭуелқәа рыԥсҳа» +923  19
Адарнас, куропалат Сымбат иԥа, Баграт «Регвени» иашьа +983  19
Адарнас куропалат, «ақарҭуелцәа рыԥсҳас» иқәдыргылаз  19
Аршакидаа  31
Асам, бжьҩык аишьцәа-ауриацәа рашьа, камбечантәи  10
Ашот Кекела Адарнас иԥа +867  16
Ашот Куропалат, Адарнас иԥа, «ақарҭуелцәа рыԥсҳа» +954  15
Ашот Куропалат, Адарнас иԥа +826  15, 16
Ашот, Баграт куропалат иԥа  16, 18
Ашот, Баграт мамԥал иԥа  18
Ашот, Гәарам мамԥал иԥа +869  16, 18 
Ашот Кәых, аҳ, Гәургьен куропалат иԥа, Ҭбеҭ зыргылаз +918  20 
Ашот куропалат, Адарнас иԥа  19
Ашот, Баграт Арҭануџьтәи иԥа +939  19
Ашот, Сымбат-иԥа +954  19
Бабила, акалҭакос  15
Баграт, аишьцәа-ауриацәа руаӡәы. Рокаел лӡаахымҭа  11
Баграт куропалат, Ашот акуропалат иԥа, +876  16, 18
Баграт, Арҭануџьаа рхада +988  18
Баграт, мамԥал Арҭануџьтәи Сымбат иԥа +909, арпил 20  20
Баграт I, аԥсуа ԥсҳа (887–899)  18
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Баграт, Дауҭ Арҭануџьтәи иԥа, диит 922 ш.  20
Баграт магистрос, Адарнас «ақарҭуелцәа рыԥсҳа» иԥа +945  20
Баграт Адарнас иԥа, Арҭануџьтәи, «ақарҭуелқәа рыԥсҳа»  20
Баграт «Регвени», «ақарҭуелқәа рыԥсҳа» +994  21
Баграт II (960–1014), аԥсуа ԥсҳа, Гәургьен Панаскерттәи иԥа 22,23
Баграт магистрос, Адарнас, «ақарҭуелқәа рыԥсҳа» иԥа +945  21
Баграт III (1027–1072), Аԥсынтәыла аԥсҳа  7, 11, 52
Бакәра, Саак иабхәа, кахеҭтәи Нерсес иԥа  10
Бартломе. Мцхеҭатәи акалҭакос  12
Басила, абер, Баграт мамԥал иԥа, кларџьтәи +943  20, 21
Басила II (958–1025), абырзенцәа рыԥсҳа, Византиа аимператор 24, 25
Бахрам  12
Валанг (шәахә. «Чанчах»)  29
Вараз Вард, бжьҩык аишьцәа-ауриацәа рашьа, камбечантәи  10
Вараз Бакәра, Гәарам II иԥа, антипатос  10, 15
Вараз Гагел  13
Вахтанг Горгасал  11
Везан  12
Гәарам I, аԥхьатәи Қарҭли ҳас иалхыз ауриа  10, 12
Гәарам (Ашот иԥа аиҵбы)  18
Гәарам II Куропалат. Қарҭли аҳ  15
Гәарам мамԥал, Ашот Дуӡӡа иԥа, Наср иаб +882  18, 19
Гәургьен I Адарнас иԥа. Карҭли аҳ  18
Гәургьен II. Ашот Кекела иԥа. Карҭли аҳ, акуропалат  18
Гәургьен куропалат, Адарнас иԥа, Ашот Дуӡӡа, дыршьит Мглинави +891  19
Гәургьен, Адарнас иԥа, Ахцәа раҳ, Адуӡӡа +941  20
Гәургьен, Ашот Кәых иашьа иԥа  20 
Гәургьен, Баграт Арҭануџьтәи иԥа +923  20
Гәургьен Гәургьен-иԥа, Баграт мамԥал имаҭа +968  21
Гәургьен, Баграт «Регвени» иԥа, «аԥсҳацәа рыԥсҳа», аԥсуа ԥсҳа
Баграт II иаб. +1008   20, 21
Гәургьен, Баграт Арҭануџьтәи иԥа. Ҭмогв, +1012   20
Гьаргь III, Аԥсынтәыла  аԥсҳа (1014–1027)  24, 25
Даниил, Аубла  12
Дауҭ аубла, израильаа аҩбатәи рыԥсҳа  8
Дауҭ акуропалат (Баграт куропалат иԥа). Қарҭли аҳ +881  18, 19
Дауҭ Адарнас иԥа, «аҳцәа раҳ»  20
Дауҭ, ах ду, Баграт-ду Арҭануџьтәи иԥа +908  20
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Дауҭ, Баграт Арҭануџьтәи иԥа +922  20
Дауҭ Адарнас иԥа,  «ақарҭуелқәа рыԥсҳа» +937  20
Дауҭ мамԥал, Сымбат Арҭануџьтәи иԥа +943  20
Дауҭ, «аҳцәа раҳ», Адарнас куропалат иԥа, Адуӡӡа иашьа +966  21 
Дауҭ, Адарнас иԥа  20
Дауҭ, Сымбат Арҭануџьтәи иԥа  20 
Дауҭ, «аҳцәа раҳ» Сымбат ауаҩ-иаша иԥа +992  20
Дауҭ Куропалат III, Адуӡӡа, Олтистәи. Адарнас-куропалат иԥа. +1001  21
Дырмит, Кларџьтәи Гәургьен иԥа  24, 29
Дырмит, аԥсуа ԥсҳа  22
Езра, Анчатәи аҷҟәандар  29
Елакра, Византиа аимператор (610-643 шш.)  12, 13
Енон, Мцхеҭатәи акалҭакос  15
Звиад, ар рпыза  26
Иулиан-атиҩ  30
Иоанн, акалҭакос  15
Иоанн, ахарҭулар  29
Иован, Банатәи аепископ  28
Константин, Византиа аимператор (1025–1028)  28, 30
Кәрыкь. Банатәи раԥхьатәи аепископ  19
Клеопа, Кьырса дзааӡаз Иосиф иашьа  9
Ксифен  26
Қьырса (Иаса Қьырса)  9
Липарит  25
Мариам, апсҳа-гәашьа  28
Модистос, Иерусалимтәи апатриарх  13
Мурван ибн Муҳҳамед, ахалиф, Багдадтәи Адагәа  51
Мушел   11 
Наср, Гәарам-иԥа   18, 19
Наср +888, Аспинӡа  19
Нерсес. Кахьеҭаа реиҳабы   10
Нерсес II. Кахьеҭаа рхада  10
Ороз-Мороз 17
Рат, Липарит-иԥа  25
Роман, Аргир (1028–1034) Византиа аԥсҳа  30 
Рокаел, аерманцәа рыԥсҳа-гәашьа, месопотамиатәи  4, 10
Cаак, аԥхьатәи Кахьеҭтәи ауриа-аҳ  12
Саба, Ҭбеҭтәи аепископ, аеклессиа аргылаҩ  29
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Самовел. Мцхеҭатәи ажәбатәи акалҭакос  11, 12
Симон-Петра. Мцхеҭатәи акалҭакос    11  
Соломон, быжьҩык аишьцәа-ауриацәа раб  8
Стеԥан Гәыраз, раԥхьатәи Тбеҭтәи аепископ  20
Стефаноз I, Адуӡӡа, Қарҭли аҳ, Џьвари аргылара иалагаз  14
Стефаноз II, Адарнас иԥа, Џьвар аргалара иацызҵаз  12, 15
Стефанос III. Нерсе иԥа  15
Сымбат Арҭануџьтәи, Қарҭли аҳ, антипатос-патрик (антипатрик)  18, 19
Сымбат Арҭануџьтәи, мамԥал, Адарнас иԥа +889  20
Сымбат куропалат, «ақарҭуелқәа рыԥсҳа» Адарнас иԥа  21
Сымбат Арҭануџьтәи, «ақарҭуелқәа рыԥсҳа», «ауаҩ иаша» +988  19
Сымбат, Ашот куропалат иашьа иԥа, акуропалат, «ақарҭуелқәа рыԥсҳа» 
+958  21
Сымбат Арҭануџьтәи, мамԥал; Адарнас иԥа +889    21
Сымбат, Дауҭ мамԥал иԥа  20, 21
Сымбат, Баграт «Регвени» иԥа + 992  21, 22
Сымбат, Арҭануџьтәи Баграт иԥа. Ҭмогв. +1011  23
Табо́́р. Акалҭакос  15
Феодоси, аԥсуа ԥсҳа  15, 22
Филипп. Нерсе иԥа  15
Фока  26
Хурси  25
Хәасро  13
Ҵарвез  26
Чанчах (Валанг), Шавшеҭтәи аҳ  29
Чубин  12
Џьибгу Хан (Иабгу), ахазарцәа рхакан  13 



Қуҭатис (Қәҭешь)  28
Мглинав  19
Мҟинвар  28
Мцхеҭа  3, 4
Нигал  17, 18, 261
Олҭис  2, 5
Палестина  4, 10
Панаскерт  23
Ԥараван, аӡмыжь  16
Самцхьа  19, 261
Сивнеҭ (Сиуник)  11
Сомхьиҭ  11
Таик (Тао)  5, 6, 27
Тао-Калмаҳа  19
Трапезунд  26
Триалеҭ  5, 26, 28
Ҭбеҭ, аеклессиа  29
Ҭбеҭ  209
Ҭмогв  24
Џьавахк (Џьавахьеҭ)  3, 4, 162
Џьам  3, 10, 11
Џьигьеҭ  23
Халдиа  26
Хорнабуџь  5
Хәызашен  13
Шавшеҭ  16, 18
Шавшеҭ-Кларџьеҭ  16, 18
Шавшеҭи-Арҭани  19
Шьиримҭа  25
Ҷорох  6

АГЕОГРАФИАТӘ ХЬЫӠҚӘА РЫРБАГА

Адарбадаган  23
Анча  29
Аерман-тәыла  4
Аԥсны  19
Аԥсынра  23
Армаз 11
Арҭаан  19, 26
Арҭануџь  16, 17, 19
Аспуранг (Васпуракан)  6
Аспинӡа 19
Багдад  13
Бана  19, 27
Бардав  15, 16
Басиан  25, 26, 27
Бердуџь  13
Бочорма  14
Бырзентәыла (Византиа)  15, 19
Византиа  22, 23
Гадо  16
Гардабан  13
Гәурган  23
Долисҟана  17
Еклец  4, 10, 11
Ереҭ  5, 24
Ерусалим  13
Кала  11, 12
Қарҭ 13, 14
Қарҭли  14, 15
Қарҭли-тәыла (Қарҭ атәыла)  11
Камбечан (Камбечан-тәыла)  5, 12
Константинополь  18, 24, 27
Кахьеҭ  5, 10
Кларџь  5, 6
Клдекар  28
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